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དབང་དང་། རོག་བདུན་དང་རོག་གསུམ་རྒྱ་འགྲེལ་བོད་འགྲེལ་མང་པོ་བཅས་དང་བསྐེད་རོགས་

ཀྲི་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་བཅས་པ་གནང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་

རྲིན་ཆེན་དང་། འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་ཀང་མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་མང་

དུ་གསན། དེ་ནས་སར་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་དྲུང་ནས་ཟླ་བ་བཅུའྲི་རྲིང་ལ་ཉྲིན་མོར་ལམ་

རྲིམ་དང་དབུ་མ། མངོན་པ་དང་ཚད་མ་སོགས་མཚན་ཉྲིད་ཐེག་པ་དང། གསང་འདུས་དུས་འཁོར་

སོགས་བ་མེད་ཀྲི་དབང་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་རེས་གནང་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་

འགྲེལ་དང་བཅས་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཞྲིབ་བཤད་མཛད་པ་དང་། མཚན་མོར་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་དཀའ་

གནད་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་ལ་མཛུབ་ཁྲིད་མཛད་པ་གསན། དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་

སྤྲི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཞྲིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ནང་

ཐུགས་ཀྲི་སྲས་གཅྲིག་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའྲི་ཉྲི་མ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་བྱུང་། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ལ་གཅྲིག་ཏུ་བརོན་པར་མཛད་ཅྲིང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞྲི་

བར་གཤེགས་པའྲི་རེས་སུ་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པ་མྲི་

འད་བའྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ཞལ་གཟྲིགས་པ་ཐེངས་ལྔར་བྱུང་ཞྲིང་། གསུང་གྲིས་དབུགས་དབྱུང་བ་

ཡང་ཡང་མཛད། དེ་དུས་ཀྲི་གཟྲིགས་སྣང་མྲི་འད་བ་རྣམས་ཞལ་ཐང་གྲི་རྣམ་པར་བྲིས་པ་ལ་རེ་

གཟྲིགས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་།

གཙང་ལ་ཕེབས་ནས་ཉང་སོད་ལྕང་རའྲི་གདན་ས་མཛད་པས་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་

བས་མཁས་གྲུབ་ལྕང་ར་བཀའ་བཅུ་བ་ཞེས་ཀང་གྲགས། ཤར་རྒྱལ་མཁར་རེ་པ་ཆོས་རྒྱལ་རབ་

བརན་ཀུན་བཟང་པས་སྦྲིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་

ཕག་བཏབ་ཅྲིང་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེའྲི་མཁན་ཐོག་དང་པོ་མཛད་ནས་འཆད་མཉན་སེལ། ནོར་

བུ་དགའ་ལྡན་པ། རྒྱང་རོ་ལྷ་ཁང་པ། གྲང་མོ་ཆེ་བ་སོགས་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་བཙུགས་ནས་གཙང་

ཕོགས་སུ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བསན་པ་ཉྲིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད། རྲི་བོ་མདངས་ཆེན་



མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

 
v  

དུ་བྱོན་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་སོབ་མ་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་དུ་མའྲི་

བཀའ་ཁྲིད་དང་། གསུང་རབ་ཀྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པའྲི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ་རོམ་

པར་མཛད།

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེས་རེ་བ་མའྲི་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་དགོས་ཀྲི་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་

དགུང་ལོ་ཞེ་བདུན་པར་དགའ་ལྡན་གྲི་ཁྲིར་ཕེབས། དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་ཆེར་སྩལ་པ་དང་། 

དགའ་ལྡན་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ནས་རེའྲི་རྲིང་ལུགས་ལ་མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པའྲི་

དྲི་མ་མཐའ་དག་བསལ་ཞྲིང་། བསམ་བཞྲིན་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྒོལ་བ་མཐའ་རྲིགས་ཚུལ་ཟབ་

མོས་ཚར་བཅད་དེ་རེའྲི་བཞེད་སྲོལ་མཐའ་དག་གསེར་སྦང་བཙོ་མ་བཞྲིན་དུ་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་གཟྲི་འོད་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་སྤོ་བར་མཛད། རབ་བྱུང་བདུན་པའྲི་ས་ར་

དགུང་ལོ་ང་བཞྲི་པར་(ཕྲི་ལོ་༡༤༣༨)དགའ་ལྡན་དུ་ཞྲི་བར་གཤེགས་པའྲི་ཚུལ་བསན།

སོབ་མ་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་བཞྲི་པ་ཞ་ལུ་པ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ལྔ་པ་བོ་གྲོས་ཆོས་

སྐོང་། དྲུག་པ་བ་སོ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། སྤན་སྔ་བ་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། 

ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། 

གསུང་རོམ་ལ། ཕར་ཕྲིན་རོགས་དཀའྲི་སྣང་བ་དང་། འདུལ་བ་ཐུབ་བསན་བྱྲི་དོར། ཚད་

མའྲི་ཊྲིཀ་ཆེན་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ། དབུ་མ་སོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མྲིག་འབྱེད། གསང་བ་འདུས་

པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་ཊྲིཀ་ཆེན་

དེ་ཉྲིད་སྣང་བ་རོམ་འཕོ་ཅན་ (འདྲིའྲི་འཕོ་སྐོང་དུ་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པ་དང་བོ་གྲོས་ཆོས་

སྐོང་གྲིས་མཛད་པ་གཉྲིས་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།) སོགས་པོད་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་

ཙམ་བཞུགས།

སེར་བྱེས་རྲིག་མཛོད་ཆེན་མོའྲི་རོམ་སྒྲིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བྱས།

༢༠༢༢།༠༡།༢༧ལ།་



 
vi  

ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གྲི་ལོངས་སུ་སྔོན་བྱོན་མཁས་པའྲི་དབང་པོ་དག་གྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་མྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ཤེས་རྲིག་གྲི་ཉྲིང་བཅུད་དང་འགྲོ་བ་མྲིའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྤྲི་ནོར་དུ་གྱུར་པའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་

གླེགས་བམ་ཁྲི་ཕག་མང་པོ་ཞྲིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀྲི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགྲོགས་པའྲི་

མྲིའྲི་ཉེས་སྤོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ར་ཆེའྲི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞྲིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕྲིན་ཟྲིན་པ་དང་། ལྷག་

འཕོས་གང་མང་ཞྲིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདྲིའྲི་བོད་མྲི་ཞྲིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའྲི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བྱེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནྲི་དུས་ལ་བབ་པའྲི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ངེས། དེ་བས་འདྲི་ག་སེར་བྱེས་རྲིག་མཛོད་ཆེན་མོའྲི་རོམ་

སྒྲིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའྲི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀྲི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒྲིག་གྲི་

ལས་ཀ་འདྲི་གཉེར་བཞྲིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀྲི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕྲིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒྲིག་བྱས་

པའྲི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞྲིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་བཞྲིན་ཡོད་པ་ནྲི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མོད། སྤྲིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ཡྲིག་འབྲུ་གཅྲིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའྲི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སྲྲིད་པས་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

འཇོག་གྲིས་བདག་ཉར་བྱ་རྒྱུ་ཅྲི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞྲིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའྲི་ཡྲིག་འབྲུ་

གཅྲིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྲི་མཆན་ཡྲིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡྲིན། 

འདྲི་ག་རོམ་སྒྲིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྲི་ཚད་ལྡན་ཞྲིག་མ་ཕྲིར་བཟུང་ནས་དེའྲི་ཡྲིག་

འགྲོས་སོར་བཞག་གྲིས་རོམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞྲིན་ཡོད་ལ། དེའྲི་པར་གཞྲི་མྲི་འད་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྲི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྲིག་སྡུར་བཞྲིན་ཡོད།
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མ་ཕྲིར་ཡྲིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་

ལ། མ་ཕྲི་དང་པར་གཞྲི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྲི་གེ་མྲི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

ལས་གཞྲི་འདྲིའྲི་ཐོག་མའྲི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཞྲིབ་སྡུར་བྱེད་

སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྲི་དང་དཔེ་གཞྲི་གཞན་གྲི་ཤོག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

ཡྲིག་ཕེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་ཕྲིས་སུ་དཔེ་བསྡུར་ཞུས་པ་

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རོམ་སྒྲིག་ཁང་འདྲི་ནས་རོམ་སྒྲིག་བྱས་པའྲི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞྲིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྲི་དཀྱུས་སུ་རགས་[]འདྲིའྲི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྲི་མ་ཕྲིའྲི་ནང་གྲི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྲིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་”འདྲི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནྲི་དོ་སྣང་བྱ་

དགོས་སའྲི་ཡྲི་གེའམ་ཚིག་ཅྲིག་གྲི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀྲི་ཨང་

ཡྲིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་དེ་དང་མཐུན་པའྲི་མཐའྲི་མཆན་ཡྲིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅྲིག་

བྱས་ཡོད་པ་ཡྲིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀྲི་བཞེད་ལུགས་མྲི་འད་བ་སོགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦོར་སངས་སོགས་མྲི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྲིག་བྱས་

པས་ཆོག་པར་བྱས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་“འདྲི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞྲིན་

མཆན་བྲིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བྱས་ཡོད་ཚེ་དེའྲི་མ་ཕྲིར་བཟུང་བའྲི་པར་

གཞྲི་ལ་མ་ཕྲི་ཞེས་དང་། པར་གཞྲི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། 

སྐུ་འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀྲིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གྲི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྲིའྲི་ཡྲིག་ནོར་ཞྲིག་ཞུ་སྒྲིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྲི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདྲིས་ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད་ཀྲི་

ཚིག་མཚོན་པའྲི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྲི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 
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དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྲི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། མ་ཕྲིའྲི་ཤོག་གྲངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡྲིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞྲིང་།  *བསྒྲུབས  ནྲི་མ་ཕྲིའྲི་

ཡྲིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉྲིད་ཞུ་སྒྲིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའྲི་ཐད་ཀྲི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྲི་ལྡེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡྲིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའྲི་ལྡེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡྲིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན། 

ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གྲིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟྲིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྲི་ལས་གཞྲི་འདྲིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སོན་གྲི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདྲི་གའྲི་རོམ་སྒྲིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྲི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའྲི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདྲི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞྲིར་བསྐར་ཞྲིབ་དང་ལེགས་སྒྲིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྲིན། 

སེར་བྱེས་རྲིག་མཛོད་ཆེན་མོའྲི་རོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

ཕྲི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་རྣམ་ཐར་མཁས་

པའྲི་ཡྲིད་འཕོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །མཁེན་པ་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཏུ་སོང་ཡང་

འགྲོ་བས་དཔག་པར་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། །བརེ་བ་ཐུགས་ཀྲི་གཏེར་དུ་སྦས་ཀང་སྲྲིད་པ་

ཉྲི་བཞྲིན་ལྷང་ངེར་གསལ། །མཛད་པ་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་སོམས་ཀང་བདུད་སེའྲི་སྲིང་

ལ་འཇྲིགས་པ་བསྐེད། །ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་དཔལ་གྲིས་མཐོ་བའྲི་འཇམ་དབྱངས་

དེ་ཡྲིས་འགྲོ་ཀུན་སྐོངས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཁེན་བརེ་དྲི་མེད་ནོར་བུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རབ་རྒྱས་པ། །བོ་བཟང་ཐུགས་ཀྲི་”
1
མཁའ་ལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའྲི་དཔལ་

ལྡན་པས། །གྲགས་པའྲི་འོད་དཀར་ཕོགས་ཀུན་ཁབ་པ་ཁོད་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་

ཡྲིས། །དཔལ་གྲི་འགྲོ་འདྲིར་ལམ་མཆོག་གསལ་མཛད་གང་དེར་གུས་པས་ཕག་

བགྲིད་དོ། །རོ་རེ་འཆང་གྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོས་ལུང་

བསན་པ། །བོ་བཟང་མཆོག་དེའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་བང་མཛོད་ཀུན་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བས། །དགེ་ལེགས་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པའྲི་གཏེར་གྱུར་དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་

ཀུན་གྲི་མགོར། །བཟང་པོའྲི་ཞབས་པད་ངལ་བསོ་མཛད་པས་བདག་ལ་བོ་གྲོས་

མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །

1  མ་ཕྱི། ༡ན༣ན།  སྐུ།༼ཀ༽ ༡ན༣ན།  བླ།༼ཀ༽ ༡ན༣ན།  -དག་པའྱི     ཞོལ།༼ཀ༽ ༡ན༢ན།   +དག་པའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེ་ལ་འདྲིར་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ནས་ཆ་ཤས་

ཙམ་ཞྲིག་དད་པའྲི་སྒོ་ནས་བརོད་པ་ནྲི། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ངོ་

བོ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལས་གཡོ་བ་མེད་ཀང་། སྲིང་རེ་ཆེན་པོས་མ་དག་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་

ཁམས་རྣམས་སུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྲིས་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཇྲི་

ལྟར་ནམ་མཁའྲི་ལམ་ནས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲིས་ས་སེང་གྲི་སྣོད་ཐ་

དད་པ་དག་གྲི་ནང་དུ་ཅྲིག་ཅར་རང་གྲི་གཟུགས་བརྙན་སོན་པ་བཞྲིན་དུ་འབད་རོལ་

མེད་པར་སོན་ལ། ཁད་པར་བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་བཞྲི་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་བསན་

པ་འདྲིར་རྒྱ་བོད་གཉྲིས་ཀ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སོབ་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་བ། ཇོ་བོ་ཨ་ཏྲི་

ཤ་སོགས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་མཐའ་དག་བརོད་པར་ག་ལ་

ནུས། འོན་ཀང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འདྲི་ཉྲིད་སྐུ་སྐེ་བ་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བར་མ་

ཆད་པར་རྲིམ་བཞྲིན་བརྒྱུད་པའྲི་ཐོག་མ་ནྲི། ཐུབ་པའྲི་དབང་པོའྲི་ཉན་ཐོས་ཀུན་གྲི་

མཆོག་གྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་འཕགས་པའྲི་གནས་བརན་ཆེན་པོ་རབ་འབྱོར་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། དེ་ནས་རྲིམ་པ་ལྟར་བྱང་ཕོགས་ཤམྦྷ་ལར་རྲིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

པ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་སུ་འཁྲུངས་པ་རང་རྒྱུད་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་འབྱེད་སོབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད། སར་ཡང་ཡུལ་དེར་འཁྲུངས་པ་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་ཞེས་རེ་

བཙུན་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མས་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ། ར་ནག་ཕུར་
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

ལྷས་ཀྲི་ཁུག་པ་ཞྲིག་ཏུ་འཁྲུངས་པས་འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་”བཙས
1
་སུ་གྲགས་པའྲི་

ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་འགོས་ལོ་དབང་ཕྱུག་རྒྱ་མཚོ། འཇམ་མགོན་འཁོན་རྲིགས་ས་སྐའྲི་

གདུང་དྲི་མ་མེད་པར་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། བོད་གངས་ཅན་གྲི་ལོངས་ན་རྲིག་གནས་ཀུན་

ལ་མཁས་པའྲི་ཡང་རེར་གྱུར་པའྲི་པཎྲི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།”ཚོང
2
་འདུས་ཞྭ་

ལུའྲི་བྱ་འདབས་སུ་སྔགས་འཆང་ཞྲིག་གྲི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པའྲི་གསང་སྔགས་རྙྲིང་

མའྲི་གྲུབ་ཐོབ་གཡུང་སོན་རོ་རེ་དཔལ་བ་རྣམས་སུ་སྐུའྲི་སྐེ་བ་བཞེས་སོ། །མཁས་

གྲུབ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་བ་གཡུང་སོན་རོ་རེས་དེ་མ་ཐག་པའྲི་སྐུའྲི་སྐེ་བ་

བདག་གྲི་བ་མ་མདོ་སྔགས་བསན་པའྲི་མངའ་བདག་མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། ལྲི་ཡུལ་ལྕང་ར་

སྨུག་པོ་ནས་འོངས་པའྲི་སེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྔགས་འཆང་ཞྲིག་ངམ་རྲིང་རྒྱབ་མཁར་དུ་

ཆགས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་རྲིམ་པ་དུ་མ་ཞྲིག་འདས་པའྲི་འོག་ཏུ་གདུང་མ་ཉམས་པར་

འཁྲུངས་པ་ཡབ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་དཔལ་བཟང་དང༌། ཡུམ་རུ་འདེན་རྒྱལ་མོ་

གཉྲིས་ཀྲི་སྲས་སུ་ཁོ་བོ་ཞེས་པ་ཤྲིང་མོ་གླང་གྲི་ལོ་ལ། ལ་སོད་བྱང་གྲི་སའྲི་ཆ་ཕོ་

བང་དཀར་པོ་བདེ་ལྡན་དུ་སྐུ་བལྟམས་སོ། །དེ་ལྟར་རྲིགས་བརྒྱུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྲི་ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉྲིས་ལ། བར་པ་བ་སོ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཐ་ཆུང་བསོད་

ནམས་བཀྲ་ཤྲིས་ཏེ་སྲས་གསུམ་མངའ་བ་ལས། རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཆེ་བ་ཡྲིན། འཁྲུངས་མ་

ཐག་ནས་གུར་མགོན་ལྕམ་དལ་སོགས་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་རྣམས་ནས་རེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ལུས་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།  སྐུ།༼ཀ༽ ༢བ༦ན།   བླ།༼ཀ༽ ༢བ༥ན།   བཙས    ཞོལ།༼ཀ༽ ༢ན༥ན།   བཅས

2  མ་ཕྱི། ༢བ༢ན།  ཚོང    ཞོལ། ༢ན༦ན།   ཚོད



 4  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དང་གྲྲིབ་མ་བཞྲིན་དུ་འགྲོགས་པའྲི་བསན་བསྲུངས་རྣམས་ཀྲིས་བར་ཆད་ལས་

དངོས་སུ་བསྐབ་ཅྲིང༌། ཞལ་གཟྲིགས་ཏེ་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་ཞལ་

གྲིས་བཞེས། གཞོན་ནུ་ཉྲིད་ནས་བྱྲིས་པ་ཐ་མལ་པའྲི་སྤོད་པ་ལས་རྲིང་དུ་འདས་

ཤྲིང་སྔོན་གནས་རེས་སུ་དན་པའྲི་གསུང་མང་དུ་བྱོན། མཁས་གྲུབ་ལྷའྲི་དབང་པོ་

སོགས་དམ་པ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པའྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པར་སྐེ་བོ་ཡོངས་ལ་གྲགས་པས་

གཞོན་ནུའྲི་སྐབས་ནས་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ་ཞེས་པའྲི་མཚན་ཐོགས། སྐུ་ཚེ་སྔོན་

མའྲི་བག་ཆགས་སད་པའྲི་རྒྱུས་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་ཚོལ་བ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རག་ཏུ་ངུ་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་དོན་ཚོལ་བ་ལ་”རྲིང
1
་པ་ལྟར་ངམ་རྲིང་དང་ས་སྐ་

སོགས་སུ་ཕེབས་ནས། སེ་སྣོད་འཛིན་པའྲི་མཁས་པ་མང་པོའྲི་དབུས་སུ་མཚན་ཉྲིད་

ཐེག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ་གསན་སྦོང་ཡང་དག་པར་གནང༌། མཁེན་རབ་ཐོགས་པ་

མེད་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་རལ་དང་ལྡན་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་ཕོགས་ཏེ་ཕོགས་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གྲགས་པ་ཐོབ། མཁས་གྲུབ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པོས་མཁན་པོ་དང༌། རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྲིས་སོབ་དཔོན་མཛད་ནས་

ཚིགས་སྔ་མ་དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས་ཏེ། མཚན་མཁས་གྲུབ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། ངམ་རྲིང་དུ་བོ་”གདོང
2
་པཎ་ཆེན་འཇྲིགས་བལ་

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲིས་རྲིགས་གཏེར་ནང་འགལ་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི། ངས་མགོ་

ནས་མཐར་ཆགས་སུ་དགག་པ་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས། ཁེད་ས་སྐ་པ་རྣམས་གྲོས་གྲིས་

ལ་ལན་ཐོབ་གསུངས་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་བཀག་པས། དེ་དུས་ས་སྐ་པའྲི་དགེ་བཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༢ན།   རྱིང    ཞོལ། ༣ན༡ན།   རྱིས

2  མ་ཕྱི། ༣ན༤ན།   གདོང    ཞོལ། ༣ན༣ན།   དོང
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

སུས་ཀང་ལན་མཛད་མ་ནུས་ན། རེ་འདྲི་ཉྲིད་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་བཞོན་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་

གྲི་སྐབས་ཡྲིན་ཀང་ངས་ལན་བྱེད་གསུངས་ནས། དངོས་སོབས་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང་དྲི་

མ་མེད་པའྲི་ལུང་གྲིས་དགག་པ་རྣམས་ཕམ་པར་མཛད་དེ༌། རྲིམ་བཞྲིན་ཡྲི་གེར་

བཀོད། མཁས་མཆོག་བོ་གདོང་པཎ་ཆེན་པ་ཐུགས་ཡྲིད་ཕོགས་ཏེ་ཕྲིས་ཁོང་གྲིས་

རེ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་༧མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་

ལ་ཆེད་དུ་བརོད་པ་བུང་བ་རྣམ་པར་རེན་པའྲི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བའྲི་བསོད་པ་ཚིག་

དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྲིག་ཀང་མཛད། དེ་ཡང་ས་པཎ་གྲིས། མཁས་པ་མཁས་

པའྲི་ནང་ན་མཛེས། །བླུན་པོས་མཁས་པ་ཇྲི་ལྟར་འཁུར། ཞེས་དང༌། ལེགས་བཤད་

མཁས་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲིས། །གོ་ཡྲི་བླུན་པོས་དེ་ལྟ་མྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བླུན་

པོ་ཕག་དོག་དང༌། ཞེས་སང་དང་། ཁེ་འདོད་དང༌། གྲགས་འདོད་ངང༌། ཆགས་སང་

སོགས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་རོད་ཀྲི་མཁས་པ་རྣམས་ནྲི་དེ་ལས་བཟློག་སེ་

བསན་པའྲི་དག་”ཐེར
1
་གྲི་ཆེད་དུ་དགག་སྒྲུབ་སང་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་རོད་པ་ཆོས་

ཕོགས་སུ་ཞྲི་བར་བྱེད་དོ། ཤྲིང་མོ་ལུག་གྲི་ལོ་སྲིན་དྲུག་ཟླ་བའྲི་སྔ་དོའྲི་ཆ་ལ་རེ་

བཙུན་མཁས་པའྲི་དབང་པོ་རེད་མདའ་པ་བཞོན་ནུ་བོ་གྲོས་ཀྲིས་མཁས་པོ། རེ་

དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ལས་སོབ། མཉམ་པ་བོ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྲིས་

གསང་སོན་མཛད་ནས། དད་པའྲི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའྲི་དབུས་སུ་བསེན་པར་

རོགས་པ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བཞེས་ཏེ་འདུལ་བ་འཛིན་པའྲི་དབུས་

ན་མངོན་པར་མཐོ་བར་གྱུར་ཏོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།   གཏེར    ཞོལ། ༣བ༢ན།   ཐེར   * ཐེར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེ་སྐབས་སུ་རེད་མདའ་པ་ལ་དབུ་ཚད་འདུལ་བ། མངོན་པ། ཕར་ཕྲིན་སོགས་

དཀའ་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་གཞྲི་བཤད། གཞན་ཡང་ཕྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐེག་པའྲི་གཞུང་

ལུགས་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། ས་ལུགས་ཀྲི་ཀྱཻ་རོར་བསྐེད་རོགས་ཀྲིས་མཚོན། རྒྱུད་

སེ་བཞྲིའྲི་དཀའ་གནད་རྣམས་ཀྲི་ཟབ་ཁྲིད་དང༌། དབང་ལུང་སོགས་སྔགས་ཕོགས་

ཀྲི་ཆོས་བཀའ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་གསན་ཏེ། བ་མ་འདྲི་ཉྲིད་སྐུ་དྲིན་ཆེ་ཤོས་

གཅྲིག་ཏུ་མཛད་དོ། །མཉམ་མེད་ནམ་མཁའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཤངས་ལུགས་ཀྲི་

མགོན་པོའྲི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རོགས་གསན་ནས། གཏོར་བཤད་ལས་ཚོགས་

སོགས་ཡྲིག་ཆ་རྣམ་པར་དག་པ་མང་བ་”རམ
1
། གཞན་ཡང་ལམ་འབས་པ་ཡེ་ཤེས་

དཔལ་བ། བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བུདྡྷ་ཤྲྲི། འཇམ་དབྱངས་རྲིན་ཆེན་

པོ། རྒྱལ་ཆེན་མཁས་གྲུབ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་བ་མ་མང་པོར་དཔལ་ལྡན་

ས་སྐའྲི་རྲིང་ལུགས་ཀྲིས་གཙོ་བྱས་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་མཐའ་དག་

གསན་ནས། དེ་ཡང་རེ་འདྲི་པ་སྔོན་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་སྲས་རྲིགས་པའྲི་ཁུ་བྱུག་

ཆེ་བར་སྐུའྲི་སྐེ་བ་”བཞེས
2
་སྐབས་ཡབ་སྲས་གཉྲིས་ཀས་མ་འོངས་ཁ་བ་ཅན་དུ་

ཐུབ་པའྲི་བསན་པ་མྲིང་ཙམ་གྱུར་པའྲི་དུས་སུ་གཞྲི་ནས་གསོ་བར་སོན་ལམ་ལྷན་

ཅྲིག་ཏུ་བཏབ་ཅྲིང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་སོགས་ལྷག་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་

ཀང་སོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ལུང་བསན་པའྲི་འབས་བུ་དུས་ཐོག་ཏུ་བབས་པའྲི་སེང་རེ་

བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་སན་པའྲི་གྲགས་པས་རྒྱ་བོད་ཧོར་གསུམ་ཁབ་པར་

གསན་ནས། ཐུགས་ཀྲི་བ་སྤུ་གཡོས་པས་རྐེན་བྱས། རེ་བཙུན་རེ་མདའ་པ་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།   རྩམ    ཞོལ། ༣བ༦ན།   རྩམས

2  མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།   བཞས    ཞོལ།༤ན༢ན   བཞེས    * བཞེས
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

པོས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སྣེ་སྦོར་གྲི་ཞུ་ཤོག་བཅས་བསྐུལ་བས་ཀང་

མཚམས་སྦར་ཏེ། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་བཞེས་པའྲི་ཐོག་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

མཇལ་བར་དབུས་ལ་ཕེབས། ཕེབས་ལམ་དུ་”ངོ
1
་མཚར་བའྲི་སྤན་ལྟས་ཀང་མང་དུ་

བྱུང་དེ་སྐབས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་སེ་ར་ཆོས་སྲིངས་སུ་དབྱར་གནས་མཛད་ནས་

བཞུགས་ཡོད་པས། རེ་སེ་ར་རེར་ཕེབས་པ་ན། ཐོག་མར་དགེ་སོང་ཞྲི་དུལ་ཅན་

ཞྲིག་དང་མཇལ་བར་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའྲི་གཟྲིམས་ཁང་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲི་བ་གནང་

བས། དགེ་སོང་དེས་ལན་མྲི་སྨྲ་བར་ནང་དུ་ཕྲིན་ནས། སོས་རེང་གཅྲིག་སར་ནས་

བྱུང་སེ། གཟྲིམས་ཁང་སེར་པོའྲི་མདུན་དུ་སེབས་པ་ན་ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས་ཕག་

གཉྲིས་ཀྲིས་སོས་རེང་བཟུང་སེ། དོན་གྲི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏེ་བདག་གྲི་

མཁན་པོ་རྲིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་”གྲགས
2
་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞུགས་པའྲི་གཙུག་ལག་

ཁང་འདྲིའོ་ཞེས་སོས་རེང་བཙུགས་པ་དང་། འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའྲི་དགེ་སོང་གྲི་

རགས་ཆ་ལུགས་རྣམས་ལེགས་པར་ཚང་། སྤོད་ལམ་དུལ་བ་གཟྲིགས་པ་དང༌། 

བདག་ཉྲིད་ན་བཟའ་ཕུ་ཐུང་མ་བཞེས་པ་སོགས་མྲི་ཆེན་གྲི་ཆ་ལུགས་དང་ལྡན་ཞྲིང་། 

སྔར་མཁས་པ་སུས་ཀང་འགྲན་པའྲི་ཟླ་དང་བལ་བའྲི་སབས་ཐུགས་ང་རྒྱལ་བའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་ཡོད་པས་འཚེར་ངོར་འཁྲུངས་ཏེ་དཔའ་ཞུམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་རེ་བ་མ་

དང་མཇལ་མ་ཐག་ཐུགས་ལ། གནམ་ས་ངོ་མྲི་ཤེས་པ་འཁྲུངས། རེ་བཙུན་རེ་མདའ་

པ་ཆེན་པོས་དཔོན་སོབ་ཏུ་མཚམས་སྦོར་བའྲི་ཕག་རགས་ནན་ཅན་ཡོད་པ་དེ་རེའྲི་

ཕག་ཏུ་ཕུལ་ནས། རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྲིས་ཀྲི་གཞུང་གྲི་ར་བའྲི་དགོངས་པ་ལ་རྒྱ་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   ངོ    ཞོལ། ༤ན༤ན།   ངེ

2  མ་ཕྱི། ༤ན༤ན།   གྲགས    ཞོལ། ༤ན༦ན།   གགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གར་གྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་ཀང༌། དཔྲིས་ཕྲིན་པའྲི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་མ་སོང་བ་

དགའ་རེ་སྣང་ན། བོད་ཀྲི་བོས་བྱས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་འདྲི་རྣམས་དགོངས་”འགྲེལ
1
་དུ་

ཅྲི་ལ་མཆྲིས། གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའྲི་དོན་མ་ལུས་པ་ཉམས་སུ་

ལེན་ན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལགས་སོགས་ཀྲི་དྲི་བ་དང༌། ཡང་གཞུང་”རྣམས
2
་དཀའ་བའྲི་

གནད་ལ་དོགས་པ་ཤར་ཚུལ་རྣམས་གུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཞུས་

པས། རེ་ཉྲིད་ཞལ་ཤྲིན་ཏུ་ནས་འཛུམ་ཞྲིང་བཞད་ཆུང་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ཅྲི་གདའ་

ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤྲིང༌། ཤྲིན་ཏུ་དགེས་པར་གྱུར། ཞུ་བ་རྣམས་རོགས་པ་

དང་། ཁོད་ཀྲིས་གོ་བ་འདྲི་འད་དང་དོགས་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་འཆར་བའྲི་རྒྱུ་ཅྲི་ཡྲིན་ཞེས་

བཀའ་གནང་བ་ལ། གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་ཐོས་པ་དང༌། བ་མ་ཡྲི་དམ་

དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་འབད་པ་བགྲིད་ལ་ཞུས་པས། རེའྲི་ཞལ་

ནས་འོ་དེ་ཀ་ཡྲིན། ངེད་ལ་ཡང་དེ་ཀ་ལས་བྱེད་རྒྱུ་མེད་ནའང་། རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་

དབྱངས་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ལས་རྙེད་པའྲི་གདམས་པ་རྣམས་ཁོད་ལ་སོན་པ་ཡྲིན་པས། 

ད་རེ་ལམ་ལ་རྨྲི་ལྟས་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། སེ་ཐང་དུ་སེབས་པའྲི་ཐོ་

རངས་བདག་མུན་ཁོད་གཅྲིག་ཏུ་ཆུད་ནས་མགོ་འཁོར་ཏེ་ཡུན་རྲིང་སོང་འདུག་པ་ལ། 

ཤར་ཕོགས་ནས་རལ་གྲྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་བཅུས་བསྐོར་བའྲི་ཡུ་བ་ནང་ལ་

བསན། རལ་གྲྲིའྲི་རེ་རེ་རེ་ལ་ཉྲི་མ་བརྒྱ་རེ་ཤར་ནས་འདུག་པའྲི་རལ་གྲྲིའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དེ་ལྟ་བུར་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའྲི་ད་བས་སྤས་པའྲི་དཀྲིལ་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་

དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་རལ་གྲྲི་དང་གླེགས་བམ་འཛིན་པ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྒྱན་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༧ན།   འགྲལ    ཞོལ། ༤བ༤།   འགྲེལ

2  མ་ཕྱི།༤བ༡ན།    ཞོལ། ༤བ༤།   ཀྱི
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་སྤས་པ། གཞོན་ནུའྲི་ཚུལ་ཅན་རལ་པའྲི་ཐོར་ཚུགས་ལ་མུ་

ཏྲིག་གྲི་སེ་མོ་དོ་ཉྲི་ཁྲིས་བཅྲིངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་ཤྲིང་ཡྲིད་དུ་འོང་བ། རབ་ཏུ་

མཛེས་ཤྲིང་མྲིག་གྲི་བདུད་རྲི་བལྟ་བས་ཆོག་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་དགེས་བཞྲིན་དུ་བྱོན་

ཏེ་བདག་ལ་ཐྲིམ་པ་དང༌། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་མུན་པ་དེ་ཐམས་

ཅད་བསངས། འོད་ཟེར་གྲི་ད་བས་ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་

མ་ལུས་པ་ཁབ་སོང་པས། བདག་ལ་བདེ་བའྲི་ཉམས་ཁད་པར་ཅན་ཞྲིག་སྐེས་བྱུང་

བ་རྨྲིས་ལགས་ཞུས་པས། ཁོད་ཀྲིས་བ་མ་དང་ཡྲི་དམ་དབྱེར་མེད་དུ་མཐོང་བ་

ལེགས། དེ་ཀ་དོན་ལའང་གནས་མོད། གཞན་བོ་དམན་པའྲི་གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་

གྲིས་བ་མ་དང་ཡྲི་དམ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་ཡྲིན། སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྲི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་དང༌། མཆོག་ཐུན་མོང་གྲི་

དངོས་གྲུབ་སེར་བའྲི་ཡྲི་དམ་ལ་མྲི་འབད་པར། གཞྲི་ར་མེད་པའྲི་ཕོགས་རེའྲི་ར་དང་

རླུང་དང༌། གཅོད་དང༌། མན་ངག་ལྟར་སྣང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས། རང་ཉྲིད་རོ་རེ་འཆང་

དུ་རེ་བ་ཚོ་སྲིང་རེ་རེ། ཁེད་སྔགས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་

སྣོད་ལྡན་བསན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞྲི་ལམ་གྲིས་འཁེར་ཤེས་པ་ཞྲིག་འོང་བ་འདུག་

གསུངས། ཡང་ཁེད་ཡྲི་དམ་གང་ལ་བྱེད་ཀྲི་ཡོད་གསུངས་པར། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་

སེང་དང་གཤེད་དམར་ལ་བྱེད་ཀྲི་ཡོད་ལགས་ཞུས་པས། བཀའ་ལས། སྤྲིར་དམར་

ནག་འཇྲིགས་གསུམ་གང་ལ་ཡྲི་དམ་བྱས་ཀང་རེ་བཙུན་གྲིས་རེས་སུ་འཛིན་མོད། 

འོན་ཀང་ངེད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་འདྲི་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་

ཡྲིན་པས་དེ་ཤེས་དགོས་པ་ཡྲིན། ཡྲི་དམ་ཀང་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་བྱེད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོས་ཏེ་འདྲི་ལ་རྒྱུ་དུས་འབས་དུས་གཉྲིས་ཀའྲི་སྐབས་སུ་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞལ་

དངོས་སུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་པས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞྲིག་ཡོད་པ་ཡྲིན། གཞན་རྣམས་

ཀྲིས་འདྲིའྲི་གནད་གཏན་ནས་མ་གོ་བར་འདུག །འཇམ་དབྱངས་ཞྲི་ཁོ་སྦྲགས་སྒྲུབ་

ཅེས་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྲིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་གནད་ཁད་པར་ཅན་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌།”གཞན
1
་ལ་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་བོད་ཀྲི་

མཁས་པ་སུས་ཀང་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། རེ་བཙུན་གྲིས་ཁོ་བོ་ཁོ་ན་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་

བྱར་གཟྲིགས་ནས་གསུངས་པའྲི་ཞལ་འཕེང་འདྲི་ལྟ་བུ་ཁོད་ལ་སོན་པ་ཡྲིན་

གསུངས་ནས། ཞུ་མ་དགོས་པར་རེ་རང་གྲི་ཕག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ཐྲིག་

མཛད་ནས། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དབང་དང༌། རྒྱུད་རོག་པ་

བདུན་པ་དང༌། རོག་པ་གསུམ་པ་དང༌། རྒྱ་འགྲེལ་དང༌། བོད་འགྲེལ་མང་པོ་དང༌། 

བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་

དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དགེས་བཞྲིན་དུ་གནང༌། དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཡྲི་

དམ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་འཇུག་ཆག་མེད་དུ་མཛད། དེ་དུས་རྒྱལ་ཚབ་དར་

མ་རྲིན་ཆེན། འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རོགས་”ལྡན
2
་འཇམ་དཀར་བ། 

རེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ཡང་མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་མང་དུ་གསན། སར་

ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཟླ་བ་བཅུའྲི་རྲིང་ལ་ཉྲིན་མོ་ལམ་རྲིམ་དང་དབུ་མ། 

མངོན་པ་དང་ཚད་མ་སོགས་མཚན་ཉྲིད་དང༌། གསང་འདུས་ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་

དུས་འཁོར་སོགས་བ་མེད་ཀྲི་དབང་དང༌། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྲི་དབང་རེས་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༤ན།   གཞན    ཞོལ། ༥བ༥།   ཞན

2  མ་ཕྱི།༥ན༧ན།   ལྔན    ཞོལ། ༦ན༢ན།   ལྡན
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

གནང་སོགས་དང༌། མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའྲི་གཞུང་རྣམས་ཀྲི་དོན་

ལ་ཞྲིབ་བཤད། མཚན་མོ་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་དཀའ་གནད་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་

ལ་མཛུབ་ཁྲིད་བཅས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཆོས་”ཚུལ
1
་བུམ་པ་གང་བྱོ་གསན་

ནས། རེ་བ་མའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར་དང་སྔགས་ཀྲི་གདམས་

པ་མང་པོ་ལོག་ཆོས་སུ་གནང་ནས། ད་”ཁེད
2
་ལ་མན་ངག་རྣམས་རོགས་པར་

བཤད་ཡོད་པས་ངའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་ཟྲིན་

བྲིས་ཐོབ་ལ། རང་ཡང་ཉམས་སུ་ལོང༌། སྣོད་ལྡན་གྲི་གདུལ་བྱ་རེ་གཉྲིས་ཙམ་བྱུང་ན་

དེ་རྣམས་ལ་ཤོད། ངའྲི་མདོ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྲི་བསན་

བཅོས་རྣམ་པར་དག་པ་རོམ་ལ་ཁད་པར་དུ་ངའྲི་སྔགས་ཀྲི་བསན་པ་འདྲི་རྣམས་

རྒྱས་པར་གྲིས་ཤྲིག་གསུངས་ནས་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏད་དོ། །

དེ་ནས་རེ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གསུང་གྲི་དཀའ་བའྲི་གནད་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཟྲིན་བྲིས་

མཛད་ནས་”གཙང
3
་ལ་ཕེགས། ཉང་སོད་ལྕང་རའྲི་གདན་ས་མཛད་ཅྲིང་འཕྲིན་ལས་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས་མཁས་གྲུབ་ལྕང་ར་”བཀའ
4
་བཅུ་པ་ཞེས་སན་གྲགས་ཀྲིས་ཁབ། 

མགོན་པ་རྲི་བོ་མདངས་ཆེན་བཏབ་སེ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་སྐུ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ཞྲིང་བྱྲིན་

རླབས་ཀྲི་གཟྲི་འོད་འབར་བ་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའྲི་འཁོར་དུ་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་

པ། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ། གནོད་སྦྲིན་ཀེ་ཏྲ་པཱ་ལ་སོགས་ཀྲིས་བསྐོར་བའྲི་མགོན་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༢ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༦ན༤ན།   ཚུལ

2  མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།   ཁྱད    ཞོལ། ༦ན༥ན།   ཁྱེད   * ཁྱེད

3  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   གཅང    ཞོལ། ༦བ༡ན།   གཙང

4  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༦བ༡ན།   དཀའ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་བཞེངས། རབ་གནས་སྐབས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དངོས་

སུ་ཐྲིམ་པའྲི་གཟྲིགས་སྣང་སོགས་བྱུང་བའྲི་རྣམ་ཐར་བོའྲི་རྭ་བ་ལས་འདས་སོ། །དེ་

ནས་ཤར་རྒྱལ་མཁར་རེ་པ་ཆོས་རྒྱལ་རབ་བརན་ཀུན་བཟང་པས་སྦྲིན་བདག་

མཛད་ནས་མཆོད་ཡོན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་བཏབ་

སེ། ནོར་བུ་དགའ་ལྡན་པ། རྒྱང་རོ་ལྷ་ཁང་པ། གཞྲི་གནས་པ། གྲང་མོ་ཆེ་བ། ལས་

གྲུབ་པ། གསེར་ཁང་གོང་འོག །དགེ་ལུགས་ཀྲི་གྲྭ་ཚང་མང་པོ་བཙུགས། སེ་སྣོད་

འཛིན་པ་རྣམས་མེ་ཏོག་ལ་བུང་བ་བཞྲིན་འཁོར་ཏེ། གཙང་ཕོགས་སུ་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་བསན་པ་གསལ་བའྲི་སྣང་བྱེད་ཉྲིད་དུ་གྱུར། དེ་སྐབས་འགྲོ་མགོན་ཆོས་

རྒྱལ་དང་། གོང་མ་”སེ
1
་ཆེན་བཞྲིན་དུ་མཆོད་ཡོན་གཉྲིས་པོ་ལྷ་དང་བཅས་པས་

ཤྲིས་པ་བརོད་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་ཀང༌།”བར
2
་ཆད་ཀྲི་རྣམ་པ་མངོན་པར་གྱུར་ཏེ་

བདག་པོ་རབ་བརན་པས་མཁེན་བཞྲིན་དུ་ན་ལེནྡྲ་ནས་ཀུན་མཁེན་རོང་པོ་གདན་

དངས། རོད་པ་མཛད་པར་དྲིལ་བསྒགས། རེ་འདྲིས་ཀང་ཞལ་གྲིས་བཞེས། དེ་ལྟ་

བུའྲི་གཏམ་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་ལས། དབུས་གཙང་གྲི་མཁས་པ་མང་པོ་དཔང་

པོར་ལྷགས་བཀའ་བསན་བཅོས་མང་པོ་ཡང་དཔང་བོར་བཙུགས་ཏེ་ཚེས་གྲངས་

དུས་བཏབ་པའྲི་”ཚེ
3
། བདག་པོ་རབ་བརན་པ་དང༌། རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་པ་

གཉྲིས་ཐུགས་འགྱུར་ནས་”འབྱོན
4
་ཐབས་མཛད་པ་ན། འཇྲིགས་མེད་སྨྲ་བའྲི་སེང་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   སེ    ཞོལ། ༦བ༥།   ས

2  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།    པར    ཞོལ། ༦བ༥ན།   བར

3  མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   ཆེ    ཞོལ། ༧ན༡ན།    ཚེ

4  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   འབོན    ཞོལ། ༧ན༡ན།   འབོལ
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

གེ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འདྲིས་འདྲི་སྐད་ཅེས། 

ཐེག་མཆོག་རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་མྲི་དམན་ཚོགས་གཉྲིས་རྲིན་ཆེན་ཁམས་ལས་

གྲུབ། །རྣམ་དཔོད་མགོགས་འགྲོའྲི་ར་ལང་གྲིས་དངས་ཤེས་བྱའྲི་མཁའ་ལ་”ཐོགས
1
་

མེད་ཅྲིང༌། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་མ་ལུས་རྲིགས་པའྲི་ཟེར་གྲིས་སྣང་བྱེད་

པ། །སྔོན་མེད་ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ་དེ་དང་མེ་ཁེར་ལྷན་ཅྲིག་ཇྲི་ལྟར་བགྲོད། །འོན་ཀང་

རོང་སྐེས་ཤཱཀ་ཡྲི། །བསན་ལ་སང་བའྲི་ཡྲིད་ལྡན་ཞྲིང་། །གཤེན་རབས་གཞུང་

ལུགས་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །བྱྲིས་པ་མཁས་པར་རློམ་པ་གང་། །རྲིང་ན་གནས་ཚེ་

ཁོ་བོ་དང་། །ལྷན་ཅྲིག་བརྒལ་ལན་བྱའོ་ཞེས། །ག་གྱུའྲི་ཡྲིད་ལྡན་དང་སྲོང་གྲི །”སོད
2
་

པའྲི་ཚིག་བཞྲིན་ཡང་ཡང་བསྒགས། །དེ་ནས་ནམ་ཞྲིག་འདྲིར་ཕྲིན་ཚེ། །ཞུམ་པ་

བཞྲིན་དང་སྐྲག་པ་བཞྲིན། །གནོང་བ་བཞྲིན་དང་འགོད་པ་བཞྲིན། །སྐབས་མེད་

བཞྲིན་དུ་སྐབས་འཚོལ་བྱེད། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་འོད་དཀར་ལ། །གླགས་འཚོལ་

འདོད་པའྲི་མུན་ཅན་དེ། །ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་ཚུལ་རོ་རེ་ཡྲིས། །གཞོམ་པར་བྱ་ཞེས་

མངོན་དུ་སྨྲས། །བ་མའྲི་ལེགས་བཤད་ཉྲིན་བྱེད་ཟེར། །སྒྲིབ་བྱེད་ཕག་དོག་རྐང་

འཐུང་རྒྱས། །ཉེས་བཤད་ནགས་ཚལ་འཁྲིགས་པ་ཁོད། །ད་ལྟ་ཐལ་བར་བྱ་ཞེས་

སྨྲ། །དེ་ཚེ་སྐྲག་པའྲི་ཡྲིད་ལྡན་དེས། །དེ་དག་བདག་གྲིས་མ་བཀག་ཅེས། །གཏོལ་

མེད་གྱུར་པའྲི་ཚིག་སྨྲ་ཞྲིང་། །རྫུན་གྲི་ཁུང་བུར་ཡང་ཡང་བོས། །ཁེལ་ཡོད་ངོ་ཚའྲི་

གོས་དང་བལ། །སོམ་པའྲི་སྐ་རགས་ལྷོད་པ་ཅན། །བླུན་མང་སོབ་མའྲི་ཚིག་ངན་

གྲི། །ཡོལ་བས་བསྒྲིབ་པའྲི་ཕག་ཏུ་འཆེལ། །ཕོགས་འདྲིར་མཁས་པའྲི་བཀའ་མཆྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   ཐོགས    ཞོལ། ༧ན༢ན།   ཐེགས

2  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།   སོད    ཞོལ། ༧ན༤ན།   དམོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དག །བྱ་བར་འོས་པ་མྲིན་ཞེས་པའྲི། །སྦྲིན་བདག་ཚིག་ལ་སྐབས་བཅས་

ནས། །བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་སྨྲས། །ལུང་རྲིགས་རླབས་འཕེང་རོལ་པ་

ཅན། །སེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོ་ནས། །མཁས་པ་གདེངས་ཅན་དུ་མ་དག །གནས་

འདྲིར་དཔང་པོར་ལྷགས་པ་ཡང་། །དེ་ཡྲིས་གང་ལ་མགོན་བཅས་པ། །དེ་ཉྲིད་ཚིག་

གྲིས་རང་རང་གྲི། །ཆུ་གཏོར་གནས་སུ་བསྐྲད་བྱས་ནས། །རྒོལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རོགས་མ་གྱུར། །”འདྲི
1
་ལྟར་མངོན་དུ་མ་ནུས་པའྲི། །ཞུམ་ཚིག་སྨྲས་པ་དན་བྱོས་

ལ། །ཕྲིན་ནས་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་ལ། །ལོག་ཏུ་ངན་སྨྲས་མ་བྱེད་ཅེས། །བདག་

གྲིས་གདམས་ཤྲིང་ཚར་བཅད་ནས། །བདེན་མྲིན་སྨྲ་བ་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང་། །ངོ་ཚས་

གཏོལ་མེད་གྱུར་དེ་དག །ལུག་བོང་བཞྲིན་དུ་མཁས་རྣམས་སྒོགས། །བདེ་གཤེགས་

བསན་པ་གངས་རྲིའྲི་”སུལ
2
་ན་གནས། །གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་རལ་པའྲི་ཁུར་

གྲིས་བརྲིད། །རྲིགས་པའྲི་མཆེ་སེར་མྲི་བཟད་སོབས་ལྡན་པ། །མཁས་མཆོག་གདོང་

ལྔའྲི ་དབང་པོ ་ཁོ ་བོ ་ཙམ། །དྲི ་མེད་རྲིགས་པའྲི ་གད་རྒྱངས་གཅྲིག་གྲིས་

ཀང་། །དེགས་ལྡན་ཕས་རྒོལ་གླང་པོ་སོང་གྲི་སྲིང་། །ལོག་མར་འབྱྲིན་པའྲི་འཇྲིགས་

སེར་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་ལས་གཞན་སྨྲ་བའྲི་སེང་གེ་གང་། །ཞེས་མྲི་

འཇྲིགས་པའྲི་གསུང་བྱོན་པ་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེའྲི་རྒྱལ་སྒོ་ལ་གླན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བདག་པོ་རབ་བརན་པའྲི་སྒོ་གསུམ་གྲི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ལེགས་བཤད་དངོས་སུ་

འདོམས་པའྲི་ཡུལ་མྲིན་པར་དགོངས་ནས། སྣུམ་ཟད་མར་མེ་ལྟ་བུའྲི་བསན་པ་

འདྲི། །ཁོ་བོའྲི་ལེགས་བཤད་གོ་ཆ་བོ་གྲོས་ཀྲིས། །རོགས་ལྡན་བཞྲིན་དུ་བྱ་བར་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༣ན།   འདྱི    ཞོལ། ༧བ༣ན།   ཇྱི

2  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   པུལ    ཞོལ། ༧བ༤།   སུལ 
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ནུས་ན་ཡང་། །སྐལ་ངན་རྣམས་ཀྲིས་ས་འོག་གཏེར་བཞྲིན་སྦས། །ད་ནྲི་དུས་ལ་

བསད་པ་མེད་པ་དང་། །ལང་ཚོའྲི་དཔལ་ཡང་སོན་ཀའྲི་སྤྲིན་ལྟར་གཡོ། །སྐེ་བོ་ཕལ་

ཆེར་སྐལ་བ་མེད་མཐོང་ནས། །མང་ཐོས་བདག་ནྲི་གཅྲིག་པུར་ཆོས་དོན་

སེམས། །ཞེས་རང་གྲི་རོགས་པ་བརོད་ནས། དབེན་གནས་རྲི་བོ་མདངས་ཆེན་ཉྲིད་

དུ་ཕག་”ཕེབ
1
་སེ་ཐུགས་དམ་ཉག་གཅྲིག་ཏུ་གཞོལ་བར་མཛད་དོ། །

དེའྲི་ཚེ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་རེ་འདྲི་ཕོགས་གཞན་དུ་ཕེབས་དོགས་ནས་ཉེ་

གནས་སོགས་ལ་ལོག་ཏུ་གསེར་གྲི་བྱ་དགའ་སེར་བ་སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་སྒོ་

ནས། །ཚུར་ཕེབས་ཨེ་ཐུབ་གཟྲིགས་ཀང་། །མཆེ་བ་མྲི་བཟད་སྦར་མོའྲི་ཤུགས་

འཆང་བ། །གངས་རྲི་འཛིན་པའྲི་གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་ནྲི། །ལྕགས་ཀྲིས་བཅྲིངས་

ནས་བཙོག་ཆུས་འཚོ་བ་ཡྲི། །སྒོ་ཁྲིར་བྱེད་འདོད་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཡྲིན། 

གསུངས་ནས་མ་ཕེབས། གནས་འདྲིར་གསུང་རབ་ཀྲི་རོམ་པའང་མང་དུ་མཛད་

ཅྲིང་། འདྲི་དང་ལྷན་བ་སོ་དང་། བྱེ་གླྲིང་སོགས་སུ་བཞུགས་ནས་མོས་ལྡན་གྲི་

གདུལ་བྱ་མང་པོ་ལ་ཆོས་མང་དུ་གསུངས། ཉྲིད་དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་ཏུ་ཕེབས་པ་

ལྕགས་མོ་ཕག་གྲི་ལོ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རྲིན་ཆེན་གནས་སྲིང་དུ་ཕེབས་སྐབས། 

ཉྲིད་ཀྲིས་མཇལ་བར་”བྱོན
2
་པ་ན། སེང་གེའྲི་ཁྲི་ཆེན་པོ་ལ་བཀུར་བའྲི་ཞལ་ཏ་སྤྲི་

བོར་ནོད་དེ། རྒྱལ་ཚབ་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་ལྷན་རྒྱས་སུ་དབུས་ལ་གདན་བཏེག །སྐྲིད་

ཤོད་དུ་ཕེབས་པའྲི་ཚེ། ཆོས་རྒྱལ་དུ་དཔོན་”པོ
3
་སྐུ་མཆེད་ཀྲིས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༧ན༡ན།   ཕབ    ཞོལ། ༨ན༢ན།   ཕེབ

2  མ་ཕྱི། ༧ན༤ན།   བོན    ཞོལ། ༨ན༥ན།   ཕེབས

3  མ་ཕྱི། ༧ན༤ན།   པ    ཞོལ། ༨ན༦ན   པོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱལ་ཚབ་རེ་གཉྲིས་ལ་གུས་འདུད་བྱེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ། རེ་འདྲི་ལའང་མོས་པ་

ཆེན་པོས་ཞབས་སྤྲི་བོར་བངས། འབས་སྤུངས་དང་སེ་རར་ཕེབས་དུས་འབས་

སྤུངས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྲིས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རེའྲི་དྲུང་དུ། ད་ལམ་རྒྱལ་

ཚབ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཞབས་ཕྲིར་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ་ཕེབས་འདུག་པ། ངེད་དཔོན་སོབ་

ཀྲིས་ཕག་བྱེད་དགོས་སམ་ཞུས་པས། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རེའྲི་ཞལ་ནས། ཁེད་

རྣམས་ཇྲི་ལྟར་མཛད་ཡྲིན། ཁོ་བོ་ནྲི་ཞབས་སྤྲི་བོའྲི་གཙུག་ཏུ་ལེན་ནོ་གསུངས། དེར་

འབས་སྤུངས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཕེབས་བསུ་དང༌། སྒོ་གསུམ་གུས་

པས་ཕག་མཛད་ཅྲིང་བཞུགས་རྲིང་ལ་ཆོས་ཀྲི་བཀའ་མཆྲིད་ཀང་མང་དུ་མཛད༌། 

མཚུངས་མེད་ཆོས་རེ་གུ་རུ་བ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོག་དངས༌། སེ་ར་བ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་མཛད་དེ། སེར་འབས་གཉྲིས་ཀར་ཆོས་ཀྲི་ཆར་ཕབ། 

དགའ་ལྡན་ཤར་ནས་གནས་བརན་ཆེན་པོ་རྲིན་རྒྱལ་བས། འཕང་ཉགས་སུ་ཕེབས་

བསུ་ལ་བྱོན་ནས་དར་ཆེན་ཡུག་གཅྲིག་གྲི་ཕག་རེན་དང་བཅས་ཏེ་ཕག་ཕུལ། དགེ་

འདུན་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་

དཔལ་གྲི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབོག་རྲི་བོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའྲི་གླྲིང་དུ་

སེང་གེས་བཏེག་པའྲི་བཞུགས་གདན་གསེར་ཁྲི་ཆེན་པོའྲི་སེང་དུ་ཞྭ་སེར་ཅོད་པན་

འཆང་བའྲི་མཁས་མང་རབ་བྱུང་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱའྲི་གཙུག་རྒྱན་དུ་སྤན་དངས་ཏེ། 

རྒྱལ་པ་གཉྲིས་པའྲི་མདོ་སྔགས་ཀྲི་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་མྲི་ཉམས་པར་སྐོང་བའྲི་

རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་མངའ་གསོལ་ཏེ་བསན་པའྲི་བདག་པོར་བཞུགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྒྱ་བོད་ཀྲི་པཎ་གྲུབ་མང་པོས་
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བསྐོར་བ་ཞལ་གཟྲིགས་ཤྲིང་། ཁད་པར་ཡྲི་དམ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲིས་ཞལ་

དངོས་སུ་བསན་ནས། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྲི་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཁོད་རང་བསྔགས་སོ་གསུངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་

མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ། གུར་ཞལ་གཉྲིས། དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་བསན་བསྲུང་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དབྱངས་གཅྲིག་མགྲྲིན་གཅྲིག་ཏུ་གངས་ཁོད་འདྲི་ན་ཆོས་ཀྲི་དུང་

འབུད་པ་ལ་ཁོད་ལས་ལྷག་པ་མ་མཆྲིས་སོ་གསུངས་འཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པར་

སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས། དེ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་རྲིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་མཁར་རེར་ཐུགས་དམ་

ཟབ་མོ་ལ་བཞུགས། རེ་འདྲིས་ཚོགས་པ་དང་གཉུག་མར་གནས་པ་རྣམས་ལ་གང་

འཚམས་”ཀྲི
1
་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། གོང་མ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ་ཇོ་མཇལ་ལ་

ཕེབས་པའྲི་ཞབས་ཕྲིར་དབུས་གཙང་གྲི་དགེ་བཤེས་དག་རྲིམ་རྣམས་འཁྲིད་པར་

མཛད་པ་དང༌། མཇལ་དུས་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ཀྲི་སྒ་

བསྒགས་པས་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་དཔའ་ཞུམ་པར་གྱུར། དེ་ལྟར་རེ་འདྲི་ལ་དབུས་

གཙང་ཁམས་གསུམ་གྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཉྲི་ཟེར་ལ་རྡུལ་འཁྲིགས་པ་བཞྲིན་འཁོར་

ཏེ། རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་སྒ་ཆེན་པོ་བསྒོགས་”པར
2
་དཀར་པོ་སེ་

རྲིགས་ཐམས་ཅད་དར་ཆེན་འཕར་ཞྲིང༌། ནག་ཕོགས་རྣམས་མྲིང་གྲི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་

གྱུར། སན་པ་འདྲི་ལས་དང་སྤྲིར་ཡང་བ་མ་འདྲིའྲི་ཡོན་ཏན་དན་ནས་བདག་པོ་རབ་

བརན་པ་ཐུགས་འགོད་པ་ཆེན་པོ་སྐེས་པར་གྲགས། གཞན་ཡང་བ་མ་འདྲིའྲི་སྐུ་ཆེ་

བའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི་འཁྲུངས་རབས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་སྲྲིད་རྲིམ་བཞྲིན་བརྒྱུད་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།   ཀྱི    ཞོལ། ༩ན༣ན།   གྱི

2  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།   པར    ཞོལ། ༩ན༥ན།   པས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་རབ་འབྱོར་ཚུན་གོང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་འདྲིར་སོས་མ་དགོས་ལ། ཐུགས་བརྒྱུད་

གཅྲིག་པ་དུས་མཚུངས་སུ་འབྱུང་བ་རགས་རྲིམ་ཟུར་ཙམ་ནྲི། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་

འོད་བསྲུང་གྲི་སྐབས་སུ། བ་མ་འདྲི་འོད་བསྲུང་གྲི་དགེ་ཚུལ་པདྨའྲི་ངང་ཚུལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་འབས་རགས་སུ། སྐུ་ཚེ་འདྲིར་ཡང་རེ་བ་མ་དག་ཞྲིང་ལ་ཕེབས་གྲུབ་པའྲི་སྐབས་

ལྟ་བའྲི་གནད་ལ་དོགས་པ་ཕན་བུ་བྱུང་བ་ན། རེ་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

”རྣལ
1
་ལམ་དུ་”རེ

2
་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པའྲི་འོད་བསྲུང་གྲི་ལེའུ་གསལ་བར་

གསུངས་”པའྲི
3
་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཟབ་མོའྲི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་གཏྲིང་

ཚུགས་པ་རྙེད་དེ། ལྟ་ངན་གྲི་དྲི་མ་མཐའ་དག་བསལ་བ་ནས། ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དུས་སུ་རྲིགས་

པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཡབ་སྲས་སོན་ལམ་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཏབ་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་གྲི་འབས་རགས་སུ་སྐུ་ཚེ་འདྲིར་མཇལ་ནས་ཐུབ་པའྲི་བསན་པ་གཞྲི་ནས་

གསོས་པ་དང༌། རེ་ལ་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཁོད་ཀྲིས་རྲིགས་

ལྡན་གྲི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་དཀར་པོ་དང་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་རེས་སུ་བཟུང་ཞྲིག །ཁད་

པར་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་རེས་སུ་བཟུང་ཞྲིག །ཅེས་ལུང་བསན་པའྲི་ཟླ་བ་བཟང་

པོ་རེ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོ་རྒྱལ་ཚབ་རེ། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་བ་མ་འདྲི་ཡྲིན་ཞེས་

ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་པ་གསུང་བ་ལྟར་དང༌། རེ་རང་གྲིས་ཀང་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

པའྲི་སྐེ་བར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཚུལ། བཀའ་འབུམ་ལས། རྲིགས་ལྡན་གྲགས་པ་དུས་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།   རྣལ    ཞོལ། ༩བ༢ན   མནལ

2  མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།   རེ    ཞོལ། ༩བ༣ན   རེས

3  མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།   པའྱི    ཞོལ། ༩བ༣ན   པས
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

ཀྲི་མཐར་ཡང་ནྲི། །ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པའྲི་ཟློས་གར་ཅྲི་ཡང་མཛད། ཅེས་གསུངས། 

ཡང་རེས་ཁོད་འགོས་ལོཙྪ་བའྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་པས། གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ལ་

མཁས་པ་ཡོངས་གསུང་བ་དང༌། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གྲི་གསུང་འགའ་

ཞྲིག་ལས། སོན་དཔོན་པདྨ་སམྦྷ་བ། ཇོ་བོ་རེ། ཆོས་རྒྱལ་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་སོགས་

སུའང་སྤྲུལ་པ་མཛད་པར་བཤད་ཡོད་པས། སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་དཔག་པར་

དཀའ་བའྲི་གནས་ལགས་སོ། །ལྷ་དང་བ་མའྲི་གཟྲིགས་སྣང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། རེ་

བཙུན་འཇམ་དབྱངས། ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་

སོམ་པ། གསང་འདུས་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱཻ་རོར། དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་ཚོགས། ཡྲི་དམ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད། མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ། གུར་

མགོན། ཞལ་ཕག་བཞྲི་པ། དམ་ཅན་གཤྲིན་རེའྲི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྣང་བ་

མངོན་སུམ་དུ་བསན་ཅྲིང་། ཆོས་སྐོང་གྲི་བཞོན་པ་ཕག་གྲིས་སྐད་འདོན་པ་མཆོད་

གཡོག་པས་ཚོར་བ་སོགས་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ཀང་བན་དུ་ཁོལ་བའྲི་རགས་ཕག་ཕྲི་

རྣམས་ཀྲིས་དངོས་སུ་མཐོང་ཞེས་གྲགས། ཁད་པར་རེ་བཙུན་བོ་བཟང་གྲགས་པ་

དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་ཕེབས་ནས་ཀང༌། དངོས་དང་”རྨྲི
1
་ལམ་ཅྲི་རྲིགས་པར་གཟྲིགས་

ནས། གསུང་གྲི་སྣང་པ་ཡང་ཡང་སྩལ་བ་སོགས་བརོད་ཀྲིས་མྲི་ལང་ངོ་། །བསན་

བཅོས་ལ་འབྱམས་བཤད་མཛད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཆོས་

མངོན་པ་འཆད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཡྲིད་ཕོགས་ཏེ། དེ་སྐབས་

ཀྲི་དབུས་གཙང་གྲི་བཤེས་གཉེན་ཕལ་”ཆེར
2
་བས་བ་མ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཞབས་ལ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༣ན།   རྱིན    ཞོལ། ༡༠ན༤ན།   རྱི

2  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།   ཆེར    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   ཆེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཏུགས་པའམ་གུས་པས་མ་མཆོད་པ་མེད་ཅྲིང་སོབ་མའང་གྲངས་ཀྲིས་མྲི་ཟྲིན། 

ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འཁྲུངས་པའྲི་སྲས་ཀྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནྲི། ཆོས་རེ་

བོ་གྲོས་ཆོས་སྐོང་། ཞྭ་ལུ་བ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། མཁན་

ཆེན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ། ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་འོད། གསང་སྔགས་མཁར་

པ་ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར། རེ་རང་གྲི་གཅུང་པོ་བ་སོ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན། ལྷའྲི་

བཙུན་པ་རྲིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་བོ་གྲོས། སྤན་སྔ་བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། ཚ་ཁོ་བ་ཆོས་ཀྲི་

གྲགས་པ། ཆོས་རེ་དོན་གྲུབ་དཔལ་བ། ཞང་ཞུང་པ་ཆོས་དབང་གྲགས་པ། གནས་

བརན་ཆོས་སྐོང་བ་སོགས་ཏེ་ཟུར་ཙམ་མོ། །མཁས་པའྲི་མདུན་སར་རོད་པ་མཛད་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཕོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་མུ་སེགས་ཀྲི་སོན་པ་འདུལ་བ་ལ་

ཆས་པ་ལྟ་བུ་སེ། པཎ་ཆེན་འཇྲིགས་མེད་གྲགས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་དངོས་སོབས་ཀྲི་

རྲིགས་པས་ཚར་བཅད། ཀུན་མཁེན་རོང་པོའང་རོད་པ་བྱེད་འཕོ་ལ་བཤོལ་ནས་མ་

ནུས་པ་སོགས་ཉྲིད་ཀྲི་མདུན་སར་གངས་ཅན་གྲི་མཁས་པར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་

དཔལ་ཞུམ་སེ་བག་འཁུམ་པར་གྱུར་པས། སུས་ཀང་འགྲན་དུ་མེད་པའྲི་སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་

མཆོག་ཆེན་པོ་ལགས་སོ། །རོམ་པ་སན་ངག་སེབ་སྦོར་སེལ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན། 

མཁས་མཆོག་དཔའ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་

སེ། ཉྲིད་ཀྲི་བཀའ་འབུམ་ལས། རབ་བྱེད་འདྲི་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲི་ན། །སན་

ངག་དབང་པོ་ཀུན་གྲི་མགོ་བོ་ལ། །ཚིག་གྲི་གོམ་པ་འགོད་མཁས་དགེ་ལེགས་

དཔལ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཉྲིད་ཀྲི་སན་ངག་གྲི་ཡ་མཚན་གཟྲིགས་པའྲི་མཁས་པ་

རྣམས་ང་རྒྱལ་ཆག་ཅེས་གྲགས། བསན་བཅོས་གསུང་འབུམ་ཡང་པོ་ཏྲི་བཅུ་ཕག་
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རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

བརྒལ་བ་མཆྲིས་པ་ལས། ཁོ་བོས་ཐོས་པ་རགས་རྲིམ་ཐོར་བཀོད་པ་ལ། རྒྱལ་བ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐུན་མོང་བ་དད་པའྲི་འཇུག་ངོགས། ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པ་གསང་བའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སེ་མ། རྣམ་ཐར་བསོད་པ་དང་

པའྲི་རོལ་མཚོ། དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ། རྣམ་དག་གངས་རྲི་མ། རེ་བཙུན་རེ་མདའ་

པ་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་བདུན་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་པ་མྲི་མཇེད་མ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་

རྲིན་ཆེན་ལ་བསོད་པ་ཚངས་དབྱངས་མ། ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་ལ་

བསོད་པ་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་འདོད་འཇོ། འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསོད་

པ་མྲི་མཇེད་མ། ཚྭ་ཁོ་དབོན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་བསོད་པ་ཚོགས་གཉྲིས་ཆ་

ཤས་མ། སྲིང་པོ་དོན་གསུམ་གྲི་རྒྱུད་འདེབས། གསང་འདུས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ལ་བསོད་

པ། བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུམ་ལ་བསོད་པ། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་ལ་བསོད་པ། དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསོད་པ། འཇམ་དབྱངས་ལ་བསོད་པ་ལེ་ཚན་

གསུམ་དང༌། དེ་ལ་སོན་ལམ་དུ་གསོལ་བ་ཤྲིས་པ་བརོད་པ། མྲི་གཡོ་བའྲི་བསོད་པ། 

སྐེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱ་དཀའྲི་མཛེས་རྒྱན། སྒ་རྒྱན་དཔེ་རབ་ཏུ་

གསལ་བ་ཚིག་གྲི་འདོད་འཇོ། །”སྒ
1
་བ་རྣམ་ངེས་རབ་དགའྲི་འཇུག་པ། རང་གྲི་

རོགས་པ་བརོད་པ་གཏམ་དུ་བསད་པ། རོགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་དུ་བྱ་

བ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་བའྲི་མེ་ལོང༌། ཀུན་མཁེན་རོང་པོས་རོད་པ་བྱོལ་བའྲི་ཚེ་

མཛད་པའྲི་ཚིགས་བཅད། སྔགས་ཀྲི་བསབ་བྱ་བསྡུས་པ་ཐུན་གྲི་ཉམས་ལེན། 

དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་ལ་ཐུན་བཞྲིར་བསྒོམ་པའྲི་དྲིས་ལན། སྣར་ཐང་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།   སྒྲ    ཞོལ། ༡༡ན༤ན།   སྨྲ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕུལ་བའྲི་ཚིག་མང་ཐོས་མ་དང་ནམ་མཁའ་བཀྲ་ཤྲིས་ལ་གནང་བའྲི་ཆབ་ཤོག་

བཤེས་གཉེན་ཤེར་བཟང་དང༌། གུ་”གེ
1
་ཁྲི་ལྕམ་དྲུང་བདག་མོ་བ། བཤེས་གཉེན་

ཐར་རྒྱན། བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང༌། རྲིན་སྤུངས་ནོར་བཟང༌། དགེ་བཤེས་

སངས་དཔལ་རྣམས་ལ་གནང་པའྲི་ཆབ་ཤོག་ལེ་ཚན་རེ་རེ། ཀོན་ཏྲིང་གོའུ་ཤྲྲིས་

གསང་འདུས་ལུས་དཀྲིལ་ལ་ལན་བཏབ་པའྲི་ཡང་ལན། ངོར་ལན་གནམ་ལྕགས་

འཁོར་ལོ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཕུལ་བའྲི་ཆབ་ཤོག །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོར་གསེར་གྲི་མཎལ་

ཕུལ་བའྲི་ཞལ་བྱང་སོན་ལམ་མ་ལུས་ཆོས་ཀུན་མ། ལྟ་བའྲི་དོགས་བཅོད་ལྟ་ངན་

མུན་སེལ། སོང་བདུན་བསྐལ་བཟང་མྲིག་འབྱེད། སོམ་གསུམ་རྣམ་གཞག་ཐུབ་

བསན་བྱྲི་དོར། ཕར་ཕྲིན་གྲི་རྣམ་བཤད། རྣམ་འགྲེལ་ཊྲིཀ་ཆེན་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་

དང༌། དེའྲི་ཊྲིཀ་ཆུང་རྲིག་པའྲི་སྲིང་པོ། ཚད་མ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་སེལ། ཚད་འབས་ཀྲི་

བཤད་”ཆེན
2
། སྔགས་རྲིམ་ལྷན་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་རོལ་པའྲི་དགའ་སོན། རྒྱུད་སེ་

སྤྲི་རྣམ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་མངོན་དཀྲིལ་གྲི་ལྷན་ཐབས། ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་སྦྲིན་

སྲེག །བསྐེད་རྲིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་ཇྲི་ལྟ་བར་རེ་ཆོས་ལྡན་རབ་

འབྱོར་གྲིས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའྲི་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་ལམ་གྲི་

དམྲིགས་ཕེད་ཅྲིང་གོ་བདེ་བར་བཀོད་པ། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་

ལུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་རོལ་མཚོ། དཔལ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་བསྐེད་

རོགས་རོམ་འཕོ་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་བཞྲིན་མཁས་གྲུབ་བོ་གྲོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་ཁ་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༡ན།   གེ    ཞོལ། ༡༡ན༦ན།   ག

2  མ་ཕྱི། ༩བ༣ན།   ཆེན    ཞོལ། ༡༡བ༣།   མོ
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བཀང་བ། འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་རོག་པ་གསུམ་པའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་”བ
1
་ཁམས་

གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་ཉྲི་འོད། འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་སྦས་དོན་ཡྲིག་ཆུང་ཧ་ལའྲི་

ལོ་འདབ། དག་པོའྲི་མན་ངག་ཡང་ཆུང་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ། གཤྲིན་རེ་ནག་པོའྲི་

འཁོར་ལོའྲི་”བཏབ
2
་ཚུལ་གྲི་མན་ངག་ཟྲིན་བྲིས། དམ་ཅན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཕྲི་ནང་

གསང་གསུམ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། གཏོར་

ཆོག །དེའྲི་རྣམ་བཤད། བེའུ་བུམ་བསེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་རྣམ་གཞག་སོགས་

མགོན་པོའྲི་ཆོས་སྐོར་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཟབ་པ་དུ་མ། བརག་གཉྲིས་ཊྲིཀ་ཆེན། སྲིང་པོ་ཀྱཻ་

རོ་རེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། དཀྲིལ་ཆོག་མཆོད་ཕེང་སོན་ལམ་ཤྲིས་བརོད་དང་བཅས་པའྲི་

ཆོ་ག་ཆ་ལག་ཚང་བ། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་མངོན་དཀྲིལ། དུས་འཁོར་གྲི་ཊྲིཀ་

ཆེན། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བའྲི་སོད་ཆ་དེའྲི་སད་ཆ་དང་སོན་ལམ་ཤྲིས་བརོད། ཉྲིད་ཀྲི་

གསུང་རྒྱུན་ཇྲི་ལྟ་བར་རེ་བོ་གྲོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་མཛད་པ། དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྲི་

བསན་རྲིས་རྣམས་སོགས་གསུང་རབ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་

དཔའ་བོ་ངུར་སྨྲྲིག་གར་རོལ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་

དགོངས་པ་ཤ་སག་ལས་གཞན་དུ་མ་མཆྲིས་སོ། གཞན་ཡང་རྲི་བོ་དགའ་ལྡན་དུ་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བཤད་གྲྭ་”བཙུགས
3
་པ་དང་། རེ་བ་མའྲི་དངུལ་གདུང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

དབུ་ཐོག་ཏུ་གསེར་གྲི་རྒྱ་”པྲིབས
4
་བཀལ་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༥ན།   བ    ཞོལ། ༡༡བ༥ན།   པ

2  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   བཏབ    ཞོལ། ༡༡བ༦ན།   བལེབ

3  མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   བཅུགས    ཞོལ། ༡༢ན༣ན།   བཙུགས

4  མ་ཕྱི། ༡༠ན༣ན།   པྱིབས    ཞོལ། ༡༢ན༤ན།   ཕྱིབས
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པའྲི་སྐུ་གདུང་པོ་ཏ་ལ་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་གདན་དངས་ཏེ་ཞུགས་ལ་ཕུལ་ནས་རེའྲི་

དངུལ་གདུང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གཞོགས་གཡས་སུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་སོགས་

ལུགས་གཉྲིས་རྣམ་དཀར་གྲི་མཛད་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་སོ། །མདོར་ན་

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ཐུགས་སྲས་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོ་འདྲི་ཉྲིད་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྔ་རོལ་དུ་ས་བཅུ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་མཛད་དེ། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སུ་མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་སུ་ཟྲིན་ནའང་། སྔོན་གྲི་ཐུགས་བསྐེད་དང་དམ་ཆོས་འཛིན་པའྲི་སོན་

ལམ་རླབས་པོ་ཆེའྲི་མཐུ་ལེགས་པར་གྲུབ་པས། མ་དག་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་

རྣམས་སུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་ཅྲིང་། བརོད་ཀྲིས་མྲི་

ལངས་ལ། ཁད་པར་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཤར་ཙོང་

ཁ་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་མདོ་སྔགས་ཀྲི་བསན་པ་བ་ན་མེད་པ་འདྲི་ཉྲིད་

མྲི་ཉམས་ཤྲིང་ཆེ་ཆེར་དར་རྒྱས་སུ་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་བསམ་བཞྲིན་བོད་གངས་ཅན་

གྲི་ལོངས་འདྲིར་སྐུའྲི་སྐེ་བ་བཞེས་ནས་གཞོན་ནུ་ཉྲིད་ནས་རེ་བ་མ་དང་མཇལ་ཏེ་

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གསན་

ནས། དབེན་གནས་རྲི་བོ་མདངས་ཅན་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་པར་མཛད། དེ་

ནས་དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་གྲི་ཐོག་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གདན་སར་ཕེབས་ནས་ལོ་

བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གྲི་དུས་འདའ་བར་མཛད་དེ། སྐལ་ལྡན་གྲི་

གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལམ་ལ་བཀོད་པས་བཀའ་

དྲིན་གཞལ་དུ་མ་མཆྲིས། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྲིས། རེ་
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འདྲི་ལ་བསོད་པ་ལས། 

བ་མ་མཆོག་དང་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་གྲི་མཛོད། །མཐའ་དག་བཟུང་ནས་ཚུལ་

བཞྲིནབསྒྲུབ་པ་དང་། །དེ་དོན་གཞན་ལ་ལེགས་པར་འདོམས་པ་ལ། །མྲི་འཇྲིགས་

སོབས་པ་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ལྟར་གསུང་རབ་སྤྲི་དང་

རྒྱུད་སེ་ལ། །ཐོས་བསམ་མཐར་སོན་སྒྲུབ་པ་སྲིང་པོར་མཛད། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་

ལམ་དེར་འགྲོ་ཀུན་འཁྲིད། །ཕན་མཛད་ཁོད་ལ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐུབ་པའྲི་བསན་པའྲི་ཡང་སྲིང་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོའྲི་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་མྲི་ནུབ་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཏེ། གདུལ་བྱ་རག་འཛིན་

ཅན་རྣམས་ལ་མྲི་རག་པ་མཚོན་བྱེད་དུ་རེ་ཞྲིག་དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་འབྱོན་པར་དགོངས་

པ་གཏད་དེ། རེ་བཙུན་བ་མ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ། །མོས་གུས་སྲིང་ནས་ཡྲིད་

ཀྲིས་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁོད་གང་དུ་བཞུགས་པའྲི་ཞྲིང་ཁམས་

དེར། །བདག་ཀང་མྱུར་དུ་འོང་བར་བྱྲིན་གྲིས་རློབས། 

ཞེས་གདུང་དབྱངས་ཀྲིས་རེ་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བ་མས་ཞལ་

དངོས་སུ་བསན་ནས། སྐེ་བ་དེ་ཁས་ཁོད་ཀྲིས་བསན་འགྲོའྲི་བྱ་བ་བྱེད་དགོས་

རྣམས་རོགས་པ་ཡྲིན། མཁའ་སྤོད་དུ་ཡོང་བའྲི་འདུན་པ་ཁོད་རང་ལ་འདུག་པ་ལྟར་

བྱས་ཆོག་གསུངས་པའྲི་བཀའྲི་སྣང་བ་སྩལ། དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་རྲིན་པོ་ཆེ་འདྲི་ཉྲིད་

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྲིར་ཕེབས་པ་ས་ཕོ་རའྲི་ལོ་ཧོར་གྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་པའྲི་ཉྲི་ཤུ་

གཅྲིག་གྲི་སྔ་དོའྲི་ཆ་ལ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་དྲུང་ནས་དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་

ཕེབས་ཤྲིང་། གཞན་ཡང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དུ་མའྲི་བསུ་བ་དང་བཅས་དགའ་ལྡན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཆོས་ཀྲི་ཕོ་བང་དུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞབས་དྲུང་དུ་གཤེགས་སོ། །དེའྲི་ཚེ་

ལས་དག་པ་འགའ་རེའྲི་མཐོང་སྣང་ལ་དགའ་ལྡན་དུ་བྱོན་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་རྒྱ་

ནག་རྲི་པོ་རེ་ལྔར་ཕེབས་པ་དང་། ལ་ལས་བདེ་བ་ཅན་སོགས་སུ་ཕེབས་པ་སོགས་

མཐོང་སྣང་ཀང་སྣ་ཚོགས་བྱུང་པར་གྲགས། དེ་ལྟར་སྐུ་ཚེ་མཐར་མ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་

དང་། བཀའ་ཆོས་འཆད་འཕོ་བཤོལ་ཞྲིང་། བསན་བཅོས་འགའ་ཞྲིག་རོམ་འཕོར་

འཇོག་པ་རྣམས་ནྲི། རེས་འཇུག་མཁས་པ་མང་པོའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་བགོ་སྐལ་དུ་

”འཇོག
1
་པ་དང༌། རང་ཉྲིང་ཀང་སྔོན་གྲི་ཐུགས་བསྐེད་དང་། སོན་ལམ་རླབས་ཆེ་བ་

བརན་བས་འགྱུར་བ་མེད་པར་བསམ་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་མྱུར་དུ་ཕེབས་

ནས་རྒྱལ་པ་ཙོང་ཁ་བའྲི་བསན་པ་སར་ཡང་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་པའྲི་རེན་

འབེལ་གྲི་ཁད་པར་སོགས་དགོངས་བཞེད་བ་ན་མེད་པ་ཡྲིན་སམ་དུ་སེམས་ཤྲིང་། 

སྐུའྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མ་རྣམས་སུའང་ཞྭ་སེར་ཅོད་པན་

འཛིན་པ་མཉམ་མེད་རྲི་བོ་དགའ་ལྡན་པའྲི་བསན་པ་འདྲི་ལ། རེ་འདྲི་ལས་བཀའ་དྲིན་

ལྷག་པ་མྲི་དགོས་ཤྲིང་མཉམ་པ་ཙམ་ཡང་མྲི་འབྱུང་བར་ཁོ་བོ་མགྲྲིན་པ་ཅུང་ཟད་

བཏེག་ནས་ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་སྨྲའོ། །དེ་ནས་རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཞམ་རྲིང་བ་རྣམས་དང་

མཁས་གྲུབ་བུ་ཆེན་མང་པོས་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་རོགས་ཐབས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རེན་མང་དུ་བཞེངས་ཤྲིང་། དགེ་འདུན་གྲི་བསེན་བཀུར་སོགས་བསམ་ལས་འདས་

པར་མཛད། ཁད་པར་སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་ནས་ཞུན་ཐྲིག་ལས་གྲུབ་པའྲི་རེན་

མང་དུ་ཕེབས་པ་རྣམས་ནང་དུ་བཞུགས་པ་དངུལ་གྲི་རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རེན་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༧ན།   འཇྱིག    ཞོལ། ༡༣ན༦ན།   འཇོག



 27  

རྣམ་ཐར་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག

པར་དུ་འཕགས་པ་བཞེངས་ཏེ། རེ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོའྲི་སྐུ་གདུང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་

གཡོན་འགྲམ་དུ་གདུལ་བྱའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཞྲིང་དམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། 

གཞན་ཡང་ཞྭ་ལུ་བ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དགེ་ལྡན་གྲི་ཁྲི་ལ་སྤན་དངས་ཏེ། རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། ཁྲི་རྲིན་པོ་ཆེས་ཐོག་དངས་གཡག་སེ་བ་བོ་གྲོས་ཆོས་སྐོང་

སོགས་བུ་སོབ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་

གྲགས་པ། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་དར་མ་རྲིན་ཆེན། མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པ་མཆོག་བརྙེས་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་སེ། རེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྲི་མཛད་པའྲི་རྒྱུན་རྣམས་མྲི་

ཉམས་པར་གོང་འཕེལ་དུ་མཛད་པ་འདྲི་ག་ལགས་སོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་

མཐའ་ཡས་ཀྲི་རྣམ་སྤྲུལ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་མཁས་

པའྲི་ཡྲིད་འཕོས་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། གཞོན་ནུ་ཉྲིད་ནས་རེ་ཡབ་སྲས་ལ་དད་སོབས་

དང་ལྡན་པ་རེས་འཇུག་གྲི་ཐ་ཤལ་སྭ་སྲིའྲི་མྲིང་ཅན་གྲིས་དམ་པ་འགའྲི་གསུང་ལ་

བརེན་ནས་སྦར་བ་འདྲིས་ཀང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རེ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་རེས་སུ་

འཛིན་པར་གྱུར་ཅྲིག །

སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོའྲི་གསན་ཡྲིག་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད། 

དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་

འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའོ། །བརེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་བཟུང་

དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ་མ་ལུས་པས། །གསལ་བར་མ་མཛད་བདག་

སོགས་པདྨའྲི་ཚལ། །ཐུབ་བསན་ཀུནྡའྲི་ཚལ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །གསལ་མཛད་

བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེའྲི་གསུང་ལེགས་བཤད་དྲི་མེད་ཆུ་བོའྲི་

རྒྱུན། །ཟབ་དོན་རྦ་རླབས་བྱེ་བའྲི་རོལ་རེད་ཅན། །བདག་བོ་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོར་

ཞུགས་པ་རྣམས། །གང་ལས་འོངས་པའྲི་ཁུངས་བཟང་བྲི་བར་བྱ། །

དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེས་རང་གྲིས་གང་

ནས་བྱོན་པའྲི་ལམ་བཟང་པོ་དེ་ཉྲིད་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལའང་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པར་

ཚངས་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལེགས་པར་གསུངས་པ། ཐོག་མ་དང་

བར་དང་ཐ་མར་དགེ་བ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་མཆྲིས་པ་ཀུན་གྲི་སྲིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་ནྲི། 

སོ་སོར་ཐར་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་རང་
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རང་གྲི་སྐལ་བ་དང་”འཚམ
1
་པར་ཡང་དག་པར་མནོས་ཏེ་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་ལ་

དཔའ་བ་མ་ཡྲིན་པར། ཇྲི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པ་གཞྲིར་བྱས་ནས། དེའྲི་

རེས་སུ་རང་རང་གྲི་བོ་དང་འཚམ་པར་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་ཐོས་

བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་ཉམས་ལེན་གྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ཏེ། གདོད་བ་

མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་ལས་མདོ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ཆེན་མོ་དག་གྲི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལྷུར་བྱས་ནས་དལ་བའྲི་རེན་ལ་སྲིང་པོ་

བངས་ཤྲིང་། རང་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པའྲི་འབྱུང་ཁུངས་འདྲི་ལས་བརྒལ་ཞྲིང་། 

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་ཅག་ལ་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཉེ་བར་

བསྒྲུབས་པའྲི་དྲིན་ཅན་གྲི་འགྲོ་བ་འདྲི་དག་ཀང་ལམ་དེ་ནས་བདེ་བའྲི་གནས་སུ་

འཁྲིད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་འདྲི་ནྲི། དུས་གསུམ་གྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བགྲོད་

པ་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་མནོས་པ་དང༌། མདོ་སེ་དང་རྒྱུད་སེའྲི་གསུང་རབ་

དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་བ་མ་གང་ལས་ཇྲི་འད་བ་དག་བཀགས་ཤྲིང་ལུང་

མནོས་པ་དང༌། གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

མན་ངག་གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་དག་བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཇྲི་ལྟར་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་

པའྲི་རྲིམ་པ་དག་འདྲིར་བྲི་བར་བྱའོ། །

དེ་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་

ལས། དང་པོ་ལ་ཡང་སོ་སོར་ཐར་པ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་གང་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༥ན།   འཆམ    ཞོལ། ༼ཀ༽༡ན༥།   འཆམ   * འཚམ
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ཐོབ་པའྲི་བརྒྱུད་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གཙུག་ལག་ཇྲི་ལྟར་

བཀགས་ཤྲིང་ལུང་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་

ལེན་པའྲི་མན་ངག་གང་ལས་ཐོབ་པའྲི་བརྒྱུད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་དགེ་བསེན་དང༌། དགེ་ཚུལ་གྲི་སོམ་པ་ཡང་དག་

པར་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤྭ་རྲིའྲི་བུ། སྲས་སྒ་གཅན་འཛིན། 

བམ་ཟེ་སྒ་གཅན་ཟྲིན། ཀླུ་སྒྲུབ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད། དཔལ་སྦས། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ། 

ཞྲི་བ། མཁན་པོ་བོདྲི་སཏྭ་ཞེས་གྲགས་པ་བཞྲི་བ་འཚོ་སེ། དེ་རྣམས་བསམ་ཡས་ཀྲི་

གང་རྲིས་ལ་ཡོད། དེའྲི་མཁན་པོ་སྦ་རཏྣ། དེ་ནས་དམར་ཤཱཀ་མུ་ནེ། གཡོ་དགེ་

འབྱུང་། ཨ་མེས་ལོ་སོན། ཉྲི་ཕུག་པ། བག་དམར་བ། སག་ལུང་པ་མཁན་པོ་ཚུལ་

ཁྲིམས་སེང་གེ། མཁན་པོ་དམ་པ་སེང་གེ། རྒྱལ་མཚན་འོད། བག་ནག་པ་མཁན་པོ་

རྒྱ་གར་རྒྱལ་མཚན། དོན་གྲི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏེ་བདག་གྲི་མཁན་པོ་སེང་གེ་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ཀྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་ཆོས་རེ་

རྒྱ་མ་པ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྲིས་སོབ་དཔོན་མཛད་པ་ལས། བདག་ཤཱཀའྲི་བཙུན་པ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཡང་དག་པར་མནོས་སོ། །

རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསེན་པ་དགེ་སོང་གྲི་དངོས་པོར་

བསྒྲུབ་པའྲི་མཁན་བརྒྱུད་ནྲི། ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ། ཤཱརྲིའྲི་བུ། སྲས་སྒ་གཅན་འཛིན། 

བམ་ཟེ་སྒ་གཅན་ཟྲིན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཡོན་ཏན་བོ་གྲོས། རྲིན་ཆེན་བཤེས་

གཉེན། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཆོས་ཀྲི་འཕེང་བ། འབྱུང་གནས་སྦས་པ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་ཤྲྲི་བྷ་ད། ལྷོ་བག་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། གཙང་པ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། མཁན་ཆེན་
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གཞོན་ནུ་བྱང་ཆུབ། མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཁན་པོ་མཛད། 

ལས་སོབ་ཚོགས་པ་དགེ་འདུན་སྒང་པའྲི་དབུ་མཛད་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར། གསང་སེ་

སོན་པ་དབོན་པོ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། དད་པའྲི་དགེ་འདུན་ཉྲི་ཤུའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དབུས་

སུ་ཁྲི་ལོ་ལ་ཉང་སོད་རྒྱ་གྲོང་དུ་དོན་གྲི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏེ་བདག་གྲི་མཁན་

པོ་རྒྱལ་བའྲི་གདུང་འཚོབ་དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་པ་བཞོན་ནུ་བོ་གྲོས་ཀྲིས་བསེན་

པར་རོགས་པ་མཛད། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཁན་པོ་དང༌། ལས་ཀྲི་སོབ་དཔོན་འདུལ་བའྲི་

ཚིག་དོན་ལ་ཉེ་བ་འཁོར་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྲིང་གཞུང་རབ་འབྱམས་ལ་མཁེན་

པ་རྒྱས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ། གསང་སེ་སོན་

པའྲི་སོབ་དཔོན་འདུལ་པའྲི་ཚིག་དོན་ལ་ལེགས་པར་སྦངས་ཤྲིང་། བསབ་པ་རྲིན་པོ་

ཆེ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་གཉལ་པ་

བོ་གྲོས་མཚུངས་མེད། དད་པའྲི་དགེ་འདུན་ཁ་”སྒོང
1
་གྲི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་ཀྲི་

ཚོགས་དང་བཅས་པའྲི་དབུས་སུ་ལུག་གྲི་ལོ་སྲིན་དྲུག་ཟླ་བའྲི་ཉེར་དྲུག་གྲི་སྔ་དོའྲི་

ཆ། ཉྲི་མ་བརྒྱད་ཆ་ཙམ་ཤར་བར་ཉེ་བ་གྲྲིབ་མ་སྐེས་བུ་གསུམ་དང་རྐང་པ་གཉྲིས་

ཙམ་གྲི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་གདན་ས་སྨུ་རྲིང་གྲི་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་བོས་བསེན་པར་རོགས་པར་

འགྲིས་སོ། ། 

བྱང་སེམས་ཀྲི་སོམ་པ་ལ། བོད་སྔ་མ་དག་མང་པོ་ཞྲིག་ལ་དབུ་”མ
2
་ལུགས་

དང་སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་ཅེས་སོ་སོར་གྲགས་པ་ལྟར་ན། དབུ་མ་

1  མ ཕྱི།༢བ༦།   སོང    ཞོལ།༣ན༢ན།   སོང

2  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།   མ    ཞོལ། ༣ན༥།   མའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལུགས་སུ་གྲགས་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ། འཇམ་དབྱངས། ཀླུ་

སྒྲུབ། འཕགས་པ་ལྷ། ཟླ་བ་གྲགས་པ། རྲིགས་པའྲི་ཁུ་བྱུག །སོབ་པའྲི་རོ་རེ། ཛེ་ཏཱ་རྲི། 

རོ་རེ་གདན་པ། རོ་རེ་གདན་པ་གཉྲིས་པ། པཎྲི་ཏ་པུཎྱ་ཤྲྲི། བ་རྲི་ལོཙྪ་བ། ས་ཆེན་ཀུ་

དགའ་སྲིང་པོ། རེ་བཙུན་སྐུ་མཆེད། ཆོས་རེ་ས་པཎ། བ་མ་འཕགས་པ། འཇམ་

དབྱངས་འཁོན་སོན། བྱང་སེམས་རྲིན་ཆེན་མགོན། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད། ལོཙྪ་བ་

བྱང་ཆུབ་རེ་མོ། ཆོས་རེ་དཀའ་བཞྲི་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”ལ
1
་

བདག་གྲིས་ཐོབ་བོ། །

སེམས་ཙམ་ལུགས་སུ་གྲགས་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ་

ཆེན་པོ། རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན། ཐོགས་མེད། དབྱྲིག་གཉེན། འཕགས་གྲོལ། བཙུན་

གྲོལ། མཆོག་གྲི་སེ། དུལ་པའྲི་སེ། སེང་གེ་བཟང་པོ། ཀུ་ས་ལྲི་ཆེ་བ། ཀུ་ས་ལྲི་ཆུང་

བ། གསེར་གླྲིང་བ། ཇོ་བོ་རེ། འབོམ་སོན་པ། སྤན་སྔ་བ། བྱ་ཡུལ་བ། རྒྱལ་སྲས་ཆར་

ཆེན། གྲོ་སོན་འདུད་རྲི་གྲགས། སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ། མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། 

མཁས་བཙུན་བསོད་”ཡེས
2
། རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་

མེད། བྱང་སེམས་ཛྙཱ་ན་ཤྲྲི། རྒྱལ་པའྲི་སྲས་པོ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཞལ་སྔ་

”
3
ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབུ་སེམས་གཉྲིས་ལྟ་བས་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་ཀྲི། སེམས་བསྐེད་

ཀྲིས་མྲི་འབྱེད་ཅྲིང་། རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་དང་འཇམ་དབྱངས་གཉྲིས་སེམས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།   ལ    ཞོལ། ༣བ༡ན།   ལས

2  མ་ཕྱི། ༣ན༤ན།   ཡེས    ཞོལ། ༣བ༣ན།   ཡེ

3  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།   -ནས་    ཞོལ། ༣བ༣ན།   +ནས་
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གསན་ཡིག

བསྐེད་ཀྲི་ཚུལ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ག་ལ་ཡོད། དེ་བས་ན་འཇམ་དབྱངས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་

བརྒྱུད་པ་དང་། ཞྲི་བ་ལྷ་ལ་བརྒྱུད་པ་གཉྲིས་དང་། བྱམས་པ་ནས་ཐོགས་མེད་ལ་

བརྒྱུད་པའྲི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་བསྐེད་དང་། བྱང་སེམས་ཀྲི་

སྤོད་པ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚུལ་ལ་དགོངས་པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཆུ་བོ་གསུམ་འདེས་ཀྲི་

གདམས་པ་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ་ལ་མངའ་བས་དབུ་སེམས་སོ་སོར་མ་

ཕེ་བར་ཇོ་བོ་ཉྲིད་ལས་བརྒྱུད་པའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་བསྐེད། སོན་པ་སེམས་

བསྐེད་ཆོ་གས་ལེན་པ་དང་། འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ཆོ་

གས་ཡང་དག་པར་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། བྱམས་པ། ཐོགས་མེད། 

དབྱྲིག་གཉེན། བོ་བརན། ཀུ་ས་ལྲི་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས། གསེར་གླྲིང་བ། ཇོ་བོ། དགོན་པ་

བ། སྣེའུ་ཟུར་པ། ཐག་མ་པ། ནམ་སེང་། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ། སེང་གེ་བཟང་པོ། 

གྲུབ་ཐོབ་ཕག་རོར་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཐུགས་རེ་གཅྲིག་ཏུ་

བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའྲི་

ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ལྷ་སར་ཇོ་བོ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྐུ་དྲུང་དུ། བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་

མཆོད་པ་དང་སོན་ལམ་མཐའ་ཡས་མཛད་པའྲི་ཚེ་དགེས་བཞྲིན་དུ་སྩལ་བ་ལགས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པའྲི་གཙུག་ལག་ཇྲི་ལྟར་བཀགས་ཤྲིང་ལུང་

མནོས་པ་ལ། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་གྲི་ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་པ་འགྲེལ་པའྲི་བསན་བཅོས་

ཀྲི་གཙོ་བོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ་ར་བ་ཤེས་རབ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། 

སོང་ཉྲིད་བདུན་ཅུ་པ། རོད་བཟློག །ཞྲིབ་མོ་རྣམ་འཐག །རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརྒྱུད་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཕགས་པ་ལྷ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གྲགས་པ། རྲིགས་པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཆེ་ཆུང༌། ཨེ་ར་པ་ཏྲི། ཀ་ན་ཀ་ཝརྨ། ཧ་སུ་མ་ཏྲི་

གསུམ་གྲིས་རྲིགས་པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཆུང་བ་ལ་གསན་དེ་གསུམ་ཀ་ལ་པ་ཚབ་ལོཙྪ་བ་

ཉྲི་མ་གྲགས་ཀྲིས་གསན། དེ་ལ་རྨ་བྱ་”བྱང་
1
ཡེ། གཙང་པ་ས་སྦོས། ཞང་ཐང་སག་

པ། ཁུ་སོན་མདོ་སེ་འབར་རྣམས་ཀྲིས་གསན། དེ་བཞྲི་ག་ལ་རྨ་བྱང་བརོན་གྲིས་

གསན། དེ་ལ་”འཚུར
2
་གཞོན་སེང་། དེ་ལ་རྨ་བྱ་ཤཱཀ་སེང༌། དེ་ལས་མཆྲིམས་ནམ་

མཁའ་གྲགས། དེ་ལས་སྐོ་སོན་སོན་ལམ་ཚུལ་ཁྲིམས། དེ་ལས་རྒྱང་རོ་པཎ་ཆེན། དེ་

ལས་མཆྲིམས་བོ་བཟང་གྲགས་པ། དེ་ལས་སྣར་ཐང་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན། དེ་ལས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་གསན། དེ་

ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་རེ་དེ་ཉྲིད་ལས་དབུ་མ་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་བཤད་པ་ཞྲིབ་པར་བཀའ་དྲིན་

མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པའང་འཕགས་པ་ལྷ་མན་ཆད་སྔར་ལྟར་རོ། །

ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པའང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་

མན་ཆད་སྔར་ལྟར་རོ། །

ཡང་ཆོས་ཀྲི་སྤན་ལྡན་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པོ་ལས། ར་ཤེ་འགྲེལ་པ་

ཚིག་གསལ་དང་བཅས་པའྲི་བཤད་པ་དང་། དབུ་མ་བཞྲི་བརྒྱ་པ་འགྲེལ་པ་དང་

བཅས་པའྲི་བཤད་པ་དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའྲི་བཤད་པ་དང་། ཆོས་དབྱྲིངས་

བསོད་པའྲི་བཤད་པ་དང་། བཤེས་པའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག་གྲི་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།   བང་    ཞོལ། ༤ན༥ན།   -བང་

2  མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།   འཚུར    ཞོལ། ༤ན༥ན།   ཚུར
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མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་གྲིས་ས་སྐ་གྲང་མོ་ཆེའྲི་གདན་ས་པ་བ་མ་ཆོས་

ཤེ་བགྲེས་པོ་ལ་ལུང་གསན་ལ། དེས་སྣར་ཐང་པ་ཤེར་”སང
1
་ལ་གསན་ཅྲིང་། དེས་

ཀང་རྒྱང་རོ་པཎ་ཆེན་ལ་གསན་པ་འད་སེ། དེ་ཡན་ཆད་གོང་དང་འད་བར་སྣང་ངོ་། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བསབ་བ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཞྲི་བ་ལྷ། ”ཨོ་ལ་པ
2
་ཏྲི། དཔའ་བོ་རོ་རེ། གསེར་གླྲིང་པ། 

ཇོ་བོ་རེ། འབོམ་སོན་པ། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ། རྡུམ་སོན་བོ་གྲོས་གྲགས། གྲོ་སོན་བདུད་

རྲི་གྲགས། སངས་རྒྱས་”སྒོམ
3
་པ། མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། སྐོ་སོན་སོན་ལམ་

ཚུལ་ཁྲིམས། བ་མ་སོན་ལམ་མགོན། ར་ནག་པ་རྲིན་ཆེན་ཡེ་ཤེས། རྒྱལ་སྲས་

ཐོགས་མེད། ལོཙྪ་བ་བྱང་རེ། ཆོས་རེ་”བཀའ
4
་བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་

ལས་བདག་གྲིས་ཐོས་པར་བགྲིས་སོ། །

རྒྱས་པའྲི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྲི་”བརྒྱུད
5
་པ་ནྲི་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། 

ཆོས་རེ་ས་པཎ། འུ་ཡུག་པ་རྲིགས་པའྲི་སེང་གེ། ལྟེར་བ་ཆོས་གྲགས། བྱང་ཆུབ་

དཔལ། མཁན་པོ་དབང་ཕྱུག་དཔལ། ཉ་དབོན་པོ་ཀུན་དགའ་དཔལ། རེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བ། རྲིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་པ། དེ་ལས་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པའྲི་

རྣམ་བཤད་ཀྲི་སེང་ནས་བཤད་ལུང་ཐོབ་པར་བགྲིས་ཤྲིང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་

བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཕོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༧ན།   སང    ཞོལ། ༤༤༣ན།   སེང

2  མ་ཕྱི། ༤ན༡ན།   ཨོ་ལ་པ    ཞོལ། ༤བ༤ན།   ཡོ་ག་བ

3  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   སམ    ཞོལ། ༤བ༥ན།   སོམ

4  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   བཀའ    ཞོལ། ༤བ༥ན།   དཀའ

5  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   བརྒྱུད    ཞོལ། ༤བ༦ན།   རྒྱུད
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རྲིགས་པའྲི་ལམ་བ་ན་མེད་པ་དཀའ་བའྲི་གནས་སོ་སོའྲི་མཐའ་དཔད་པ་དང་། རྣམ་

འགྲེལ་གྲི་གཞུང་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པར་བསྒྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཞྲིབ་

པར་ཡང་ཡང་ཐོས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་རྲིགས་པའྲི་མྲིག་དང་ལྡན་པར་”བགྲིས
1
་

སོ། །ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཡན་ཆད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ཡྲིད་ཆེས་པ་མ་རྙེད་ཅྲིང་། རྒྱན་མཁན་

པོས་སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྲི་པུར་བསྲེགས་པའྲི་དུ་བ་ལས་ལུང་བངས་པ་ཡྲིན་

ཟེར་བའྲི་དུ་ལུང་མར་གྲགས་པ་དང་། རོག་ལོ་ནས་རྒྱུད་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིན་ཟེར་བ་མང་

པོ་ཞྲིག་ལས་རྒྱན་མཁན་པོ་ཤཱཀ་བོའྲི་སོབ་མར་བྱས་པ་སོགས་ཡྲིད་བརན་མྲི་རུང་

བ་མང་པར་འདུག་པས་མ་བྲིས་སོ། །

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་

པའྲི་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའྲི་བཤད་བརྒྱུད་ནྲི། སངས་རྒྱས། བྱམས་པ། 

ཐོགས་མེད། དབྱྲིག་གཉེན། འཕགས་པ་གྲོལ་སེ། བཙུན་པ་གྲོལ་སེ། མཆོག་སེ། དུལ་

བའྲི་སེ། མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ། སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ཞབས། ཡོན་ཏན་བཤེས་གཉེན། རྲིན་ཆེན་བཟང་པོ། ཟླ་བཟང་། དྲི་ར་པཱ་ལ། 

བསན་སྐོང་སེ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ། རོག་ལོཙྪ་བ་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ། ”འབེ
2
་ཆེན་

པོ་ཤེས་རབ་འབར། ཨར་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ་ཚུལ་ཁྲིམས། ཤེས་རབ་

འབུམ། བྱང་ཆུབ་འབུམ། གཉལ་ཞྲིག་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ། བཟང་རྲིང་དར་མ་ཚུལ་

ཁྲིམས། བརོན་འགྲུས་རོ་རེ། བོ་དོང་རྲིན་པོ་ཆེ། རྲིན་ཆེན་རེ་མོ། གྲུབ་པ་སེང་གེ། 

ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ། ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ། 

1  མ་ཕྱི། ༤ན༥ན།   བགས    ཞོལ། ༥ན༣ན།   བགྱིས

2  མ་ཕྱི། ༤ན༧ན།   འབེ    ཞོལ །༥ན༥ན།   འབྱི
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དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་བ། རྲིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ལས་རེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བའྲི་ཊྲིཀྐའྲི་སེང་ནས་བཤད་པ་ཐོབ་པར་བགྲིས་ཤྲིང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ར་འགྲེལ་གྲི་གཞུང་ཉམས་ལེན་གྲི་རྲིམ་པར་

བསྒྲིགས་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་གང་གྲི་ལུགས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

སྲོལ་འབྱེད་ཚུལ་ལས་བརམས་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་དུ་མའྲི་མཐའ་དཔད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐོས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་གཞུང་དེ་དག་གྲི་དོན་ལ་མྲི་འཇྲིགས་པ་ཐོབ་

པར་བགྲིས་སོ། །

དམ་པའྲི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐོགས་མེད། 

དབྱྲིག་གཉེན། བོ་བརན། གང་བ་སེལ། ཛི་ན་མྲི་ཏྲ། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ། དཔལ་གྲི་

རོ་རེ། ཟླ་བའྲི་རོ་རེ། རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། གྲུ་མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས། སེ་བཙུན་བཞོན་ནུ་

དབང་ཕྱུག །མགར་མེ་ཉག་ཡོན་ཏན་གཡུང་དྲུང་། ཁུ་སོན་བརོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་། 

དེས་སོན་དྲི་བཟང་འབར། དེས་རྭ་དང་། རྒྱ་ལུང་ཚུལ་དང༌། ལྲི་སོན་ཆོས་གྲགས་

གསུམ་ལ་བཤད་དེ། རྭ་རྒྱ་ལྲི་གསུམ་ཞེས་གྲགས་སོ། །རྭའྲི་སོབ་མ་བང་ཏྲི་དར་མ་

སྲིང་པོ། དེས་ཀོའུ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས། འབན་དཀོན་མཆོག་རོ་རེ། ཐོ་ཀུན་དགའ་

རོ་རེ། བཞད་པ་སོན་སྐབས། བཞད་པ་གཞོན་བྱང་། ”འབྲིང
1
་མཚམས་ཞང་། བོ་དོང་

རྲིན་རེ། སག་སེ་ལོཙྪ་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དཔང་ལོཙྪ་བ་བོ་གྲོས་བརན་པ། 

ལོཙྪ་བ་བྱང་ཆུབ་རེ་མོ། དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ། རྲིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འབྱོར་

ཤེས་རབ་པ་ལས་རེ་རེད་མདའ་བའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོའྲི་བཤད་པ་ཐོས་ཤྲིང་། 

1  མ་ཕྱི། ༤བ༥ན།   འབྱིང    ཞོལ། ༥བ༦ན།   འདྱིའ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ས་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོམ་

ཚིག་གྲི་བཤད་པ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་བརོད་བྱའྲི་འགྲེལ་བསྒྲིགས་ལ་སོགས་པ་

ཐོས་སོ། །

འདུལ་བ་མདོ་ར་བའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། བམ་ཟེའྲི་བཙུན་པ་ཡོན་ཏན་འོད། སོབ་

དཔོན་ཆོས་ཀྲི་བཤེས་གཉེན། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་འོད། པཎྲི་ཏ་སེང་གེའྲི་གདོང་པ་ཅན། 

དརྨ་རཀྲི་ཏ། ཞང་ཞུང་ལོཙྪ་བ་རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ། དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ། ཞྲིང་མོ་

”ཆེ
1
་བ་བྱང་ཆུབ་སེང་གེ། སང་ར་བ་རོ་རེ་སེང་གེ། རག་པ་པདྨ་གཡུང་དྲུང་། ”རྲི

2
་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཐུགས་རེ་བྱང་ཆུབ། བདེ་བ་ཅན་པ་ཤཱཀ་བྱང་ཆུབ། ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན། བྱང་ཆུབ་སེང་གེ། བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ། བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། མདོག་

ལོད་པ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་དཔལ། མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་རེད་

མདའ་བ། རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་

གྲིས་ཐོས་པར་བགྲིས་ཤྲིང་། སོ་སོར་ཐར་པའྲི་མདོ་དང་། ཞྲིང་མོ་ཆེ་བའྲི་ཀུན་སྤོད་

རྣམས་གསུམ་གྲི་ལུང་ཡང་ཐོས་སོ། །དེ་ནྲི་སོད་འདུལ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཡྲིན་ལ། 

ཡང་སད་ལུགས་ལ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། ཆོས་ཀྲི་བཤེས་གཉེན། ཤཱཀ་

འོད། སེང་གེའྲི་གདོང་ཅན། ཛི་ན་མྲི་ཏྲ། དཱ་ན་ཤཱྲི་ལ་ཆེན་པོ། ཤུ་བྷ་ཀ་ར། དགེ་བའྲི་

འོད། ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ་གཟུ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལ་སོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བ་མ། 

ཀོ་ཁྲིམ་པ་ཡེ་ཤེས་བ་མ། ཉང་མཚམས་རྲིན་ཆེན་བ་མ་གསུམ་གྲིས་གསན། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༡ན།   ཆེ    ཞོལ། ༦ན༢ན།   ཆ

2  མ་ཕྱི། ༥ན༡ན།   རྩྱི    ཞོལ། ༦ན༣ན།   རྩ
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གསན་ཡིག

གསུམ་”ག
1
་ལ་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྲིམས། རྨ་ཚོ་བྱང་ཆུབ་རོ་རེ། 

བྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བརོན་འགྲུས་འབར། ཆོས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག །ཟུལ་ཕུའྲི་མཁན་པོ་

ཆོས་བྱང་ན་བཟའ་ཕེད་གསོལ། ཟུལ་ཕུའྲི་མཁན་པོ་ཆོས་ཀྲི་བརོན་འགྲུས། མཁན་

ཆེན་ཆོས་གྲགས། རྲིན་ཆེན་དཔལ། ”བཀའ
2
་བཞྲི་པ་གྲགས་པ་གཞོན་ནུ། རྲིན་པོ་

ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་རྲིན་ཆེན་གྲུབ། ལོཙྪ་བ་བྱང་

ཆུབ་རེ་མོ། ཆོས་རེ་”བཀའ
3
་བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལས་བདག་གྲིས་བུ་

ཊྲིཀ་གྲི་སེང་ནས་བཤད་པ་ཐོས་པ་ལགས་སོ། །

ཡང་ལུགས་གཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས། ཉེ་བ་འཁོར། ཀུན་དགའ་བོ། ཉེར་སྦས། དྲི་

དྲི་ཀ །དགྲ་བཅོམ་ནག་པོ། ལེགས་མཐོང་། ཕྲིར་མྲི་འོང་། བོས་མྲི་འབེབས། འདུས་

བཟང་། དབྱྲིག་གཉེན། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད། ཤཱཀ་འོད། སེང་གེའྲི་གདོང་ཅན། 

དེས་དཱ་ན་ཤཱྲི་ལ་ཆེན་པོ་དང་ཛི་ན་མྲི་ཏྲ་གཉྲིས་ལ་བཤད། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཤཱཀ་སེང་

གེ་ལ་བཤད། དེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་རླུང་ལོཙྪ་བ། སྐོགས་འདུལ་འཛིན། གཟུས་རོ་རེ་

རྒྱལ་མཚན། གཟུས་ཀྲིས་ཀླུ་མེས་ལའང་གསན་ནོ། །དེས་རྒྱལ་གྲི་”རླན
4
་ཚུལ་

ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ། སྦོ་ཆུང་པ་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ། སྣེ་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 

”འཛིམས
5
་པ་ཤེས་རབ་འོད། དེས་གཟུས་ཀྲི་བུ་བཞྲི་ལ། དེའྲི་དང་པོ་གསུམ་དང་། 

ཉང་མཚམས་རྲིན་ཆེན་བ་མ། སོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བ་མ། ཀོ་ཁྲིམ་པ་ཡེ་ཤེས་བ་མ་སེ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༤ན།   ག    ཞོལ། ༦ན༦ན།   ཀ

2  མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༦བ༡ན།   དཀའ

3  མ་ཕྱི། ༥ན༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༦བ༡ན།   དཀའ

4  མ་ཕྱི། ༤ན༧ན།   རླན    ཞོལ།༦བ༣ན།    ཀླན

5  མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།   འཛིམས    ཞོལ། ༦བ༤ན།   འཇྱིམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱའྲི་བ་མ་རྣམ་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་དང་། དྲུག་པོ་དེ་ལས་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་

དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས་གསན། དེས་ཇོ་བསན་ཚ་རོང་བ་ལ། དེས་ཡར་སོད་པ་

ལ། དེས་སྐ་བ་དར་མ་སེང་གེ་ལ། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཁན་ཆེན་ལ། དེས་དཔོན་ལ། དེ་

གཉྲིས་ཀྲིས་མཁན་པོ་ཆོས་ཀྲི་རེ་ཞྲིག་པོ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལ། དཔོན་ཤེར་གཉྲིས་

ཀྲིས་མཁན་པོ་གཞོན་ནུ་བརོན་འགྲུས་ལ། དེས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ལ། དེས་

ཤེས་རབ་རོ་རེ་ལ། དེས་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ་འབྱུང་གནས། དེས་མཁན་པོ་སྐོར་མོ་

ལུང་པ། དེས་མཁན་པོ་སྐོར་མོ་ལུང་པ་བོ་གྲོས་བཟང་པོ་ལ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲིས་གསན། དེ་ལ་སོབ་

དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་གསན། དེ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོས་ཤྲིང་། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་པ་ལ་ཡང་མདོ་

རའྲི་གཞུང་བཤད་གསན་ནོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་པས་ཆ་ཕུ་བག་ཟབ་ཏུའང་གསན་

ནོ། །

འདུལ་བ་མེ་ཏོག་འཕེང་རྒྱུད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འཕགས་པ་ས་གའྲི་ལྷ། མ་ཎ་ཀ་

ཤྲྲི། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། ཁོ་ཕུ་ལོཙྪ་བ་བྱམས་པ་དཔལ། མཁན་པོ་སེང་གེ་ཟྲིལ་གནོན། 

ཁོ་ཕུ་བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། གནས་རྙྲིང་པ་མཁན་པོ་ཀུན་དབང་། ཐར་པ་ལོཙྪ་བ་

ཉྲི་མ་རྒྱལ་མཚན། སྣར་ཐང་པ་”བཀའ
6
་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། བ་མ་རྒྱ་གར་

རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རེ་”བཀའ
7
་བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལས་བདག་གྲིས་

ཐོས་པར་བགྲིས་སོ། །

6  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༧ན༢ན།   དཀའ

7  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༧ན༣ན།   དཀའ
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ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མའྲི་བསན་བཅོས་ནྲི། བདག་གྲིས་མཉམ་མེད་ཆོས་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་པ་ཀུ་མར་མ་ཏྲི་ལས་ཐོས། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཁན་ཆེན་

དརྨ་ཤྲྲི་པ་དང་། ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་གཉྲིས་ཀ་ལ་གསན། དེ་གཉྲིས་ཀས་

ཆོས་རེ་བུ་སོན་ལ་གསན། དེས་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུ་ལ་གསན། དེ་ཡན་གྲི་བརྒྱུད་པ་

བཙལ་བར་བྱའོ། །ཡང་བདག་གྲིས་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
ཐོས། རེ་དེས་བདེ་བ་ཅན་པ་བ་མ་འཇམ་རྲིན་པ་ལ་གསན། དེས་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསན་དེས་ཆོས་རེ་བུ་སོན་

ལ་གསན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སེའྲི་རྒྱན་གྲི་ལུང་། བདག་གྲིས་ཆོས་རེ་”བཀའ
2
་

བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
3
ཐོས། དེས་འགྲོ་མགོན་དཔལ་ཡེ་བ་

ལ་གསན། དེས་རྒྱལ་སྲས་རྲིན་ཆེན་ལ་གསན། དེས་བྱང་སེམས་རྲིན་ཆེན་མགོན་

དང་། དཔང་ལོ་གཉྲིས་ལ་གསན། དཔང་ལོ་ཡན་མངོན་པ་གོང་མ་དང་མཐུན། 

ཇོ་བོའྲི་ཆོས་འབྱུང་བརྒྱ་རའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཇོ་བོ། འབོམ། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ། 

གཏུམ་སོན་བོ་གྲོས་གྲགས། རོ་སོན་ཤེས་རབ་གྲགས། ཞང་རོ་རེ་འོད། གྲོ་སོན་བདུད་

རྲི་གྲགས། མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། བཅོམ་ལྡན་རྲིག་རལ། མཁན་ཆེན་གྲ་ས་

པ། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ། མཁན་པོ་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རེ་

”བཀའ
4
་བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོས་པར་བགྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།   -ལས་    ཞོལ། ༧ན༥ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   བཀའ    ཞོལ། ༧ན༥ན།   དཀའ

3  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   -ལས་    ཞོལ། ༧ན༦ན།   +ལས་

4  མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   བཀའ    ཞོལ། ༧བ༢༥ན།   དཀའ
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སོ། །ཇོ་བོའྲི་ཆོས་འབྱུང་བརྒྱ་རར་གྲགས་པ་ནྲི་འདྲི་དག་སེ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་སྒོན་

མ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པ། སྤོད་པ་བསྡུས་

པའྲི་སྒོན་མ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། བདེན་པ་གཉྲིས་ལ་འཇུག་པ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། 

དབུ་མའྲི་མན་ངག་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། སྲིང་པོ་བསྡུ་བ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། སྲིང་པོ་

ངེས་པར་བསྡུ་བ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ནོར་བུའྲི་ཕེང་བ་ཇོ་

བོ་རེས་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་མདོ་ཙམ་མན་ངག་ཏུ་བྱས་པ་ཇོ་

བོ་རེས་མཛད་པ། འཁོར་བ་ལ་ཡྲིད་ལེགས་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གླུ་

ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། སྤོད་པའྲི་གླུ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་ལྟ་བའྲི་

གླུ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་མན་ངག་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་བའྲི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་བསན་པ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། 

སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་བསན་པ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཡྲི་གེར་བསྡུས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་

རང་གྲི་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་བསྐུལ་བ་དང་བཅས་པ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། 

མདོ་སེའྲི་དོན་ཀུན་ལས་བསྡུས་པའྲི་མན་ངག །མྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་

བསན་པ། ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཆོགས་ཀྲི་

ལེའུ་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡན་ལག་བདུན་པའྲི་ཆོ་

ག །ཁ་ཏོན་དང་གླེགས་བམ་བཀག་པའྲི་སྔོན་དུ་བྱ་བའྲི་ཆོ་ག །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

ཐེག་པའྲི་ཚ་ཚ་གདབ་པའྲི་ཆོ་ག །བ་མའྲི་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་མདོར་བསྡུས་པ། སེམས་
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བསྐེད་པ་དང་”སོམ
1
་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སོམ་པའྲི་ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་

ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཆོ་ག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་པ་དང་ཡྲི་དམ་བང་བའྲི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བས་མཛད་པ། ལས་དང་པོ་བའྲི་ས་སྦང་བ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ་གསང་བས་

མཛད་པ། སེམས་རྲིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པར་སྦང་བའྲི་རྲིམ་པའྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་སོབ་དཔོན་

དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ་གསང་བས་མཛད་པ། བཤེས་པའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག་སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། སོབ་མ་ལ་སྤྲིང་བའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག་སོབ་དཔོན་

ཙནྡྲ་གཽ་མྲིས་མཛད་པ། རྒྱལ་པོ་ཀ་ནྲི་ཀ་ལ་སྤྲིང་བའྲི་སྤྲིངས་ཡྲིག་སོབ་དཔོན་མ་ཏྲི་

ཙི་ཏྲས་མཛད་པ། དྲི་མ་མེད་པའྲི་དྲིས་ལན་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཕེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་པོ་

སན་དངགས་མཁན་གྲི་དམ་པ་སོབ་དཔོན་དོན་འཆར་གྲིས་མཛད་པ། འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་གྲིས་དགེ་སོང་རབ་གསལ་གཞོན་ནུ་ལ་སྤྲིང་བའྲི་

སྤྲིངས་ཡྲིག་ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་

མཛད་པ། དམ་ཆོས་དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་བཙུན་པ་ཆོས་

ལྡན་རབ་འབྱོར་དབྱངས་ཀྲིས་མཛད་པ། མྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་བསན་པ་

སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྲིས་མཛད་པ། དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་བསན་པ་བཙུན་

པ་ཆོས་ལྡན་རབ་འབྱོར་དབྱངས་ཀྲིས་མཛད་པ། མ་ངན་བསལ་བ་སོབ་དཔོན་ར་

དབྱངས་ཀྲིས་མཛད་པ། གཞོན་ནུ་མ་བདུན་གྲི་རོགས་པ་བརོད་པ་སོབ་དཔོན་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༡ན།   སོམ    ཞོལ། ༧བ༦ན།   སོམ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གསང་བས་བྱྲིན་གྲིས་མཛད་པ། ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརོད་བའྲི་གཏམ་སོབ་

དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས་མཛད་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་

གཉེན་གྲིས་མཛད་པ། ཚོགས་ཀྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས་མཛད་པ། 

མྲི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྲིས་མཛད་པ། ལེགས་པར་

བཤད་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཟ་མ་ཏོག་ལྟ་བུའྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་མཛད་པ། 

ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་བཞྲི་སང་བའྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་མ་ཏྲི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ། རོད་པའྲི་དུས་

ཀྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་མ་ཏྲི་ཙི་ཏྲས་མཛད་པ། དབེན་པའྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་ས་མཚོ་

སྦྲིན་གྲིས་མཛད་པ། ཡན་ལག་བདུན་པའྲི་ཆོ་ག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྲི་ཤུ་པ་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱ་བ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

བཅུ་གཅྲིག་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། སོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སོབ་དཔོན་བཙུན་པ་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་དབྱངས་དགོན་པ་

བས་མཛད་པ། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྒོམ་བའྲི་རྲིམ་པ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་སྒོན་

མ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྒོམ་པའྲི་མན་ངག་པདྨ་སྤུངས་

པ་ཞེས་བྱ་བ་སོབ་དཔོན་ར་དབྱངས་ཀྲིས་མཛད་པ། འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་རེས་

སུ་དན་པ། ཆོས་རེས་སུ་དན་པ། དགེ་འདུན་རེས་སུ་དན་པ། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་

རྣམ་པ་ལྔའྲི་ཉེས་དམྲིགས་བཤད་པ། སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས་མཛད་པ། 

འཕགས་པ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྒྱས་པའྲི་མདོ་སེའྲི་སྲིག་པ་བཤགས་པ་དང་

བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་ལོགས་ཤྲིག་ཏུ་ཕྱུང་བ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་ཡྲི་གེ་

བརྒྱ་པའྲི་བསྲུང་བ་དང་། སྲིག་པ་བཤགས་པའྲི་ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་ལྷས་མཛད་
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གསན་ཡིག

པ། མཎལ་བྱ་བའྲི་ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ། མཎལ་

འབུལ་བའྲི་ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བ་གསང་བས་མཛད་པ། མཎལ་གྲི་ཆོ་

ག་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའྲི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སྦས་པས་

མཛད་པ། མཎལ་གྲི་ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་རྙོག་པ་མེད་པའྲི་རོ་རེས་མཛད་པ། མཎལ་གྲི་

ཆོ་ག་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀཱ་མ་ལས་མཛད་པ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལེའུ་

སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་མཛད་པ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལེའུ་སོབ་

དཔོན་ནག་པོ་ཞབས་ཀྲིས་མཛད་པ། བསམ་གཏན་གྲི་ཆོས་དྲུག་རྣམ་པར་བཞག་པ་

སོབ་དཔོན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་པས་མཛད་པ། དེའྲི་འགྲེལ་པ་སོབ་དཔོན་དཱ་ན་ཤཱྲི་ལས་

མཛད་པ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་སའྲི་སྲིང་པོ་

འཁོར་ལོ་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས་བྱུང་བ། རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རོགས་པའྲི་གེགས་སེལ་བ་

སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བདེན་

པ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ལ་

འཇུག་པ་སོབ་དཔོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལས་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་སོབ་

དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོས་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་

གླང་པོས་མཛད་པ། མྲི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་སོབ་དཔོན་དགེ་བའྲི་གོ་ཆས་

མཛད་པ། ཡོངས་སུ་བཅད་པ་བསྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་མན་ངག་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་གྲགས་པས་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་བ་ན་མེད་པ་

བསྒོམ་པ་མདོའྲི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་སོབ་དཔོན་མཧཱ་

མ་ཏྲིས་བཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའྲི་མན་ངག་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྲི་དབང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པོས་མཛད་པ། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བསྒོམ་པའྲི་མན་ངག་སོབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་འབྱུང་གནས་ཞྲི་བས་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་བསྒོམ་པའྲི་དོན་

མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བས་མཛད་པ། བདེ་བར་གཤེགས་

པའྲི་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཛེ་ཏཱ་རྲིས་

མཛད་པ། ཡོན་ཏན་བདུན་བསན་པའྲི་གཏམ་སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན༌གྲིས་མཛད་

པ། བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་མཁན་པོ་ཞྲི་བ་ལྷས་མཛད་པ། 

བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་མཛད་པ། ཐེག་པ་ཉྲི་ཤུ་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། འཕགས་པ་ས་

ལུ་ལང་པའྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། རྨྲི་ལམ་ཡྲིད་

བཞྲིན་ནོར་བུའྲི་གཏམ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་པའྲི་སྲིང་པོའྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། རེན་

ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྲི་སྲིང་པོའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་

མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། བ་ན་མེད་

པར་བསོད་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཛད་པ། སྲྲིད་པ་ལས་འདས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པ། ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསོད་པ་སོབ་དཔོན་དཀོན་མཆོག་

འབངས་ཀྲིས་མཛད་པ། དེའྲི་འགྲེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོས་མཛད་པ། 

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསོད་པའྲི་དོན་གྲི་ཆོ་ག་ལེའུར་བྱས་པ་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོས་མཛད་པ། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསོད་པ་སོབ་དཔོན་ཐོ་

བཙུན་གྲུབ་རེས་མཛད་པ། ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསོད་པ་སོབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་
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གསན་ཡིག

བདག་པོས་མཛད་པ། གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་བདུན་ཅུ་པ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་

གྲགས་པས་མཛད་པ། སྐབས་འགྲོ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་སོབ་དཔོན་བྲི་མ་ལས་མཛད་

པ། དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་ཇོ་བོ་རེས་མཛད་པ། རྒྱལ་བོ་ནྲིརྱ་ཕ་ལ་

ལ་བརངས་པ་ཤོ་ལོ་ཀ་བཞྲི་བཅུ་པ་རྣམས་ལ་གྲངས་བརྒྱ་དང་གསུམ་བཞུགས་

སོ། །

ཇོ་བོ་རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་སྒོན་མའྲི་བརྒྱུད་པ་

ནྲི། ཇོ་བོ། སོན་པ། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ། འཆད་ཁ་བ། སེ་སྤྲིལ་”པོ
1
་བ། ལྷ་ཆེན་པོ། ལྷ་

འགྲོ་མགོན། ཟངས་ཆེན་པ། མཚོ་སྣ་བ། སོབ་དཔོན་དགའ་བ་བཟང་པོ། མཁན་ཆེན་

ཆོས་སྐབས་བཟང་པོ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། དེས་བདག་ལ་

སྩལ་ལོ། །

གཞུང་དེའྲི་གདམ་པ། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནད་བསྡུས་པའྲི་

མན་ངག །སྐེས་བུ་གསུམ་གྲིས་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

འཁྲིད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་ཁྲིད་ལ། རྒྱ་ཆེན་སྤོད་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། བྱམས་པ། ཐོགས་མེད། དབྱྲིག་གཉེན། འཕགས་བ་གྲོལ་སེ། 

བཙུན་པ་གྲོལ་སེ། མཆོག་གྲི་སེ། དུལ་བའྲི་སེ། མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད། སོབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ། ཀུ་ས་ལྲི་ཆེ་བ། ཀུ་ས་ལྲི་ཆུང་བ་བོད་སྐད་དུ་མཚན་དགེ་བ་

ཅན། གསེར་གླྲིང་པ་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པ། ཇོ་བོ་དཱྲི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲྲི་ཛྙཱ་ན་ཏེ་བོད་སྐད་དུ་

དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས། འབོམ་སོན་རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས། དགོན་པ་བ། སྣེ་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   པོ    ཞོལ། ༡༠ན༢ན།   བུ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འུ་ཟུར་བ། ཐག་མ་པ་རོར་གཞོན། ནམ་སེང་། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ། སེང་གེ་བཟང་

པོ། གྲུབ་ཐོབ་ཕག་རོར་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པོ། དེས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཛད་དོ། །

ཡང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཟབ་མོ་ལྟ་བའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། 

འཇམ་དབྱངས། ཀླུ་སྒྲུབ། ཟླ་བ་གྲགས་པ། རྲིག་པའྲི་ཁུ་ཕྱུག་ཆེ་བ། རྲིགས་པའྲི་ཁུ་

ཕྱུག་ཆུང་བ། ཇོ་བོ་རེ། སོན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ། དེ་མན་ཆད་སྔར་ལྟར་རོ། །

ཡང་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་དང་གདམས་ངག་པ་གཉྲིས་ལས། གཞུང་པ་

ནས་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སོན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་ལ་དེ་ནས་པོ་ཏོ་པ་རྲིན་ཆེན་

གསལ། ཤ་ར་བ་ཡོན་ཏན་གྲགས།  བྱ་འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། སེ་སྤྲིལ་བུ་བ་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན། ལྷ་ལུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་གྲགས་པའྲི་མཚན་འོད་ཟེར་བ་མ། 

ལྷ་འགྲོ་མགོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲགས་པ་མཚན་བྱང་ཆུབ་འོད་ཟེར། ཟངས་ཆེན་པ་

དར་མ་བསོད་ནམས། མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། མོན་གྲ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཀྲ་

ཤྲིས། གཉལ་གྲྭ་སྒོར་གྲི་མཁན་པོ་ཆོས་སྐབས་བཟང་པོ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། དེས་བདག་ལ་བཀའ་དྲིན་མཛད་དོ། །

གདམས་ངག་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ནྲི་སོན་པ་ཡན་ཆད་འད་བ་ལས། སྤན་སྔ་བ་

ཆེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། བྱ་ཡུལ་བ་གཞོན་ནུ་འོད། རྒྱ་མ་པ་”སྒེར
1
་ཆེན། རྒྱ་མ་

པ་སངས་རྒྱས་དཔོན་སོན། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་མན་ཆད་སྔར་ལྟར་རོ། །ཡང་

ཤ་ར་བ། གཏུམ་སོན་བོ་གྲོས་གྲགས། ”རོ
2
་སོན་ཤེས་རབ་གྲགས། ཞང་རོ་རེ་འོད། 

1  མ་ཕྱི། ༨བ༢ན།   སྒེར    ཞོལ། ༡༠བ༤ན།   དགེར་ཆེན་པོ

2  མ་ཕྱི། ༨བ༢ན།   རོ    ཞོལ། ༡༠བ༤ན།   རོ
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གྲོ་སོན་བདུད་རྲི་གྲགས། མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། སྐོ་སོན་སོན་ལམ་ཚུལ་

ཁྲིམས། མཆྲིམས་བོ་བཟང་གྲགས། ལོཙྪ་བ་བྱང་ཆུབ་རེ་མོ། ཆོས་རེ་”བཀའ
1
་བཞྲི་

པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལས་མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ལམ་

རྲིམ་དང་། ཆོས་རེ་སེང་གེ་པ་ཁོང་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ལམ་རྲིམ་གྲི་ཡྲིག་ཆའྲི་

སེང་ནས་ཐོབ་བོ། །

བོ་སྦོང་དོན་འདུན་མའྲི་འཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ། བྱམས་པ། ཐོགས་

མེད། དབྱྲིག་གཉེན། འཕགས་པ་གྲོལ་སེ། བཙུན་པ་གྲོལ་སེ། གུ་ཎ་མྲི་ཏྲ། སེང་གེ་

བཟང་པོ། གང་བ་སེལ། ཀུ་ས་ལྲི་ཆེ་བ། ཀུ་ས་ལྲི་ཆུང་བ། གསེར་གླྲིང་པ། ཇོ་བོ་རེ། 

འབོམ་སོན། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་བ། འཆད་ཁ་བ། སེ་སྤྲིལ་བུ་བ། རམ་པ་ལྷ་སྲིངས་པ་ཁུ་

དཔོན་གཉྲིས། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་དཔལ། མཁན་ཆེན་བདེ་བ་དཔལ། མཁན་ཆེན་

”བཀའ
2
་བཞྲི་པ་གྲགས་པ་གཞོན་ནུ། རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱས་

སྲས་རྲིན་པོ་ཆེ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་དཔལ། རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་དཔལ་ལྡན་རེད་

མདའ་བ། དེ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་རྒྱལ་སྲས་རྲིན་པོ་ཆེ། འགྲོ་མགོན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ཆོས་རེ་”བཀའ
3
་

བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལས་རྒྱལ་སྲས་པའྲི་འཁྲིད་ཡྲིག་གྲི་སེང་ནས་འཁྲིད་

དང་། བོ་སྦོང་ཟྲིན་བྲིས་ཆེན་མོའྲི་ལུང་ཐོབ་ལ། 

ཡང་ཆོས་རེ་རྒྱལ་སྲས་པའྲི་དངོས་སོབ་ཇོ་གདན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཡོན་ཏན་བོ་གྲོས་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༣ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༠བ༥ན།   དཀའ

2  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   དཀའ

3  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   དཀའ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་ལས་ཀང་ཐོབ་བོ། །

བོ་སྦོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཇོ་བོ་རེ། སོན་པ། པོ་ཏོ་བ། ཤ་ར་

བ། འཆད་ཁ་པ། སེ་སྤྲིལ་བུ་བ། ལྷ་འགྲོ་བའྲི་མགོན་པོ། འོད་འཇོ་བ་སངས་རྒྱས་

སན་སོན། མཁན་ཆེན་ཤེས་རོར། ཇོ་གདན་”སང
1
་རྲིན་པ། ཆོས་རེ་རྒྱ་མ་བ་ཡོན་

ཏན་འོད། ཆོས་རེ་”བཀའ
2
་བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེས་བདག་ལའོ། །

བོ་སྦོང་རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་དང་། བོ་སྦོང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། དརྨ་

”ཕ
3
་ལ་རཀྲི་ཏ། ཇོ་བོ། དགོན་པ་བ། སྣེ་འུ་ཟུར་བ། ”སྒེར

4
་སྒོམ་པ། སངས་རྒྱས་

དཔོན། ”ཟོམ
5
་སྒོམ་པ་མཁན་པོ་ཆོས་ལྡན། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བཀྲ་ཤྲིས། རྒྱ་མ་པ་

བཀྲ་ཤྲིས་རྒྱལ་མཚན། མཁན་པོ་”སང
6
་རྲིན་པ། ཆོས་རེ་རྒྱ་མ་པ་ཡོན་ཏན་འོད། 

ཆོས་རེ་”བཀའ
7
་བཞྲི་པ། དེས་བདག་ལའོ། །

བོ་སྦོང་རྣམ་དག་གཙུག་ནོར་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འོད་འཇོ་བ་ཡན་སྔར་བཞྲིན་ལ། 

དེ་ནས་ཇོ་གདན་ཀླུངས་ཤོད་པ་དགེ་བསེན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། དོན་ཞགས་པ་

”སང
8
་རྲིན། རྒྱ་མ་པ་ཡོན་ཏན་འོད། ཆོས་རེ་”བཀའ

9
་བཞྲི་པ། དེས་བདག་ལའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   སང    ཞོལ།༡༡ན༤ན།   སངས

2  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡ན༤ན།   དཀའ

3  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   ཕ    ཞོལ། ༡༡ན༥ན།   པ

4  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   སྒེར    ཞོལ། ༡༡ན༥ན།   དགེར

5  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   ཟེམ    ཞོལ། ༡༡ན༥ན།   ཟོམ

6  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   སང    ཞོལ།༡༡ན༦ན།   སངས

7  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡ན༦ན།   དཀའ

8  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   སང    ཞོལ།༡༡བ༡ན།   སངས

9  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡ནབ༡ན།   དཀའ
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བོ་སྦོང་སེམས་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་། ”སྒེར
1
་སྒོམ་རོ་རེའྲི་གླུའྲི་བརྒྱུད་པའང་སྔར་

ལྟར་རོ། །རྨ་བྱ་དུག་འཇོམས་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་རྲིན་ཆེན་སྒང་པ་

རྣམས་འོད་འཇོ་བ་སངས་རྒྱས་སན་སོན་གྲིས་བྱས་”ཟེར
2
། གཞན་དག་དེས་ལྷ་འགྲོ་

མགོན་ལ་ཞུས་པས་མྲི་བདེན་ཟེར་རོ། །

གླང་རྲི་ཐང་པའྲི་བོ་སྦོང་ཐུན་བརྒྱད་མ་དང་ཐུན་གཅྲིག་མ་གཉྲིས་ཀང་ཆོས་རེ་

”བཀའ
3
་བཞྲི་པ་ལས་ཐོབ། ཁོང་པས་འགྲོ་མགོན་དཔལ་ཡེ་བ་ལ་གསན་འདུག་

ཅྲིང་། དེ་ཡན་གྲི་བརྒྱུད་པ་བཙལ་བར་བྱའོ། །

རེན་འབེལ་སྲིང་པོའྲི་ཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ། སྤན་རས་གཟྲིགས། བྱམས་

པ། གསེར་གླྲིང་པ། ཇོ་བོ། འབོམ་སོན་པ། པོ་ཏོ་བ། རྒྱ་སོན་ལྕགས་རྲི་བ། ཆོས་ཀྲི་

གཡུང་དྲུང་། སེ་ཕུ་བ། སྒེར་སྒོམ་ཞྲིག་པོ། རྒྱ་སྒོམ་རྲིམ་བ། བོ་དོང་རྲིན་པོ་ཆེ། ཉན་

ཆེན་བསོད་ནམས་བརན་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་འབུམ། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད། 

འགྲོ་མགོན་དཔལ་ཡེ་བ། ཆོས་རེ་”བཀའ
4
་བཞྲི་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེས་བདག་

ལའོ། །

སྐྲིད་སྡུག་ལམ་ཁེར་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི། ཁོ་ཕུ་ལོཙྪ་བ་བྱམས་

པ་དཔལ། མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་དཔལ། མཁན་ཆེན་བདེ་པ་དཔལ། མཁན་ཆེན་

”བཀའ
5
་བཞྲི་པ་གྲགས་པ་གཞོན་ནུ། རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། རྒྱལ་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   སྒེར    ཞོལ། ༡༡བ༡ན།   དགྱིར

2  མ་ཕྱི། ༩ན༣ན།   ཟར    ཞོལ། ༡༡བ༢ན།   ཟེར

3  མ་ཕྱི། ༩ན༣ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡བ༢ན།   དཀའ

4  མ་ཕྱི། ༩ན༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡བ༤ན།   དཀའ

5  མ་ཕྱི། ༩ན༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༡བ༥ན།   དཀའ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྲས་ཐོགས་མེད། དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ། དེ་ལས་ལན་མང་དུ་ཐོས་སོ། །

སུམ་པ་ལོཙྪ་བའྲི་སན་བརྒྱུད་རོ་རེའྲི་ཚིག་བཞྲིའྲི་ཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་

ཕག་མོ། རེ་བཙུན་སྒོལ་མ། སུམ་པ་ལོཙྪ་བ་དཔལ་མཆོག་དང་པོའྲི་རོ་རེ། ས་སྐ་པཎ་

ཆེན། འགྲོམ་མགོན་འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ་བག་ཕུག་པ། 

ཆོས་རེ་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ལོཙྪ་བ་བྱང་ཆུབ་རེ་མོ། ཆོས་རེ་

”བཀའ
1
་བཞྲི་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

སྲིང་པོ་དོན་གསུམ་གྲི་ཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཁ་སར་པཱ་ཎྲི། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བོ་གྲོས་རྲིན་ཆེན། ཏྱཻ་ལོ་པ། རོལ་པའྲི་རོ་རེ། གྲུབ་ཐོབ་མྲི་ཏྲ་ཛོ་

ཀྲི། ཁོ་ཕུ་ལོཙྪ་བ། བ་ཆེན་འཛིལ་ཕུ་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་སེང་གེ། ཡང་རེ་

བ་རྲིན་ཆེན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། ཁྱུང་ཆེན་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། དེས་

བདག་ལའོ། །ཡང་ཆོས་རེ་བུ་ལས་བ་མ་དམ་པ། དེ་ལས་བ་མ་འཇམ་རྲིན་པ། དེ་

ལས་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །

དབུ་མ་ཆེན་པོའྲི་ལྟ་ཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ། བྱང་སེམས་བོ་གྲོས་

རྲིན་ཆེན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཕགས་པ་ལྷ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། རྲིགས་

པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཆེ་བ། རྲིགས་པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཆུང་བ། ཀུ་ས་ལྲི་པ། ཐང་བྷེ་ཧར་པ་རྒྱལ་

འབྱུང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན། རེ་ལུང་པ་འོད་ཟེར་གྲགས་པ། 

སྤྲིལ་བུ་བ་གྲགས་པ་སེང་གེ། མཁན་ཆེན་སྤྲི་བོ་ལྷས་པ་ཆེན་པོ། སྣར་ཐང་པ་དཔལ་

ལྡན་གྲོ་མོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་རྲི་འདུལ་བ་འཛིན་པ། མདར་ཚོ་མདོག་སད་ཀྲི་མཁན་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༧ན།   བཀའ    ཞོལ། ༡༢ན༡ན།   དཀའ
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གསན་ཡིག

ཆེན་བདེ་བ་ཅན་པ། མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ། མཁན་

ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེང་གེ། བོ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན། མདོག་ལོད་པ་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་

དཔལ། རེ་བཙུན་དམ་པ་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པོ། དེ་ལས་བདག་གྲིས་རེ་བཙུན་ཁོང་

རང་གྲི་”ཁྲིད
1
་ཡྲིག་གྲི་སེང་ནས་ལན་འགའ་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ་ལས་རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོས་གསན། དེ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་ཅྲིང་། ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

སྣར་ཐང་མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལའང༌། མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་

གྲགས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ལྟ་ཁྲིད་ཀྲི་ཡྲིག་ཆའྲི་ཁྲིད་ལུང་གསན། བདག་གྲིས་དེ་ཡང་

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཉྲིད་ལས་ཐོབ་བོ། །ཡང་བ་མ་དབུ་མ་པ་བརོན་འགྲུས་སེང་གེ་ལ་རེ་

བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྲིས་གནང་པའྲི་ལྟ་ཁྲིད་ནྲི་བྱྲིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་དང་འད་སེ་

བ་མ་དེ་ཉྲིད་ལ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་གསན། དེ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ། རེ་རང་ཉྲིད་

ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་གྲི་འཁྲིད་ཀྲི་དམྲིགས་རྣམ་སྲིང་པོ་བསྡུས་ནས་

གནང་བ་ནྲི་སྔ་མ་དེ་དག་གཞྲིར་བཞག་ནས་གསུང་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འདའྲི་རྲིགས་

འགའ་ཞྲིག་ལ་ནྲི། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་བར་

དུ་གཞན་བཅུག་མྲི་དགོས་སོ། །

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་དམར་ཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་

མ། གྲུབ་ཐོབ་ཚེམ་བུ་པ་དར་མ་འོད། སྤྲི་ལྷས་བ་བྱང་ཆུབ་འོད། འགྲོ་མགོན་བག་

དམར་བ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས། ལྷ་བཙུན་དགོན་གསར་བ་བསོད་ནམས་སྲིང་པོ། 

1  མ་ཕྱི། ༩བ༤ན།   ཁྱིད    ཞོལ། ༡༢ན༦།   ཕྱིད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརོན་འགྲུས། མན་མུན་”བག
1
་ཁ་བ་རྲིན་ཆེན་སེང་གེ། ཆོས་

རེ་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས། ཆོས་རེ་

བུད་ཤྲྲི་བ་ལས་བདག་གྲིས་བ་མ་དམ་པའྲི་འཁྲིད་ཡྲིག་ཆེན་མོའྲི་སེང་ནས་ཐོབ་པར་

བགྲིས་སོ། །

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་སྦོར་གྲི་འཁྲིད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཏྱཻ་

ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ། མྲི་ལ། དྭགས་པོ་ལྷ་རེ། འགྲོ་མགོན་ཕག་གྲུ་པ། གླྲིང་ཆེན་

རས་པ། གཙང་པ་རྒྱ་རས། རྒོད་ཚང་པ་མགོན་པོ་རོ་རེ། རྒྱལ་བ་ཡང་མགོན་པ། 

ཐུགས་སྲས་སྤན་སྔ་རྲིན་ལྡན། ཆོས་རེ་ཟུར་ཕུག་པ་ཆེན་པོ། ཆོས་རེ་ཡང་སྒང་པ་

གྲགས་པ་དཔལ། ཆོས་རེ་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། ར་མོ་ལུང་པ་མཁས་གྲུབ་བོ་

གྲོས་དཔལ། དེ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་ཅྲིང་། ཡང་དགོན་པའྲི་འཁྲིད་ཡྲིག་དང་། སྤན་

སྔ་རྲིན་ཆེན་ལྡན་གྲིས་ཡང་དགོན་པའྲི་གསུང་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བྱས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་

ཡང་ཐོས་སོ། །

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྔ་ལྡན་ནྲི། བདག་གྲིས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལུང་ཙམ་ཞྲིག་ཐོས། རེས་འབྲི་ཁུང་པ་སྤན་སྔ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་

གསན་ནོ། །

མདོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ། འཕགས་པ་སྡུད་པ། རོ་རེ་གཅོདཔ། ལྕེ་སྒོམ་”གྲི
2
་

མན་ངག་རྲིན་ཆེན་སྤུངས་པ། མེ་ལོང་སྐོར་གསུམ། ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་རྣམས་ཀྲི་

ལུང་། རྲིན་པོ་ཆེ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་པ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོས། རྲིན་པོ་ཆེ་བས་ཆུང་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༧ན།   བག    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།   ཕག

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༤ན།   གྱི    ཞོལ། ༡༣ན༣།   ཕྱི
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ཁ་བའྲི་མཁན་པོ་བ་མགོན་རྒྱལ་ལ་གསན། དེ་ཡན་མ་ངེས་སོ། །

ཞྲི་བྱེད་བརྒྱུད་པ་སྔ་མའྲི་སྐོར་རྣམས་གཙང་པོ་བག་ནག་པའྲི་གདན་ས་པས་

ཞུས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཆོས་རེ་སེང་གེ་པ་ལས་ཐོབ་པ་དང་། མ་གཅྲིག་གྲི་གཅོད་དུ་

གྲགས་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་ནམ་མཁའ་སྒོ་འབྱེད་ཐུན་མོང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་

བམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་ཝའྲི་གཞུང་། མ་གཅྲིག་གྲི་སྲས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ནང་རྲིག་པའྲི་

འཁྲུལ་གཅོད་ཚིགས་བཅད་མ། དོན་དམ་ཐུགས་སྲིང་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྲིག་དོ་

ས་རྲིན་ཆེན་འབུམ་དང་། སྒྲུབ་པ་བ་རོར་གཞོན་སོགས་ལས་ཐོབ་པ་དང་། བསམ་

སྲིངས་པ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེས་བྱས་པའྲི་མལ་གཅོད་ཐུན་གཅྲིག་མ་ཆོས་རེ་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་བ་ལས་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི་ཞྲིབ་བར་འདྲིར་མྲི་”འབྲི
1
་སེ་དེ་

ཙམ་དུ་དགོས་པ་མྲི་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ཡང་མ་གཅྲིག་ལབས་སྒོན་ནྲི་རོང་ཨེའྲི་ལབས་སུ་འཁྲུངས། ལུས་མཛེས་

ཤྲིང་སྒེག་པས་ལབས་སྒོན་དུ་གྲགས། གཙང་དུ་ཕྲིན་ནས་རྙྲིང་མ་བའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དང་

རོགས་ཆེན་ཉན་ནས། རོགས་ཆེན་པ་”ཐོང་
2
་བ་འབར་རེ་དང་བསོངས་ནས་ཀོང་

བོར་ཕྲིན་པས་ཁོང་གཉྲིས་ལས་སྲས་གསུམ་བྱུང་། དེའྲི་རེས་ལ་གཙང་གྲི་རྙྲིང་མ་བ་

ཟུར་ཤག་འབྱུང་གྲི་སོབ་མ་སྐོ་ཆུང་བསོད་ནམས་བ་མ་ལ་ཕ་དམ་པས་གཅོད་ཀྲི་

མན་ངག་རྣམས་གནང་ནས་དབུས་སུ་འོངས་པ་དང་། ཨེའྲི་གངས་བར་ལྷ་ཁང་དུ་

མཇལ་ནས་དེས་གཅོད་ཀྲི་ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་རྙྲིང་མའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་

དབང་བསྐུར། གཅོད་ཀྲི་གདམས་ངག་མ་ལུས་པ་གནང་། མ་གཅྲིག་གྲིས་ཁོང་རང་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།   འབྱི    ཞོལ། ༡༣ན༦།   འདྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།   ཐོང་།    ཞོལ། ༡༣བ༡།   ཐོད
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གྲི་སྲས་གསུམ་གྲི་ཆེ་བ། དང་པོར་ཐོད་པ་གྲུབ། ཕྲིས་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་ཅེས་ཟེར་བ་

དེ་ལ་གནང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་། མ་གཅྲིག་ནྲི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། མུ་སེགས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མས་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསན་པ་

ལ་གནོད་པ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྤྲུལ་པ་བཞྲི་འདུལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བོད་དུ་སྐུ་སྐེ་བ་བཞྲིའྲི་

རྣམ་པར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་ཡང་མུ་སེགས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མའྲི་སྤྲུལ་པ་བཞྲི་

ནྲི། ཡར་ཀླུངས་ཀྲི་སྦལ་པ་དཀར་པོ། སོད་ལུང་མདའྲི་ཚད་མོ་”ནམ
1
་མཁའ། གཙང་

གྲི་ཤེ་མོ་རྒྱ་ལྕམ། ཉང་སོད་ཀྲི་ཞང་མོ་རྒྱ་མཐྲིང་། དེ་རྣམས་འདུལ་བའྲི་དོན་དུ་ཡུམ་

ཆེན་མོས་སྤྲུལ་པ་བཞྲི་ནྲི། ཨེའྲི་ལབས་སྒོན། བ་དུ་དུར་ལུང་གྲི་མ་ཇོ་རྒྱལ་ལེ་ལྕམ། 

ལ་སོད་ཀྲི་ཞ་མ་ལྷ་རེ་དང་། ཞམ་ཟ་རྒྱལ་མོ་སྐྲིད་རྣམས་སོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཚད་མོ་

ནམ་མཁའ་ནྲི་ལམ་འབས་པ་དག་འབོག་མྲིའྲི་སོབ་མ་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་གསུམ་མོ་བཞྲིའྲི་

ཡ་གལ་དུ་འདོད་དེ། མདོར་ན་ཕོགས་རེ་ཐོས་པའྲི་ཚིག་ཙམགྲི་རེས་སུ་འབང་མྲི་

ཉན་པར་ཞྲིབ་ཏུ་བརག་དགོས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། བོད་ཀྲི་མན་ངག་པ་སོ་སོས་

གཞྲི་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུའང་། འཆད་ཚུལ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སོང་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་པ་དང་། ཡྲི་གེ་བཞྲི་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཉྲིས་ལྕེ་སྒོམ་

”རོད
2
་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཆོས་རེ་”ནམ

3
་མཁའ་བ་ལས་ཐོབ་མོད་ཀྲི་རོགས་ཆེན་དང་

འདེས་ངེས་པར་སྣང་ངོ་། །

ཆོས་རེ་ས་སྐ་བའྲི་གསུང་ཞེན་པ་བཞྲི་བལ་གྲི་མན་ངག་ཉམས་ཁྲིད་དུ་བྱས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༣ན།   ནམ    ཞོལ། ༡༣བ༥ན།   ན

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༥ན།   རོང    ཞོལ། ༡༤ན༢ན།   རོད

3  མ་ཕྱི། ༡༠བ༥ན།   ནམ    ཞོལ། ༡༤ན༢ན།   ན
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པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ས་པཎ། འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ་བག་

ཕུག་པ། བ་མ་དམ་པ། ལོཙྪ་བ་བྱང་རེ། ཆོས་རེ་སེང་གེ་བ། དེས་བདག་ལའོ། །

མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཁྲིད། རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་གྲི་ཁྲིད། སྲྲིད་ཞྲི་

མཉམ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁྲིད་རྣམས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ་ནས་ཇོ་བོའྲི་བར་ལམ་རྲིམ་བཞྲིན། 

དེ་ནས་འབོམ་སོན་པ། འབོམ་ནམ་མཁའ་བ་མ། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

འབོམ་ཆོས་ཀྲི་བོ་གྲོས། འབལ་ཚད་མ་བ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ། སྣར་ཐང་བ་སངས་རྒྱས་

སྒོམ་པ། མཁན་པོ་རཏྣ་གུ་རུ། མཁན་པོ་རཏྣ་པྲ་བྷ་ཝ། སོབ་དཔོན་ཀུན་ཚུལ། ཆོས་

རེ་གངས་ཁོད་པ་གྲགས་པ་དཔལ། མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བོ། ཆོས་རེ་བུདྡྷ་ཤྲྲི་པ། དེ་

ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་ཅྲིང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་ཐོག་བབས་ཀྲི་ཁྲིད་དང་། 

མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བས་བྱས་བའྲི་བསྒོམ་གྲི་ལག་ལེན་གཉྲིས་ཀྲི་ལུང་ཡང་ཆོས་

རེ་བུདྡྷ་ཤྲྲི་པ་ལ་ཐོབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་གསང་སྔགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་ལ་སོགས་པ་དག་

བཀའ་དྲིན་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསུམ། དང་པོར་སྣོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་དབང་

རྣམས་ཇྲི་ལྟར་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཤད་པ་དང་

ལུང་ཇྲི་ལྟར་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་དང་། དེ་དག་གྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་

མན་ངག་དག་གྲི་བརྒྱུད་པའོ། །དང་བོ་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བྱང་སེམས་བོ་གྲོས་རྲིན་ཆེན། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏཾ་

གྲི་བ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ་ལོཙྪ། མཚུར་དབང་གྲི་རོ་རེ། འཁོན་གད་པ་ཀཱྲིརྲི། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱ་སྒང་བ་བསོད་ནམས་རྲིན་ཆེན། ”འཐུར
1
་ལྷ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐབས། ཐང་སེ་བ་

འཕགས་པ་སྐབས། གསེར་སྲིང་པ་གཞོན་ནུ་འོད། ཀུན་མཁེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར། 

འཕགས་འོད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཀུན་མཁེན་བུ་སོན། བ་མ་དམ་པ་ལོཙྪ་བ་བྱང་རེ། 

དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ལོཙྪ་བ་སྐབས་མཆོག་པས་གསན། དེ་ལས་སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་གསན། དེ་ལས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་

ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ལྷ་བཅུ་དགུའྲི་

དབང་བཞྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་གཉྲིས་སུ་

མེད་པའྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་པ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། གྲུབ་ཆེན་མར་མེ་

མཛད་བཟང་པོ། སོབ་དཔོན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ། ཐ་ག་ན། ཤཱནྲི་པ། ཤཱདྡྷ་ཀ་ར། པདྨ་

ཀ་ར། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ལོ་ཆེན་རྲིན་བཟང་གྲིས་གསན། དེས་རྐང་པོ་ཆོས་བོ། དགེ་

བཤེས་སྐབས་སེང་། རོ་རེ་སྲ་བསན། དཀོན་མཆོག་འབར། དགེ་བཤེས་དབང་རྲིན། 

ཁམས་པ་ཤཱཀ་རོ་རེ། རོང་པ་ཆོས་མགོན། ལོཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་

སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། མཁན་ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་

མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་འཇམ་དཔལ་རོ་རེ། ཡེ་ཤེས་ཞབས། མར་མེ་མཛད། དཔལ་བདེ། དྲི་མེད་

སྦས་པ། བ་ལྲི་མ་ཨཱ་ཙཱརྱ། གཉོས་ལོཙྪ་བ། གཉོས་དཔལ་ལེ། གཉོས་གྲགས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༤ན།   འཐུར    ཞོལ། ༡༤བ༢ན།   ཐུར
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གསན་ཡིག

དཔལ། གཉོས་གཟྲི་བརྲིད་དཔལ། འདྲི་ལ་རྒྱལ་བ་ལྷ་ནང་”བའམ
1
་སངས་རྒྱས་རས་

ཆེན་ཞེས་ཟེར། སོན་མོ་ལུང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁར། བ་མ་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར། འཕགས་

འོད་མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

གསང་འདུས་སྤན་རས་གཟྲིགས་སུ་གྲགས་པ། ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྲི་དབང་གྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ །ལྷ་བཙུན་བྱང་ཆུབ་འོད། འོལ་བ་བྱང་ཆུབ་རོ་རེ། 

རྒྱ་ལྕག་རྲི་གོང་ཁ་བ། རྲིག་བུ་ཁ་བ། ཐང་སོད་པ་ཆོས་ཀྲི་འོད། ཞང་ཡེ། གཟེ་བ་དོན་

གྲུབ་མགོན། བར་ཐང་པ་ཡབ་སྲས། དར་མ་ཤཱཀ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ལོཙྪ་

བ་མཆོག་ལྡན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། བྱང་ཆེན་པ་འཇམ་

རྲིངས། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་

ནས། བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོས་པར་བགྲིས་སོ། །

རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའྲི་གདོང་པ་ཅན། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་ག་བཛྲ། ཡེ་

ཤེས་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། པདྨ་བཛྲ། དཱྲི་པཾ་ཀ་ར་རཀྲི་ཏ། རྭ་རོ་རེ་གྲགས་པ། རྭ་

ཆོས་རབ། རྭ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ། རྭ་འབུམ་སེང་། རེ་བཙུན་རྒ་ལོ། རོང་པ་ཤེར་སེང་། 

བ་མ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། ཆོས་རེ་དོན་རྲིན་པ། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོ། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་དགེས་བཞྲིན་དུ་སྩལ་བ་

ལགས་སོ། །

འཇྲིག་བྱེད་རོ་ལངས་བརྒྱད་སྐོར་གྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཇྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༡ན།   བའམ    ཞོལ། ༡༥ན༢ན།   བའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱེད། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་ག་བཛྲ། ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་

སྦས་བའྲི་དཔལ། པདྨ་བཛྲ། དཱཾ་པཾ་ཀ་ར་རཀྲི་ཏ། བལ་པོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ། རྭ་རོ་རེ་

གྲགས། རྭ་ཆོས་རབ། རྭ་དརྨ་སེང་གེ། རྭ་དཀོན་མཆོག་སེང་གེ། རྭ་ཤེས་རབ་སེང་

གེ། དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། རྒྱ་སོན་ཀུན་དགའ་བརོན་འགྲུས། དྭངས་མ་པ་བརོན་

འགྲུས་བྱང་ཆུབ། བ་མ་བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན། བ་མ་ཨ་ནན་བྷ་ད། བ་མ་དམ་པ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་ལ་དགེས་བཞྲིན་དུ་གནང་

ངོ་། །

འཇྲིགས་བྱེད་ཞེ་དགུ་མའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད། ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་ག་བཛྲ་ཆེ་བ། ཆུང་བ། སྐོ་འོད་འབྱུང༌། 

གཙང་ཡང་དག་འབར། གཙང་ཡང་དག་རོ་རེ། རོག་རོ་རེ་རྒྱལ་པོ། གཟེ་བ་དོན་གྲུབ་

སེང་གེ། ཁམས་པ་ཤཱཀ་རོ་རེ། དབུས་པ་སངས་རྒྱས་འབུམ། བ་མ་འཕགས་པ། 

ཞང་སོན་རྲིན་ཆེན་དཔལ། བ་མ་གཞོན་ཚུལ། ཡང་ན་སྐོ་འོད་འབྱུང་ལས། སྐོ་འཇམ་

དཔལ། སྐོ་པདྨ། སྐོ་ཁམས་པ་ལུང་པ། གཉན་རྲིན་ཆེན་བརན། གཉན་འོད་སྲུངས། 

གཉན་ཆོས་རྒྱལ། འཕགས་པ་བོ་ཆེན། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། ས་བཟང་པཎ་ཆེན། 

ཟ་བཟང་འཕགས་པ། འདར་སོན་བུཎྱ་ཛྙཱ་ན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་”ལེགས།
2
སོབ་དཔོན་

རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ཉྲིད་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཕག་ན་རོ་རེ། ས་

ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རྲི་པ། ལཱུ་ཨྲི་པ། སོབ་དཔོན་དཱ་རྲི་ཀ་པ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༧ན།   -ཀྱིས་    ཞོལ། ༡༥བ༤ན།    +ཀྱིས་

2  མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།   ལེགས    ཞོལ། ༡༦ན༢ན།   ལགས།
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བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཤྲྲི་ཛ་ལནྡྷཱ་རྲི་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའྲི་ཞབས་ཅན། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཕམ་མཐྲིང་པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་

བརེགས། མལ་གོ་ལོཙྪ་བ་བོ་གྲོས་གྲགས། ས་ཆེན། རེ་མོ། རེ་བཙུན། ས་པཎ། 

འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་དཔལ། ན་བཟའ་པ། བ་མ་དམ་པ། ལོཙྪ་བ་བྱང་རེ། དརྨ་ནཱ་

ཐ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས་བདག་གྲིས་

ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་། ལཱུ་ཨྲི་པ་ཡན་འད་ལ། ཌྱཻཾ་ཀྲི་པ། ཨན་ར་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། བལ་པོ་

ཕམ་མཐྲིང་པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། མལ་ལོ་ཙྪ་བ་བོ་གྲོས་གྲགས། 

རེ་ས་ཆེན། སྐུ་བཙུན་སྐུ་མཆེད། ཆོས་རེ་ཁུ་དཔོན། གྲུབ་ཐོབ་ཡོན་ཏན་དཔལ། བ་མ་

ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར། སྤྲུ་ལུང་བ་ཀུན་དགའ་སོན་ལམ། སྤྲུ་ལུང་པ་བྱང་སེང་། སྤྲུ་ལུང་བ་

སེང་གེ་དཔལ། བ་མ་ཨཱ་ནན་བྷ་ད། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཀང་བདག་གྲིས་བཀའ་དྲིན་མནོས་སོ། །

གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པའྲི་གཞུང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་སྤོད་པའྲི་དབང་བཞྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མནོས་

པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཕག་ན་རོ་རེ། བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ། དཔལ་ལྡན་

ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རྲི་བ། ལཱུ་ཨྲི་བ། རྒྱལ་རྲིགས། དཱ་རྲི་ཀ་པ། དྲིལ་བུ་ཞབས། རུས་སྦལ་

ཞབས། ཛ་ལནྡྷཱ་རྲི་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་ཞབས། བར་

མྲིའྲི་སོབ་དཔོན་གཉྲིས་ནྲི། ཌཱ་ཀྲི་པ། ཌེ་ཀ་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཕམ་མཐྲིང་པ་སྐུ་
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མཆེད། ”ཀག
1
་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། མལ་གོ་ལོཙྪ་བ་བོ་གྲོས་གྲགས། ས་ཆེན་

ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ། རེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རེ་མོ། རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 

ཆོས་རེ་ས་པཎ། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་བསོད། ཞང་དཀོན་

མཆོག་དཔལ། ཡང་དགོན་ཆོས་རེ་བསོད་ནམས་འབུམ། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་

མ་ཚུལ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གྲི་བཤད་རྒྱུད་སོམ་པ་འབྱུང་བ་ནས་གསུངས་པའྲི་ཧེ་

རུ་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

དབང་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ལཱུ་ཨྲི་པ། རྒྱལ་པོ་དཱ་རྲི་ཀ་པ། སོབ་

དཔོན་ཆེན་པོ་དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལནྡྷཱ་རྲི་པ། དཔེ་མེད་དཔལ། རྲིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་སྦས། ཨ་བྷྱ་ཀ་ར། དགེ་བའྲི་འབྱུང་གནས། ”ལེགས
3
་སྤོད་

ཞབས། རཏྣ་རཀ་ཏ། ཆག་ཆོས་རེ་དཔལ། གོ་ལུང་པ་མདོ་སེ་དཔལ། ཤོང་བོ་བརན། 

ལོཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། བ་མ་

ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་

དཔལ་བཟང་པོ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་”
4
་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།   ཀླག    ཞོལ། ༡༦བ༢ན།  གོག

2  མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།   -ལས་    ཞོལ། ༡༦བ༤ན།  +ལས་

3  མ་ཕྱི། ༡༢བ༢ན།   ལེགས    ཞོལ། ༡༦བ༥ན།   ལགས

4  མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།   -དཔལ་    ཞོལ། ༡༧ན༡ན།  +དཔལ
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སོབ་དཔོན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀྲི་ལུགས་སུ་གྲགས་པའྲི་དབང་བཞྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་

པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཧེ་རུ་ཀ །རོ་རེ་ཕག་མོ། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་ཞབས། 

འབར་བ་འཛིན། ཀརྞ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཕམ་མཐྲིང་

པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། བ་མ་མལ་ལོཙྪ་བ། ས་ཆེན། རེ་མོ། རེ་

བཙུན། ས་པཎ། བོ་དོང་རྲིན་པོ་ཆེ། ཁོ་ཕུ་རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་སེང་གེ། ཡང་རེ་

བ་རྲིན་ཆེན་སེང་གེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན། ལོཙྪ་བ་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། 

དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་ལ་

གནང་ངོ་། །

བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མ་མྲི་ཏྲ་ཛོ་ཀྲི་ལུགས་ཀྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་

འཆང་། བྱང་སེམས་བོ་གྲོས་རྲིན་ཆེན། བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ། མྱཻ་ཏྲྲི་བ། རོལ་པའྲི་

རོ་རེ། མྲི་ཏྲ་ཛོ་ཀྲི། ཁོ་ཕུ་ལོཙྪ་བ་བྱམས་པ་དཔལ། བ་ཆེན་བསོད་དབང་། རྲིན་པོ་ཆེ་

བསོད་ནམས་སེང་གེ། ཡང་རེ་བ་རྲིན་ཆེན་སེང་གེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་ཁ་

ཆེ། མཁན་ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣལ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་

བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་དབང་བཞྲི་རོགས་པར་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་ན་མྱཻ་ཏྲྲི་པ། ཕག་ན་རོ་རེ། བ་རེག་ཐོས་པ་དགའ། དམ་པ་རོང་ཆུང༌། ལོ་

བཙུན་ཆུང་རོ་རེ་རྒྱ་མཚན། ”ཀྲིན
2
་མཁར་བ་ཇོ་བཙུན་མེ་འབར། ཆོས་རེ་རྒྱལ་

མཚན་པ། ཁོ་ལོ། བ་ཆེན་མན་སྔར་བཞྲིན་ཏེ། ཕག་ན་རོ་རེ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་ཕག་རོར་

དུ་གྲགས་པ་དེ་ཡྲིན་ནམ་བརག་གོ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༧ན།   -ལས་    ཞོལ། ༡༧བ༦ན།  +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༡ན།   ཀྱིན    ཞོལ། ༡༧ན༦ན།    གྱི་ན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདེ་མཆོག་མྱཻ་ཏྲྲི་བཅུ་གསུམ་མའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། བདག་གྲི་བ་མ་ཀུན་

མཁེན་པས་མཁན་ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། ཚུལ་རྒྱལ་པ་གཉྲིས་ལ་གསན་

འདུག །དེ་ཡན་གྲི་བརྒྱུད་པ་དེ་བཙལ་བར་བྱའོ། །

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི་གཉྲིས་

ལས། དང་པོ་ས་ལུགས་ནྲི། གཞན་འད་བ་ལ། ཆོས་རེ་ས་སྐ་པ་ནས་བོ་དོང་རྲིན་པོ་

ཆེ་བརོན་འགྲུས་རོ་རེ། ཁོ་ཕུ་རྲིན་པོ་ཆེ། བུ་སོན། ཆོས་རེ་བསོད་རྒྱལ། རེ་བཙུན་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། དེས་བདག་ལའོ། །བོ་དོང་རྲིན་པོ་ཆེ་བའྲི་གནས་

སུ་འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་བཅུག་པས་ཀང་ཆོག་ཅྲིང་། ཡང་རེ་བས་རྲིན་

པོ་ཆེ་ཁོ་ཕུ་བ་ལས་ཐོབ། ཡང་རེ་བ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་པས་གསན་པ་ཡྲིན་པར་

འདུག །གཉྲིས་པ་ཁ་ཆེ་ལུགས་ལ་རྲིང་བརྒྱུད་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཕག་མོ། དྲིལ་བུ་པ། 

དཱ་རྲི་བ། དགའ་བའྲི་རོ་རེ། ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེ། ཨ་བྷྱ། དེ་ཝ་པུརྞ། ཤཱཀ་ཤྲྲི། སྤྲི་

ལྷས་བ་སེང་གེ་དཔལ། ཞང་བྱ་རུ་བ། བྱང་སེམས་འབྲི་ལུང་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་ཁོ་ཕུ་བ། 

ཡང་རེ་བ། གཉྲིས་པ་ཐུང་བརྒྱུད་ནྲི། དྲིལ་བུ་པ། དེ་ཝ་བུརྞ། ཤཱཀ་ཤྲྲི་མན་སྔར་

བཞྲིན་ལ། ཡང་རེ་བ། བུ་སོན། ཆོས་རེ་བ་མ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པོས་ཐུགས་དགེས་པ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་བདག་ལ་སྩལ་བ་ལགས་སོ། །

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནས་གསུངས་པའྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། 

གཙོ་བོ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་བཞུགས་པའྲི་ལྷ་བདུན་ཅུ་ར་

གཉྲིས་ཀྲི་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། 

དུས་ཞབས་པའྲི་བ་མ་པཎྲི་ཏ་ཨུ་ནུ་པ་མ་རཀྲི་ཏ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་པ་ཤྲྲི་ད་ར་བྷ་ད། དརྨཱ་
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གསན་ཡིག

ཀ་ར་ཀཱྲིརྲི། པཀ་ཀཱྲིརྲི། ཤཱཀ་ཤྲྲི་བྷ་ད། ཨ་བྷ་ར་ཤྲྲི་བྷ་ད།  སཱུརྱ་ཤྲྲི་བྷ་ད། ”བོ
1
་བོ་

ལོཙྪ་བ་དཔལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ། བྱང་ཆེན་པ་ཆོས་འཛིན། སོབ་དཔོན་ཤེར་བཟང་བ། 

དེ་ལ་བདག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་གསན་ཅྲིང་། དེ་ལ་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

འདྲི་ལ་ཡར་ཀླུངས་པ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་བཀའ་ཡང་

འདུག་ཅྲིང་། ཁ་ཅྲིག་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབང་ཐོབ་པ་ན། དེ་ནས་བཤད་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཟེར་ནས། འདྲིའྲི་བརྒྱུད་པ་

ལོགས་སུ་འདོད་རྒྱུ་མེད་པར་དུས་འཁོར་རང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ལ་བྱེད་པ་ནྲི་སྲིང་ཁམ་

ཆེན་པོས་རང་གཞན་འཕུང་བར་བྱེད་པའོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བྱྲིས་བ་འཇུག་པའྲི་དབང་བདུན། འཇྲིག་

རེན་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གོང་མ་བཞྲི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་

ཆེན་པོའྲི་དབང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ། ལྷ་དབང་། གཟྲི་བརྲིད་ཅན། ཟླ་བས་བྱྲིན། ལྷའྲི་

དབང་ཕྱུག །སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ལྷ་དབང་ལྡན། འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། པདྨ་

དཀར་པོ། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ། ཙི་ལུ་པཎྲི་ཏ། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་བ། དུས་ཞབས་

པ་ཆུང་བ་ཞེས་གྲགས་པའྲི་རྒྱལ་སྲས་ན་ལེནྟྲ་པ། མཉྫུ་ཀཱྲིརྲི། བལ་པོའྲི་པཎྲི་ཏ། ས་

མན་ཤྲྲི་བྷ་ད། རྭ་ཆོས་རབ། རྭ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ། རྭ་འབུམ་སེང་། རེ་བཙུན་རྒྒྭ ་ལོ། 

རོང་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༦ན།   བློ    ཞོལ། ༡༨ན༢ན།  གོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྲིན་པོ་ཆེ། དེ་ཉྲིད་དང་བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་གཉྲིས་ཀ་ལས་འགྲོ་བའྲི་བ་མ་ཆོས་

ཀྲི་རེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་གསན། དེ་ཉྲིད་ལས་དཔལ་ལྡན་

བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོས་གསན། དེ་ཉྲིས་ལས་ཀུན་ལྡན་གྲི་ལོ་

ལྕགས་ཕོ་བྱྲི་བའྲི་ཐ་སྐར་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཡར་ངོའྲི་ཚེས་དྲུག་གཟའ་པ་སངས། སྐར་མ་

སྣོན་སྦོར་བ་ཚེ་ལྡན། བྱེད་པ་དེ་ཏྲི་ལཾ། ཚེས་དགའ་བ། རྲིགས་ལྡན་གྲི་རྒྱལ་པོ་

མཐའ་ཡས་ཤམྦྷ་ལ་ན་ཆོས་སོན་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཚེ། བདག་ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་རོ་རེ་

འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་བར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་བདག་གྲི་བ་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། སྣར་ཐང་བྱང་ཆེན་གྲི་བ་མ་འཇམ་རྲིང་པ་

ལའང་གསན་ཞྲིང་། དེས་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་གསན་ནོ། །

ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འབོ་ལུགས་ཀྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། པད་དཀར་ཡན་

གོང་དང་འད་བ་ལ། རྲིགས་ལྡན་བཟང་པོ། རྣམ་རྒྱལ་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ། ཕག་

དམར། ཁབ་འཇུག་སྦས་པ། ཉྲི་མ་གྲགས། ཤྲིན་ཏུ་བཟང་། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་

དཀའ། ཉྲི་མ། སྣ་ཚོགས་གཟུགས། ཟླ་བའྲི་འོད། མཐའ་ཡས། ས་”སྐོང
1
་། དཔལ་

སྐོང་། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་བ། དུས་ཞབས་པ་ཆུང་བ། ཁ་ཆེ་ཟླ་བ་མགོན་པོ། སྒོམ་པ་

དཀོན་མཆོག་བསྲུངས། སྒོ་སོན་གནམ་ལྷ་རེགས། བ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཡུ་མོ། སྲས་དརྨ་

ཤྭ་ར། གྲུབ་ཐོབ་ནམ་མཁའ་འོད། གྲུབ་ཐོབ་སེ་མོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་

དབྱངས་གསར་མ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། རེ་བཙུན་རྒྒྭ ་ལོ། དེ་མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ཏེ། 

རྒྒྭ་ལོ་ནས་ར་འབོ་གཉྲིས་ཀའྲི་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའོ། །ཡང་འཇམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༦ན།   སྐོང    ཞོལ། ༡༦བ༦ན།  སྐོད
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གསན་ཡིག

གསར་ཡན་སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཀུན་སངས་ཐུགས་རེ་བརོན་འགྲུས། བྱང་སེམས་

རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། འཕགས་འོད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མན་

སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་འཇམ་གསར་ལ་ཀུན་མཁེན་ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར་གྲིས་གསན་

ཅྲིང་། དེ་ལའང་འཕགས་འོད་ཀྲིས་གསན་ནོ། །ཡང་གྲུབ་ཐོབ་སེ་མོ་ཆེ་བ་ལ་བོ་དོང་

རྲིན་རེས་གསན། དེ་ལ་སག་སེ་པ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་གསན། དེས་ཤོང་བོ་

བརན་ལ་སྩལ། དེ་ལ་ལོཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན་ལེགས་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲིས་གསན། དེ་ལ་བ་

མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེས་གསན། དེ་མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་དུས་ཞབས་པ། 

དཔེ་མེད་མཚོ། སདྷཱུ་པུ་ཏྲ། དརྨ་ཨ་ཀ་ར། དརྨ་མྲི་ཏྲ། བཀྲིན་ཏ་དེ་བ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་ཤྲྲི་བྷ་ད། ས་པཎ། འཕགས་པ། བག་རྲི་པ་ཤེར་འབུམ། ཞང་དགའ་ལྡན་པ། 

ཤངས་པ་དཔལ་ཡེ། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། སྣར་ཐང་པ་བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ། དེ་ལས་

བདག་གྲི་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་གསན་ཅྲིང་། དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་དགེས་བཞྲིན་དུ་བདག་ལ་བསྩལ་བར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་རོང་པ་ཤེར་སེང་། དེའྲི་སྲས་རོང་པ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། དེ་ལ་བདག་

གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྲིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་

གསན་ཅྲིང་། དེ་ལ་བདག་གྲིས་རྭ་འབོ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་རོང་པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། སྐྲི་སོན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དོལ་པོ་བ་

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་ཀྲི་རེ་མངའ་རྲིས་པ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་ཤྲིང་། ཡང་ཆོས་རེ་ཕོགས་ལས་རྣམ་



 68  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱལ་བ་ལས། མཁན་ཆེན་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་གསན། དེ་ལས་ཀང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དབང་མནོས་པ་ལགས་སོ། །

དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དབང་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བྲིརྺ་པའྲི་མན་ངག་ལུགས་ཀྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ནག་པོ་པ། ཌཱ་མ་རུ་པ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏཱྲི་པ། ག་ཡ་ད་ར། བ་ཆེན་འབོག་མྲི། ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། སེ་སོན་ཀུན་རྲིག །ཞང་སོན་

ཆོས་འབར། དཔལ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་

བསོད་ནམས་རེ་མོ། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རེ་ས་སྐ་པཎྲི་

ཏ། འཕགས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། ཆོས་རེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་དགེས་བཞྲིན་དུ་སྩལ་བ་

ལགས་སོ། །

ཡང་ས་པཎ། ཚོགས་སྒོམ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དཔལ། ཉན་ཆེན་བསོད་

ནམས་བརན་པ། ཀུན་མཁེན་གངས་ཁོད་པ་གྲགས་པ་དཔལ། ས་བཟང་པཎྲི་ཏ་བོ་

གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། ཆོས་རེ་ཀུན་བཀྲས་པ། དེ་ལའང་བདག་གྲི་བ་མ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པས་གསན་ནོ། །

དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཌ໋་བྷྲི་བའྲི་ལུགས་ལ། རྲིགས་སོ་སོ་བ་

དང་། རྲིགས་བསྡུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་ལས། རྲིགས་སོ་སོ་བ་ལ། ར་རྒྱུད་

ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཞྲི་བ་ལྷ་དགུ་མ་དང་། བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊའྲི་རེས་སུ་འབངས་
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པ་དག་པོ་མཚོན་ཆ་ཅན་ལྷ་བཅུ་བདུན་མ་གཉྲིས། རྲིགས་སོ་སོ་བ་བཤད་རྒྱུད་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རོ་རེ་གུར་གྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་གུར་རྲིགས་བསྡུས་

མཁའ་འགྲོ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་བཞྲི་བཅུ་ར་དགུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྲིགས་བསྡུས་དང་། 

བཤད་རྒྱུད་ཐུན་མོང་བ་སམྦྷུ་ཊའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལྷ་སོ་བདུན་མ་ཐབས་ཀྲི་རྲིགས་བསྡུས་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། ལྷ་དགུ་མའྲི་

དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ཤྲྲི་ཌ໋་བྲི་ཧེ་རུ་ཀ །ཨ་

ལ་ལ་བཛྲ། ནགས་ཁོད་པ། གརྦྷ་རྲི་པ། རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ། ཤེས་རབ་

དབང་པོ་མཛེས་པ། ལོཙྪ་བ་འབོག་མྲི། མངའ་རྲིས་པ་གསལ་བའྲི་སྲིང་པོ། འཁོན་

སྒེ་ཆུ་བ་ཤཱཀ་འབར། དཔལ་ས་སྐ་བ་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ། རེ་བཙུན་རྲིན་

པོ་ཆེ། ཆོས་རེ་ས་སྐ་པཎྲི་ཏ། འཕགས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ། ན་བཟའ་པ་བསོད་ནམས་

དཔལ། བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རེ་བྱང་ཆུབ་སེང་གེ། ཆོས་རེ་

འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ། འཕགས་པ་གཞོན་ནུ་བོ་གྲོས། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་དགེ་ལེགས་

དཔལ་བཟང་པོ་ལའོ། །སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་མཛད་པའྲི་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་དགུའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་པ་དང་། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་རོ་རེས་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཆོ་ག་རྲིན་པོ་ཆེ་འབར་”བ
1
་གཉྲིས་ཀྲི་བརྒྱུད་པའང་འདྲི་དང་འད། མཚོན་ཆ་ཅན་

ལྷ་བཅུ་བདུན་མའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ཌ໋་

བྲི་ཧེ་རུ་ཀ །ཨ་ལ་ལ་བཛྲ། ནགས་ཁོད་པ། གརྦྷ་རྲི་པ། བསོད་སོམས་པ་དཔལ་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༦ན།   བ    ཞོལ། ༢༠བ༢ན།  མ
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ཡེ་ཤེས། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ། དཔལ་བོ་རོ་རེ། བ་ཆེན་འབོག་མྲི། འཁོན་དཀོན་མཆོག་

རྒྱལ་པོ། དཔལ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ། ཆོས་

རེ་ས་པཎ། ཁང་སོན་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན། ”བཀའ
1
་བཅུ་པ་གཞོན་ནུ་སེང་གེ། ཀུན་

མཁེན་བདེ་ལེགས་དཔལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ་པ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་

སོ། །

ཡང་བ་ཆེན་འབོག་མྲི། མངའ་རྲིས་པ་གསལ་པའྲི་སྲིང་པོ། འཁོན་སྒེ་ཆུ་བ། ས་

ཆེན་མན་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་ཀུན་མཁེན་བདེ་ལེགས་དཔལ། མཁན་ཆེན་རྲིན་

ཆེན་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་བ། དེ་ལའང་བདག་གྲི་བ་མས་

གསན་ནོ། །དཔལ་སམྦྷུ་ཊ་ལས། སྐུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ། གསུང་ཀྱཻ་

རོ་རེ་ཞལ་བཞྲི་ཕག་བཞྲི་པ། ཐུགས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ། སྲིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་

རེ་མཚོན་ཆ་ཅན་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་པ། སྐུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་དག་པོའྲི་གདན་ཅན་

ཕག་གཉྲིས་པ་སེ། རེ་རེ་ལའང་ལྷ་བཅུ་བདུན་བཅུ་བདུན་ཚང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་

གསུངས་སོ། །

གུར་རྲིགས་བསྡུས་མཁའ་འགྲོ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་ཞེ་དགུ་མའྲི་དབང་གྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། རོ་རེ་གུར། ཏྱཻ་ལོ་བ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ། མེས་སོན་ཆེན་པོ། 

གནམ་ཁའུ་པ། ས་ཆེན། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ། ས་པཎ། ཁང་

སོན་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན། ”བཀའ
2
་བཅུ་པ་གཞོན་ནུ་སེང་གེ། ཀུན་མཁེན་བདེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༡ན།   བཀའ    ཞོལ། ༢༠བ༣ན།   དཀའ

2  མ་ཕྱི། ༡༥ན༤ན།   བཀའ    ཞོལ། ༢༡ན༢ན།   དཀའ
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ལེགས་དཔལ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའྲི་མཚན་ཅན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ལའོ། །ཡང་ས་ཆེན་མན་ལམ་འབས་བཞྲིན། ནེ་ཚོ་སྦས་

སོན། ར་སག་སོ་བ་རྲིན་ཆེན་དོན་གྲུབ། གན་པ་རྲིམ་པ་ལྔ། ཆོས་རེ་དམ་པ། ཆོས་རེ་

བྱང་སེང་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྲིས། དེ་ལའང་བདག་གྲི་བ་མས་གསན་

ནོ། །སོབ་དཔོན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བས་མཛད་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་བཟང་པོ་ཡོངས་བཟུང་དང༌། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་”རགས
1
་བསྡུས་མཁའ་འགྲོ་ལྔའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དྲུག་

པའང་བརྒྱུད་པ་དེ་ཉྲིད་དང་མཚུངས་སོ། །

སམྦྷུཊ་རྲིགས་བསྡུས་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ལྷ་སོ་བདུན་མའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་

འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ཌ໋་བྲི་ཧེ་རུ་ཀ །ཨ་ལ་ལ་བཛྲ། ནགས་ཁོད་པ། གརྦྷ་

རྲི་པ། བསོད་སོམས་པ་རྒྱལ་བ་དཔལ་གྲི་ཡེ་ཤེས། པཎྲི་ཏ་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ། པཎྲི་ཏ་

ཤེས་རབ་དབང་པོ་”མཇེས
2
་པ། འདྲི་ལ་དཔའ་བོ་རོ་རེ་ཞེས་ཀང་ཟེར། འབོག་མྲི། 

མངའ་རྲིས་པ་གསལ་སྲིང་། འཁོན་སྒེ་ཆུ་བ་དགྲ་ལྷ་འབར། དཔལ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ། 

རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རེ་མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག །ཚོགས་སྒོམ་རྲིན་

པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དཔལ། གཉག་སྲིང་པོ་རྒྱལ་མཚན། ཞང་བཀྲ་ཤྲིས་དཔལ། གངས་

ཁོད་པ་ཆེན་པོ་གྲགས་པ་དཔལ། ས་བཟང་པཎྲི་ཏ། འཕགས་པ་གཞོན་ནུ་བོ་གྲོས། 

བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོ་ལའོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་རྣལ་འབྱོར་པ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོས་གསན་པའྲི་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྷ་

དགུའྲི་དབང་ལ་བཀའ་བབས་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པ་ནྲི། བྲིརྺ་པའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་མན་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༦ན།   རགས    ཞོལ། ༢༡ན༤ན།  ལེགས

2  མ་ཕྱི། ༡༥ན༧ན།   མཇེས    ཞོལ། ༢༡ན༥ན།   མཛེས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ངག་ལུགས་ཀྲི་བཀའ་བབས། ཤྲྲི་ཌ໋་བྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ཌ໋་བྲི་ལུགས་ཀྲི་

བཀའ་བབས། པདྨ་བཛྲ་གྲི་རེས་སུ་འབང་བ་མཚོ་སྐེས་ལུགས་ཀྲི་བཀའ་བབས། 

ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ནག་པོ་ལུགས་ཀྲི་བཀའ་བབས། རོ་རེ་

སྲིང་འགྲེལ་གྲི་རེས་སུ་འབང་བ་རོ་རེ་སྲིང་པོ་ལུགས་ཀྲི་བཀའ་བབས། ནཱ་རོ་ཏ་པའྲི་

རེས་སུ་འབངས་པ་ནཱ་རོ་ལུགས་ཀྲི་བཀའ་བབས་དང་དྲུག་ཡོད་པ་ལས་ཕྲི་མ་

གཉྲིས་ཀྲི་བཀའ་ད་ལྟ་མ་རྙེད་ཅྲིང་། མན་ངག་ལུགས་དང་། ཌ໋་བྲི་པའྲི་ལུགས་ལྷ་དགུ་

མའྲི་བརྒྱུད་པ་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ལ། མཚོ་སྐེས་ལུགས་ཀྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་

རེ་འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲི་ན་བཛྲ། ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེ། མཚོ་སྐེས་རོ་རེ། 

ཨྲིནྟྲ་བྷཱུ་ཏྲི་བར་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ། བམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་བ། ག་ཡ་ད་ར། 

འབོག་མྲི། མངའ་རྲིས་པ་གསལ་སྲིང་། འཁོན་སྒེ་ཆུ་བ་ཤཱཀ་འབར། ས་ཆེན། ཡང་

འབོག་མྲི། སེ་སོན་ཀུན་རྲིག །ཞང་སོན་ཆོས་འབར། ས་ཆེན། ར་སག་སོ། ཁུ་དབོན། 

མངོན་པ་བ་དབང་ཕྱུག་བརོན་འགྲུས། ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ། ཀུན་

མཁེན་རྲིན་ཆེན་དཔལ། ཡང་དགོན་པ་བསོད་ནམས་འབུམ། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། 

རྲིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་རྒྱལ། ཆོས་རེ་དཔལ་ལྡན་ལོཙྪ་བ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་

དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཁོ་བོ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་

རེས་སུ་བཟུངས་པ་ལགས་སོ། །

ཀྱཻ་རོ་རེ་ནག་པོ་ལུགས་ཀྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བདག་མེད་མ། 

བྲིརྺ་པ། སོབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པ་ཆེ་བ། སོབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤོད་པ་ཆུང་བ། 

འགོས་ཁུག་པ་ལྷས་བཙས། མངའ་རྲིས་པ་གསལ་བའྲི་སྲིང་པོ། འཁོན་སྒེ་ཆུ་བ། ས་
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གསན་ཡིག

ཆེན། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ། ས་པཎ། ཁང་སོན་འོད་ཟེར་རྒྱལ་

མཚན། ”བཀའ
1
་བཅུ་པ་གཞོན་ནུ་སེང་གེ། ཀུན་མཁེན་བདེ་ལེགས་དཔལ། བ་མ་

དཔལ་ལྡན་པ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་

བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་རེས་སུ་བཟུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཀྱཻ་རོར་ལུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་མནོས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་

འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ནག་པོ་པ། ཌཱ་མ་རུ་པ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་པ། ག་ཡ་ད་ར། 

འབོག་མྲི་ཤཱ་ཀ་ཡེ་ཤེས། སེ་མཁར་ཆུང་པ། ཞང་དགོན་པ། ས་ཆེན། རེ་བཙུན་སྐུ་

མཆེད། ཆོས་རེ་ཁུ་དཔོན། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ་པ། བ་མ་ཡེ་ཤེས་

དཔལ། ཆོས་རེ་བོ་བཟང་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

བདག་ལའོ། །

ཡང་ན། ན་བཟའ་བ། ཆོས་རེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན། ཟུར་ཁར་བུ་སོན་པ། 

ཆོས་རེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་པ། དེ་ལ་ཡང་བདག་གྲི་བ་མས་གསན་ནོ། །

བདག་མེད་མའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ས་ཆེན་ཡན་སྔར་བཞྲིན་ལ། ཁམས་པ་

ནེ་ཙོ་སྦལ་སོན། ”བྱ
2
་མ་ལུང་པ། ཆོས་རབ་གྲགས། གནམ་འཕར་པ་ཆོས་ཀྲི་བཤེས་

གཉེན། མངོན་པ་པ་དབང་ཕྱུག་བརོན་འགྲུས། འཕགས་པ་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་

དཔལ། ན་བཟའ་པ། བ་མ་ཡེ་ཤེས་དཔལ། ཆོས་རེ་མ་ཏྲི་བྷ་ད། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་

པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་ནས་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༧ན།   བཀའ    ཞོལ། ༢༢ན༤ན།  དཀའ

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༣ན།   བ    ཞོལ། ༢༢བ༢ན།  བེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདག་མེད་མའྲི་བྱྲིན་རླབས་ལུས་དཀྲིལ་”
1
དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འཕགས་པ་

ཡན་ཡབ་བཀའ་བཞྲིན་བརྒྱུད། དེ་ནས་ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ་མན་སྔར་བཞྲིན་

ནོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་གདན་བཞྲིའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཕག་

རོར། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ། རོག་ཆོས་རོར། 

རོག་མདོ་སེ། འདྲི་ལ་རོག་ཞེ་སང་རོ་རེ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རོག་ཐོགས་མེད་གྲགས། རོག་

རྒྱལ་ཚ་རོར་སེང་། རྒྱ་ཕོ་བ་ལུང་པ་ཡོན་ཏན་གྲགས། བར་ཐང་པ་ཆོས་གྲགས། བ་

མ་ཤཱཀ་གཞོན་ནུ། སྲྲིའུ་ཆུང་པ་བོ་ལྡན། ཀུན་མཁེན་འཕགས་འོད། བུ་སོན་རྲིན་པོ་

ཆེ། བ་མ་ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་

ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
། བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་

དབང་བཞྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །ཡང་ན་སྲྲིའུ་ཆུང་བོ་ལྡན། 

སྲས་རེ་བཙུན་པ། བ་མ་ཁྱུང་ལྷས་པའོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཏྱཻ་ལོ་པའྲི་བར་དུ་མ་ཏཾ་ཀྲི་བ་

བཙུད་པའང་སྣང་བ། དེ་དག་གམ་སམ་མོ། །

ཡང་རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། རྣལ་འབྱོར་པ་

རུས་པའྲི་ཕེང་བ་ཅན། འདྲི་མ་ཏཾ་གྲི་པ་ཡྲིན་ཟེར། བལ་པོ་སྤྲི་ཐེར་བ། མར་ལོ། རོག་

ཆོས་རོར། རོག་མདོ་སེ། གཙེགས་དརྨ་རྭ་ཛཱ། གཙེགས་གུརྞ་སྲིངྷ། རྒྱ་རྲིན་ཆེན་

འབུམ། རྒྱ་བསོད་ནམས་འབུམ། བྱ་རྲིན་ཆེན་འོད། གློ་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བག་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༤ན།  -ཀྱི་    ཞོལ། ༢༢བ༣ན།  +ཀྱི་

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༢བ༦ན།   +ལས
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སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་རབ་དཔལ་བཟང་

པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ཡན་སྔར་བཞྲིན་ལ། དེ་ནས་ཏྱཻ་ལོ་བ། ནཱ་རོ་པ། མར་ལོ། རོག་

ཆོས་རོར། གཉལ་པ་རོ་སོན། རོག་ཇོ་ཚུལ། རོག་ཀུན་དགའ་རོ་རེ། རོག་གཟྲི་བརྲིད། 

ཁམས་པ་ཀུན་རྲིག །ལོཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བག་སོན་མན་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་མཧཱ་མ་ཡཱའྲི་དབང་བཞྲི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། ཀུ་ཀུ་རྲི་པ། མཚོ་སྐེས་རོ་རེ། ཌ໋་

བྲི་ཧེ་རུ་ཀ །ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཞྲི་བ་བཟང་པོ། མར་པ། རོག་ཆོས་རོར། རོག་ཞེ་སང་

རོ་རེ། རོ་ཚ་ཆོས་སྐུ། རོག་ཚ་དཀོན་མཆོག་དཔལ། གློག་ཀ་དབང་ཕྱུག་གྲགས། བ་

མ་ལྡོང་། བ་མཆོག་རྒྱལ་འཕགས་པ། ཁོ་ཕུ་བ་བསོད་ནམས་སེང་གེ། འཇམ་

དབྱངས་སྐ་བོ་ནམ་མཁའ་དཔལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། མཁན་

ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་

”
2
བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །ཡང་འཇམ་སྐ་ལའང་

བུ་སོན་གྲིས་གསན་ནོ། །

བདེ་ཆེན་རལ་གཅྲིག་གྲི་ས་གོན། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ། དངོས་གཞྲི་གཙོ་བོ་དང་། 

ཡབ་ཀྲི་དབང་བཞྲི། དེ་རེ་རེ་ལ་དབང་བཞྲི་བཞྲི་ཚང་བ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ནག་པོའྲི་

དབང་། དབང་གོང་མ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་བརྒྱུད་

པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཁ་སརྤཱ་ཎྲི། བྱང་སེམས་བོ་གྲོས་རྲིན་ཆེན། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནྲིཥྐ་ལཾ་ཀ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༡ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༣ན༣།  +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༣ན༦ན།   +ལས་
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ཤྲྲི། མྲི་ཏྲ་ཛོ་ཀྲི། ལོཙྪ་བ་བྱམས་པ་དཔལ། བ་མ་དབོན་སོན། ཡང་རེ་བ་རྲིན་ཆེན་

སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། མཁན་ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་

བཟང་པོས་ཐོབ་བར་བགྲིས་སོ། །བདེ་ཆེན་རལ་གཅྲིག་གྲི་དཀའ་སྲུངས། གནོད་

སྦྲིན་སྤུན་གཉྲིས་ཀྲི་རེས་གནང་ཐོབ་པའྲི་བརྒྱུད་པའང་དེ་དང་འདའོ། །

སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ཆེ་བ་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། ཆུང་བ་ལྷ་དགུ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་

དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། ཨ་

བྷྱཱ་ཀ་ར། གྲུབ་ཆེན་ནཱ་ཡ་ཀ །ད་ཤ་བྷ་ལ་ཤྲྲི། ད་ཤ་བྷྲི་ཀན་དེ་ཝ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། 

དེའྲི་དཔོན་པོ་བྷཱུ་མྲི་ཤྲྲི། དེའྲི་སྲས་བྲི་མ་ལ་ཤྲྲི། ལོཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། རོང་

པ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་

ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་

སོ། །ཡང་ཐོད་པའྲི་བརྒྱུད་པ། རོ་རེ་འཆང་། བྱང་སེམས་བོ་གྲོས་རྲིན་ཆེན། རྲི་དོ་

དབང་ཕྱུག །མྱཻ་ཏྲྲི་པ། མར་པ། མ་དུར་རྲི་དགེ། ཡང་རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོ། ལཱུ་ཨྲི་པ། ཏྱཻ་ལོ། ནཱ་རོ། བྷ་ར་ཤྲྲི། ག་ཡ་ད་ར། ཡང་རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་

མཁའ་འགྲོ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། བམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན། ག་ཡ་ད་ར། དེ་ལ་འབོག་མྲི་

དང་འགོས་ཀྲིས་ཞུས། དེ་གཉྲིས་ལ་མཚུར་དབང་ངེས་ཞུས། དེས་སྤུག་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ། སྤུག་ཆོས་རྒྱལ། པོ་ཌ་པཎ་ཆེན། རོང་པ་ཤེར་སེང་། བག་སོན་པ། བ་མ་

ཚུལ་རྒྱལ། དེ་ལ་བདག་གྲི་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཆེན་པོས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༣བ༣ན།   +ལས་
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རོ་རེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉྲིས་མ་ཆེ་ཆུང་། དོན་གྲུབ་མ་ཆེ་ཆུང་། དབུ་བཅད་མ་ཆེ་

ཆུང་སེ་གཞུང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། རོ་རེ་

རྣལ་འབྱོར་མ། ཨྲིནྡྲ་བོ་དྲི་ཆུང་བ། ལྕཾ་ལཀྵྲིཾ་ཀ་ར། བྲིརྺ་པ། ཌ໋་བྲི་པ། ཨ་ལ་ལ་བཛྲ། 

གརྦྷ་རྲི་པ། ཛ་ཡ་ཤྲྲིནྲི། རོ་རེ་གདན་པ་ཆེ་ཆུང་། བྲི་བྷཀ་ཏ་དེ་ཝ། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན། དཱ་

ན་ཤཱྲི་ལ། གཡག་སེ་ལོ་ཙྪ་བ། ལོ་ཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བག་སོན་པ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་

བ། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་

”
1
གསན། དེ་ལས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་བར་བགྲིས་སོ། །

དཔལ་ས་སྐ་པའྲི་ཐུགས་དམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤོད་མའྲི་བྱྲིན་

རླབས་སྒྲུབ་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། རོ་རེ་རྣལ་

འབྱོར་མ། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པ། ཌ໋་ཀྲི་པ། ཨན་ར་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཕམ་

མཐྲིང་པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། མལ་ལོ་ཙྪ་བ། ས་ཆེན། རེ་བཙུན་

སྐུ་མཆེད། ཆོས་རེ་ཁུ་དབོན། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ཡང་ས་པཎ། རྲིན་པོ་ཆེ་

ཚོགས་སྒོམ་པ། ཉན་ཆེན་པ། དེ་དང་ཞང་གཉྲིས་ལ་ཆོས་རེ་ན་བཟའ་པ། ཆོས་རེ་བོ་

གྲོས་དཔལ། བ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་ད། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་རོ་རེ་འཆང་། རྣལ་འབྱོར་མ། དྲིལ་བུ་ཞབས། རུས་སྦལ་ཞབས། ཤྲྲི་ཛ་

ལནྡྷ་ར། ནག་པོ་སྤོད་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་པར་རྒྱལ་པའྲི་ཞབས། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། 

ཕམ་མཐྲིང་པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། མལ་ལོ་ཙྪ་བ། ས་ཆེན། རེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༤ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༤ན༤ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༧ན༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༤བ༡ན།   +ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཙུན་སྐུ་མཆེད། ས་པཎ། འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ་བག་

ཕུག་པ། ཆོས་རེ་སན་མཁར་བ་བོ་གྲོས་དཔལ། བ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་ད། དེ་ལའང་བདག་

གྲི་བ་མ་ཀུན་དགའྲི་མཚན་ཅན་གྲིས་གསན། དེས་བདག་དགེ་ལེགས་ལའོ། །

ཕག་མོ་ཞལ་གཉྲིས་མ་ས་ལུགས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས། མྲི་དབང་ཆོས་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། ལྭ་བ་པ། ཨྲིནྟྲ་

བྷཱུ་ཏྲི། ལ་ཀྵྲིཾ་ཀ་ར། བྲིརྺ་པ། ཨ་བྷྲི་ཇོ་ཀྲི་ཏ་པ། བལ་པོ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ། ས་ཆེན། རེ་མོ། རེ་

བཙུན། ཆོས་རེ་ས་པཎ། འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། བསོད་ནམས་

འབུམ། བག་སོན། རྲིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་རྒྱལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ། འཇམ་དབྱངས་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

འདྲི་གཉྲིས་མྲི་ཏྲ་མཁའ་སྤོད་དང་གསུམ་ནྲི་ཕག་མོ་སྐོར་གསུམ་ཞེས་གྲགས་

ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་བའྲི་མན་ངག་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གསེར་ཆོས་

དམར་པོ་སྐོར་བཞྲིར་གྲགས་པ་ལས་གསེར་ཆོས་དང་པོའ།ོ །གསེར་ཆོས་གཉྲིས་པ་

སྒོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལེ་དམར་མོའྲི་བྱྲིན་རླབས། ཕྲི་སྒྲུབ། ནང་སྒྲུབ། གསང་སྒྲུབ། རྒྱ་

གཞུང་རྣམས་དང་། ལས་ཚོགས་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་

རྲིག་བྱེད་མ། སོབ་དཔོན་ལྷན་སྐེས་རོལ་པ། རོ་རེ་གདན་པ་ཆེ་བ། ཆུང་བ། བ་རྲི་

ལོཙྪ་བ། དཔལ་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་གསུམ། ས་པཎ། འུ་ཡུག་པ་ཀུན་དགའ་

བསོད་ནམས། ཉྲི་ཐོག་པ་ཀུན་དགའ་སོན་ལམ། བ་མ་ཡོན་ཏན་དཔལ། ཀུན་དགའ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༢ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༤བ༥ན།   +ལས་
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གསན་ཡིག

རོ་རེ། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། བག་སོན་རོ་རེ་འཛིན་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་

ཚུལ་རྒྱལ་བ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ། འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
ཁོ་བོ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བྲིརྺ་པ། ཤར་

ཕོགས་ནག་པོ་པ། ས་ལྲི་པ། ཤཱྲི་ལ་ཙནྡྲ། དཱ་ན་ཤཱྲི་ལ། འཇམ་གསར། རེ་བཙུན་རྒྒྭ་ལོ། 

རོང་པ་ཤེར་སེང་། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། མཁན་ཆེན་རྲིན་རྣམ་

པ། ཆོས་རེ་སྐུ་ཞང་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

སྒོལ་མ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སྒོལ་མ། ཉྲི་མ་སྦས་པ། གྲུབ་

ཐོབ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རོ་རེ། རེ་བཙུན་བསོད་རེ། རེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ། ས་པཎ། 

འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་བཟོད། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་

ཚུལ་རྒྱལ་བ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་

ནས་”
3
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །འདྲི་ལ་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་འདུག་ཅྲིང་། འགྲོ་

མགོན་འཕགས་པའྲི་སྒྲུབ་དཀྲིལ་གྲི་སེང་ནས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

རྣམ་འཇོམས་བྲིར་ལུགས། བ་མེད། ཁོ་བཅུས་བསྐོར་བའྲི་དབང་བཞྲི་རོགས་

ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ས་ཆེན། བསོད་རེ། རེ་བཙུན་

པ། ས་པཎ། སྐོ་སོན་དྲི་མེད་དཔལ་བཟང་པོ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། དརྨ་ཡེ་

ཤེས། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༥ན༢ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༥ན༤ན།   +ལས་

3  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༥ན༥ན།   +ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་

སོ། །ཡང་བདག་གྲི་བ་མས་ཆོས་རེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་པ་ལའང་གསན་འདུག་གོ། 

ཕག་རོར་འཁོར་ཆེན་གྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། མཁའ་འགྲོ་མ་

སེང་གེའྲི་གདོང་པ་ཅན། ཤ་ཝ་རྲི་བ། ཛ་ཝ་རྲི་པ། པཎྲི་ཏ་དེ་ཝ་པུརྞ་མ་ཏྲི། ལོ་ཙྪ་བ་

ཆོས་ཀྲི་བཟང་པོ། གཤེན་སོན་རྲིན་ཆེན་དངོས་གྲུབ། དམར་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ། སྒང་

སོན་ཤེས་རབ་བ་མ། སྒང་སོན་ཤེས་རབ་འབུམ། གྲུ་སོན་ཤེས་རབ་འབུམ། གྲུ་རོ་རེ་

སེང་གེ། ཆོས་ཀྲི་མགོན་པོ། ཁམས་སོན་ལྷོ་ཚད། བ་མ་བསོད་ནམས་དབང་

ཕྱུག །བ་མ་བྱང་རྲིན། ཆོས་རེ་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཆོས་རེ་བྱམས་པ་མགོན་པོ། 

དེ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་བོ། །

མྱཻ་ཏྲྲི་མཁའ་སྤོད་ཀྲི་རེས་གནང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། རྲི་ཁོད་

དབང་ཕྱུག །མྱཻ་ཏྲྲི་པ། ཀ་མ་ལ་བཛྲ། ཛ་ཡ་སེ་ན། ལོ་ཙྪ་བ་དར་མ་ཡོན་ཏན། རེ་

བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ས་པཎ། ཚོགས་སྒོམ། འུ་ཡུག་པ་དཔལ་གྲི་རྒྱལ་

མཚན། བ་མ་གྲགས་ཆེན་པ། ཀུན་མཁེན་གངས་པ། མཁན་ཆེན་འཕགས་པ།  ཆོས་

རེ་ཀུན་བཀྲས་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་

གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཕག་དཀར་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་རེས་གནང་སྒྲུབ་སྐོར་མན་ངག་ཆེན་པོ་

བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའྲི་གྲུབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༥བ༡ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༨ན༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༥བ༦ན།   +ལས་
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གསན་ཡིག

ཆེན་ཀོང་ཀ་སྦྲིན། དཔལ་སྦྲིན། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར། པུ་ཙ་རཱ་ཀ་ར་གུཔྟ། རཏྣ་རཀྲི་ཏ། ཆག་

ལོ་ཆོས་དཔལ། གོ་ལུང་པ་མདོ་སེ་དཔལ། ཤོང་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། མང་ཀར་ལོཙྪ་

བ་མཆོག་ལྡན། དཔང་ལོ། ས་བཟང་པཎ་ཆེན། རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

རོར་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། ཕག་རོར། རབ་གསལ་

ཟླ་བ། སྒ་གཅན་ཟྲིན། དཔའ་བོ་ད་”ཕ
2
་ལ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། པྲཛྙཱ་རྲིདྡྷྲི་བཞྲི་ལ་ཀུན་

སྲིང་གྲིས། པྲཛྙཱ་བ་ལྲི་ཏ། རབ་འབྱོར་བསྐངས། དརྨ་པ་ལ། ལོ་ཆེན། བརོན་འགྲུས་

རྒྱལ་མཚན། གཉལ་པ་ཉྲི་ཤེ། ”གནུར
3
་ཉྲི་འོད། ར་སྐ་བ་སོན་”གྲགས

4
། སོབ་དཔོན་

ཤཱཀ་འབུམ། སངས་རྒྱས་འབུམ། བ་མ་ཆོས་འོད། བ་མ་འཕགས་འོད། ཀུན་མཁེན་

བུ་སོན་ཁ་ཆེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རྲིག་གྲི་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། 

སངས་རྒྱས། ཛེ་ཏཱ་རྲི། ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ། རབ་འབྱོར་བསྐངས། ནཱ་ཡ་ཀ་པ། མྱཻ་ཏྲྲི་

པ། རོ་རེ་གདན་པ། ནྲིཥྐ་ལཾ་ཀ །རེ་ཝེནྡྲ་པ། ཆག་ལོ་ཙྪ་བ་ཆོས་རེ་དཔལ། གཡག་སེ་

ལོ་ཙྪ་བ། ལོ་ཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། མཁན་

ཆེན་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་

བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
5
བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ་བའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་སེང་ནས་ཕག་ལེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༦ན༢ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༨ན༦ན།   ཕ    ཞོལ། ༢༦བ༢ན།   པ

3  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།   གནུར    ཞོལ། ༢༦ན༣ན།   གནུབ

4  མ་ཕྱི། ༡༨ན༧ན།   གྲགས    ཞོལ། ༢༦ན༣ན།   གགས

5  མ་ཕྱི། ༡༨བ༡ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༦ན༥ན།   +ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བདག་གྲིས་ཐོབ་བོ། །ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔལ། དཔེ་མེད་མཚོ། 

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞྲི་བ། བྷས་ཀར་དེ་ཝ། རོ་རེ་གདན་པ། བྲིཀ་ན་ཏ་དེ་ཝ། པཎ་

ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི། བྲིབྷཱུ་ཏྲི་ཙནྡྲ། གཡག་སེ་ལོ་ཙྪ་བ་མན་སྔར་དང་འདའོ། །ཡང་ལོ་ཙྩ་བ་

མཆོག་ལྡན། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ་ལ་གནུར་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་

གྲི་སེང་ནས་བདག་གྲི་བ་མ་ཀུན་མཁེན་པས་གསན་ནོ། །ཡང་དཔེ་མེད་འཚོ། 

གསེར་གླྲིང་པ། ཇོ་བོ་རེ། གོ་མྲི་སྒོམ་ཆེན། ཀྲི་ན་ཛྙཱ་ན། གཉལ་ཉྲི། གནུར་ཉྲི། གནུར་

སྲིངྷ། ཞང་པོ་རྒྱ། སྒོ་བོ་ཐང་པ། ”མེག
1
་ཆེན་པོ། སག་སོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། ཆག་

ལོ། གཡག་སེ་ལོ་ཙྪ་བ། ལོ་ཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་

རྒྱལ་བ། བདག་གྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མའོ། །

ཕག་ན་རོ་རེ་འཆྲི་བདག་འཇོམས་པའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། 

ཕག་རོར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། སྒ་གཅན་ཟྲིན། ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ། པྲཛྙཱ་ཝ་ལྲི་ཏ། པྲཛྙཱ་

ཝ་བོ་ཏ། པྲཛྙཱ་བོ་དྲི། མུཀྲི་ཀོ་ཥ། དརྨ་པཱ་ལ། ཇོ་བོ་རེ། དོ་པ་སྒོམ་ཆེན། ”སྐྲི
2
་ནོར་ཛྙཱ་

ན། མཉམ་ཉྲིད། སྣུར་ཆེན་པོ། སྲས་སྲིངྷ། བྱང་ཆུབ་འོད། སྣུར་ཉྲི་མ་རྒྱལ་མཚན། 

སྣུར་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། སྣུར་ཆོས་འཕགས་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁེན་འཕགས་

འོད། བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ། མཁན་ཆེན་རྲིན་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་

མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
3
ཆོས་རེ་བུ་སོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་

གྲི་སེང་ནས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༣ན།   མེག    ཞོལ། ༢༦བ༢།   མྱིག

2  མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   སྐྱི    ཞོལ། ༢༦བ༣ན།   སྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༦བ༥ན།   +ལས་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་མྲི་འཁྲུགས་པའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། བ་མ་གསེང་གླྲིང་པ། 

ཇོ་བོ་རེ་ནས་བརྒྱུད་དེ་མཁན་པོ་དབང་རྲིན། ཁམས་པ་ཤཱཀ་རོ་རེ། དབུས་པ་སངས་

རྒྱས་འབུམ། ལོཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། འོང་ཆུང་བ་གཞོན་ནུ་འོད། བ་མ་གྲགས་ཆེན། 

འཕགས་འོད། བུ་སོན། རྲིན་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་

དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་དགེ་ལེགས་ཀྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་ཇོ་བོ་རེ། ལོ་ཆེན། ལོ་ཆུང་། ལེགས་ཤེ། སུམ་སོན་ཡེ་འབར། དེ་གཉྲིས་

ལས་རོག་གེ་སེར་བ། དེས་རྒྱ་གཙུག་ཏོར་དང་། གཡོས་སོན་དགྲ་བཅོམ་འབར་

གཉྲིས་ལ། དེས་དབུས་པ་སོན་འབུམ། སོ་འཇྲིང་ར་བ། སོབ་དཔོན་ཇོ་བསམ། ཇོ་

འབུམ། ལྕེ་ཇོ་མདོ། རེ་རྒྒྭ་ལོ། བ་མ་བོ་ལྡན་སེང་གེ། འཕགས་འོད། ཆོས་རེ་བུ་སོན་

མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །དཀྲིལ་མཆོག་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའྲི་

སེང་ནས་ཐོབ་ལགས་སོ། །གཙུག་དགུའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། ཕག་

རོར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། པྲ་ཛྙཱ་ཝ་ཏྲི་”ཏ
2
། གོ་མྲི་དགེ་བསེན། རྩྭ་སྐ་

ཤཱཀ་འབུམ། ཤཱཀ་ཛྙཱ་ན། ཇོ་བོ་རེ། གོ་མྲི་སྒོམ་ཆེན། ”སྐྲི
3
་ནོ་ར་ཛྙཱ་ན། གཉལ་ཉྲི། 

སྣུར་ཉྲི། རྩཱ་སྐ་སོན་གྲགས། རྩཱ་སྐ་ཤཱཀ་འབུམ། འདྲི་ལ་གཏུམ་སོན་ཡང་ཟེར། གཉལ་

ཁང་པ། ཁྲི་སན། སྲས་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། གསལ་ལ་བོ་གྲོས་དཔལ། བ་མ་

གྲགས་ཆེན། འཕགས་འོད། ཆོས་རེ་བུ་སོན། ཁྱུང་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས། 

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༧ན།   -ལས་   ཞོལ། ༢༧ན༡ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༩ན༢ན།   ཏ    ཞོལ། ༢༧ན༣ན།  ཏྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༩ན༢ན།   སྐྱི    ཞོལ། ༢༧ན༣ན།  སྐེ
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དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས། ”
1
ཆོས་རེ་

བུ་སོན་གྲི་དཀྲིལ་མཆོག་གྲི་སེང་ནས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ་

པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་གནུར་ཉྲི་ནས། སག་ཚལ་གདོང་མའྲི་སྦྲུ་སོན་འབར་ཐོག །གཙང་ཡང་དག་

རོ་རེ། དེའྲི་སྲས་འབྱུང་གནས་སེང་གེ། འདྲི་ལ་སྨྲ་སེང་ཡང་ཟེར། མདོ་སེ་སེང་གེ། 

ཆོས་འོད། བོ་ལྡན་སེང་གེ། འཕགས་འོད་མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་སྣང་པ་ནས་

རེ་སོན་བཟང་མོ། ཁོ་ཕུ་ལོཙྪ་བ། བ་ཆེན་བསོད་དབང་། བ་མ་ཞང་སྒོམ། ཡང་རེ་བ་

རྲིན་ཆེན་སེང་གེ། བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ་མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྲི་སོད་

ལུགས་སོ། །སད་ལུགས་ནྲི། སངས་རྒྱས། ཕག་རོར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། དེའྲི་སོབ་

མ་མཆོག་བཞྲི་སེ། པད་ཀར་ཡེ་ཤེས། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། སྒ་གཅན་ཟྲིན་བཟང་པོ། སྲི་ཉྲི་

མའྲི་སྲིང་པོ་དང་བཞྲི་ལ་རྒྱལ་རྲིགས་ས་ར་ཧ་པ་ལ་ཀུན་སྲིང་གྲིས་ཞུས། དེ་ནས་ཐ་

གན་པ། ངག་དབང་གྲགས་པ། བྷ་མེནྟྲ་ཤཱནྲི། མྲི་བསྐོད་རོ་རེ། ལོ་ཆེན། ལོ་ཆུང་། 

སུམ་སོན་ཡེ་འབར། གཉལ་སོན་ཚུལ་འབར། ཐོད་པ་དབེན་ཛ་གྲགས། ཐོད་པ་འོད་

ཟེར། རོང་པ་ཆོས་མགོན། བོ་ལྡན་སེང་གེ། འཕགས་འོད་མན་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་

སངས་རྒྱས། བྱམས་པ། ཕག་རོར། ཛྙཱ་ན་ཤྲྲི་བཛྲ། ངག་དབང་གྲགས་པ། ཨ་བྷྱ་ཀ་

ར། རོ་རེ་གདན་པ། བྲིཀན་ཏ་དེ་ཝ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི། གཡག་སེ་ལོ་ཙྪ་བ། ལོ་ཙྪ་བ་

མཆོག་ལྡན། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ། དེ་ལས་བདག་གྲི་བ་མ་

ཀུན་མཁེན་པས་གསན་ནོ། །རྒྱལ་རྲིགས་ས་ར་ཧ་པ་ཀུན་སྲིང་ཞེས་པ་ཡྲི་གེ་མ་དག་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༣ན།   -ལས་   ཞོལ། ༢༧ན༥ན།   +ལས་
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པ་ཡྲིན་ནམ་བརག་གོ། །

སྦོང་རྒྱུད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་གཉྲིས་ལས། ཀུན་རྲིག་དང་། འཆྲི་བདག་

འཇོམས་པ་མ་གཏོགས་པའྲི་ལྷག་མ་བཅུའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། 

ཕག་རོར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། བམ་ཟེ་ཛི་ན་མྲི་ཏྲ། སུ་དྲི་ཕ་ལ། སྒ་ཅན་ཟྲིན་བཟང་པོ། 

པྲཛྙཱ་ཝ་ལྲི་ཏ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། པྲ་ཧ་ཧྲི། ཀུན་སྲིང་། རབ་འབྱོར་བསྐངས། ཁ་ཆེ་པཎ་

ཆེན། གཉལ་ཉྲི། གནུར་ཉྲི། རོ་རེ་སེང་གེ། རྒྱ་གསར་པ། འགྲོ་འཛེ་རྲི་པ། མཉེ་མདོ་

པ་བསོད་ནམས་དཔལ། གཉལ་པ་ཆོས་གྲགས། བྱ་རྲིན་ཆེན་འོད། བ་ཆེན་སངས་

རྒྱས་གྲགས། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ས་སྐ་བ་བོ་ཆེན་གྲིས་བྱས་

པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་སེང་ནས་ཐོབ་ཅྲིང་། འདྲིའྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྣམས་གཉྲིས་གཉྲིས་དང་། འཇྲིག་རེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་གསུམ་

གསུམ་དུས་གཅྲིག་ལ་བསྐུར་བ་དང་། དཀྲིལ་འཁོར་དང་པོ་མྲིན་པ་ལ་ས་གོན་མྲི་

བྱེད་པ་བ་མ་སྔ་མ་ནས་ཀྲི་ལུགས་སུ་འདུག་གོ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གསང་ལྡན་གྲི་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་

དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འཇམ་དཔལ། འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། སྒེག་པའྲི་རོ་རེ། 

ཉྲི་མའྲི་སྲིང་པོ། སཱུརྱ་སྲིངྷ། ཆོས་ཀྲི་རོ་རེ། མུ་”ད
1
་སྲིདྡྷྲི། དེ་ཝ་ཤྭ་ར། སྨྲྲིཏྲི་ཛྙཱན་ཀྲིརྲི། 

ཚོང་སེ་ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག །ཁམས་པ་ཤེས་རབ་རོ་རེ། ཡང་ན་ཤྭནྲི་གརྦྷ། ཉྲི་མའྲི་

དངོས་གྲུབ། སྐྲི་བྱེ་མ་ལུང་པ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཤེས་རབ་རོ་རེས་ཞུས། དེ་ནས་རོག་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༣ན།   ད    ཞོལ། ༢༨ན༤ན།   ད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མདོ་སེ། གཙང་སྨྲ་སེང་། ལྕེ་མདོ་སེང་གེ། བ་མ་ཆོས་འོད། བ་མ་བོ་ལྡན། དེའྲི་སྲས་

རེ་བཙུན་པ། ཁྱུང་པོ་ལྷས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་

མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
ཁྱུང་ལྷས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གྲི་

སེང་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཡང་ན་ཤེས་རབ་རོ་རེ་ནས། རོག་ཆོས་རོར། རྒྱ་འམ་ཅན། ཤཱཀ་སེང་གེ། ཁྲི་

སོན་ཀུན་དགའ་འོད། བ་མ་ཆོས་རྲིན། བ་ཆོས་འོད་མན་ཆད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །

འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རེ་གནང་། བསོད་པ་སོགས་ཀྲི་རྒྱ་

གཞུང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འཇམ་དབྱངས། སྒེག་པའྲི་རོ་རེ། 

ནོར་བུ་གླྲིང་པ་ཆུང་བ། འབྱུང་གནས་སྦས་པ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི། མཁན་ཆེན་ལྷོ་

བག་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། བདེ་བ་དཔལ། ”བཀའ
2
་བཅུ་པ་གྲགས་པ་གཞོན་ནུ། རྲིན་

པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། བུ་སོན། ཆོས་རེ་ཟླ་མགོན་ཤེས་རབ། དེ་ལས་བདག་

གྲིས་ཐོབ་ཅྲིང་། ཡང་ཆོས་རེ་བུ། ལོ་ཆེན་བྱང་རེ། མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་

བ་ཆེན་པོ་ལས་བདག་གྲིས་བཀའ་དྲིན་མནོས་སོ། །

སྤོད་པའྲི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་

དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ། ཛེ་ཏཱ་རྲི། ཨ་ཤོ་ཀ་ཤྲྲི། རོལ་བའྲི་

རོ་རེ། དོན་ཡོད་རོ་རེ། བ་རྲི་ལོཚྪ་བ། མཆྲིམས་བརོན་སེང་། མཆྲིམས་དོན་

མཆྲིམས་ཆོས་སེང་། མཆྲིམས་བོ་བརན། མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། སོབ་དཔོན་

དར་མ་རྒྱལ་མཚན། བྱང་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་འཕེལ། ལོ་ཙྪ་བ་མཆོག་ལྡན། བ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༡༨ན༦ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༦ན།   བཀའ    ཞོལ། ༢༨བ༢ན།   དཀའ
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གསན་ཡིག

དཔལ་ལྡན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། བ་མ་ཁྱུང་ལྷས་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་

མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས། ”
1
ཆོས་རེ་བུ་སོན་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་

གྲི་སེང་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །ཡང་ནམ་མཁའ་གྲགས་ནས། འགྲོ་

མགོན་འཕགས་པ་སོགས་དཔལ་ལྡན་སེང་གེའྲི་བར་དུ་བརྒྱུད་དོ། །

རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོ་ལྷ་མངས་ཀྲི་བུམ་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། 

མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའྲི་གདོང་པ་ཅན། གྲུབ་ཐོབ་ས་ཝ་རྲི་པ། ཛ་ཝ་རྲི་པ། པཎྲི་ཏ་དེ་

ཝ་པུརྞ་མ་ཏྲི། ལོཙྪ་བ་ཆོས་བཟང་། གཤེན་སོན་དངོས་གྲུབ་རྲིན་ཆེན། དམར་ཆོས་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ། དམར་ཤཱཀ་གྲུབ། ཡང་རེ་བ་རྲིན་ཆེན་སེང་གེ། ཆོས་རེ་བུ་སོན། ཁྱུང་

ལྷས་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་བདག་གྲིས་

ཐོབ་བར་བགྲིས་སོ། །ཡང་དམར་ཤཱཀ་གྲུབ། ཁོ་ཕུ་རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་སེང་གེ། 

ཁོ་ཕུ་བ་རོ་རེ་དཔལ། བག་ནག་པ་ཆོས་སྐོང་དཔལ། བ་མ་ཁྱུང་ལྷས་པ། བདག་གྲི་བ་

མའོ། །

སྒོལ་མ་འཆྲི་བླུ་དཀར་མོའྲི་རེས་གནང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི། ལྷོ་

བག་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། མཁན་ཆེན་བདེ་བ་དཔལ། བཀའ་བཞྲི་པ་གྲགས་པ་བཞོན་

ནུ། རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ། ཆོས་རེ་བ་མ་དམ་པ། མཁན་ཆེན་བྱང་སེང་

བ། ཆོས་རེ་རྒྱ་མ་པ་ཡོན་ཏན་འོད། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་

བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

ཚེ་དཔག་མེད་འཆྲི་མེད་ར་སྒ་ལྷ་དགུ་མའྲི་དབང་འཆྲི་བླུ་དང་བཅས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༡ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༨བ༥ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༢༠ན༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༩ན༤ན།   +ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཚེ་དཔག་མེད། སྲིང་པོ་ཞབས། ཛེ་ཏཱ་རྲི། བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ། ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་བཟང་པོ། རོ་རེ་གདན་པ་ཆུང་བ། བ་རྲི་ལོཙྪ་བ། མཆྲིམས་བརོན་སེང་། 

མཆྲིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས། དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ། བ་མ་སངས་རྒྱས་འབུམ། ས་

སྐ་པ་བོ་ཆེན། བ་མ་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་ཟུར་ཕུག་པ་ཆེན་པོ། གཞོན་ནུ་རྲིན་

ཆེན་དཔལ་བཟང་པོ། ཆོས་རེ་རྲི་ཁོད་གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན། བ་མ་ལེགས་པ་དཔལ། 

སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་ཐོབ་

པར་བགྲིས་སོ། །

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་པདྨ་འད་བའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་སྤན་རས་

གཟྲིགས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་བཛྲ། པཎྲི་ཏ་བྲི་མ་ལ་

ཤྲྲི། བྲི་བྷ་ཝ་བྲི་མ་ཤྲྲི། སུ་མན་ཤྲྲི། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། དཔལ་འཆྲི་མེད་བཟང་

པོ། ཕ་ལ་ཤྲྲི། སུ་མན་ཤྲྲི། ཆོས་རེ་བུ་སོན། མཁན་ཆེན་རྲིན་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་བ་

མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་

བགྲིས་སོ། །ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་མའྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཚེ་དཔག་མེད། 

མཁའ་འགྲོ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱལ་མོ། རེ་རས་ཆུང་པ། མངའ་རྲིས་པ་བྱང་ཆུབ་རོ་རེ། 

གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་ཚ་བ། སྲི་མོ་ཆུ་ཤོད་ཀྲི་བཟང་ཡུལ་པ། རྲི་གོང་པ་ཆོས་རེ་སོན་པ། 

བསམ་སྲིངས་པ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ་གཞོན་ནུ་གྲུབ། སྲས་སོང་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་

མཚན། འཇག་པའྲི་མཁས་བཙུན་རྒྱལ་མཚན་འབུམ། འཇག་པ་བྱམས་པ་དཔལ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༩ན༦ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༡ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༩བ༢ན།   +ལས་
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དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་

གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །ཡང་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ་ནས།  རྲི་ཁོད་པ་གྲགས་པ་

གཞོན་ནུ། བག་སོན་པ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ།  དེ་ལའང་བདག་གྲི་བ་མས་གསན་ནོ། །

ཡང་གྲུབ་རྒྱལ་མའྲི་ཚེ་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། གྲུབ་པའྲི་རྒྱལ་མོ། རས་ཆུང་པ། 

ཁྱུང་”ཆད་པ
2
་ཡེ་ཤེས་བ་མ། ཤངས་པ་མར་སོན། ཞང་ལོཙྪ་བ། གྲུབ་པ་དཔལ་

བཟང་པོ། ཁམས་པ་ཤཱཀ་རོར། དབུས་པ་སངས་རྒྱས་གྲགས། བ་མ་བོ་ལྡན། 

འཕགས་འོད། ཆོས་རེ་བུ་སོན། བ་མ་འཇམ་དབྱངས་རྲིང་མོ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་

མཁེན་ཤེས་རབ་དཔལ་བཟང་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
3
བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་

སོ། །

གདུགས་དཀར་ཅན་གྲི་དབང་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་

པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། ཕག་རོར། ”ཛེ
4
་ཏཱ་རྲི། རོ་རེ་གདན་པ། བ་རྲི་ལོཙྪ་བ། འདན་མ་

སྐྱུ་ར་ཨ་སྐབས། ས་ཆེན། རེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱལ། ཕོ་རོག་པ་མདོ་སེ་མགོན། ཁམས་

ཆེན་རྒན་མོ་ལྷས་པ་འཇམ་དབྱངས་བཞྲི་ཐོག་པ། རོང་བ་ཨ་ཀར། སོབ་དཔོན་དཀོན་

མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས། བག་སོན་པ། ཚུལ་རྒྱལ་པ། ཆོས་རེ་རྒྱ་མ་བ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་”
5
བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

འཇམ་དཔལ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔ་དཀར་དམར་གྲི་དབང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༢ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༩བ༤ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།   ཆད་པ    ཞོལ། ༢༩བ༥ན།   ཚང་བ

3  མ་ཕྱི། ༢༠བ༤ན།   -ལས་    ཞོལ། ༢༩བ༦ན།   +ལས་

4  མ་ཕྱི། ༢༠བ༤ན།   ཛེ    ཞོལ། ༣༠ན༡ན།   ཛི

5  མ་ཕྱི། ༢༠བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༣༠ན༢ན།   +ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སངས་རྒྱས། ཕག་རོར། རབ་གསལ་ཟླ་བ། རབ་འབྱོར་བསྐངས། ཀུན་དགའ་སྲིང་

པོ། ཤེས་རབ་བསྐངས། ཞྲི་བ་སྲིང་པོ། དགེ་མཚན་བཤེས་གཉེན། བདེ་བའྲི་རོ་རེ། 

དད་བྱེད་གོ་ཆ། ལོ་ཆེན། དབུས་པ་དགེ་སེར། གནམ་སྣང་ཁ་འུ་པ་སྐུ་མཆེད། ས་

ཆེན། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ། ས་པཎ། ལྷན་གྲི་སོབ་དཔོན་མྲི་

ཕམ་པ། རྒན་ལྷས་པ། ས་སེ་པ་སེང་རྒྱལ། ནམ་མཁའ་དཔལ། མཆོག་ལྡན། བག་

སོན། ཚུལ་རྒྱལ་ལོཙྪ་བ། འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་མནོས་སོ། །

བ་མ་དབུ་མ་བརོན་འགྲུས་སེང་གེ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་

ཨ་ར་པ་ཙ་ནའྲི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་

ཙོང་ཁ་ཆེན་པོ་ལས་རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གསན་པ་ལགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ར་རྒྱུད། སྒོན་གསལ། རྲིམ་ལྔ། སྒྲུབ་

ཐབས་མདོར་བྱས། མདོ་བསྲེ། ཆོ་ག་ཉྲི་ཤུ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ཚིགས་

བཅད་མ། སྤོད་བསྡུས། བདག་བྱྲིན་རླབས། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་རྲིམ་པ། རོ་

བསྲེག་གྲི་ཆོ་ག །སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་སྦོང་། ཡ་ར་ལ་ཝ་སོགས་ཚུལ་བཞྲིར་བཤད་པ། 

རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ། ཀླུ་བྱང་གྲི་ཆོ་ག་ཉྲི་ཤུ་པ། རོར་སེམས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟླ་བས་

མཛད་པ། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ། ནག་པོ་པས་མཛད་པའྲི་

འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་”མཆོག
2
།རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་མཆོད་ཆོག །རབ་གནས་ཀྲི་ཆོ་

ག །རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པ་ནཱ་རོ་པས་མཛད་པ། དེ་ཡང་། ནཱ་རོ་པ། སན་གྲགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༧ན།   -ལས་    ཞོལ། ༣༠ན༥ན།   +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།   མཆོག    ཞོལ། ༣༠བ༢ན།   ཆོག
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བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོ། ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ། ར་བཤད་པ་

རྣམས་མཚན་གྲི་རྣམ་གྲངས་ཡྲིན་བྱ་བ། སྨྲྲི་ཏྲིའྲི་རང་འགྱུར་དུ་མཛད་པའྲི་འགྲེལ་

པའྲི་འཇུག་ན་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་འཕགས་སྐོར་ཕན་དང་བཅས་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་ལུགས་

གཉྲིས་ལས། དང་པོ་མར་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། བྱང་སེམས་བོ་གྲོས་

རྲིན་ཆེན། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏཾ་གྲི་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་ལོ། མཚུར་དབང་གྲི་རོ་རེ། 

འཁོན་གད་པ་ཀཱྲིརྲི། བྱ་སྒང་པ་བསོད་རྲིན། ”འཐུར
1
་ལྷ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐབས། ཐང་

སེ་བ་འཕགས་པ་སྐབས། གསེར་སྲིངས་པ་གཞོན་ནུ་འོད། དགེ་”ལྡྲིངས
2
་པ་ཆོས་

འོད། ”ངོ
3
་མཚོ་པ་འཕགས་འོད། འདྲི་དབང་དང་རྒྱུད་རྐང་གྲི་བརྒྱུད་པར་མངོན་ལ། 

ཡང་མར་ལུགས་ལ། རྒྱུད་རྐང་ལ་སྒོ་འདོགས་ནང་ནས་གཅོད་པ་གྲུབ་ཐོབ་ཉམས་

བརྒྱུད་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཨྲིནྡྲ་བོ་དྲི། ཌཱཀྲི་བདེ་བའྲི་ཞབས། ཌ໋་བྲི་ཧེ་རུ་ཀ །རོ་རེ་དྲིལ་

བུ་བ། ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེ། ཀམྤ་ལ༌པ། ནག་པོ་སྤོད་པ་བ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། 

མར་པའོ། །བརྒྱུད་པ་འདྲི་འད་ཞྲིག་ཀང་སྣང་སེ་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་མྲིན་

པར་འདུག །མཁས་པ་པཎྲི་ཏའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ར་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད་བཞྲི། རྒྱུད་ཕྲི་མ་

རྣམས་ལ་བརྒྱུད་ལུགས་གཉྲིས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏཾ་གྲི། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་

པའོ། །ཡང་མ་ཏཾ་གྲི་པ། ཟླ་བ་གྲགས་པ། རྲིག་པའྲི་ཁུ་བྱུག །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་པ། ནག་པོ་

ཞབས། དྲི་མེད་བོ་གྲོས། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོས་མར་པ་ལ་གདམས་”སོ།།
4
དེ་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   འཐུར    ཞོལ། ༣༠བ༥ན།   ཐུར

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   ལྡྱིངས    ཞོལ། ༣༠བ༥ན།  ལྡང

3  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   ངོ    ཞོལ། ༣༠བ༥ན།   ཇོ

4  མ་ཕྱི། ༢༡ན༦ན།   སོ།།    ཞོལ། ༣༡ན༢ན།   པའོ།།
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཐུགས་སྲས་བཞྲི། ཉེ་སྲས་གསུམ་ཡོད་པ་ལ། ཐུགས་སྲས་

བཞྲི་ནྲི། འཇམ་དཔལ་ཞལ་མཐོང་ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན། སྒོལ་མ་ཞལ་མཐོང་ཀླུའྲི་བྱང་

ཆུབ། ས་བརྒྱད་ནོན་པ་ཨཱརྱ་དེ་ཝ། སྤན་རས་གཟྲིགས་ཞལ་མཐོང་བ་མ་ཏཾ་གྲི་

པའོ། །ཉེ་བའྲི་སྲས་གསུམ་ནྲི་སངས་རྒྱས་བསྐངས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད། སོབ་དཔོན་

དཔའ་བོ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །སྤྲིར་མར་པ་ལ་འཕགས་སྐོར་རྒྱུད་འགྲེལ་དང་བཅས་པ། 

རྒྱུད་རྐང་བཤད་རྒྱུད་ལྔ། ཕན་དང་བཅས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་སོགས་

དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱ་གར་ན་འགྲེལ་པ་ཉེར་གསུམ། ཇོ་བོ་ཉེར་ལྔ་ཙམ་གསུང་སྐད། 

བོད་ན་བདུན་ཙམ་ཟེར་ཡང་མང་དུ་སྣང༌། དེ་ཡང་མར་པ་ལ། ཛ་ཡ་ན། ཐ་ག་ན། སྲིམ་

ཏོག་གསུམ་ཡོད། སྤྲིར་མར་པས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ་བལ་པོར་ལན་བཞྲི་སེ་

བདུན། རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་། ཁ་ཆེ་བལ་བོའྲི་པཎྲི་ཏ་དང་། ཀུ་ས་ལྲིར་གྲགས་

ཚད་ལ་ཆོས་གསན་པའྲི་བ་མ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད། བརྒྱུད་པ་འཛིན་ངེས་པ་བརྒྱད། སྣང་

བ་འགྱུར་ངེས་བཅུ་གསུམ། འདུས་པ་ལ་མཁས་པའྲི་བ་མ་བདུན་གྲི་ནང་ནས་ནུབ་

ལ་རཀྲི་ཏའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་གནས་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་ལ། འདུས་པའྲི་

རྒྱུད་གདམས་པ་རྣམས་གསན་པས། དེ་དག་གྲི་བཀའ་བབས། རེ་མར་པས་ཁོང་

རང་གྲི་བུ་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་མཚུར་དབང་གྲི་རོ་རེ་ལ། རེ་ནཱ་རོ་བའྲི་དབང་དང་རྒྱུད་

རྐང་། གདམས་པ་དང་བཅས་པ་གནང་། དེས་གད་པ་ཀཱྲིརྲི། དེ་ལ་མེ་ཉག་ཐུར་ལ་བ། 

དབུས་པ་འགར་སྒ། གྲུབ་ཐོབ་ཞང་ཞུང་པ་གསུམ་གྲིས་གསན། དེ་གསུམ་ག་ལ་

གངས་བར་གསེར་ཁའྲི་རྲིན་ཆེན་གླྲིང་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཛེས། རྒྱ་”ཕོ
1
་བ་ལུང་པ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།   ཕོ་    ཞོལ། ༣༡བ༣ན།   ཕེ
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གསན་ཡིག

དགེ་སོང་ཆོས་གྲགས་བཟང་པོ། ཤཱཀ་”གཞོན
1
། བོ་ལྡན་སེང་གེ། འཕགས་འོད། དེ་

ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་བུ་སོན་གྲིས་མར་ལུགས་ཀྲི་དབང་དང་གདམས་པ་རྣམས་གསན་ནོ། །

གཉྲིས་པ། འགོས་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཕག་རོར། རྒྱལ་པོ་

ཨྲིནྡྲ་བོ་དྲི། ཀླུ་ལས་གྱུར་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ། མངའ་བདག་བྲི་སུ་ཀལྤ། ས་ར་ཧ། ཀླུ་

སྒྲུབ། དེ་ལ་ཨཱརྱ་དེ་ཝ། ཤཱཀ་བཤེས་གཉེན། ཀླུ་བྱང་། ཟླ་གྲགས་དང་བཞྲིས་ཞུས། 

དེས་སོབ་པའྲི་རོ་རེ། ནག་པོ་སྤོད་པ་བ། ས་འདེས་པ། དེས་མར་མེ་མཛད། དེ་ཝ་ཨ་

ཀ་ར། བྲིརྱ་བྷ་ད་དང་གསུམ་ལ། དེ་གསུམ་གྲིས་རེ་འགོས་ལ། རེ་འགོས་ཀྲིས་ཟ་

ཧོར་གྲི་མཁས་པ་བཙུན་མོ་ཅན། བལ་བོ་”རོང
2
་གྲི་ན་ག་ཀོ་ཊྲི། བྲི་ཀྲ་མ་ཤཱྲི་ལའྲི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་གྲགས་པ་དཱྲི་བཾ་ཀ་ར། རོ་རེ་གདན་གྲི་མཁན་པོ་ཆེན་པོ་ནག་

པོ་པ། ཀོང་ཀ་ལྲི་ཀའྲི་མཁས་པ་ཆེན་པོ། རྒྱལ་བུ་སྤྲིན་གྲི་ཤུགས་ཅན། རྒྱལ་ཁབ་ཀྲི་

མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཛ་”ཧུ
3
་ཞེས་པ་ཞྲི་བ་བཟང་པོ། ཁ་ཆེ་གྲྲིབ་སན་གྲི་མཁས་པ་ཆེན་

པོ་ཙནྡྲ་ཧ་རྲི་ལ་སོགས་པ་སྤྲིར་པཎྲི་ཏའྲི་བ་མ་བདུན་ཅུ། མཁའ་འགྲོ་མའྲི་བ་མ་

གཉྲིས་དང་བཅས་པ་བསེན་ནོ། །དེ་ནས་མངར་བ་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན། རོག་ཡེ་

ཤེས་སེང་གེ། དེའྲི་”དབོན
4
་པོ་རོག་མུ་ནེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་མཚན་ཉྲི་མ་སེང་གེ། 

”གླན
5
་ཚ་ཉྲི་མ་ལྕམ། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མུ་ནེའྲི་སྲས་ཨཱརྱ་དེ་ཝ། རག་པ་རྲིན་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།   གཞོན    ཞོལ། ༣༡བ༣ན།   གཞེན

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༥ན།   རོང    ཞོལ། ༣༡བ༥ན།   རོད

3  མ་ཕྱི། ༢༡བ༦ན།   ཧུ    ཞོལ། ༣༡བ༦ན།   ཉུ

4  མ་ཕྱི། ༢༡བ༦ན།   དབོན    ཞོལ། ༣༢ན༡ན།   དབེན

5  མ་ཕྱི། ༢༡བ༧ན།   གན    ཞོལ། ༣༢ན༡ན།   གེན
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གྲགས། དེ་ལ་ཆོས་འོད། ཡང་རོག་ཆེན་པོ་དང་། ”གླན
1
་གཉྲིས་ལ། སེ་མའྲི་ཕུག་ཀ་

བ་འབུམ་སྐབས། རོང་ལྷ་སེངས་ཀྲི་གཙང་སྨྲ་སེང་། ལྕེ་མདོ་”སེང་།
2
ཡང་བག་ལྟག་

པ་ཆེན་པོ་ལ་ཆ་གར་མོན་མོ་བག་གྲི་མྲི་ཉག་རོ་རེ་གྲགས། ལྕེ་མདོ་སེང་། ཆོས་འོད། 

ཡང་གླན་ལ་ཐང་སེ་པ། དེ་ལ་གསེར་སྲིངས་པ། དེ་ལ་ཆོས་འོད། དེ་ལ་འཕགས་འོད། 

ཡང་ཆོས་འོད་ལ་བོ་སེང་། དེ་ལ་འཕགས་འོད། དེ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་བས། རོག་ལུགས་

དབང་བཤད་པ་གདམས་པ་རྣམས་དང་། སྔར་སོས་པའྲི་རྲིམ་ལྔ་སོགས་དང་། ནཱ་རོ་

པའྲི་འགྲེལ་པ་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་སྒ་དབྱངས་བཅུ་གཅྲིག་པས་མཛད་པ། ཡ་ར་

སོགས་ཚུལ་བཞྲིར་བཤད་པ་རྣམས་བརྒྱུད་པ་དེ་ལ་མྲི་སྣང་། གཞན་རྣམས་གསན་

པ་ཡྲིན་པར་འདུག །མར་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ཐ་མར་བསན་པ་ལས། མདོར་བྱས། 

མདོ་”བསྲེད
3
་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ། བདག་བྱྲིན་རླབས། སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་སྦོང་། 

མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་རྲིམ་པ། རྲིམ་ལྔ། སྤོད་བསྡུས། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ནཱ་

རོ་པས་མཛད་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པ་རྣམས་གསན་བྱ་བ་སྣང་སེ། བརྒྱུད་པ་དེ་

ལ་ཨཱརྱ་དེ་ཝ། ཀླུ་བྱང་། ནཱ་རོ་པ་གསུམ་མྲི་སྣང་པས། དེ་གསུམ་གྲིས་མཛད་པའྲི་

ལུང་གྲི་བརྒྱུད་པ་མ་དག་གམ་སམ་མོ། །ཇོ་བོ། ནཱ་རོ་པ། དན་པ་ཡེ་ཤེས། ལོ་གཞོན་

ཚུལ། ཇོ་གདན་སྐྲངས་སེ་བ། ཆོས་འོད། འཕགས་འོད། དེ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེ་བས་རྒྱུད་

ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པ་ནཱ་རོ་པས་མཛད་པ་གསན། དེ་ལྟར་ན་འཕགས་འོད། བུ་སོན། བ་

མ་ཁྱུང་པོ་བ། དེ་ཉྲིད་ལ་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་རྲིམ་ལྔའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༧ན།   གན    ཞོལ། ༣༢ན༢ན།   བླན

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༧ན།   སེང་།    ཞོལ། ༣༢ན༢ན།   སང་།

3  མ་ཕྱི། ༢༢ན༢ན།   བསེད    ཞོལ། ༣༢ན༥ན།   བསེ
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དམར་ཁྲིད་གསན་ལ། བདག་གྲི་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་

གདན་རོགས་ཀྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་གྲི་སེང་ནས་ཉམས་ཁྲིད་དུ་མཛད་པ་དང་། ཁྲིད་ཡྲིག་དེའྲི་

ངོ་སྤོད་གསལ་སྒོན། དེ་དག་གྲི་སྐབས་ཀྲི་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་

དགེས་བཞྲིན་སྩལ་པ་ལགས་སོ། །ཡང་བུ་སོན། བ་མ་ཆོས་ཀྲི་དཔལ་བ་ལ་སྒོན་

གསལ་རྒྱུད་དང་བཅས་པ་དང་། བུ་སོན་པས་མཛད་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་། ཊྲིཀྐ་དང་

བཅས་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གསན། རེ་དེ་ཉྲིད་ལ། སྒོན་གསལ། རེ་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་མཆན་སྒོན་མ་གསལ་བའྲི་བསྡུས་དོན། མཐའ་གཅོད་དང་

བཅས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མནོས་སོ། །ཡང་བུ་སོན། རྲིན་རྣམ་པ། བ་མ་ཆོས་ཀྲི་དཔལ། 

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོ། རེ་དེ་ཉྲིད་ལ་རྒྱ་གཞུང་ཕན་རྣམས་དང་། ནཱ་རོ་པའྲི་རྒྱུད་

ཕྲི་མའྲི་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་མནོས་སོ། །ཡང་བུ་སོན། ཆོས་

རེ་བསོད་རྒྱལ་བ། ལོཙྪ་བ་ནམ་བཟང་། མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ་ལས། 

གསང་འདུས་རྒྱུད་འགྲེལ། སྤོད་བསྡུས། མདོར་བྱས་རྣམས་ཀྲི་བཤད་པ། བདག་གྲི་

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་གསན་ནོ། ཡང་རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་

རེད་མདའ་བ་ལས་རྲིམ་ལྔའྲི་དམར་ཁྲིད་གསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བདག་གྲིས་རེ་ཙོང་ཁ་

པ་ལས། རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་དཀྲིལ། རྣམ་གཞག་གྲི་རྣམ་བཤད་རྣམས་

ཀྲི་ལུང་ཡང་བཀའ་དྲིན་མནོས་སོ། །

དགོངས་པ་ལུང་སོན། ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

རྣམས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཕག་ན་རོ་རེ། ཀླུ་སྒྲུབ། མ་ཏཾ་གྲི་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་
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རོ་པ། མར་པ། མཚུར་དབང་”ངེ་།
1
རྒྱ་ལོང་བུ་བ་ཆེ་ཆུང་། ཡར་ཐང་པ། རྒན་མོ་ལྷས་

པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ། སོན་ལུང་གྲངས་པ་འབུམ། བདེ་བ་ཅན་པ། སེང་རྒྱལ། དབུ་མ་

པ། རྒྱང་རོ་པ། ཞང་སོན། བ་མ་རོགས་ལྡན་པ། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་

ཆེན་པོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ། ལྷ་མོ་བཞྲིས་ཞུས། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་གཉྲིས་

ཀྲི་ཊྲིཀྐ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀང་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་པའྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ནྲི། བདེ་བ་ཅན་པ་ཡན་སྔར་བཞྲིན་ལ། 

འབྲི་“མཆམས
2
་པ་དཀོན་མཆོག་སེང་གེ། སེང་རྒྱལ་དབུ་མ་པ། རྒྱང་རོ་པ། ཞང་

སོན། བ་མ་རོགས་ལྡན་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་སོ། །

སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འཇམ་རོར། ཡེ་ཤེས་ཞབས། མར་མེ་

མཛད། དཔལ་སེ་བ། བ་ལྲིཾ་ཨ་ཙཱརྱ། གཉོས་ལོ། གཉོས་དཔལེ། གཉོས་གྲགས་པ་

དཔལ། གཉོས་གཟྲི་བརྲིད་དཔལ། སོན་མོ་ལུང་པ་ཡེ་ཤེས་མཁར། ཆོས་འོད། 

འཕགས་འོད། བུ་སོན། ཁྱུང་ཆེན་པ། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་སོ། །

བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ལུགས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ས་ལུགས་ནྲི། རོ་རེ་

འཆང་། ཕག་རོར། ས་ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཤ་བ་རྲི་པ། ལཱུ་ཨྲི་པ། དཱ་རྲི་ཀ་པ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་

པ། རུས་སྦལ་ཞབས། ཛ་ལན་ད་ར་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ་བ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་

ཞབས། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཕམ་མཐྲིང་པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། 

མལ་གོ་ལོཙྪ་བ། ས་ཆེན། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ། རེ་བཙུན་པ། ཆོས་རེས། བསོད་

ནམས་སེང་གེ། སངས་འབུམ། ལེགས་པའྲི་བོ་གྲོས། དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སོན་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༡ན།   ངེ་།    ཞོལ། ༣༣ན༢ན།   དེ།

2  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།   མཆམས    ཞོལ། ༣༣ན༤ན།   མཚམས
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གཉྲིས་པ་ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། 

ལཱུ་ཨྲི་པ། དཱ་རྲི་ཀ་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ཤཱནྲི་པ། ཇོ་བོ། རོང་པ་འགར་དགེ། ལྷ་རེ་

”སོང
1
་པ། སེང་ཤོད་ཞལ་གཉྲིས། རེ་ཆེ་བ། རེ་ཆུང་བ། ཤེས་རབ་གཙུག་ཏོར། ལྷ་རེ་

ཆེན་པོ། ཆོས་”འོང
2
པ། ཞྲིང་ཆེན་གྲགས་པ་དཔལ། བདེ་གཤེགས་དཔལ། བ་མ་

སྒོམ་པ། བ་མ་གྲགས་ཆེན། འཕགས་འོད། བུ་སོན་ནོ། །གསུམ་པ་ལོ་ཆུང་ལུགས་ཀྲི་

”བརྒྱུད
3
་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། རོ་རེ་ཕག་མོ། ལོ་ཨྲི་པ། ཌྱཻཾཀྲི་པ། དཱ་རྲི་ཀ་བ། རོ་རེ་

དྲིལ་བུ་པ། ཛ་ལན་ད་རྲི་པ། ནག་པོ་སྤོད་པ་བ། དགེ་བའྲི་མགོན་པོ། རུས་སྦལ་

ཞབས། བྷུ་བ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། དེས་མ་ན་ཀ་ཤྲྲི། པྲཛྙཱ་རཀྲི་

ཏ། ཕམ་མཐྲིང་པ་གསུམ། མན་ཀ་ཤྲྲི་དང་། པྲཛྙཱ་རཀྲི་ཏ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀ་ན་ཀ་ཤྲྲི། དེ་

དང་ཕམ་མཐྲིང་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བྷ་ཏན་ཏས། དེ་ལ་ལོ་ཆུང་གྲགས་མཆོག །དམར་

ཆོས་རྒྱལ། མངའ་རྲིས་སྐྲི་སོན། འཐུར་”ཀྱུར
4
་བ། ཐང་སེ་བ། གསེར་སྲིངས་པ། 

ཆོས་འོད། འཕགས་འོད། བུ་སོན་ནོ། །

བཞྲི་པ་གཉོས་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། 

ནག་པོ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ནག་པོ་ལྷ་ལ་དད་པ། ཕམ་

མཐྲིང་པ་གསུམ་གྲིས་ཞུས། ཕམ་མཐྲིང་པའྲི་སོབ་མ་བྷ་”ཏན
5
་ཏ་དང༌། ནག་པོ་ལྷ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༦ན།   སོང    ཞོལ། ༣༣བ༣ན།   སོད

2  མ་ཕྱི། ༢༢བ༧ན།   འོང    ཞོལ། ༣༣བ༤ན།   འོད

3  མ་ཕྱི། ༢༢བ༧ན།   བརྒྱུད    ཞོལ། ༣༣བ༤ན།   རྒྱུད

4  མ་ཕྱི། ༢༣བ༧ན།   ཀྱུར    ཞོལ། ༣༣བ༦ན།   གྱུར

5  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།   ཏན    ཞོལ། ༣༤ན༢ན།   ན
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དད་པ་ལ། གཉོས་ལོཙྪ་བ། གཉོས་བ་མ། གཉོས་དཔལ་ལེ། ཕུག་ཁ་”ངོ
1
་འབུམ། 

གཙང་ལྷ་སེངས་པ། ལྕེ་ཇོ་མདོ། བ་མ་སོན་ཤཱཀ །བ་མ་བོ་སེང་། འཕགས་འོད། བུ་

སོན་ནོ། །ལྔ་པ་མར་དོ་ལུགས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ། ལཱུ་ཨྲི་པ། ཌྱཻཾ་

ཀྲི་པ། ལྭ་བ་པ། ཨྲིནྡྲ་བོ་ཏྲི། ཀ་ཙ་པ། དྲིལ་བུ་པ། ཛ་ལན་ད་”རྲི
2
་པ། ནག་པོ་པ། ཀུ་

ཤལ་ན། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མན་ཀ་ཤྲྲི་ཛྙཱ་ན། བལ་པོ་བྷ་ཏན་ཏ། མར་བ་དོ་པ། གཟེ་

བ་བོ་ལྡན། གཟེ་བ་ཇོ་བདེ། སོབ་དཔོན་ཁུ་པ། ལྷོ་ཚད་པ། ལོ་མཆོག །དཔལ་ལྡན་པ། 

བུ་སོན་པ། བ་མ་ཆོས་ཀྲི་དཔལ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ། སོབ་དཔོན་

རྲིན་པོ་ཆེ་དར་མ་རྲིན་ཆེན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
3
། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཀྲི་སེང་

ནས་བདག་གྲིས་ཐོས་སོ། །

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་དོན་དམ་པའྲི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་

པ། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྲིང་པོ་ཕྲི་མ། རྒྱུད་ཀྲི་སྲིང་པོ་

བཀོལ་བ། དབང་མདོར་བསན་པ། དབང་གྲི་རབ་བྱེད། དོན་དམ་བསེན་པ་རྣམས་ཀྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། ཆོས་རྒྱལ་རྲིགས་ལྡན། དུས་ཞབས་རྣམ་

གཉྲིས། རྒྱལ་སྲས་ན་ལེན་ཏྲ་པ། ཁ་ཆེ་ཟླ་བ་མགོན་པོ། འབོ་ལོཙྪ་བ། ལྷ་རེ་སྒོམ་པ། 

སྒོ་སོན་གནམ་ལྷ་བརེགས། གྲུབ་ཐོབ་ཡུ་མོ། སྲས་དརྨ་ཤྭ་ར། སྤྲུལ་སྐུ་ཇོ་འབུམ། 

ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར། སེ་མོ་ཆེ་བ། འཇམ་གསར། ཆོས་སྐུ་འོད་ཟེར། ཀུན་སངས་

ཐུགས་རེ་བརོན་འགྲུས། བྱང་སེམས་རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།   ངོ    ཞོལ། ༣༤ན༢ན།   ཇོ

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༤ན།   རྱི    ཞོལ། ༣༤ན༣ན།   རོ

3  མ་ཕྱི། ༢༣ན༥ན།   -ལ   ཞོལ། ༣༤ན༥ན།   +ལ
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རབ་རྒྱལ་མཚན། མ་ཏྲི་འཕགས་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་ལ་བདག་གྲིས་ཐོས་སོ། །མཚན་བརོད་ལ་སྒེག་པའྲི་རོ་རེ་སྨྲྲི་ཏྲི་ནས་

བརྒྱུད་པའང་སྣང་ངོ་། །

ཡང་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ས་ལུགས་ནྲི། 

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། རོ་རེ་སྲིང་པོ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ། ཙི་ལུ་པཎྲི་ཏ། དུས་ཞབས་ཆེ་

ཆུང་། དཔེ་མེད་མཚོ། ས་དྷུ་པུ་ཏྲ། དརྨཱ་ཨ་ཀ་ར། དརྨཱ་མྲི་ཏྲ། བྲིཀན་ཏ་དེ་ཝ། པཎ་

ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲྲི། ཆོས་རེ་པཎ་ཆེན། འཕགས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ། དབུ་པ་ཤེས་རབ་འབུམ། 

ཞང་དགའ་ལྡན་པ། ཤངས་པ་དཔལ་ཡེ། བག་སོན་གཞོན་ཚུལ། བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ། 

དཔལ་ལྡན་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ། རྭ་ལུགས་ནྲི། དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བཟང་། འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། སྤན་རས་གཟྲིགས། 

ཆོས་རྒྱལ་སོ་གཉྲིས། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ། ཙི་ལུ་པ། པྲི་ཏོ་ཨཱརྱ། དུས་ཞབས་ཆེ་

ཆུང་། རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་ཤཱནྲི་པ། མཉྫུ་ཀཱྲིརྲི། ས་མན་བྷ་ད། རྭ་ཆོས་རབ། རྭ་ཡེ་ཤེས་སེང་

གེ། རྭ་འབུམ་སེང་། རོང་པ་རྒྒྭ། ཤེར་སེང་། དེས་བག་སོན་དང་། གངས་པ། དེ་

གཉྲིས་ཀ་ལ་བ་མ་ཚུལ་རྒྱལ་བ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་པ། འབོ་ལུགས་ནྲི། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་ཆུང༌། ཁ་ཆེ་ཟླ་མགོན། འབོ་ལོཙྪ་བ། 

དཀོན་མཆོག་སྲུངས། སྒོ་སོན། ཡུ་མོ། དརྨེ་ཤྭ་ར། ནམ་མཁའ་དཔལ། འཛིམས་པ་

རྲིན་ཤེ།  དུས་འཁོར་བ་ཡེ་ཤེས་རྲིན་ཆེན། གངས་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། བ་མ་

ཚུལ་རྒྱལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་པ། བདག་གྲི་བ་མ། དབང་གྲི་རབ་བྱེད་དང༌།  དོན་དམ་

བསེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ལུགས་གཅྲིག་ནྲི། དུས་ཞབས་པ་ཆེ་ཆུང༌། དེ་གཉྲིས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀས་ཙ་མྲི་ལོཙྪ་བ། སེ་ལོཙྪ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་གྲགས། དུས་འཁོར་བ་བསོད་སོམས་

པ། བཀྲ་ཤྲིས་རྲིན་ཆེན། སངས་རྒྱས་རོ་རེ། ”བོ
1
་ཆེན། རྒྱལ་བཟང་དཔལ། སང་

སྒང་བ། མ་ཏྲི་འཕགས་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚན་པའྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་བདག་གྲི་ཐོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་བཤད་པ། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ཁྲིད། 

ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་བཀའ་དྲིན་མནོས་པ་ལགས་

སོ། །རེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བ་མ་ཆོས་ཀྲི་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསན། དེས་ཀུན་མཁེན་བུ་

སོན་ལ་གསན། དེས་བ་མ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསན། དེས་བ་མ་ཤེས་རབ་སེང་

གེ་ལ་གསན། དེས་རེ་ཙུན་རྒྒྭ་ལོ་ལ་གསན་ལ། རྒྒྭ་ལོ་ཡན་རྭ་འབོ་གཉྲིས་སོ་སོར་

གྱུར་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི་གོང་ལྟར་རོ། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ར་བའྲི་རྒྱུད་བརག་པ་གཉྲིས་པ། ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་གུར། ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊ་གསུམ་གྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌།  བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ཌ໋་བྲི་ཧེ་རུ་ཀ ། ཨ་ལ་ལ་བཛྲ། 

ནགས་ཁོད་པ། བསོད་སོམས་པ་རྒྱལ་བ་དཔལ་གྲི་ཡེ་ཤེས། མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ། དཔའ་

བོ་རོ་རེ།  འབོག་མྲི་ལོཙྪ་བ་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། མངའ་རྲིས་པ་གསལ་བའྲི་སྲིང་པོ། 

འཁོན་སྒེ་ཆུ་བ་དགྲ་ལྷ་འབར།  དཔལ་ས་སྐ་བ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ། སོབ་

དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་རེ་མོ། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། 

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༥ན།   བོླ    ཞོལ། ༣༥ན༣ན།   བླ

2  མ་ཕྱི། ༢༣བ༦༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༣༥ན༥ན།   +ལས་
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གསན་ཡིག

ཆོས་རེ་ས་པཎ། འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ། འུ་ཡུག་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ། རྲི་ཕུག་

པ་ཤཱཀ་སེང་གེ། ཞང་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། པཎྲི་ཏ་མ་ཏྲི། འཕགས་པ་འཇམ་

དཔལ་གྲགས་པ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ། ཡང་འཕགས་

པ། སོན་པ་གཞོན་ནུ། རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། རྲི་ཕུག་པ་དར་རྒྱལ། མ་ཏྲི། འཕགས་པ། 

བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའྲི་མཚན་ཅན་ལས་བདག་གྲིས་ཐོས་སོ། །

ཡང་ཌ໋་བྲི་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་དཔའ་བོ་རོ་རེ་ལ་འབོག་མྲིས་གསན་པའྲི་སྲོལ་

ཐམས་ཅད་ས་སྐ་པ་ཁུ་དཔོན་ལས་བརྒྱུད་དེ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྲི་སྤན་

ལྡན་དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པོས་གསན་ཞྲིང༌། ཡང་ཆོས་རེ་དམ་པའྲི་རྣམ་

བཤད་ཆེན་མོའྲི་བཤད་པ་ཆོས་རེ་ལོཙྪ་བ་སྐབས་མཆོག་པ་ལ་གསན་ལ། ཡང་

ཆོས་རེ་བ་མའྲི་ཐུགས་སྲས་བ་མ་ལམ་འབས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པ་ལའང་

རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གསན་ནོ། །

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས། 

བདག་གྲིས་ས་ཆེན་གྲི་”བཀའ
1
་འགྲེལ། རེ་བཙུན་རེ་མོའྲི་རྣམ་བཤད་ཉྲི་མའྲི་འོད་

ཟེར། རྒྱུད་སེ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག །རེ་བཙུན་གྲགས་པའྲི་”དགོས
2
་ལོན་དང་བཅས་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་ཞྲིབ་པར་ལན་གཉྲིས་སུ་བཀའ་དྲིན་མནོས་སོ། །

ཀེེྱཻ་རོ་རེ་རྒྱུད་ཕྲི་མའྲི་ཕྲི་མ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐྲིག་ལེ། ཡེ་ཤེས་ཐེག་ལེ། ཡེ་ཤེས་

སྲིང་པོ་གསུམ་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ། ཨྲིནྡྲ་བོ་ཏྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༥ན།   བཀའ    ཞོལ། ༣༦ན༡ན།   དཀའ

2  མ་ཕྱི། ༢༤ན༥ན།   དགས    ཞོལ། ༣༦ན༡ན།   དགོས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤྲྲི་བྷ་ཡ་ནྲི། སདེ་བཛྲ། དབུ་མ་པ། ཛྙཱ་ན་བྷཱུ་ཏྲི། པདྨ་བཛྲ། ཌ໋་བྷྲི་པ། ཡན་ལག་འབར་

མ་ཞབས། བུང་པའྲི་པདྨ། ཨྲིནྡྲ་བོ་”ཏྲི
1
། ལྕམ་ལཀྲིཾ་ཀར། རཏྣ་བཛྲ། པྲཛྙཱ་གུ་ཧྱ། 

འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ། དཔལ་ས་སྐ་པ་ཡབ་སྲས། ཆོས་རེ་པཎ་ཆེན། ཁང་

སོན་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན། བོ་ཆེན། མཁན་པོ་རྒྱལ་བཟང་དཔལ། སྦང་སྒང་པ་

གྲགས་པ་དཔལ། པཎྲི་ཏ་མ་ཏྲི། འཕགས་པ་གཞོན་བོ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོས་སོ། །

ཀྱཻ་རོ་རེ་ཆ་མཐུན་གྲི་རྒྱུད་གསང་བ་སྒོན་མ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོན་མེ་གཉྲིས་ཀྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། ལཱུ་ཨྲི་པ། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། ནག་པོ་

པ། ད་ན་ཤྲྲི། ག་ཡ་ད་ར། འབོག་མྲི། མཚུར་སོན་དབང་སེང༌། སུག་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ། སུག་དརྨཱ་ཀེ་རུ། བྱང་རྲིན་ཆེན་འོད་ཟེར། བོ་ཆེན་སངས་རྒྱས། འཁོན་

རྒྱལ་བཟང་དཔལ། གྲགས་པ་དཔལ། ས་བཟང་མ་ཏྲི། བ་མ་འཕགས་པ། དཔལ་ལྡན་

བ་མ་ཀུན་དགའྲི་མཚན་ཅན་ལས་ཐོས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་ཁ་སྦོར་བའྲི་བརྒྱུད་

པའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །

དཔལ་རྙོག་པ་མེད་པ། རོ་རེ་ཨ་རྲི། རྲི་གྲི་ཨར་ལྲི་གསུམ་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་

འཆང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ། ཨུ་རྒྱན་ཨ་རྲི་ལྲི། སྲིང་ག་གླྲིང་གྲི་བམ་ཟེ་མོ། ག་

ཡ་ད་ར། འབོག་མྲི་མན་གོང་ལྟར་རོ། །

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ནག་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། ཡེ་ཤེས་

མཁའ་འགྲོ་མ། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ། ཏྱཻ་ལོ་བ། ནཱ་རོ་པ། ཤེས་རབ་བསྲུང་བ། མེན་ཙ་གླྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན།   ཏྱི    ཞོལ། ༣༦ན༣ན།   དྱི
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པ། ར་བ་ལྔ། བོ་ཆེན། མཁན་པོ་རྒྱལ་བཟང་དཔལ། སང་སྒང་བ་མན་སྔར་བཞྲིན་

ནོ། །

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ནག་པོ་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་གཞོན་ནུ་གདོང་

དྲུག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། འཇམ་དཔལ། ཌཱྲི་ས་དྲི་བ་ཡ། ལཱ་ལྲི་ཏ་

བཛྲ། བུའུ་སུ་ར་ས། ཤེ་ན་ས། ཡོན་ཏན་བཟང་པོ། ངག་དབང་གྲགས། དེ་ཝ་ཀ་ར་

ཙཎ། དོན་ཡོད་རོ་རེ། ཤེས་རབ་བ་མ། དགེ་འདུན་བཟང་པོ། གཅེན་གཙང་འོད། 

གཅུང་རོ་རེ་རེ་མོ། རྲིབས་རྲི་”བ
1
་ཉྲི་མ་འོད། རྒྱལ་བ་བསན་བཟང་པ། ཞང་གཡུ་

རྒྱལ། འཛིམས་པ་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ། བོ་ཆེན་གཉྲིས་ཀ་ལ་རྒྱལ་བཟང་དཔལ། 

ཆོས་རེ་སང་སྒང་བ། པཎྲི་ཏ་མ་ཏྲི། འཕགས་པ་གཞོན་བོ། དགེ་སོང་འཇམ་དབྱངས་

གྲགས་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའྲི་མཚན་ཅན་པ་ལ་བདག་གྲིས་ཐོབ་པར་བགྲིས་

སོ། །

གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་འཁོར་ལོའྲི་རོག་པའྲི་བརྒྱུད་པའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །འཇྲིགས་

བྱེད་རོག་བདུན་དང༌། རོག་པ་གསུམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས། འཇམ་

དཔལ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ། ལཱ་ལྲི་ཏ་བཛྲ། ཨ་མོ་ག་བཛྲ་ཆེ་བ། ཆུང་བ། སྐོ་

འོད་ཟེར་འབྱུང་གནས། སྐོ་སྐུ་མཆེད། སྐོ་ཁམ་པ། གཉན་རྲིན་ཆེན་བརན། གཉན་

འོད་སྲུངས། གཉན་ཆོས་རྒྱལ། བོ་ཆེན། མཁན་པོ་རྒྱལ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མན་སྔར་

བཞྲིན་ནོ། །རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུད་འབུམ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྲི་ལུང་ཆོས་རེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་གསན་ནའང་འདྲིར་གསན་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༤ན།   བ    ཞོལ། ༣༦བ༤ན།   མ
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ཡྲིག་ཡྲིད་བརན་རུང་བ་མ་རྙེད་དོ། །

ཏོག་“ཙེ་བས
1
་མཛད་པའྲི་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྲོ་མ། སོབ་དཔོན་ར་མཆོག་བྲི་ན་པ་ཏྲ། ཨྲིནྡྲ་བྷུ་ཏྲི་ཆེ་བ། ལྕམ་

ལཀྵྲིཾ་ཀ་ར། སྒེག་པའྲི་རོ་རེ། གུ་ཏྲི་རྲི་བ། པདྨ་བཛྲ་ཆུང་བ། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྲི་བ། 

བཟང་པོ་ཞབས། ཏོག་ཙེ་བ། ཀན་པ་བ། འདབ་མ་པ། དཔའ་བོ་རོ་རེ། འབོག་མྲི་མན་

ལམ་འབས་བཞྲིན་ནོ། །མཆོད་རེན་གྲི་དྲུང་དུ་སེམས་ཐག་བཅད་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། 

རོ་རེ་འཆང༌། ཕག་ན་རོ་རེ། སར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཨཱ་རྱ་དེ་ཝ། དགེ་སོང་ནག་པོ། ཟླ་པ་

གྲགས་པ། བམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན། དཔའ་བོ་རོ་རེ། འབོག་མྲི་མན་ལམ་འབས་བཞྲིན་

ནོ། །ཨྲིནྡྲ་བྷུ་ཏྲིའྲི་ལམ་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། ཨྲིནྡྲ་བྷུ་ཏྲི། ལྕམ་ལཀྵྲིཾ་ཀ་ར། 

རྲིན་ཆེན་རོ་རེ། ཤེས་རབ་གསང་བ། འབོག་མྲི་མན་ལམ་འབས་བཞྲིན་ནོ། །

ནག་པོ་སྤོད་པ་བས་མཛད་པའྲི་གཏུམ་མོ་ལམ་རོགས་དང༌། ཡོན་པོ་སྲང་བ་

གཉྲིས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པ། རུས་

སྦལ་ཞབས། ཤྲྲི་ཛ་ལནྡྷ་ར། ནག་པོ་སྤོད་པ་བ། ག་ཡ་ད་ར། འབོག་མྲི་མན་ལམ་

འབས་བཞྲིན་ནོ། །ངག་དབང་གྲགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་མེད་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་དང་བཅས་

པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རེ་བཙུན་མ་སྒོལ་མ། ངག་དབང་གྲགས་པ། དེ་ཝ་ཨར་ཙཎ། ཨ་མོ་

ག་བཛྲ། འབོག་མྲི་མན་ཆད་ལམ་འབས་བཞྲིན་ནོ། །པདྨའྲི་ལམ་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་

རེ་འཆང༌། བྲི་ལ་པ་བཛྲ། ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེ། པདྨ་བཛྲ། ཨྲིནྡྲ་བོ་ཏྲི། ལྕམ་

ལཀྵྲིཾ་ཀ་ར། ནག་པོ་སྤོད་པ། དཔལ་འཛིན། འབོག་མྲི་མན་ལམ་འབས་བཞྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༧ན   ཙེ་བས    ཞོལ། ༣༧ན༢ན།   ཙོ་བོས
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ཌ໋་བྷྲི་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་གྲུབ་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོ། ཌ໋་བྲི་པ། ཨ་ལ་ལ་བཛྲ། ནགས་ཁོད་པ། གར་པ་རྲི་པ། བསོད་སོམས་པ། མྲི་

ཐུབ་ཟླ་བ། དཔའ་བོ་རོ་རེ། འབོག་མྲི། པུ་རང་པ། སྒེ་ཆུ་བ། ས་ཆེན་མན་ལམ་འབས་

བཞྲིན་ནོ། །

པདྨ་བཛྲས་ལམ་ཟབ་པའྲི་ཚུལ་དགུར་བསན་པའྲི་བརྒྱུད་པནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། 

པྲི་ལ་པ་བཛྲ་ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་རེ། པདྨ་བཛྲ། ཨྲིནྡྲ་བོ་ཏྲི། ནག་པོ་ཀརྞ་པ། བམ་

ཟེ་དཔལ་འཛིན། ག་ཡ་ད་ར། འབོག་མྲི་མན་ལམ་འབས་བཞྲིན་ནོ། །

ལམ་འབས་ཀྲི་ར་བ་རོ་རེའྲི་ཚིག་རྐང༌། རྣམ་བཤད་གཉག་སོན་མ། དེའྲི་ས་

བཅད། གསལ་བྱེད་ཉེར་གཅྲིག །དོན་བསྡུས་མ་དང༌། རེན་འབེལ་ལྔ་གསལ་བྱེད་དུ་

མྲི་བགྲང་གསུང༌། འཕོས་ལ། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ར་འགྲེལ། དབང་བཞྲིའྲི་ཆོ་

ག་མཐའ་དག་མདོར་བསྡུས་པ། མན་ངག་གྲི་གནད། མཆོག་དབང་གསུམ་གྲོལ་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་བསྐུར་བ། ཕྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་མདོར་བསྡུས། བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་

བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པ། བསམ་གཏན་འདོར་བའྲི་འཕང་བདུན་བྱུང་རྒྱལ་དུ་མྲི་བཏང་

བའྲི་གནད་བཞྲི། འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་རླུང་དང་སྤོད་ལམ་གྲིས་བསལ་བ། འཕྲིན་

ལས་སོ་གཉྲིས་ཏེ། ལམ་རྒྱས་པའྲི་སྐོར། ར་བ་མེད་པ་ལམ་འབྲིང་བོ། རང་གྲི་གཞུང་

ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལུང་སྦྲིན་ལམ་བསྡུས་པ། གཞུང་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བཀྲྲི་བའྲི་

གཞུང་ཤྲིང༌། གནད་དྲུག་གྲིས་བཀྲྲི་བའྲི་གཞུང་ཤྲིང་། བརོན་འགྲུས་ཅན་མན་ངག་

གྲི་གནད་བཅུ་གཅྲིག་གྲིས་བཀྲྲི་བའྲི་གཞུང་ཤྲིང་། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་གསུམ་དུ་

བཀྲྲི་བའྲི་གཞུང་སེ་གཞུང་ཤྲིང་ཆེན་པོ་བཞྲི། ལམ་འཇུག་ལྡོག །ཕག་རྒྱ་འཇུག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྡོག །ཤེས་པའྲི་ཕན་འདོགས་པའྲི་མན་ངག་བདུན། ལམ་བསྲེ་བ་འགྲོས་བཞྲི་དང་

བཅས་པ། ཕྲི་ནང་གྲི་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ་རོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་ཆོས་ལྔ། ལམ་

ཟབ་བ་མ་རྒྱ་གར་དང་། བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་རྣམ་ཐར། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་བས་

མཛད་པའྲི་ལུང་སྦོར། ལུང་འདྲི་ཉྲིད་དང་ཞྲིབ་ཏུ་སྦར་བ་མཛད་བྱང་མེད་པ་

གཅྲིག །འཁྲིད་ཀྲི་དཀར་ཆག་ཆོས་རེ་པས་མཛད་པ། ཡང་ཀུན་གཞྲི་རྒྱུ་རྒྱུད། གདན་

སོགས། ལམ་སོགས་ཆོས་ཉྲི་ཤུའྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར། བུམ་དབང་གྲི་འདའ་ཁ་

མའྲི་སྐབས་སུ་འཆྲི་ལྟས། ”འཕྲུལ
1
་འཁོར་འཆྲི་བླུ་དང་བཅས་པ། སྣང་བ་བསྒྱུར་བའྲི་

འདའ་ཁ་མ་འོད་ཀྲི་གོང་བུའྲི་འཕོ་བ་དང་བཅས་པ། གསང་དབང་གྲི་སྐབས་སུ་ཐྲིག་

ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་མཚན་ཉྲིད། དབང་བཞྲི་

འདའ་ཁ་མ་བུམ་དབང་དང་ཐུན་མོང་དུ་ཡྲི་གེས་སྒོ་དགག་པ་དང་བཅས་པ། བར་

དོའྲི་གདམས་ངག །ལམ་དུས་ཀྲི་དབང༌། ཚད་མ་བཞྲི། གདམས་ངག་དྲུག །རེན་

འབེལ་ལྔ། སྒྲིབ་སེལ་གྲི་སྦྲིན་སྲེག་བསྡུས་པ། གྲྲིབ་མ་ཁྲུས་ཀྲིས་སེལ་བ་དང༌། ཚྭ་

ཚྭས་སེལ་བ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་བསྲུང་བ། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བའྲི་གདོན་ཐབས། འཇྲིག་རེན་

པའྲི་ལམ་གྲི་སྐབས་སུ་རླུང་སྦོར་བདུན་གྲིས་ལམ་ཁྲིད་པ། བྷ་གའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་

བཞྲིས་ལམ་ཁྲིད་པ། འདས་པའྲི་ལམ་ལ་གསང་དབང་གྲི་སྐབས་སུ་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་

རྒྱ། བཞྲི་པའྲི་སྐབས་སུ་དབང་ཕྱུག་གྲི་དོན་བརྒྱད། ས་བཅུ་གསུམ་པའྲི་ཕེད་ཀྲི་

མངོན་རོགས། ཀུན་གཞྲི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལས་འཕོས་པ་ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ར་

འགྲེལ་གཉྲིས་གདན་སོགས་ལ་འཕོས་ནས་དབང་གྲི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་བསྐུར་བ་ལ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༣ན།   འཕྲུལ    ཞོལ། ༣༨ན༥ན།   འཁྲུལ
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གསན་ཡིག

དབང་བཞྲིའྲི་ཆོ་ག་མཐའ་དག་མདོར་བསྡུས་པ་མན་ངག་གྲི་གནད། མཆོག་དབང་

གསུམ་གྲོལ་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བསྐུར་བ། སྔར་གྲི་ཕྲི་བསྐེད་པ་མདོར་བསྡུས་དེ་

ཉྲིད་ལམ་སོགས་ཉྲི་ཤུ་ལ་འཕོས་པ་ཡྲིན། དམ་ཚིག་ལས་འཕོས་ནས་བདུད་རྲི་རྲིལ་

བུའྲི་བསྒྲུབ་པ། བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པ་བསྲུང་བ་སུམ་ཅུ་དང༌། མན་

ངག་གྲི་གནད་བདུན་ཅུ་ལ་འཕོས་ནས་གེགས་སེལ་བཞྲི། བསམ་གཏན་གྲི་བར་ཆད་

གསུམ་བསལ་བ། གསང་བདུན་མ། བཀའ་རྒྱ་མ། གེགས་སེལ། ཉམས་ཆེན་མ། 

གེགས་སེལ་གྲི་དཔེ་ཆུང་གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་དང་། ལས་སྦོར་མངོན་རོགས་

འཕགས་པས་མཛད་པ། གཞུང་བཤད་འཕགས་མཛད་མ་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་

ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། བདག་མེད་མ། བྲིརྺ་པ། ནག་པོ་པ། ཌཱ་མ་རུ་པ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་པ། ག་

ཡ་ད་ར། འབོག་མྲི་ཤཱཀ་ཡེ་ཤེས། སེ་སོན་ཀུན་རྲིག །ཞང་དགོན་པ་”བ
1
། ས་ཆེན། 

བསོད་རེ། རེ་བཙུན་པ། ཆོས་རེ་ས། འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། བག་

ཕུག་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཐོབ། ཡང་ཆོས་རེ་ས། ”ཚོགས
3
་སྒོམ། ཉན་ཆེན་པ། དེ་

ལས་ཀང་བག་ཕུག་པས་སོ། །

འབོག་མྲི་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་གྲི་གདམས་པ་ལ། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་བོ་

གྲོས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་གདོན་གྲི་བར་ཆད་བསྲུང་བ། ཛྙཱ་ན་ཤྲྲིའྲི་འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་ཀྲི་

བར་ཆད་བསྲུང་བའྲི་མན་ངག །རྲིན་ཆེན་རོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཀྲི་བར་ཆད་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༢ན།   བ    ཞོལ། ༣༩ན༡ན།   -བ

2  མ་ཕྱི། ༢༦ན༢ན།   -ལས་    ཞོལ། ༣༩ན༡ན།  +ལས་

3  མ་ཕྱི། ༢༦ན༢ན།   ཆོགས    ཞོལ། ༣༩ན༢ན།   ཚོགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བསྲུང་བའྲི་མན་ངག་གསུམ་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། འབོག་མྲི་ལ་”སེ
1
་རོག་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཞུས། དེ་གཉྲིས་ལ་གཉོས། ཡེར་སྒོམ་སེར། གྲུབ་ཐོབ་ལྷ་འབར། ཁ་རག་སྒོམ་པ། བ་

མ་ལུང་ཕུག་པ། བཀྲས་ལུང་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ་པ། ཆོས་རེ་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ། 

ངག་དབང་གྲགས་པའྲི་གཉུག་མ་དན་གསལ་ཞེས་ཀང་བྱ། དབང་བཞྲི་སན་

ཐོག་གཅྲིག་ཏུ་བངས་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། དེའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། སྒོལ་མ། ངག་དབང་

གྲགས་པ། འབོག་མྲི། དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ། བ་མ་ཤངས་པ། ས་ཆེན། རེ་བཙུན་པ། 

ས་པཎ། བ་མ་བཀྲས་ལུང་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ་པ། ཆོས་རེ་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་བ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

ནཱ་རོ་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སེལ་དེའྲི་གསལ་བྱེད་རེ་བཙུན་པས་མཛད་པ་

གནད་དགུའྲི་མན་ངག་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་པ་ནྲི། འབོག་མྲི། སྒེ་ཆུ་བ། ས་ཆེན། 

བསོད་རེ། རེ་བཙུན་པ། ས་པཎ། བ་མ་བཀྲས་ལུང་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་

བཟའ་པ། ཆོས་རེ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

ལམ་སྦས་བཤད། ཕ་མོ་བརྒྱད། གྲུབ་ཆེན་བཅུ་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། 

བྲིརྺ་བ། ས་ཆེན། རེ་མོ། རེ་བཙུན་པ། ས་པཎ། ཚོགས་སྒོམ། ཉན་ཆེན་པ། ན་བཟའ་

པ། ཆོས་རེ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

ཤངས་པའྲི་ཟབ་ཆོས་ནྲི་གུ་མའྲི་གདམས་པའྲི་སྐོར་ལ། བཀའ་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔར་

གྲགས་པ་ལ། རྒྱུད་སེ་ལྔའྲི་དབང༌། བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དབང་གཉྲིས་ལ་བྱྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༤ན།   སེ    ཞོལ། ༣༩ན༣ན།   ས
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གསན་ཡིག

རླབས་འབུབས་ཀྲི་བཀའ་གཉྲིས་ཟེར། ཆོས་དྲུག་སོ་སོའྲི་བཀའ་དྲུག་སྒྱུ་ལུས་སྤྲི་

དང༌། འཕོ་བ་བར་དོའྲི་བཀའ་གཉྲིས་ཏེ་བརྒྱད་ལ་གཞུང་ཤྲིང་གྲི་བཀའ་བརྒྱད་ཟེར། 

ལམ་ཁེར་གསུམ་གྲི་བཀའ་གསུམ། དུག་ལྔ་ལམ་ཁེར་གྲི་བཀའ། འཆྲི་མེད་ཀྲི་

བཀའ་སེ་ལྔ་ལ་ཕག་ཆེན་གྲི་བཀའ་ལྔ་ཟེར། མཁའ་སྤོད་དཀར་དམར་གྲི་བཀའ་

གཉྲིས། མཁའ་སྤོད་གསུམ་ཕྲུགས་བཀའ་གསུམ། རེས་སུ་ཡྲི་རང་གྲི་བཀའ་སེ་ལྔ་

ལ་མཁའ་སྤོད་མའྲི་བཀའ་ལྔ་ཟེར། མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པའྲི་གཏོར་དབང༌། བ་མགོན་

དབྱེར་མེད། གྲྲིབ་སེལ། གནད་དབབ། གསང་སྒྲུབ་སེ་མགོན་པོའྲི་བཀའ་ལྔ་ཟེར་

རོ། །ལམ་ཁེར་གསུམ་ལ་བ་མ་ལམ་ཁེར་དང་། ཡྲི་དམ་ལམ་ཁེར་ལ་བཀའ་རེ་རེ་

ཡོད་དོ། །དཔལ་ཡེ་ཤེས་གྲི་མཁའ་”འགྲོ
1
་མ་ནྲི་གུ་མའྲི་ཆོས་དྲུག་རོ་རེའྲི་ཚིག་རྐང༌། 

དེའྲི་འགྲེལ་པ་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཤེར་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོས་མཛད་པ། ཚིག་

རྐང་གསལ་བྱེད་ཁྱུང་པོས་མཛད་པ། ཆོས་དྲུག་གྲི་གེགས་དྲུག །གནད་དྲུག །གཞྲི་

ལམ་འབས་གསུམ་བསན་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་”འགྲོ
2
་མས་སེང་ལྡེང་ནགས་

ཀྲི་བར་སྣང་ནས་གསུངས་པ། ཆོས་དྲུག་གྲི་ཐྲིམ་ཡྲིག་ཁྱུང་པོས་བསེབས་པ། ཁད་

འཕགས་གདམས་པ་བཅོ་ལྔ་ཁྱུང་བོའྲི་ལུགས། སྒྱུ་ལུས་དྲུག་ལྡན་ཁྱུང་པོའྲི་ལུགས། 

རྒྱས་བསྡུས་གསུམ་པ། ཐབས་ལམ་གྲི་བརེད་ཐོ། སྒྱུ་ལུས་གདན་ཐོག་གཅྲིག་མ་

རྣམས་ཁྱུང་པོའྲི་ལུགས། སྒྱུ་ལུས་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་སྐབས་ཀྲི་ཞལ་གདམས་

མཁས་གྲུབ་ཤངས་སོན་གྲི་གསུང༌། ཆོས་དྲུག་གྲི་ཁྲིད་ཀྲི་ཞལ་གདམས་དྷྭ་ཚ་ལཀའྲི་

གསུང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་སྐོར་ལ། ཕག་ཆེན་གའུ་མའྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་རྐང༌། གའུ་

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༣ན།   འགྲོ    ཞོལ། ༤༠ན༡ན།   གོྲ

2  མ་ཕྱི། ༣༦བ༤ན།   འགྲོ    ཞོལ། ༤༠ན༢ན།   གོྲ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མའྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས། དྷྭ་ཚ་ལཀས་བཀོད་པ། འཆྲི་མེད་ཀྲི་སྐོར་ལ། སེམས་

འཆྲི་མེད་ཀྲི་བཀའ། ལུས་འཆྲི་མེད་ཀྲི་བཀའ། འཆྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའྲི་རོ་རེ་

ཚིག་རྐང༌། མཉམ་མེད་རྲིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའྲི་འཆྲི་མེད་རང་གྲོལ། དརྨ་སྲིངྷས་

མཛད་པའྲི་འཆྲི་མེད་རང་གྲོལ། བྲིརྱ་སྲིངྷས་མཛད་པའྲི་འཆྲི་མེད་རང་གྲོལ། འཆྲི་

མེད་ཀྲི་ཁྲིད་ཡྲིག །སེམས་འཆྲི་མེད་ཀྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་ཆེན་མོ་དྷྭ་ཚ་ལཀས་མཛད་པ། 

ལུས་འཆྲི་མེད་ཀྲི་འཕྲུལ་འཁོར། སྒྱུ་མ་ལམ་རྲིམ། དེའྲི་རང་འགྲེལ་གཉྲིས་ནྲི་གུ་མས་

མཛད་པ། འཇམས་གཅོད། འཕྲུལ་གཅོད་ཀྲི་གདམས་པ། རྲིན་པོ་ཆེ་འོད་ཀྲི་ཕེང་བ། 

སྒྱུ་ལུས་རྨྲི་ལམ་གྲི་འཇམས་གཅོད། དེའྲི་བསྡུས་དོན། ལམ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་

ཕེང་བ། ཉམས་མོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། སངས་རྒྱས་གཉན་སོན་ལ་ཆོས་རེ་སོན་པས་

ཞུས་པའྲི་ཞུས་ལན་རྲིན་ཆེན་སྒོན་མེ། ཞུས་ལན་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ཞུས་ལན་ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་དབང་བསྐུར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

མཁའ་འགྲོ་མ་ནྲི་གུ་མས་སོམ་པ་རྒྱ་མཚོའྲི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ། དེའྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་

བསྐུར་དྷྭ་ཚ་ལཀས་བསེབས་པ། བདེ་མཆོག་ལྷ་ལྔའྲི་མངོན་རོགས་དེས་མཛད་པ། 

ལྷ་བཞྲིའྲི་དྲིལ་སྒྲུབ་བསོད་པ། ལམ་ཁེར་གསུམ་གྲི་དབང༌། ལམ་ཁེར་གསུམ་གྲི་

གདམས་པ། དབང་པོ་རབ་བ་མ་དམ་པ་གྲོགས་སུ་བསེན་པའྲི་ལུང་སྦོར་དྷྭ་ཚ་

ལཀས་མཛད་པ། བ་མའྲི་དཀྲིལ་ཆོག་གམ་དབང་བཞྲི་ནྲི་གུ་མས་མཛད་པ། དབང་

རྣམས་ཀྲི་སྔོན་འགྲོའྲི་ཆོས། མཁའ་སྤོད་མ་དམར་པོའྲི་བྱྲིན་རླབས། དཀར་མོའྲི་

དབང༌། དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དཱྲི་བཾ་ཀ་ར་དང༌། ཁྱུང་པོའྲི་ལུགས་གཉྲིས། དེའྲི་དམ་ཚིག་

གསོ་ཐབས། གཏོར་མ། རྲིལ་བུ། འཕོ་བའྲི་གདམས་པ། མཁའ་སྤོད་གསུམ་བསྒྲུབ། 
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རེས་སུ་ཡྲི་རང་གྲི་བཀའ་དང་དེའྲི་ཁྲིད། དམྲིགས་རྲིམ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་མེ། བདག་

མེད་མའྲི་ནང་ཁྲིད། རླུང་བུམ་པ་ཅན། ཤྲིང་ར་ཅན། རའྲི་འཁོར་ལོ་བཅྲིང་གྲོལ། གྲུབ་

ཐོབ་རཱ་ཧུ་ལའྲི་མགུར་བརྒྱད་ཀྲི་གདམས་པ་བྱྲིན་རླབས་དང་བཅས་པ། རླུང་ཕག་

རྒྱ་བཅྲིང་གྲོལ། དབང་བཞྲི་བ་མའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ། ནྲི་གུ་མའྲི་རོག་མྲི་རོག་གམ། 

དུག་ལྔ་ལམ་ཁེར་གྲི་ཁྲིད། རྣམ་འཇོམས་གསང་”བསྒྲུབ
1
། དམྲིགས་པ་ལྔ་སྐོར། 

དམྲིགས་པ་གསུམ་སྐོར། བདེ་མཆོག་གནད་ཀྲི་གདམས་པ། བདེ་མཆོག་དབུ་ཡྲིག་

བདུན། བདེ་མཆོག་མཁའ་སྤོད་རྲིག་འཛིན། རྣལ་འབྱོར་ནང་གྲི་ཚོགས་གསོག་གྲི་

གདམས་པ། རེ་བཙུན་མའྲི་ཕག་མཆོད་བཀའ་རྒྱ་མ། ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རྒྱུན་

གྲི་ཉམས་ལེན་དྲུག །གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའྲི་རེན་འབེལ། བཀྲ་ཤྲིས་

བཀའ་རྒྱ་མ་ཁྱུང་པོས་མཛད་པ། སོན་ལམ་བཀའ་རྒྱ་མ་ནྲི་གུ་མས་མཛད་པ་རྣམས་

ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་ནྲི་གུ་མ། དཔལ་ལྡན་ཤ་ཝ་རྲི། རེ་

བཙུན་མྱཻ་ཏྲྲི་པ། གྲུབ་ཆེན་རཱ་ཧུ་ལ། ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་རྨོག་ལྕོག་པ་རྲིན་ཆེན་བརོན་

འགྲུས། མཉམ་མེད་སྐེར་སྒང་པ། སངས་རྒྱས་གཉན་སོན། ཆོས་རེ་སོན་པ། ཤངས་

སོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འབུམ། མུས་ཆེན་པ། རོ་རེ་གཞོན་ནུ། མཉམ་མེད་ནམ་མཁའྲི་རྣལ་

འབྱོར་པ་ལས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་

ལགས་སོ། །

མཁའ་འགྲོ་མ་སུ་ཀ་སྲིདྡྷྲིའྲི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ཀང༌། ཆོས་རེ་ནམ་མཁའྲི་རྣལ་

འབྱོར་པ་ལས་རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚང་བར་གསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཟབ་ལམ་ནཱ་རོའྲི་ཆོས་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༤ན།   བསྒྲུབ    ཞོལ། ༤༡ན༢ན།   སྒྲུབ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དྲུག་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང་། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། མར་པ། མྲི་ལ། རེ་སྒམ་པོ་པ། 

ཕག་མོ་སྒྲུབ། འབྲི་ཁུང་ཆོས་རེ། འཇྲིག་རེན་མགོན་པོ། སྤན་སྔ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱལ་བ་

རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་རྲིན་པོ་ཆེ་གཉྲིས་”ཀས
1
་གསན་འདུག །བཅུ་གཉྲིས་པ་

ལ་གཉྲིས་མཆོད་པས། དེས་གྲགས་པ་ཤེས་རབ་པ་ལ། དེས་གྲགས་བྱང་བ་ལ་

གནང༌། དེ་ལ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པས་གསན། ཡང་བརྒྱུད་ལུགས་

གཅྲིག་ལ། ཕག་མོ་པ། ཁོ་ཕུའྲི་རྒྱལ་ཚ་རྲིན་པོ་ཆེ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཀུན་ལྡན་རས་

པས་གསན་ཞྲིང༌། དེས་ཁོ་ཕུ་ལོཙྪ་བ་ལ་གནང་། དེས་འཛལ་བུ་བ་ལ། དེས་ཁོ་ཕུ་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལ། དེས་ཡང་རེ་བ་ལ། དེས་བུ་སོན་ཆོས་རེ་ལ། དེས་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པ་ལ། དེས་སྤན་སྔ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་པ་ལ། དེ་ལ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་

གསན་ཞྲིང༌། རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་མཛད་པའྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་གྲི་ལུང་དང་བཅས་པ། རེ་བཙུན་

ཙོང་ཁ་པ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

དཔྲིད་ཐྲིག་དང༌། དྲིལ་བུ་རྲིམ་ལྔའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། ཕག་མོ། ཕག་

རོར། ས་ར་ཧ། ཀླུ་སྒྲུབ། ཤ་བ་རྲི། ལཱུ་ཨྲི་པ། དཱ་རྲི་ཀ་པ། དྲིལ་བུ་པ། རུས་སྦལ་

ཞབས། ཤྲྲི་ཛ་ལནྡྷ་རྲི་པ། སྤོད་པ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏྱཻ་ལོ་པ། ནཱ་རོ་པ། 

ཕམ་”མཐྲིང
2
་པ་སྐུ་མཆེད། གློག་སྐ་ཤེས་རབ་བརེགས། མལ་ལོ། ས་ཆེན། བསོད་

རེ། རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ས་པཎ། ཤར་པ་རོ་རེ་འོད་ཟེར། ལ་རུ་བ། 

དབང་རྒྱལ། སང་སྒང་པ་གྲགས་པ་དཔལ། ས་བཟང་པཎ་ཆེན། ”མཚལ
3
་པའྲི་བ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༡ན།   ཀས    ཞོལ། ༤༡བ༢ན།   གས

2  མ་ཕྱི། ༢༧བ༤ན།   མཐྱིང    ཞོལ། ༤༡བ༦ན།  མཐང

3  མ་ཕྱི། ༢༧བ༤ན།   མཚལ    ཞོལ། ༤༢ན༡ན།   མཆལ
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རོགས་ལྡན་པ། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་གྲིས་

ཐོབ་བོ། །

གཤེད་དམར་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་བྱྲིན་རླབས། རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་མན་

ངག །འོད་འཛིན་མའྲི་བྱྲིན་རླབས། འོད་འཛིན་”མའྲི་
2
སྒྲུབ་ཐབས། རང་གྲི་སེམས་

གོང་དུ་འཕོ་བའྲི་མན་ངག །འཕོ་བའྲི་བྱྲིན་རླབས། མེ་ལྷ་མཆོད་པ། འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་

རྲིམ་པའྲི་བྱྲིན་རླབས། ཕྲིར་བཟློག་གྲི་མན་ངག །འདྲི་རྣམས་དཔལ་འཛིན་གྲིས་

མཛད་པ་སེ། འདྲི་དག་གྲི་ལུང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད། དཔལ་འཛིན། 

བྲི་ད་ཊྲི་པ། མ་ཏྲི་པ། ཛ་མ་རྲི། དརྦན་ཨཱ་ཙཱརྱ། གློ་བོ་ལོཙྪ་པ། བ་མ་ས་སྐ་པ། ལོཙྪ་

པ་མཆོག་ལྡན། བ་མ་དཔལ་ལྡན་པ། བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ། ཆོས་རེ་བསོད་ནམ་རྒྱལ་

མཚན། མཁན་ཆེན་གྲགས་ཤེ་བ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། དེ་

ཉྲིད་ལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསན་ནོ། །

དཔལ་གུར་གྲི་མགོན་པོ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་མ་དང༌། ལྷ་བརྒྱད་

མའྲི་དབང་གཉྲིས་ཀྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། རོ་རེ་གུར། ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རོ་

རེ། མཚོ་སྐེས་རོ་རེ། ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྲི། ”སཾ
3
་པན་སུ་ཀ །ནག་པོ་སྤོད་པ། བམ་ཟེ་དཔལ་

འཛིན། ག་ཡ་ད་ར། བ་ཆེན་འབོག་མྲི། སེ་མཁར་ཆུང་པ། ཞང་དགོན་པ་”པ
4
། ས་

ཆེན། བསོད་རེ། རེ་བཙུན་པ། ས་པཎ། འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༥ན།   -ལས་    ཞོལ། ༤༢ན༢ན།  +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༢༧བ༥ན།   མའྱི་    ཞོལ། ༤༢ན༢ན།   -མའྱི་

3  མ་ཕྱི། ༢༨ན༡ན།   སཾ    ཞོལ། ༤༢ན༦ན།   སྱི

4  མ་ཕྱི། ༢༨ན༡ན།   པ    ཞོལ། ༤༢བ༡ན།   མ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོན་པ་བསོད་ནམས་འབུམ། བག་སོན། ”ཚུལ
1
་རྒྱལ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབ། 

སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ་བོ། །ཡང་རོ་

རེ་འཆང༌། རོ་རེ་གུར། བམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད། བདེ་བའྲི་རོ་རེ། ཤྲདྡྷ་ཀ་ར་ཝརྨ། ལོ་ཆེན་

རྲིན་བཟང༌། བག་སེངས་པ། མལ་ལོཙྪ་བ། ས་ཆེན་མན་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་

འཕགས་པ་ལས་ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན། བདེ་བ་ཅན་པ་ཡེ་ཤེས་མགོན། ཀྲི་

སོན། བ་མ་རྲིན་ཆེན་རོ་རེ། བ་མ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། བྱང་ཆུབ་སེང་གེ། བ་མ་

འཕགས་པ། བ་ཆེན་པ། དེ་ལའང་བདག་གྲི་བ་མས་གསན་ནོ། །ཡང་ཞང་དཀོན་

མཆོག་དཔལ་ཡན་འད་བ་ལ། ན་བཟའ་པ། བ་མ་དམ་པ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་

ཁྲིམས། དཔལ་ལྡན་བ་མ་བུདྡྷ་ཤྲྲི་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་ཡང་བདག་གྲིས་བཀའ་དྲིན་

མནོས་པ་ལེགས་སོ། །

གུར་གྲི་མགོན་པོའྲི་ཐུན་མོང་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རེས་གནང༌། རེས་

གནང་གཏོར་དབང་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། རོ་རེ་འཆང༌། བམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད། 

བདེ་བའྲི་རོ་རེ། དད་བྱེད་གོ་ཆ། ལོ་ཆེན་རྲིན་བཟང༌། བག་སེངས་པ་ཡོན་ཏན་ཚུལ་

ཁྲིམས། མལ་ལོཙྪ་བ་བོ་གྲོས་གྲགས། ས་ཆེན། རེ་བཙུན་སྐུ་མཆེད། ས་པཎ། ཆོས་

རྒྱལ་འཕགས་པ། ཁམས་པ་ཆེན་པོ་རྒན་ལྷས་པ། རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། པཎ་

ཆེན་མ་ཏྲི། ཆོས་རེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤྲིས་པ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་

པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་རེས་སུ་བཟུངས་པ་ལགས་

སོ། །ཡང་འཕགས་པ་ཡན་འད་བ་ལ། ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། ན་བཟའ། ཆོས་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༡ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༤༢བ༢ན།   ཆུལ
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གསན་ཡིག

ཡེ་ཤེས་དཔལ་བའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་གྲིས་ཐོབ། ཡང་ཞང་དཀོན་མཆོག་དཔལ། 

ན་བཟའ་པ། ཆོས་རེ་བ་མ་དམ་པ་བསོད་རྒྱལ་བ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པ། 

དཔལ་ལྡན་བ་མ་བུདྡྷ་ཤྲྲི་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”ལ
1
་བདག་གྲིས་བསྒྲུབ་སྐོར་མན་ངག་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །ཡང་འཕགས་པ། ཞང་དཀོན་མཆོག་

དཔལ། ན་བཟའ་པ། ཆོས་རེ་བ་མ་དམ་པ། བ་ཆེན་ཨཱ་ནན། དེ་ལའང་བདག་གྲི་བ་མ་

ཀུན་དགའྲི་མཚན་ཅན་གྲིས་གསན་ནོ། །བ་མ་དམ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་བདག་གྲིས་སྒྲུབ་

སྐོར་དང་བཅས་པ་ཐོབ་པར་བགྲིས་སོ། །ཡང་དམ་པ་ཀུན་དགའ་གྲགས། འཁོན་

”སན
2
། རྲིན་པོ་ཆེ་ཤེར་འབུམ། ལོཙྪ་བ་ཉྲི་མ་རྲིན་ཆེན། ཆོས་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

དབང་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་པ། དེ་ལའང་བདག་གྲིས་མགོན་པོའྲི་མན་ངག་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་མནོས་སོ། །ཡང་རེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཇོ་སྲས་རོ་རེ་རོང་པ། 

དེས་ཉྲི་སོན་ཀུན་དགའ་རོ་རེ། དེས་རྒྱ་ཇོ་སྲས། དེས་སོབ་དཔོན་རྲིན་ཆེན་རྒྱལ་

མཚན། དེས་བ་མ་གཟུངས་ཀྲི་དཔལ། དེས་བ་མ་དགེ་ལེགས་བཟང་པོ། དེས་བ་མ་

ཨ་ནན་མ་ཏེ། དེ་ལས་ཀང་བདག་གྲིས་མན་ངག་ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ་མནོས་

སོ། །དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་བུ་ཏྲའྲི་རེས་གནང་གཏོར་དབང་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་

ནྲི། འཕགས་པ་ཡན་མགོན་པོའྲི་རེས་གནང་དང་བཅས་པའྲི་བརྒྱུད་པ་དང་འད། 

འཕགས་པ་ནས་དམ་པ་ཀུན་དགའ་གྲགས། བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་བཟང་པོ་དཔལ། 

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ། བ་ཆེན་ཀུན་རྒྱལ། བ་མ་དམ་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་པ་

ལས་བདག་གྲིས་ཐོབ། ཡང་དམ་པ་ཀུན་དགའ་གྲགས། དགའ་ལྡན་པ་ཀུན་བསོད། 

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༦ན།   ལ    ཞོལ། ༤༣ན༣ན།   ལས

2  མ་ཕྱི། ༢༨ན༧ན།   སན    ཞོལ། ༤༣ན༥ན།   སོན



 116  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གན་པ་རྲིན་རྒྱལ། ཆོས་རེ་བ་མ་དམ་པ། བ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པ། བ་མ་

དམ་པ་བུདྡྷ་ཤྲྲི་པ་ལས་ཡང་བདག་གྲིས་ཐོབ་བོ། །

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པའྲི་སྐོར་གྲི་རེས་གནང༌། སྒྲུབ་སྐོར། ལས་ཚོགས་

ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཆོས་རེ་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཅན་

གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
1
བདག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་བཀའ་དྲིན་མནོས་པའྲི་

བརྒྱུད་པ་ནྲི་ནྲི་གུ་མའྲི་ཆོས་སྐོར་དང་འདའོ། །

མགོན་པོ་ཕག་བཞྲི་པའྲི་རེས་གནང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ། ཀླུ་

སྒྲུབ། ཨཱ་རྱ་དེ་ཝ། མར་མེ་མཛད། དུས་འཁོར་བ་ཆུང་བ། ཙ་མྲི་སངས་རྒྱས་གྲགས། 

དཔལ་ཆེན་རྒྒྭ། ཁུ་ཁུ་རན་པ། རྭ་སྒེང་མཐུ་ཆེན། དགོན་པ་བ། མ་ཎྲི་པ། ཁམས་ཆེན་

བྱང་ཆུབ་དཔལ། ལོ་མཆོག་བག་སོན། མཁན་ཆེན་གཞོན་ནུ་མགོན། ཆོས་རེ་བསོད་

རྒྱལ། རོང་པ་ངག་དབང་གྲགས་པ། བ་མ་ལེགས་པ་དཔལ། སོབ་དཔོན་རྲིན་པོ་ཆེ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་”
2
བདག་གྲིས་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། །

ར་མགྲྲིན་ལྕགས་རལ་ཅན་གྲི་རེས་གནང་གྲི་བརྒྱུད་པ་ནྲི། དཔལ་ར་མགྲྲིན། 

བྱང་སེམས་ཟླ་རྒྱལ། ཞང་གྲི་“ཚོ་བ
3
། འོད་ཆེན། ཞང་དབུ་དཀར་བ། ཞང་ལོཙྪ་བ། 

ཞང་བྱང་རྲིན། ལྕེ་སོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། རོང་པ་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ། མངའ་

རྲིས་པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། བག་སོན་པ། དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་པ། ཆོས་རེ་

བུདྡྷ་ཤྲྲི། མཁས་གྲུབ་རེ། མངྒལཾ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༤ན།   -ལས་    ཞོལ། ༤༣བ༤ན།  +ལས་

2  མ་ཕྱི། ༢༨བ༦ན།   -ལས་    ཞོལ། ༤༤ན༢ན།   +ལས་

3  མ་ཕྱི། ༢༨བ༦ན།   ཚོ་བ    ཞོལ། ༤༤ན༢ན།   ཚོར
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྲི་གསུང་ཐོར་

བུའྲི་གྲས་རྣམས་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསེབས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྲི། ལུང་རྲིགས་རྣམ་དག་བོ་གྲོས་རལ་གྲྲི་ཡྲིས། །མྲི་ཤེས་ཐེ་

ཚོམ་ད་བ་བཅད་ནས་ཀང༌། །རྣམ་དག་ཐར་པའྲི་ལམ་བཟང་སོན་མཛད་པ། །དཔལ་

ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདག་གྲི་བོ་གྲོས་ཡངས་པའྲི་བྱ་ལམ་

ནས། །དྲིས་ལན་སན་ཚིག་བསེར་བུ་འདྲི་བསྲྲིང་གྲིས།  །ཁེད་ཀྲི་རྣ་བའྲི་བུ་གར་རབ་

སོན་ཏེ། །ཐེ་ཚོམ་བོ་ཡྲི་ཚ་གདུང་ཞྲི་བར་འགྱུར། །

དྲི་བ་དང་པོ། ཁེད་ལ་དབང་དང་ཆོས་ཀྲིས་འབེལ་བའྲི་བ་མ་དུ་མ་ཞྲིག་འདུག་

པའྲི་ནང་ནས། རྲིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་འདྲི། འདྲི་དག་གྲི་ཡོན་ཏན་

མཐོང་ཚུལ་ལམ། ཁོད་རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཟེར་བ་ལ། ཁོ་བོ་ལ་

ཆོས་ཀྲིས་འབེལ་བའྲི་བ་མ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་བ་མ་དམ་པ་གསུམ་པོ་

འདྲི་ར་བའྲི་བ་མར་འཛིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་རྲིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དཔལ་རོ་རེ་སྲིང་པོས་ནྲི། ཁོ་བོ་ཆུང་ངུ་རང་གྲི་དུས་

ནས་རེས་སུ་བཟུང་སེ། བཀའ་དྲིན་དུ་མས་བསྐངས། ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་

ཅད་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་བསལ། སོམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡང་བ་མ་འདྲི་ལ་ཐོབ། 

དབང་རྒྱུད་མན་ངག་ནོད་པ་ནྲི་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ། ཁོ་བོས་ལོ་བཅུ་གསུམ་བར་མ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཆད་དུ་བསེན་ནས་མཛད་སྤོད་རྣམ་ཐར་གང་ལ་དཔགས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོར་ཐག་ཆོད་དེ་འདྲིའྲི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་བརོད་པར་ག་ལ་ནུས། སྐུ་

ཚེ་འདྲིར་ཡང་གཞན་སྣང༌དུ་བསན་པའྲི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བ་རགས་རྲིམ་མཐོང་

ཞྲིང་ཐོས་པ་རྣམས་ཁོ་བོས་སྦར་བའྲི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ལོ། །དེས་ན་ར་བའྲི་བ་མ་

རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོར་འདྲི་འཛིན་ནོ། །

བ་མ་དམ་པ་ལམ་འབས་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་ནྲི་ལམ་གྲི་རོགས་པ་མཐར་ཕྲིན་

པའྲི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་གཞན་རྒྱུད་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ནུས་པ་སེ། འན་བུ་དང་པོ་རང་

མོས་རྒྱུ་ཙམ་མེད་པ་ལ། ན་ནྲིང་རོ་རེ་གདན་དུ་མཇལ་དུས་ཞལ་མཐོང་ཙམ་གྲིས་

མོས་གུས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་སྐེས་ཏེ་མཆྲི་མ་ཤོར། དགེས་རོར་གྲི་དབང་ཞུས་

པའྲི་རྨྲི་ལམ་བརག་པའྲི་ནུབ་བ་མ་དམ་པ་དེ་འོད་ཀོར་གྲི་ནང་ན་བཞུགས་པའྲི་འོད་

ཀོར་ལ་ཨཤྚའྲི་སྔགས་གསེར་གྲིས་བྲིས་པ་ལྟ་བུས་བསྐོར་བ་མཐོང་བ་དང༌། ཡེ་

ཤེས་ཕེབས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བྱེ་བག་འགའ་ཞྲིག་རྒྱུད་ལ་སྐེས། ལམ་འབས་

བསྐངས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་མེད་པའྲི་སྐབས་སུ། བ་མ་ལ་སྤན་གསུམ་ཡོད་

པར་མཐོང༌། གཞན་ཡང་བདག་གྲིས་རང་གྲི་སེམས་དང་གཞན་གྲི་སེམས་ལ་གང་

བསམས་མཁེན་པ་ནྲི་མང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ། རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་

ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་བ་མ་འདྲི་ཡྲི་དྲིན་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལ་ལམ་

འབས་ཐོབ་མན་ཆད་འཁྲིད་གང་བསྐངས་པས་ཀུན་གྲི་ཡོན་ཏན་ཆ་རེ་རྒྱུད་ལ་མ་

སྐེས་པ་མ་བྱུང༌། དེས་ན་བ་མ་འདྲི་ལ་རོ་རེ་འཆང་དངོས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་ལས་ཐ་མལ་

པའྲི་འདུ་ཤེས་སྐད་ཅྲིག་ཀང་མེད་པ་ལགས། 
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གསུང་ཐོར་བུ།

རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ་གཞོན་ནུ་བོ་གྲོས་ནྲི། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་བདེན་པ་མངོན་

སུམ་དུ་གཟྲིགས་པའྲི་གང་ཟག་ཏུ་ངེས་ཏེ། འན་བུ་རང་གྲི་ཡང་སྐེ་བ་འགའྲི་བ་མ་

ཡྲིན་པ་འད། དང་པོ་བུ་ཚ་ཆུང་ངུར་ཡོད་དུས་ཀང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་མཚན་ཐོས་ཙ་ན་

མཆྲི་མ་འཆོར་ཞྲིང༌། དབུ་མའྲི་ཆོས་ཚིག་རེ་ཙམ་ཐོས་ཙ་ན་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་ཟབ་

མོ་སོན་པའྲི་བ་མ་ཞྲིག་དང་ནམ་འཇལ་ལམ་སམ་དུ་ཡོད་པ་ལས། བ་མ་འདྲིའྲི་

མཚན་ཐོས་པ་དང་མོས་གུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐེས། མཇལ་བའྲི་དུས་ཀང་ཉྲི་མ་

གསུམ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཤར་བ་རྨྲི་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟས་བཟང་པོའང་བྱུང༌། མདོར་ན་

འན་བུ་ཐེག་ཆེན་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་དང༌། གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་ལ་བོ་གྲོས་ཀྲི་འཇུག་

པ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་བ་མ་འདྲིའྲི་དྲིན་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་བཀའ་དྲིན་

ཆེའོ། །དེ་ལྟ་ན་བ་མ་འདྲི་གསུམ་ར་བའྲི་བ་མར་འཛིན་པ་ལགས། 

དྲི་བ་གཉྲིས་པ། ཕར་ཕྲིན་དང་གསང་སྔགས་ལ་ལྟ་བའྲི་ཁད་ཡོད་དམ་མེད་

ཅེས་པ་ལ། རེ་ཡང་དགོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕག་རྒྱ་བ་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཁད་པར་ཡོད་པར་

བཞེད་པར་འད་སེ། རྲི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་དུ། ཐེག་ཆེན་གྲི་ལྟ་བ་ལ་ཡང་

གསུམ་སེ། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། དབུ་མ་དང༌། སྔགས་སོ། །ཞེས་དབྱེ་བ་མཛད་པར་

སྣང་ནའང༌། དོན་ལ་གསང་སྔགས་དང་། ཕར་ཕྲིན་གྲི་ལྟ་བ་ཁད་པར་ཏེ། དོན་གཅྲིག་

ན་ཡང་མ་རྨོངས་དང༌། །”ཐབས
1
་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌། །དབང་པོ་རྣོན་པོའྲི་

དབང་བྱས་པས། །སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཁད་པར་འཕགས། །མང་བ་དང༌། མྱུར་བ་དང༌། 

དཀའ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་པར་འཕགས་ཏེ། སྤོད་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་ལ། 

1  མ་ཕྱི། ༢བ༤ན།   ཐབས    ཞོལ། ༼ཀ༽༢བ༤ན།     མཁས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་དུ་ཕེ་ན་ར་ལྟུང་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དབང་”
1
རབ་འབྱེད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་

དྷཱ་རྲི་ཀ་པས་མཛད་པ་ལས། གྲུབ་མཐའ་ལ་སོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

ལས་ཏེ། དེ་དང་གསང་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པ་ར་བའྲི་ལྟུང་བ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་སོད་པ་ནྲི་ར་བའྲི་ལྟུང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཀང་གསུངས་ཏེ། མདོར་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དབུ་མ་པ་ཆེན་པོའྲི་ལྟ་བ་དང༌། གསང་

སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་རྲིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྲི་དགོངས་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་ཁད་པར་རྡུལ་ཙམ་

མེད་དོ། །

དྲི་བ་གསུམ་པ། གསང་སྔགས་རྙྲིང་མ་པ་འདྲི་ལ། སྔ་རབས་ཀྲི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དགག་འདུག་ཅྲིང༌། ད་ལྟ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་མང་དུ་འདུག་པ། 

འདྲི་ཇྲི་འད་ཅྲིག་ཡྲིན་ཟེར་བ་ལ། གསང་སྔགས་བསན་པ་སྔ་དར་གྲི་དུས་འགྱུར་བ་

ལ་རྙྲིང་མ་དང༌། ཕྲི་དར་ལ་འགྱུར་བ་ལ་གསར་མ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྲིན། རྙྲིང་མ་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་པ་མང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྔོན་གླང་དར་མས་བསན་པ་བསྣུབས་ནས་

བར་སོངས་བྱུང་དུས་གསང་སྔགས་པ་རྣམས་སྦོར་སྒོལ་ལ་སོགས་པ་སྤོད་པ་ཕྲིན་

ཅྲི་ལོག་བྱེད་པ་བྱུང་བ་དང༌། དྲིང་སང་ཡང་ཁྲིམ་པ་ལྕང་ལོ་ཅན་གྲི་སྤོད་པ་མང་བས། 

གང་ཟག་གྲི་སྤོད་པ་ལ་དཔགས་ནས་ཆོས་ལ་སོད་པ་འདྲི་བྱུང་བ་འད། དེ་མྲིན་

སྔགས་རྙྲིང་མ་འདྲི་དང་པོ་ཆོས་རྒྱལ་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བྱཻ་རོ་ཙ་ན་དང༌། རྨ་སེགས་

གཉྲིས་དགེ་སོང་མྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚད་མའྲི་སྐེས་བུར་གྱུར་པ་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་ལ་

གསེར་བེས་བ་ཤར་ལ་ཡོན་དུ་བསྐུར་ནས། རྒྱ་གར་དུ་བརངས་ཏེ། རོགས་པ་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༢བ༥ན།   -པོ་    ཞོལ། ༢བ༥ན།   +པོ་
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གསུང་ཐོར་བུ།

པོ་ལ་སོགས་པའྲི་གསང་སྔགས་བ་ན་མེད་པའྲི་ཆོས་རྣམས་པཎྲི་ཏ་དང༌། གྲུབ་པ་

བརྙེས་པ་”རོད
1
་མེད་དུ་གྲགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུས་ཤྲིང་བསྒྱུར། གཞན་ཡང་པདྨ་

འབྱུང་གནས་དང༌། བྲི་མ་ལ་བྲི་ཌ་དང༌། སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལ་སོགས་པའང་བོད་

དུ་སྤན་དངས་ནས་དེ་དག་གྲིས་ཀང་གསུངས་པའྲི་ཆོས། ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པའྲི་

ཆོས་ཟབ་སྐོན་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིའྲི་ཚུལ་ཉམས་སུ་བངས་པས་གྲོལ་བ་དང༌། 

གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བ་ཚད་མས་གྲུབ་བོ། །བསམ་ཡས་ན་ཡང་ད་

དུང་སྔ་འགྱུར་གྲི་རྒྱ་དཔེ་མང་དུ་ཡོད་པར་འདུག་ཅྲིང༌། བོད་པ་ལོཙྪ་བས་ཀང་རྒྱ་

གར་དུ་བྱོན་པས། ཡུལ་དབུས་འགྱུར་ཚལ་ན་གསང་རྙྲིང༌། ལུང་གྲི་མདོ་ལྔ་ལ་

སོགས་པ་རྒྱ་དཔེ་འདུག་ཟེར། དེས་ན་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཐེག་ཆེན་བ་ན་མེད་པའྲི་ཆོས་

ཟབ་མོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་རྣམས་”ནྲི་
2
དམལ་བའྲི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་བས་སོ། །དྲིང་སང་

ཕག་རྒྱ་བ་འདྲི་དར་ཅྲིང་བ་མ་དང་ཆོས་ཀྲི་ཆེ་བ་བརོད་པ་ལ་མཁས་པ་མ་གཏོགས། 

ཆོས་དྲུག་དང་རླུང་འཁྲིད་རོ་སོམས་ལ་སོགས་པ་ཐབས་གེགས་སེལ་ཟབ་མོ་མྲི་

ཡྲིན་དགུ་ཡྲིན་ཙོ། རོགས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གསང་རོགས་ཀྲིས་མན་ངག་སྣ་རེ་ཙམ་ལ་

མྲི་སན་དགུ་སན་དུ་བཏགས་པར་སྣང་ངོ་། །

དྲི་བ་བཞྲི་པ་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡོད་

དམ་མེད་ཅེས་པ་ལ། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་མཚན་ཉྲིད་པ་

ཡོད་པར་སོན་པའྲི་མདོ་རྣམས་ནྲི་དང་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དགོངས་གཞྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་དབྱྲིངས་སམ། ཀུན་རྣམ་སྤོས་བལ་ལ་དགོངས་པ་ནྲི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༣ན།   རྩོད    ཞོལ། ༣ན༥ན།   རྩོལ

2  མ་ཕྱི། ༣ན༥ན།   ནྱི་    ཞོལ། ༣བ༢ན།   -ནྱི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

”མུན
1
་སེགས་ཞུགས་པའམ། བདག་མེད་ཀྲི་གནས་ལ་སྐྲག་པ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་

རམ། ཡང་ན་རྒྱུད་བ་མ་ལས་གསུངས་པའྲི། སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ་

བསས་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་སྐོན་ལྔ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དྲིང་

སང་ཇོ་ནང་པ་འདོད་པའྲི་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་འདྲི་དང༌། གྲངས་ཅན་གྲི་བདག་

ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ནྲི་མྲིང་གྲི་གདགས་བྱ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

དྲི་བ་ལྔ་པ་ཕག་ཆེན་དང་དབུ་མ་པ་གཉྲིས་ལ་དགོངས་པའྲི་ཁད་པར་ཡོད་དམ་

མེད་ཅེས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དགོངས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་དང༌། དབུ་མ་

གཉྲིས་ལ་ཁད་པར་མེད་ལ། ཕག་ཆེན་མྲི་མཁས་པ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི། དབུ་མ་དང་

འགལ་བ་ཅྲི་རྲིགས་སྣང་བས་ཁད་པར་ཁེད་རང་གྲིས་ལེགས་པར་དཔོད། དྲི་བ་དྲུག་

པ་གྲུབ་མཐའ་བཞྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གསུངས་སམ་མ་གསུང་ཟེར་བ་ལ། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནྲི་བདེན་པ་གཅྲིག་ལ་བརམས་ནས་སྤོས་པའྲི་མཐའ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དབུ་མའྲི་ལམ་ཁོ་ནར་བསན་ཏེ་དགོངས་འགྲེལ་བྱེད་པ་པོའྲི་

བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་གྲུབ་མཐའ་བཞྲིར་གེས་པ་སེ། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་བཀའ་ནང་

འགལ་གསུངས་པ་པོ་སོན་པ་ཀུན་མཁེན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་ཡོད་དོ། །དེ་ནས་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གྲི་ལུགས་རག་ཆད་ཡོད་ལུགས་དང་བཅས་

ནས་དབུ་མའྲི་ལམ་དུ་རློམ་མོ། །

དྲི་བ་བདུན་པ། བ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྐབས་སུ་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒྱུར་

ནས་སྒོམས་པ་དང༌། ད་ལྟ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་སྒོམས་པ་གཉྲིས་གང་ཟབ་ཟེར་པ་ལ། དྭགས་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།   མུན    ཞོལ། ༣བ༤ན།   མུ
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པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྲི་མོས་གུས་ཀྲི་ལམ་གྲི་དགོས་པ་ནྲི་བ་མའྲི་སྐུ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཅོས་

སད་མྲི་བྱེད་པའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན་ཀང༌། སྤྲིར་སྔགས་ཀྲི་ལུགས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

རྲིགས་བདག་གྲི་ངོ་བོ་བ་མ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་བ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྐབས་སུ་ར་

བའྲི་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ལྟ་བུའྲི་ལོངས་སྐུ་ཞྲིག་གྲི་རྣམ་པར་བསྒོམས་ནས། དེ་ལ་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐོང་བསྲུང་མ་

ཀུན་བསྲིམས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཉྲིད་ཟབ་བོ། །བཤེས་གཉེན་ཁེད་ཀྲིས་ཇྲི་

ལྟར་དྲིས་པའྲི་ལན། །རང་གྲི་འདོད་པ་ཇྲི་བཞྲིན་སྨྲས་པ་ཡྲིས། །ལེགས་བྱས་བསན་

དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་དང༌། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདྲི་

ནྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་གྲི་དྲི་བའྲི་ལན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གྲིས་སྨྲས་པའོ། །འདྲིས་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་

པར་གྱུར་ཅྲིག །བཀྲ་ཤྲིས། ཤུ་བྷཾ།

༄༅། །བྱང་བདག་པོ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པའྲི་དྲིས་ལན་རྒོལ་ངན་

ཚར་གཅོད་བཞུགས་སོ།  །

ༀ་སྭ་སྲི། སངས་རྒྱས་བཞུགས་དུས་འཁོར་རྣམས་ཕལ་མོ་ཆེ། །འབད་མེད་ལྟ་

བུར་གྲོལ་བར་སྣང་གྱུར་ཀང༌། །སྔོན་ཚེ་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་བག་ཆགས་ཉྲིད། །ཐུགས་

རེས་སད་ནས་གསུང་གྲིས་གྲོལ་བར་ངེས། །དེ་ལ་ལེགས་སྐར་ཐུབ་པའྲི་ཞབས་

འབྲིང་སྐབས། །རང་རྒྱུད་ལུང་གྲིས་ཁེངས་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས། །སོན་པའྲི་མཛད་ལ་

ལོག་ལྟས་སད་ཚུལ་རྣམས། །རྒྱས་པར་པདྨ་ཐང་ཡྲིག་སོགས་ལས་གསུངས། །དེ་



 124  
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ལ་བསམ་ནས་ཆེན་པོ་ཤཱཀ་མཆོག་དང༌། །པདྨ་གླྲིང་པར་འཆོས་པའྲི་སྲིང་ཆེན་

གཉྲིས། །རེ་བཙུན་བ་མའྲི་འཕྲིན་ལས་ཉྲིན་བྱེད་འོད། །ཕག་དོག་སྦྲང་བུའྲི་གཤོག་

པས་སྒྲིབ་སམ་སེ། །ཁོ་བོ་མཁས་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་བརམ་ཞྲིང་། །ཁོད་ནྲི་གྲུབ་ཐོབ་

ཡྲིན་པས་འདོན་དགོས་ཞེས། །གྲོས་ངན་བཤམས་ཤྲིང་དགེ་སོང་བཞྲི་བཏང་

སེ། །ཡར་འབོག་མཚོ་ཡྲི་འགྲམ་དུ་གཏེར་དུ་སྦས། །དེ་ཉྲིད་པད་གླྲིང་བརྫུས་མས་

བཏོན་པས་ན། །ཐང་ཡྲིག་བཤད་པའྲི་ལེགས་སྐར་རྣམ་ཐར་དང༌། །རེ་བཙུན་བ་མས་

ལྷ་སའྲི་ཇོ་བོ་ལ། །དབུ་རྒྱན་ཞུས་སོགས་བསེན་བཀུར་མཛད་པ་སྦར། །འདྲི་ལ་

འཁྲུལ་ནས་རྙྲིང་མ་ཕག་ཆེན་སོགས། །རེས་འབངས་སྐེ་བོ་བླུན་པོ་མང་པོ་

ཡྲིས། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་དང་གང་ཟག་སོང་བའྲི་ལས། །འཛེམ་མེད་བསགས་པ་མཐོང་

ཚེ་ཤེས་ལྡན་ཀུན། །ལུས་སེམས་འདར་ཞྲིང་སྲིང་ནས་སྐོ་ཤས་བསེན། །དུས་གསུམ་

མཁེན་པས་ལུང་བསན་ཚུལ་རྣམས་ལ། །མ་དག་ཉེས་སྐོན་དྲི་མས་མ་གོས་

རུང༌། །འདྲི་ནྲི་བརྫུན་མ་ཡྲིན་ཕྲིར་ནང་འགལ་མང༌། །འདྲི་ཡྲི་རྒྱུ་མཚན་ཞྲིབ་ཞུས་

འདྲི་ལྟར་འབུལ། །མཁའ་ལྡྲིང་མཁའ་ལ་མཁའ་ཡྲི་མཐའ་འཚོལ་ལྟར། །བདག་རྨོངས་

བདག་འདས་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོའྲི་ཚུལ། །བརོད་དཀའ་བརོད་ཀང་བརོད་ནུས་མ་

ཡྲིན་མོད། །དད་པས་དད་ལྡན་དད་པ་བསྐེད་ཕྲིར་དང༌། །ལོག་སྨྲ་ལོག་ཞུགས་ལོག་

རོག་ལྡོག་ཕྲིར་དང༌། །ཡྲིད་སྐོན་ཡྲིད་གཉྲིས་ཡྲིད་རབ་བསྒྱུར་བའྲི་ཕྲིར། །ལུང་བསན་

ལུང་རྣམས་ལུང་བཞྲིན་བཤད་པ་ཡྲིས། །ཚིག་འདྲིས་ཚིག་ངན་ཚིག་རྣམས་ཚིག་

མེད་བྱས། །དེ་ལ་རྒྱལ་པོའྲི་བཀའ་ཆེམས་བཀའ་ཁོལ་མར། །དེ་ནས་ཁད་པར་

བསེན་བཀུར་ཆེར་མཛད་པས། །དེ་ཡྲི་ཤར་ཕོགས་ཞེས་པ་ཙོང་ཁར་ངེས། །སྲིང་
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པོའྲི་མཐའ་རེན་ཞེས་པ་བ་མའྲི་མཚན། །ཀུན་འགའ་སྲིང་པོར་རོལ་པའྲི་རོ་རེས་

གསོལ། །ཞལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞྲིང་ཞེས་པ་ཇོ་བོ་ལ། །དབུ་རྒྱན་ཕུལ་བའྲི་ཁུངས་སུ་

འཁྲུལ་པ་མེད། །བསེན་བཀུར་དམ་པ་མཛད་ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན། །ཐུབ་པའྲི་

དབང་པོས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ། །ཁ་ཟླ་ཡར་ངོའྲི་ཚེས་གྲངས་བཅོ་ལྔའྲི་

བར། །ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་མྲི་འད་བཅོ་ལྔ་བསན། །དེ་དང་རེས་མཐུན་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་

པས་ཀང༌། །འཕགས་ཡུལ་གཉྲིས་པ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་རུ། །ཡོངས་ལ་གྲགས་པའྲི་

དུས་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ཡྲི། །དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཐོས་དན་རེག་ཀུན། །དོན་དང་

ལྡན་པའྲི་ཇོ་བོ་རྣམ་གསུམ་ལ། །སྣ་ཚོགས་རྲིན་ཆེན་འདུས་པའྲི་དབུ་རྒྱན་

སོགས། །མཆོད་པའྲི་བྱེ་བག་མྲི་འད་བཅོ་ལྔས་མཆོད། །དེ་བཞྲིན་དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕག་

བསེན་བཀུར་ཞྲིང༌། །སོན་པའྲི་འཁྲུངས་རབས་ལ་སོགས་ཆོས་ཆར་ཕབ། །དེ་ཡྲི་

མཐུ་ལས་ངོ་མཚར་ཆོ་འཕྲུལ་ལྟས། །བརོད་བལ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་བྱུང་ཚུལ་

རྣམས།  །ཕོགས་ཙམ་རྣམ་ཐར་དཀར་ཆག་གསུམ་དུ་གསལ། །དེ་ལྟར་རཏྣ་གླྲིང་པའྲི་

གཏེར་ཡྲིག་ཏུ། །དགེ་ལྡན་ཞེས་བྱའྲི་དགོན་གནས་དམ་པ་རུ། །ཞེས་སོགས་ལུང་

བསན་མཐའ་ཡས་འཁྲུལ་པ་མེད། །དཔོད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མྲི་འཚལ་

མོད། །ཀུན་སོང་སྐོན་ཅན་གཏེར་ཡྲིག་འདྲི་འད་ཡྲིས། །རོགས་བརོད་མེད་པའྲི་སྐེ་བོ་

བསླུ་མཐོང་བས། །འདྲི་ནྲི་བརྫུན་མ་ཁོ་ནར་བཤད་པར་སྣང༌། །རྒྱུ་མཚན་རྣམ་ཐར་

པདྨ་ཐང་ཡྲིག་ལས། །འགོས་ཀྲི་དགོན་པ་ཕག་རྲིའྲི་རོང་ལ་འབེབས། །ལ་སོད་སག་

རྲིར་དུག་གྲི་ཚོང་དུས་འོང༌། །མེ་སྦར་མཚོ་ལ་སྦས་པའྲི་གཏེར་ཁ་འདྲི། །མྲི་བཞག་

འདོན་པའྲི་རགས་དེར་བསན་ནས་འོང་། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་གླྲིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང་། །ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གསུང་དེ་ལྟར་སྦྲུལ་སྐུ་པད་གླྲིང་དངོས། །རྲིན་ཆེན་སྒང་གྲི་དགོན་སེ་བཅོམ་སྐབས་

སུ། །འབྱུང་བར་གསུང་འདྲིས་གསལ་བར་བསན་པས་ན། །ལུང་བསན་བརྙེས་པའྲི་

པདྨ་གླྲིང་པ་དང༌། །སྔོན་བྱུང་པད་གླྲིང་བརྫུན་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བར། །མྲི་རབས་གཉྲིས་

ཙམ་སོང་བས་དུས་མྲི་མཚུངས། །འདྲི་ནྲི་གཏེར་སོན་འབྱུང་དུས་འགལ་པའྲི་

སྐོན། །དེས་ན་གཏེར་སོན་རྒྱལ་པོ་པད་གླྲིང་པ། །གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲི་སྦས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་བྱོན། །ཅྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན་ཨོན་འཁྲུལ་མྲི་མངའ། །དེ་བཞྲིན་འདོན་པའྲི་ཡུལ་

ལའང་སྐོན་ཆགས་ཏེ། །ལུང་བསན་བཞྲིན་དུ་པདྨ་གླྲིང་པས་ནྲི། །ཟབ་གཏེར་མེ་སྦར་

མཚོ་ནས་འདོན་པར་གསུངས། །པད་གླྲིང་རྫུན་མས་ཡར་འབོག་མཚོ་ནས་

བཏོན། །དེས་ན་འདོན་པའྲི་ཡུལ་ཀང་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན། །གཏེར་ཡྲིག་ཚིག་ལའང་ཡྲིད་

བརན་མྲི་རུང་སེ། །ལེགས་སྐར་སོགས་ཀྲིས་སོན་པ་སད་ཚུལ་ཀུན། །ངེས་དོན་

དངོས་གནས་ཡྲིན་ན་འདུལ་ལུང་ལས། །སངས་རྒྱས་དངོས་ལ་སད་པའྲི་རྣམ་སྲིན་

འབས། །བསྐལ་པར་མནར་མེད་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་། །བསྐལ་ཆེན་གཅྲིག་

ལ་བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུའྲི་ཡུན། །བར་བསྐལ་རེ་རེ་ཙམ་གྲི་ཡུན་ཚད་ལའང༌། །རྒྱ་

དབང་དཔག་ཚད་གཅྲིག་གྲི་ཁོན་ལྡན་རྲིང༌། །སྐྲ་ཡྲིས་ཡོངས་གང་ལོ་བརྒྱར་ལོན་པ་

དང༌། །སྐྲ་ཉག་རེ་ཙམ་བཏོན་པས་རོགས་པའྲི་ཚད། །བར་བསྐལ་གཅྲིག་ཙམ་རོགས་

པ་བ་མ་བཞེད། །དེས་ན་དགེ་སོང་ལེགས་པའྲི་སྐར་མ་དང༌། །རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་

གྲགས་པའྲི་བར་ཙམ་ལ། །བསྐལ་ཆེན་ཚེ་ཚད་རོགས་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས།  །བར་བསྐལ་

གཅྲིག་གྲི་སོད་ཆའང་མ་རོགས་པས། །འདུལ་བ་ལུང་དང་འགལ་བ་ཁོ་ནར་

སྣང་། །གཞན་ཡང་གནོད་བྱེད་མང་སེ་བཏང་སོམས་བཞག །ཐང་ཡྲིག་ནང་དུ་འད་
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གསུང་ཐོར་བུ།

མྲིན་མང་བཤད་ཀང་། །ཆོས་སྐོན་མ་ཡྲིན་རེས་འཇུག་འཕྲི་བསྣན་ལྷད། །ཡང་ན་ཕྲི་

མོ་མ་དག་རྲིམ་བརྒྱུད་སྐོན། །འདྲི་ཡྲི་རྒྱུ་མཚན་གནོད་བྱེད་རྣམ་གསུམ་གྲིས། །ངོས་

འཛིན་མཛད་པ་འདྲིས་མཚོན་ཚིག་དོན་ཀུན། །ཀུན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ནང་འགལ་གཏེར་

དུ་སྣང༌། སྣང་ཞྲིང་ཞེན་ན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྷུང༌། །ལྷུང་ལ་མྲི་འཇྲིགས་མཇུག་མེད་

དུད་འགྲོའྲི་ཕུལ། །པདྨ་གླྲིང་པར་རློམ་པའྲི་རེས་འབངས་དག །སྐོན་ཡོན་འབྱེད་པའྲི་

བོ་གྲོས་མྲིག་ཡོད་ན། །གཏེར་ཡྲིག་འཆོས་པའྲི་སྐབས་སུ་མ་སེབ་བམ།  །ལུང་

རྲིགས་ཁས་མྲི་ལེན་ལ་ད་ཅྲི་བྱ། །སན་ངག་མ་སྦངས་སན་ངག་ཚུལ་རྣམས་ལ། །རྣམ་

དཔོད་བོ་གྲོས་རྣམ་”གཞག
1
་མྲི་འཇུག་བརྫུན། །མྲི་བརྫུན་བདེན་ན་མྲི་རྲིགས༌ཚིག་

ངན་ལ། །ནང་འགལ་འགལ་བར་ནང་དོན་བསན་འདྲི་ཅྲི། །ལེགས་བཤད་བཤད་དོན་

དོན་གཉེར་བོ་ལྡན་ཀུན། །མཁས་གྲུབ་གྲུབ་མཆོག་མཆོག་གྱུར་ཙོང་ཁ་པའྲི། །རྲིང་

ལུགས་ལུགས་བཟང་བཟང་པོའྲི་རེས་སུ་ཞུགས། །ལུགས་གཞན་གཞན་དག་དག་

མྲིན་ཅྲི་རྲིགས་སྣང༌། །སྤྲུལ་པའྲི་སྐེས་མཆོག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྲིས། །ང་སྤྲུལ་ཡྲིན་

ཟེར་གཏེར་མྲིན་གཏེར་འད་འདོན། །དམ་ཉམས་གར་ཡང་མ་བྲིན་ཁྱུ་གཅྲིག་

ཚོགས། །ཉ་མའྲི་མགོ་སྐོར་འབེལ་མེད་ཆོས་བཤད་བྱེད། །ལུང་བསན་འདྲི་ཡང་ད་

ལྟའྲི་གཏེར་སོན་མཁན། །པད་གླྲིང་”ཟོལ
2
་ལ་བརེན་པའྲི་སེང་དུ་འབབ། །བདེན་

བརྫུན་གཟུར་གནས་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའྲི། །མཁས་པའྲི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྲིས་

གཟྲིགས་པས་གསལ། །རྣམ་དཀར་སོན་ཀའྲི་གངས་རྲིའྲི་དཔལ་འཕོག་པའྲི། །རྣམ་

དག་ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་དབྱངས་ཅན་མས། །རྣམ་གསལ་སྒ་དོན་རྒྱན་མཛེས་སན་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༧ན།   གཞག    ཞོལ། ༦ན༥ན།   བཞག

2  མ་ཕྱི། ༥བ༢ན།   ཟོལ    ཞོལ། ༦བ༢ན།   ཐོལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ངག་རྲིགས། །རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་ད་དུང་བདག་ལ་སྩོལ། །བདག་གྲིས་ཐུབ་ལ་

འཁོར་གྲིས་སད་ཚུལ་དེ། །དེ་བཞྲིན་དོན་གནས་སམ་པ་ག་ལ་སེམས། །སེམས་ཅན་

འདུད་ཀྲི་བར་ཆད་བརམས་པའྲི་ཚུལ། །ཚུལ་བསན་སྣང་ངོར་ཡྲིན་སམ་གདོན་མྲི་

ཟ། །སྐབས་དེར་བདུད་དཔུང་དཔུང་ཚོགས་གསར་བརམས་ནས། །བདུད་བཞྲི་མ་

བཅོམ་བཅོམ་ལྡན་སྲྲིད་པར་འགྱུར། །བཅུ་གཉྲིས་མཛད་ཀུན་ཀུན་མཁེན་མཛད་མྲི་

འགྱུར། །ཐུབ་པས་སྔོན་ཚེ་ཚེ་རབས་དཔག་མེད་ནས། །རོགས་སངས་”ཐོབ
1
་

གསུང་གསུང་དེ་མྲི་བདེན་འགྱུར། །ར་མཆོག་དྲུང་དུ་མ་ངན་འདས་གྱུར་ན། །དེ་

བཞྲིན་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ཡོངས་མྲི་འདའ། །ཆོས་ཀང་ནུབ་པར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་

གསུངས་པའྲི། །མདོ་སེ་དམ་པ་གསེར་འོད་སོགས་དང་འགལ། །ཤེས་བྱེད་ལུང་

རྲིགས་མང་ཡང་འདྲིར་མ་བཀོད། །དཔེར་ན་ངེས་དོན་དངོས་གནས་དབང་བྱས་

ན། །ལེགས་སྐར་ལྷས་སྦྲིན་སོན་པ་དྲུག་ལ་སོགས། །སངས་རྒྱས་ཆེ་བ་འདོན་ཕྲིར་

ལེགས་སྤྲུལ་པས། །རེ་ཉྲིད་སོན་པའྲི་སྤྲུལ་པར་སྒྲུབ་པར་མཚར། །ཇྲི་སྐད་གསོལ་

རྣམས་མྲི་དབང་ཁོད་ཉྲིད་ལ། །དེ་འདའྲི་དགོངས་”འཚོམས
2
་འཁྲུལ་སམ་སུ་ཞྲིག་

སེམས། །གསུང་གྲི་ནུས་པའྲི་ཤུགས་ལས་རབ་དཔད་དེ། །གོ་ཚོད་ཅུང་ཟད་སྤོས་

ནས་ཕུལ་བ་ལགས། །བསྐལ་པ་ལ་ཡང༌མུན་དང་སྒོན་བསྐལ་གཉྲིས། །སྒོན་བསྐལ་

ནང་ནས་སངས་རྒྱས་སོང་འབྱོན་པའྲི། །བསྐལ་བ་འདྲི་ལ་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་

ཞེས། །ལྷ་ཡྲི་ར་བཞྲིན་ཤེས་ལྡན་ཡོངས་ལ་གྲགས། །འོན་ཀང་སོན་དེའྲི་བསན་པ་

ནམ་གནས་ཀྲི། །བསྐལ་པ་འདྲི་ནྲི་སྲིགས་མ་ལྔས་སྦགས་མཐུས། །སངས་རྒྱས་སོང་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   ཐོབ    ཞོལ། ༦བ༥ན།   ཐུབ

2  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།   འཚོམས    ཞོལ། ༧ན༡ན།   ཚོམ
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གསུང་ཐོར་བུ།

ཀུན་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་ཚེ། །ཞྲིང་འདྲི་ཐུགས་ཀྲིས་བོར་ཀང་བདག་ཅག་གྲི །སོན་པ་

མཆོག་དེས་མྲི་མཇེད་འཇྲིག་རེན་གྲི། །འགྲོ་རྣམས་སྒོལ་བར་ཞལ་བཞེས་དམ་

བཅས་ཚེ། །བཅོམ་ལྡན་རྲིན་ཆེན་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི། །ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་

སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །ཐུབ་དབང་འདྲི་ཉྲིད་པད་དཀར་ལྟ་བུར་བསྔགས། །དེ་

ཕྲིར་བསྐལ་བཟང་ནང་ནས་བསྐལ་པ་འདྲི། །རོད་དུས་སྲིགས་མའྲི་བསྐལ་པར་མདོ་

ལས་གསུངས། །ཐུབ་དབང་བསན་པའྲི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ། །ལུང་སྒྲུབ་འབས་

བུའྲི་གནས་སྐབས་གསུམ་དུ་བྱེད། །དེ་ལའང་གདུལ་བྱའྲི་སྲིན་གྲོལ་མྱུར་བུལ་

གྲི། །ཁད་པར་མྲི་འད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར། །བསན་པ་འདྲི་ལ་བསྐལ་པ་སྲིགས་མ་

དང༌། རོགས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་ལ་སོགས་དབྱེ་བ་འཐད། །འགྲོ་ཀུན་བསམ་པའྲི་དབྱེ་

བ་མཐའ་ཡས་པས།  །རྒྱལ་བས་དང་ངེས་སྣ་ཚོགས་སྤྲིར་གསུངས་ཤྲིང༌། །ཁད་

པར་དམན་དང་རྒྱ་ཆེ་ཟབ་མོ་ལ། །ལྷག་པར་མོས་པའྲི་བོ་ངོར་ཆགས་བལ་དང༌། །ས་

དང་ཕར་ཕྲིན་ཕག་ཆེན་སྤོད་པ་ཡྲི། །ཐེག་པའྲི་རྲིམ་པ་དུ་མ་གསུང་པ་ལྟར། །མོས་

པའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་པའྲི་སྒོ་མང་ཡང༌། དེང་སང་གདུལ་བྱ་ཕལ་ཆེར་བོ་”དམན
1
་

པས། །ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཕན་པ་ཉྲིན་སྐར་ཙམ། །གདུལ་བྱའྲི་ཁམས་དང་མྲི་ལྡན་

ཆོས་བཤད་སྐོན། །དེ་ཕྲིར་ཇོ་བོ་བོད་དུ་བྱོན་པའྲི་ཚེ། །རྒྱལ་སྲས་འབོམ་གྲིས་རེ་ལ་

འདྲི་སྐད་དུ། །བོད་འདྲིར་ཟབ་ཟབ་ཆོས་ཀྲིས་ཕན་མྲི་ཐོགས། །ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་ཉྲིད་

དུ་ཕན་བྱའྲི་ཕྲིར། །སྐེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་རྲིམ་བོ་སྦོང་ཟབ། །ཚུལ་འདྲི་རྒྱུ་མཚན་

དུ་མས་གསོལ་པ་བཞྲིན། །ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་བརགས་ཏེ། །སྲས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།   དམན    ཞོལ། ༧བ༡ན།   རོངས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐུ་བོ་དགེ་བཤེས་སོན་པ་སོགས། །ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་གདུལ་བྱ་འགའ་ཞྲིག་དོན། 

གསང་སྔགས་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་རྣམས་སྦས་ཏེ་གསུངས། །དངོས་བརྒྱུད་གདུལ་བྱ་

ཡོངས་ལ་ཕན་ཕྲིར་དུ། །ལས་འབས་ཐུན་མོང་བ་ཡྲི་ཆོས་ཆར་ཕབ། །དེས་ན་རོགས་

པ་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །འཁོར་བར་འཆྲིང་བ་སང་བྱའྲི་གཙོར་འཛིན་

ཅྲིང༌། །འཁྲུལ་སྣང་རང་གྲོལ་མཁས་པ་སུ་ཞྲིག་འདོད། །འོན་ཀང་བོ་གསལ་པདྨའྲི་

ངང་ཚུལ་གྲིས། །རྒྱ་ནག་མཁན་པོ་རྲིགས་པས་མཐར་བསྐྲད་ཚེ། །མཆྲིལ་ལྷམ་ཟུང་

གཅྲིག་ལུས་པས་མ་འོངས་དུས། །གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཁོ་བོའྲི་རྲིང་ལུགས་

ཉྲིད། །འཛིན་པ་མང་དུ་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསན་ལྟར། །ཕྲི་རུ་པཎ་གྲུབ་བཞེད་སྲོལ་

བརྫུ་ལ་བརེན། །ནང་ན་ཧྭ་ཤང་ལྟ་སྒོམ་ཉམས་ལེན་པའྲི། །སྒོམ་ཆེན་མང་པོས་གངས་

ཁོད་གང་བར་འགྱུར། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག༌མྲི་ལ་རས་པས་ནྲི། །བ་མ་”བསེན
1
་

ནས་སྲིག་བཤགས་དཀའ་སྤད་སོགས། །ཐུན་མོང་ལམ་གྲིས་ཐུགས་རྒྱུད་སྦངས་

པའྲི་ཕྲིར། །རྣམ་ཐར་མགུར་འབུམ་གཉྲིས་ན་གསལ་བར་བཞུགས། །ནག་ཕོགས་

དུས་འཁྲུག་ནད་སྲིག་དར་བའྲི་སྐབས། །ཆོས་པ་ཕལ་ཆེར་ཆོས་བཞྲིན་མྲི་སྤོད་

པར། །ཆོས་མཛད་རྣམས་ལ་ཆོས་མྲིན་སྐུར་པ་འདེབས། །མངོན་བརོད་བརས་

བཅྲིངས་གབ་”རྲིས
2
་རྒྱན་ལ་སོགས། །སན་ངག་མ་སྦངས་རང་གར་མྲི་ཤེས་

མོད། །འོན་ཀང་སྐེས་སོབས་བོ་གྲོས་ཀྲིས་དཔད་པའྲི། །སྒ་དོན་རྒྱན་དུ་བཀོད་པའྲི་

ཞུ་ཡྲིག་འདྲི། །མྲི་དབང་ཐུགས་ཀྲི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་སོན། །རྣམ་དཔོད་དཔོད་ལྡན་

ཡྲིད་ཆེས་ལེགས་བཤད་འདྲི། །མཁས་གྲུབ་དུ་མའྲི་དབང་ཕྱུག་དགེ་ལེགས་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༢ན།   བརེན  *བསེན     བླ།༼ཀ༽ ༨བ༥ན།   བསེན

2  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   རྩྱིས    ཞོལ། ༨ན༡ན།   ཚིས
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དཔལ། །སྒྲུབ་གནས་གནས་མཆོག་བ་སོ་ཞེས་བྱ་ནས། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།   

རེ་བཙུན་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་ཞལ་གྲི་པདྨོ་ལས་བྱུང་

བའྲི་བདུད་རྲི་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བྱས་པ།

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་

གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་འདྲིར་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲིས་དལ་བའྲི་རེན་

ཁད་པར་ཅན་རྙེད་པའྲི་དུས་སུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་རུང་གྲི་གོ་

འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་སྲྲིད་པའྲི་ར་བར་གྱུར་པའྲི་

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་དག་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དྲུང་ནས་འབྱྲིན་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཤེས་རབ་བསྐེད་པའང་ཆོས་མངོན་པའྲི་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལ་

མ་བརེན་པར་མྲི་ནུས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་མངོན་པའྲི་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལ་

ཐོས་བསམ་གྲིས་རྲིམས་ཀྲིས་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ལ་གང་དུ་འཇུག་བྱའྲི་

ཆོས་མངོན་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཆོས་མངོན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཐུན་

མོང་བའྲི་ཆོས་མངོན་པ་གཉྲིས་ལས་འདྲིར་ནྲི། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའྲི་ཆོས་མངོན་པ་

མཐའ་དག་གྲི་དོན་ཐམས་ཅད་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔར་བསྡུས་ནས་སོན་པར་བྱེད་

པ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བསན་བཅོས་མཛད་དོ། །དེ་

ཡང་དོན་ཚན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཏེ། ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་དངོས་པོ། ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་

དོན། ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ། ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ། ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུ། ཡོངས་

ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་
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སུ་ཤེས་པའྲི་དངོས་པོ། ཀུན་འབྱུང་སང་བྱར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་དངོས་པོ། འགོག་

པ་ཐོབ་བྱར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་དངོས་པོ། ལམ་བསེན་བྱར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་

བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་དག་དོན་གང་དང་ལྡན་པས། ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་

དོན་དུ་འཇོག་ཅེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ནྲི་མྲི་རག་སྡུག་བསྔལ་སོང་བདག་མེད་བཞྲིའྲི་དོན་

དང་ལྡན་པས་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་ཤེས་བར་བྱ་བའྲི་དོན་དང༌། ཀུན་

འབྱུང་ནྲི། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་། རབ་སྐེ། རྐེན་བཞྲིའྲི་དོན་དང་ལྡན་པས་སང་བྱར་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དང༌། འགོག་པ་ནྲི། འགོག་པ་ཞྲི་བ་ག་ནོམ་ངེས་འབྱྲིན་

བཞྲིའྲི་དོན་དང་ལྡན་པས་ཕན་ཡོན་གྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དང་། 

ལམ་ནྲི། ལམ་རྲིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ངེས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་དོན་དང་ལྡན་པས་བསེན་བྱར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་པའྲི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཡང་དག་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

གནས་ཏེ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་བདེན་བཞྲིའྲི་ཁད་ཆོས་མྲི་རག་

སོགས་བཅུ་དྲུག་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནྲི་ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ནོ། །བཞྲི་པ་

ནྲི། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་པ་ལས་བདེན་བཞྲིའྲི་ཁད་ཆོས་མྲི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

རོགས་པའྲི་ས་ལམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །ལྔ་

པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་བསྒོམས་པས་ཐེག་པ་རང་རང་གྲི་སངས་རོགས་

ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ནྲི་ཡོངས་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ནོ། །དྲུག་པ་ནྲི། 

དེ་ལ་བརེན་ནས་ཟད་པ་དང༌། མྲི་སྐེ་བ་དང༌། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཤེས་པ་སོགས་ནྲི་

ཡོངས་ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་ཚུལ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ། མཚན་ཉྲིད་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་པ་གཉྲིས་སུ་
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ཡོད་ཅྲིང༌། དང་པོ་ནྲི། ཀུན་བྱང་གྲི་ཆོས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་

རྣམས་ཀྲི་རང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ཟག་བཅས་ཟག་མེད། དགེ་མྲི་དགེ་ཕན་ཡོན་དང་

ཉེས་དམྲིགས་དགོས་པ་སོགས་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྒོ་ནས་སོན་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། གཉྲིས་པ་ལ། བདེན་པ་རྣམ་ངེས། ཆོས་རྣམ་ངེས། ཐོབ་པ་རྣམ་ངེས། འབེལ་

གཏམ་རྣམ་ངེས་དང་བཞྲིར་ཡོད་པའྲི་དང་པོས་ཀུན་བྱང་གྲི་ཆོས་རྣམས་ལམ་གྲི་

དམྲིགས་པ་བདེན་བཞྲིར་བསྡུས་ནས་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་བདེན་པ་རྣམ་ངེས་དང༌། ཚུལ་

ཁྲིམས་ལ་གནས་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྲིས་

རྲིམས་ཀྲིས་ཞུགས་ནས་བདེན་བཞྲིའྲི་སེང་གྲི་མྲི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་འཚོལ་ཚུལ་སོན་པ་ཆོས་རྣམ་ངེས། བཙལ་བ་དེའྲི་དོན་བསྒོམས་པའྲི་

ཐུགས་རེས་རང་རང་གྲི་སངས་རོགས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་སོན་པ་

ཐོབ་པ་རྣམ་ངེས། རང་གྲིས་ཐོབ་ཅྲིང་རྙེད་པ་དེ་ཚར་བཅད་དང་རེས་འཛིན་གྲི་སྒོ་

ནས་གཞན་ལ་སོན་ཚུལ་འཆད་པ་འབེལ་གཏམ་རྣམ་ངེས་ཀྲིས་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་སྒྲིག་ན་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་པོའྲི་སྐབས་སུ་

བསན་པའྲི་ཀུན་བྱང་གྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ལམ་གྲི་དམྲིགས་པར་བྱས། འགའ་ཞྲིག་

ལམ་ལ་སོབ་ཚུལ་དུ་བྱས། འགའ་ཞྲིག་དེ་ལྟར་བསབས་པས་ཐོབ་པའྲི་འབས་བུར་

བྱས། ལ་ལ་འབས་བུ་དེ་ཐོབ་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཐབས་སུ་བྱས་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བདེན་པ་རྣམ་ངེས་སོགས་བཞྲིས་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་ཀྲི་ཆོས་དོར་བྱ་རྣམས་འཁོར་བ་རྒྱུ་འབས་སྡུག་ཀུན་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་ཤྲིང་། 

རྣམ་བྱང་གྲི་ཆོས་བང་བྱ་རྣམས་རྣམ་བྱང་རྒྱུ་འབས་འགོག་ལམ་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་
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ནས་བཞྲི་པོ་དེ་དག་ཁད་བཞྲིར་བཟུང་སེ། དེའྲི་ཁད་ཆོས་མྲི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

ལམ་གྲི་དམྲིགས་པར་བསྡུས་ནས་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་བདེན་པ་རྣམ་ངེས་དང་། དེ་ཡང་

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་ཏེ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་

པར་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཆོས་རྣམ་ངེས་དང༌། དམྲིགས་པ་དེ་དག་

ཤེས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་བསྒོམས་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་སངས་རོགས་ཀྲི་

འབས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་ཐོབ་པ་རྣམ་ངེས་དང༌། དེ་འདའྲི་འབས་བུ་ཁད་

པར་ཅན་ཐོབ་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་འབེལ་གཏམ་རྣམ་ངེས་

བསན་ནོ། །ཡང་དོན་ཚན་གསུམ་”དུ་ཡང
1
་འདུ་སེ། གང་ལ་བསབ་པར་བྱ་བའྲི་

དམྲིགས་པ། དམྲིགས་པ་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སོབ་ཚུལ། ”དེ
2
་ལྟར་བསབས་པའྲི་དགོས་པ་

གསུམ་དུ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དང་པོ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། ཉོན་

མོངས་རྣམ་སྦོང་གྲི་དམྲིགས་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཀུན་བཏུས་ཀྲིས་

འཆད་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི་བདེན་པ་རྣམ་ངེས་ཀྲིས་འཆད་དོ། །གཉྲིས་པ་སོབ་ཚུལ་ནྲི་

ཆོས་རྣམ་ངེས་ཀྲིས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ལ། རང་དོན་སངས་རོགས་ཀྲིས་བསྡུས་

པའྲི་དགོས་པ་དང༌། གཞན་དོན་འབེལ་གཏམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་དགོས་པ་གཉྲིས་

ལས་དང་པོ་ནྲི། ཐོབ་པ་རྣམ་ངེས་དང༌། གཉྲིས་པ་འབེལ་གཏམ་རྣམ་ངེས་ཀྲིས་འཆད་

དོ།  །ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་

དཔལ་གྲི་ཞལ་གྲི་པདྨོ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདུད་རྲི། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བྱས་པའོ། །འདྲིས་ཀང་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   དུ་ཡང    ཞོལ། ༩བ༤ན།   དུའང

2  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   དེ    ཞོལ། ༩བ༤ན།   ད
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གསུང་ཐོར་བུ།

རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅྲིག །

 

༄༅། །ཡྲིག་རྲིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་རྣམ་གྲངས་བཞུགས་

སོ། །

༄༅། །ཡྲིག་རྲིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་རྣམ་གྲངས་བཞུགས་སོ།  །ཡྲིག་

རྲིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲི་སེ། །ཚངས་པ་དང་ནྲི་ཁ་རོ་ཏྲི། །པདྨའྲི་སྲིང་པོ་ཨཾ་ག་

དང༌། །སང་ག་དང་ནྲི་མ་ག་དཾ། །བཀྲ་ཤྲིས་དང་ནྲི་སོར་མོ་དང༌། །ཤ་ཀ་ནྲི་དང་ཡ་བ་

ནྲི། །བག་ལེ་བ་དང་པ་རུ་ཤ །འགྲོ་ལྡྲིང་བ་དང་ཀྲི་ར་ཏ། །ལྷོ་ཕོགས་པ་དང་དག་ཤུལ་

ཅན། །གྲངས་ཡྲིག་དང་ནྲི་སྤྲིའུ་བཙུགས། །རེས་སུ་མཐུན་དང་འབྲུ་ཤ་དང་། །ཁ་ཤ་

དག་ནྲི་རྒྱ་ཡྲིག་དང༌། །སུ་ན་དང་ནྲི་ཧུ་ན་དང་། །འབྲིང་རྒྱས་འབྲིང་དང་རྒྱལ་དང་

ནྲི། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྤྲིན་དང་། །དྲི་ཟ་མྲི་འམ་ཅྲི་ཡྲིག་དང༌། །ལྟོ་འཕེ་ལྷ་མྲིན་

ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་། །རྲི་དྭགས་འཁོར་ལོ་པའྲི་ཡྲི་གེ། །ཁ་སྐད་ཤེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་

དང༌། །ས་བ་དང་ནྲི་བར་སྣང་དང་། །བ་ལང་སྤོད་དང་སྒ་མྲི་སན། །ལུས་འཕགས་

གླྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། ། ”གདེག
1
་དང་བཞག་དང་བསྣན་པ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་རོ་རེ་སྤྲིང་

ཡྲིག་ལན། །རྣམ་རོར་རྲིངས་མེད་བསན་བཅོས་བསྐོར། །རྲིས་བསྐོར་གདེག་དང་

བཞག་པ་བསྐོར། །རྐང་ཤྲིས་ཚིགས་མཚམས་ཡྲི་གེ་དང་། །དེ་བཞྲིན་བར་གྲི་ཡྲི་གེ་

དང༌། །བ་ཐབས་དང་ནྲི་སྒ་ཀུན་སྡུད། །རྲིགས་མཐུན་རྣམ་འདེ་དཀའ་ཐུབ་སྤད། །ལྷང་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༧ན།   གདོག    ཞོལ། ༡༠ན༤ན།   གདེག   * གདེག
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ངེ་བ་དང་ས་ལྟ་བ། །དེ་བཞྲིན་མཁའ་ལྟའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། །སྲིན་གྲི་རྒྱུ་མཐུན་ཡྲི་གེ་

དང༌། །སྲིང་པོ་ཀུན་སྡུད་ཡྲི་གེ་དང༌། །འབྱུང་པོའྲི་སྒ་སྡུད་ཡྲི་གེ་སེ། །རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་

ར་བཞྲི་པོ། །སོན་པས་ཀུན་གྲི་བཤེས་ལ་གསུངས། །ཡྲིག་རྲིགས་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲི་

སོམ། །མ་ག་ཏའྲི་ལན་ཙ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་མཐའ་དང་ན་ག་ར། །ཟ་ཧོར་ཨུ་ཊྲི་ཡ་ནའྲི་

ཡུལ། །ཁ་ཆེ་དང་ནྲི་ད་རྲི་དང༌། །པྲྲི་”ཡདྐུ
1
་དང་བྷ་ཡུ་སོགས། །འཕགས་པའྲི་ཡུལ་

གྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། རྒྱ་ནག་ཡུ་གུར་ཧོར་ཡྲིག་དང༌། །གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་གྲགས་པ་

སོགས། །ཡྲི་གེའྲི་འདུ་བྱེད་མཐར་ཕྲིན་པ། །བོ་གསལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་

ཡྲི། །འདྲི་བཞྲིན་འདྲི་བའྲི་འཕྲུལ་ཡྲིག་མཁན། །ཡོད་ན་ཤེས་བྱའྲི་མེ་ལོང་ལ། །རྣམ་

དཔོད་གཟུགས་བརྙན་གསལ་བར་གྲིས། །མངྒལཾ། །   

༄༅། །དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་དྲིས་

ལན་བཞུགས་སོ། །

རོ་རེ་འཆང་དབང་བ་མའྲི་ཞབས་བཏུད་དེ། །དད་ལྡན་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པར་

འདོད་ཁོད་ལ། །དྲིས་པའྲི་དོན་རྣམས་ཁོ་བོས་འདྲིར་བརོད་ཀྲིས། །རོགས་པར་ས་

བའྲི་དོན་ལ་སོམ་ཉྲི་སོངས། །ནང་པར་སྔ་དོ་གཉྲིད་སད་མ་ཐག་གྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༣ན།   ཡདྐུ    ཞོལ། ༡༠བ༡ན།   ལདྐུ
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གསུང་ཐོར་བུ།

གླུས་ཅྲིག་ཅར་”དུ་
1
བསྐུལ་བ་དང་རྲིམ་གྲིས་བསྐུལ་བར་མོས་པ་ལ། དེའྲི་སྔོན་དུ་

གཉྲིད་དུ་འགྲོ་བར་རོམ་པ་ན་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་ཚུལ་བྱེད་དགོས། 

དེ་ལས་ལྡང་བ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྣང་བ་ན་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྣང་བ་དང་མཚུངས་པའྲི་བག་ཅ་

ལྟ་བུའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་བསྐུལ་བར་མོས་པས་ཆོག་གྲི།  ཉྲིན་པར་མངོན་

རོགས་བསྒོམ་པའྲི་སྐབས་ལྟར་རྲིམ་གྲིས་བསྐུལ་བར་བསྒོམ་མྲི་དགོས། བསྐུལ་ནས་

ཆུ་ལས་ཉ་ལྡང་གྲི་ཚུལ་དུ་འོད་གསལ་བའྲི་ངང་ལས་ཅྲིག་ཅར་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་ཕག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་བོས་བསྒོམས་པ་ཡྲིན། 

”བོ་ལ
2
་གསལ་ན་ངག་ཏུ་བརོད་མྲི་དགོས། མྲི་གསལ་ན་གསལ་པའྲི་རྐེན་དུ་ངག་ཏུ་

བརོད་པ་ལ་མྲི་རུང་བ་མེད། འདྲི་ལོངས་སྤྲུལ་གང་གྲི་ལམ་བྱེད་ཡྲིན་ཞེས་པ། བསྐེད་

རྲིམ་ཁོ་ནའྲི་སྐབས་སུ་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཚེ་ལམ་བྱེད་ཇྲི་བཞྲིན་མེད་པས། གཉྲིད་སད་པ་

ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་གཟུགས་ཀྲི་

སྐུར་ལངས་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་ལམ་བྱེད་ཙམ་མ་གཏོགས་ལོངས་སྐུ་དང་དེས་བཟུང་

བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བྱེད་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་བཞག་དཀའ། འོན་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྲི་གཙོ་བོ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོར་བཞེངས་པ་དང་རྲིགས་མཚུངས་ཙམ་

གྲི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བྱེད་ཙམ་དུ་བཞག་ཀང་རུང༌། སྐབས་འགྲོ་སེམས་བསྐེད་

སོགས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བྱེད་ཚུལ་ཁོ་བོས་ཡྲི་གེར་ཟུར་དུ་བྱས་ཡོད་པས་དེར་བལྟས་

པས་ཤེས་པར་འགྱུར། བ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་འཁྲིད་ཡྲིག་ལྟར་བྱེད་པ་ལས་འོས་ཅྲི་

ཡོད། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་དེར་དན་ཤེས་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཙམ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།   དུ་    ཞོལ། ༡༠བ༣ན།  -དུ་

2  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   བློ་ལ    ཞོལ། ༡༠བ༥ན།   བློས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲིས་ཉྲིན་ཞག་རེའྲི་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཐེབས་རེའང་མ་བསྐངས་པའྲི་ལྟུང་བ་ཁེགས་པའྲི་བྱ་

བ་ཙམ་བྱེད་པར་ནུས། ཆོས་”
1
བདག་འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་འགྲོ་བ་ཅྲིག་འདོད་ན་དེ་

འདས་མྲི་ཆོག །ལྟ་བའྲི་གོ་བ་དན་ཙམ་མྲིན་པར། དམྲིགས་རྣམ་བསྐང་ཚུལ་ཡང་

དག་པར་བརར་ཤ་བཅད་ནས། མོང་བ་སྣ་ཟྲིན་ཙམ་བྱུང་གྲི་བར་དུ་གཅྲིག་ཏུ་

བསྐངས་ཏེ། དེ་ནས་ཀང་རྒྱུན་གྲི་རྣམ་འབྱོར་དུ་བྱས་ནས་བསྐངས་ཤྲིང་། སྤོད་ལམ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་བའྲི་རྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དན་ཤེས་ནར་མར་འབད་པས་བསེན་པ་

ཞྲིག །སྔགས་མཚན་ཉྲིད་གང་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཡང་མེད་མྲི་རུང་གྲི་ཉམས་

ལེན་གཙོ་བོ་ཡྲིན། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡྲིད་ངོར་རེན་དང་བརེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྣང་བ་གང་ཤར་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བ་གཅྲིག་ལེགས་

པར་སྦང་དགོས་པ་ཡྲིན། ཅུང་ཟད་དན་པ་ཙམ་རེས་ག་ལ་ཆོག །སྭ་བྷཱ་ཝས་སོང་པར་

སྦངས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་དམྲིགས་རྣམ་བསེན་ཚུལ་

ཤེས་པར་བྱས་ནས་འཇོག་གྲི། ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྣང་བ་དང་སོང་པ་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་བ་མྲིན། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་སྐབས་སུ་གཙོ་

བོར་མ་ལྟ་བུའྲི་དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་བ་དང་། ཡང་ཐུན་བཞྲིར་བསྐེད་རོགས་བསྒོམ་

པའྲི་ཐུན་མཚམས་སུ། ལྟ་བའྲི་མོང་བ་བོགས་དབྱུང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕར་ཕྲིན་

ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་གྲི་ལྟ་བ་བསྐང་ཚུལ་སོང་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་གྲི་དཔད་བསྒོམ་

སོགས་ཀང་ཡང་ཡང་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྐེད་རོགས་

ཀྲི་སྐབས་སུ་ལྟ་བ་དན་དགོས་པ་རྣམས་ལ་བོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཐོན་འོང་བ་ཡྲིན། 

1  མ་ཕྱི། ༩ན༤ན།  -དང་    ཞོལ། ༡༡ན༣ན།  +དང་
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གསུང་ཐོར་བུ།

ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པའྲི་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་ཐུན་མཚམས་སུ་བྱེད་པ་སྲིང་པོ་རྒྱན་ལ་སོགས་

པའྲི་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན། ཐུན་མགོ་ལ་བྱེད་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཙམ་མ་གཏོགས་ངེས་པར་དགོས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མྲི་བཞེད་

པས་རྒྱུན་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་ཡོད་མེད་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ཀང༌། ལྟུང་བ་འཕེལ་བ་འགོག་པ་

དང་། སྔར་ཡོད་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པ་ལ་འབད་པ་

གལ་ཆེ་བ་ཡྲིན། སོམ་པ་གསུམ་གྲི་བསབ་བྱ་རང་རང་གྲིས་གང་ཁས་བངས་པ་

རྣམས་ལ་སོམ་སེམས་བྱེད་པའྲི་ཚེ་སོམ་ཚིག་སོགས་ཀྲི་ཚིག་རྲིས་ཡྲིད་ལ་དན་པ་

མ་བྱས་ན་བསབ་བྱ་རྣམས་ངེས་པོ་མྲི་འོང་བར་སྣང་ན་ཚིག་རྲིས་མཐར་ཆགས་ཡྲིད་

ལ་བཤར་ནས་དེའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དོན་ཡྲིད་ལ་བྱ་སེ་སོམ་སེམས་བྱ། ཚིག་རྲིས་ལ་

མ་བརེན་ཀང་དོན་ཚང་བ་དན་པར་ནུས་པ་ལ་བྱང་ནས་ཚིག་རྲིས་ཡྲིད་ལ་མ་བྱས་

ཀང་ཆོག །ཡྲིད་ལ་བཤར་མྲི་ཤེས་བའྲི་ལས་དང་པོ་བ་ཡྲིན་ན་མ་གཏོགས་སོམ་

ཚིག་སོགས་ངག་ཏུ་བཤར་མྲི་དགོས། དགེ་སོང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་གྲིས་ཐུན་

བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ཀྲི་སྐབས་སུ་བསོད་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་དང་མེ་རེག་

སོགས་ཀྲི་དུས་དན་ནྲི་ཐུན་ཐོག་མ་ནས་ཐུན་མཇུག་བར་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པས་ཆོག་གྲི། “ཐེང
1
་རེ་བཞྲིན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་མྲི་དགོས། རོ་རེ་དྲིལ་

བུའྲི་དེ་ཉྲིད་དན་པར་བྱེད་པ་དང་མྲི་འད། སོམ་པ་སོ་སོའྲི་བཅས་པ་རྲིགས་ཐ་དད་

ཡྲིན། སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་”ནྲི་ས་
2
ལ་སོགས་པ་ལན་དྲུག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་ཉྲིན་

མོ་ཐུན་གསུམ་དང་མཚན་མོ་ཐུན་གསུམ་དུ་བྱས་པའྲི་ཐུན་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་ཐེབས་རེ་

1  *མ་ཕྱི་ཞོལ་བླ་བང་གསུམ་གར་ཐེང་བྱིས་འདུག་ཀང་ཐེབས་སམ་ཐེངས་གང་རུང་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

2  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།  ནྱི་ས་    ཞོལ། ༡༢ན༢ན། ནྱི་སྦྱིན་པ་    བླ། ༡༣བ༢ན།  སྦྱིན་པ་



 140  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཐུན་གཅྲིག་གྲི་ནང་དུ་ལན་དྲུག་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གྲངས་ཀྲི་རྲིས་

འགྲྲིག་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ཡང་དུས་དྲུག་ཏུ། ཞེས་པའྲི་དུས་དྲུག་པོ་

ངོས་བཟུང་འབྲུ་མནན་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་མོད། ཇྲི་ལྟར་དྲིས་པ་དག་ལ་ལན་བརོད་ཟྲིན་

ཏོ། །

ཁེད་ཀྲི་དྲི་བ་འདྲིའམ་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས། །གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་རོགས་པ་ཤྲིན་

ཏུ་ས། །འོན་ཀང་སྲིང་ནས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིས། །འདྲི་དག་ཤེས་བར་འདོད་

པས་རེས་ཡྲི་རང༌། །རེ་གཅྲིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའྲི་བརོན་པ་ཡྲིས། །བསྐེད་རོགས་

ཟབ་མོའྲི་ཉམས་ལེན་མཛད་པ་རྣམས། །ཐོག་མར་ཐུན་མོང་ལམ་གྲིས་རྒྱུད་སྦངས་

ནས། །དམ་ཚིག་སོམ་ལ་གནས་པ་གཅེས་པའྲི་སྒོ། །དེ་ནས་བསྐེད་རོགས་ལམ་གྲི་

རྲིམ་པ་ལ། །ཁོལ་འདོན་མྲིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ལུས། །ལེགས་པར་ངེས་པའྲི་

གོ་བ་མ་ཆགས་ན། །ཉམས་ལེན་གཞྲི་ར་བལ་བར་མཁེན་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་གོ་བ་

རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས། །ཚིམ་པར་མྲི་བྱ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་འདོད་ན། །ཤྲིན་ཏུ་ཕ་ཞྲིང་

རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས། །ཆེས་ཆེར་རྙེད་པ་ས་བ་མ་ཡྲིན་པས། །ལམ་གྲི་

གནད་མཆོག་དུ་མའྲི་ངེས་པ་ནྲི། །ཡུན་རྲིང་བ་མ་བསེན་ལས་ལེགས་དངས་

ཤྲིང་། །དང་པོ་བསྐེད་དང་སྐེས་པ་བོགས་འབྱྲིན་དང༌། །ཕྲི་ནང་མྲི་མཐུན་བགེགས་

རྣམས་སེལ་བ་ལ། །ལེགས་པར་སྦངས་པའྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས། །རྣམ་པར་

བརྒྱན་པའྲི་དམྲིགས་པའྲི་གནད་རྣམས་ལ། །གདམས་ངག་”རང
1
་བྱན་ཆུད་པའྲི་

གདེངས་ལྡན་པས། །ཚེ་འདྲིའྲི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུན་བཅད་དེ། །དབེན་པའྲི་གནས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༤ན།   རང    ཞོལ། ༡༢བ༡ན།   རང    བླ། ༡༤ན༢ན།  ནང
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གསུང་ཐོར་བུ།

སུ་སྒྲིད་ལུག་མྲི་འགྱུར་པའྲི། །བརོན་པ་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་བཞྲིན་བསེན་པ་འཚལ། །དེ་

ལྟར་ལགས་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས། །རྨད་བྱུང་དགེས་པ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་

མཆོག་ཡྲིན། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ཟབ་མོའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ལ། །རེ་གཅྲིག་ཉམས་ལེན་

བྱེད་འདོད་བསམ་པ་བཟང་། ཞེས་”བུ་འབོར་བ
1
་དགེ་བཤེས་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་

གྲིས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་ཀྲིས་སྨྲས་པའོ། ། “
2

༄༅། །དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དྲིས་ལན་

བཞུགས་སོ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །རང་རེའྲི་གསུང་ཤོག་འཕོད་ལགས། འཛམ་གླྲིང་

གྲི་ཉྲི་ཟླ་ཟུང་གཅྲིག་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བའྲི་སྣང་བ་ལ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པའྲི་སྐལ་

ལྡན་གྲི་གདུལ་བྱ་ཤྲིན་ཏུ་ཉུང་བར་གདའ། རང་ལ་ཁེར་ཀ་མ་མཆྲིས་ཀང༌། རེ་བཙུན་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཟབ་དོན་གནད་ཀྲི་ཉྲིང་ཁུ་ལེགས་པར་

སྩལ་བ་རྣམས་བོ་ཡྲི་བུམ་པར་ཅུང་ཟད་ཆགས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ཕེང་བས་ཁེད་རངས་

པར་གྱུར་པ་ཐུགས་ལ་བཏགས། རེ་ཆོས་ཀྲི་སྤན་ལྡན་གཞུང་འཆད་པའྲི་སྐབས་དང་

གདམས་ངག་སོན་པའྲི་སྐབས་དགོངས་པ་འགལ་བ་ངེད་བོ་ཡུལ་ན་མྲི་བདེ་ལགས། 

བདག་གྲི་བ་མ་དེ་གཞུང་ལུགས་གདམས་ངག་ཏུ་སོན་པས། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༥-༦ན།   ཞོལ། ༡༢བ༣ན།  བུ་འབོར་བ    བླ།  ༡༤ན༤ན།  བུ་འབོར་པ    སྐུ། ༡༨༦ན༥ན།  བ་འབོར་པ

2  *དྱིས་ལན་འདྱི་འོག་གྱི་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྱིས་ལན་དང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་འདུག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྔོན་མ་བྱུང་བའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་འབྱེད་ལགས། དོན་འདྲི་ཕ་རེས་བུ་ཡྲིས་སྐོང་ཞྲིང་། 

འཁོངས་པའྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་ནྲི། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཅྲིག་པུར་བས། ཉམས་

ལེན་གྲི་སྐབས་སུ་སྣང་བ་དང་རང་བཞྲིན་གཉྲིས་ཀ་འགོག་དགོས་པར་བཞེད་ཀང་

རང་བཞྲིན་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་ཡོད་དངོས་འགོག་པ་སྣང་བ་འགོག་པའྲི་དོན་དུ་

མྲི་བཞེད་པར་གོ ། རེ་ཡབ་ཀྲིས་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྣང་བ་འགོག་ཅེས་གསུངས་པ་ནྲི། 

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཉམ་གཞག་གྲིས་རྲིག་ངོར་སྣང་བ་ལྡོག་དགོས་པར་

བཞེད་པ་དང་དོན་འད་བས། སྣང་བ་མེད་པར་བསྒོམ་པ་མྲིན། འདྲི་ཤྲིན་ཏུ་གནད་ཆེ་

བའྲི་མན་ངག་ལགས། དོན་འདྲི་ལ་བ་མ་ཡབ་སྲས་དགོངས་པ་གཅྲིག་དང་དབྱངས་

གཅྲིག་ཏུ་བདག་གྲིས་རོགས། དེ་བས་ན་ལྟ་འཁྲིད་ཕྲི་མ་དེར་སྐེ་བ་སོགས་འགོག་པ་

ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཞེས་པའྲི་ཁད་པར་སྦར་དགོས་ཀྲི། སྐེ་བ་ཙམ་དགག་ཏུ་

མྲི་རུང་ཞེས་ནན་ཏུར་ཆེན་པོ་མཛད་གདའ་བ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་ཉམས་ལེན་གྲི་

སྐབས་སུ་སྐེ་བ་སོགས་རྲིགས་པས་འགོག་པར་བཞེད་ན། ཉམས་ལེན་སོན་པའྲི་

འཁྲིད་ཡྲིག་ཏུ་སྐེ་བ་རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་མྲིན་པར་ག་ལ་འོས། མཉམ་གཞག་སྤོས་

མེད་”ནམ་མཁའྲི
1
་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །རེས་ཐོབ་རེན་འབེལ་སྒྱུ་མའྲི་ལམ་ཁེར་རྣམས།  

ཞེས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྣང་བ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་འགོག་པར་བསན་ཞེས་སྨྲ་

བ་དེས། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྣང་བ་འགོག་ན་སྣང་བ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་འགོག་པ་

ལས་འོས་མེད་སམ་ཏུ་བསམ་ནས་སྣང་བ་རྲིགས་པས་”མ་
2
དཔད་པར་མཉམ་

གཞག་ཏུ་ངེས་ངོར་འགོག་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་མཉམ་རེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༥ན།   ནམ་མཁའྱི    ཞོལ། ༡༣ན༤ན།   ནམཁའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།   མ་    ཞོལ། ༡༣ན༥ན།   -མ་
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གསུང་ཐོར་བུ།

གཉྲིས་གང་དུ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་གདའ་བ། ལར་སྣང་

བ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་འགོག་པ་དེ་མཉམ་པར་མ་གཞག་པའྲི་གོང་དུ་ཡྲིན་ན། 

མཉམ་པར་མ་གཞག་པའྲི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་བ་མྲི་འགོག་པ་བ་མའྲི་

བཞེད་པར་འདོད་པ་དང་འགལ། མཉམ་པར་བཞག་ནས་སྣང་བ་རྲིགས་པས་འགོག་

པ་ཡྲིན་ན། མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་རྲིགས་པས་དཔད་པར་བྱར་མྲི་

རུང་ཞེས་པ་བ་མའྲི་དགོངས་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་བ་ལགས་མོད། འདྲི་དག་ལ་

བརོད་པར་བྱ་བ་མང་ན་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་འདྲིར་མ་བྲིས། འདྲི་ཙམ་གྲིས་

དགོངས་པར་ཡོད་ལགས། དོན་དམ་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སེམས་པ་ཡང༌། སྣང་བ་དོན་

དམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་འགོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འབེལ་བ་ལགས་ཀྲི། སྣང་བ་ཙམ་འགོག་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འབེལ་མེད་ལགས། བ་མ་ཡབ་ཀྲི་བཞེད་པས། གང་ཟག་གྲི་བདག་

ཅེས་པ་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྲི་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྲི་བཏགས་ཡོད་མྲིང་རྐང་ཙམ་

འདྲི་ཀ་ལ་བཞེད། འདྲི་ཐ་སད་དུ་མྲི་འགོག་ཅྲིང་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་ཡྲིན། དོན་དམ་དུ་

འགོག་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པའྲི་དོན་དུ་བཞེད། བ་མ་སྲས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་

བརེན་ནས་བཏགས་པའྲི་སྐེས་བུ་དེ་གང་ཟག་ཡྲིན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མ་ཡྲིན། དེ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་བཞེད། གང་ཟག་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་

དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་རགས་ཀྲི་དགག་བྱར་བཞེད། དེས་ན་ཡབ་སྲས་གཉྲིས་གང་

ཟག་གྲི་བདག་ཐ་སད་དུ་འགོག་པ་དང༌། མྲི་འགོག་པའྲི་ཚུལ་བཞེད་པ་ཅུང་མྲི་འད་

བར་གོ་ན་ཡང༌། འཆད་པའྲི་ཚེ་མ་གཏོགས་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་འཛོལ་ཆེན་པོ་མྲི་འོང་

བར་སེམས་ལགས། བཞེད་པ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་དང༌། འཆད་པའྲི་ཚེ་དང༌། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉམས་ལེན་གྲི་ཚེའྲི་ཁད་པར་དང༌། མཉམ་གཞག་གྲི་དགག་བྱ་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་

འདྲི་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་གདའ་ནའང༌། ཇྲི་བཞྲིན་རྲིག་པ་དཀོན་པར་གདའ་

ཞྲིང་། གསུང་གླེང་ཞྲིབ་ཏུ་བགྲིད་པའྲི་སྐབས་བྱུང་ན་ཁོ་བོ་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཅུང་

ཟད་འཆྲིས་ནའང༌ད་ལན་སྐབས་མྲི་བདེ་བར་མཆྲིས། ཟུར་ཙམ་བརོད་པ་འདྲི་རྣམས་

ལ་ཅུང་ཟད་དཔད་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པར་ཞུ། ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་བ་མ་སྒྲུབ་

པ་དཔལ་བས། རེ་ཡབ་སྲས་ལྟ་བ་སྐོང་བའྲི་གནད་ལ་བཞེད་པ་འད་མྲི་འད་བའྲི་གོ་

ཚུལ་འགའ་ཞྲིག་ལ་འདྲི་འད་འདུག་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ་བཙུན་པ་

དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཕུལ་པའོ། །   

༄༅། །བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་བའྲི་དྲིས་ལན་

བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། གང་ཐུགས་བརེ་བའྲི་སྤན་ཟུར་ལྷུང་བས་

ཀང་། །སྲིང་ནྲི་མུན་པའྲི་གྲོགས་ཀྲིས་ཡོངས་བཏང་ནས། །རྒྱལ་བའྲི་ལམ་བཟང་

མཐོང་བའྲི་བོ་ཡྲི་མྲིག །སྦྲིན་མཛད་བ་མ་དེ་ལ་བདག་དད་དོ། །བརོན་ལྡན་དན་པ་

ལྡན་ཞྲིང་སྤོད་པ་གཙང༌། །བག་ཡོད་ལ་དགའ་རྣམ་དཔོད་མྲི་དམན་པས། །རག་ཏུ་

ལེགས་བཤད་ཚོལ་ལ་མྲི་ངལ་བ། །བཤེས་གཉེན་ཁོད་ནྲི་ཡུན་དུ་ཤྲིས་གྱུར་

ཅྲིག །ཁོད་ཐུགས་དགེ་བ་སྒོགས་པའྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་ནྲི། །རྲིན་ཆེན་སྐེས་ཀྲི་ཁུར་གྲིས་

རབ་ངལ་བ། །སེབས་ལེགས་དོན་བཟང་ལྡན་པས་ཁོ་བོ་ཡྲི། །མྲིག་དང་ཡྲིད་ལ་

དགའ་སོན་ཅྲི་ཡང་སྦྲིན། །ཀུན་མཁེན་གོ་འཕང་བ་ན་མེད་པའྲི་ལམ། །རེས་སུ་མྲི་



 145  

གསུང་ཐོར་བུ།

མཐུན་འདོམས་པ་ཁོད་ཀྲི་བོ། །ཐེ་ཚོམ་ཁོག་ལ་འཕང་བར་གྱུར་ཞེས་པ། །རྣམ་

དཔོད་ལྡན་ལ་ཚུལ་འདྲི་འོས་པའྲི་གཏམ། །དེ་ཚེ་རེ་བཙུན་བ་མའྲི་གསུང་རབ་

ཀྲི། །གླེགས་བམ་མཐོང་ལས་ཁོད་བོ་ལམ་བཟང་ལ། །ཐེ་ཚོམ་བལ་བའྲི་ངེས་རྙེད་དེ་

ལྟ་ན། །ཨེ་མ་ཁོད་ནྲི་མཆོག་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང༌། །གནས་འདྲིར་ངེས་པ་ཐོབ་ནས་དད་

འགྱུར་པ། །བསོད་ནམས་”གཟོང
1
་གྲིས་རྙེད་ཀྲི་འབད་པས་མྲིན། །ཚིག་ཙམ་ཐོས་

པས་མ་ཡྲིན་བརོན་པས་མྲིན། །ལྟར་སྣང་རྲིགས་པའྲི་རེས་འགྲོ་དག་གྲིས་

མྲིན། །བདག་གྲི་བ་མའྲི་གསུང་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཟབ། །རྲིན་ཆེན་རྲི་བོ་ལས་ཀང་མཆོག་ཏུ་

བརླྲིང༌། །པདྨའྲི་སྐུད་པ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་ཕ། །དྲི་མེད་རྲིགས་པའྲི་བྱྲི་”དོར
2
་བརྒྱ་སོང་

བསྒྲུབ། །དེ་ཕྲིར་འདྲི་ལ་ཚིམ་པ་མ་ས་བར། །བསག་སྦང་དུ་མའྲི་གྲོགས་ཀྲིས་ཡོངས་

བཟུང་ནས། །ཞྲིབ་པའྲི་བོ་ཡྲི་ཡུལ་དུ་དཔོད་ཅྲིག་དང༌། །ཁོད་ལ་ཡུན་དུ་ཕན་པར་

གདོན་མྲི་ཟ། །མཁས་པའྲི་མདུན་སར་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་གཏམ། །བཀའ་

མཆྲིད་བགྲིད་ལ་མཆོག་ཏུ་སྲེད་ལྡན་པ། །ཁོད་ལ་བདག་ཀང་མཁས་པ་མགུ་བའྲི་

དབྱངས། །རྒྱ་ཆེར་སྒོགས་ལ་ཡྲིད་ནྲི་གུས་མོད་ཀྲི། །ཡུལ་དང་གནས་ཀྲི་བྱེད་པས་

བསྐལ་བ་དང༌། །བདག་ཀང་འདུས་པ་མང་པོའྲི་ཁོད་གནས་པས། །གཡེང་ཕྲིར་རེ་

ཤྲིག་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས། །དྲིས་པའྲི་ལན་འདྲི་མདོ་ཙམ་བསད་པར་བྱ། །

དེ་ཡང་བདག་སྐེ་འགོག་པའྲི་སྐབས་སུ་ཚིག་གསལ་ལས། སོབ་དཔོན་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་

དོན་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༤ན། གཟོང    ཞོལ། ༡༤ན༦ན།  ཟོང

2  མ་ཕྱི། ༡༡བ༥ན།   དོར    ཞོལ། ༡༤བ༡ན།   དར
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རོ། །དངོས་པོ་བདག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཡང་སྐེ་བ་ལ་དགོས་པ་

མེད་དོ། །ཅྲི་སེ་ཡོད་ཀང་སྐེ་ན་ནམ་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཀོད་

ནས། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་སུན་འབྱྲིན་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་

ལས་འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། དེ་ནྲི་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་

བརོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐལ་

བར་འགྱུར་བའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།  སྐབས་ཀྲི་དོན་ལས་བཟློག་པར་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་དང༌། དེའྲི་ཆོས་བཟློག་པས་དོན་མངོན་པས། དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། སྐེ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། སྐེ་བ་ཐུག་

པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགའ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྐོན་

སྨྲ་སེ། ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲིའྲི་དོན་ཤྲིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བ་ནྲི་བདེན་མོད་ཀྲི། 

འོན་ཀང་འདྲི་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། སྐབས་ཀྲི་དོན་ལས་བཟློག་པས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

དོན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་དགོས་པས། སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲིས་བརོད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དེས་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་

ན་ཐལ་འགྱུར་གྲི་རགས་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དང༌། ཐལ་འགྱུར་གྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཆོས་བཟློག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་དགོས་པས། དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་

བཅས་དང་ཐུག་བཅས་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་པ་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྐོན་དེ་སོང་བའྲི་
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ཚུལ་ནྲི། དབུ་མ་པ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་མྲི་རྲིགས་པས་ཐལ་འགྱུར་གྲིས་

འཕངས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བཀོད་པ་ཙམ་གྲིས་སྒྲུབ་བྱེད་

འཕེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྨྲ་བ་པོས་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

སྒ་རྣམས་ནྲི་སྨྲ་བ་པོས་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཙམ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། སྨྲ་བ་པོ་རང་

དབང་མེད་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཕ་རོལ་”པོ་ལ
1
་ཁས་བངས་

ནང་འགལ་སོན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཤྲིན་

ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཁས་མྲི་ལེན་ཀང་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐལ་འགྱུར་པའྲི་ལུགས་ལ་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་མྲི་འཕེན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ནྲི། གཞན་ལ་

བརེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྲི། ཞེས་སོགས་གཞུང་ར་བས་

དངོས་སུ་བསན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གཉྲིས་ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འགྲེལ་པར་

དངོས་སུ་བཤད་པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པས་ཁབ་པར་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་

པས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་ཁས་

ལེན་པ་ག་ལ་སྲྲིད། གཞན་དུ་ན། ངའྲི་མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལ། ཁོ་

བོའྲི་མ་དེ་ཆོས་ཅན། མོ་གཤམ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགལ་བ་

བརོད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དེ་འད་བ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་རྲིགས་

པ་སྨྲ་བ་ཡང་ཡོད་པར་”འགྱུར།
2
དེས་ན་འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།   པོ་ལ    ཞོལ། ༡༥ན༦ན།   པོས

2  མ་ཕྱི། ༡༢བ༥ན།   འགྱུར།    ཞོལ། ༡༥བ༤ན།   འགྱུར་རོ།།
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བསྐངས་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་བདག་སྐེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་སོན་པའྲི་ཚིག་

མྲིན་གྲི། གྲངས་ཅན་ལ་མྲི་འདོད་པ་འཕེན་པའྲི་འགལ་བ་བརོད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་

ཞྲིག་སོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པ་ལ། ལེགས་ལྡན་གྲིས་དེ་ལྟར་མ་དགོངས་པར་བདག་སྐེ་

མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིག་སོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པར་བཟུང་ཞྲིང་། དེ་ཡང་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགོད་དགོས་སམ་དུ་དགོངས་ནས་སྐོན་བརོད་པར་མཛད་

ལ། སྐོན་བརོད་ཚུལ་ནྲི། འདྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡྲིན་པས་བཟློག་པ་འཕེན་དགོས་ཞེས་

སྐོན་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་པ་

བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ནས། དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་སོན་པར་འདུག་པ་ལ་རགས་སུ་

གང་”དགོད
1
་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་དང༌། ཐུག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲི་རང་གྲི་འགྲེལ་པའྲི་ཚིགས་ལྟར་འགོད་དམ། དེ་ལས་འགོད་ཚུལ་གཞན་

བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན་རགས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་

བ་དོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ས་བོན་འབའ་ཞྲིག་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་ནས་སྐེ་བ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐུག་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདག་ལས་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་ཐུག་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འགོད་ན་ནྲི། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་ཚིག་ཟྲིན་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་བའྲི་འགོད་ཚུལ་གཞན་བྱེད་དགོས་པ་སངས་

རྒྱས་”བསྐང
2
་རང་གྲི་འདོད་པར་གསལ་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་གསལ་ན་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པ་ལས། དེ་ལྟ་ན་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་བ་ལས་དོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ལྟ་ན་སྐེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༧ན།   དགོད    ཞོལ། ༡༦ན༡ན།   འདོད

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༢ན།   བསྐང    ཞོལ། ༡༦ན༣ན།   བསྐངས
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གསུང་ཐོར་བུ།

དགོས་པ་ལས་ཐུག་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་མངོན་པས། རགས་

དངོས་ཟྲིན་ལྟར་མྲི་འགོད་པར། དངོས་ཟྲིན་ལས་བཟློག་པ་དེ་ལྟར་འགོད་པར་གསལ་

ལ། རགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱེད་ན་བསྒྲུབ་བྱའང་དངོས་ཟྲིན་ལྟར་མྲི་བྱེད་པར་

དངོས་ཟྲིན་ལས་བཟློག་དགོས་པའྲི་རྲིགས་པ་མཚུངས་པས། དངོས་པོ་རྣམས་

བདག་ལས་སྐེ་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡྲིན་པར་གཞན་ལས་སྐེ་སེ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་

བྱར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དངོས་ཟྲིན་ལ་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཆོས་སུ་སོང་

ལ། དེ་བཟློག་པ་”ནྲི
1
་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་བྱ་ཞྲིང་། དངོས་

པོ་གཞྲིར་བྱས་ལ་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མྲིན་ན་གཞན་སྐེར་འགྱུར་ཏེ་བདག་

གཞན་གང་ལས་ཀང་མྲི་སྐེ་བའྲི་དངོས་པོ་ཕུང་གསུམ་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་ཙམ་གྲི་ནུས་པ་གོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་བ་དང༌། 

སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་སུ་འདོད་དགོས་པས་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྐོན་བརོད་པ་

ཡྲིན་པ་ལ། ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་རབ་

སྒོན་མེའྲི་འགྱུར་ལས། གླགས་ཡོད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པ་ཡྲི་ཡང་ཕྲིར་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་བྱ་དགོས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་ཀན་ཀའྲི་གླགས་རྙེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྙེད་ཚུལ་

བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་ཚིག་གསལ་གྲིས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འགྲེལ་

ཚིག་དེ་དག་གྲི་དོན་བཤད་ནས་སྐོན་དེ་དག་སོང་བ་ན། དངོས་པོ་བདག་གྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི། ཞེས་པ་དེ་དག་གྲི་ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༥ན།  རྱི  * ནྱི    ཞོལ། ༡༦ན༦ན།   ནྱི
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དེ་ཉྲིད་རགས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། ཡང་སྐེ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅེས་པ་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཅེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དང༌། ཅྲི་སེ་ཡོད་ཀང་སྐེ་ན་ནམ་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་

མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ། ཤྲིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཅེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་ནས་དེ་

གཉྲིས་ཐལ་ཆོས་སུ་བཤད་ཀྲི། སྐེ་བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་རགས་སུ་མ་བཤད་

པས་རང་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་དག་རགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ནྲི་མྲི་རྲིགས་པར་སྨྲ་

བའོ། །དེས་ན་གྲངས་ཆེན་གྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྲི་རྒྱུ་དུས་ནའང་མངོན་པར་

མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རོགས་པར་གྲུབ་ཟྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སར་

ཡང་སྐེ་བ་དང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ས་བོན་འབའ་ཞྲིག་བར་མ་ཆད་པར་ཐུག་མེད་དུ་མྲི་སྐེ་

བས་ཐུག་བཅས་སུའང་འདོད་པ་ལ། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། 

ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་འདོད་པའྲི་ཆོས་ཐལ་བར་འཕངས་ནས། བདག་

ལས་སྐེས་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་པར་འདོད་ནས་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་

ལས་སྐེ་བ་སོགས་བསྒྲུབ་པར་འདོད་ཅྲིང་ཚིག་གྲི་ནུས་པས་འཕེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྒ་རྣམས་ཀང་ནུས་པ་ཡོད་ན་སྨྲ་བ་པོས་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་དོན་

ཙམ་ཞྲིག་སོན་གྲིས། སྨྲ་བ་པོ་རང་དབང་མེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་ཅེས་ཡང་གྲི་སྒ་སོས་ལ། ཚིག་

གསལ་ལས་ཀང་ཡང་གྲི་སྒ་སོས་ཤྲིང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀང༌། སྐེས་ཟྲིན་སར་ཡང་སྐེ་

བར་ཡོངས་སུ་རོག་པར་འགྱུར་ན་ནྲི། ཞེས་གསུངས་པས། གྲུབ་ཟྲིན་ནས་ཡོད་པ་

དང༌། སར་ཡང་སྐེ་བ་གཉྲིས་འགལ་”གྲི
1
་ཡོད་པ་དང་སྐེ་བ་མྲི་འགལ༌ལ། དེས་ན་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༧ན།   གྱི    ཞོལ། ༡༧ན༣ན།   ཀྱི
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སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་མངོན་པར་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

གྲུབ་ཟྲིན་ནས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་ནས་

སྐེ་བར་ཐལ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གྲུབ་ཟྲིན་ཀང་སར་ཡང་སྐེ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གཉྲིས་པོ་དེ་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་

བ་མེད་པར་ཐལ། སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་ཐུག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་པའྲི་

ཐལ་འགྱུར་བསན་པའང་མ་ཡྲིན་ལ། བདག་སྐེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་

རགས་བསན་པའང་མ་ཡྲིན་པས། ལེགས་ལྡན་གྲིས་བརོད་པའྲི་སྐོན་དེ་དག་མེད་

པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་སྐབས་དོན་ཙམ་ཞྲིག་

གསལ་བར་བརོད་ཀྲི། བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་འགོད་པར་

རྲིགས་མྲི་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་སྐབས་འདྲིའྲི ་བརྒལ་ལན་ཚིག་གསལ་ལས་

གསུངས་པ་ལྷག་མ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་ཡྲི་གེ་མང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མ་བྲིས་

ལ། ཁོ་བོས་དབུ་མའྲི་མཐའ་གཅོད་ཞྲིབ་པར་བཀོད་པའྲི་བསན་བཅོས་ཡྲི་གེར་བྱས་

པ་ཉྲིད་དུ་གཟྲིགས་པས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དྲི་བ་དང་པོའྲི་ལན་བརོད་

ཟྲིན་ཏོ། །

འཇུག་པ་ལས། འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའྲི་དུས་སུ་བདག་ཉྲིད་

ནྲི། །ཤེས་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རོགས་བྱ་སེ། །དེ་ཡྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་

པའྲི་རེན་མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ཉྲིད་ཕྲིར། །གང་ཚེ་འབྱུང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡོད་ཉྲིད་

ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞྲིན། །ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་དོན་ནྲི་རྒྱང་པན་ཆོས་ཅན། ཁོད་
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ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་ལྟ་བར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་སེ། ཁོད་

འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའྲི་ལོག་ལྟའྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ལུས་དང་ལྡན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། ཡང་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་དེ་ལྟར་དུ་བྱས་

ནས་ཁོད་ལྟ་བ་དེའྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ལུས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འགོད་པའང་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང་ཊྲིཀ་ཆེན་ནང་ནའང་དེ་ལྟར་མ་བཀོད་དོ། །འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་འགོད་ཅེ་ན། འཇྲིག་

རེན་ཕ་རོལ་མེད་དོ་ཞེས་”དགོད
1
་བཞྲིན་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྒྱང་པན་བདག་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། 

ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་ལྟ་བའྲི་ལྟ་བ་དེ་ཉྲིད་

ལ་གནས་པའྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཁོག་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར༌། དཔེར་ན་འབྱུང་

བ། བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྒྱང་པན་བཞྲིན། ཞེས་འགོད་པ་གསལ་བར་

ཡོད་ལ། འདྲིའྲི་ཕོགས་ཆོས་རྒྱང་པན་རང་གྲིས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁོ་

བོའྲི་ངོར་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྲིན་ལ་ཁབ་འབེལ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚད་མ་བསན་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་ལྟ་བ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་འཛིན་

སངས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲི་དོན་ལ་གནོད་པ་མེད་དགོས་པ་ལ། དེས་

བཟུང་བ་ལྟར་ལ་གནོད་བྱེད་འདྲི་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞེས་བཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་

ཚད་མ་བསན་ནས་ངེས་པར་བྱེད་ཅྲིང་། རགས་ཡང་དག་བཀོད་པ་ལ་ཚུལ་ངེས་བྱེད་

ཀྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བསན་དགོས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ནྲི་མཁས་པ་མཐའ་དག་ལ་

ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ། །དེས་ན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་

མེད་པར་འཛིན་པའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་དང༌། དོན་ལ་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༧ན།   དགོད    ཞོལ། ༡༧བ༥ན།   འགོག
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གསུང་ཐོར་བུ།

པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་པས། འདྲི་ལ་ཁོད་ཀྲིས་དོགས་པ་བཀོད་པའྲི་སེམས་ཙམ་པ་

དང་སྦར་བའྲི་མཚུངས་པ་དེ་ལྟར་བྱེད་ན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཏེ། འཇྲིག་རེན་

ཕ་རོལ་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལའང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་

ལྟ་བ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གཟུང་བ་བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

པ་མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དོགས་པ་ཡང་

དགོས་པ་མེད་དོ།  །དྲི་བ་གཉྲིས་པའྲི་ལན་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

དང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ལས། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་བར་འཛིན་པ་ཡོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པའང་ཡོད་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན། ཆོས་དེའྲི་སོད་ལུགས་སམ་གྲུབ་ཚུལ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་

འདུག་རྲིགས་པས་དཔད་ན། མྲིང་དང་བར་ལ་གཏན་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་ཁོ་རང་གྲི་

སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་བྱེད་ཅྲིང༌། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་མྲིང་ཙམ་གྲིས་

བཞག་པ་མྲིན་པའྲི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་དགོས་པས། 

གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་རྣམས་སེམས་ཙམ་པ་ཁོ་རང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཚད་བཞག་པ་ལྟར་གྲི་མྲིང་ཙམ་

”གྲིས
1
་བཞག་པ་མྲིན་པ་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བརགས་ལ་མྲིང་དང་བརས་བཞག་ཅེས་

འདོད་པའྲི་དོན་ནྲི། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་ལ་བུམ་པའོ་ཞེས་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་བུམ་པའྲི་བར་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༡ན   གྱིས    ཞོལ། ༡༨བ༡ན།   ཀྱིས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བལྟོས་པས་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་བུམ་པའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་དེ་མྲིང་གྲིས་བཞག་པའྲི་དོན་

དུ་འདོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་བུམ་པའྲི་ཐལ་སད་ཀྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ནྲི་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་

ཐ་སད་བྱས་པའྲི་དོན་ཡུལ་རང་སེང་ན་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་རྲིགས་པས་བཙལ་བས་རྙེད་རྒྱུ་

བྱུང་ན་བུམ་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །དེས་ན་སེམས་ཙམ་

པས་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་བུམ་པའྲི་ཐལ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་སེམས་ཙམ་པ་རང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བར་འདོད་ཀང༌། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་

ཐ་སད་བྱས་པའྲི་ཐ་སད་གང་ལ་བཏགས་པའྲི་དོན་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་

རྲིགས་པས་བཙལ་ན་རྙེད་རྒྱུ་ཡོད་པར་འདོད་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་འཛིན་ཚུལ་དུ་འདོད་པ་དེ། དེ་ལ་ཡོད་པས་སྔ་མ་ལྟར་མྲི་

འཛིན་ཀང་ཕྲི་མ་ལྟར་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་དངོས་སྨྲ་བ་རང་ལུགས་ལ་དངོས་མེད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ཀང༌། 

ཐལ་འགྱུར་བ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ཚད་བཞག་པ་དེ་ལྟར་དུ་དངོས་སྨྲ་བས་

དངོས་མེད་ལའང་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དེ། འདྲི་དག་ནྲི་བདེན་མེད་དང༌། རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་སོགས་ཀྲི་མྲིང་མཚུངས་ཀང༌། དོན་ལ་གྲུབ་མཐའ་གོང་

འོག་གྲི་དབང་གྲིས་བདེན་ཚད་དང༌། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་ཚུལ་

གྲི་ཚད་ལ་ཕ་རགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དྲི་བ་གསུམ་པའྲི་ལན་

བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

ལམ་རྲིམ་ལས། སེམས་པའྲི་ལས་ལས་ཡྲིན་ཀང་ལམ་མ་ཡྲིན། ལུས་ངག་གྲི་
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གསུང་ཐོར་བུ།

བདུན་ལས་དང་ལམ་གཉྲིད་ཀ་ཡྲིན། བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལམ་ཡྲིན་

ཀང་ལས་མ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་འཛོད་ལས། གསུམ་ལམ་བདུན་ནྲི་ལས་ཀང་

ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན། དེ་ཡང་སེམས་པའྲི་ལས་ཞེས་པ་ནྲི། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་

སོང་ཡྲིད་ལས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལུས་ངག་གྲི་ལས་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར་ལས་ཡྲིན་ཀང༌། ཁོ་རང་གྲི་དུས་ན་ལུས་ངག་གྲི་བྱ་བ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིའམ་

རེན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལམ་མ་ཡྲིན་ནོ། ལུས་ངག་གྲི་བདུན་ནྲི། སྲོག་གཅོད་པ་

སོགས་ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་ལ་འཇུག་པའྲི་དུས་ཀྲིས་སེམས་པ་སེ། 

ལས་ཉོན་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་རྲིག་ཀུན་

ནས་སོང་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་བྱ་བའྲི་ཆ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལས་ཡྲིན་ལ། རང་དུས་ན་ལུས་ངག་

གྲི་བྱ་བ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིའམ་རེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལམ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །བརྣབ་སེམས་

ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྲི་ལས་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་ཀུན་ནས་

སོང་བའྲི་རྒྱུ་དུས་དང་དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སོང་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྲི་དབང་གྲིས་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་སེམས་པ་

འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་དག་ཞྲིབ་པར་ཆོས་མངོན་པ་ལ་སྦངས་

ནས་ཤེས་པར་བགྲི་འཚལ། དྲི་བ་བཞྲི་པའྲི་ལན་བརོད་ཟྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དྲིས་པའྲི་

ལན་མཐར་ཕྲིན་པར་སྨྲས་ཟྲིན་ཏོ། །

དང་ངེས་པ་རྣམ་བྱེད་ལ་དཀའ་འགྲེལ་བྱེད་པ་དགོས་གསུང་པ་འདུག་པ་ངེད་

བྱ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་གཡེངས། ཡྲིག་ཆ་བཞག་དགོས་མགོ་ཟུག་པ་དང་ཁས་བངས་

པ་དང་དམ་བཅས་པ་གཞན་ཡང་མང་བས་རེ་ཞྲིག་གྲུབ་བར་དཀའ་བ་འད་ལགས། 
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དམ་པ་ཁེད་རང་གྲི་ཐུགས་ཀྲི་དད་པ་དང་འདུན་པ་དག་པོས། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་སོན་པ་དང་དེའྲི་སད་དུ་བསག་སྦང་གྲི་སྒོ་དུ་མ་ནས་འབད་

པ་མཛད་ན་རེས་སུ་འཛིན་པར་གདོན་མྲི་འཚལ་ཞྲིང༌། འདྲིར་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཐུན་

འགྱུར་དུ་སོན་ལམ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བགྲིད་པ་ཡོད་ལགས། ཞེས་པའྲི་རེན་མཚོན་པ་

དར་ཆེན་ཁ་གང་འབུལ། ཞེས་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་བས་ཡོངས་

སུ་དྲི་བའྲི་འཕྲིན་ཡྲིག་དངུལ་གྲི་རེན་དང་བཅས་ཏེ། སར་ཁམས་དགའ་ལྡན་དགོན་

ནས་བསྐུར་བའྲི་ལན་དུ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་ནས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་དྲིས་ལན་

བཞུགས་སོ། །

རེ་བཙུན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདྲིར་གང་དག་ཀོག་པ་པོ་དོན་

ཡོངས་སུ་ཚོལ་པར་འདོད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཁོ་བོ་ལ་དྲི་བའྲི་ཡྲི་གེ་མྲིག་ལམ་དུ་ཕྲིན་པར་

བྱས་ནས། འདྲི་དག་གྲི་ལན་གསལ་བར་བརོད་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་གླེང་བ་དེ་ལ་

མདོ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲ་བར་བྱ་ཡྲིས། རྣ་བ་བགས་ཏེ་ཉན་པར་བྱོས་ཤྲིག །ཁོད་ཀྲིས་དྲི་བ་

གསུམ་རྣམ་པར་བཀོད་པའྲི་དང་པོ་དབུ་མ་པས་ཀུན་ཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་དང་དོན་དུ་འགྲེལ་ན་དེ་ལ་དགོངས་གཞྲི་དགོས་པ་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་རྣམས་དགོས་ན། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ནྲི་རྣམ་བཤད་དགོངས་

པ་རབ་གསལ་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་མྲི་སྣང་ཞྲིང་གསུང་བགྲོས་འདྲི་ཡྲིན་ཟེར་
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བའང་མ་ཐོས་པས་འདྲི་འད་ཡྲིན་གྲི་གོ་བདེ་བར་སྨྲོས་ཤྲིག །ཅེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ་འདྲི་

ལྟ་སེ། ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་ཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་པའྲི་ལུགས་

ལ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་གནས་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་རེའྲི་གསུང་

རབ་ལས་བསན་ཅྲིང་ཁོ་བོས་ཀང་ཡྲི་གེར་བྲིས་ཏེ་འདུག་གོ། དེ་བས་ན་འཇུག་པའྲི་

གཞུང་དང་དེའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་གཉྲིས་ཀ་རུ་ཕྲི་དོན་མེད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་

པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པ་ལ་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་མཆོག་ཏུ་བྱས་

པའོ། །གཞན་ཡང་དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས། དེ་

ཉྲིད་ཉོན་ཡྲིད་ཀྲི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་གང་ལ་དམྲིགས་པའྲི་

གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ལས་བྱེད་པ་

པོའྲི་བདག་གྲི་ཆ་ཤས་དང་གདགས་གཞྲི་དེའྲི་ཆ་ཙམ་བཏགས་ཆོས་སུ་ཁས་ལེན་

དགོས་པ་སོགས་རྲིགས་པས་གནོད་པ་བསན་ནས། འགོག་པའྲི་ཚུལ་གསལ་ཞྲིང་

རྒྱས་པར་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་རེའྲི་རྣམ་བཤད་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པ་ལ་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་མཆོག་ཏུ་བྱས་

པའོ། །གཞན་ཡང་དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའྲི་བྱེད་

པ་པོར་ཁས་ལེན་མཚུངས་པར་འཇུག་པའྲི ་རང་འགྲེལ་དང་རྣམ་བཤད་དུ་

གསུངས༌པ་དེའྲི་མཚུངས་ཚུལ་ཤེས་ན་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་བ་ན་མེད་པའོ། །གཞན་

ཡང་ཀུན་གཞྲི་དེ་འད་ཁས་ལེན་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་པ་ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་པ་རང་མཚན་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ལ་ཐུག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་གསལ་བར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་གོ་ན་དེ་འད་བའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་

པར་གསུངས་པའྲི་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཚོལ་བས་འཕོངས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

དྲི་བ་གཉྲིས་པ་འདྲི་ལྟར། རྣམ་ཤེས་དྲུག་གྲི་ཤེས་བྱར་དེ་འདོད་ཅྲིང་ཞེས་པའྲི་

སྐབས་སུ། བདག་དེ་”ཡྲིད
1
་ཤེས་སྒོ་ལྔ་ཡྲི་ཤེས་བྱར་འདོད་པར་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལས་

གཞན་པ་ཅྲིག་གྲིས་ཤེས་བྱར་འདོད་པ་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་བདག་དབང་ཤེས་

”ཀྲིས
2
་ཤེས་བྱར་འདོད་པའྲི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཨེ་ཡོད་སམ་ལགས། ཕྲི་མ་

ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་འབྲུ་མནན་ཟུར་པ་མ་མཛད་འདུག་ཅེས་སྨྲ་བའྲི་ལན་ནྲི། དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་གཙང་ནག་པས་ཀང་དྲི་བ་འདྲི་ལྟར་ཐུགས་ལ་ཤར་ནས་མ་བདེ་བར། 

རྣམ་ཤེས་དྲུག་པའྲི་ཤེས་བྱར་དེ་འདོད་ཅྲིང༌། ཞེས་གསུངས་བཅོས་མོད་ཀང༌། 

གཞུང་དེའྲི་རང་འགྲེལ་དུ། རྣམ་ཤེས་དྲུག་གྲིས་ཤེས་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསལ་

བར་གསུངས་པས་ཊྲིཀྐར་ཡང་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོར་བཞན་མཛད་པ་ཡྲིན། འདྲི་ལྟར་སྨྲ་

བ་པོ་འཕགས་པ་མང་པོས་བཀུར་བ་པ་དག་ཡྲིན་པར་རང་འགྲེལ་དུ་དངོས་སུ་

གསུངས་པས། བདག་དབང་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་བྱར་འདོད་པའྲི་རང་སེ་སུ་ཨེ་ཡོད་སམ་

ཞེས་བ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་རང་ཉྲིད་ལ་ཞུས་པར་འགྲོ་བ་ཨེ་ཡྲིན། ཟླ་བ་གྲགས་པས་དེ་

འདའྲི་རང་སེ་ཡོད་པར་རང་འགྲེལ་གྲི་ཚིག་དེ་དག་གྲིས་གསལ་བར་བཤད་འདུག་

པས། བདག་དབང་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་བྱར་སྨྲ་བ་མང་བཀུར་བའྲི་ལུགས་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཤེས་བྱེད་སུ་ལ་བསན་རྒྱུ་ཡོད། སེ་སྣོད་འཛིན་པར་ཁས་འཆེ་བ་མཐའ་དག་ལ་དྲིས་

ཤྲིག་དང༌། དེ་ལྟར་ན་གདོད་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ཞོག་གྲི། མང་བཀུར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༢ན།   ཡྱིད    ཞོལ། ༢༠བ༢ན།   རྣམ

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༣ན།  ཀྱིས    སྐུ།༼བ༽ ༡༩༥བ༣ན།  ཀྱི
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གསུང་ཐོར་བུ།

དབང་ཤེས་རོག་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་པའྲི་སེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ན་སུ་ཞྲིག་གྲིས་

ལན་བཏབ་པར་ནུས་པ་ཡང་དྲི་བར་བྱ་དགོས་སོ། །

ཁོད་ཀྲི་དྲི་བ་གསུམ་པ་འདྲི་སྐད་ཅེས་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་

དེ་དུས་ཀྲི་ཐུང་མཐའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་ལ་འགོག་”ལ
1
་འཇུག་ལྡང་བྱེད་ནུས། ས་བརྒྱད་

པ་བ་དེ་འགོག་པ་ལས་རྒྱལ་བས་བསངས་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ལ་དོགས་པ་འདྲི་ལྟ་

བུ་ཞྲིག་སྣང་སེ། ས་བདུན་པ་ལས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་ན་སྔར་ལས་ཀང་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གྲི་རལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་འཇུག་ལྡང་གྲི་རལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་འགོག་པ་ལས་བསངས་དགོས་པ་ཅྲི་ཡྲིན། གལ་ཏེ་བྱང་སེམས་

ས་བརྒྱད་པ་བས་ས་བདུན་པ་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ལྡང་ནུས་

ཀང་རྒྱལ་བས་བསངས་པར་མཛད་ན་ནྲི་སོང་བ་དགོས་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ས་བདུན་

པ་བས་དེ་ལྟར་འཇུག་ལྡང་ནུས། ས་བརྒྱད་པ་བས་མྲི་ནུས་པས་བསངས་དགོས་ན་

ནྲི་ས་བདུན་པ་བས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པ་ན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རལ་ཞན་དུ་སོང་བར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི། དོགས་པ་འདྲི་གང་དག་སུ་ཞྲིག་གྲི་ཡྲིད་ལ་སྐེས་པ་

དེས་ནྲི། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ས་བརྒྱད་པར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འགོག་པ་

ལས་བསང་བའྲི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དག་གྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ཡང་མ་མཐོང་

ཞྲིང་དོན་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པར་གསལ་བར་བྱས་ལ། འདྲིའྲི་དགོས་པ་གང་ཡྲིན་མ་

ཤེས་ན་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀའྲི་ལམ་གྲི་གནད་ཆེ་ཤོས་རང་དེ་ལ་རྣམ་པར་

འཐོམས་ནས་ཕོགས་གང་ན་འདུག་ཀང་རོགས་པའྲི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༡ན།  ལ    ཞོལ། ༢༡ན༢ན།  པས    སྐུ། ༡༩༦ན༣ན།  པ་ལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནོ། །བྱང་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བས་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་འགོག་པ་ཡང་དག་པའྲི་

མཐའ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་ལྡང་ཤྲིན་ཏུ་ཡང་ནུས། ས་བརྒྱད་པ་པས་འགོག་པ་

ལས་མྱུར་དུ་ལྡང་མ་ནུས་ནས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འགོག་པ་ལས་བསང་བ་ག་ལ་

ཡྲིན། སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ནུས་ན་འགོག་པ་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་མཉམ་

པར་འཇོག་མྲི་སྲྲིད་པས་ག་ལ་ཁབ། སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ལྡང་ནུས་

ན་འཇུག་ལྡང་དེ་ལྟར་བྱེད་པས་ཨེ་ཁབ། མ་ཁབ་ན་དོགས་པ་དེ་ལ་འབེལ་ཅྲི་ཞྲིག་

ཡོད། ཁབ་ན་ས་བརྒྱད་པ་བ་ཆོས་ཅན། འགོག་པ་ལ་འཇུག་ལྡང་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་

སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་བྱེད་པས་ཁབ་པར་ཐལ། སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ལྡང་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁབ་དངོས། འདོད་ན་དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། བསྐལ་པའམ་བསྐལ་

པ་ལས་ལྷག་པར་ཡང༌། མཉམ་གཞག་ཐུན་ཅྲིག་ལ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་

ནུས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྣམ་པར་མྲི་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན་དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། བསྐལ་པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་ཡང་མཉམ་

གཞག་ཐུན་གཅྲིག་ལ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་

སོམས་པར་འཇུག་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་ཅྲིག་ཞྲིག་ཡོད། དེས་ན་ས་

བརྒྱད་པར་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པ་ལ་འཇུག་ལྡང་བྱེད་ནའང་ནུས་ལ། བསྐལ་

པའམ་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་ཡང་མཉམ་གཞག་ཐུན་ཅྲིག་ལ་སོམས་པར་འཇུག་

ནའང་ནུས་པས་ཡུན་རྲིང་ཐུང་དེ་གཉྲིས་ཀ་ནུས་པར་འད་བ་ལ། ཡུན་རྲིང་དུ་འགོག་

པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་མྲི་རུང་བས་ཡུན་རྲིང་དུ་མཉམ་པར་མ་འཇོག་ཅྲིག །ཅེས་

གདམས་པ་ཡྲིན། མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་རེའྲི་གསུང་རབ་ན་རྒྱས་པར་གསུངས་
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པས་འདྲིར་བརོད་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། ས་བརྒྱད་པ་བས་འགོག་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པ་ན་དེ་ལས་མྱུར་དུ་ལྡང་མ་ནུས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སོང་གྲོགས་བྱས་པར་གོ་

ན་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །

སྨྲས་པ། ཚིག་ཙམ་ལྟར་སྣང་རྲིགས་པས་ཡྲིད་ཚིམ་ཞྲིང༌། །སྦོར་འཕེང་ཉུང་

ངུས་ཆོག་ཤེས་མ་བྱས་པར། །མཁས་པའྲི་མདུན་སར་དྲི་མེད་རྲིགས་པ་ལ། །གཏྲིང་

ཕྲིན་གྱུར་པའྲི་ངལ་བ་མང་མཐོང་ནས། །གཞུང་འགྲེལ་མཁས་པའྲི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་

པ་ཡྲིས། །ཚིག་དང་དོན་ལ་ཞྲིབ་པར་སྦངས་པ་ན། །དོགས་པ་འདྲི་འམ་འདྲི་འད་

གཞན་པ་དག །ཁོད་དམ་འོན་ཏེ་གཞན་གྲི་ཡྲིན་ཡང་རུང༌། །གཞྲི་མེད་གྱུར་པའམ་

ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ས། །མ་ལུས་རང་གྲི་ངང་གྲིས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཤྲིང་ར་ཆེན་

པོའྲི་གྲུབ་མཐའ་གཏྲིང་མ་ཕྲིན། །བྱྲིས་པའྲི་གཤགས་འགེད་ཡང་དག་རྲིགས་པར་

འཁྲུལ། །ལེགས་བཤད་རྒྱ་ཆེན་སྒོགས་པ་ཙམ་ཡང་སོངས། །མངོན་སུམ་མཐོང་བའྲི་

དོན་ལའང་རྨོངས་པར་འགྱུར། །དེ་སྐད་སྨྲ་བ་རྲིགས་པའྲི་མྲིག་སན་གྲིས། །རྣམ་དག་

བོ་མྲིག་སྦངས་པའྲི་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོ་གང་དེའོ་དེ་ཡྲི་དྲི་བ་པོ། །གང་

ཡྲིན་དེ་ལ་གདམས་པའྲི་གཏམ་འདྲི་བསད། །ཅེས་གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་དགེ་ལྡན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་སྦར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །བཤེས་གཉེན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲི་དྲིས་ལན་

བཞུགས་སོ། །  

དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཀུན་གྲི་དབུས་ན་སྨྲ་བའྲི་སེང་གེ་གང་གྲི་རྣམ་དཔོད་ཀྲི་
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སྤྲི་བོར་གཞུང་ལུགས་རལ་པའྲི་ཁུར་གྲིས་བརྲིད་པའྲི་སྤན་སྔར། དགེ་བར་ཞུ་བ། 

ཁེད་ཉྲིད་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་འཛིན་པ་མཐའ་དག་གྲི་ཅོད་པན་

འཇྲིག་རེན་གྲི་མྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་མཚུངས་མེད་ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཀྲི་ཁྲི་ག་ལ་བ་

དེར། རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དམ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་

གྱུར་ཏོ་ཞེས་གཏམ་དུ་བརོད་པའྲི་སན་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་རྣ་བའྲི་བཅུད་ལེན་བྱྲིན་

པས། ཡྲིད་ཀྲི་སྐེས་བུ་སྤོ་དགའྲི་ཟློས་གར་ལ་ཞུགས་ཏེ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྲི་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་སྲྲིད་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་མཛད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐོང་བའྲི་ཁུར་

ཆེན་པོ་ཁེར་བའྲི་དཔལ་གྲིས་བསན་པའྲི་ར་ལག་ཆེན་པོར་ཡུན་རྲིང་དུ་མངོན་པར་

མཐོ་བར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་ཤྲིས་པ་བརོད་པའྲི་དགེ་མཚན་མཚོན་པར་བགྲི་བའྲི་རེན་

འབེལ་ཙམ་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བཀུར་སྲི་བགྲིད་པའྲི་མཆོད་པའྲི་

ཡོ་བྱད་ཀྲི་གྲངས་སུ་བགྲངས་པ་བཟོའྲི་བ་རེ་བཟང་པོར་བརྲི་བ་ཞྲིག །གཤེས་གཉེན་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཞྲིབ་ཀྲི་ཞུ་བ་གསོལ་བ་དང་བཅས་པ་འབུལ་དུ་བསྐུར་བ་

ལགས། ཞེས་ཚེས་བཅུ་ལ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་བྲིས་དགེ་བས་

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་སྲོག་ལོངས་སྤོད་གང་ལའང་མྲི་ལྟ་བར། །བཀའ་

བཞྲིན་བསྒྲུབ་པའྲི་མཆོད་པ་ལྷུར་བངས་ནས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་དགོངས་པ་

རོགས་བྱས་ཏེ། །རང་གཞན་དོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །དགེའོ། །
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༄༅། །དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གྲིས་དྲིས་ལན་བཞུགས་སོ། །

རོ་རེ་འཆང་དབང་བ་མའྲི་ཞབས་བཏུད་དེ། །དད་ལྡན་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པར་

འདོད་ཁོད་ལ། །དྲིས་པའྲི་དོན་རྣམས་ཁོ་བོས་འདྲིར་བརོད་ཀྲིས། །རོགས་པར་ས་

བའྲི་དོན་ལ་སོམ་ཉྲི་སོངས། །ནང་པར་སྔ་དོ་གཉྲིད་སད་མ་ཐག་གྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་

གླུས་ཅྲིག་ཅར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་རྲིམ་གྲིས་བསྐུལ་བར་མོས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་བྱ་ཞེས་པ་

ནྲི། ལྡང་བ་ན་གླུས་བསྐུལ་བར་མོས་པ་ལ། དེའྲི་སྔོན་དུ་གཉྲིད་དུ་འགྲོ་བར་རོམ་པ་ན། 

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་ཚུལ་བྱེད་དགོས། དེ་ལས་ལྡང་བ་ན་རྨྲི་ལམ་གྲི་

སྣང་བ་དང་མཚུངས་པའྲི་བག་ཆ་ལྟ་བུའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་བསྐུལ་བར་

མོས་པས་ཆོག་”གྲིས།
1
ཉྲིན་པར་མངོན་རོགས་བསྒོམ་པའྲི་སྐབས་ལྟར་རྲིམ་གྲིས་

བསྐུལ་བར་བསྒོམ་མྲི་དགོས། བསྐུལ་ནས་ཆུ་ལ་ཉ་ལྡང་གྲི་ཚུལ་དུ་གསལ་བའྲི་ངང་

ལས་ཅྲིག་ཅར་རོ་རེ་འཆང་གྲི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་

པར་བཞེངས་པ་བོས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན། བོ་ལ་གསལ་ན་ངག་ཏུ་བརོད་མྲི་དགོས། མྲི་

གསལ་བ་གསལ་བའྲི་རྐེན་དུ་ངག་ཏུ་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་ལ་མྲི་རུང་བ་མེད། འདྲི་

ལོངས་སྤྲུལ་གང་གྲི་ལམ་བྱེད་ཡྲིན་ཅེས་པ་ལ། བསྐེད་རྲིམ་ཁོ་ནའྲི་སྐབས་སུ་རྨྲི་

ལམ་གྲི་ཚེ་ལམ་བྱེད་ཇྲི་བཞྲིན་མེད་པས། གཉྲིད་སད་པ་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་པར་

ལངས་པ་ཡང་འོད་གསལ་གྲི་ངང་ལས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་ལངས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༡ན།   གྱིས།    ཞོལ། ༢༣ན༡ན།   གྱི།
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

”སྐུ
1
་ལམ་བྱེད་ཙམ་མ་གཏོགས། ལོངས་སྐུ་དང་དེས་བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བྱེད་

འདྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་བཞག་དཀའ། འོན་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་གཙོ་བོ་ཞུ་བ་

ལ་གླུས་བསྐུལ་བའྲི་ངོར་བཞེངས་པ་དང༌། རྲིགས་མཚུངས་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་

ལམ་བྱེད་ཙམ་དུ་བཞག་ཀང་རུང༌། སྐབས་འགྲོ་སེམས་བསྐེད་སོགས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་

བྱེད་ཚུལ་ཁོ་བོས་ཡྲི་གེར་ཟུར་དུ་བྱས་ཡོད་པས་”དེ
2
་བལྟས་པས་ཤེས་པར་འགྱུར། 

བ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་ཁྲིད་ཡྲིག་ལྟར་བྱེད་པ་ལས་འོས་ཅྲི་ཡོད། སོང་པ་ཉྲིད་སྐབས་

དེར་སྔོན་ནས་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཙམ་གྲིས་ཉྲིན་ཞག་རེའྲི་ནང་དུ་ལྟ་བ་

ཐེབས་རེའང་མ་བསྐངས་པའྲི་ལྟུང་བ་ཁེགས་པའྲི་བྱ་བ་ཙམ་བྱེད་པར་ནུས། ཆོས་

”
3
བདག་འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་འགྲོ་བ་ཞྲིག་འདོད་ན། དེ་འདས་མྲི་ཆོག །ལྟ་བའྲི་གོ་

བ་རགས་པ་དན་ཙམ་མྲིན་པར། དམྲིགས་རྣམ་སྐོང་ཚུལ་ཡང་དག་པར་བརར་ཤ་

བཅད་ནས། མོང་བ་སྣ་ཟྲིན་ཙམ་མ་བྱུང་གྲི་བར་དུ་ཆྲིག་དྲིལ་དུ་བསྐངས་ཏེ། དེ་ནས་

ཀང་རྒྱུན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་ནས་བསྐངས་ཤྲིང༌། སྤོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་

བའྲི་རྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དན་ཤེས་ནར་མར་འབད་པས་བསེན་པ་ཞྲིག་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་

གང་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཡང་མེད་མྲི་རུང་གྲི་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ཡྲིན། བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡྲིད་ངོར་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྣང་བ་གང་

ཤར་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་རོལ་ཏུ་འཆར་བ་ཞྲིག་ལེགས་པར་སྦང་དགོས་པ་ཡྲིན། ཅུང་

ཟད་དན་ཙམ་རེས་ག་ལ་ཆོག །སྭ་བྷཱ་ཝས་སོང་པར་སྦངས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༣ན།   སྐུ    ཞོལ། ༢༣ན༣ན།   སྐུའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༨བ༥ན།   དེ    ཞོལ། ༢༣ན༥ན།   དེར

3  མ་ཕྱི། ༡༨བ༦ན།  -ཀྱི་    ཞོལ། ༢༣ན༦ན། +ཀྱི་
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གསུང་ཐོར་བུ།

ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྲི་དམྲིགས་རྣམ་བསེན་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་འཇོག་གྲིས། 

ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྣང་བ་དང༌། སོང་པ་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་དམྲིགས་

རྣམ་སྐོང་བ་མྲིན། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་དམྲིགས་རྣམ་

སྐོང་བ་དང༌། ཡང་ཐུན་བཞྲིར་བསྐེད་རོགས་བསྒོམ་པའྲི་ཐུན་མཚམས་སུ་ལྟ་བའྲི་

མོང་བ་བོགས་དབྱུང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་དང༌། ཐུན་མོང་གྲི་ལྟ་བ་

སྐོང་ཚུལ། སོང་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་དཔད་བསྒོམ་དང་འཇོག་བསྒོམ་སོགས་ཀང་

ཡང་ཡང་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་སྐབས་སུ་

ལྟ་བ་དན་དགོས་པ་རྣམས་ལ་བོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཐོན་འོང་བ་ཡྲིན། ཡྲི་གེ་བརྒྱ་

པའྲི་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་ཐུན་མཚམས་སུ་བྱེད་པ་སྲིང་པོ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མའྲི་དགོངས་པ་ཡྲིན། ཐུན་མགོ་ལ་བྱེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའྲི་ཡན་ལག་ཙམ་མ་གཏོགས། དགོས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མྲི་བཞེད་པས་རྒྱུན་གྲི་

ཉམས་ལེན་ལ་ཡོད་མེད་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ཀང་རུང༌། ལྟུང་བ་འཕེལ་བ་འགོག་པ་དང༌། 

སྔར་ཡོད་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡྲི་གེ་བརྒྱ་བ་བཟླས་པ་ལ་འབད་པ་གལ་

ཆེ་བ་ཡྲིན། སོམ་པ་གསུམ་གྲི་བསབ་བྱ་རྣམས་ངེས་པོ་མྲི་འོང་བར་སྣང་ན་”ཚིག
1
་

རྲིགས་རང་རང་གྲི་གང་ཁས་བངས་པ་རྣམས་ལ་སོམ་སེམས་བྱེད་པའྲི་ཚེ་སོམ་

ཚིག་སོགས་ཀྲི་ཚིག་རྲིས་ཡྲིད་ལ་དན་པར་མ་བྱས་ན་བསབ་བྱ་རྣམས་ངེས་པོ་མྲི་

འོང་བར་སྣང་ན་ཚིག་རྲིས་ཐར་ཆགས་ཡྲིད་ལ་ཤར་ནས་དེའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དོན་

ཡྲིད་ལ་བྱས་ཏེ་སོམ་སེམས་བྱ། ཚིག་རྲིས་ལ་མ་བརེན་ཀང་ཚང་བར་དན་པར་ནུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༥ན། ཚིག    ཞོལ། ༢༤ན༢ན།  ཚིགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་བྱས་ནས། ཚིག་རྲིས་ཡྲིད་ལ་མ་བྱས་ཀང་ཆོག །ཡྲིད་ལ་བཤར་མྲི་ཤེས་པའྲི་

ལས་དང་པོ་པ་ཡྲིན་ན་མ་གཏོགས་སོམ་ཚིག་སོགས་ངག་ཏུ་བཤར་མྲི་དགོས། དགེ་

སོང་སྔགས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་གྲིས་ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་སོགས་ཀྲི་སྐབས་སུ་བསོད་

དབྱངས་དང༌། རོལ་མོ་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྲི་དུས་དན་གྲི་ཐུན་གྲི་ཐོག་མ་ནས་ཐུན་

མཇུག་བར་དུ། དུས་གཅྲིག་ཏུ་དུས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་ཆོག་གྲི། ཐེབས་རེ་

བཞྲིན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་མྲི་དགོས། རོ་རེ་དྲིལ་བུའྲི་དེ་ཉྲིད་དན་པ་བྱེད་པ་དང་མྲི་

འད། སོམ་པ་སོ་སོའྲི་བཅས་པ་རྲིགས་ཐ་དད་ཡྲིན། སྦྲིན་པ་རྣམ་བཞྲི་སྦྲིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ལན་དྲུག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པ་རྣམས་ཉྲིན་མོ་ཐུན་གསུམ་དང་མཚན་མོ་ཐུན་

གསུམ་དུ་བྱས། ཐུན་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་ཐེབས་རེ་བྱ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཐུན་གཅྲིག་གྲི་

ནང་དུ་ལན་དྲུག་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གྲངས་ཀྲི་རྲིས་འགྲྲིག་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག །ཉྲིན་རེ་

བཞྲིན་ཡང་དུས་དྲུག་ཏུ། ཞེས་པའྲི་དུས་དྲུག་པོ་ངོས་བཟུང་འབྲུ་མནན་ཤེས་པ་ཡྲིན་

མོད། ཇྲི་ལྟར་དྲིས་པ་དག་ལ་ལན་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

ཁོད་ཀྲིས་དྲིས་པ་འདྲི་འམ་འདྲི་འདའྲི་རྲིགས། །གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་རོགས་

པར་ཤྲིན་ཏུ་ས། །འོན་ཀང་སྲིང་ནས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིས། །འདྲི་དག་ཤེས་པར་

འདོད་པ་རེས་ཡྲི་རང༌། །རེ་གཅྲིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའྲི་བརོན་པ་ཡྲིས། །བསྐེད་

རོགས་ཟབ་མོའྲི་ཉམས་ལེན་མཛད་པ་རྣམས། །ཐོག་མར་ཐུན་མོང་ལམ་གྲིས་རྒྱུད་

སྦངས་ནས། །དམ་ཚིག་སོམ་ལ་གནས་པ་གཅེས་པའྲི་སྒོ། །དེ་ནས་བསྐེད་རོགས་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ། །ཁོལ་འདོན་མྲིན་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ལུས། །ལེགས་

པར་ངེས་པའྲི་གོ་བ་མ་ཆགས་ན། །ཉམས་ལེན་གཞྲི་ར་བལ་བ་མཁེན་པར་
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མཛོད། །དེ་ལྟར་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས། །ཚིམ་པར་མྲི་བྱ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་

འདོད་ན། །ཤྲིན་ཏུ་ཕ་ཞྲིང་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས། །ཆེས་ཆེར་རྙེད་པ་ས་བ་མ་

ཡྲིན་པ། །ལམ་གྲི་གནད་མཆོག་དུ་མའྲི་ངེས་པ་ནྲི། །ཡུན་རྲིང་བ་མ་བསེན་ལས་

ལེགས་དངས་ཤྲིང༌། །དང་པོར་བསྐེད་དང་སྐེས་པ་བོགས་འབྱྲིན་དང༌། །ཕྲི་ནང་མྲི་

མཐུན་བགེགས་རྣམས་སེལ་བ་ལ། །ལེགས་པར་བྱང་བའྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་

གྲིས། །རྣམ་པར་བརྒྱན་པའྲི་དམྲིགས་པའྲི་གནད་རྣམས་ལ། །གདམས་ངག་ནང་བྱན་

ཆུད་པའྲི་གདེངས་ལྡན་པས། །ཚེ་འདྲིའྲི་སྤོས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུན་བཅད་དེ། །དབེན་

པའྲི་གནས་སུ་སྒྲིད་ལུག་མྲི་འགྱུར་བའྲི། །བརོན་པ་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་བཞྲིན་བསེན་པ་

འཚལ། །དེ་ལྟ་ལགས་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས། །རྨད་བྱུང་དགེས་པ་བསྐེད་

པའྲི་ཐབས་མཆོག་ཡྲིན། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ཟབ་མོའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ལ། །རེ་གཅྲིག་

ཉམས་ལེན་བྱེད་འདོད་བསམ་པ་བཟང༌། ཞེས་”འབོད་པ
1
་དགེ་བཤེས་བསོད་

ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་ཀྲིས་སྨྲས་

པའོ། །མངྒ་ལཾ། “
2

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༡ན།   ཞོལ། ༢༤བ༦ན།   སྐུ། ༢༠༠བ༣ན།  འབོད་པ    བླ། ༢༧བ༦ན།  འབོར་བ

2  *དྱིས་ལན་འདྱི་གོང་གྱི་དགེ་བཤེས་སེང་གེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དྱིས་ལན་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་འདུག
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༄༅། །ཆོས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས་གསུངས་པའྲི་ལྟ་ཁྲིད་ཞང་ཞུང་བས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་

བཞུགས་སོ། །

བསན་ལ་སོན་པ་ཉྲིད་ལས་ཀང༌། །དུས་འདྲིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ། །ཙོང་ཁ་པ་

ཞེས་ས་གསུམ་ན། །སན་པར་གྲགས་དེ་གཙུག་ན་མོས། །གང་ཞྲིག་འཁོར་བ་འདྲི་

སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བ་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། ཐར་པའྲི་བདེ་བ་

ག་ནོམ་པ་བཙལ་བར་རྲིགས་ཤྲིང༌། དེའྲི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནྲི་

ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བསྐེད་པའྲི་སྔོན་དུ་ཞྲི་ལྷག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ཤེས་ཤྲིང་གོམས་པ་དགོས་པ་ལ། ཐོག་མར་ཞྲི་གནས་གཏན་ལ་འབེབ་ཚུལ་

མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱ་བ་ལས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནྲི་ཁད་པར་གཉྲིས་དང་ལྡན་

པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། འཛིན་སངས་གསལ་བའྲི་ངར་དང་ལྡན་པ་དང་མྲི་རོག་བའོ། །ཁ་

ཅྲིག་བདེ་བ་དང་དྭངས་པ་གཉྲིས་བསྣན་ནས་བཞྲི་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། 

ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྲི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའྲི་རེན་གྲི་གཙོ་བོ་བསམ་གཏན་བཞྲི་པའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གྲི་ཞྲི་གནས་ལ་བདེ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གསལ་བའྲི་ངར་

ཐོན་པ་ལས་ལྷག་པའྲི་དྭངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་གསལ་བ་ནྲི་དམྲིགས་པ་

དེའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་རྣམ་པ་གསལ་བོར་ཤར་བ་ཙམ་ལ་མྲི་བྱེད་ཀྲི། བོའྲི་འཛིན་

སངས་དེ་ཉྲིད་གསལ་པོར་ཤུགས་ཅན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བེང་ཆགས་སུ་འཇུག་པ་

ཡྲིན་ལ། དེ་གསལ་བར་ངེས་ན། དེ་གསལ་བའྲི་ངར་དང་ལྡན་པར་ངེས་པས་ཁབ་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ན། དེ་ལ་འཛིན་སངས་ཤུགས་དག་ཡོད་
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པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་ཞྲི་གནས་ཡྲིན་ན་གསལ་བའྲི་ངར་དང་ལྡན་

པས་ཁབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་བསམ་གཏན་འགའ་ཞྲིག་ལ་གསལ་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གསལ་བའྲི་བོ་ནྲི་རགས་པའྲི་སེམས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་བསམ་གཏན་

འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ། སེམས་སེམས་བྱུང་རགས་པ་རྣམས་ལོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་

ནྲི་དེས་མྲི་གནོད་དེ། ཞྲི་གནས་ཡྲིན་ན་འདྲིར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཞྲི་གནས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་

ལ། དབང་ཐོབ་པའྲི་བྱང་སེམས་འགའ་ཞྲིག་མཉམ་པར་འཇོག་པའྲི་དམྲིགས་

”བསལ
1
་མ་གཏོགས། དེ་དག་གྲི་ཞྲི་གནས་ནྲི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའྲི་རེན་དུ་མྲི་རུང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། གཟུགས་མེད་སངས་པའྲི་བསམ་གཏན་དང༌། 

ཞེས་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་ཡང༌། ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང༌། ཞེས་

སོགས་འབྱུང་བས་སོ། །དེས་ན་འདྲི་ལ་གཉྲིས། སེམས་དམྲིགས་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་

གཏོད་པའྲི་ཚུལ་དང༌། གཏད་པའྲི་འོག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཞྲི་གནས་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པར་བྱེད་པ་བོ་ནྲི། དན་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཞྲིག་

སེ། དན་པ་ཡྲིན་ན་”ངེས
2
་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེ་

ངེས་པའྲི་བོ་གཞན་ཞྲིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་གཅྲིག་དུ་བལ་གྲི་

རགས་ལས། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པའྲི་ངེས་པ་ལྷང་གྲིས་དངས་པ་ལྷག་མཐོང་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཞྲི་གནས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་ན་དམྲིགས་རེན་བཙལ་བས་རྙེད་པའྲི་ཚེ། དེ་ངེས་པའྲི་འཛིན་སངས་

ཤུགས་དག་དཔངས་མཐོ་བར་བསྐེད་དེ། ངེས་ཤེས་དེ་ཀའྲི་ངང་ལ་བསྒྲིམས་ཏེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༡ན།   བསལ    ཞོལ། ༢༥བ༢ན།   གསེལ

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།   ངེས    ཞོལ། ༢༥བ༤ན།   ངས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཇོག་པའོ། །བོད་ཀྲི་བསམ་གཏན་པ་དག །དམྲིགས་རེན་གཏན་མེད་ལ་དམྲིགས་

མེད་དུ་འཇོག་པ་འཇོག་སྒོམ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡུལ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ཐ་

སད་ལ་རྨོངས་པས་ཉེས་ཏེ། འདྲི་འད་བའྲི་ནོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་

ལྟར་འཇོག་པའྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ར་བའྲི་དམྲིགས་པ་དེ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་དང་ཡང་

དུ་དན་པ་སེ། དེ་ཡང་མྱུར་ཆེས་ན་ནྲི་རྒོད་པ་སྐེ་ལ། བུལ་བུ་གྲགས་ན་ནྲི་བྱྲིང་བ་སྐེ་

བས་རན་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་དམྲིགས་རེན་དུ་ལྷ་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྔར་གྲི་ངེས་ཤེས་

ཤུགས་ཅན་རྒྱུན་མ་ཆད་པའྲི་ངང་ལ་སར་ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་སོགས་རགས་

པ་ཙམ་ངེས་སུ་འཇུག་པའྲི་དན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་སྒོམ་པ་ལྟ་

བུའྲི་ཚེ། ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་དག་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལ། སར་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྤྲི་ལམ་པ་ཞྲིག་འཆར་དུ་བཅུག་

ལ། དེར་མེད་དོ་སམ་དུ་དན་པ་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྐོན་མེད་གཅྲིག་ལ་

མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་སེམས་བྱུང་ནྲི་རྲིགས་ལྔ་ཡོད་དེ། སྔ་རོལ་དུ་དེ་ལ་སྤོ་བའྲི་

བརོན་འགྲུས་ནྲི། སེམས་བྱུང་སྤོ་བ་སེ། འདུན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་ཡང་

དད་པ་སེ། དད་པས་འདུན་པའྲི་རེན་བྱེད་པའྲི་ལས་ཅན་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེ་

ནས་དན་པ་དང༌། ཤེས་བཞྲིན་དང༌། སེམས་པ་སེ་བར་དུ་གསུམ་དང༌། མཐར་བཏང་

སོམས་ཏེ། དེ་དག་དགོས་པར་ཤེས་ན་ནྲི་སེམས་སེམས་བྱུང་ལོག་པ་སྒོམ་གྲི་ཡང་

རེར་འདོད་པའྲི་ལོག་རོག་ལྷག་མ་མེད་པར་ལྡོག་གོ། དེ་དག་གྲི་ཟུར་ཕྲིན་པར་རེ་ཉྲིད་

ཀྲི་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་དུ་གསལ་བར་མཛད་ཟྲིན་པས་བཏགས་ཟྲིན་པ་ལ་ཐག་པས་

ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། བྱྲིང་བ་ནྲི་རྨུགས་པ་དང་ཁད་པར་ཆེ་སེ། རྨུགས་པ་ནྲི་གཏྲི་མུག་གྲི་ཆར་
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གསུང་ཐོར་བུ།

གཏོགས་པའྲི་མུན་པ་བབ་པ་ལྟ་བུ་བྱྲིང་བའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སེ་མདོ་དང་དགོངས་

འགྲེལ་ཚད་ལྡན་མང་པོར་དེ་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་བྱས་ཤྲིང༌། དོན་མྲི་གཅྲིག་པར་བཤད་

ལ། བྱྲིང་བ་ནྲི་འགྱུར་མང་པོར་ཞུམ་པ་ཞེས་བསྒྱུར་ལ། རྣམ་གཡེང་གྲི་ཆར་གཏོགས་

པ་སེ། འདྲི་ནྲི་བདག་གྲིས་མྲི་ནུས་སོ་ཞེས་ཡྲི་ཤྲི་བར་གྲགས་པའྲི་ཞུམ་པ་དང༌། 

སེམས་ཀྲི་འཕངས་དམའ་བ་ལ་སེམས་ཞུམ་པར་བྱས་པའྲི་ཞུམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་

ལས། འདྲིའྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ཕྲི་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་བཤད་

པ་མཛད་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསལ་བར་མ་མཛད་པས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཞྲིག་གོ་

ཞེས་རེའྲི་གསུང་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་བྱྲིང་བ་རྨུགས་པ་ལ་འདོད། བྱྲིང་བ་ཕ་མོ་

སྒོམ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད། བོ་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་གཅྲིག་ཏུ་འདོད། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་

ལུགས་སྐོན་མེད་ལ་ཞྲི་གནས་མྲི་སྐེ་བར་འདོད་པ་སོགས་ཡམས་དང་འད་བ་མང་དུ་

འབྱུང་བ་ནྲི། གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་རྣམས་རྒྱང་བསྲྲིངས་ཏེ། མན་ངག་ཆུང་ངུས་

ཚིམ་ས་བས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཚན་ཉྲིད་དེ་ཚང་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་

དབུས་མཐའ་ནས། ཉེས་པ་ལྔའྲི་གཉེན་པོར་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་སྒོམ་པར་གསུངས་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་སེམས་དགུ་དང༌། སོབས་དྲུག་དང༌། ཡྲིད་བྱེད་བཞྲི་ཡོད་ཚུལ་

སོགས་ཀང་ཚང་ངོ་། །སེམས་གནས་དགུའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་

སོགས་སུ་གསལ་ལོ། །རེ་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང༌། མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ས་པའྲི་

སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཤེས་བཞྲིན་གྲི་བྱ་ར་བསེན་དགོས་མྲི་དགོས་ཡྲིན་

ལ། ཕྲི་མ་ལ་ཡང་ཤྲིན་སྦངས་མ་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་འདོད་སེམས་དང༌། ཐོབ་ནས་བསམ་

གཏན་དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་སུ་འགྲོ་བ་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །གང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་
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པའྲི་མཉམ་གཞག་གྲི་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་ལྔའྲི་དབང་ཤེས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ལ་མྲི་འཇུག་

ཅྲིང༌། ཡྲིད་ཤེས་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་ལ་མྲི་རོག་པ། དཔེར་ན་ཤེལ་གྲི་སྣོད་དུ་ཆུ་དྭངས་མ་

བླུག་པ་ཉྲི་མས་ཁ་བྱེ་བ་ལྟ་བུ། བདེ་བ་དང་དྭངས་པ་ནྲི་མཚན་མ་མེད་པའྲི་སེམས་

ཞེས་བཤད་པ། སེམས་དགུའྲི་བདུན་པར་རྣམ་པར་ཞྲི་བའྲི་སད་ནས་འབྱུང་སེ། དེ་ལ་

རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལས། རང་རྲིག་རང་ཞལ་བསན་པ་ཞེས་འདོད། དེའྲི་ཕྲིར་

འདྲི་འད་བ་དག་ལ་སྲྲིད་པའྲི་ར་བ་གཅོད་པའྲི་ལྷག་མཐོང་དང༌། བ་མེད་ཀྲི་རོགས་

རྲིམ་ཟབ་མོར་སྨྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲི་དགག་པ་ནྲི་རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་ཏུ་

གསལ་བས་དེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཤྲིན་སྦངས་ཐོབ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་ན། 

བསམ་གཏན་གྲི་སའམ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ས་པའྲི་སེམས་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། 

ཤྲིན་སྦངས་ཐོབ་མ་ཐག་པའྲི་དགའ་བདེ་ཡེར་ཡེར་པོ་དེ་དེའྲི་ས་པའྲི་སེམས་སུ་མྲི་

རུང་བས་སོ། །སེམས་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་རུང་བའྲི་སེམས་བྱུང་ནྲི་སེམས་ཤྲིན་

སྦངས་ཡྲིན་ལ། རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅྲིག་པའྲི་གནད་ཀྲིས་སེམས་ལས་རུང་

གྲིས་དངས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་རེག་བྱ་ཁད་པར་ཅན་ཞྲིག་ནྲི་ལུས་ཤྲིན་སྦངས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་ཡྲིད་ཀྲིད་ཤེས་པ་སྲིམས་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ནྲི་མཉམ་

གཞག་གྲི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་

ཡོན་ཏན་གྲི་རྲིགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་མ་ཐོབ་པར་འབྱུང་བ་ནྲི་གནས་མེད་པས་

བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་མ་ཐོབ་པར་སྦོར་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་འདོད་

པ་ནྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་རྣམ་བཞག་མ་ཆགས་ཤྲིང་ལམ་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མགོ་རྨོངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལུས་ཤྲིན་སྦངས་ཀྲི་ལུས་ཤྲིང་བལ་ལྟར་ཡང་བ་དང༌། སེམས་ཇྲི་
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གསུང་ཐོར་བུ།

ལྟ་འདོད་པ་ལ་བཀྲྲིར་རུང་བ་དེ་ཤྲིན་སྦངས་ཐོབ་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་

བའམ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྐབས་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལུས་ལ་འབྱུང་བའམ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

དེ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བའྲི་ལུས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་མ་བཞག་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་

གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མ་”ངེས
1
་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། 

དགོས་པ་མེད་པས་ཕོགས་གསུམ་པ་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །དེས་ན་ཟབ་མོའྲི་ལྟ་བ་ལ་

སྒོམ་བྱུང་གྲི་མོང་བ་སྐེ་བ་ལ་ཞྲི་གནས་གྲུབ་པ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཞྲི་གནས་མ་གྲུབ་

ན་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་གཏན་མྲི་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་མྲི་རོག་པའྲི་མོང་བ་སྐེ་བ་ལ་

ཡང་ཞྲི་གནས་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་མཚུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྷག་མཐོང་

ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། ཇྲི་སེད་པ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཇྲི་ལྟ་བ་ལ་དམྲིགས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཞྲི་རགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལམ་གྲིས་སྲྲིད་རེ་མན་ཆད་ལ་ཆགས་

བལ་དུ་བྱེད་པ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལམ་སེ། དེའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་རེ་ཤྲིག་བཞག་ལ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་དང༌། ཆོས་ལ་བདག་

མེད་སྒོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས།  ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པ་སྒོམ་པ་དང་། 

ང་ཡྲི་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པ་སྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཁད་ཆོས་བཞྲི་ཡོད་དེ། 

ཁད་ཆོས་དང་པོ་ནྲི། ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བོ་ལ་སྣང་ཞེན་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་སྣང་བ་

ལ་སྔོན་དུ་ཤེས་བཞྲིན་གྲི་བྱ་ར་དགོས་ཏེ། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་འདྲི་ལ་སྣང་ལུགས་ཇྲི་

ལྟར་འདུག་བརག་པའྲི་ཚེ། ཐོག་མར་ངའོ་སམ་དུ་སེམས་པར་རོམ་པ་ན། ཕུང་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༡ན།  ངས   * ངེས     ཞོལ། ༢༧བ༡ན།   ངེས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་”ལུས
1
་འདྲི་ལམ་”གྲི

2
་འཆར་བ་ཕལ་ཆེར་ལ་འབྱུང་མོད་

ཀྲི། དེ་དང་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་གཉྲིས་དུས་སྔ་ཕྲི་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེའྲི་

རང་དུས་ན་སྔ་མ་འགགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་པས་དེ་གཉྲིས་ཡུལ་མྲི་གཅྲིག་སེ། 

དེ་གཉྲིས་ཁད་པར་མ་ཕེད་ན་ངེས་པར་ལྟ་བ་འཕྱུག་གོ །སྤྲིར་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་འདྲིའྲི་

སྣང་ཚུལ་ལ་དོན་ལྡོག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་སོགས་དགག་

བྱའྲི་སྣང་བ་འཆར་བར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་འཆར་དགོས་ལ། 

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་རང་ལྡོག་གྲི་ངོས་ནས་ཁད་མེད་དུ་མྲི་འཆར་

རོ། །དེ་གཉྲིས་རང་ལྡོག་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐ་དད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཀང་དེ་ཙམ་

དུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ངའོ་སམ་པའྲི་བོའྲི་རང་དུས་ན་བོ་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་

དཔོད་པ་ཡྲིན་གྲི། བོ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་སམ་དུ་རེས་སུ་བསམས་པ་ན། རང་ཡུལ་

དུ་སོང་བ་སོགས་མང་དུ་འོང་ཡང་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བོའྲི་འཆར་ཚུལ་གཏན་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དུས་ཐ་དད་པ་མོང་བས་གྲུབ་”ཅྲིང་།
3
ཕྲི་མའྲི་དུས་སྔར་གྲི་སྣང་ཚུལ་རོགས་

པ་གཏན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་བོ་ལ་སྣང་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པར་སྣང་བས་ཁབ་ཀང༌། དེ་ལ་སྣང་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་མ་ཁབ་སེ། དེ་ལ་

སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ཡང་ལེགས་པར་ཕེད་པ་

ཞྲིག་མ་བྱུང་ན། བོའྲི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་འཛིན་དུ་གོ་བའྲི་ནོར་པ་འབྱུང་

ངོ་། །དེས་ན་ཁད་པར་དང་པོ་དགག་བྱའྲི་སྤྲི་འཆར་དུ་འཇུག་པ་སེ། དེ་མ་ཤར་ན་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༥ན།   ལུས    ཞོལ། ༢༧བ༥ན།   ལུགས

2  མ་ཕྱི། ༢༢ན༥ན།  གྱི    སྐུ། ༢༠༣བ༥ན།  གྱིས

3  མ་ཕྱི། ༢༢བ༢ན།   ཅྱིང་།    ཞོལ། ༢༨ན༢ན།   ཉྱིར་དེ་
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གསུང་ཐོར་བུ།

བཀག་པའྲི་བདེན་སོང་སོགས་མྲི་འཆར་བས་སོ། །ཁད་ཆོས་གཉྲིས་པ་ནྲི། ངའོ་སམ་

པའྲི་བོ་དེའྲི་རང་དུས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་དེར་གྲུབ་ན་”གནང
1
་ཚུལ་དེའྲི་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་

གང་རུང་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་ངེས་པ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་ཁབ་པ་ངེས་

པའྲི་བོ་ཡྲིན་ནོ། །ཁད་པར་གསུམ་པ་ནྲི། སྣང་ཚུལ་དེ་འད་བའྲི་གཅྲིག་དུ་མ་གང་རུང་

དུ་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བ་སེ། འདྲི་ནྲི་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའྲི་བོའ།ོ །ཁད་པར་

བཞྲི་པ་ནྲི། གསུམ་པོ་དེའྲི་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྣང་ཚུལ་དེར་གྲུབ་པས་སོང་བར་

ངེས་པ་སེ། གཞན་དུ་ན་བདེན་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་ན་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདག་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་ཐལ། གཟུགས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ངའོ་སམ་

པའྲི་བོ་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་རེས་ཀྲི་ཤེས་པས་ཞེན་པ་ནྲི་བདག་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་ནོ། །ད་དུང་གནད་འདྲིའྲི་ཕྲི་མ་གསུམ་ལ་མོང་བ་འདོན་ཚུལ་

ཅུང་ཟད་བྱ་སེ། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་

གྲུབ་པར་ཞེན་པའྲི་བོའྲི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ལ། སྣང་ཞེན་དེ་གཉྲིས་

གང་གྲི་ངོར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཡང་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་སྒོ་ནས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ལ། སྣང་ཞེན་གཉྲིས་”པོ
2
་དེ་ལ་སྣང་བ་དང༌། ཞེན་ཚུལ་

ཡང་ཟླ་བཅས་ཟླ་མེད་གང་རུང་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་ཞྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྣང་ཚུལ་

གཞན་མྲི་འབྱུང་བ་མོང་བ་ལ་བསྐོར་ནས་བལྟས་པས་ཤེས་ལ། གལ་ཏེ་ཟླ་མེད་དམ། 

གཅྲིག་ཏུ་སྣང་ཞྲིང་དེར་གྲུབ་ན། དེ་འད་བའྲི་ང་དེ་ད་ལྟའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཡང་སྣང་ཚུལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།  ཞོལ། ༢༨ན༥ན།   གནང    སྐུ།  ༢༠༤ན༦ན།  གནད    བླ།  ༣༡བ༣ན།  སྣང

2  མ་ཕྱི། ༢༢བ༧ན།   པོ    ཞོལ། ༢༨བ༣ན།   པ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡྲིན་ན་ཐ་དད་ཡེ་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བས་ང་

དེ་མང་པོར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡན་ལག་སོགས་གཅྲིག་མ་ཚང་ནའང༌། ང་དེ་མ་ཚང་

བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་ཕུང་པོ་མེད་པས་ང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། གཟུགས་ཕུང་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ལྟར་ང་ཡང་གསར་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་

སོགས་བོ་ལ་གང་ཤར་ས་བ་རྣམས་དང་པོར་སྒོམ་པར་བྱ་སེ། རེས་སུ་ནྲི་ར་འཇུག་

ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་ནས་བཤད་པའྲི་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་གྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སྒོམ་བྱའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་

ཁད་པར་མེད་ཀང༌། སྔགས་དང་ཕར་ཕྲིན་གཉྲིས་དང༌། ཞྲི་གནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

གཉྲིས་དང༌། སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པས་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་རྣམས་

ཤྲིན་ཏུ་ཕེད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དང༌། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང༌། གང་

ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དང༌། འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཀང་ཕེད་

པར་བྱའོ། །འདྲིར་ཐུན་མོང་བའྲི་ཞྲི་གནས་མ་གྲུབ་པའྲི་སོ་སྐེའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་

བརོད་ན། དེ་ཡང་གོང་ལྟར་དམ་བཅའ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ལན་དྲུག་བདུན་

གྲི་བར་དུ་བསྐངས་ནས། དགག་བྱ་དེ་ཞེ་ཕུགས་སུ་བཞག་ནས་མེད་དོ་སམ་དུ་

སེམས་པ་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཡོད་དམ་དྲིས་པ་ན། མེད་མེད་ཅེས་ཞེ་ཕུགས་སུ་

བུམ་པ་ཡོད་ཀང་བུམ་པ་ཞེས་སྒས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པར་མེད་ཅེས་བརོད་པ་བཞྲིན་

ནོ། །འདྲི་ནྲི་འདྲི་འད་བའྲི་སྐོང་ཚུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་གནད་ཅྲིག་གོ། །དེའྲི་

སྐབས་སུ་དགག་བྱ་བཀག་པའྲི་བཀག་པ་དེ་ཕར་ངོས་སུ་དམྲིགས་རེན་དུ་བཞག་

ནས། བཀག་པ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་ཕར་ལ་བལྟ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྒོམ་ན་ནྲི་སོང་
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གསུང་ཐོར་བུ།

ཉྲིད་བདེན་གྲུབ་སྒོམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནྲི་གཏན་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། བོ་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་ངང་དུ་

ཐྲིམ་པའམ། ཞུགས་པ་ལྟར་བྱས་ནས་སྒོམ་པ་དེ་གནད་གཉྲིས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་

བར་བར་དུ་ཡང་དེ་འད་བ་ཡོད་ན་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡོད་སམ་དུ་གཅྲིག་ཏུ་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། དུ་མར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་རགས་པ་གཅྲིག་སྒོམས་ཏེ། སར་ཡང་

བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་ཅན་སྐེད་པ་སེ་གནད་གསུམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྟ་

ཐོག་ཏུ་བཞག་པའྲི་ཚེ་སྣང་ངོར་སྣ་ཚོགས་འཆར་ཡང་ངེས་ངོར་དགག་བྱ་བཀག་

ཙམ་ལས་གཞན་མྲི་འཆར་བ་ཞྲིག་འོང་སེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནྲི་ཐོགས་པའྲི་རེག་

བྱ་བཅད་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཅྲིང༌། བོ་ལའང་དེ་ལྟར་འཆར་བ་བཞྲིན་ནོ། །ང་ཡྲི་

བ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྒོམ་པ་དང༌། ཆོས་ལ་བདག་མེད་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ་ཡང༌། 

ཆོས་ཅན་ནམ་སོང་གཞྲི་བརེ་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་ལ་དཔགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྐོང་ཚུལ་དང༌། ཐ་སད་འཇོག་མཚམས་

སོགས་ནྲི ་འདྲིར་བཀོད་པ་རྣམས་ལ་བོ ་བཟོ ་དང་བསྲེ ་བསད་མྲི ་བྱེད་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་སྣང་ཚུལ་དང༌། གྲུབ་ཚུལ་དང༌། དེ་གཉྲིས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པར་ཐག་བཅད་པ་དང༌། མ་གྲུབ་པའྲི་དོན་སྐོང་བ་དང་བཞྲི་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

མངྒ་ལཾ།།
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༄༅། །ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་

བྱེད་པའྲི་བསན་བཅོས་སྐལ་བཟང་མྲིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་

བསན་བཅོས་སྐལ་བཟང་མྲིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་གཉྲིས་སུ་མ་མཆྲིས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེའྲི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་

ཕག་འཚལ་ལོ། །

གང་ཞྲིག་སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོའྲི་ར་སྒ་དབྱར་དུས་ཀྲི་ནྲི་སྤྲིན་གྲི་དབྱངས། །

རེན་ཅྲིང་འབེལ་འབྱུང་ནམ་མཁའྲི་སྒོ་ལས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྒོགས་པ་ཡྲིས།།

བདག་ཏུ་ལྟ་བའྲི་ཚ་གདུང་ཀུན་སེལ་ཆུ་ཆར་དུས་སུ་འབེབས་མཁས་པ། །

ཟླ་མེད་སོན་པ་སྲིང་རེའྲི་ཆུ་འཛིན་གཡོ་བ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཆོས་ཀྲི་མདུན་ས་ཆེ། །

གྲངས་མེད་སེམས་དཔའྲི་དབུས་སུ་ཟབ་མོའྲི་གཏམ། །

སེང་གེའྲི་སྒ་དབྱངས་སྒོག་ལ་ཟླ་མེད་པ། །

འཇམ་དབྱངས་མཁེན་པའྲི་གཏེར་གྲིས་བདག་སྐོངས་ཤྲིག །
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཐུབ་དབང་བསན་པའྲི་སྲིང་པོ་སོང་པ་ཉྲིད། །

ཚུལ་བཞྲིན་འགྲེལ་ལ་རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པར་ནྲི། །

རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །

སྲས་དང་བཅས་ལ་སྲིང་ནས་བདག་ཕག་འཚལ། །

སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆོག་ཁོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ། །

འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་རྒྱལ་བའྲི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན། །

ལེགས་པར་འདོམས་མཛད་ས་གསུམ་འགྲོ་བའྲི་མྲིག །

མཚུངས་མེད་བ་མ་དེ་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །

འདྲི་ན་གང་དག་མང་དུ་ཐོས་དང་ཏྲིང་འཛིན་ལྷུར་ལེན་ཟབ་མོའྲི་བཟླས་བརོད་

ལ་བརོན་པ། །དེ་དག་ཀུན་ཀང་རང་ཉྲིད་འཆྲིང་བྱེད་འཁོར་བའྲི་ར་བ་གང་ན་འདུག་

པ་མ་ཤེས་ནས། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་ལོན་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེན་སར་ཞྲིང་འཕེལ་བས་ངལ་

བ་དོན་མེད་འགྱུར་མཐོང་སེ། །འདྲི་དག་རྣམས་ལ་བརེ་བའྲི་བསམ་པས་ཟབ་མོའྲི་

ལམ་འདྲི་བ་མའྲི་དྲིན་ལས་འདྲིར་བཤད་བྱ། །

དེ་ཡང༌། ཤེས་ལྡན་གང་དག་རང་དང་གཞན་གྲི་དོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་ལ་དཔོད་

པ་ཞུགས་ནས། སྲོག་འདྲི་ཇྲི་སྲྲིད་འཚོ་བ་དེ་སྲྲིད་ཀྲི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་སེལ་བའྲི་ཐབས་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པར་མྲི་འཛིན་པར། འཇྲིག་རེན་ཕྲི་མ་ཕན་

ཆད་ཀྲི་གོང་མའྲི་ཁད་པར་ཚོལ་བ་རྣམས་ཀྲི་འཇུག་ངོགས་ནྲི། འཇྲིག་རེན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མ་འདྲིས་པའྲི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

སན་པའྲི་བ་དན་ས་གསུམ་ན་གཡོ་བ་དེའྲི་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དུ། སེལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མར་བསོད་པ་ལས། 

གཏྲིང་མཐའ་མེད་པའྲི་འཁོར་བ་ནྲི། །རྒྱ་མཚོའྲི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་མྲི་ཟད་པའྲི། །ཆུ་སྲྲིན་གྲིས་ནྲི་ལུས་ཟོས་པས། །དེ་རྲིང་གང་ལ་

སྐབས་སུ་མཆྲི། །གང་ལ་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གཏན་ནས་ཡོང་ཡེ་མྲི་མངའ་

ཞྲིང༌། །གང་ཞྲིག་ལ་ནྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏེ་

སེམས་ཤྲིག་ཡོད་ན་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་སྐབས་འགྲོ་ཞྲིང༌། །དེ་བསོད་དེ་ནྲི་བཀུར་བ་

དང༌། །དེ་ཡྲི་བསན་ལ་གནས་པའྲི་རྲིགས། །

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །སོན་པའྲི་བསན་པ་ལ་ཡང་ཟབ་མོ་འགྲེལ་པར་རྒྱལ་བ་

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལུང་བསན་པའྲི་ཚད་མར་གྱུར་པའྲི་སྐེས་བུ་ནྲི་དཔལ་

མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དུ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 

ལྷོ་ཕོགས་བེ་ཏའྲི་ཡུལ་དུ་ནྲི། །དགེ་སོང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་གྲགས་པ། །དེ་མྲིང་

ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་སེ། །ཡོད་དང་མེད་པའྲི་ཕོགས་འཇྲིག་པ། །ང་ཡྲི་ཐེག་པ་འཇྲིག་རེན་

དུ། །བ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་

ཅན་དུ་དེ་འགྲོའ།ོ །

ཞེས་དང༌། མདོ་སེ་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ལས། གཞོན་ནུ་འདྲི་ང་མ་ངན་ལས་འདས་

ནས་ལོ་བཞྲི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། ཀླུ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དགེ་སོང་དུ་གྱུར་ནས། ང་ཡྲི་བསན་པ་

རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། མཐར་གྲིས་དང་བའྲི་འོད་ཅེས་བྱ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་སུ། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ་བའྲི་རྒྱལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། འཇམ་དཔལ་གྲི་ར་བའྲི་རོག་པ་ལས་ཀང༌། འབྱུང་བའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དུས་དང་མཚན་དེ་དང་འད་ཞྲིང༌། ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་པར་བཤད་དོ། །ར་བོ་ཆེའྲི་

མདོ་ལས་ཀང༌། ལྲི་ཙ་བྱྲི་གཞོན་ནུ་འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་

འདྲི། སོན་པ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ་བསན་པ་ཉམས་པའྲི་ཚེ། སོན་པའྲི་

མཚན་འཆང་བའྲི་དགེ་སོང་དུ་གྱུར་ནས། བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱས་ཏེ། ལོ་བརྒྱ་ལོན་

པའྲི་འོག་ཏུ་འདས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་གསུངས་ལ། འདྲི་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དང་

གནས་བསན་བྱང་བཟང་ལ་སོགས་པ། སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་བསན་དུ་བཞེད་དེ། དེ་

ཡང་གསེར་འོད་ལས་གསུངས་པའྲི་ལྲི་ཙ་བྱྲི་གཞོན་ནུ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་

བཤད་པ་ལ་བརེན་པའོ། །ར་བོ་ཆེའྲི་མདོ་ལས། སོབ་དཔོན་འདྲི་ས་བདུན་པ་བར་

བཤད་ཅྲིང་། གཞན་ཡང༌། དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་

ཞྲིག་ནས་ངེས་དོན་འགྲེལ་བར་ལུང་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྒོན་གསལ་ལས། སོབ་

དཔོན་འདྲི་སྔགས་ཀྲི་ལམ་གྲིས་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་མཛད་པར་

བཤད་དེ། ཇྲི་སྐད་དུ། དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་

ཀྲིས་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རེས་སུ་བརྙེས་ནས། སོ་སོ་རང་རྲིག་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཇྲིག་རེན་དུ་བསན་ནས། ལྷ་དང་མྲིའྲི་བདེ་བ་ལས་འདས་ཤྲིང༌། མུ་

སེགས་དང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསམ་གཏན་དང༌། སོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་བདེ་བ་ལས་འདས་ནས། སྐེ་བ་དང་འགག་པ་དང་བལ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་སྐུ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པ། སྐུ་བལྟ་བས་ཆོག་མྲི་

ཤེས་པ། སོབས་བཅུ་དང་མྲི་འཇྲིགས་པ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་ཀྲིས་བརྒྱན་པ་བརྙེས་ནས། བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་བཞུགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་རོ་རེ་

འཆང་བརྙེས་པ་ནྲི་ལོངས་སྐུའྲི་དབང་དུ་མཛད་ལ། བདེ་བ་ཅན་དུ་འབྱོན་པ་དང༌། 

རྒྱལ་བ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་

སྤྲུལ་སྐུའྲི་མཛད་པ་སོན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། དཔེར་ན་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདྲི་

སྔོན་བསྐལ་པ་དུ་མའྲི་གོང་དུ་སངས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། བརྒྱ་པའྲི་དུས་འདྲིར་

འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་བསན་པ་མྲི་འགལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་

སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་འདྲིར་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་འཆད་པ་ལ། དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་འཚོལ་བར་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་མོས་པའྲི་ཕན་

ཡོན། ཆོས་དེ་ཉན་པ་པོ་གང་ལ་བཤད་པའྲི་སྣོད། བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་དངོས་

སོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ཡང་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐེས་བུ་དག་གྲིས་

ནྲི། བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལེགས་པར་བཙལ་ནས། བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་བསྒོམ་པ་ལ་གཙོ་བོར་འབད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་མེད་

ན། བྱྲིང་རྒོད་དང་བལ་ཞྲིང་གསལ་ཞྲིང་མྲི་རོག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པ་

དང༌། དེའྲི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་དག་

ནྲི་མུ་སེགས་བྱེད་དག་ལའང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པས། དེ་ཙམ་གྲིས་འཁོར་བའྲི་

ར་བ་ལ་ཅྲིའང་མྲི་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མཁས་པའྲི་དབང་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་

ལས་སྒོམ་རྲིམ་དང་པོ་ལས། དེ་ལྟར་དམྲིགས་པ་ལ་སེམས་བརན་པར་བྱས་ནས་

ཤེས་རབ་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར་ཤེས་པའྲི་སྣང་བ་བྱུང་བས་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་སོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་མུ་སེགས་ཅན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྣམས་བཞྲིན་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མདོ་

སེ་ལས་ཇྲི་སྐད་དུ། 

འཇྲིག་རེན་པ་དག་ཏྲིང་འཛིན་སྒོམ་བྱེད་ཀང༌། །དེ་ནྲི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་འཇྲིག་

མྲི་བྱེད། །དེ་ནྲི་ཉོན་མོངས་ཕྲིར་ཞྲིང་རབ་འཁྲུགས་ཏེ། །ལྷག་སྤོད་ཀྲིས་ནྲི་ཏྲིང་འཛིན་

འདྲིར་བསྒོམས་བཞྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཐབས་

གང་གྲིས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་ཞེ་ན། སྒོམ་རྲིམ་དུ་དངས་མ་ཐག་གྲི་མདོ་དེའྲི་མཇུག་

ཏུ། 

གལ་ཏེ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་སོ་སོར་རོག །

སོ་སོར་དེ་བརགས་གལ་ཏེ་སྒོམ་བྱེད་ན། །དེ་ནྲི་མ་ངན་འདས་ཐོབ་འབས་བུའྲི་

རྒྱུ། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡྲིན་དེས་ནྲི་ཞྲི་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་མེད་

རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གོམས་པར་བྱས་པས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་ར་བ་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱལ་བའྲི་

གསུང་རབ་མཐའ་དག་ཀང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་གཞོལ་ཞྲིང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་འབབ་པ་

ཤ་སག་ཡྲིན་པས། བསམ་གཏན་ཙམ་གྲིས་ཆོག་ཤེས་མྲི་བྱ་བར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

རོགས་བའྲི་ཤེས་རབ་བཙལ་ནས་སྒོམ་པ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་འགྲུས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་། སྒོམ་རྲིམ་བར་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ལེགས་

པར་གསུངས་པ་སེ། མངོན་སུམ་དུའམ་བརྒྱུད་པས་དེ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་

བར་བྱེད་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ལ་གཞོལ་བ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཤེས་ན་སྣང་བ་བྱུང་བས་

མུན་པ་བསལ་བ་བཞྲིན་དུ་ལྟ་བའྲི་ད་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གནས་ཙམ་གྲིས་ནྲི་ཡེ་ཤེས་དག་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་པ་ཡང་སེལ་

བར་མྲི་འགྱུར་གྲི། ཤེས་རབ་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ལེགས་པར་བསྒོམས་ན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

པར་དག་པར་འགྱུར་དེ་ཁོ་ན་རོགས་པར་འགྱུར། ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་སྒྲིབ་པ་ཡང་དག་

པར་སོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན། བདག་གྲིས་ཞྲི་གནས་ལ་གནས་ཏེ་ཤེས་རབ་

ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱའོ། །ཞྲི་གནས་ཙམ་གྲིས་ནྲི་ཆོག་པར་འཛིན་

པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་

དང་། ཆོས་ཀྲི་བདག་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེར་མ་ཟད་ཀྲི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོའང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་རབ་དེས་མ་ཟྲིན་པའྲི་སྦྲིན་སོགས་གཞན་

རྣམས་ནྲི་ལོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ཉྲིད་དམྲིགས་བུ་ལྟ་བུར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རོ་རེ་

གཅོད་པ་ལས། དཔེར་ན་མྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་མྲི་ཞྲིག་མུན་པར་ཞུགས་ནས། ཅྲི་ཡང་

མྲི་མཐོང་བ་བཞྲིན་དུ། གང་དངོས་པོར་ལྷུང་བས་སྦྲིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའྲི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔར་བལྟ་བར་བྱའོ། །རབ་འབྱོར་འདྲི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ནམ་ལངས་སེ་ཉྲི་

མ་ཤར་ནས་མྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་མྲིས་གཟུགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དག་མཐོང་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ། གང་དངོས་པོར་མ་ལྷུང་བས་སྦྲིན་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས་ཀང༌། དམུས་

ལོང་དམྲིགས་བུ་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁག་ཁྲིག་རྣམས། །ལམ་ཡང་མྲི་ཤེས་གྲོང་ཁེར་

འཇུག་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཤེས་རབ་མེད་ན་མྲིག་མེད་ཕ་རོལ་ཕྲིན་ལྔ་

འདྲི། །དམྲིགས་བུ་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་རེག་པར་ནུས་མ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྟར་རོ། །འདྲིར་མཚོན་པ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀྲི། རོ་རེའྲི་ཐེག་པས་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། ཐབས་

མཁས་པའྲི་ཁད་པར་མཐའ་ཡས་པ་དག་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི། དབུ་མ་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཁོ་

ན་ཡྲིན་གྲི་འདྲི་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཅྲིའང་མེད་པས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་གང་ཟག་

མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བསྒོམ་བྱའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་གཅྲིག་པུ་འདྲིར་ཟད་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་དང༌། གྲུབ་ཆེན་གྲི་

གཞུང་དུ་མས་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་མངས་པར་འགྱུར་བ་དང་སྐབས་མ་ཡྲིན་པས་

མ་སྤོས་སོ། །འོ་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་ནྲི། རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་འདོད་

པ་མདོར་བསན་པ་ལས། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་སོང་པ་ཉྲིད། །ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་སྲིང་པོ་

མེད། །ཅེས་གསུངས་པས། རྲིགས་པས་དཔད་པའྲི་སོང་ཉྲིད་སྲིང་པོ་མེད་པར་

གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། རྲིགས་པས་དཔད་པའྲི་རྙེད་དོན་

ལ་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕུང་པོ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་མ་ཡྲིན་པར། ཕུང་པོ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་ཅང་མེད་དུ་བཟུང་བའྲི་ཆད་སོང་

འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ལས། ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དཔད་

པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད། །ཆད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལས་རྲིང་དུ་བྱས། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །གཞན་དུ་ན། གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རགས་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་དཔེས། 

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་དཔད་པའྲི་སྒོ་ནས་དབུ་མ་པས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་རྲིག་པར། ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་མདོར་བསྡུས་བདུན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
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ལོ། །གཞན་ཡང་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་མདོར་བསྡུས་ལས། ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པ་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པ་འགོག་པའྲི་སྐབས་སུ། འདྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་རོགས་པར་བྱེད་པ་སེ། 

དངོས་པོ་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་སེམས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་

རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ནར་གསུངས་ལ། ལེའུ་གཉྲིས་པར། སྒྱུ་

མས་རྨོངས་པར་བྱས་པའྲི་མཐའ་དག་འགྲོ་བ་འདྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་སྡུག་

བསྔལ་འཛིན་པར་བྱེད། །ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། འདྲིར་འཁོར་བའྲི་སྒྱུ་མ་ངར་འཛིན་

པ་དང་ང་ཡྲིར་འཛིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་རྨོངས་པར་བྱས་པ་ནྲི། དམལ་བ་

དང་ཡྲི་དྭགས་དང་དུད་འགྲོའྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་སྡུག་བསྔལ་འཛིན་པར་བྱེད་

པའོ། །ཞེས་ང་དང་ང་ཡྲིར་འཛིན་པ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ར་བར་བཤད་པས། 

འཁོར་བའྲི་ར་བ་གཅོད་བྱེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་ནྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པར་བཞེད་པ་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་དབུ་མ་པ་དང་མྲི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེའྲི་

ཕྲིར་འབས་བུ་ནྲི་རང་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་ལས་མ་ཡྲིན་གཉྲིས་ཀ་ལས་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་

མེད་པ་ཅན་དུ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཐའ་བཞྲི་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

སོགས་གསུངས་ནས། རྒྱས་པར་དབུ་མ་སོགས་ཀྲི་ལུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་

ཤེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་རྒྱུད་དེ་ལས། སོང་པ་ཉྲིད་དམྲིགས་བཅས་སུ་

བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། བཤད་མོད་ཀྲི། དེ་ནྲི་དགག་བྱ་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་

པའྲི་བེམ་པོས་སོང་པ་ལ་སོང་པ་ཉྲིད། ཅེས་ཐ་སད་མཛད་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཟུགས་ཀུན་རོབ་པ་སེ། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའྲི་ཆ་ནས་བཞག་པའྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ནྲི་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གཟུགས་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་བདེ་བ་དམྲིགས་མེད་དུ་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་

པར་བཤད་དོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཆེས་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི། ཐུན་མོང་དུ་

བསད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྐབས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མ་བརོད་ལ། 

འོན་ཀང༌། ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ལོག་པའྲི་ལམ་ལ་འཆེལ་ནས། ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་

མོས་པའྲི་གེགས་ཆེར་བྱས་ཏེ། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཕུང་བར་བྱེད་པ་ཆེས་མང་དུ་

མཐོང་བས་སྒོ་ཙམ་ཞྲིག་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཟབ་མོ་སོང༌པ་ཉྲིད་སོན་

པའྲི་གསུང་རབ་དང༌། དེའྲི་དགོངས་འགྲེལ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གཞྲི་བྱས་ཏེ། འཆད་

པ་དང་ཉན་པ་ནྲི་དཔག་པར་དཀའ་བའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་མོས་པས་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་སྡུད་

པ་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་སུ་མ་གྲུབ་ཀྲི་བར་དུ་འཇྲིག་རེན་པ་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་

འདས་པའྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁེའུ་རྲིན་པོ་ཆེས་

བྱྲིན་པའྲི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་ལ་མཁས་

པ་དང་བལ་བས། བསྐལ་པ་བརྒྱ་སོང་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ལ་དཔད་པ་བས། 

གང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་རྣམ་གྲངས་འདྲི་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པས་ཉན་པར་འདྲི། བསོད་

ནམས་དེ་བས་ཆེས་མང་དུ་བསྐེད་ན། གང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཉན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། གང་

ཡྲི་གེར་བྲིས་ནས་ལུང་འབོགས་པ་དང་འཆད་པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་

རབ་ཏུ་སོན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཞེས་གསུངས་སོ། །རོ་རེ་གཅོད་པ་ལས་ཀང༌། བཅོམ་
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ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། རབ་འབྱོར་འདྲི་ཇྲི་སམ་དུ་སེམས། གངྒའྲི་ཀླུང་གྲི་

བྱེ་མ་སེད་གང་ཇྲི་སེད་པར་གངྒའྲི་ཀླུང་ཡང་དེ་སེད་དུ་གྱུར་ན། གང་དེ་དག་གྲི་བྱེ་

མར་གྱུར་པ་དེ་མང་བ་ཡྲིན་ནམ། རབ་འབྱོར་གྲིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

གངྒཱའྲི་བྱེ་མ་སེད་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀང་མང་བ་ལགས་ན། དེ་དག་གྲི་བྱེ་མར་གྱུར་པ་

ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་འཚལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་ཁོད་ལ་

བསྒོའ།ོ །ཁོད་ཀྲིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །གངྒཱའྲི་ཀླུང་དེ་དག་གྲི་བྱེ་མ་ཇྲི་སེད་པ་དེ་

སེད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས། སྐེས་པའམ་བུད་མེད་ལ་ལས་རྲིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་

གྲིས་བཀང་སེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་ན། སྐེས་པའམ་བུད་མེད་དེ་

གཞྲི་དེ་ལས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐེད་དམ། རབ་འབྱོར་གྲིས་གསོལ་བ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་མང་ལགས་སོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་མང་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་ཞྲིག་ཆོས་ཀྲི་རྣམ་གྲངས་འདྲི་ལས་ཐ་ན་ཚིག་

གཞྲིའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཙམ་བཟུང་སེ། གཞན་དག་ལ་ཡང་བསན་ན་དེ་བས་

བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་བསྐེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་མཛོད་ཀྲི་མདོ་ལས། མྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ཆེ་ཤོས་རྣམས་སོས་ནས། དེ་

དག་དང་ལྡན་པས་བདག་མེད་པའྲི་ཆོས་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་

ནས་དག་པར་དད་པ་དང་མོས་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་ངན་སོང་དུ་མྲི་འགྲོའ།ོ །ཞེས་

གསུངས་པ་དང༌། བདུད་འདུལ་བའྲི་ལེའུ་ལས། དགེ་སོང་གང་གྲིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཤྲིན་ཏུ་དུལ་བར་ཤེས་ཤྲིང༌། ཉེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མའྲི་མཐའ་ཡང་རང་བཞྲིན་

གྲིས་དབེན་པར་ཤེས་ཏེ། ཉེས་པ་བྱུང་བའྲི་འགོད་པ་སེལ་ཞྲིང་བརན་པོར་མྲི་བྱེད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པས་མཚམས་མེད་པ་ཡང་གནོན་ན། ཆོ་ག་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ལོག་པར་བཞུགས་

པ་ཕན་ཚེགས་ལྟ་ཅྲི་སོས། ཞེས་དང༌། མ་སྐེས་དགྲའྲི་མདོ་ལས། མཚམས་མེད་བྱེད་

པས་དམ་པའྲི་ཆོས་འདྲི་ཐོས་ནས་འཇུག་ཅྲིང་མོས་ན། དེའྲི་ལས་དེ་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

ཡྲིན་ཞེས་ང་མྲི་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་པས་སྲིག་པ་དག་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་སོང་པ་

ཉྲིད་ལ་མོས་པ་ལས་སོབས་ཆེ་བའྲི་སྦོང་བྱེད་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཟབ་མོ་

བཤད་པས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པའྲི་ཕན་ཡོན་འཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཆོས་གཉྲིས་ཚང་བ་

དགོས་ཏེ། རྙེད་བཀུར་དང་གྲགས་པ་སོགས་ལ་མྲི་ལྟ་བའྲི་ཀུན་སོང་དག་པ་ཅྲིག་

དང༌། བཤད་རྒྱུའྲི་ཆོས་དེའྲི་དོན་ལོག་པར་མ་བཟུང་བར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བཤད་

པ་ཅྲིག་དགོས་ཏེ། སྐོན་གཉྲིས་ཀའམ་གང་རུང་གཅྲིག་དང་ལྡན་ན། བསོད་ནམས་

གསར་པ་མྲི་འཐོབ་ཅྲིང་སྔར་ཡོད་ཉམས་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་

སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས། དེའྲི་ཕྲིར་གང་དག་ཆོས་ལོག་པར་འཆད་པར་བྱེད་

པ་དང༌། སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྲི་དང་གྲགས་པ་འདོད་པས་

འཆད་པ་དེ་དག་ནྲི། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཟབ་མོའྲི་དོན་དེ་ཡང་སྔོན་ལན་གཅྲིག་

མ་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ས་བོན་བཞག་པ་རྣམས་ཉྲིད་ལ་བསན་

པར་བྱའྲི། གཞན་དག་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གྲིས་སོང་ཉྲིད་སོན་པའྲི་གཞུང་ཉན་དུ་

ཟྲིན་ཀང༌། སོང་ཉྲིད་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས། དོན་མ་ཡྲིན་

པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དོན་མ་ཡྲིན་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཚུལ་

ནྲི། རེས་འགའ་ནྲི་མྲི་མཁས་པས་སོང་ཉྲིད་སངས་ནས་ངན་འགྲོར་འགྲོའ།ོ །རེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགའ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་སོང་པའྲི་དོན་ནྲི་ཆོས་འདྲི་རྣམས་མེད་པའྲི་

དོན་ནོ་སམ་དུ་གཟུང་ནས། རྒྱུ་འབས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་ལོག་ལྟ་དང་པོར་སྐེད་

ནས། དེ་ནས་མྲི་གཏོད་པར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་འབས་བུ་

མནར་མེད་པའྲི་དམལ་བ་དག་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་པར་ལྟ་བ་ལ་ནྲི་ཚིག་གྲི་བརོད་པ་ཙམ་ཐ་དད་པར་ཟད་ཀྲི། བོའྲི་འཛིན་

ཚུལ་ལ་ནྲི་ཡུལ་གྲི་སྤྲི་འཆར་ཚུལ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་

ཡོད་པ་བཀག་བ་ཙམ་ཞྲིག་འཆར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། 

སོང་པ་ཉྲིད་ལ་ལྟ་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་

འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། རེ་ཤྲིག་གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་སེ་ཐམས་ཅད་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་རོག་ན། དེའྲི་ཚེ་འདྲི་ལོག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་སྐད་

དུ། 

ཆོས་འདྲི་ལོག་པར་གཟུང་གྱུར་ན། །མྲི་མཁས་རྣམས་ནྲི་ཆུད་ཀང་ཟ། །འདྲི་

ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡྲི། །མྲི་གཙང་དེར་ནྲི་བྱྲིང་བར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཅྲི་སེ་

ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་མྲི་འདོད་ན་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་དངོས་པོ་འདྲི་

དག་དམྲིགས་སུ་ཟྲིན་ཀང་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་

དོན་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འདྲི་ངེས་པར་སོང་པ་ཉྲིད་སོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ལྟར་སངས་ན་ཆོས་ཀྲིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཀྲིས་ངེས་པར་ངན་

འགྲོར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་སྐད་དུ། རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་བ་ལས། 

གཞན་ཡང་འདྲི་ནྲི་ལོག་གཟུང་ན། །བླུན་པོ་མཁས་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཅན། །སོང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བས་མ་རུངས་བདག་ཉྲིད་ཅན། །མནར་མེད་པར་ནྲི་སྤྲིའུ་ཚུགས་འགྲོ། །ཞེས་བཤད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སོང་ཉྲིད་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་མནར་མེད་དུ་

འགྲོ་བར་མ་ཟད། ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་ཀང་འགྲོ་ལ། ལས་འབས་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་པར་ལྟ་བ་ནྲི་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ་དང་སོམ་པ་གཏོང་བའྲི་རྒྱུར་

ཡང་མདོ་དང་བསན་བཅོས་རྣམ་དག་དུ་མ་ཞྲིག་ནས་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། ཁོ་བོ་

ཅག་མེད་མྲི་ཟེར་གྲི། ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཟེར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པའྲི་འགྱུར་འཆོས་ལ་ནྲི་

དགོས་ནུས་མེད་པར་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ཚིག་གསལ་གྲི་ལུང་འདྲིས་གསལ་བར་

བཤད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བཞྲི་བརྒྱ་པ་ལས། 

གཅྲིག་ནྲི་ངན་འགྲོ་ཉྲིད་འགྲོ་ལ། །ཐ་མལ་མ་ཡྲིན་ཞྲི་ཉྲིད་དུའོ། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་

པ་ལས་ཀང༌། དམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག་བདག་མེད་པའྲི་ཆོས་ཉན་པ་དེ་ནྲི་སངས་

པ་དང་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་རོག་པས་ངན་འགྲོ་ཁོ་ནར་འགྲོ་ལ། ཞེས་སོང་ཉྲིད་སངས་པ་

དང༌། སོང་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དོན་ནོ་སམ་དུ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་རོག་པ་

གཉྲིས་ཀ་ངན་སོང་ཁོ་ནར་འགྲོ་བར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་སོང་པ་ཉྲིད་འདྲི་གདུལ་བྱ་

འདྲི་འད་བ་ལ་བསན་པར་བྱ་ལ། འདྲི་འད་བ་ལ་བསན་པར་མྲི་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་

ཁད་པར་ནྲི་གང་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། 

སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་དུས་ནའང་སོང་པ་ཉྲིད་ཐོས་ནས། །ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་འབྱུང༌། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆྲི་མས་མྲིག་བརླན་ཞྲིང༌། །ལུས་

ཀྲི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ལ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བོ་ཡྲི་ས་

བོན་ཡོད། །དེ་ཉྲིད་ཉེ་བར་བསན་པའྲི་སྣོད་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ལ་དམ་པའྲི་དོན་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདེན་པ་བསན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་བཤད་པ་ཐོས་པ་དང༌། དེའྲི་དོན་གོ་བ་དང༌། གོ་བ་ལ་བརེན་ནས་ངོ་མཚར་

བའྲི་བསམ་པས་དངས་པའྲི་མཆྲི་མ་གཡོ་བ་སོགས་རགས་མྲི་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

ལོག་ཆོས་ལ་མོས་པ་ལྟར་སྣང་སྐེས་པའྲི་བླུན་པོའྲི་མཆྲི་མ་འཁྲུག་པ་ལ་ཡྲིད་བརན་

མེད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་ཉན་པ་པོ་སྣོད་ལྡན་ལ་བཤད་ན་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་བ་གནད་དུ་སོང་

པའྲི་ཕན་ཡོན་འཕལ་དུ་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། 

དེ་ལ་དེ་ཡྲི་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང༌། །རག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་

བངས་ནས་གནས་པར་འགྱུར། །སྦྲིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་སྲིང་རེ་སེན་པར་

བྱེད། །བཟོད་པ་སྒོམ་བྱེད་དེ་ཡྲི་དགེ་བའང་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །འགྲོ་བ་སྒོལ་བར་བྱ་ཕྲིར་

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བྱེད་ཅྲིང༌། །རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གུས་པར་

བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་ཆེར་ཇྲི་ཙམ་སོང་བ་དེ་ཙམ་དུ་

སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་ཆེས་གུས་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། 

ཆོས་རྣམས་སོང་པ་ཉྲིད་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བསེན་པ་གང༌། །ངོ་

མཚར་བས་ཀང་འདྲི་ངོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་བས་ཀང་འདྲི་རྨད་བྱུང༌། །ཞེས་ཤྲིན་ཏུ་

བསྔགས་པའྲི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོང་ཉྲིད་ལ་ངེས་པ་སྐེས་པར་སྒོམ་

ཕྲིན་ཆད། ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ། དེ་དག་ནྲི་ངེས་དོན་མ་གོ་བ་རྣམས་

ལ་ཡྲིན་གྲི། ངེས་དོན་གོ་བ་ལ་སྤོས་བཅས་དེ་དག་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། ཞེས་ཟེར་བ་

དང༌། རེ་ཤྲིག་གཞན་ངོར་ལས་འབས་ལ་སོབ་པ་སྐད་ཟེར་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡང༌། རང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སེངས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པ་ལ་ཁད་མེད་པས་རང་གཞན་ཐམས་

ཅད་ཕུང་བར་བྱེད་བའྲི་ལམ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ནས། ངན་འགྲོའྲི་སྒོ་འབྱེད་པར་བྱེད་

ཅྲིང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་བ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སོང་བའྲི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་

པར་གྲིས་ཤྲིག །དེ་འད་བའྲི་སྣོད་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་ལ་སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་

བཤད་པ་ལ་ནྲི། འཆད་པ་པོ་བྱང་སེམས་ཀྲི་སོམ་ལྡན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི། བསབ་བཏུས་

ལས། 

བོ་སྦང་མ་བྱས་སེམས་ཅན་ལ། །སོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་བརོད་པ་དང༌། །ཞེས་ཀུན་

དཀྲྲིས་ཚང་ན་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་ཡང་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་བཤད་པ་ཐོས་ནས། མཐའ་གཉྲིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྲི་གོ་བ་རྣམ་དག་སྐེས་

ཀང༌། ངོ་མཚར་བ་སྐེས་པས་དངས་པའྲི་མཆྲི་མ་འཁྲུག་པ་དང༌། བ་སྤུ་གཡོ་བ་

སོགས་གང་ཡང་མེད་ན། ད་ལྟ་ཟབ་མོའྲི་སྣོད་དུ་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། བ་མ་དམ་

པའྲི་ངག་གྲི་བཀའ་ལས་མྲི་འདའ་ན་སོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྲིགས་ནུས་མང་པོ་གསར་

དུ་འཇོག་པའྲི་སྣོད་དུ་རུང་ངོ་། །དེ་ཡང་། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། རང་བཞྲིན་

སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཏམ་ལ་གུས་པར་ན། དེ་དེ་དང་མཐུན་པའྲི་རྐེན་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་

པའྲི་སྒོ་ནས། ཇྲི་ལྟར་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དང་བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་བྱ་ཞྲིང༌། 

སྲིང་རེ་ཆེ་བ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་བྱས་པ་གཟོ་ཞྲིང༌། 

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བར་ཆད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་གཡང་ས་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུ་

ཡོངས་སུ་སང་བར་འདོད་པས། ཡ་ང་བ་ལ་བརེན་པ་དང༌། སྦྲིན་དཀའ་བ་ཡང་སྦྲིན་

པ་དང༌། བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲིས་ཀང༌། བསྡུ་བར་བྱ་སེ། དམ་པའྲི་ཆོས་འདྲི་འབད་
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པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྐེ་བོ་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཉེ་བར་བསན་པར་

བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སོན་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དག་

གྲིས་ནྲི། འབད་པ་ཆེན་པོས་བཤད་དགོས་པར་གསུངས་ལ། གཞུང་གཞན་གང་ཡང་

རུང་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་ལ་སྦངས་པ་ལྟར་སྣང་ཅུང་ཟད་རེ་བྱས་ན། དེའྲི་རློམ་པས། 

གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་ཟབ་མོའྲི་གནས་སོན་པའྲི་དབུ་མའྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་

རང་དགར་ཞུགས་ནས་མ་བསབས་པར་གཞན་ལ་འདོམས་པ་ལ་བརོན་པ་དང༌། དྲི་

མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་གནས་ལ་མ་སྦངས་པར། ཁྲིད་དམ། མན་ངག་ཆུང་ཆུང་

རེའྲི་ནང་དུའང་ཟབ་མོའྲི་ངེས་དོན་འཆད་པ་སྐད་ཟེར་བའྲི་སྲིང་ཁམས་ཅན། རང་གྲི་

ཚོད་ཀང་མྲི་ཤེས་པ་དག་གྲིས་ཟབ་དོན་འཆད་པའྲི་ངལ་བ་བྱས་པ་ལ་ནྲི། གོང་དུ་

བཤད་པའྲི་ངན་སོང་གྲི་རྒྱུ་གཉྲིས་པོ་དེ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པས། རྙེད་

བཀུར་དང་གྲགས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྲིས་གཡེན་བཅོས་པས་སྲིང་ཁམས་གང་ཚེ་

འགྲན་པ་ལྷུར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

བཞྲི་པ་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་དངོས་ལ། དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་གསུང་

རབ་ངོས་གཟུང་བ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་གཞུང་དང་དེའྲི་དགོངས་འགྲེལ་ཇྲི་ལྟར་

བྱུང་བ། དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་སོང་པ་ཉྲིད་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་རོགས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ལ་བརེན་དགོས་ལ། 

གསུང་རབ་ཀང་གདུལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་

པས་ན། ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ལ་བརེན་ནས་ཟབ་མོའྲི་དོན་བཙལ་བར་བྱ་སམ་ན། ངེས་

པའྲི་དོན་གྲི་གསུང་རབ་ལ་བརེན་ནས་བཙལ་བར་བྱའོ། །འོ་ན་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ངེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་དང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཁ་

ཅྲིག་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ངེས་དོན་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། དང་བའྲི་དོན་ནྲི་མྲི་

སྲྲིད་བར་འདོད་ལ། ཁ་ཅྲིག་དང་ངེས་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པར་འདོད་དོ་ཞེས་རོག་གེ་

འབར་བ་ལས་བཤད་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། དང་ངེས་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་

དུ་གཟུང་དུ་རུང་མྲི་རུང་ཉྲིད་ལ་འདོད་ཅྲིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེ་སྣོད་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་། སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་པའྲི་རེས་

ནས། བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་སེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སྣོད་

ཙམ་ཞྲིག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པས་ཉན་ཐོས་པ་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པ་དག་ཐེག་ཆེན་

བཀར་མྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ཉན་ཐོས་པར་

བཞག་པ། ཐོས་སྒོགས་ཀྲི་སྒ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་བའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་པ་

དག་ཐེག་ཆེན་བཀའ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་

དེ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་སྐུར་པ་འདེབས་ན། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་

སངས་པ་དག་ཀང༌། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མྲི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་ཆོས་

སོང་གྲི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན་བོད་དག་གྲིས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་

ཐེག་པ་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མ་ཕེད་པར་ནོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོར་བྱས་སྣང་

ངོ་། །གསུང་རབ་ཀྲི་དང་ངེས་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་ནྲི་

གཉྲིས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་བའྲི་མདོའྲི་རེས་སུ་

འབངས་ཏེ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཕེ་བ་དང༌། འཕགས་པ་བོ་

གྲོས་མྲི་ཟད་པ་བསན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མདོའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་
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སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཕེ་བའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། 

མདོ་དགོངས་འགྲེལ་ལས། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀྲིས་ཞུས་པའྲི་ལེའུ་

ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དང་པོར་ཡུལ་པ་ར་ན་སྲིར་དང་སྲོང་སྨྲ་བ་རྲི་དྭགས་

ཀྲི་ནགས་སུ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་བར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་

པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་བསན་པའྲི་རྣམ་པས། ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ། 

སྔོན་ལྷར་གྱུར་པའམ་མྲིར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་ཆོས་དང་མཐུན་པར་འཇྲིག་རེན་དུ་མ་

སྐོར་བ་ཞྲིག་རབ་ཏུ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་

དེ་ཡང༌། བ་ན་མཆྲིས་པ། སྐབས་མཆྲིས་པ། དང་བའྲི་དོན། རོད་པའྲི་གཞྲིའྲི་གནས་

སུ་གྱུར་པ་ལགས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མ་མཆྲིས་

པ་ཉྲིད་ལས་བརམས། སྐེ་བ་མ་མཆྲིས་པ་དང༌། འགག་པ་མ་མཆྲིས་པ་དང༌། གཟོད་

མ་ནས་ཞྲི་བ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་ལས་

བརམས་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་

སོས་པའྲི་རྣམ་པས། ཆེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པ་

བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང་བ་ན་མཆྲིས་

པ། སྐབས་མཆྲིས་པ། དང་བའྲི་དོན། རོད་པའྲི་གཞྲིའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས་ཀྲི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མ་མཆྲིས་པ་ཉྲིད་ལས་བརམས། 

སྐེ་བ་མ་མཆྲིས་པ་དང༌། འགག་པར་མ་མཆྲིས་པ་དང༌། གཟོད་མ་ནས་ཞྲི་བ་དང༌། 

རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་ལས་བརམས་ནས། ཐེག་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྡན་པ། ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདྲི་ནྲི། བ་ན་མ་མཆྲིས་པ། སྐབས་མ་

མཆྲིས་པ། ངེས་པའྲི་དོན་ལགས་ཏེ། རོད་པའྲི་གཞྲིའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་པ་གཉྲིས་དང་དོན་དང༌། ཐ་མ་

ངེས་དོན་དུ་གསུངས་ལ། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲིས་ཀང་ས་སེ། ཐེག་བསྡུས། ཀུན་

ལས་བཏུས། རྣམ་བཤད་རྲིགས་པ། ཉྲི་ཤུ་པ། སུམ་ཅུ་པ། དེ་དག་གྲི་འགྲེལ་པ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་སུ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོ་བར་པ་དང་

དང་པོ་དང་དོན་དང༌། ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་འགྲེལ་བའྲི་ལུགས་གསལ་བར་མཛད་ལ། 

ཁད་པར་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་

ལེའུ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ། གཞན་ལེའུ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཕལ་ཆེ་བ་རོགས་

པར་དངས་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་བདག་མེད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་བྱང་སའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུ་ལས་རྒྱས་པར་སོན་ལ། ཀུན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཕྲི་དོན་བཀག་ནས་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་

པར་གྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་པ་བྱེ་བག་ཏུ་རྒྱས་པར་

ཐེག་བསྡུས་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་གྲི་གཙོ་

བོ་རྣམས་སྣ་ཚང་བ་ཙམ་ཞྲིག་མདོར་བསྡུས་ནས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་

སོན་ལ། སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲི་གཞུང་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་དག་ཀང་དེ་དག་གྲི་

རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྐུ་མཆེད་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞུང་དེ་དག་གྲིས་མདོ་

དགོངས་འགྲེལ་གྲི་དོན་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་སྲོལ་འབྱེད་པའྲི་ར་བ་ནྲི། རེ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཙུན་གྲི་གཞུང༌མདོ་སེ་རྒྱན་དང༌། འབྱེད་གཉྲིས་ལ་བརེན་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་

ལུགས་ཀྲི་དང་ངེས་ཀྲི་དོན་ནྲི། མདོ་དེའྲི་དགོངས་པ་མདོ་གཞན་གྲིས་བཤད་པ་ལ་

ལྟོས་ནས། དེའྲི་དོན་བཟུང་དགོས་ཀྲི། དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མདོ་དེ་རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་

བསན་ཚོད་ལྟར་བཟུང་དུ་མྲི་རུང་བ་ནྲི་དང་དོན་གྲི་མདོ་དང༌། དེ་ལས་བཟློག་པ་ནྲི་

ངེས་དོན་གྲི་མདོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་ལ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོར་ཕུང་སོགས་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་མཉམ་དང༌། བར་པ་ལས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་

མཉམ་དུ་གསུངས་ཀྲི། རང་བཞྲིན་ཡོད་མེད་དངོས་སུ་ཕེ་ནས་མ་གསུངས་པས་དང་

དོན་དང༌། ཐ་མ་ལས་ནྲི། ཀུན་བཏགས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་གསུངས་པས། ལེགས་པར་ཕེ་ནས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་ངེས་དོན་དུ་བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་གྲིས། འཁོར་ལོ་བར་

པའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་འཆད་ཚུལ་ནྲི། འཁོར་ལོ་བར་པའྲི་ཤེར་ཕྲིན་སོགས་ཀྲི་མདོ་

ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉྲིད་

ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་དོན་

དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀྲིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་མདོ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ཕུང་སོགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་གསུངས། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་

རང་བཞྲིན་མེད་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ལ། ངོ་བོ་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་གང་ལ་

དགོངས་པ་ལགས། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ། དགོངས་འགྲེལ་ལས། དོན་དམ་ཡང་

དག་འཕགས། ངས་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ལྟ་སེ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་དང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་

ཉྲིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའོ་ཞེས་བསན་

ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། གང་ལ་དགོངས་ནས། 

བཅོན་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་གསུངས་ཤེ་ན། སྨྲས་པ། 

འདུལ་བའྲི་དབང་གྲིས་དེ་དང་དེར་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སུམ་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 

ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་རྣམ་གསུམ་གྲི། །ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི། །ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་བསན་པ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གང་དག་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་

གསུངས་པ་ནྲི། ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་པའོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། 

མདོ་དགོངས་འགྲེལ་དང༌། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞུང་ལས་ཕྲི་རོལ་དུ་

གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་ལས། གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

ནས། རྣམ་མཁེན་དང༌། རྣམ་མཁེན་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་བར་འདེས་རྐང་སྦར་ནས་ངོ་

བོ་ཉྲིད་མེད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་ཆེས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྲིག་ཡོད་ནའང་རང་བཞྲིན་མེད་བར་གསུངས་པ་ལ། དེའྲི་ནང་ན་

དོན་དམ་མ་ཆུད་པར་ཀུན་རོབ་འབའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་མེད་པར་བསན་པའོ་ཞེས་སྨྲ་

བ་ནྲི། ཁོ་བོའྲི་ཚིག་འདྲི་ལ་ཡྲིད་རོན་པ་གང་ཞྲིག་བྱུང་བ་དེ་ནྲི་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་རང་

བཞྲིན་དུ་མྲི་གནས་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་སྒོགས་པའྲི་ཆོ་ངེའོ། །འོ་ན་

མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྲི་དོན་གང་ཞེ་ན། མྲིང་དང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་

བཏགས་ལ་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་ལ། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་

ནས་སྐེ་དགོས་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལས་སྐེ་བའམ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེ་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་གཞན་དབང་ལ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དོན་དམ་པ་

ཡང་ཡྲིན་ལ་བདག་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡོངས་གྲུབ་ལ་དོན་

དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལས། དེ་

ལ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བཏགས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འདྲི་ལྟར་དེ་ནྲི་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་པས། 

དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། ཆོས་རྣམས་

ཀྲི་སྐེ་བ་ངོ་བོ་མེད་པ་ཉྲིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

གང་ཡྲིན་པའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འདྲི་ལྟར་དེ་ནྲི་རྐེན་གཞན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་བྱུང་

བ་ཡྲིན་གྲི། བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ནྲི་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་

ཉྲིད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་བདག་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་སེ། དེ་ནྲི་དོན་དམ་པ་ཡྲིན་ལ་དོན་དམ་

པ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་

ཕྲིར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དོན་དམ་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་འཇོག་ཚུལ་གཉྲིས་པ་ཞྲིག་ཀང་བཀའ་སྩལ་པ་ནྲི། གཞན་དབང་

ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་གང་ལ་དམྲིགས་ནས་

བསྒོམས་ན་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའྲི་དམྲིགས་པའྲི་ངོ་བོར་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགོངས་

པ་ངེས་འགྲེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། རེན་

ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་གང་དག་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དེ་དག་ནྲི། དོན་

དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ཞེ་ན། དོམ་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དམྲིགས་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པ་ཡྲིན་པར་ཡོངས་སུ་བསན་ལ། གཞན་གྲི་དབང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་དེ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པ་ངོ་

བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི་བདེན་པར་མེད་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་མ་

ཡྲིན་ན་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་བཏགས་ཤེས་བྱ་

ལ་མྲི་སྲྲིད་པས། གཞྲི་གྲུབ་ན་རས་ཡོད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གཞན་དབང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པར་བཤད་པའང་བདེན་པར་ཡོད་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཀུན་བཏགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་ཅྲིང་གཞན་

དབང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པར་བཤད་པའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་དེ། དེ་གཉྲིས་

ཀ་བདེན་པར་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མཉམ་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་
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ཏེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་མེད་ནྲི། དོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་དངོས་པོར་ཡོད་མེད་

ལ་བྱེད་དོ་སམ་ན། དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཡོངས་གྲུབ་ཀང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཡོད་པར་བཤད་པས་དེ་ཡང་དངོས་པོར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པར་ཇྲི་ལྟར་བཤད་སམ་ན། གཞན་དབང་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་པར་ལྟས་ན། གཞན་དབང་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དེ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་ཀུན་བཏགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་ལ་ཡང་སྐུར་པ་བཏབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་

ཡང་གཞན་དབང་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་གདགས་གཞྲི་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་

ཡྲིན་པས་དེ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་དེ་གཉྲིས་ལ་ཡང་བཏབ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་

དགོངས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལས། དོན་དམ་ཡང་དག་

འཕགས། འདྲི་ལྟར་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡོད་ན་ནྲི། ཀུན་བཏགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལ་

གང་དག་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་

མཚན་ཉྲིད་མེད་པར་མཐོང་བ་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། ཀུན་བཏགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་

ཡང་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་པ་

གསུམ་ཅར་ལ་ཡང་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། བྱང་ས་ལས། 

བཏགས་པའྲི་ཚིག་གྲི་མཚན་མའྲི་གཞྲི། བཏགས་པའྲི་ཚིག་གྲི་མཚན་མའྲི་རེན་དུ་

གྱུར་པ། བརོད་དུ་མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡང་དག་པའྲི་

དངོས་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་ཤྲིང༌ཆུད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཟོན་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་འདྲི་གཉྲིས་ནྲི་ཆོས་འདུལ་བ་འདྲི་ལས་རབ་ཏུ་ཉམས་

པ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། ཡང་བྱང་ས་ལས། དེ་བས་ན་གང་ཟག་ཁ་

ཅྲིག་ཤེས་པར་དཀའ་བའྲི་མདོ་སེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་

དང་ལྡན་པའྲི་དགོངས་པའྲི་དོན་བསན་པ་དག་ཐོས་ནས། བཤད་པའྲི་དོན་ཡང་དག་

པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་ཤེས་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པར་རྣམ་པར་བཏགས་ཏེ། 

རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་པས་སྐེད་པའྲི་རོག་པ་ཙམ་གྲིས་འདྲི་ཐམས་ཅད་ནྲི་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འདྲི་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །སུ་འདྲི་ལྟར་ལྟ་བ་དེ་ནྲི་ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞྲིང་དེ་སྐད་སྨྲའོ། །དེའྲི་ལྟར་ན་འདོགས་པའྲི་གཞྲིའྲི་དངོས་པོ་

ཙམ་ཡང་མེད་པས་འདོགས་པ་ཉྲིད་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་བར་

འགྱུར་ན། གདགས་པ་ཙམ་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཡོད་པར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་རྣམ་

གྲངས་དེས་ན་དེ་དག་གྲིས་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་དང་བཏགས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་སྐུར་པ་

བཏབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཏགས་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ན། མེད་པར་ལྟ་

བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་དབུ་མ་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་མེད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་བའྲི་གནོད་པ་བསན་ལ། བྱང་སའྲི་ལུང་གོང་

མའྲི། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡང་དག་པའྲི་དངོས་པོ། ཞེས་པས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་

གསལ་བར་བསན་ཅྲིང༌། གཞན་དབང་གྲི་དངོས་པོ་བདེན་པར་མེད་ན། འབས་བུ་

སྐེད་ནུས་ཀྲི་རས་སུ་མེད་དགོས་པས་གཏན་ནས་མེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་

བཏགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་པ་སེ། 

དངོས་པོ་བདེན་པར་མེད་ན་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་དགོས་སམ་པ་ནྲི་དངོས་སྨྲ་བ་སྤྲིའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་རང་གྲིས་ཉེས་པར་གཟུང་བས་འདྲི་སྐད་ཅེས། ཀུན་རོབ་ཏུ་

ནྲི་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ་དོན་དམ་པར་ནྲི་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་འདྲི་སྐད་ཅེས། 

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ནྲི་གང་ཡྲིན། ཀུན་རོབ་ནྲི་གང་ཡྲིན་ཞེས་བརོད་

པར་བྱའོ། །དེ་སྐད་དྲིས་པ་ན། གལ་ཏེ་འདྲི་སྐད་ཅེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པ་ཡྲིན༌ལ། ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཆོས་དེ་དག་ལ་ངོ་

བོ་ཉྲིད་དུ་དམྲིགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནས། ཞེས་ལན་

འདེབས་པར་འགྱུར་ན། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། དབུ་མ་པ་བདེན་མེད་དོན་དམ་དང༌། 

བདེན་པར་སྣང་བའྲི་ཆོས་ཇྲི་སེད་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྨྲ་ཕོགས་སྔར་བཀོད་ནས་དགག་

པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། དགོངས་འགྲེལ་དང་བསྡུ་བ་སོགས་ལས་གོང་དུ་

དངས་པ་ལྟར། གཞན་དབང་རང་ཉྲིད་རང་ལས་མྲི་སྐེ་བ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་

དོན་དུ་བཤད་པ་དེ་ཡང་སྐེ་བ་བདེན་པར་མེད་པར། མྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྐེ་བ་

བདེན་པར་མེད་པར་ཁས་ལེན་ན་ངོ་བོ་མེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཆད་པའྲི་དོན་མེད་

དོ། །གཞན་ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། 

ཐོག་མ་དང་ནྲི་དེ་ཉྲིད་གཞན་ཉྲིད་དང༌། །རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་དང་གཞན་དུ་

འགྱུར། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཁད་པར་ལ། །སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཆོས་ལ་བཟོད་

པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པས་ཀང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་བཟོད་པར་

བཤད་པའྲི་དགོངས་པ་བཤད་དེ། དེ་ཡང༌། ཐོག་མ་དང་ནྲི། ཞེས་པས་འཁོར་བའྲི་

ཐོག་མ་མེད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད། ཅེས་པ་སྔར་སྐེས་པ་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་རང་གྲི་ངོ་བོར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌། གཞན་ཉྲིད། ཅེས་པ་རྒྱུ་ལས་མྲི་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་མྲི་སྐེ་བ་

དང༌། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཅེས་པ་ཀུན་བཏགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་སྐེ་བ་

དང༌། རང་དང༌། ཞེས་པ་གཞན་དབང་རང་ལས་མྲི་སྐེ་བ་དང༌། གཞན་དུ་འགྱུར། 

ཞེས་པ་ཡོངས་གྲུབ་ལ་གཞན་འགྱུར་གྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

དང༌། ཞེས་པ་ཟད་པ་ཤེས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མྲི་སྐེ་བ་དང༌། ཁད་པར་ལ། 

ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་སྐེ་བ་མེད་པ་སེ། ཚུལ་

འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་ནས་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་གསུངས་པར་འགྲེལ་

པས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་འཆད་པ་ནྲི། བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་བཟོད་པ་ཁས་མྲི་

ལེན་པའྲི་ལུགས་སོ། །དབུས་མཐའ་ལས། 

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །དེ་ལ་གཉྲིས་པོ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །སོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་

འདྲི་ལ་ཡོད། །དེ་ལ་ཡང་ནྲི་དེ་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོས་

སོང་གཞྲི་གཞན་དབང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་བསན། རྐང་པ་གཉྲིས་པས། དེ་

ཉྲིད་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་པོས་སོང་པར་བསན། རྐང་པ་གསུམ་པས། 

གཞན་དབང་དེ་ལ། ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་སོང་བའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་བསན་ཏེ། འདྲི་ཉྲིད་གང་ན་གང་མེད་པ་དེ་ནྲི་དེས་སོང་པ་དང༌། 

འདྲི་ལ་ལྷག་མ་ཡོད་པ་ནྲི་འདྲིར་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའོ། །ཞེས་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་

སོང་པ་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་འགྲེལ་པར་གསུངས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

ལྷག་མ་ཡོད་པ་ནྲི། །ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །ཅེས་བསན་པ་དེ་ཡྲིན་པས། 

ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་སོང་པའྲི་ལྷག་མ་གཞན་དབང་ཡོད། ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡང་ཡོད་ཙམ་ལ་བྱེད་ན་ནྲི། ཀུན་བཏགས་ཀང་ཡོད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཁད་པར་

དབྱེ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་བདེན་པར་ཡོད་པ་ལ་བྱེད་དགོས་ལ། འདྲིར་ཡང་དག་པར་

ཡོད་པའོ། །ཞེས་པས་ཀང་བཤད་དོ། །དབུས་མཐའྲི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀང་གསལ་

བར་བཤད་དེ། ཇྲི་སྐད་དུ། ལ་ལ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ལྟར་རང་བཞྲིན་

ཡེ་མེད་དོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་དགག་པའྲི་དོན་དུ། 

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཞེས་བྱ་

བ་ཚིག་གྲི་ལྷག་མའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སུམ་ཅུ་པའྲི་འགྲེལ་པ་

ལས་ཀང་། ཡང་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་བྱ་ཡང་རས་ཉྲིད་དུ་ཁ་ཅྲིག་

སེམས་པ་དང་། གཞན་དག་ཤེས་བྱ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཉྲིད་

དུ་ཡོད་ཀྲི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲ་བ་

འདྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་དགག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདྲི་བརམས་སོ། །ཞེས་

ཕྲི་དོན་མེད་པ་དང༌། རྣམ་ཤེས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་གསལ་བར་བཤད་དེ། མངོན་པ་

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གང་ལ་གང་མེད་པ་དེ་ནྲི་དེས་སོང་པར་ཡང་དག་པར་རེས་

སུ་མཐོང་སེ། འདྲི་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་འདྲིར་ཡོད་པའོ། །ཞེས་ཡང་དག་པ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མེད་ཅྲིང་དེས་སོང་པའྲི་ལྷག་མ་གཞན་དབང་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་དགོས་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ས་སེ་རྣམས་ནའང་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

ལོ། །དེར་མ་ཟད་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཚོལ་བ་བཞྲི་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞྲི་མདོ་

ཙམ་བཤད་པ་དང༌། བྱང་སའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལེའུ་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སྐབས་སུ་གཞན་དབང་གྲི་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལ་གྲུབ་པར་

ཤེས་པ་དངོས་པོ་ཚོལ་བར་གཏོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་

ཀུན་བཏགས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པ་གཉྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་འདོགས་པ་དང་

ཁད་པར་དུ་འདོགས་པ་ཚོལ་བར་གཏོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་གསུངས་

ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་དོ་

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་དགོངས་པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། ཡང་ཀུན་བཏགས་

པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་དང་གཞན་གྲི་དབང་ལ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་

ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་

ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་སེ་སྣོད་ཡུམ་རྒྱས་པ་སོགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་

པར་གསུངས་པ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་ནས། དགོངས་གཞྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་

ཚུལ་གསུམ་ལ་དགོངས་པ་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་སོགས་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བཤད་པས། མ་བསབས་པ་ཁ་ཅྲིག །ཀུན་ལས་བཏུས་དབུ་

མ་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། ཆ་མེད་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་སྨྲ་

བའོ། །གཞན་ཡང་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་དང༌། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང༌། བྱང་

ས་དང་། ཐེག་བསྡུས་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་རྣམས་ལས། མདོ་ལས། ཆོས་ཐམས་

ཅད་མ་སྐེས་པ་མ་འགགས་པ་བཟོད་མ་ནས་ཞྲི་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོངས་སུ་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དགོངས་པ་ཅན་དང་ལྡེམ་པོའྲི་ངག་ཏུ་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར། ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྲི་དབུ་མའྲི་ལུགས་སུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། གཞན་

ཡང་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་ལས། ཉན་ཐོས་ཞྲི་བ་བགྲོད་པ་ཕོགས་གཅྲིག་པ་རྣམས་ནྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརོན་པ་དང་ལྡན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྲིང་པོ་ལ་བཞག་པར་

མྲི་ནུས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཀང༌། དེ་ལ་ཞྲི་བ་

བགྲོད་པའྲི་ཉན་ཐོས་ནྲི། དང་པོ་ཉྲིད་ནས་སྲིང་རེ་ཤྲིན་ཏུ་ཆུང་བའྲི་རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཅྲིག་ཏུ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ལ་མྲི་ཕོགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་གྲིས་འཇྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པའྲི་བསམ་པ་ཅན་

ཁོ་ནར་འགྱུར་ཞྲིང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་སྐལ་པ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་

པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་

པ་ལ་བསོན་དུ་མེད་ལ། ཡང་དགོངས་འགྲེལ་ལས། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྲི་

ལུས་ཀྲིས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀང་མཚུངས་ཤྲིང་

མཉམ་མོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་བསྡུས་ནས། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། 

ཆོས་དང་བདག་མེད་གྲོལ་བ་དག །མཚུངས་ཕྲིར་རྲིགས་ནྲི ་ཐ་དད་

ཕྲིར། །བསམ་གཉྲིས་ཐོབ་ཕྲིར་སྤྲུལ་པའྲི་ཕྲིར། །མཐར་ཐུག་ཕྲིར་ན་ཐེག་གཅྲིག་

ཉྲིད། །ཅེས་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་གཞྲི་བསན་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་དག་དབུ་མ་ཆེན་པོ་དང༌། ངེས་དོན་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་ལུགས་སུ་ཁས་

བངས་ནས། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྲི་རྲིག་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་

པའོ། །ཡང་དགོངས་འགྲེལ་ལས། བོ་གྲོས་ཡངས་པ་ལེན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་

ལ་བརེན་ཅྲིང་གནས་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཚོགས་དྲུག་པོ་འདྲི་ལྟ་སེ། མྲིག་གྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། རྣ་བ་དང༌། སྣ་དང༌། ལྕེ་དང༌། ལུས་དང༌། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དག་འབྱུང་ངོ༌། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། ལེན་པའྲི་རྣམ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅྲིང་ཕ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དོན་བསྡུས་ཏེ། ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཆོས་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་རྐེན་དུ་

གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ཏེ། བསྡུ་བ་དང་ཐེག་བསྡུས་སུ་

ཡང་དེ་ལྟར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གང་དག་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་རག་

བརན་གཞུང་དེ་དག་ནས་བསན་པའྲི་ཀུན་གཞྲིར་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་ངེས་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི། ཁོ་བོས་དེ་དག་གྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བལྟས་

པར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་སོ། །ཞེས་སྒོག་པའོ། །གཞན་ཡང་གོང་དུ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་

ལྟར། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་དང༌། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲི་གཞུང་དང༌། མདོ་སེ་རྒྱན་

དང༌། དབུས་མཐའ་རྣམས་ཀྲིས། སོང་གཞྲི་གཞན་དབང་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་དེ་

ཉྲིད། ཀུན་བཏགས་དངོས་མེད་དེས་སོང་པ་གཞན་སོང་གྲི་དོན་དུ་ཆེས་གསལ་བར་

ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལ། སོང་གཞྲི་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་དངོས་མེད་དེ་ཉྲིད། གཞན་

དབང་དངོས་པོ་འདུ་བྱས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སོང་པའྲི་གཞན་སོང་གཞུང་དེ་དག་གྲིས་

བསན་ནོ་སམ་དུ་བཟུང་ནས་དེ་དག་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་བོ་གྲོས་སྨོས་པས་རང་

གྲི་གཤེད་མ་ལ་ཕར་འཛིན་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་རེས་འབང་དང་

བཅས་པ་ནས་གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་དང་ཡང་དག་པར་

ཡོད་པའྲི་དངོས་པོར་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་

དང༌། གཞན་དབང་བདེན་མེད་དུ་བལྟས་ན། སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ལྟ་བར་ལན་གཅྲིག་མ་

ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་བོ་འཁྲུལ་པའྲི་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་

མ་གཏོགས། ཁོ་རང་གྲིས་ཁོ་རང་སོང་བའྲི་རང་སོང་ཡྲིན་པས། གོ་ཆོད་ཀྲི་ཆོད་སུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འདོད་པ་དེ། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་

ཀྲི་གཞུང་གྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་དགོངས་པ་དང་ངེས་དོན་དུ་སྨྲ་བ་དང༌། དེ་ལའང་རེས་

སུ་བརོད་པ་ནྲི་ཀེ་མ་ཕོངས་པའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཁོ་རང་གྲིས་ཁོ་རང་

སོང་བ་རང་སོང་གྲི་དོན་ཡྲིན་ན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མཐའ་དག་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

མཐའ་དག་གྲིས་སོང་དགོས་པས། ལས་འབས་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར། འདྲི་ལས་ཐ་ཆད་པ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། དེ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་སོང་དུ་འདོད་པ་ཁ་ཅྲིག་དང༌། ཀུན་རོབ་ཙམ་རང་སོང་དུ་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀའང་རང་

སོང་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཆ་གང་གྲིས་ཀང་མ་བསན་

ཅྲིང༌། དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་མདོ་གང་གྲིའང་དོན་མ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་པའྲི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུའང་དེ་ལྟར་འདོད་པ་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་མ་བྱུང་ངོ༌། །འོ་ན་མདོ་

དགོངས་འགྲེལ་ལས་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཤྲིང༌། བདེན་པར་གྲུབ་པ་

ནྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མྲི་འཐད་པས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མདོ་དེའྲི་

དོན་དུ་སྨྲ་ཞེ་ན། སྒྱུ་མ་དཔེར་བྱེད་ཚུལ་ལ་རག་སེ། དབུ་མ་པ་ལྟར་གཞན་དབང་མྲི་

བདེན་བཞྲིན་དུ་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་ཆ་ནས་དཔེར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

འདྲི་བའྲི་ལུགས་ཀྲིས་སྒྱུ་མ་གཞན་དབང་གྲི་དཔེར་བྱེད་ལུགས་ནྲི་རྒྱན་དང་ཐེག་

བསྡུས་དང་བསྡུ་བ་སོགས་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མདོ་སེ་རྒྱན་

ལས། 

ཇྲི་ལྟར་སྒྱུ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ། །ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཀུན་རོག་འདོད། །སྒྱུ་མའྲི་རྣམ་པ་

ཇྲི་ལྟ་བར། །དེ་བཞྲིན་གཉྲིས་སུ་འཁྲུལ་བ་བརོད། །ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཁྲུལ་གཞྲི་བོང་བ་དང་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བཏབ་པ་ནྲི་གཞན་

དབང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཀུན་རོག་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་

བསད་དང་འད་ལ། བོང་བ་སོགས་དེ་དག་ར་གླང་སོགས་སུ་སྣང་བ་ནྲི། གཞན་དབང་

དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་རྒྱངས་ཆད་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་དང་འད་བར་འགྲེལ་པས་བཤད་

དོ། །ཐེག་བསྡུས་ལས་ཀང༌། ཡུམ་གྲི་མདོར་གསུངས་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་

དཔེས་གཞན་དབང་སོན་པའྲི་དཔེ་དོན་སྦོར་བ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་མེད་ན་ཡུལ་དུ་

ཇྲི་ལྟར་དམྲིགས་སམ་པ་བཟློག་བའྲི་ཕྲིར་སྒྱུ་མའྲི་དཔེ་དང༌། དོན་མེད་ན་སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་སམ་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་སྲིག་རྒྱུ་དང༌། དོན་མེད་ན་ཡྲིད་དུ་

འོང་མྲི་འོང་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྤོད་སམ་པ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་རྨྲི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དཔེར་

བཤད་པས་ན་དབུ་མ་པ་དང་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །འོ་ན་གལ་ཏེ་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་

གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དགོངས་འགྲེལ་དང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དོན་དམ་པ་

མཚན་ཉྲིད་ལྔ་ལྡན་བཤད་པའྲི་ཐད་དུ་སྐེ་འཇྲིག་མེད་པར་བཤད་པ་དང༌། བསྡུ་བ་

ལས་ཀང༌། རྣམ་པར་རོག་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བརོད་པར་བྱའམ། དོན་དམ་པར་

བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་བཤད་

པ་རྣམས་དང་ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགལ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཀུན་རོབ་དང་དོན་

དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཙམ་གྲིས་འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་

གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། གང་ལ་དམྲིགས་ནས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་

བའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་ལ། གང་ལ་དམྲིགས་ནས་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྐེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞན་དབང་ནྲི་བདེན་པར་གྲུབ་ཀང་རྣམ་པར་དག་བའྲིདམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་

ཕྲིར་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྲི་

མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་མྲིན་པར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལ་བརོད་

དེ། དེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་

དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཀང་རྫུན་པ་ཙམ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་འདྲིའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས། 

གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལས་གྲོལ་བའྲི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་ཡོད། །བོ་

མཚོའྲི་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་ཡྲི། །རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་གཞུང་དུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ་པས་འཁོར་ལོ་བར་པའྲི་མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བར་འབད་ནས་

བསྒྲུབས་ཤྲིང༌། དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་ལ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལེགས་པར་ཕེ་བའྲི་ཚུལ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་བྱས་པའྲི་

རྣམ་གཞག་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐབས་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། ལུགས་

འདྲིའྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གང་ཁེགས་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་སྒོ་འདོགས་

དང་སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ཕོགས་ལེགས་པར་ངོས་ཟྲིན་ནས། དེ་དག་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བཀག་

པའྲི་སྒོ་ནས་བདག་མེད་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང༌། དེ་འད་བའྲི་བདག་

མེད་གཉྲིས་གོམས་པར་བྱས་པས་སྒྲིབ་པ་གང་སངས་ཏེ་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་གང་

མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྐུར་འདེབས་ནྲི་གྲུབ་མཐས་བཞག་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཁོ་ན་དང༌། དེ་ཡང་རང་སེ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་སུ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟ་

བུ་རྣམས་ཏེ། སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ཕོགས་དེ་ཉྲིད་ལ་དགག་པ་སོན་པའྲི་སྒོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་

པ་སོགས་ནྲི་སྔར་བཤད་པའྲི་ཕོགས་ཙམ་གོ་བར་ནུས་སོ། །སྒོ་འདོགས་ལ་ཀུན་

བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ཡོད་ལ། ཀུན་བཏགས་ནྲི་གཞན་སེ་དང་རང་སེ་དོན་

སྨྲ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་སོ། །ལྷན་སྐེས་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་

པ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་བཀག་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ནྲི་ལུགས་འདྲི་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་བཞེད་པ་ལ་མྲི་འད་བ་

ཆེར་མེད་དེ་དེ་ཡང་ཕོགས་ཙམ་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་

ཀྲི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་ལུགས་འདྲིས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་བྱེད་པ་དང་དེ་རོགས་

པར་ཁེགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་འདོད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རོགས་པར་

དཀའ་བའྲི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་བདག་

ཅག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཅྲིག་པུས་གསལ་བར་མཛད་དུ་ཟད་ཀྲི་མཁས་

པར་ཁས་འཆེ་བ་གཞན་མཐའ་དག་གྲིས་ནྲི་དབངཤེས་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པ་དང་རས་ཐ་དད་པ་བཀག་པ་ཙམ་གྲི་ཕོགས་གཅྲིག་པུ་ལས་གཞན་པ་ངོ་

བོ་དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པའྲི་ཀུན་བཏགས་དང༌། དེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་སྨྲ་

བར་མྲི་ནུས་ཏེ། རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའྲི་ནང་དུ་རྣམ་པར་

དཔོད་པའྲི་སྐ་བ་འཛིན་པ་ལ་བོ་གྲོས་ཀྲི་དེད་དཔོན་ཕོགས་བསད་པར་གྱུར་ནས། 

ལུགས་འདྲིའྲི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གྲུ་བོ་ཆེ་ལ་འཛེག་པར་བཟོད་པ་རོ་མ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐོགས་པ་ཉྲིད་དུ་འདུག་པ་ཤ་སག་གོ །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་

སྲིང་པོར་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོའྲི་ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉྲིད་དུ་གསལ་བའྲི་བཀའ་

དྲིན་མཛད་དུ་ཟྲིན་ཀང༌། ད་ལྟའྲི་སྐེ་བོ་བོ་གྲོས་ཀྲི་ཉམས་སོབས་ཤྲིན་ཏུ་ཞན་པས་

བྱྲིས་པ་ཤེད་མ་བྱེ་བ་ལྟ་བུའྲི་གནས་སྐབས་ལ་བརེན་པ་འདྲི་མཐའ་དག་གྲིས་རོ་རེའྲི་

ཚིག་ལྟར་ཕོགས་ཙམ་ཡང་དབྱེ་བར་མྲི་ནུས་ཏེ་གཏོལ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་དུ་རྲིག་

ནས། ཁོ་བོས་ཤྲིན་ཏུ་ཉུང་ངུའྲི་ཚིག་གྲིས་ས་འོག་གྲི་གཏེར་ལྟར་གྱུར་པའྲི་དོན་དེ་

ཉྲིད་ལག་མཐྲིལ་ན་གནས་པའྲི་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟར་ཉན་པ་པོ་དག་ལ་བསན་པར་བྱ་ཡྲིས་རྣ་

བ་བགས་ཏེ་འདུག་ཤྲིག །དེ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་གཉྲིས་སུ་དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་

པའྲི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དུ་བཤད་པ་མ་

གཏོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དུ་བྱས་ནས་དེས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་

ཚུལ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང༌། དེ་ཙམ་ཞྲིག་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ངོ་བོ་

དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་ཐོགས་མེད་ཀྲི་ལུགས་དང༌། དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་བཀག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཀྲི་ལུགས་

ཞེས་འཛིན་པ་ནྲི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའྲི་གཏམ་སེ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀྲིས་ཐེག་བསྡུས་སུ། དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་གང་ཞེ་ན། གང་དོན་མེད་

ཀང་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་དོན་ཉྲིད་དུ་སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པའོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དབང་ཤེས་ལ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་མེད་པར་དམ་བཅས་ནས། 

དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ལ་སོགས་པའྲི་ལུང་དང༌། ཡྲི་

དྭགས་དུད་འགྲོ་མྲི་རྣམས་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་རྲིགས་སུ། །དངོས་

གཅྲིག་ཡྲིད་ནྲི་ཐ་དད་ཕྲིར། །དོན་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་སོགས་རྲིགས་

པའྲི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་དང༌། ཡུལ་ཕྲི་དོན་མེད་ཀང་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་བདེན་པར་

གྲུབ་པའྲི་དཔེ་རྨྲི་ལམ་དང་རབ་རྲིབ་ཅན་གྲི་མྲིག་ཤེས་དང༌། སྲིག་རྒྱུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་

པ་དང༌། སྒྱུ་མའྲི་ར་གླང་སོགས་སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་དང༌། མྲི་སྡུག་པ་སྒོམ་པའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གྲི་སྣང་བ་སོགས་དུ་མ་བཀོད་ནས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་སྒོ་ནས་དབང་

ཤེས་ལ་ལྟོས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དང་ཕྲི་དོན་འགོག་པ་ལུང་རྲིགས་

གཉྲིས་ཀའྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ལས་ཀང་རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕོགས་

ཀྲི་གླང་པོས་བརྒྱད་སོང་དོན་བསྡུར་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོའྲི་དོན་དུ་འགྲེལ་

ཚུལ་ཐེག་བསྡུས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་

གཞན་དབང་གང་ལ་འདོགས་པའྲི་གནས་སུ་བྱས་ནས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་

བཏགས་པའྲི་ཚུལ་དང༌། བཏགས་པ་དེ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་འགོག་

ཚུལ་དང༌། བཀག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་འཇོག་ཚུལ་རྣམས་མ་ཤེས་ན་ལུགས་

འདྲིའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་འཇོག་ཚུལ་རོགས་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞྲི་དང་

ཚོལ་བ་བཞྲི་དང༌། དེ་དག་གྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་དང༌། 

ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་རྣམ་གཡེང་གྲི་རྣམ་རོག་བཅུའྲི་གཉེན་པོར་བསན་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་འཆད་པ་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཙམ་ཡང་ཤེས་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་

མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གཞན་དབང་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པའྲི་

ངོ་བོར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་དུ་བཤད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་གཞན་དབང་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་

བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དུ་

བསན་ལ། བྱང་ས་དང་། བསྡུ་བ་དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས་ཀང༌། དེས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་

བས་སོང་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དབུ་མའྲི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་

ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འབད་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་ཤྲིང་གཞན་དབང་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་

ཀུན་བཏགས་པ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དེ་ཡོངས་གྲུབ་དང༌། 

ཆོས་བདག་བཀག་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དང༌། གང་ལ་དམྲིགས་ནས་བསྒོམས་ན་ཤེས་

སྒྲིབ་དག་པར་བྱེད་པའྲི་དམྲིགས་པར་བྱང་ས་སོགས་ལས་བཤད་པས། ཉན་ཐོས་སེ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་སོང་

བར་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་དེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པར་ཡང་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་འད་བའྲི་ཀུན་བཏགས་ནྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང་འདྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་བའོ་ཞེས་སོགས་ཁད་པར་དུ་

མྲིང་དང་བརར་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ལ། ཕུང་སོགས་རྣམས་ངོ་བོ་དེ་ཙམ་དུ་ཡོད་

པ་དགག་མྲི་ནུས་པས་དེར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པ་འགོག་སེ། དགག་བྱ་

གང་བཀག་ནས་བདག་མེད་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱའྲི་བདག་ཐ་སད་དུ་ཡང་

གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ལ་བདག་མེད་ཁས་ལེན་པའྲི་ནང་པའྲི་གྲུབ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཐའ་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་མཐུན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་སྐེ་བ་སོགས་ཁད་

པར་དུ་མྲིང་དང་བརར་བཏགས་པ་ཙམ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། 

གཟུགས་སོགས་རྣམས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་འདོགས་པའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲི་ཡྲིན་

པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ནྲི་མདོ་སེ་པས་གཟུགས་སོགས་སྒའྲི་

བརོད་བྱ་ཡྲིན་པ་དང༌། གཟུགས་སོགས་རོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་པ་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་སྤྲི་མཚན་དུ་འདོད་པ་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་

ལེགས་པར་ཕེ་ནས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་མྲིང་དང་བརས་བཞག་ཚུལ་དང༌། དེ་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཚུལ་དང༌། རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲིའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་

པ་སོགས་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པར་མཚན་གཞྲི་ལེགས་པར་ངེས་ཟྲིན་པ་ཞྲིག་

དགོས་སོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིའམ་

གནས་ཡྲིན་པ་ནྲི་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་

དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་མོད་ཀྲི་གཟུགས་

སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་

སད་དུ་ཡང་མེད་པས་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་སྣང་བ་དག་སྣང་བ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཡང་གྲུབ་

པ་ཁེགས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཞེན་པའྲི་ཞེན་ཚུལ་ལྟར་ཐ་སད་དུའང་གྲུབ་པ་

ཁེགས་དགོས་སོ། །དེ་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ནྲི་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་བཏགས་སུ་མདོ་སེ་པས་ཀང་གྲུབ་ཟྲིན་ཅྲིང༌། རོག་པ་དེ་

སྣང་བ་དེ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་སུའང་དེས་གྲུབ་ཟྲིན་པས། རོག་པའྲི་སྣང་བ་དེ་རོག་པ་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྣང་བ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རོགས་པར་འོང་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་འདྲིར་ནྲི་མདོ་སེ་པས་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བར་འདོད་པའྲི་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་རྣམས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

པར་སྣང་བ་ཉྲིད་སྣང་བ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་བཀག་ནས། དེ་ཆོས་བདག་

བཀག་པའྲི་ཡོངས་གྲུབ་དང༌། དེ་རོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པར་འཇོག་གོ 

།གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་འདོགས་པའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་རོག་པས་ཞེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་ཆོས་བདག་

ཁེགས་པར་འགྱུར་བ་ལ། རོག་པའྲི་ཞེན་ཚུལ་ལས་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་དགག་

བྱ་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་དཀའ་བས། ཐོག་མར་སྣང་ཚུལ་དེ་ངོས་ཟྲིན་ན་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་

པར་ཞེན་པའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་ཚུལ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་ཁད་ཆེ་

ལ། མྲིང་གྲི་སྔ་རོལ་བོ་མེད་ཕྲིར་ལ་སོགས་པས་ནྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་

ཞེན་པ་འགོག་པ་གཙོ་བོར་མཛད་དོ། །ཅྲི་རོག་མེད་དབང་ཤེས་ལ་རོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་སྣང་བ་ཇྲི་ལྟར་འཆར་ཞེ་ན། དེ་འཆར་བ་འགལ་ན་ནྲི་དབང་ཤེས་

ལ་སྒྱུ་མའྲི་ར་གླང་གྲི་སྣང་བ་འཆར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། སྒྱུ་མའྲི་ར་གླང་རོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་

ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་སྣང་བ་དང༌། དེ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་

སྣང་བ་དང༌། དེ་མྲིང་དང་བརས་ཇྲི་ལྟར་བཞག་པ་དང༌། དེ་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲིར་

འཇོག་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་བརོད་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། བཤད་པར་བྱ་སེ་འདྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྟར། ཐེག་བསྡུས་ལས། དེ་ལ་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གང་ཞེ་ན། གང་ཀུན་

གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ས་བོན་ཅན། ཡོད་པ་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པ་ཀུན་ཏུ་རོག་པས་

བསྡུས་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པའོ། །ཞེས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཡོད་པའྲི་བག་ཆགས་

ཀྲི་དབང་གྲིས་ཡུལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པ་སེ། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་པའྲི་

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཀུན་རོག་གྲི་རྣམ་རྲིག་གཞན་དབང་གྲི་གཙོ་བོར་བསན་ནས་དེ་ལྟ་

བུའྲི་རྣམ་རྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ན། མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་ཡུལ་སྣང་བའྲི་རྣམ་རྲིག་དང༌། བདག་ཏུ་ལྟ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྣང་

བའྲི་རྣམ་རྲིག་དང༌། སྲྲིད་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྣང་བའྲི་རྣམ་

རྲིག་གསུམ་དུ་གསུངས་ནས་དེ་དག་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་ནྲི། ཐེག་བསྡུས་ལས། དེ་

ཡང་གང་ཞེ་ན། ལུས་དང༌། ལུས་ཅན་དང༌། ཟ་བ་པོའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་དང༌། དེས་ཉེ་

བར་སྤད་པར་བྱ་བའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་དང༌། དེ་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་

དང༌། དུས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་དང༌། གྲངས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་དང༌། ཡུལ་གྲི་རྣམ་

པར་རྲིག་པ་དང༌། ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་དང༌། བདག་དང་གཞན་གྲི་བྱེ་བག་གྲི་

རྣམ་པར་རྲིག་པ་དང༌། བདེ་འགྲོ་དང༌། ངན་འགྲོ་དང༌། འཆྲི་འཕོ་དང༌། སྐེ་བའྲི་རྣམ་

པར་རྲིག་པའོ། །དེ་ལ་ལུས་དང༌། ལུས་ཅན་དང༌། ཟ་བ་པོའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དང༌། དེས་ཉེ་བར་སྤད་པར་བྱ་བའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་ལ་

ཉེ་བར་སྤོད་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌། དུས་དང་གྲངས་དང་ཡུལ་དང་

ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་

ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེས་ཉེ་བར་སྤད་པར་བྱ་བའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ནྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྲིའྲི་

ཁམས་དྲུག་ཏུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ནྲི་མྲིག་གྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་ཏུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་

མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་ལ་རང་གྲི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་སྣང་བ་དེ་ལ་

མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྣང་བའྲི་ཚུལ་ཡོད་པར་གསུངས་

པས་སྣང་ཚུལ་དེ་ཡོད་ལུགས་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་མདོ་སེ་པ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་

སྔོན་པོ་གཟུགས་ཡྲིན་པར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་ཅྲིང༌། སྔོན་པོ་གཟུགས་

ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སྔོན་པོ་གཟུགས་སོ་སམ་དུ་ཞེན་པའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་ཀང༌། 

དེ་དེ་འད་བའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་ཡུན་ཡྲིན་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་ཅྲིང་སྒོ་

བཏགས་ཡྲིན་ལ། དེར་མ་ཟད་སྔོན་པོ་གཟུགས་ཡྲིན་པར་ཞེན་པའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་

ཡུལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་ཀང༌། སྔོན་པོ་འདྲི་གཟུགས་སོ་སམ་དུ་འཛིན་

པའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས། མདོ་

སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་རོག་པ་དེའྲི་ཞེན་ཡུལ་གྲི་རང་ལྡོག་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ཀང་དེའྲི་

གཞྲི་ལྡོག་སྒོ་བཏགས་སུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ། །རྣམ་རྲིག་པའྲི་

སྐབས་འདྲིར་བར་ལ་བྱང་བའྲི་སྐེས་བུས་ཡྲིད་གཏད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྔོན་པོ་མཐོང་

བའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྣང་བའྲི་ཚེ་ན་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་དང་སྔོན་པོ་ཕྲི་

རོལ་དུ་སྣང་བར་མ་ཟད། སྔོན་པོ་དེ་ཉྲིད་འདྲི་སྔོན་པོའ་ོཞེས་པ་དང༌། སྔོན་པོ་འདྲི་

གཟུགས་ཀྲི་ངོ་བོའ་ོཞེས་པ་དང༌། འདྲི་སྔོན་པོའྲི་སྐེ་བའོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲི་

གཞྲིའམ་གནས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོར་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡོད་པར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གང་གྲིས་ཤེས་ན། མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་དན་

པའྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་དེ་ལ་ཞེན་ཏེ་འདྲི་སྔོན་པོའ་ོཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པའྲི་རོག་པ་མྲིག་

ཤེས་དེས་རང་སོབས་ཀྲིས་འདེན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྔོན་པོའ་ོཞེས་བརོད་པའྲི་དོན་

དེའྲི་ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་ཞེས་དྲིས་ནའང་མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་ལྟར་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་དེ་

ཉྲིད་ལ་ཞེན་ནས་དེའྲི་ངོ་བོ་གཟུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པའྲི་ཀུན་སོང་རོག་

པའམ་མྲིག་ཤེས་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་འདེན་པར་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར་མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོར་སྣང་བའྲི་ཚེ་

ན་སྔོན་པོ་རང་གྲི་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་གྲི་ངོས་ནས་སྔོན་པོའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་

སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ཡོད་པར་ཡང་གྲུབ་ལ། སྔོན་པོའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་

པོར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

སྔོན་པོ་འདྲི་གཟུགས་ཀྲི་ངོ་བོའ་ོའདྲི་འདྲིའྲི་སྐེ་བའོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་

གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་སུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བའྲི་དོན་ཡང་

དེ་དང་འདའོ། །མྲིག་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ནྲི་སྔོན་པོའྲི་གནས་ཚོད་ཀྲི་དབང་

གྲིས་ཤར་བའྲི་སྣང་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་སྣང་བའྲི་སྔོན་པོ་ལྟར་རང་

གྲི་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་བོན་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའང་མ་ཡྲིན་

གྲི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འདྲི་སྔོན་པོའ ་ོའདྲི་གཟུགས་སོ་འདྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་

བའོ། །ཞེས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་རོག་པས་ལན་མང་དུ་བྱས་པ་

གོམས་པས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། 

བག་ཆགས་དེ་ལ་ནྲི་མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཞེས་བྱའོ། །རོག་པས་ཐ་
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སད་སྦར་བ་གོམས་པས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་སྣང་བ་

ཙམ་ཡྲིན་པས་སྣང་བ་དེ་ལ་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་གྲི་སྣང་བ་དང་རོག་པའྲི་

དབང་གྲིས་བཞག་པའྲི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་ལ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་

དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་སྣང་བ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཐ་སད་ཀྲི་

ཁད་པར་གྲི་གཞྲིར་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅྲིང་དེ་ཡང་མྲིང་དང་རོག་པས་བཞག་པ་ཙམ་

ཡྲིན་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་འད་ལ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་

ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་དང་སྣང་བ་

ལྟར་དུ་གཟུགས་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀའང་

མྲིང་དང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འད་ཡང་བཏགས་པ་ལྟར་ཐ་སད་

ཙམ་དུ་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་

གཞྲི་ཡྲིན་པ་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ཀུན་བཏགས་དང༌། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་

གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཀུན་བཏགས་

ཡྲིན་ལ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་སྣང་བའྲི་ཚེ་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་གནས་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡོད་པ་དང༌། དེའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་མདོ་སེ་པས་ཁས་ལེན་ནོ། །དེ་ཡང་མདོ་སེམས་གཉྲིས་

ཀས་ཀང་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སྣང་བའྲི་ཚེ་གཟུགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲི་རང་ལྡོག་ཡང་

སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་དེའྲི་གཞྲིར་སྣང་བར་འདོད་པ་མྲིན་གྲི། འོན་ཀང་དབང་ཤེས་ལ་

གཟུགས་སྣང་བའྲི་ཚེ་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིའྲི་

སྣང་ཚུལ་ཡོད་པས་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སྣང་བ་དེ་ལ་ཞེན་ཏེ་རོག་པས་འདྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཟུགས་སོ་ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་གཉྲིས་ཀ་འདོད་ཅྲིང་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་འདོད་པ་མྲི་མཐུན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་

དབང་ཤེས་ལ་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་

དངོས་པོ་རང་གྲི་གནས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ལ་རེས་ཀྲི་

རོག་པས་ཞེན་ནས་འདྲི་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་བྱེད་ཅྲིང༌། དབང་ཤེས་

ལ་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་ཡང་རོག་པས་ཞེན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྔར་རང་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པའྲི་མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོ་བར་བྱེད་པས་

དེའྲི་ཕྲིར་དབང་ཤེས་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་ལ་རོག་པའྲི་ཞེན་

གཞྲི་ཞེས་བྱ་སེ། འདྲིར་གཟུགས་སོགས་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲི་ཞེས་ཡང་ཡང་འབྱུང་

བའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཡྲིན་གྲི། གཟུགས་རོག་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པ་ཙམ་དང་མྲི་

འད་ལ། དེ་ཡང་འདྲིར་གཟུགས་སོགས་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་དང་མདོ་སེ་པས་གཟུགས་སོགས་རོག་པའྲི་ཞེན་ཡུན་

ཡྲིན་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གོ་བདེ་བར་བསྡུས་ཏེ་བསན་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་

པར་ཐལ། འདྲིར་གཟུགས་སོགས་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་

གྲུབ་པ་ནྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲིའྲི་རང་ལྡོག་ཙམ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི་དེའྲི་གཞྲི་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་

པ་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་རྣམས་འདྲི་གཟུགས་

སོགས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་

དོན་ལ་འདོད་ལ། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་དེ་དག་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་



 224  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བས་དེ་དག་གྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་

འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མདོ་སེ་པས་ནྲི་དབང་ཤེས་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་

སྣང་ཚུལ་ལྟར་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་རོག་པའྲི་འཛིན་

སངས་ཀང་དོན་མཐུན་དུ་འདོད་ལ། འདྲིར་ནྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དུ་འདོད་པས་ཁད་ཤྲིན་

ཏུ་ཆེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་

ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་པར་སྣང་བ་དེ་མ་རྲིག་

པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཡྲིན་ཀང་དབང་

ཤེས་དེ་ཤེས་སྒྲིབ་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དུ་མྲི་སྨྲའྲི། དབང་ཤེས་ལ་སྣང་ཚུལ་དེ་

ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་ནྲི་སྒོ་འདོགས་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དང་

ཤེས་སྒྲིབ་མངོན་གྱུར་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རོག་པ་དེས་ཞེན་ཚུལ་ལྟར་ཐ་སད་

དུའང་གྲུབ་པ་འགོག་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་

སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་ཡོད་པ་འགོག་

པ་གནད་གཅྲིག་ལ། དེ་བས་ན་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གསུང་རབ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་ཞེས་ཐ་

སད་བཏགས་པའྲི་ཚེ་སྔོན་པོ་གཟུགས་ཀྲི་ཐ་སད་འདོགས་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་དེ་ཇྲི་

ལྟར་སྣང་བ་བལྟས་པ་ན་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་མྲིན་པར་རང་གྲི་གནས་ལུགས་

ཀྲི་དབང་གྲིས་གྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ་སྣང་ངོ༌། །སྔོན་པོ་དེ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་

པར་འཛིན་པ་ནྲི་སྔོན་པོ་ལ་གཟུགས་སོ་ཞེས་མྲིང་དུ་བཏགས་པ་ལ་རང་གྲི་མཚན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་

སྔར་བཤད་པ་དེས་གྲུབ་ཅྲིང་དེ་འད་བའྲི་འཛིན་སངས་དེ་འཐད་ལྡན་དུ་དོན་སྨྲ་སེ་

གཉྲིས་ཀང་འདོད་པས་སྒའྲི་བརོད་བྱའྲི་རང་ལྡོག་རོག་བཏགས་ཡྲིན་ཀང་དེའྲི་གཞྲི་

ལྡོག་ཏུ་རང་མཚན་འོང་བའྲི་ལུགས་དང་ག་ལ་མཚུངས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་

དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་

གྲི་ཐ་སད་དེ་དག་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་སྣང་བའྲི་ཚུལ་ལྟར་ཞེན་ནས། འདྲི་

གཟུགས་སོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་བྱེད་པའྲི་རོག་པ་ནྲི་ལོག་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

དེས་ཞེན་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་ནྲི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པའྲི་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ལ། དབང་

ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་དེ་དག་གྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དུ་ཞེན་པའྲི་རོག་པ་ནྲི་ཞེན་ཚུལ་

ལྟར་གྲི་དོན་ཐ་སད་དུའང་མ་གྲུབ་པའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པས་རོག་པ་ཐམས་ཅད་

གཅྲིག་ཏུ་མྲི་གཟུང་ངོ་། །སྔོན་པོ་སྔོན་པོའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

མ་གྲུབ་ཀང་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལྟར། དབང་ཤེས་ལ་

སྔོན་པོ་སྔོན་པོའྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་གཞྲིའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

མ་གྲུབ་ཀང་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

ལ། སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཛིན་པའྲི་རོག་པས་ཞེན་པ་ལྟར་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོའྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་གཞྲིའྲི་སྣང་ཚུལ་

ནྲི་མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལག་རེས་ཡྲིན་པས་དེ་འདའྲི་སྣང་ཚུལ་

ལྟར་གྲི་དོན་མྲིང་དང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་མ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིན་ཀང༌། མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ནྲི་མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་

ཆགས་ཀྲི་ལག་རེས་མ་ཡྲིན་གྲི། རྲིགས་མཐུན་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་

འབས་བུ་ཡྲིན་ལ། སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་ཡང་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པའྲི་མྲི་

རག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རས་སུ་གྲུབ་པ་དང་གཞན་དབང་ཡྲིན་གྲི་ཀུན་བཏགས་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མྲིག་ཤེས་གཅྲིག་གྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཡང་རང་རང་གྲི་བག་ཆགས་

ཀྲི་ལག་རེས་སོ་སོར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དབང་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་ཡང་རང་གྲི་རྐེན་

གསུམ་གྲི་ལག་རེས་སོ་སོར་གནས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་ལ་དགོངས་ནས་ཐེག་

བསྡུས་ལས་ཀང༌། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་དོན་དུ་སྣང་བའྲི་གནས་གཞན་གྲི་

དབང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་དེ་ཇྲི་ལྟར་ན་གཞན་གྲི་དབང་ཡྲིན་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན་གཞན་

གྲི་དབང་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟ་

བས་ན་རྐེན་གཞན་གྲིས་དབང་བྱེད་དོ། །སྐེས་ནས་ཀང་སྐད་ཅྲིག་ལས་ལྷག་པར་

བདག་ཉྲིད་གནས་པར་མྲི་ནུས་པས་ན་གཞན་གྲི་དབང་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་

ཏེ། རང་གྲི་བག་ཆགས་ནྲི་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་བག་ཆགས་སོ། །རྲིགས་མཐུན་པའྲི་

བག་ཆགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཡང་ཅྲི་ཞྲིག་ཅེ་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མས་རང་འདའྲི་

ཤེས་པ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་རང་འགག་པ་ན་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

བསྒོས་ནས་བཞག་པ་གང་ཡྲིན་པའོ། །དེ་བས་ན་མྲིག་ཤེས་ཕྲི་མ་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་

བ་ནྲི་སྔོར་སྣང་མྲིག་ཤེས་སྔ་མས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལག་རེས་ཡྲིན་གྲི་རོག་

པས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལག་རེས་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་

ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པར་ཡང་མངོན་པར་བརོད་པའྲི་བག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་བག་ཆགས་དེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་དགོས་ལ་དེ་

ལྟར་ན་དངོས་པོར་མྲི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། འོ་ན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བའང་ཆོས་

ཅན། མངོན་པར་བརོད་པའྲི་ཆགས་ཀྲི་འབས་བུར་ཐལ། དེའྲི་དབང་གྲིས་རོག་པ་ལ་

ཤར་བའྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་དབང་

གྲིས་ཤར་བ་དང་བག་ཆགས་ས་བོན་དུ་བྱས་ནས་སྐེས་པ་མྲི་འདའོ། །རྲིགས་མཐུན་

པའྲི་བག་ཆགས་དེ་ཉྲིད་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ནྲི་རྐེན་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་རྒྱུའྲི་རྐེན་དུ་

བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གྲི་དབང་ཤེས་གཅྲིག་གྲི་སྣང་བ་ལ་

ཡང་སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཞན་དབང་ཡྲིན་པ་

དང༌། སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་ཐ་སད་དུ་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་གྲི་ཀུན་

བཏགས་སུ་ཡོད་པ་དང༌། སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲིང་དང་བརའྲི་སྒོ་

ནས་ཀང་ཡོད་པར་བཞག་མྲི་ནུས་པའྲི་རོག་བཏགས་འབའ་ཞྲིག་པ་གསུམ་གསུམ་

གྲི་ཆ་དབྱེར་ཡོད་ལ། དེ་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་ལ་ཞེན་པའྲི་རོག་པའྲི་ཞེན་ཚུལ་ཡང་

རྲིགས་གསུམ་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ནྲི་རོག་པའང་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་གྲི་རོག་པ་གཅྲིག་གྲི་

ཞེན་ཚུལ་གསུམ་དུ་འབྱེད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་དག་གྲིས་ཤེས་ནུས་

མོད་ཀྲི་བོ་གྲོས་ཤྲིན་ཏུ་བརྟུལ་བའྲི་ངོར་སར་ཡང་བསྡུས་ནས་སྨྲས་སོ། །བར་ལ་མ་

བྱང་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་ཤེས་ལའང་སྣང་ཚུལ་བར་ལ་བྱང་བ་དང་ཁད་པར་མེད་མོད་

ཀྲི། དེ་ལྟ་ནའང་རེས་ཀྲི་རོག་པ་ལ་སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་དོན་སྤྲི་ཤར་ཡང་དེའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་

སྒ་སྤྲི་མ་ཤར་བས་སྣང་ཚུལ་ལྟར་གྲི་བར་སྦོར་མ་ཤེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཁད་པར་

རོ། །དེ་ལ་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བའྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དུ་ཞེན་པའྲི་རོག་པས་

གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི་ཐེག་བསྡུས་ལས། 

མྲིང་གྲི་སྔ་རོལ་བོ་མེད་ཕྲིར། །མང་བའྲི་ཕྲིར་དང་མ་འདེས་ཕྲིར། །དེ་ཡྲི་བདག་

ཉྲིད་བདག་མང་དང༌། །བདག་འདེས་འགལ་བས་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་

པས་བསན་ཏེ། དེའྲི་རྲིགས་པ་དང་པོ་ནྲི། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་བུམ་པའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་

འཇོག་པ་བར་ལ་གཏན་མྲི་ལྟོས་པར་ཐལ། དེ་དེར་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་རང་གྲི་དངོས་པོའྲི་

གནས་ཚོད་ཀྲི་ངོས་ནས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ལྟོ་ལྡྲིར་

བ་ལ་བུམ་པའོ་སམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་བར་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་སྐེ་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། ལྟོ་ལྡྲིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་མྲིང་མ་བཏགས་པའྲི་སྔ་རོལ་དུའང་ལྟོ་

ལྡྲིར་བ་མཐོང་བ་ཙམ་ནས་འདྲི་བུམ་པའོ་སམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ཐལ་

བ་ལས་དེའྲི་གོང་དུ་དེ་འདའྲི་བོ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་དེའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་བོ། །རྲིགས་པ་གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐེས་བུ་གཅྲིག་ལ་དབང་པོ་

དང་བརྒྱ་བྱྲིན་དང་གྲོང་འཇོམས་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་དུ་མ་འཇུག་པ་དེ་ལ་མྲིང་དེ་

དག་སྐེས་བུ་དེ་ལ་དངོས་པོའྲི་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་ཐལ། སྐེས་བུ་དེ་མྲིང་དེ་དག་

གྲི་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་དངོས་པོའྲི་དབང་གྲིས་གནས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྐེས་བུ་

གཅྲིག་པུ་དེ་མྲིང་དུ་མ་ལྟར་དོན་ཡང་དུ་མར་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །འདྲིས་ཀང་སྔར་

ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་ནོ། །རྲིགས་པ་གསུམ་པ་ནྲི། སྐེས་བུ་གཉྲིས་ལ་མྲིང་གཅྲིག་

ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེའང་དེ་གཉྲིས་ལ་མྲིང་དེ་དངོས་དབང་གྲིས་འཇུག་པར་

ཐལ། དེ་གཉྲིས་མྲིང་གཅྲིག་གྲི་འཇུག་གཞྲིར་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚོད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། དེ་གཉྲིས་མྲིང་གཅྲིག་པ་ལྟར་དེ་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་དོན་ཡང་

གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བས་སྐེས་བུ་དེ་གཉྲིས་རྒྱུད་འདེས་པར་ཐལ་ལོ། །མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་

བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་སྒའྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་རང་མཚན་གྲིས་གྲུབ་ན་བར་འབེལ་བྱས་

པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་མྲིང་གྲི་བོ་སྐེ་བའྲི་སྐོན་ཡོད་ཀང་དབང་ཤེས་ལ་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་བུམ་

པའྲི་མྲིང་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་སྣང་ཚུལ་ལྟར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལ་དེའྲི་

སྐོན་མེད་ཅེས་སྨྲ་ཡང༌། རྣམ་རྲིག་པས་དེ་འདའྲི་ཁད་པར་དབྱེ་མྲི་ནུས་པར་རྲིགས་

པ་དེ་དག་གྲིས་འཕུལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་བདེན་པར་གྲུབ་ཀང་རྣམ་ཤེས་འདྲི་

རྣམ་ཤེས་སོ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། 

དེ་དེ་འདའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲི་འམ་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་

དབང་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྣང་བ་ན་སྔོན་པོ་དེ་ཉྲིད་འདྲི་སྔོན་པོའོ་ཞེས་སོགས་ངོ་བོ་དང་

ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ལྟར་རྣམ་

ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་ལ་རྣམ་ཤེས་སྣང་བ་ན་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་

གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་སྣང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སོགས་སྣང་བ་ན་

གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པས་སྣང་ཡང་རྣམ་ཤེས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་རྣམ་ཤེས་ལ་

གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་མོང་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་པའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་

ན་ཡོད་པར་འཇོག་མ་ཤེས་ལ། རྣམ་རྲིག་པས་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གྲི་དབང་

ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་ཡང་ཡྲིན། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པར་མྲིང་དང་

བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་འཇོག་ཤེས་ཀང་མྲིང་དང་བརས་
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བཞག་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབས་འཇོག་མྲི་ཤེས་པས་དེ་དང་དངོས་པོའྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་

འདོད་དོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནྲི་མྲིང་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་འཇོག་

ཤེས་པས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ལས། འོན་ཀང་

མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཕྲིན་ཆད་དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་མྲི་རུང་བར་འདྲི་པ་

འདོད་དོ། །དོན་སྨྲ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་རོག་པའྲི་ཞེན་གཞྲི་དང་བར་

འདོགས་པའྲི་གནས་སུ་རང་མཚན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་དེ་དག་ཡོད་པར་འཇོག་

མྲི་ཤེས་ཏེ། ཚད་མ་པ་ལ་གྲགས་པའྲི་རང་མཚན་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་

ཡང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཚད་མ་པ་ལ་གྲགས་པའྲི་རང་མཚན་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་

པའང་དོན་སྨྲ་གཉྲིས་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲིར་

སྣང་བའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ཕྲིར་ཚད་མ་གཉྲིས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྐབས་

སུ་གྲགས་པའྲི་རང་མཚན་དུ་མྲི་འདོད་པར་སོན་པ་མྲིན་ཏེ། གཞུང་དེའྲི་སྐབས་སུ་

དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་རང་མཚན་གྲིས་ཁབ་པར་བསན་པ་དང་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་

བའྲི་དངོས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་ཡང་ཡྲིན་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་

ཁས་ལེན་པའྲི་མདོ་སེ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་འདྲིས་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །སེམས་ཙམ་པ་དབང་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་ཚད་མ་པ་ལ་སྐབས་

དེར་གྲགས་པའྲི་རང་མཚན་དུ་འདོད་པར་སོན་པའང་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རྣམ་རྲིག་པས་

དོན་དེ་ཉྲིད་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་དང་དོན་བྱེད་ནུས་པ་གཉྲིས་ཀར་འདོད་

དོ་ཞེས་བཞེད་དགོས་ཀང༌། རྣམ་རྲིག་པས་མྲིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་འདོག་མྲི་ཤེས་པར་གསུངས་མ་ཐག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གསུང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དེའྲི་དོན་དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་དོགས་པར་མྲི་བྱའོ། །འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། འདྲིར་མདོ་སེ་པ་

སོགས་ཀྲིས་བར་འདོགས་པའྲི་གནས་སུ་རང་མཚན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་ཡོད་

པར་འཇོག་མྲི་ཤེས་ཞེས་པ་ནྲི་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ཕྲིར་སོགས་ཀྲི་སྐབས་དེར་མདོ་སེ་

པ་རང་ལ་གྲགས་པའྲི་རང་མཚན་དེ་ལ་མྲི་བྱེད་དེ། མདོ་སེ་པས་ནམ་མཁའ་ནམ་

མཁའྲི་མྲིང་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་དངོས་པོར་མྲི་འདོད་པས། དེ་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་

ཕྲིར་སོགས་ཀྲི་སྐབས་ཀྲི་རང་མཚན་མྲིན་ཀང་ཡོད་པར་འཇོག་ལ། འོན་ཀང་ནམ་

མཁའ་ནམ་མཁའྲི་མྲིང་འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་ནམ་མཁའ་རང་གྲི་གནས་ཚོད་ཀྲི་དབང་

གྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ན་ནམ་མཁའ་ཡོད་པར་འཇོག་མྲི་ཤེས་

སོ། །ནམ་མཁའ་དང་མང་འདས་སོགས་ནམ་མཁའ་དང་ཟག་པ་ཟད་པ་སོགས་ཀྲི་

མྲིང་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་མང་འདས་སོགས་རང་གྲི་གནས་

ཚོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་གྲུབ་པར་མདོ་སེ་པ་འདོད་པ་དེ་ལ་མདོ་སེ་པ་རང་གྲིས་རང་

མཚན་གྲི་མྲིང་མ་བཏགས་ཀང་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་མདོ་སེ་པས་དེ་ལ་རང་མཚན་

གྲི་དོན་ཁས་བངས་པར་སོང་བའྲི་དོན་ཏེ་འདྲི་རོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བར་ཡོད་

དོ། །ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་པའྲི་མཐའ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་འདྲིས་རྣམ་པར་

རྲིག་པ་ཙམ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག་པ་ནྲི། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གྲི་བར་གྲི་ཆོས་

རྣམས་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་འདོགས་པའྲི་གནས་དང་རྣམ་རོག་གྲི་ཞེན་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་དེ་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ན། རོད་བྱེད་ཀྲི་མྲིང་དང་བརོད་བྱའྲི་དོན་དང་མྲིང་

དོན་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་བརོད་བྱའྲི་དོན་གྲི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་དོན་དེ་དང་

དེའྲི་གནས་ཚུལ་གྲི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ནས་ཞེན་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རོག་པ་ནྲི་
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ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་ཞེན་པའྲི་དོན་མེད་པས་དེ་ལྟར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་མ་

འཁྲུལ་བ་ཡང་མེད་དོ་སམ་ནས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་མེད་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་

ལ་འཇུག་པར་ཐེག་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། སྒོ་འདོགས་འདྲི་ཁེགས་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པའྲི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཡང་འབད་མེད་དུ་

ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་

གཞྲིའམ་གནས་སུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་ཞེན་པའྲི་ཞེན་ཚུལ་ལྟར་ཡོད་

པ་རྲིགས་པས་ཁེགས་པ་ན་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་ཡོད་

པའང་ཁེགས་པས་དབང་ཤེས་རྣམས་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་པ་

ན་གཟུང་དོན་ཕྲི་རོལ་གྲི་སོབས་ལས་སྐེས་པ་ཁེགས་པས་སྔོ་སོགས་རྣམས་རང་

སྣང་མཁན་གྲི་དབང་ཤེས་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པའང་ཁེགས་སོ། །འདྲི་འད་བའྲི་

སྒོ་འདོགས་ཀྲི་མཐའ་འགོག་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། ཡུམ་གྲི་མདོ་ལས་མེད་ཅེས་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀུན་བཏགས་ལ་དགོངས་པར་ཐེག་བསྡུས་སོགས་ལས་གསུངས་པའྲི་

དོན་ལ་རྣམ་རྲིག་པ་རང་ལུགས་ལའང་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མང་དུ་སྨྲ་དགོས་པ་འབྱུང་སེ། 

འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་མེད་པར་གསུངས་པའང་ནམ་མཁའ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་

མེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །ཞེས་སོགས་རོག་ལྡན་ལ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ལོག་རོག་འགོག་

པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་སྦར་ཏེ་འཆད་དགོས་པ་མང་བར་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ཤེས་ན་

ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་འོ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲི་གནས་སུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ནམ་མཁའ་ཡང་མ་མཐོང་ནམ་མཁའྲི་མྲིང་ཡང་མ་

མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་འཆད་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ནམ་མཁའ་དེ་འདའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གནས་སུ་ནམ་མཁའ་རང་གྲི་གནས་ཚུལ་གྲི་དབང་

གྲིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནྲི་སོ་སྐེ་ལ་ཡང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་ནྲི་འདྲི་

པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཡང་ཡྲིན་ལ། ནམ་མཁའ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བེམ་པོར་

འཛིན་པའྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདྲི་ཤེས་ན་ཡུམ་གྲི་མདོ་ལས། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

མྲིང་ཡང་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོའྲི་དོན་ཐེག་བསྡུས་

དང་བརྒྱད་སོང་དོན་བསྡུར་ཚུལ་འདྲིའྲི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་

པར་འགྱུར་གྲི། གཞན་དུ་ན་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོའྲི་མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་གྲི་ཕོགས་ཀང་

མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་གཞན་གྲི་དབང་ནྲི་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་འདོགས་པའྲི་གཞྲི་

དང་ཡོངས་གྲུབ་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

དོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ། དབྱེ་ན་ཐེག་

ཆེན་འཕགས་པའྲི་རེས་ཐོབ་དག་པ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་དག་པ་གཞན་

དབང་དང༌། སོ་སྐེའྲི་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་ཀུན་རོག་ལྟ་བུ་མ་དག་གཞན་དབང་གཉྲིས་

སོ། །ཀུན་བཏགས་ནྲི་གདགས་གཞྲི་གཙོ་བོར་གཞན་དབང་གྲི་སེང་དུ་རོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་སེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་སྤྲི་མཚན་ཐམས་ཅད་ཡྲིན་ལ། དང་ངེས་རྣམ་

འབྱེད་ལས། དེ་དག་གྲི་མང་པོ་ཞྲིག་མྲིང་དང་བརས་འཇོག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཡོད་པ་

ཡྲིན་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མྲིན་ཏེ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་སྒ་རག་པས་སོང་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་སྒ་རག་པ་མེད་དོ་

ཞེས་སོགས་བརོད་པ་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་ཙམ་གྲིས་བོ་ཡུལ་དུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགྱུར་བའང་མ་ཡྲིན་ལ། སྒ་ལ་རག་པ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཐ་སད་ཙམ་གྲིས་ཀང་

འཇོག་མྲི་ནུས་ཀང་རོག་པས་བཏགས་པའྲི་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་པས་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་

མཚན་གཞྲིར་བྱ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་གང་ཞྲིག་བོ་འཁྲུལ་བའྲི་དོན་གྲུབ་པ། དབྱེ་ན་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་

པར་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་གྲངས་པའྲི་ཀུན་བཏགས་དང༌། བདག་

གཉྲིས་ལྟ་བུ་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཆད་པའྲི་ཀུན་བཏགས་སོ། །ཡོངས་གྲུབ་ནྲི་

གཞན་དབང་གྲི་སེང་དུ་བདག་འཛིན་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀུན་བཏགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པས་

སོང་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དེ། མཚན་ཉྲིད་ཀང་དེ་ཉྲིད་དོ། །དབྱེ་ན་ཐེག་ཆེན་འཕགས་

པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པའྲི་ཡོངས་གྲུབ་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་གཉྲིས་ཏེ། སྔ་མ་ནྲི་ཡོངས་

གྲུབ་བཏགས་པ་བ་དང་གཞན་དབང་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་

ལའང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་འཕགས་པ་སོབ་པའྲི་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་གཞན་དབང་སྣང་མྲི་སྲྲིད་པར་བཞེད་པ་ལ་སོགས་རྣམ་རྲིག་པའྲི་

གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་བརམས་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཆེས་མང་མོད་ཀྲི་ཧ་ཅང་ཡྲི་གེ་

མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

སུ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་གང་དུ་འང༌། །ལུང་བསན་མ་ནུས་ཟབ་བའྲི་གནས། །དགོངས་

དོན་རྲིན་ཆེན་གཏེར་ཕེ་ནས། །འདྲི་ལྟས་དགེས་པ་བསྐེད་པ་བྱས། །དགོངས་དོན་

ལོག་བཤད་དེ་འགོག་དང༌། །ཡྲིད་གཉྲིས་གནས་སུ་བསྒྲུབས་པ་ལས། །དེ་ཉྲིད་

དགོངས་པ་ཡོངས་རོགས་པར། །ལོག་པའྲི་སོན་པ་མཁས་པས་སངས། །བར་སྐབས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

དེ་ཡང་འདྲི་པའྲི་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་བཏགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་

པར་འདོད་ཀང༌། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དགག་བྱའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

པའྲི་དོན་སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བཏགས་ལ་ཡང་འདོད་པས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པ་ཅེས་པའྲི་མྲིང་ཙམ་མཚུངས་ཀང་དོན་ཤྲིན་ཏུ་ཁད་ཆེ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་རོག་

པའྲི་སྣང་ཡུལ་དང༌། སྤྲི་མཚན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པར་གཞུང་གཞན་

ལས་བཤད་པ་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལའང་། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དགག་བྱའྲི་རང་མཚན་

གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཚང་ཡོད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབུ་མ་ཐལ་རང་སེམས་ཙམ་པ་

རྣམས་ཀྲི་བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཚད་ལའང་འཇོག་མཚམས་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་ཆེན་པོ་

ཡོད་པས། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

མྲིང་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བར་མྲི་བྱའོ། །དགོངས་འགྲེལ་ལས་འཁོར་ལོ་རྲིམ་པ་གསུམ་

གསུངས་པ་ནྲི་འཁོར་གྲི་འདུ་ཐེབས་དང༌། སོན་པའྲི་སྐུ་ཚེའྲི་ཚིགས་ལ་སོགས་པས་

འཇོག་པ་མྲིན་གྲི་བརོད་བྱའྲི་ངོས་ནས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བདག་མེད་པའྲི་དོན་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་འབེབས་ཚུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། ཤས་ཆེར་བདེན་ཡོད་མ་

བཀག་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་མེད་དུ་བཤད་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་

ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་ཕེ་བ་སེ། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་དེ་

ལྟར་བསན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་བསན་པའྲི་མདོ་ལས་གཞན་པའྲི་

ལྔ་སེ་ལ་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་བདག་མེད་གཏན་

ལ་འབེབས་ཚུལ་མྲི་འད་བ་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་དང་ངེས་སོ་སོར་འབྱེད་པ་འདྲི་འད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བའྲི་དང་ངེས་དཔོད་པའྲི་གཞྲིར་འོང་དོན་མེད་དེ། ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་

གསུངས་པའྲི་སོན་ཚུལ་ནྲི་བདག་མེད་སོན་ཚུལ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གསུང་རབ་ཡྲིན་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་གང་རུང་གྲི་མདོ་ཡྲིན་པས་

མ་ཁབ་ཀྲི། གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་དབང་དུ་བྱས་བའྲི་དབྱེ་བའོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་

འཕགས་པ་གཟུངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས། རྲིགས་ཀྲི་བུ་

དཔེར་ན་འདྲི་ལྟ་སེ། ནོར་བུ་མཁན་མཁས་པ་ནོར་བུ་སྦོང་བའྲི་ཚུལ་ལེགས་པར་

ཤེས་པ་དེས། ནོར་བུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་རྲིགས་ནས་ཡོངས་སུ་མ་དག་པའྲི་ནོར་བུ་རྲིན་

པོ་ཆེ་བངས་ཏེ་ལན་ཚྭའྲི་ཆུ་རྣོན་པོས་སྦངས་ཏེ་སྐྲའྲི་རེ་བས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བས་

སྦོང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ཙམ་གྲིས་བརོན་པ་འདོར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཟས་

ཀྲི་ཁུ་བ་རྣོན་པོས་སྦངས་ནས་བལ་གྲི་ལྭ་བས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བས་སྦོང་བར་བྱེད་

དོ། །དེ་ཙམ་གྲིས་བརོན་པ་འདོར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འོག་ཏུ་སན་ཆེན་པོའྲི་ཁུ་

བ་ལ་སྦངས་ནས་རས་སྲབ་མོས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བས་སྦོང་བར་བྱེད་དོ། །ཡོངས་སུ་

བྱང་སེ་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ནྲི་བྱཻ་ཌཱུརྱའྲི་རྲིགས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེ་

བཞྲིན་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་མ་དག་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་

མཁེན་ནས། མྲི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། བདག་མེད་པ་དང༌། མྲི་གཙང་བ་

ཡྲིད་འབྱུང་བའྲི་གཏམ་གྲིས་འཁོར་བ་ལ་དགའ་བའྲི་སེམས་ཅན་སྐོ་བ་སྐེད་པ་

མཛད་དེ། འཕགས་པའྲི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཛུད་པར་མཛད་དོ། །དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་བརོན་པ་འདོར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། 

མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པའྲི་གཏམ་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚུལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རོགས་པར་མཛད་དོ། །དེ་ཙམ་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བརོན་པ་འདོར་བ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའྲི་གཏམ། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་

དག་པའྲི་གཏམ་གྲིས་རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཅན་གྲི་སེམས་ཅན་དེ་དག་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དོ། །ཞུགས་པར་གྱུར་ཅྲིང་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པ་ན་ནྲི་བ་ན་མེད་པའྲི་ཡོན་གནས་ཞེས་བརོད་དོ་

ཞེས་གསུངས་པ་འདྲིས། འཁོར་ལོ་རྲིམ་པ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བདེ་བར་

གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་དྲི་མ་རགས་པ་དང་ཕ་བ་དང་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་དག་

སྦོང་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་དོན་ནོ་ཞེས་

སྨྲའོ། །དེ་ནྲི་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་བ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་

ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་ན། ནོར་བུ་གཅྲིག་ཉྲིད་སྦོང་བྱེད་

གསུམ་གྲིས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྦོང་བ་ལྟར། གདུལ་བྱ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དྲི་མ་ཕ་

རགས་གསུམ་སྦོང་བྱེད་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲིས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྦོང་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དགོངས་འགྲེལ་ལས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་གདུལ་བྱའྲི་རྲིགས་ཐ་

དད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་གྲིས་ཀང་གདུལ་བྱའྲི་རྲིགས་ཐ་

དད་དུ་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་ཞྲིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་བསྐོར་བའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཡྲིན་ན་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་འཇུག་

པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

གཏམ་ཞེས་པ་ནྲི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་སོན་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ལ། འཁོར་ལོ་

ཐ་མ་ལས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསན་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཡྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པས་འབེལ་མེད་དོ། །དེས་ན་མདོ་དེ་ནྲི་ཁམས་སྦོང་བ་ལ་དང་པོར་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་

མྲི་རག་སྡུག་བསྔལ་སོགས་བསན་ཅྲིང༌། དེ་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་རགས་

གཉྲིས་ཀྲི་གྲོལ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་རྲིམ་ཅན་དུ་བསན་ནས་དྲི་མ་སྦོང་བར་བསན་པ་ཙམ་

ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་དགོངས་འགྲེལ་ལས། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་གསུངས་

པས་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང་དེས་ན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རྒྱས་

འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་སོགས་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆེས་མྲི་

འཐད་དེ། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལས། དེའྲི་ཚེ། ལྷའྲི་བུ་བརྒྱ་སོང་ཚད་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལ་

མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་སྐད་མཐུན་པར་འདྲི་སྐད་དུ། ཀེ་བདག་ལ་སོགས་པས་ནྲི་དེང་

འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་དུ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པ་བསྐོར་བ་མཐོང་ངོ་། ཞེས་སྨྲས་

སོ། །ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དགོངས་འགྲེལ་ཡང་ངེས་དོན་དུ་ཐལ། དེ་ལས་

ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན། ཤེར་ཕྲིན་ངེས་

དོན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ་འདྲི་ལྟར། འགལ་བ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡོད་

པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སོན་པ་དང༌། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

སོན་པའྲི་མདོ་གཉྲིས་ཀ་ངེས་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་གཅྲིག །མདོ་དེས་

ཚིག་གྲིས་ཟྲིན་པར་བསན་ཚོད་ལྟར་གྲི་དོན་དེ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ངེས་པའྲི་དོན་དང་དེ་

ལས་བཟློག་པ་དང་བའྲི་དོན་དུ་ཁས་བངས་ནས། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་མདོ་དགོངས་

འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ངེས་པའྲི་དོན་དང༌། འཁོར་ལོ་བར་པ་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོའྲི་མདོ་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྲི་མདོ་དང༌། ར་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་དང༌། སོར་མོའྲི་ཕེང་བ་ལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཕན་པའྲི་མདོ་དང༌། འཕགས་པ་གཟུངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའྲི་མདོ་

དང༌། འཕེལ་བ་དང་འགྲྲིབ་པ་མེད་པར་བསན་པའྲི་མདོ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཆེན་པོའྲི་མདོ་ལ་སོགས་པ་དག་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་ངེས་པའྲི་དོན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་

བར་བྱེད་དོ། །འདྲི་ནྲི་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་ཕྲི་མ་འདྲི་དག་གྲིས་

བསན་པ་དང་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་གྲིས་བསན་པའྲི་ཚུལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་མྲི་མཚུངས་ཤེ་ན། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་ནྲི་

གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བཤད་ལ། ཕྲི་མ་འདྲི་དག་

གྲིས་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིརཏེ། འཕགས་པ་དཔལ་ཕེང་

གྲི་མདོ་ལས། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲིས་དང་ཟག་པ་མེད་

པའྲི་ལས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ལེན་པར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་

ལྷག་བཅས་ཀྲི་སྐབས་ལ་བྱར་མྲི་རུང་སེ། དགྲ་བཅོམ་ལྷག་བཅས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་སྐེ་བ་

སྔ་མའྲི་ལས་ཉོན་གྲིས་འཕངས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

བས་ན་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་བྱ་དགོས་ལ། 

ལྷག་མེད་ཐོབ་པའྲི་དགྲ་བཅོམ་ལུས་ལེན་པ་ནྲི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཚུལ་

ལ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་མདོ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གྲི་དོན་

འགྲེལ་བའྲི་ཚེ་བསྡུ་བ་སོགས་ལས་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་

དུ་གསལ་བར་བཤད་ལ། རེ་བཙུན་གྲིས་ཀང་མདོ་སེའྲི་རྒྱན་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་

ཅྲིང༌། སྲིང་པོའྲི་མདོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྲི་ཚེ་ནྲི། རྒྱུད་བ་

ར་འགྲེལ་དུ་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དགོངས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགྲེལ་གྲིས་བཤད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་དང་དོན་དང་

ངེས་དོན་གྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྲི། ཀུན་རོབ་སོན་པ་དང་དོན་དང་དོན་

དམ་སོན་པ་ངེས་དོན་དུ་བྱར་མྲི་རུང་སེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་

བསྡུས་གསུམ་ལས་མཚན་ཉྲིད་མེད་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཏགས་ལ་

དགོངས་པར་བཤད་ལ། ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཡྲིན་པས། འཁོར་

ལོ་བར་པའྲི་མདོ་ཡང་ངེས་དོན་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྲི་མདོ་

ལས་ནྲི་དོན་དམ་སོན་པ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པས་འཕགས་པ་བོ་གྲོས་མྲི་ཟད་པ་

བསན་པའྲི་མདོ་དང་མཐུན་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་དེ་ལས་ཇྲི་སྐད་དུ། ངེས་པའྲི་དོན་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་

འགྲེལ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྲིས་དང་ངེས་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་མཛད་པའྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་འཕགས་པ་

བོ་གྲོས་མྲི་ཟད་པ་བསན་པའྲི་མདོ་ལ་སོགས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་དང་ངེས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་ཇྲི་ལྟར་མཛད་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་དང༌། 

ཤེས་རབ་སྒོན་མའྲི་འགྲེལ་བཤད་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་རྣམས་ལས། བོ་གྲོས་མྲི་ཟད་

པ་བསན་པའྲི་མདོ་ཁུངས་སུ་དངས་ནས་དེ་བཞྲིན་དུ་དང་ངེས་འཇོག་པར་གསུངས་

ལ། མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས། ངེས་པའྲི་དོན་གྲི་མདོ་སེ་ནྲི་གང༌། དང་བའྲི་དོན་གྲི་མདོ་སེ་ནྲི་

གང་ཞེ་ན། མདོ་སེ་གང་དག་ཀུན་རོབ་བསྒྲུབ་པ་བསན་པ་དེ་དག་ནྲི་དང་བའྲི་དོན་

ཞེས་བྱའོ། །མདོ་སེ་གང་དོན་དམ་པ་བསྒྲུབ་པ་བསན་པ་དེ་དག་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་

ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་མདོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལས་ཀང༌། 

སོང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསན་པ་ལྟར། །ངེས་དོན་མདོ་སེ་དག་གྲི་བྱེ་

བག་ཤེས། །གང་ལས་སེམས་ཅན་གང་ཟག་སྐེས་བུ་བསན། །ཆོས་དེ་ཐམས་ཅད་

དང་བའྲི་དོན་དུ་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གྲིས་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་

དང་ངེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ན། གང་ཞྲིག་ཀུན་རོབ་སྣ་ཚོགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་

བྱའྲི་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སོན་པའྲི་མདོ་ནྲི་དང་དོན་གྲི་མདོ་ཞེས་བྱ་སེ། མདོ་དེས་

བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་གནས་ལུགས་སུ་མ་ངེས་པར་དེ་ལས་གོང་དུ་

དངས་ནས་གནས་ལུགས་གཞན་ཚོལ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་

པ་ཙམ་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་དངོས་སུ་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་

སོན་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་མདོ་ཞེས་བྱ་སེ། རྒྱུ་མཚན་སྔ་མ་ལས་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །མདོ་དེའྲི་དོན་གཞན་དུ་དང་དགོས་པ་འདྲི་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་ཏེ། གནས་ལུགས་

སེམས་པ་ན་མདོ་དེས་དངོས་སུ་བསན་ཚོད་དེ་ཉྲིད་གནས་ལུགས་སུ་བཟུང་དུ་མྲི་

རུང་བ་དེ་ལས་གོང་དུ་དངས་ནས་གནས་ལུགས་ཚོལ་དགོས་པ་སྦྲིན་པ་ལས་

ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་སོན་པའྲི་མདོ་ལྟ་བུ་དང༌། ཀུན་རོབ་སེམས་པ་ན་ཡང་མདོ་

དེས་དངོས་སུ་བསན་ཚོད་ལྟར་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བར་དོན་གཞན་དུ་དང་དགོས་པ། 

ཕ་དང་མ་ནྲི་བསད་བྱ་ཞྲིང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ན་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ངེས་

པའྲི་དོན་ཀང་གང་ལ་བྱ་ཞེ་ན། ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་དམ་པའྲི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་བཤད་པ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། དེ་ནྲི་དེ་ལས་ལོགས་ཤྲིག་ཏུ་གཞན་གྲིས་གང་

དུ་ཡང་དང་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དང་ངེས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཞེད་པ་ལ་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་དབུ་མ་པ་དག་ལ་མྲི་མཐུན་

པ་མེད་དོ། །གཉྲིས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་གཞུང་དང་དེའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྲི་

རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བ་ལ། འཕགས་པའྲི་གཞུང་མཛད་ཚུལ་དང༌། དེའྲི་དགོངས་པ་

འགྲེལ་བ་སོ་སོའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འཕགས་པ་འདྲིས་

རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀྲི་བསན་པའྲི་སྲིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་

པའྲི་གཞུང་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མང་དུ་མཛད་ཅྲིང༌། སྦོར་བ་

བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་གསོ་དཔད་ཀྲི་གཞུང་དང༌། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་

ལུགས་ཀྲི་བསན་བཅོས་ཀང་མང་དུ་མཛད་ཅྲིང༌། ཁད་པར་ཟབ་མོ་དབུ་མའྲི་ལམ་

གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་ལུང་དང་སྦར་ནས་སོན་པ་མདོ་

ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། རྲིགས་པས་སོན་པ་ལ་རྲིགས་ཚོགས་ཀྲི་གཞུང༌། ར་བ་ཤེས་

རབ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། སོང་ཉྲིད་བདུན་ཅུ་པ། རོད་བཟློག །ཞྲིབ་མོ་རྣམ་

འཐག །རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམས་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་བདེན་དངོས་འགོག་

པའྲི་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་སོན་པ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང༌། བདེན་དངོས་སྒྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་གཞན་གྲིས་བཏགས་པའྲི་རོག་གེའྲི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་འགོག་པ་

ཞྲིབ་མོ་རྣམ་འཐག་མཛད་ལ་རོད་བཟློག་ནྲི་ར་ཤེའྲི་རབ་བྱེད་དང་པོ་ལས་འཕོས་པ་

སེ། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། །རྐེན་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །རང་བཞྲིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མྲིན་ན། །ཁོད་ཀྲི་



 243  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཚིག་ཀང་རང་བཞྲིན་མེད། །རང་བཞྲིན་བཟློག་པར་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཡྲིན་ན་ཁོད་ཀྲི་ཚིག་ལའང་རང་བཞྲིན་མེད་

ལ་དེ་ལྟ་ན། ཚིག་དེས་གཞན་གྲིས་རང་བཞྲིན་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་འགོག་པ་

དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་སོགས་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་བྱ་བྱེད་མྲི་

འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རོད་པ་ལ། དེ་བཟློག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་

ཚིག་གྲིས་གཞན་ལུགས་འགོག་པ་དང་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་འཐད་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་

པར་སོན་པ་ལ་རོད་བཟློག་གྲི་གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །སོང་

ཉྲིད་བདུན་ཅུ་པ་ཡང་ར་ཤེའྲི་རབ་བྱེད་བདུན་པ་ལས་འཕོས་པ་སེ། རབ་བྱེད་དེར། 

རྨྲི་ལམ་ཇྲི་བཞྲིན་སྒྱུ་མ་བཞྲིན། །དྲི་ཟའྲི་གྲོང་ཁེར་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །དེ་བཞྲིན་སྐེ་

དང་དེ་བཞྲིན་གནས། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་འཇྲིག་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ལ་བརྒལ་བའྲི་

ལན་དུ་གཞུང་དེ་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་ན་

མདོ་ལས་དེ་དག་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་རྒོལ་བ་ལ་མདོ་ལས་

གསུངས་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་

ཡྲིན་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། མྲིང་

ཙམ་ལ་སྐེ་འགག་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ཉྲིད་དམྲིགས་

ཀྲིས་བཀར་ནས་རྒྱས་པར་སོན་པ་ལ་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་མཛད་དོ། །གཞུང་གཞན་

གཉྲིས་ནྲི་ཡོད་མེད་ཀྲི་མཐར་ལྟ་བའྲི་ལམ་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་ནུས་

པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་ཡང་མྲི་ནུས་པས། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་

འདོད་ན་ཡང་མཐར་འཛིན་སངས་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རོགས་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོས་པའྲི་ཚུལ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

ཡོད་པས་རྣམ་པར་མྲི་གྲོལ་ཏེ། །མེད་པས་སྲྲིད་པ་འདྲི་ལས་མྲིན། །ཞེས་ཡོད་

མེད་ཀྲི་མཐར་འཛིན་པས་སྲྲིད་པ་ལས་མྲི་གྲོལ་བར་བསན་ནས། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པས། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་

གྲོལ། །ཞེས་དངོས་པོ་འཁོར་བ་དང་དངོས་མེད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་

གྲོལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་སྲྲིད་པ་འཁོར་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་པར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་འབས་བུའྲི་ཚེ་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ལ་མང་

འདས་ཐོབ་པ་ཞེས་བཞག་གྲི །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཉོན་

མོངས་ཟད་པ་དང་ཕུང་པོ་ཕྲི་མ་མྲི་སྐེ་བས་འཇོག་ན་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་དང་

ཕུང་པོ་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་གང་ཡང་མྲི་འཐད་ཅེས་འགོག་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཐེག་

དམན་གྲི་མང་འདས་སོན་པའྲི་ལུང་གྲི་དོན་དུ་ཡང་འཆད་པས་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་

ཏུ་གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་གསུངས་སོ། །རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། མངོན་མཐོའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་ངེས་

ལེགས་ཀྲི་ལམ་སྒོམ་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་བདག་དང་བདག་གྲི་བ་

གཉྲིས་དོན་དམ་པར་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་

པོ་བདེན་མེད་དུ་ཤེས་པ་གོམས་པར་བྱས་པས་ངར་འཛིན་ཟད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཕུང་པོའྲི་བདེན་འཛིན་མ་ཟད་བར་དུ་འཁོར་བ་མྲི་ལྡོག་ཅྲིང༌། ཡོད་མེད་ཀྲི་མཐར་མྲི་

ལྟ་བའྲི་ཡང་དག་པའྲི་དོན་ཤེས་པ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ལ་ཡང་དགོས་པ་དང༌། དེ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འད་བའྲི་དོན་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་

གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེ་བས་ན་

འཕགས་པའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་དགག་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་

ཀུན་རོབ་མྲིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་གྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལ་

བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་བ་དང༌། ཆོས་གང་ལ་ཡང་རང་བཞྲིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། ཚུལ་དེ་ལྟར་

རོགས་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ཡང་མེད་དུ་མྲི་

རུང་ངོ་ཞེས་ལུང་དང་རྲིགས་པ་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསན་པས། བདག་ཉྲིད་

ཆེན་པོ་འདྲིས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལམ་

རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བར་མཛད་པའྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་ལེགས་པར་

ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་དེའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་སོ་སོའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བ་

བཤད་པ་ནྲི། འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྲི་མདོ་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་མང་དུ་

བྱུང་མོད། འདྲིར་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དགོངས་འགྲེལ་ཇྲི་ལྟར་

བྱུང་བ་མདོ་ཙམ་བརོད་ན། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་

ལྟར་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བཞྲི་བརྒྱ་པ་མཛད་

ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་འདྲི་འཕགས་པ་ཉྲིད་དང་ཁད་པར་མེད་པར་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་གནས་

སུ་རེས་འཇུག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཁས་ལེན་པས། བོད་ཀྲི་བ་མ་སྔ་མ་དག་ཡབ་

སྲས་འདྲི་གཉྲིས་ལ་གཞུང་ཕྲི་མོའྲི་དབུ་མ་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འཕགས་པ་ལྷའྲི་

དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་མོད་ཀྲི་དངོས་སུ་རང་རྒྱུད་དང་ཐལ་འགྱུར་ཕེ་ནས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་རྒྱུད་འགོག་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མ་མཛད་ལ། དེའྲི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ར་ཤེའྲི་འགྲེལ་པ་མཛད་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་

དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་ཞྲིང༌། དེའྲི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

ཀྲིས་ར་ཤེའྲི་འགྲེལ་པ་མཛད་ནས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ཐལ་འགྱུར་དུ་

བཀྲལ་བ་ལ་དགག་པ་མང་དུ་མཛད་དེ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྲོལ་ཐོག་མར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་གཉྲིས་སོ་སོའྲི་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བོད་སྔ་མ་དག་

ཕོགས་འཛིན་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལེགས་ལྡན་གྲིས་རང་དགར་བརམས་

པའྲི་གཞུང་ར་བ་དབུ་མ་སྲིང་པོ་དང་རང་འགྲེལ་རོག་གེ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་ཡང་

མཛད་དེ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལྟ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཆ་དག་ཀང་

རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །དེའྲི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་

དབུ་མ་བདེན་གཉྲིས་མཛད་དེ། འདྲི་དང་ལེགས་ལྡན་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་

དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང་རང་རྲིག་ཞལ་གྲིས་མྲི་བཞེས་པའྲི་ལུགས་སོ། །དེ་ནས་

སོབ་དཔོན་ཞྲི་བ་འཚོས་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་ཡོད་པ་དང་ཤེས་པ་

བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་དབུ་མའྲི་ལུགས་ཀྲི་སྲོལ་ཐོག་མར་ཕེ་ནས་དབུ་མ་རྒྱན་

མཛད་ཅྲིང༌། ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལའྲི་དབུ་མ་སྣང་བ་དང་སྒོམ་རྲིམ་གསུམ་དང༌། འཕགས་

སེང་དང༌། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་དང༌། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་

རྣམས་ཀང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཚུལ་ཞྲི་བ་འཚོའྲི་ལུགས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་

བའོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ནྲི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ལ་སྐོན་བརོད་པ་རྣམས་ལེགས་པར་སངས་ཤྲིང༌། རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཕོགས་ལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དམྲིགས་ཕུག་པའྲི་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དེ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་བའྲི་ཕོགས་

གཞུང་བཙུགས་ནས། ར་ཤེའྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའྲི་འགྲེལ་

པ། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ། རང་དགར་བརམས་པ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་

དང་བཅས་པ་མཛད་ཅྲིང༌། འཕགས་པ་ཞྲི་བ་ལྷས་ཀང་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་ཐལ་

འགྱུར་དུ་འགྲེལ་བའྲི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་

པ་མཛད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ན་ར་ཤེ་ལ་འགྲེལ་པ་བརྒྱད་ཡོད་པར་གྲགས་ཏེ། ག་

ལས་འཇྲིགས་མེད་དང༌། དེ་བ་ཤར་མ། གུ་ན་མ་ཏྲི། གུ་ན་ཤྲྲི། སྲིར་མ་ཏྲི། སངས་

རྒྱས་བསྐངས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད། ཟླ་བ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འགྲེལ་

པའོ། །ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒོན་མེའྲི་ཕེང་བ་ནྲི་

དེ་བ་ཤར་མས་མཛད་པའྲི་འགྲེལ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རེས་

སུ་འབང་བ་ཡྲིན་པར་སྤན་རས་གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་བཤད་དོ། །ག་ལས་

འཇྲིགས་མེད་འཕགས་པས་མཛད་པའྲི་རང་འགྲེལ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བོད་མང་པོ་སྨྲ་བ་ནྲི་

རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་སེ། རབ་བྱེད་ཉེར་བདུན་པའྲི་འགྲེལ་པ་ག་ལས་འཇྲིགས་

མེད་ལས། བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། 

ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་བྱ་དང༌། །སྨྲ་པོ་འབྱུང་བ་ཤྲིན་ཏུ་དཀོན། །དེ་ཕྲིར་མདོར་ན་

འཁོར་བ་ནྲི། །མཐའ་ཡོད་མ་ཡྲིན་མཐའ་མེད་མྲིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་བཞྲི་བརྒྱ་

པའྲི་ལུང་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་དེ་མྲི་འཐད་དེ་

སྤན་རས་གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས་རང་འགྲེལ་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་འགྲེལ་བཤད་དེ་མ་གཟྲིགས་སོ་སམ་དུ་དོགས་ན་ནྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་གླེན་པ་གོ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་དེ་

ཉྲིད་རང་འགྲེལ་ཡྲིན་ན་ནྲི་དངས་མ་ཐག་པའྲི་གནོད་བྱེད་དུ་མ་ཟད་ཀྲི། སངས་རྒྱས་

བསྐངས་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་གསུམ་ཀའྲི་འགྲེལ་པས་ར་

ཤེའྲི་གཞུང་གྲི་ཆ་དུ་མ་ཞྲིག་སོབ་དཔོན་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ལོག་པར་བཤད་པར་བྱ་

དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་འགྲེལ་པ་དེར་ནྲི་མཆོད་བརོད་ཀྲི་སྐབས་སུ་འགག་པ་མེད་དེ་

སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀོད་ནས། དེའྲི་རགས་སྒྲུབ་པ་ལ། བདག་ལས་མ་ཡྲིན་

གཞན་ལས་མྲིན། །གཉྲིས་ལས་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་མེད་མྲིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་

ཡང༌། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཀོད་དེ། དེའྲི་རགས་སྒྲུབ་པ་

ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། །རྐེན་ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་པས་

བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་ལ། བདག་གྲི་དངོས་པོ་ཡོད་མྲིན་ན། །གཞན་གྲི་དངོས་པོ་

ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་པས་གཞན་སྐེ་མེད་བར་སྒྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཉྲིས་ཀ་

ལས་སྐེ་བའང་མེད་པར་གྲུབ་པར་བཤད་ནས། དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའྲི་རོད་པ། རྐེན་

རྣམས་བཞྲི་སེ་རྒྱུ་དང་ནྲི། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་དང༌། དེའྲི་ལན་དུ། བྱ་བ་རྐེན་

དང་ལྡན་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྐེན་བཞྲི་པོ་དེས་དངོས་

པོ་ལ་བྱེད་པའྲི་བྱ་བ་ལ་རྐེན་ལྡན་པ་དང་མྲི་ལྡན་པ་བཀག་ཅྲིང་རྐང་པ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་

ཀྲིས་རྐེན་ལའང་བྱ་བ་ལྡན་པ་དང་མྲི་ལྡན་པ་དང་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་དང་གཉྲིས་ཀ་

མྲིན་པ་བཀག་པར་བྱས་པ་སོགས་གཞུང་གོང་འོག་གྲི་འབེལ་གོ་རྲིམས་འཆད་ཚུལ་

འགྲེལ་པ་གཞན་གསུམ་ཀ་དང་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མྲི་འད་བ་ལྟ་བུ་སེ། འདྲི་ལྟར་ཞྲིབ་

ཏུ་བརགས་ན་ཆེས་མང་ཞྲིང༌། གཞུང་རྲིགས་པ་ཕ་ལ་རོགས་དཀའ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་ནྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཚིགས་བཅད་ལྷུག་པར་བཏང་ཙམ་ལས་ཅྲིའང་མ་བཤད་པའང་མང་བར་སྣང་

ངོ་། །འདྲི་རང་འགྲེལ་ཡྲིན་ན་ནྲི་ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲི་ལེགས་པར་བཤད་

པའྲི་ཆའང་བངས་པ་ཚུན་ཆད་ཡྲི་གེར་བཀོད་ཅྲིང་འཕགས་པའྲི་གཞུང་རོད་བཟློག་

གྲི་རང་འགྲེལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ལུང་ཡང་དངས་པ་མང་བ་ལ་རང་འགྲེལ་གྲི་

ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་སོས་པས་རང་འགྲེལ་དུ་མྲི་བཞེད་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལ། 

འདྲི་ནྲི་འཕགས་པ་ལ་ཁ་གཡར་བའྲི་གཞུང་དང་འགྲེལ་པ་སོགས་སྔགས་ཀྲི་སྐོར་

ལའང་ཤྲིན་ཏུ་མང་ཞྲིང༌། དེ་འད་འཕགས་པས་མཛད་པར་འདོད་པའྲི་རྒྱ་གར་པའྲི་

འགྲེལ་བྱེད་ཀང་བྱུང་འདུག་པ་ལྟར་འདྲིའང་དེ་དག་དང་འད་སེ། ཚིག་དོན་གང་ལ་

ཡང་རྣམ་པར་མྲི་དཔོད་པར་འགྲེལ་བཤད་གང་ཡང་རུང་བ་རེའྲི་ཚིག་ཙམ་རེ་མཐོང་

བས་ཡྲིད་རོན་པར་བྱེད་པ་ནྲི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལས་ཀང་རྟུལ་པོར་མཚོན་པ་ལས་

གཞན་དུ་བརག་ཏུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། འོ་ན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་འཕགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དངོས་

སོབ་ཡྲིན་ནམ་མ་ཡྲིན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་ཟེར་ན། བོད་ཀྲི་དབུ་མ་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ལ་

གྲགས་པའྲི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་དངོས་སོབ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུགས་སུ་བརོད་པ་ཡོད་ལ། 

དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་དག་དེ་ལྟར་འདོད་མོད་ཀྲི། རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་འགོས་ལ་སོགས་པ་

འདུས་པའྲི་བ་མ་དག་འཕགས་པའྲི་དངོས་ཀྲི་སོབ་མར་བཞེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། 

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤས། 

ཀླུ་སྒྲུབ་སོབ་མ་ཟླ་གྲགས་ཡྲིན། །དེ་ལས་བརྒྱུད་པའྲི་མན་ངག་ལ། །སངས་

རྒྱས་ཡོད་ཀྲི་གཞན་དུ་མྲིན། །ཞེས་དང༌། སྒོན་གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

རྲིམ་གཉྲིས་གནས་ཀྲི་རྒྱས་བཏབ་དེ་ནྲི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རྙེད་པ། །ཁབ་བདག་དཔལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྡན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཏུད་དེ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་རྲིམ་བཞྲིན་བཤད། །ཅེས་དང༌། 

པཎྲི་ཏ་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པས་ཀང༌། དེ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རྙེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

སོས་ཏེ། དེ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་སོབ་མ་ཉྲིད་དུ་སོ་

སོར་བསན་གྲི་བརྒྱུད་པས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། བམ་ཟེ་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་

པོ་ཞེས་པ་སཱ་ར་ཧ་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་བཤད་པ་དང༌། དེས་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བཤད་

པའྲི་ཚུལ་ཡང་སྒོན་མ་རབ་གསལ་ལས། 

ཀོང་ཀ་ནའྲི་གྲོང་ཁེར་དུ། །དཔལ་གྲི་རྲི་བོའྲི་རེ་མོར་ནྲི། །སྐེ་བོས་དབེན་པའྲི་

གནས་ཉྲིད་དུ། །དང་པོར་དེ་ལ་གནས་བྱས་ནས། །མྲི་དང་ལྷ་ཡྲི་བདག་པོར་

མཚུངས། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་གསུངས་པ། །སྒ་གཅན་ཟྲིན་གྲི་ཞལ་སྔ་

ནས། །ས་སེངས་འདྲི་ལ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །

བརྙེས་པ་དེ་ལས་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །ཐེག་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐོས་པས། །ས་ཐོབ་

གཞན་གྲི་དོན་ལ་བརོན། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །

དེ་ལས་དེ་ཉྲིད་རྲིན་ཆེན་ནྲི། །ཐོབ་པས་འཇྲིག་རེན་གསུམ་དུ་གྲགས། །འདུས་

པའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་ཕྲིན། །ཟླ་གྲགས་གསལ་བྱེད་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་གསུངས་

ལ། མཁས་པ་བྲི་ཀཾ་ཀ་རའྲི་སོབ་མ་པཎྲི་ཏ་ཀུ་མ་རས་ཀང༌། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲི་སོབ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་

བསན་ཏོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེས་ན་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤོད་པ་པ་དང༌། ནཱ་རོ་པ་དང༌། 

མངའ་བདག་མྱཻ་ཏྲྲི་པ་དང་། ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་དང༌། ཐུགས་རེ་དཔལ་ཞབས་དང༌། ཁ་ཆེ་

ལག་སྲི་དང༌། ཐུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོ་དང༌། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་དང༌། ཀུ་མཱ་ར་དང༌། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཀུ་ལ་ད་ར་དང༌། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀྲི་ཏ་དང༌། ལྲི་ལ་བཛྲ་སོགས་ཀུན་གྲིས་ཀང་ཟླ་བའྲི་

ཞབས་ལ་འཕགས་པ་དང་འད་བར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་གནས་སུ་འཛིན་ལ། ཨ་བྷྱ་

སོགས་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་མྲི་བཞེད་ཀང༌། ཟླ་བའྲི་ཞབས་ལ་མྲི་མཐུན་པའྲི་བསམ་

པས་འགོག་པ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་མཛད་ཅྲིང༌། ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཚེ་

ཡང་འཇུག་པའྲི་གཞུང་ཅྲི་རྲིགས་པ་ཁུངས་སུ་འདེན་པར་སྣང་ལ། མྱཻ་ཏྲྲི་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་བཅུ་པ་ར་འགྲེལ་ལས་ནྲི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་བའྲི་ལུགས་ལས་གཞན་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཁོང་དུ་མྲི་ཆུད་པར་བཤད་དོ། །དེ་བས་ན་ཟླ་བའྲི་རེས་འབང་ཁ་ཅྲིག་ལ་རྒོལ་

བའྲི་སོབས་པ་ཆ་ཙམ་ཡང་མྲི་ནུས་པར་གྲུབ་ཆེན་དང་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་གནས་སུ་

གཟུང་ནས། དེ་དག་གང་གྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་ཟླ་བ་གྲགས་པ་འགོག་པར་སྨྲ་བའྲི་

བླུན་པོ་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་སངས་པ། མདོ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་

ཀོག་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པར་ཕག་དོག་གྲི་གདོན་གྲིས་བསད་པའྲི་བརོལ་གཏམ་བྱུང་

རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ། བསན་པའྲི་སྲིང་པོ་ལ་མྲི་མཐུན་པར་འཛིན་པའྲི་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་

བདུད་ཀྲི་རྲིས་ཀྲི་ལྷས་ཡྲིད་བསྒྱུར་བའྲི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་དག་གྲི་གཏམ་ལ་བོ་

གྲོས་དང་ལྡན་པ་བདག་ཉྲིད་ལེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་རྣ་བ་དགབ་པར་བྱོས་

ཤྲིག །བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག །ཟླ་བ་གྲགས་པ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཀང་

བཀག་པས་ཟླ་བ་གྲགས་པ་བཀག་པ་ལ་དེ་ཙམ་དུ་འཚར་ཆེ་རྒྱུ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི། མ་བསད་པ་དང་ཕ་བསད་པ་སྔར་ཡང་མང་དུ་བྱུང་བས་ད་ལྟ་ལས་ངན་པ་དེ་ལྟ་

བུ་བྱེད་པ་ལའང་མཚར་ཆེ་རྒྱུ་ཅྲིའང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲོས་ལ་དམ་པས་སད་པ་མཐའ་

དག་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤྲིག །སྔར་བྱུང་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། བོད་ལ་གྲུབ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐོབ་རོད་མེད་ལྟ་བུར་གྲགས་པའྲི་མན་ལུང་གུ་རུས་ཀང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལེགས་

པར་བཀག་ཅྲིང༌། བཅོམ་ལྡན་རལ་གྲྲིས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ཊྲི་ཀྐར། རང་

གྲིས་རྣམ་འགྲེལ་དང་མཐུན་པར་འཆད་མ་ཤེས་པ་གང་བྱུང་དུ་ཆོས་གྲགས་ཀྲིས་

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་དོན་ནོར་བར་བཤད་དོ་ཞེས་དགག་པ་བྱས་ལ། བོད་སྔ་མ་

མཁས་པར་གྲགས་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཕར་ཕྲིན་འཆད་པ་ན་རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་ལ་

ཡང་མདོ་དང་མ་མཐུན་པའྲི་སྐོན་བརོད་ཀྲི་ཚིག་ཟུར་བྲིས་པ་སྣང་སེ། དེ་འད་བའྲི་

བབ་ཆོལ་བོས་མྲི་འཁྱུད་པ་ཐམས་ཅད་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་སྨྲས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ནས་རང་ཉྲིད་སྤྲི་བརོལ་སྨྲ་བའྲི་ཟླ་གྲོགས་སུ་བཙལ་བར་བྱ་བ་ག་ལ་

ཡྲིན། ལྐུགས་པའྲི་རྲིགས་པ་ངོ་སོར་མ་བྱེད་ཅྲིག །ཁ་ཅྲིག་ཟླ་བ་གྲགས་པ་རོད་ལྡན་

གྲི་པཎྲི་ཏར་བྱས་ནས་ནཱ་རོ་པ་རོགས་ལྡན་གྲི་པཎྲི་ཏའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ནཱ་རོ་པས། 

སྒོན་མ་གསལ་བའྲི་རེས་འབངས་ནས། ཀླུ་སྒྲུབ་མན་ངག་བཤད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། 

སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ། །ཀླུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཤཱཀ་བཤེས། །ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི། །མན་ངག་རྲིམ་པ་ལ་བརེན་ནས། །བདག་གྲིས་བགྲིས། ཞེས་ནཱ་རོ་པ་

རང་གྲིས་ཟླ་བའྲི་རེས་འབང་དུ་ཁས་བངས་པ་རྣམས་མ་མཐོང་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་

དུ་སྨྲས་པའོ། །ཟླ་བ་གྲགས་པ་སྔགས་ལ་མ་ཞུགས་གོང་ངེས་དོན་མ་གོ་བར་སྔགས་

ལ་ཞུགས་ནས་ངེས་དོན་གོ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆ་མེད་པའྲི་རྒྱུས་གཏམ་གྲིས་

མཁས་པ་དག་ངོ་ཚ་བར་བྱེད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ཏེ། གསང་འདུས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་སྒོན་

གསལ་ལས། སེམས་ལས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པར་གནས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཆོས་

མེད་ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའོ། །ཆོས་ཉྲིད་



 253  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འགའ་ཞྲིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཆོས་ཉྲིད་མེད་པའོ། །ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །འདྲིར་

གསུངས་པ། 

ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དབང་སོགས་རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། ཆོས་

རྣམས་དེ་ཀུན་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་སེ། །རྫུན་དང་བདེན་པ་དག་ཀང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་

པའོ། །ཞེས་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་དང་འད་བར་བདེན་པའྲི་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ལ་བྱ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་འཇོག་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་དབུ་མའྲི་སྐབས་སུ་

བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བརགས་

པར། རང་ཉྲིད་ཅྲིའང་མྲི་ཤེས་པའྲི་ངང་ཚུལ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་རྲིག་བཞྲིན་དུ་ཤྲིང་ར་

ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྨྲ་བ་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་མཁས་པ་དག་ནྲི་དགག་ཡུལ་དང་དགག་ཡུལ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་ཤྲིང༌། བོ་གྲོས་ཆེས་ཆེར་གཟུ་བ་དང༌། རང་

དང་གཞན་གྲི་བོའྲི་ཚོད་ཟྲིན་པས། རང་དང་མྲི་མཐུན་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

ཆེན་པོ་དག་དངོས་སུ་འགོག་པ་ལ་རྲིངས་པར་མྲི་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་ཤཱནྲི་པས་རང་གྲི་

ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་ཡྲིན་ཀང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དབུ་མ་པར་བྱས་ནས་མྲི་འགོག་གྲི 

།ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མེད་གཉྲིས་ཀ་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་དུ་མཐུན་པར་སེམས་ཙམ་

རྒྱན་དུ་བཤད་ལ། སྔོན་གྲི་གནས་བརན་ཆོས་སྐོང་ལྟ་བུའྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ཀང་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ་གཉྲིས་ཀའྲི་དགོངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་བྱས་

ནས་བཞྲི་བརྒྱ་པ་ཡང་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བར་ཟླ་བའྲི་ཞབས་ཀྲིས་བཞྲི་བརྒྱ་བའྲི་
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འགྲེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་ཤཱནྲི་པས། འཕགས་སེང་སོགས་ནྲི་དངོས་

སུ་མྲིང་ནས་སོས་ཏེ་འགོག་ལ། ཨ་བྷྱ་ཀར་ལ་སོགས་པས་ནྲི་སེང་བཟང་དངོས་སུ་

མྲིང་ནས་སོས་ཏེ་འགོག་ཀང་འཕགས་གྲོལ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་རྒོལ་བར་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། 

ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ཟླ་བའྲི་ལུང་ཁུངས་སུ་འདེན་པར་སྣང་

ངོ་། །དེ་ལྟར་རྲིམ་པ་མང་དུ་ཡོད་ཀང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང་ཞྲི་བ་ལྷ་གཉྲིས་ལ་ནྲི་

མཚན་ནས་དངོས་སུ་སོས་ནས་འགོག་པའྲི་རྒྱ་གར་བ་སུའང་མེད་ཅྲིང༌། རྒྱ་གར་

མཁས་པའྲི་གཞུང་གང་ནའང་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བཀག་པ་མེད་དོ། །འོན་ཀང་བོད་

བླུན་པོ་དག་གྲི་དགག་ཡུལ་ནྲི་ད་ལྟ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་རྙེད་བཀུར་དང་འཁོར་འདུ་བ་

སོགས་ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། ད་ལྟ་ལུས་ལ་དབྱུག་པ་སོགས་ཀྲི་འགོག་བྱེད་

མྲི་འབྱུང་ན་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀང་མཚན་ནས་སོས་ཏེ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡ་མྲི་ང་

བར་སྣང་ལ། དགག་བྱ་དེ་དག་འབྱུང་བར་མཐོང་ན་ཁྲིམ་པ་དག་གྲི་རྲིང་ལུགས་

འཛིན་པ་ལ་ཡང་ངོ་མྲི་ཚ་བར་སྣང་བས། བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་མྲི་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་རྲིང་དུ་སང་བ་ལ་འབད་པར་རྲིགས་སོ། །དེ་ལ་བོད་ཀྲི་བ་མ་

སྔ་མ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དོན་དམ་འདོད་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་མྲིང་བཏགས་པའྲི་དབུ་མ་པ་ནྲི་

གཉྲིས་ཏེ། རབ་ཏུ་མྲི་གནས་པ་དང༌། སྒྱུ་མ་རྲིགས་གྲུབ་པའྲི་དབུ་མ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

སྣང་བ་ལ་བདེན་པ་བཀག་པའྲི་མེད་དགག་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པ་ཟླ་བ་

གྲགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྣང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དོན་དམ་

བདེན་པར་འདོད་པ་ཞྲི་བ་འཚོ་དང་འཕགས་སེང་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལ་

རོག་ལོའྲི་སྤྲིང་ཡྲིག་བདུད་རྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས། དེ་འད་བའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་རྨོངས་པ་ངོ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཚར་བསྐེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་དེ། སྣང་སོང་ཚོགས་པ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པའྲི་དབུ་

མ་པ་ཆེན་པོ་སུ་ཡང་མེད་ལ། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་ན་གཞྲི་གྲུབ་ན་དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ཏེ། བདེན་པས་མྲི་སོང་བའྲི་ཆོས་མྲི་སྲྲིད་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་རྲིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་ཙམ་ལ་དོན་

དམ་བདེན་པར་འདོད་པར་སྣང་ལ། རྲིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་

ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་སོགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་བདེན་མེད་ཚོགས་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནྲི། 

དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའྲི་ཆ་ནས་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པས། དོན་དམ་པ་

ཞེས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པར་དབུ་མ་རྒྱན་དང་དབུ་མ་སྣང་བ་གཉྲིས་ཀ་ལས་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་ཞྲི་འཚོ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་དང་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་དོན་དམ་བདེན་པར་མྲི་

བཞེད་དོ། །ཕྲིས་ཀྲི་བོད་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ལེགས་ལྡན་དང་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་ལ་སོགས་

པ་ནྲི་མདོ་སེ་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་ཅྲིང་བོ་

རྣམ་བཅས་སུ་འདོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞྲི་འཚོ་ཡབ་སྲས་སོགས་

རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ཐ་སད་དུའང་ཕྲི་དོན་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་

རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་པས་ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་པའྲི་

དབུ་མ་པ་ཡྲིན་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཟླ་བ་གྲགས་པ་སོགས་ལ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་གྲགས་སེ་

སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་དང་ཡང་

མྲི་བསྟུན་གྲི། འཇྲིག་རེན་པ་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཟླ་གྲགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་
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བྱེ་བག་སྨྲ་བ་རང་མཐུན་པར་འཇོག་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་

ཁས་ལེན་ཅྲིང་རང་རྲིག་མྲི་འདོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་

སོ། །ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

མདོ་སེ་པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྲིག་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་པ་སོགས་

ཆེས་མྲི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕོགས་གཅྲིག་མཐུན་པས་མཐུན་པར་

འཇོག་ན། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་གྲུབ་མཐའ་མཐུན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐལ་

འགྱུར་བ་འཇྲིག་རེན་པ་དང་བསྟུན་པར་སྨྲ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་པ་དེ་གང་ལ་འདོད། སོ་སྐེ་

ཙམ་ལ་འཇྲིག་རེན་པར་བྱས། འཕགས་པ་ལ་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པར་བྱས་

པའམ། འོན་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྲི་སྐེ་བོ་རང་ག་བ་ལ་འཇྲིག་རེན་

པར་བྱས་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སོ་སྐེའྲི་སྣང་ཚུལ་དང་ཞེན་ཚུལ་གང་དང་ཡང་

མྲི་བསྟུན་ཏེ། སོ་སྐེའྲི་ཤེས་པ་ལ་བདེན་སྣང་མེད་པ་མྲི་སྲྲིད་བར་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གལ་ཏེ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་དག་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྲི་ཐ་སད་གང་བྱེད་ཀང་ཐ་སད་

བཏགས་པའྲི་བཏགས་དོན་རྲིགས་པས་བཙལ་བའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་བྱེད་པ་ལྟར། ཐལ་

འགྱུར་བ་ཡང་ཐ་སད་མ་བརགས་མ་དཔད་པར་འཇོག་པས་དེའྲི་ཕྲིར་སོ་སྐེ་དང་

མཐུན་པར་སྨྲའོ་ཞེ་ན། ཚུལ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་

དེ་ནྲི་སོ་སྐེ་ཁོ་ནའྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པ་སོབ་པ་དག་གྲི་ཐ་སད་དཔོད་པའྲི་བོ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲིས་ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་དང་བསྟུན་པར་སྨྲ་ན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། རང་མཚན་ཐ་སད་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་བྱ་བྱེད་འཇོག་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དང༌། རང་རྲིག་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཐ་སད་

འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་འདྲི་དག་ཕལ་ཆེ་བ་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་

པ་སུས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བོད་ཁ་ཅྲིག་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཐ་སད་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་འཇོག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། བྱེ་བག་སྨྲ་བས་ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དེ་དག་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སད་དུའང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཀྲིས་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གང་བྱེད་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་སྣང་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་ནྲི་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཐ་སད་དུའང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། 

བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བ་ཕྲི་དོན་

རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་ཅྲིང༌། རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་

ལེན་ལ། རང་རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་ཟེར་བ་ཙམ་ཞྲིག་མཚུངས་ཀང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་

རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རང་མཚན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ལ་ཐུག་

ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་བོ་རྣམ་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་བོ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་

མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བོད་ཁ་ཅྲིག་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་མས་

དོན་དམ་དུ་གང་འདོད་པ་དེ་གྲུབ་མཐའ་གོང་མ་གོང་མས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ནོ་

ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའྲི་ལུགས་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྲི་གཏམ་

ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྲི་

ལུགས་གང་ཞྲིག་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་དེ་ཉྲིད་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་
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འདོད་དོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

མངོན་པར་མྲི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་གང་དག་

བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲིས་གང་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་དེ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་གྲིས་ཀང་བསན་བཅོས་ཀྲི་དོན་གྲི་དེ་ཉྲིད་

ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སེ། འདྲི་ལྟར་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་ནྲི་འཇྲིག་

རེན་པའྲི་ཆོས་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལུགས་འདྲི་ནྲི་གཞན་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའོ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ། དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་སོང་པ་ཉྲིད་གཏན་ལ་

དབབ་པ་ལ། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་བ། དེ་འགོག་བྱེད་

ཐལ་རང་གྲི་ཁད་པར་བཤད་པ། དགག་བྱ་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ། སོང་

ཉྲིད་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ། སྒོམ་པ་མཐར་ཕྲིན་བའྲི་འབས་བུ་

གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ལ། དགག་བྱ་ངོས་ཟྲིན་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། 

ངོས་མ་ཟྲིན་པར་འགོག་པའྲི་གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་

ཚད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དགག་བྱ་གང་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་དགག་བྱ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ལ་བྱེད་པ་ཐོག་མར་ངེས་དགོས་

ཏེ། དགག་བྱའྲི་སྤྲི་མ་ཤར་བར་དེ་བཀག་པའྲི་དགག་པའྲི་སྤྲི་མྲི་འཆར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

སྤོད་འཇུག་ལས། 

བཏགས་པའྲི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡྲི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྲིན། །ཞེས་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་དགག་བྱའྲི་ཚད་ལེགས་པར་མ་ཟྲིན་ན། ཡང་ན་དགག་མྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དགོས་པ་ཡང་བཀག་པས་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་

དགག་དགོས་པ་འགའ་ཞྲིག་ཀང་ཕ་མོ་ནས་མ་ཁེགས་པས། བདེན་འཛིན་འགའ་

ཞྲིག་གྲི་འཛིན་སངས་ལ་གནོད་པ་མ་མཐོང་བར་ལྷག་མ་ལུས་ཏེ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་

མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ། དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཁབ་ཆེས་

པ་དགག་པ་དང༌། ཁབ་ཆུངས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ལྟའྲི་དབུ་མ་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ན་རེ། དབུ་

མ་པའྲི་སོང་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རྲིགས་པས་ནྲི། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་

གྲི་བར་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་ལྟར། རྲིགས་པས་བརགས་ན་

དཔད་བཟོད་པའྲི་ཆོས་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ་ལོ། །མེད་ན་

རྲིགས་པས་མྲི་ཁེགས་པ་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང༌། ཡོད་མྲིན་མེད་མྲིན་གཉྲིས་ཀ་

མྲིན། །གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲིན་པ་མྲིན། །མཐའ་བཞྲི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡྲི། །དེ་

ཉྲིད་དབུ་མ་པ་ཡྲིས་རྲིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ངེས་དོན་གྲི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་

ནས་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀ་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པའྲི་མུ་བཞྲི་ཀ་བཀག་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དེ་

བཞྲིར་མ་འདུས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན། ཡོད་པས་རྣམ་པར་མྲི་གྲོལ་ཏེ། །མེད་པས་སྲྲིད་པ་འདྲི་ལས་

མྲིན། །ཞེས་པ་དང་། ཡོད་པ་པ་ནྲི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། །མེད་པ་པ་ནྲི་ངན་འགྲོར་

འགྲོ། །གཉྲིས་ལ་མྲི་བརེན་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང༌། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་

འཛིན། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །དེ་ཕྲིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་

གནས་པར་མྲི་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པའྲི་མདོ་ལས། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འོད་སྲུང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མཐའ་གཅྲིག་གོ །མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མཐའ་

གཉྲིས་སོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྲི་མཐར། ཡོད་དང་མེད་པ་

འདྲི་ཡང་མཐའ་ཡྲིན་ཏེ། །གཙང་དང་མྲི་གཙང་འདྲི་ཡང་མཐའ་ཉྲིད་ཡྲིན། །དེ་ཕྲིར་

གཉྲིས་གའྲི་མཐའ་ནྲི་ཡོངས་སངས་ནས། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་

ཡོང་མྲི་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་དེ་གཉྲིས་

སངས་པའྲི་དབུས་གང་དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ར་ཤེ་

ལས། གལ་ཏེ་མྲི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །སོང་

མྲིན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀང་ཡོད་

པ་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པས། གང་དུ་གཟུང་ཡང་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ཆོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་ནམ། ཚད་མས་གྲུབ་ནས་ཡོད་

པར་སྨྲ། དང་པོ་ལྟར་ན་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ལས་འདས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་འཕགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གྲུབ་པའམ། འོན་ཏེ་མྲིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་

མས་གྲུབ་ནས་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ཡང་མྲི་རྲིགས་

ཏེ། མྲིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། 

མྲིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ཡང་ཚད་མ་མྲིན། །ལྕེ་དང་ལུས་དང་ཡྲིད་ཀང་ཚད་མ་མྲིན། །གལ་

ཏེ་དབང་པོ་འདྲི་དག་ཚད་ཡྲིན་ན། །འཕགས་པའྲི་ལམ་གྲིས་སུ་ལ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། །ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་བདག་གཞན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཉྲིས་ཀ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་བཞྲི་པོ་འདྲིར་ཁ་ཚོན་ཆོད་དམ་མ་ཆོད། མ་

ཆོད་ན་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་འགོག་པ་ན་བཞྲི་པོ་འདྲིར་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་འགོག་པ་

འགལ་ཞྲིང༌། ཆོད་ན་བཞྲི་པོ་གང་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་སྐེ་བ་མེད་

དེ། གཞན་ལས་སྐེ་བ་འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། འཇུག་པ་ལས། 

དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐེ་བར་

རྲིགས་མྲིན་པའྲི། །རྲིགས་དེས་ཐ་སད་དུ་ཡང་རྲིགས་མྲིན་ན། །ཁོད་ཀྲི་སྐེ་བ་གང་གྲི་

ཡྲིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་མཐའ་བཞྲི་ལས་སྐེ་བ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་དེས་དེ་ཁོ་ནར་

སྐེ་བ་ཁེགས་པ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཡང་སྐེ་བ་ཁེགས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་

ན་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས། 

གང་ཞྲིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །དེ་ལ་སྐེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོད་མ་

ཡྲིན། །རྐེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སོང་པར་བཤད། །གང་ཞྲིག་སོང་ཉྲིད་ཤེས་དེ་བག་

ཡོད་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྐེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དོན་དམ་པར་

མེད་པས་མེད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་པའྲི་གོ་ཆོད་པར་ཐལ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཁས་ལེན་མྲི་རྲིགས་

ཤྲིང་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བོ་

གྲོས་མྲི་ཟད་པའྲི་མདོ་ལས། གང་ཟག་ལ་མྲི་རོན་ཆོས་ལ་རོན་པ་དང༌། ཚིག་ལ་མྲི་

རོན་དོན་ལ་རོན་པ་དང༌། དང་དོན་ལ་མྲི་རོན་ངེས་དོན་ལ་རོན་པ་དང༌། རྣམ་ཤེས་ལ་

མྲི་རོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རོན་པ་བཞྲི་གསུངས་པ་འདྲི་བཟློག་སེ་སྨྲ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དང་དོན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པས་ཡོད་པའྲི་གོ་ཆོད། དོན་དམ་

ངེས་དོན་ལ་མེད་པས་མེད་པའྲི་གོ་མ་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་དོན་ལ་མྲི་རོན་དང་དོན་

ལ་རོན་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པའྲི་ངོར་ཡོད་པས་ཡོད་

པའྲི་གོ་ཆོད། ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ངོར་མེད་པས་མེད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཡེ་ཤེས་ལ་མྲི་རོན་རྣམ་ཤེས་ལ་རོན་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་སྨྲ་བར་བྱེད་

ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཆོས་གང་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་

བར་བྱེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་ནྲི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་སྨྲ་ཞྲིང༌དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་

པའྲི་གོ་ཆོད་དམ་མྲི་ཆོད་ཅེས་དྲིས་པ་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའྲི་གོ་

ཆོད། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད། ཐ་སད་དང་དོན་དམ་གང་གྲིའང་ཁད་པར་མ་

སྦར་བར་འདྲི་ན། བདེན་གཉྲིས་སུ་མ་འདུས་པའྲི་ཡོད་པ་ཕུང་གསུམ་པ་མྲི་སྲྲིད་

ཅེས་ལན་འདེབས་པར་བྱེད་དོ། །གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་བཀག་པར་བསན་པ་དང་། རྲིགས་པ་དེ་

དག་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁད་ཆོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་

ལུགས་དེས་ཇྲི་ལྟར་བཀག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་སྐེ་བོ་ཀུན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་

ཤྲིང༌། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །དམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་ཐོབ་པར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་

མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཟུང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཐོབ་

པར་བྱེད་པ་ནྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསོག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཡ་མ་བལ་བ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ཚོགས་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་

ཏུ་གསོག་པ་ལ་ནྲི། གཞྲིའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་བདེན་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་

གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཞྲིག་ལ་ངེས་པ་རྙེད་པ་ལ་རག་ལས་ཏེ། 

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། རྒྱུ་སོ་སོ་བ་ལས་འབས་བུ་སོ་སོ་བ་མ་འཆོལ་བར་འབྱུང་བའྲི་རེན་

འབེལ་གྲི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་གཏྲིང་ནས་རྙེད་པ་ཞྲིག་མེད་ན་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་

གསོག་པ་ལ་སྲིང་ནས་གུས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལས་འདོད་

བྱའྲི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ལ་གཏྲིང་ནས་ངེས་པ་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་གང་

ལའང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་རྡུལ་ཙམ་མེད་པར་ངེས་པ་རྙེད་པ་མེད་

ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་སོགས་འདོད་ཀང་གསོག་མྲི་ནུས་ཏེ། སོང་

པ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་མ་ངེས་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་གསོག་

པའྲི་ཐབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་འབས་དང་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་

དུ་ཁས་བང་དུ་རུང་བ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁེགས་པ་གཉྲིས་

འགལ་མེད་དུ་ངེས་པ་མ་རྙེད་ན་ཚོགས་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསོག་པར་ནུས་པའྲི་

གོ་སྐབས་མེད་ཅྲིང༌། རང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་འབས་གང་ཡང་ཁས་བངས་མེད་པར་རེ་

ཤྲིག་གཞན་ངོར་ཁས་ལེན་པ་སྐད་བྱེད་ཀྲི་རྲིང་ལ་ཚོགས་གསོག་ཚུལ་ཡང་དེ་འད་

བ་ཞྲིག་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་གཏྲིང་ནས་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་

ངེས་པ་རྙེད་པ་དེ་ལ་ནྲི་མདོ་སེ་རྣམས་ལས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ཞེས་

གསུངས་ལ། སོང་པ་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་ལ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་

པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཇྲིག་རེན་ཞེས་པ་ནྲི་སྐབས་འདྲིར། 
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འཇྲིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། །ཞེས་གསུངས་བ་ལྟར། ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་དངོས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནྲི་དེ་གཉྲིས་མྲི་འགལ་བར་འཇོག་མ་ཤེས་

པར། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ན་དེ་ནས་ལྷག་མ་ལུས་པ་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་སམ་དུ་བསམས་ནས། དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་

ནས་མ་གྲུབ་དགོས་པས་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཆད་པར་འགྱུར་ལ། 

འོན་ཏེ་འབས་བུ་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་ན་ནྲི་ཡུལ་རང་སེངས་ནས་གྲུབ་དགོས་པས་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་བསན་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་

པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་པ་གཉྲིས་

ཀ་ལས་ཉམས་པས་ལྟ་བ་དེ་མ་བོར་བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལྟ་ཞོག་ཐར་

པའང་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་མེད་པས། 

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྲི་ལམ་ལས་ནྲི། །ཕྲི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་

མེད་དོ། །དེ་དག་ཀུན་རོབ་དེ་ཉྲིད་བདེན་ལས་ཉམས། །བདེན་གཉྲིས་ཉམས་ལ་ཐར་

པ་གྲུབ་ཡོད་མྲིན། །ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་སོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་ཀང་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་བཞེད་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པས་སོང་པ་དང་བྱ་བྱེད་འཐད་པ་འགལ་མེད་དུ་འཇོག་མ་ཤེས་པས་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་དེ། ལྟ་བ་དེ་མ་བོར་བཞྲིན་དུ་

ཐེག་པ་གསུམ་གང་གྲིའང་འཕགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་

ཀྲི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་བསད་པ་ཕ་ཞྲིང་ཡངས་ལ་ཞྲིབ་པའྲི་རྣམ་དཔོད་དང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྡན་པ་འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི། ཐ་སད་དུ་ཡང་བདེན་འཛིན་གྲི་དམྲིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་

བཤྲིག་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། 

ཚུལ་དེ་ལ་བྱ་བྱེད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འཇོག་པ་མྲི་འགལ་བར་མ་ཟད་ཀྲི། བྱ་བྱེད་འཐད་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་བྱ་བྱེད་བཞག་ཏུ་རུང་བར་ངེས་པ་དངས་ཏེ། རྒོལ་བ་གཞན་

དག་སོང་པ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་མྲི་བསླུ་

བའྲི་ཚུལ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བས་སོང་པ་ཉྲིད་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་གཙོ་བོར་བྱས་

ནས་ངེས་པ་དངས་པས། བདེན་གཉྲིས་མྲི་འགལ་བར་མ་ཟད་ཀྲི་བདེན་གཉྲིས་ཕན་

ཚུལ་ངེས་པ་འདེན་པའྲི་གྲོགས་སུ་སོང་ནས། ངེས་པ་བ་ན་མེད་པ་དེ་འད་བའྲི་རླུང་

ཤུགས་ཀྲིས་བསྐོད་པའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་མ་ཚང་བ་མེད་པའྲི་གཟྲིངས་ལ་ཞོན་ཏེ། སྐུ་

གསུམ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གླྲིང་དུ་བདེ་བག་ཏུ་ཕྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་འདྲིས་ཐུགས་ཤྲིན་

ཏུ་རངས་པར་གྱུར་ཏེ། རང་གྲི་སོན་པ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་གཞན་གང་ལས་ཀང་རྨད་དུ་

བྱུང་བ། སོང་པ་ཉྲིད་དང་རེན་འབེལ་མྲི་འགལ་བར་གསུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་སྨྲ་བ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་བསྔགས་པ་མཛད་དེ། ཇྲི་སྐད་དུ། 

སོང་པ་ཉྲིད་དང་རེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའྲི་ལམ་དུ་དོན་གཅྲིག་པར། །གསུང་

མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡྲི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཁད་ཆོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་སོ། །གཉྲིས་པ་དེ་ལུགས་དེས་ཇྲི་

ལྟར་བཀག་པ་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་ཁད་ཆོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཡང་ཁོད་ཀྲིས་ལེགས་པར་
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བཀག་པ་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་ལྟར། གོང་དུ་ཇྲི་སྐད་བརོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་

མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་འབས་སོགས་ཀྲི་བྱ་བྱེད་འཇོག་

པ་འཐད་པ་དེ་ཁད་ཆོས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་ལ་ཁེད་ཀྲིས་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པས་སོང་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རྒྱུ་འབས་སོགས་ཡོད་པ་མྲིན་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཁེད་ལྟར་ན། 

རེན་ཅྲིང་འབེལ་འབྱུང་རྲིགས་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་

པར་བྱེད། །ཅེས་པ་བཟློག་ནས་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་གཅོད་

པ་ལ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་འབྱུང་དགག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རེན་འབེལ་གྲི་རགས་ཀྲིས་

མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྲི་ཁབ་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རེན་འབེལ་ཡྲིན་ན་

སོང་ཉྲིད་མྲིན་ཞྲིང་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་རེན་འབེལ་མྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་སྨྲ་

བས་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་བྱ་བྱེད་མྲི་འཐད་པར་བསམས་ཏེ། 

གལ་ཏེ་འདྲི་དག་ཀུན་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅྲིང་འཇྲིག་པ་མེད། །འཕགས་

པའྲི་བདེན་བཞྲི་པོ་རྣམས། །ཁོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་

ཐལ་བ་བརྒྱུད་མ་རྣམས་འཕངས་པ་ལ་ཁེད་ལྟར་ན་འདོད་ལན་གདབ་པར་རྲིགས་པ་

ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ནྲི། 

གལ་ཏེ་འདྲི་ཀུན་མྲི་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅྲིང་འཇྲིག་པ་མེད། །འཕགས་པའྲི་

བདེན་པ་བཞྲི་པོ་རྣམས། །ཁེད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

ཐལ་བ་རྣམས་ཕར་ལ་བཟློག་སེ་འཕངས་ནས་ཁབ་པ་འགལ་བའྲི་ལན་བཏབ་ལ། 

ཕོགས་གཉྲིས་ཀས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་གང་ལ་བདེན་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བྱང་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཆོས་གང་ཡང་བཞག་ས་མེད་པ་དེ་ནྲི་བཟོད་པར་དཀའ་བའྲི་སྐོན་ཆེན་པོར་

བསམས་ཏེ་ཕན་ཚུན་གཉྲིས་ཀས་དེ་ལྟར་འཕེན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཁེད་ཅག་གཞན་

གྲིས་ཉེས་པ་མ་བརོད་པའྲི་གོང་ནས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱ་བྱེད་གང་ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་

པར་མ་སྨྲ་ཤྲིག །

དེའྲི་ཕྲིར་འཕགས་པས། 

གང་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྲིན། །ཞེས་རྒོལ་བ་གང་

གྲི་ལུགས་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་རུང་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རུང་ལ། རྒོལ་བ་གང་གྲི་

ལུགས་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་མྲི་རུང་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྲི་རུང་བར་གསུངས་པ་དེ་

ལ། ཁེད་ཅག་ལྟར་ན། གང་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་

ཡྲིན། །ཞེས་བཟློག་ནས་སྨྲ་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་རུང་ཞེས་པ་ཡང་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་སྨྲ་བའྲི་

དབུ་མ་པའྲི་ལུགས་ལ་བདེན་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

གང་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་རུང་བ། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ལ་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་འདྲི་རུང་བ་དེ་ལ། ཇྲི་སྐད་སྨྲས་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་གྲི་ཕྲིར་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་

རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་སྨྲ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་གང་ལ་སོང་པ་

ཉྲིད་འདྲི་རུང་བ་དེ་ལ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རུང་ལ། གང་ལ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་རུང་བ་དེ་ལ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་རྣམས་རྲིགས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་གྲི་ཕྲིར་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་དུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགྱུར་གྲི། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་མྲི་འབྱུང་བ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པས་

སོང་པར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ན་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་འགོག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྲོ་བའྲི་ལམ་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་སངས་པ་དང་འགོག་

པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་དང་ལམ་སྒོམ་པ་ཡང་རུང་ངོ་། །སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྲི་བདེན་

པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ནྲི་འབས་བུ་རྣམས་རུང་བར་འགྱུར་

རོ། །འབས་བུ་རྣམས་ཡོད་ན་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་དག་རུང་ངོ་། །འབས་བུ་ལ་

གནས་པ་དག་ཡོད་ན་ནྲི་ཞུགས་པ་དག་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འབས་བུ་ལ་གནས་པ་

དང༌། ཞུགས་པ་དག་ཡོད་ན་ནྲི་དགེ་འདུན་རུང་ངོ་། །འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་རྣམས་

ཡོད་ན་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དམ་པའྲི་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཡོད་

ན་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །འཇྲིག་རེན་པ་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་

འདས་པའྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་དུ་རོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རུང་ལ། 

ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་དག་དང་དེའྲི་འབས་བུ་དང་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཐ་སད་ཐམས་

ཅད་ཀང་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་ན་གང་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་རུང་བ་དེ་ལ་

ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་མྲི་རུང་བ་དེ་ལ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་མྲི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །གཞན་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་འཇྲིག་སོགས་མྲི་འཐད་པའྲི་

སྐོན་མེད་པར་མ་ཟད་བདེན་པ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་དང་། 

འཇུག་པ་ལས། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པ། །ཚོགས་ལ་ལྟོས་རྣམས་མ་

གྲགས་པ་ཡང་མྲིན། །ཇྲི་ལྟར་དེར་ནྲི་གཟུགས་བརྙན་སོགས་སོང་ལས། །ཤེས་པ་དེ་

ཡྲི་རྣམ་པ་སྐེ་འགྱུར་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང༌། །སོང་པ་ཉྲིད་

ལས་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་བ་སོགས་པ་ཆེས་མང་དུ་གསུངས་པ་དག་

བཟློག་སེ་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་དབུ་མར་ཡང་མྲི་སྨྲ་བའྲི་དབུ་མ་པའོ་ཞེས་

རང་ལ་ཅོ་འདྲི་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །

གཉྲིས་པ་རྲིགས་པ་དེ་དག་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་རྲིགས་

པས་དཔད་བཟོད་མྲི་བཟོད་བརགས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ནྲི། ཆོས་དེ་དོན་དམ་

དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པས་དཔད་མ་བཟོད་པ་ལ་ཆོས་དེ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་

རྲིགས་པས་ཁེགས་མྲི་དགོས་ཏེ། ཆོས་དེ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་མ་རྙེད་

པ་ལ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ཆོས་དེ་མེད་པར་རྙེད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། ཆོས་དེ་ཚད་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མ་དེས་ཆོས་དེ་མེད་

པར་གཞལ་བས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མྲིག་ཤེས་ཚད་མས་

ཁོད་མེད་པར་གཞལ་བར་ཐལ། ཁོད་མྲིག་ཤེས་ཚད་མས་མ་གཞལ་བའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཚད་མས་མེད་པར་གཞལ་བའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། ཆོས་གང་ཡང་ཡོད་མེད་གང་དུའང་

གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་ལོ། །དེ་བས་ན་རྲིགས་པས་མ་

རྙེད་པ་དང་མེད་བར་རྙེད་པ་ལ་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་

རྲིགས་པས་དཔོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། དཔད་པས་རྙེད་མ་རྙེད་ལ་སོགས་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཚུལ་ནྲི། བུམ་པ་སྣམ་བུ་སོགས་དང༌། ལྷས་སྦྲིན་མཆོད་སྦྲིན་སོགས་ཆོས་དང་གང་

ཟག་གྲི་ཐ་སད་སྣ་ཚོགས་པ་འདྲི་རྣམས་ལ། མྲིང་གྲི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གྲིས་མ་

ཚིམ་པར་མྲིང་དེ་གང་ལ་བཏགས་པའྲི་དོན་དེ་ཁོ་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རས་

གཅྲིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན་རང་

བཞྲིན་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་པའམ། དོན་དམ་དཔོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་

ལྟར་དཔད་པ་ན་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའམ་ཐ་དད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡུལ་གྲི་སོད་ལུགས་གང་རུང་གཅྲིག་ཏུ་དཔོད་པ་པོའྲི་བོ་ངོར་རྙེད་བྱུང་ན་

དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དེ་ཡང་དག་ཏུ་མ་སོང་ཞྲིང་རྲིགས་པ་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་བོ་དེ་

ཡང་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་ལ་བོ་ངོ་དེར་རྲིགས་པ་དེས་རྙེད་པ་ལྟར་དོན་སེང་ན་གྲུབ་ན་

མྲིང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མ་བཏགས་ཀང་དོན་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

རྲིགས་པ་ཡང་དག་གཅྲིག་དུ་བལ་ལྟ་བུའམ། ཤྲིང་རའྲི་དཔད་པ་རྣམ་པ་བདུན་གྲིས་

བཙལ་བ་ལྟ་བུའྲི་ཚེ་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་གཅྲིག་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་

ཡང་མ་གྲུབ་པར་རྙེད་ན། དེ་ནྲི་བུམ་པ་སོགས་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པས་

བཙལ་བ་ན་མ་རྙེད་པའྲི་དོན་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི། བུམ་པ་སོགས་མེད་པར་དོན་དམ་

དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ལ། བུམ་པ་སོགས་དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་བཙལ་བ་ན་མ་རྙེད་པ་དེ་བུམ་པ་སོགས་དོན་དམ་པར་མེད་པའྲི་

དོན་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི་བུམ་པ་སོགས་མེད་པའྲི་དོན་དུ་སོང་བ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་

བཙལ་བ་ན་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་རྙེད་པ་དེ་ལ་ནྲི་བུམ་པའྲི་གནས་ལུགས་རྙེད་པ་

དང་རང་བཞྲིན་རྙེད་པ་དང་དོན་དམ་རྙེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྲིགས་པས་བཙལ་བ་ན་བུམ་པ་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་བཏགས་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་གང་དུ་

ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེ་བུམ་པ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་རྙེད་པ་ཡྲིན་ལ། བུམ་པ་དོན་

དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ། བུམ་པའྲི་དོན་དམ་དང༌། བུམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དང་བུམ་པའྲི་

གནས་ལུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ཡོད་མེད་སོགས་མུ་བཞྲིར་

བརགས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ནྲི། མྱུ་གུ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་པས་མེད་

པར་སྨྲས་ཤྲིང༌། མེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པས་ཡོད་པར་སྨྲས་པ་ཁས་བངས་

དངོས་སུ་འགལ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པར་སྨྲས་ནས། སར་ཡང་

གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པ་མྲིན། ཞེས་སྨྲས་པས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་དངོས་སུ་འགལ་

ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་དངོས་འགལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྲི་ལུགས་ལ་

དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣལ་མ་གོ་བ་ཡྲིན་གྲི་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་དགག་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་རྣལ་མ་མྲི་གོ་བས་སྐོན་མེད་དེ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་དངོས་

འགལ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་མེད་པ་ཡྲིན་པར་གོ་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣལ་མ་མྲི་གོ་བ་བུད། འདོད་ན། ཐལ་

འགྱུར་བས་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བསན་ནས་འགོག་པ་བུད། ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་སུའྲི་དམ་བཅའ་ཡྲིན་ཀང་དམ་བཅའ་ཡང་དག་དང་ལྟར་

སྣང་གྲི་ཁད་པར་ཡེ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་གང་གྲི་ཡང་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་

པ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན་འགལ་

བ་མྲི་སྲྲིད་པ་བུད། ཟུར་གཉྲིས་པ་མ་གྲུབ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གང་ཡང་ཁས་

ལེན་མྲི་རྲིགས་པ་བུད། ཁོད་ལྟར་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཡང་དངོས་འགལ་མ་ཡྲིན་
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པར་ཐལ་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་། ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཡྲིན་མྲིན་གང་དུ་ཡང་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲ་

མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྨྲ་མྲི་

རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། འདོད་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤོས་བལ་

ཡྲིན་ཞེས་པ་དང༌། ཡོད་མེད་སོགས་བཞྲི་པོ་གང་ཡང་མྲིན་ཞེས་ཀང་མཐའ་གཅྲིག་

ཏུ་སྨྲ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱུ་གུ་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕུང་གསུམ་ཡྲིན་ན་མྱུ་གུ་ཡྲིན་མྲིན་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་དང༌། སྐེས་མ་སྐེས་

གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་

གསུམ་སོགས་སུ་ཡང་རྲིགས་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས། ཆོས་གང་ལ་ཡང་མཐའ་

གཅྲིག་པའྲི་ངེས་པ་དངས་ས་གཏན་ནས་མེད་པར་གང་ལའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་འབའ་

ཞྲིག་སྲིང་པོར་འཛིན་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མཚུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། 

ཡོད་པར་གཟུང་ན་རག་ལྟར་འགྱུར་ན། དངོས་པོར་གཟུང་བ་དང་མྱུ་གུ་ཡྲིན་པར་

གཟུང་བ་སོགས་ཀྲིས་ཀང་སྒོ་འདོགས་པའྲི་མཐར་འགྱུར་བ་སོགས་མཚུངས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། ལུང་ལས་ཀང་བསན་མ་བསན་མཚུངས་དགོས་ཏེ། 

ཡོད་དང་མེད་པ་འདྲི་ཡང་མཐའ་གཅྲིག་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཙང་

དང་མྲི་གཙང་འདྲི་ཡང་མཐའ་ཉྲིད་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་། 

གཞྲི་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་ལ་རང་བཞྲིན་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བརག་པ་བྱེད་པས་

ནྲི་དེ་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕུང་གསུམ་ཡོད་ཀང་དེ་ལྟར་བརག་པ་བྱེད་རྲིགས་ན། མྱུ་གུ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན། མྱུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གུ་བུམ་པ་དང་ཀ་བ་གང་ཡྲིན་ཞེས་བརག་པ་བྱེད་པ་ལ་མྲི་རྲིགས་པ་ཅྲིའང་མེད་པར་

ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་

སོགས་ཀྲི་གྲངས་ངེས་གང་ཡང་བྱ་ས་མེད་པར་ཐལ། ཕུང་གསུམ་ལྡོག་པའྲི་འགལ་

བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཆད་ལྟར་ཐལ། བདེན་

མེད་དུ་གཟུང་ན་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བདེན་མེད་རྲིགས་པས་

ཁེགས་པ་དང༌། འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆད་ལྟར་སྨྲ་བ། སྔོན་མེད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཁོད་

བདེན་མེད་རྲིགས་པ་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་གྲིས་འགོག་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །དགག་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་རྣལ་མ་གོ་བ་དང་རང་བཞྲིན་མེད་པ་བཀག་ན་རང་བཞྲིན་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་

ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། རོད་བཟློག་ལས། 

རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་བཟློག་ན། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་

དང༌། དེའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་ཚིག་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་འགོག་པར་བྱེད་ན་ནྲི། རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་

བཀག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ། རང་

བཞྲིན་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར་སོང་པ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་སྤན་རས་གཟྲིགས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཟབ་

མོ་ལ་ཇྲི་ལྟར་བསབ་བར་བྱ་བ་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བལྟའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང༌། སྡུད་པ་ལས་ཀང༌། 

ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་གྱུར་པ། །འདྲི་ནྲི་ཤེས་རབ་
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ཕ་རོལ་ཕྲིན་མཆོག་སྤོད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀང༌། 

དེ་ཕྲིར་བདག་དང་བདག་གྲིར་སོང་ལྟ་བས། །རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྲོལ་

བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ལ། ཁེད་ཅག་རང་བཞྲིན་

མེད་པར་ཡང་ལྟར་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་བཟློག་སེ་མ་སྨྲ་ཤྲིག །འོ་ན།

མྲི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མྲིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང༌། 

རྲིན་ཆེན་ཕེང་ལས་ཀང༌། 

བདག་དང་བདག་མེད་བལྟ་བ་དག །དེ་ཕྲིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་བཟློག །ཅེས་

དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་པ་ལས། 

སོང་མྲིན་མེད་པར་སོང་པ་ནྲི། །གང་ལས་འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། ལུང་གྲི་ཚིག་ཙམ་ཞྲིག་འདོད་པ་ཀུན་གྲི་

སྐབས་སུ་གྱུར་པ། ལུང་དོན་རྲིགས་པས་འབྱེད་པ་ལ་བོ་ཁ་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་ཕོགས་

པ་ཁེད་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་བ་ནྲི་བདེན་གྲིས། འོན་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པའང་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་དོན་དེ་ལྟར་འཆད་

པ་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། རྲི་བོང་རྭ་མེད་མེད་དེ། རྲི་བོང་གྲི་

རྭ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་བདེན་གྲུབ་མེད་ན་བདེན་མེད་ཡོད་

དགོས་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཞུང་དེ་དག་གྲི་

དོན་ནྲི་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་དགག་པའྲི་

ཕྲིར་དུ། སོང་པ་ཉྲིད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་སེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཁབ་བྱེད་བདེན་གྲུབ་ཙམ་ཁེགས་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རགས་ཀྲིས་ཁབ་བྱ་སོང་ཉྲིད་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་

ཁེགས་པའྲི་རགས་ཀྲིས་དེ་བཀག་པའྲི་བདེན་མེད་མེད་པར་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་

ལྟར་ཡང་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། གལ་ཏེ་སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་རང་གྲི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་ན་ནྲི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ན་ཡོད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ། 

སོང་མྲིན་མེད་པར་སོང་པ་ནྲི། །གང་ལས་འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །ཇྲི་ལྟ་བུར་

ན་ཅྲིག་ཤོས་ནྲི། །མེད་པར་གཉེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ལ། 

སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ར་ཤེ་ལས། 

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སོང་པ་ཉྲིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་འབྱྲིན་པར་གསུངས། །གང་

དག་སོང་པ་ཉྲིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་

འགྲེལ་པ་བུ་དྡྷ་པཱ་ལྲི་ཏ་ལས། གང་དག་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་

པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་དག་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བརོད་པ་རེན་ཅྲིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་འདྲི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གྲི་དབང་གྲིས་དངོས་པོར་གདགས་པ་ཡྲིན་

གྲི། དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་བསན་པ་ན་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་བཟློག་ནུས་ཀྲི། གང་

དག་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དངོས་པོ་ཉྲིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་དག་ལ་ནྲི་གཞན་གང་

གྲིས་ཀང་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་བཟློག་མ་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་

སྨྲས་པ་ན། ཅྲི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་བྱྲིན་ཅྲིག་ཅེས་ཟེར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་མེད་པ་

ཉྲིད་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་ཇྲི་ལྟར་ནུས་པ་བཞྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁེད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྟར་ན་དཔེ་དོན་འདྲི་ཡང་མྲི་འགྲྲིག་སེ། འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཁ་ཅྲིག་ལ་ནོར་བང་ཞེས་

བྱས་པ་ལ། ནོར་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། ནོར་ཅྲིའང་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་

སྐེས་པ་སྐོན་མྲིན་གྲི་ཅྲིའང་མེད་པ་དེ་ནོར་དུ་གཟུང་ན་གང་ཟག་དེས་ནོར་མེད་པར་

ངེས་སུ་གཞུག་པའྲི་ཐབས་མེད་པ་ལྟར། དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་སོང་པ་ཉྲིད་བསན་

ནས་ཟློག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། སོང་པ་ཉྲིད་ཀང་བདེན་པར་འཛིན་ན་དེའྲི་བདེན་

འཛིན་བཟློག་དཀའ་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་ཁེད་ལྟར་ན། ནོར་ཅྲིའང་མེད་པ་ནོར་

དུ་འཛིན་པ་དང༌། བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པ་གཉྲིས་ཀ་སྐོན་ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཞེས་

དཔེ་དོན་སྦར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

པར་མང་དུ་སྨྲས་ཀྲིས། ཁོད་རང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉྲིས་ཀ་དང་གཉྲིས་ཀ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕོགས་བཞྲི་ཀ་བཀག་པའྲི་ངེས་དོན་གྲི་ལུང་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་འཆད་

ཅེ་ན། སྔར་ལྟར་དངོས་འགལ་སྨྲས་པའྲི་ཉེས་པས་འཇྲིགས་ཏེ། ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་པར་

ཡོད་པའང་མྲིན། དོན་དམ་པ་མེད་པའང་མྲིན། དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀའང་

མ་ཡྲིན། དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པའང་མྲིན། ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ནྲི་དངོས་

འགལ་གྲི་ཉེས་པ་སོ་ན་གནས་ཏེ། དོན་དམ་པར་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པར་སྨྲས་པའྲི་རེས་

སུ་དོན་དམ་པར་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པ་མྲིན་ཞེས་སྨྲས་པས་དོན་དམ་པར་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་

པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཡོད་པ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན། མེད་པ་

ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་བ་མ་ཡྲིན། གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

མ་ཡྲིན། གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཡྲིན་པས། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་རྒུད་པ་ཅྲིའང་མེད་ཀྲི་མངོན་པར་མཐོ་བ་འབའ་ཞྲིག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འབྱུང་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་འད་བའྲི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ནྲི། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་

བལྟ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལུང་དོན་མ་གོ་བའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པས་

བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པའྲི་མཐའ་དང༌། མེད་པ་དང་མེད་པའྲི་

མཐའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་མ་རྲིག་པར། ཡོད་པ་གང་ཡྲིན་ཡོད་མཐར་གཟུང་བས་ཤྲིན་

ཏུ་འཁམས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་དག་གྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ཡང་སྤྲིར་མཐའ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། འཇྲིག་རེན་ན་སའྲི་ཕོགས་གང་དུ་གོམ་པ་འཕན་ན་སྐེས་བུ་ལྷུང་ནས་

ཉམས་ཉེས་པར་འགྱུར་བའྲི་གཡང་ཁ་ལ་མཐའ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་གང་

དུ་གཟུང་ན་འཛིན་པ་པོ་ལྟ་བ་ངན་པའྲི་གཡང་དུ་ལྷུང་ནས་ཕུང་བར་འགྱུར་པའྲི་

གནས་ལ་མཐའ་ཞེས་བརོད་དེ། དེ་ལ་ཡོད་མཐའ་དང་མེད་མཐའ་གཉྲིས་སོ། །དང་པོ་

ནྲི། ཕྲི་རོལ་པ་དག་གྲིས་བདག་རག་པར་འཛིན་པ་དང༌། སྤྲི་གཙོ་བོ་དང་དབང་ཕྱུག་

ལ་སོགས་པ་རག་དངོས་སུ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བྱེ་བག་སྨྲ་བས་ནམ་མཁའ་རག་

རས་སུ་ཁས་ལེན་པ་སོགས་ཀང་རག་པའྲི་མཐར་ལྷུང་བའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། 

དངོས་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ནྲི་དངོས་སུ་དངོས་

པོ་རག་པར་མྲི་སྨྲ་ཞྲིང༌། བོ་དེ་དག་གྲི་འཛིན་སངས་ལ་དངོས་པོ་རག་པར་འཛིན་པ་

མེད་ཀང་རག་པའྲི་མཐར་ལྷུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་བུམ་པ་

རག་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་དགོས་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་ཡོད་

པ་དེ་ཁོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། ཁོད་དུས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་

ཁབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་གྲི་རང་བཞྲིན་སངས་པའྲི་ཆོས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། དུས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནམ་ཡང་མེད་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་འདོད་ན། རག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རག་པར་

ཐལ་ལོ། དེའྲི་ཕྲིར་ར་ཤེ་ལས། 

གང་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པ། །དེ་ནྲི་མེད་པ་མྲིན་པས་བརག །

ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་མེད་མཐའ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་པ་དག་གྲིས། ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མེད་པ་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་དང༌། རང་སེ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་བར་སྲྲིད་མེད་པར་ལྟ་བ་སོགས་མེད་པར་ལྟ་བ་

ཡྲིན་པར་མ་ཟད། དངོས་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་སྐད་ཅྲིག་

གཉྲིས་པར་རྒྱུན་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡང་ཆད་ལྟ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་

ན་ཡོད་པ་དེ་བུམ་པའྲི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་དུས་གཉྲིས་པར་རྒྱུན་

ཆད་ན་གནས་ལུགས་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་རག་པ་ཡྲིན་དགོས་ལ། དེ་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་

པར་སྨྲས་པ་ན་རག་པ་རྒྱུན་འཆད་པར་སྨྲ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ར་ཤེ་

ལས། 

སྔོན་བྱུང་ད་ལྟ་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཅེས་

གསུངས་སོ། །དེས་ན་རག་པ་དང་ཆད་པའྲི་མཐར་ལྟུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། 

ཡོད་པར་གཟུང་བ་ཙམ་གྲིས་རག་ལྟ་དང༌། མེད་པར་གཟུང་བ་ཙམ་གྲིས་ཆད་ལྟར་

འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པས། བུམ་པ་ཡོད་པར་གཟུང་བ་དང༌། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་མེད་པར་

གཟུང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་རག་པར་གཟུང་བ་དང༌། དངོས་པོ་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་

འཇྲིག་པ་སོགས་སུ་གཟུང་བ་ལ་རག་ཆད་ཀྲི་མཐར་ལྟུང་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྒྲིབ་བ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མེད་པ་ཙམ་དང༌། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་རག་ཆད་ཀྲི་མཐར་ལྷུང་བ་མེད་དོ་

ཞེས་གཟུང་བའང་ཆད་ལྟར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། 

གང་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པ། །དེ་ནྲི་མེད་པ་མྲིན་པས་བརག །

ཅེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་

པར་བརོད་པ་དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ལྡོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་རང་བཞྲིན་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་པས་རག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ། སྔོན་

གནས་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཁས་བངས་ནས། ད་ལྟ་ཕྲིས་དེ་

ཞྲིག་པས་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་བངས་པས་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། གང་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པ། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཤཽ་ཀ་ནྲི། ཡོད་

ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་འཛིན། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པའྲི་གཞུང་དུ་སྦར་

ནས་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ན། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་འཛིན། །ཞེས་

སོགས་ཀང་ཡོད་མེད་ཙམ་ལ་མྲི་བྱེད་པར། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་

རྒྱུན་ཆད་པའྲི་མེད་པར་གཟུང་བ་ལས་བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་

ན་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་ཡོད་པ་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པས། 

དངོས་པོའྲི་ཡོད་པ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ར་ཤེ་ལས། 

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་ལས། །ཡོད་པར་རེས་སུ་བལྟ་བྱེད་ན། །དེ་ལྟ་

ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཀུན། །རྒྱུ་རྐེན་མེད་པར་ཁོད་བལྟའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་

མ་ཞྲིག་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲི་སོང་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་བྱ་བྱེད་འཐད་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། ཡོད་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་
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ཡོད་པ། མེད་པ་དང་རང་གྲི་ངོ་བོས་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་ཁད་ཕེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་

གསལ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

ཁོད་ཀྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་ན། འོ་ན་ནྲི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས། རང་གྲིས་བྱས་པའྲི་ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

མོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་འདྲིས་བསལ་

བར་འགྱུར་ལ། ལས་དང་འབས་བུ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཁོད་མེད་པ་པའྲི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །བརོད་པར་བྱ་སེ། ཁོ་བོ་ཅག་མེད་པ་པ་མྲིན་ཏེ། ཁོ་བོ་

ཅག་ནྲི་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྲིས་སུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ལམ་མ་

ངན་ལས་འདས་པའྲི་གྲོང་ཁེར་དུ་འགྲོ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་

ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མྲིན་ཏེ། འོ་ན་

ཅྲི་ཞེ་ན། འདྲི་དག་རང་བཞྲིན་མེད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཅྲི་སེ་རང་

བཞྲིན་མེད་པ་རྣམས་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ཉེས་པ་སོ་ན་འདུག་པ་ཉྲིད་

དོ་སམ་ན། དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་

མ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང་། རང་བཞྲིན་མེད་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཞེས་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་བའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། བདག་ནྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་སྨྲ་བ་

མྲིན་ཏེ། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་ཁོད་དངོས་པོར་

སྨྲ་བ་ཞྲིག་གམ་ཞེ་ན། མྲིན་ཏེ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཁོད་ཅྲི་སྨྲ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེ་ན། རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སྨྲ་བའོ། །ཡང་

རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་དོན་གང་ཞྲིག་ཅེ་ན། རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དོན་ཏེ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པའྲི་དོན་དང༌། སྒྱུ་མ་དང་སྲིག་སྒྱུ་དང་གཟུགས་བརྙན་དང་

དྲི་ཟའྲི་གྲོང་ཁེར་དང་སྤྲུལ་བ་དང་རྨྲི་ལམ་དང་མཚུངས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་

འབས་བུ་འབྱུང་བའྲི་དོན་དང་སོང་པ་ཉྲིད་དང་བདག་མེད་པའྲི་དོན་ནོ། །ཞེས་དང༌། 

བཞྲི་རྒྱ་བའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། ཡང་ཅྲི་འདས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་དན་པ་མེད་དམ། མེད་

དོ་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་སུ་སྨྲ། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སེལ་བ་མྲིན་

ནོ། །དེ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ནྲི། དེས་ན། 

དན་པ་ཞེས་བྱ་ལོག་པ་ཡྲི། །དོན་ལ་ལོག་པ་ཁོ་ན་འབྱུང༌། །ཞེས་སོབ་དཔོན་

ཉྲིད་རྣམ་པར་འཇོག་པར་མཛད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དན་པའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་འདས་པའྲི་

དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རང་གྲི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་ནྲི། དེའྲི་དན་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་

དོན་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་བ་ཞྲིག་ན་གང་གྲི་ཚེ་འདས་པའྲི་

དངོས་པོ་དེ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དེའྲི་ཚེ་དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དན་པ་ཡང་རང་བཞྲིན་

མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ལོག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་པའོ། །ལོག་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་དོན་གཞན་

མྲིན་པ་སེ། དངོས་པོ་མེད་པའྲི་དོན་ནྲི་ལོག་པའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །འདས་པའྲི་དངོས་པོ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། དན་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེའྲི་

འབས་བུ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་གྲི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ཡང་མྲིན་ཏེ། རག་པ་ཉྲིད་དུ་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དངོས་སུ་འཛིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གཏན་ནས་མེད་

པ་དང་རང་གྲི་ངོ་བོས་མེད་པའྲི་ཁད་པར་རྒྱས་པར་ཕེ་ནས་གསུངས་སོ། །ཡང་བཞྲི་

བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། དངོས་པོར་སྨྲ་བའྲི་ལྟ་བ་ནྲི། ཇྲི་སྲྲིད་དུ་དངོས་པོ་དེའྲི་ཡོད་
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པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡང་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ལ། གང་གྲི་ཚེ་རང་གྲི་ངོ་བོ་

དང་བལ་བ་དེའྲི་ཚེ་དེ་ལ་དངོས་པོ་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་བོང་བུའྲི་

རྭ་དང་འད་བས་གཉྲིས་སུ་སྨྲ་བ་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ཡྲི་མངོན་པར་འདོད་པ་

ཐམས་ཅད་འགྲྲིག་དཀའ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དངོས་སྨྲ་བས་དངོས་པོ་རང་གྲི་ངོ་

བོས་མེད་ན་གཏན་མེད་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་གཟུང་བས་རྣམ་པར་འཁམས་པར་

གསུངས་ལ། དེང་སང་གྲི་དབུ་མ་པ་མང་པོ་ཞྲིག་ཀང་དངོས་སྨྲ་བ་ལྟར་དངོས་པོ་

རང་བཞྲིན་མེད་ན་མེད་དགོས་བར་འདོད་པར་སྣང་ལ། འོན་ཀང་དངོས་སྨྲ་བ་ནྲི་

མཁས་པ་ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་མྲི་འདེབས་པར་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་

པར༌ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེང་སང་གྲི་དབུ་མ་པ་དེ་དག་ནྲི་ལས་འབས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

པར་སྨྲ་ལ། བླུན་པོ་དག་དེ་ཉྲིད་ལྟ་བ་མཐོ་བར་བྱེད་དེ། རེན་འབེལ་དང་སོང་ཉྲིད་

འགལ་མེད་དུ་འཇོག་མ་ཤེས་པར་མཚུངས་པ་ལ་ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་མྲི་

འདེབས་ཀྲི་ཁད་པར་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་པ་ལ་མེད་

པ་པ་དང་མཚུངས་པར་རྒོལ་བ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། མེད་པ་པ་ལ་ཁས་ལེན་

ཡོད་པས་སྐོན་ཆགས་ལ། ངེད་ལ་ཁས་ལེན་མེད་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་མ་གསུངས་

ལ། མེད་པ་པ་མེད་པར་སྨྲ་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་མེད་པར་མྲི་སྨྲའྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་

བས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཀང་མ་གསུངས་ཀྲི། དབུ་མ་པ་ནྲི་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་སོགས་རེན་

འབེལ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྨྲའྲི་མེད་པར་མྲི་སྨྲ་ལ། མེད་པ་

པ་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་སྨྲའྲི། སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་འོང་བ་དང༌། འདྲི་ནས་ཕྲི་མར་འགྲོ་བ་

མ་མཐོང་བས་མེད་པར་སྨྲའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་མཚུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གསལ་ལས། འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་དབུ་མ་པ་ནྲི་མེད་པ་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

གང་གྲི་ཕྲིར་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་པའྲི་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་དང་འཇྲིག་རེན་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ལ། མེད་པ་པ་དག་ཀང་དེ་དག་མེད་

དོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དབུ་མ་པ་མེད་པ་པ་དང་ཁད་པར་མེད་དོ་

ཞེས་རྒོལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མྲིན་ཏེ་དབུ་མ་པ་དག་ནྲི་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ལ། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རེན་འདྲི་

དང་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་

དོ། །མེད་པ་པ་དག་གྲིས་ནྲི་དེ་ལྟར་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མེད་

པར་རོགས་པ་མྲིན་ཏེ། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། འཇྲིག་རེན་འདྲིའྲི་དངོས་པོའྲི་རྣམ་པ་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དམྲིགས་ནས། དེ་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ལས་འདྲིར་འོང་བ་དང༌། འཇྲིག་

རེན་འདྲི་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་མ་མཐོང་ནས། འཇྲིག་རེན་འདྲིར་དམྲིགས་པའྲི་

དངོས་པོ་དང་འད་བའྲི་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ལྟ་བའྲི་ཆ་དེ་

དབུ་མ་པ་དང་མེད་པ་པ་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མྲི་མཚུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ། 

རྒྱང་པན་གྲིས་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དེ་གཏན་མེད་ཀྲི་དོན་དུ་གཟུང་ལ། དབུ་མ་པས་

རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འདོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་

གསལ་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་གྲིས་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མྲིན་

པ་ཉྲིད་ལ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རེ་ཤྲིག་ལྟ་བ་འདྲིའྲི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མེད་དེ། དབུ་མ་པ་དག་གྲིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པའྲི་

ཕྲིར་ལ། དེ་དག་གྲིས་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་མཚུངས་པ་ཉྲིད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །འདྲིས་ནྲི་ཐ་སད་དུའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མྲིན་པ་དང༌། ཐ་སད་

དུ་ཡོད་ཀང་དེས་ཡོད་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་འདོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་དག་རྒྱང་པན་དང་

ཁད་པར་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་བསན་ཏོ། །དེ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་

ལས། 

ཆོས་རྣམས་སོང་པ་འདྲི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་བུ་བསེན་པ་གང༌། །ངོ་

མཚར་ལས་ཀང་འདྲི་ངོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་ལས་ཀང་འདྲི་རྨད་བྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། ལས་འབས་དང་སོང་ཉྲིད་མྲི་འགལ་བར་འཇོག་ཤེས་པ་འདྲི་ཡ་མཚན་པའྲི་

གནས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲི་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བའྲི་དོན་གྲིས་ཐུབ་པ་ཉྲིད་ཀང་

སངས་རྒྱ་བའྲི་མཛད་པ་བསན་པའྲི་རེས་སུ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་དཀའ་བས་ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་དཀའ་དཀའ་ལྟར་མཛད་པ་ཡྲིན་པར་

གསུངས་ཏེ། རྲིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། 

ཆོས་འདྲི་ཟབ་ཕྲིར་སྐེ་བོ་ཡྲིས། །ཤེས་པར་དཀའ་བར་ཐུགས་ཆུད་དེ། །དེས་ན་

ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཆོས་བསན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཤེས་པ་ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་དང་གང་དུ་གྲུབ་དཔོད་པ་ལྟ་

བུའྲི་རྲིགས་པ་ལྟར་སྣང་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བཙལ་བ་ན་ཆོས་གང་ལའང་འདྲི་ཡྲིན་མ་

རྙེད་པ་ན། དཔོད་མཁན་གྲི་བོ་དེ་ལ་བལྟས་པས་དེ་ལའང་ངོས་གཟུང་ཅྲིའང་མ་རྙེད་

པས། ཆོས་གང་ལའང་འདྲི་ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་གྲི་ངོས་གཟུང་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་ངང་ལ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བོས་གང་དུའང་མྲི་འཛིན་པར་འཇོག་པ་འད་བ་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ས་བས་དེ་འད་བ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་མཆོག་ཏུ་རོགས་དཀའ་བར་ག་ལ་གསུངས། ཚུལ་དེ་ཆེས་རོགས་

པར་ས་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ཡང་དོན་འདྲི་རོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་

མང་བར་བྱུང་སྣང་སེ། རེ་རེ་ནས་བརོད་ཀྲིས་ག་ལ་ལང༌། མདོ་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་

ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པ། རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་ལ་སྦངས་པར་རློམ་པ། ཟབ་གནས་ཁད་

པར་ཅན་གྲི་མན་ངག་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཡོད་པར་འདོད་པ། འཆད་པའྲི་ཚེ་གྲུབ་མཐའ་

མྲི་མཐུན་པ་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བ། རང་སོང་དང་གཞན་སོང་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་

གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་འད་བའྲི་རོད་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟབ་

དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚེ་མྲི་འད་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར། མ་གྲི་ཅྲིའང་མ་

བསབས་པའྲི་བླུན་སྒོམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང༌། མཁས་པ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོའྲི་

ཉམས་ལེན་དང༌། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་

པ་ཕྲིན་ཆད་ཐམས་ཅད། ཡུལ་ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་བོས་ཅྲིང་ཡང་མྲི་འཛིན་པར་

འཇོག་ཟེར་བ་འདྲིར་ཁ་འཆམས་ནས་འོང་བ་འདྲི། དབང་པོ་རྣོན་པོས་བལྟས་ན་ཤྲིན་

ཏུ་འཚང་ཆེ་བ་ཡྲིན། བོད་ཀྲི་ཁྲིད་དུ་གྲགས་པ་མང་པོ་ཞྲིག་ལ་ཡང༌། སྔོན་འགྲོའྲི་

དམྲིགས་པ་དང་ལུས་གནད་དང་འཁྲུལ་འཁོར་སོགས་འད་མྲིན་མང་པོ་བཅོས་ནས་

ཁྲིད་རྲིགས་མང་པོར་ཕེ་བ་མ་གཏོགས་ངེས་དོན་སྒོམ་ལུགས་ལ་ཁད་ཅྲིའང་མྲི་སྣང་

ཞྲིང༌། མཁས་པར་གྲགས་པ་དག་གྲི་གྲུབ་མཐའ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་ཅྲི་ཙམ་ཕེ་ཡང༌། ལྟ་

བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་དུས་ཁད་ཕེ་བ་ལྟར་མྲི་སྒོམ་པར། སྒོམ་དུས་ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་

མྲི་བྱེད་པར་སྒོམ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལུགས་གྲ་མ་ཆག་པར་འོངས་པ་ཤ་སག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །དེའྲི་ཕྲིར་ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་མྲི་

བྱེད་པ་གནས་ལུགས་སྒོམ་པར་གཟུང་བས་ནྲི། བདག་མེད་པར་ཡང་སྒོམ་དུ་མྲི་

རུང་བར་འཁྲུལ་ནས། འཁོར་བའྲི་ར་བ་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་

འགལ་བའྲི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་བཀག་སེ་བདག་འཛིན་གྲི་འཛིན་སངས་ལ་ཅྲིའང་

མྲི་གནོད་པའྲི་ཉམས་ལེན་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་འབད་པས་རང་ཅག་བོད་ཀྲི་ཉམས་ལེན་པ་

མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས། ཚེ་རྲིལ་པོ་འབད་ནས་གནས་ལུགས་བསྒོམས་པར་རློམས་ཀང༌། 

བདག་འཛིན་ཁ་བྲི་བ་ཙམ་ཡང་མྲི་འོང་བ་འདྲི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་

སོང་བའྲི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཐོས་པའྲི་ཚེ་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་དགག་སྒྲུབ་ཅྲི་ཙམ་གྲི་མཁས་པ་དག་ཀང༌། ཟབ་དོན་ཉམས་

སུ་ལེན་པའྲི་ཚེ་ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་མ་བྱེད་ཅྲིག །གང་ལའང་ངོས་གཟུང་འདུག་གམ་ལྟོས་

དང༌། ཞེས་སྒོམ་པ་བླུན་པོ་ཞྲིག་གྲིས་བསན་པ་ལ། སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་འདྲི་ཁོ་

ནའོ་སམ་དུ་ཡྲིད་ཆེས་དེ་མ་ཐག་རྙེད་ནས་རྲིག་པའྲི་གནས་ལ་དཔོད་པ་དེ་མ་ཐག་

འདོར་བར་འགྱུར་བ་འདྲི་ཡང༌། གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་དབྱེ་དང་ཐོས་པ་ལ་ཇྲི་ཙམ་སྦངས་

ཀང་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སོང་བའྲི་འབས་རགས་

ཡང་དག་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །གནས་ལུགས་སྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་

བྱར་མྲི་རུང་བར་འདོད་པས་ནྲི། གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཚེ་བདག་

མེད་དུའང་གཏན་ལ་དབབ་ཏུ་མྲི་རུང་བར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་གནས་ལུགས་

གཏན་ལ་དབབ་ཏུ་ཡང་མྲི་རུང་བར་ཁས་བང་དགོས་ཤྲིང༌། ཉེས་པ་མཐའ་ཡས་པའྲི་

འབྱུང་ཁུངས་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། འདྲིར་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་ལ། འདྲི་ལྟར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཟུང་བས་སྦྲིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕག་དང་མཆོད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བྱ་

དགོས་པས་སང་བྱར་འཛིན་པ་དང་སྔགས་ཀྲི་སྐབས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་བལྟ་བ་སོགས་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་རྣམས་

བྱུང་བ་ཡྲིན་པས། གང་དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བར་ལྟ་བ་འདྲི་ལས་ཐ་ཆད་པའྲི་

གནས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་བོ་ལ་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། བདག་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་དང༌། བདག་མེད་པར་འཛིན་པ་དང༌། དེ་གཉྲིས་གང་དུའང་མྲི་འཛིན་པའོ། 

དང་པོ་ནྲི་འཁོར་བའྲི་ར་བ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་གཉེན་པོར་བོ་གཉྲིས་པ་དེ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་

ནས་བསྒོམས་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ལ་ནྲི་བདག་འཛིན་གྲི་འཛིན་

སངས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་གྲི་ཡུལ་ཡོད་པ་ལ་རྲིགས་པས་གནོད་བྱེད་མཐོང་

བའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་པ་འདེན་དགོས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར། 

ཉོན་མོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇྲིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡྲིས་

མཐོང་གྱུར་ཅྲིང༌། །བདག་ནྲི་འདྲིའྲི་ཡུལ་དུ་རོགས་བྱས་ནས། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་

བདག་ནྲི་འགོག་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་བདག་འཛིན་གྲིས་

འཁོར་བར་འཁམས་པ་ལ་བདག་ཡོད་མེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་བོ་འགྲོར་མ་བཅུག་པ་ཙམ་

གྲིས་ཅྲིའང་མྲི་གནོད་དེ། དཔེར་ན་ལམ་དུ་ཆས་པའྲི་མྲི་ཞྲིག་ཆོམ་རྐུན་གྲིས་

འཇྲིགས་པ་ལ། ཆོས་རྐུན་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིད་ཆེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆོམ་རྐུན་

མེད་པར་ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེས་ན། ཆོམ་རྐུན་གྲིས་འཇྲིགས་པའྲི་བོ་དེ་སེལ་བར་

ནུས་ཀྲི། ཆོམ་རྐུན་ཡོད་མེད་གང་དུའང་མ་གཟུང་བ་ཙམ་གྲིས་འཇྲིགས་པའྲི་བོ་དེ་

སེལ་མྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །བོ་མུ་གསུམ་པ་འདྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་ལ་ནྲི་ལྟ་བ་གཏན་
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ལ་ཕེབས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་མྲི་དགོས་ཏེ། ད་ལྟ་ལྟ་བ་ཅྲིའང་མྲི་ཤེས་པའྲི་བླུན་པོ་ལ། 

ཅྲིའང་ཡྲིད་ལ་མ་བྱེད་པར་གསལ་ལེ་ཧྲིག་གེ་ཞོག་ཅྲིག་ཅེས་བསན་པས་ལེགས་

པར་སྒོམ་ཤེས་པ་མཐོང་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། བདག་ཡོད་མེད་གང་དུའང་མྲི་

འཛིན་པ་དང༌། གང་དུ་གཟུང་ཡང་སང་བྱར་འདོད་པའྲི་འདྲི་འད་བ་ནྲི་འདུ་ཤེས་མེད་

པའྲི་སྒོམ་དང་ཁད་ཅྲིའང་མེད་པས། སྔོན་ཆད་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མ་མོང་བའྲི་སེམས་ཅན་

སུའང་མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདག་མ་བསྒོམས་པ་དང་བདག་མེད་བསྒོམས་པའྲི་

ཁད་ལེགས་པར་ཕེད་པར་གྲིས་ཤྲིག །འོ་ན་བདག་མེད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ལ་ཡང་

ལྟ་བ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕེབས་མྲི་དགོས་ཏེ། ལྟ་བ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་མ་

ཕེབས་ཀང་བདག་མེད་དོ་སམ་དུ་གཟུང་བས་ཆོག་པ་མོང་བས་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། 

བདག་མེད་པར་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་རྲིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་དགོས་པར་འདོད་

ཀྲི། བདག་མེད་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་རྲིགས་པ་ལས་སྐེ་དགོས་པར་མྲི་འདོད་ལ། བདག་

འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ནྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་གཅོད་དགོད་ཀྲི། ངེས་ཤེས་མ་སྐེས་པར་

མོས་ནོས་ཙམ་གྲིས་སྒོ་འདོགས་སེལ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ངེས་པ་དང་ནྲི་སྒོ་འདོགས་ཡྲིད། །གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ངོ་བོའྲི་ཕྲིར། །འདྲི་ནྲི་

སྒོ་འདོགས་དབེན་པ་ལ། །འཇུག་ཅེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་ཡྲིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་

བ་མ་དམ་པའྲི་གསུང་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དབང་གྲིས། འདྲི་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་གསུང་བ་

ལས་ན། གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་སམ་དུ་སྒོམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། དེ་ལ་ལྟ་བ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་མྲི་དགོས་པ་བདེན་

ཀང༌། དེ་ནྲི་དད་པས་འཇུག་པའྲི་ཡྲིད་དཔོད་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་དོན་མེད་ལ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གལ་ཏེ་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉྲིས་གང་ལས་སྐེས་པ་སྨྲ་དགོས་

སོ། །གལ་ཏེ་བ་མའྲི་ཚིག་ལས་སྐེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ན། དངོས་སོབས་ཀྲི་ཡུལ་

ལ་ཚིག་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་ཚད་མས་དངས་པའྲི་ངེས་ཤེས་

ཡྲིན་ན་དེའྲི་དམྲིགས་རྣམ་མ་བརེད་ཀྲི་བར་དུ་དེ་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་

བཟློག་ཕོགས་སུ་དམ་འཆའ་བར་མྲི་འགྱུར་དགོས་པ་ལ། བ་མ་གཞན་དེ་དང་གྲུབ་

པའྲི་མཐའ་མྲི་མཐུན་པ་ཞྲིག་ལ་དད་པ་སྐེས་ན། ཡང་དེའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲི་དབང་གྲིས་

ངེས་པ་ལྟར་སྣང་སྔ་མ་དེ་འདོར་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བ་མའྲི་ཚིག་

ཙམ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པས་དངས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེ་

ལེགས་པར་གོམས་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་དཔལ་ཅུང་ཟད་བྲི་བ་ཙམ་སྲྲིད་

ཀྲི། བདག་འཛིན་གྲིས་ས་བོན་ལ་གནོད་པ་ཅྲིའང་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་བས་ན། བདག་

ལེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་བདག་མེད་པ་

རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ངེས་པ་དངས་ནས། ཁ་ཕྲིར་ལྟའྲི་གཤགས་སྦོང་བ་

ལྷུར་ལེན་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་སོང་བར་བྱས་ཏེ། སྒོམ་པའྲི་ཡན་ལག་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པས་ལེགས་པར་བསྒོམས་ནས་བདག་རྒྱུད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་གཞོམ་པ་ལ་འབད་

པར་བྱའོ། །དེས་ན་ཆོས་གང་ལའང་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོད་པ་

རྲིགས་པས་འགོག་གྲི །ཆོས་རྣམས་ཡོད་པ་མྲི་འགོག་པའྲི་ཁད་པར་འདྲི་མ་ཤེས་ན་

གདོན་མྲི་ཟ་བར་ལྟ་བ་ངན་པའྲི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

ཀྲིས་གསལ་བར་གསུངས་བ་ལྟར་ཁད་ཕེད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་

འགྲེལ་པ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་དབང་པོ་དང་
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ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྲི་ངོ་བོ་མེད་པས་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་འདྲི་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་འཐད་

པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་ཆེས་གསལ་བར་ཇྲི་ལྟར་གནས་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་ཡོད་

པ་ཉྲིད་དུ་དམྲིགས་པར་འགྱུར་ན། དམྲིགས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་

གྲིས་སོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཞེས་དང་། ཡང་བཞྲི་བརྒྱ་བའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། 

གལ་ཏེ་མྲིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མྲི་སྲྲིད་ན་དེའྲི་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟར་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་

དབང་པོ་ནྲི་ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་བཞག་ཅེ་ན། ཅྲི་ཁོ་བོ་ཅག་

གྲིས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་བཀག་གམ། གལ་ཏེ་མྲིག་ལ་

སོགས་པར་བཀག་པ་བསྒྲུབས་པས་དེ་ཇྲི་ལྟར་མ་བཀག་ཅེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་རྣམ་

པར་དཔད་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཚོལ་བ་ལྷུར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་

འདྲིར་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འགོག་གྲི །མྲིག་ལ་སོགས་པ་བྱས་

ཤྲིང་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ལས་གྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ཉྲིད་ནྲི་མྲི་འགོག་གོ 

།དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཡོད་པས་གང་ཞྲིག་གྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་བསད་པ་མྲིག་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དོ། །ཞེས་དང༌། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ཀང༌། 

ར་ཤེའྲི་རབ་བྱེད་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དུས་ཀང་མེད་རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་དང་ཚོགས་པ་ཡང་མེད་ན་གཞན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ནྲི་མེད་པ་

པར་སྨྲ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །བཤད་པ། མྲིན་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་ཁེད་དུས་ལ་སོགས་པ་དག་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ལས་ཡོད་པར་རོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་མྲི་འཐད་པར་ཟད་ཀྲི། དེ་དག་བརེན་

ནས་བཏགས་པར་ནྲི་གྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མེད་པར་མྲི་སྨྲའོ་ཞེས་འགྱུར་འཆོས་པ་ལ་ནན་ཏན་བསྐེད་ཀང་སྲིང་པོ་མེད་པ་ཉྲིད་

དུ་ཚིག་གསལ་གྲི་ལུང་དང་རྲིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །གསུམ་པ་

ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ནས་འགོག་པ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་

སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་

ལ། དེ་ཡང་མྲིག་གྲི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་

གྲུབ་པའྲི་ཆ་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །འོ་ན། མྲིག་དང་རྣ་བ་སྣ་

ཡང་ཚད་མ་མྲིན། །ཞེས་སོགས་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་ཁེད་འཆད་པ་

ལྟར་བྱས་ན་ཁབ་པ་ཆེས་འགལ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མྲིག་ཤེས་དང་ཉན་ཤེས་

སོགས་གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། འཕགས་ལམ་དོན་མེད་དུ་

འགྱུར་ཞེས་བཤད་པར་སོང་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཀུན་རོབ་ལ་

ཚད་མ་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དོན་དམ་འཇལ་བྱེད་དུ་དོན་མེད་པར་

འགྱུར། ཞེས་ཟེར་དགོས་པས་འགལ་ཁབ་མདོའྲི་དགོངས་པར་མ་འཆད་ཅྲིག །དེས་

ན་མདོ་དེའྲི་དོན་ནྲི་མྲིག་ཤེས་སོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ་

ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་འཕགས་ལམ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བྱེད་དུ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་ཀུན་འཇྲིག་རེན་ཚད་མྲིན་དེའྲི་ཕྲིར། །ཞེས་བྱ་བའང་དེ་

དང་འད་སེ། གཞུང་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་འཇྲིག་རེན་གནོད་པ་

མེད། །ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བསམ་པ་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི། འཕགས་པ་མ་ཡྲིན་བདག་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཅྲི་སེ་འཇྲིག་རེན་གྲི་གནོད་པ་བརོད་པར་འདོད་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྣམ་

པར་དཔོད་པ་ལ་འཇྲིག་རེན་གྲི་མཐོང་བ་ཡང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ན་དེ་ལྟ་ཡྲིན་དང༌། 

གལ་ཏེ་འཇྲིག་རེན་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ནྲི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ནས་དེའྲི་ཕྲི་འགྲེལ་དུ། 

མྲིག་ལ་སོགས་པ་དག་ཁོ་ན་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་འཕགས་པའྲི་ལམ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

སྒྲིམ་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ན། དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡང་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། 

རྣམ་ཀུན་འཇྲིག་རེན་ཚད་མྲིན་དེ་ཡྲི་ཕྲིར། །དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་འཇྲིག་རེན་གནོད་

པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་ཚིག་གསལ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་ཚད་

མ་བཞྲི་ལས་འཇྲིག་རེན་གྲིས་དོན་རོགས་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་མངོན་སུམ་

དང་རེས་དཔག་དང་ལུང་དང་ཉེར་འཇལ་གྲི་ཚད་མ་བཞྲི་ལས་ཀུན་རོབ་རྣམ་པར་

འཇོག་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། གང་ཡང་

འདྲིས་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་གཞལ་

བྱ་ལ་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་རོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་མ་འབེལ་བ་ཞྲིག་གོ །མྲི་

བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ན་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་མཐོང་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས། འདུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རྫུན་པ་སླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་གསུངས་སོ། །གང་ཞྲིག་རྫུན་པ་སླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་

མྲི་བསླུ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའྲི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ནྲི་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་བརག་པར་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚད་མ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་སྔ་མ་ལས་རོགས་དཀའ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་པ་ན། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། རོག་གེ་པ་

འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དོན་ལ་གཏན་མ་བྱང་བའྲི་ཕྲིར། བྱྲིས་པ་གཞོན་ནུ་ལྟར་ཇེ་

དང་པོ་ཁོ་ན་ནས་སྦང་བར་བྱ་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པས་དེ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཁོད་

ཀྲི་མངོམ་སུམ་གང་ཞྲིག་ཅེས་བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པར་བྱའོ། །སྨྲས་པ་ཤེས་པ་མངོན་

སུམ་ཡྲིན་ནོ། །ཤེས་པ་ཇྲི་འད་ཞྲིག །གང་རོག་པ་དག་བལ་བའོ། །རོག་པ་ཡང་ཅྲི་

ཞྲིག །གང་དོན་ལ་མྲིང་དང་རྲིགས་སུ་ལྷག་པར་སྒོ་འདོགས་པར་ཞུགས་པའྲི་འདུ་

ཤེས་གཡེར་པོ་སེ། དེ་དང་བལ་བའྲི་ཕྲིར་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནྲི་ཡུལ་གྲི་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བརོད་དུ་མེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་གྲི་

སྒས་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་ནས་འབྱུང་

བའྲི་ཚད་མའྲི་རྣམ་གཞག་དེ་འགོག་པ་ཡྲིན་གྲི་ཚད་མ་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་པ་འགོག་པ་

མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཚིག་རེ་རེ་ནས་བཤད་ན་ཆེས་མངས་པར་འགྱུར་བས། སྐབས་

དོན་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་ན། དངོས་སྨྲ་བ་དག་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་གང་ལ་ཚད་མར་

སོང་བའྲི་ཡུལ་དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། ཚུར་མཐོང་གྲི་ཚད་མ་

ལ་ནྲི་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་དེ་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་བས། དངོས་སྨྲ་བ་དག་

ཚད་མ་ཡྲིན་ན་གཞལ་བྱའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཆ་ལ་ཚད་མར་སོང་

བས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་འགོག་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁས་བངས། ཁབ་པ་ཡང་ཁས་བངས་ཏེ། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་

མྲི་བསླུ་བ་སོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཟུགས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ལ་བསླུ་བར་ཐལ། ཁོད་ལ་གཟུགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་

གང་ཞྲིག །རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དེ་གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་ནྲི། གཞལ་བྱ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ལ་ཚད་མ་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་ཀང༌། གཞལ་བྱ་རྫུན་པ་ནྲི་ཚད་མ་འཁྲུལ་པས་ཀང་

འཇོག་ནུས་པ་མྲི་འགལ་བས། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་

ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་བོ། །རང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ཡང་རང་གྲིངོ་བོས་གྲུབ་

པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་

ཏེ། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། དེ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་དག་ཡོད་ན་གཞལ་བྱའྲི་དོན་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། གཞལ་བྱའྲི་དོན་

དག་ཡོད་ན་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་གྲི། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་། ཚིག་གསལ་དུ་

དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚད་མ་དགག་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རོགས་

དཀའ་ཞྲིང་འགྲེལ་བའྲི་ཚིག་བརླྲིང་བ་དང་གཞུང་ཧ་ཅང་མངས་པས་འདྲིར་བཤད་ན་

ཡྲི་གེ་ཧ་ཅང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ཤྲིང་། ཚིག་གསལ་སོང་ཐུན་གྲི་འབྲུ་

ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་པའྲི་འགྲེལ་བཤད་རོམ་པར་འདོད་པས་དེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །རང་

ལུགས་ཀྲི་ཚད་མའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལྷག་མ་དག་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རོ། །བཞྲི་པ་བདག་སྐེ་སོགས་བཞྲིར་ངེས་མ་ངེས་བརགས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་

ནྲི། དངོས་སྨྲ་བ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉྲིས་ཀས་སྐེ་བ་ཁས་ལེན་པར་འད་ཡང༌། 

བདག་སྐེ་སོགས་བཞྲིར་བརགས་ནས་དགག་ནུས་མྲི་ནུས་མྲི་མཚུངས་ཏེ། འདྲི་

ལྟར། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་སྨྲ་བས་སྐེ་བ་ཁས་བངས་པ་ལ་བདག་སྐེ་སོགས་མུ་

བཞྲིར་བརག་པ་བྱ་རྲིགས་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བས་སྐེ་བ་དེ་བདེན་སྐེར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། 

བདེན་སྐེ་ཡྲིན་ན་སྐེ་ཚུལ་རྲིགས་པས་དཔད་ན་མུ་བཞྲི་པོ་དེ་གང་རུང་དུ་ཡོད་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་མ་དེར་ཐལ། རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་ཀྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ན་རྒྱུ་

ཡོད་མེད་གཉྲིས་སུ་ངེས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་དང་དོན་གཞན་ཡྲིན་མྲིན་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཅན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་བངས་པའྲི་སྐེ་བ་དེ་མུ་བཞྲི་པོ་

དེར་བརགས་ནས་དགག་ཏུ་མེད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་མ་བརགས་མ་དཔད་པ་ཐ་སད་

ཙམ་གྲི་སྐེ་བར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། མ་བརགས་མ་དཔད་པའྲི་སྐེ་བ་དེ་རྲིགས་པས་

བརགས་ན་མུ་བཞྲི་གང་དུའང་གྲུབ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མ་བརགས་པར་གྲུབ་ན་

བརགས་པ་ན་གྲུབ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནྲི་

བརེན་ནས་སྐེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་མུ་བཞྲི་ལས་སྐེ་བ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕྲིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྲི་དག་བརག་པར་

མྲི་ནུས་པ། །དེ་ཕྲིར་རེན་འབྱུང་རྲིགས་པ་དེ་ཡྲིས་ནྲི། །ལྟ་ངན་ད་བ་ཐ་དག་གཅོད་

པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་ལ། 

གང་ཕྲིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གྲི །རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་
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གཉྲིས་ཀ་ལས། །དངོས་རྣམས་སྐེ་བར་འགྱུར་པ་མ་ཡྲིན་པ། །དེ་ཕྲིར་བརེན་ནས་

རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དངོས་པོ་རྣམས་མཐའ་བཞྲི་ལས་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་བརེན་ནས་སྐེ་བར་གསུངས་པ་ལ། ཁེད་ཅག་ཟླ་བ་གྲགས་པས་གང་བཤད་དེ་

ལས་བཟློག་སེ་སྨྲ་ནས། མཐའ་དང་བལ་བའྲི་སྐེ་བ་དེ་མཐའ་བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་

ཞེས་མ་སྨྲ་ཤྲིག །

དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་སྐེ་བ་ཐ་

སད་པ་མེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་བ་ཐ་སད་དུའང་

མེད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་སྐབས་སུ་མཐའ་བཞྲི་ལས་སྐེ་བ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་

པ་དེས་ཐ་སད་དུའང་མཐའ་བཞྲི་ལས་སྐེ་བ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེས་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་བ་ནྲི་བདེན་

པ་གཉྲིས་ཆར་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་བར་

བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འཇུག་པ་ལས། 

མོ་གཤམ་བུ་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས། །སྐེ་བ་དེ་ཉྲིད་དུ་མེད་འཇྲིག་རེན་

དུའང༌། །ཡོད་མྲིན་དེ་བཞྲིན་དངོས་འདྲི་ཀུན་ངོ་བོ། །ཉྲིད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་དེ་ཉྲིད་དུ་

མ་སྐེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཆར་དུ་

ཡང་མེད་ལ། མ་བརགས་མ་དཔད་པར་གྲུབ་པ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་སྐེ་བ་

ནྲི་ཡོད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། སྐེ་བ་ཙམ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བའྲི་ཁད་པར་

མ་ཕེད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གསུངས་ཏེ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་

ལས། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བརེན་ནས་སྐེས་པ་མ་སྐེས་པར། །དེ ་ཉྲིད་མཁེན་པའྲི ་མཆོག་གྲིས་

གསུངས། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། གལ་ཏེ་བརེན་ནས་སྐེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་

སྐེས་པ་ཁོ་ན་མ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ཇྲི་ལྟར་མ་སྐེས་པའྲི་སྒས་བརོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར། 

ཅྲི་སེ་མ་སྐེས་སོ་ཞེས་བརོད་ན། འོན་ཏེ་བརེན་ནས་སྐེས་སོ་ཞེས་བརོད་པར་མྲི་

བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་འདྲི་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། ཀེ་མ་ཀྲི་

ཧུད། རྣ་བ་དང་སྲིང་མེད་པས་ཀང་བརྒལ་བར་འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དཀའ་

བ་ཞྲིག་བབ་བོ། །གང་གྲི་ཚེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་གང་བརེན་ནས་སྐེ་བ་དེ་གཟུགས་

བརྙན་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེའྲི་ཚེ་རྒོལ་བའྲི་གོ་

སྐབས་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པར་སྔར་ལན་མང་དུ་སྨྲས་པའྲི་

རང་བཞྲིན་གྲིས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་མ་ཐོས་ཤྲིང་དོན་མ་གོ་བས་རྣ་བ་དང་སྲིང་མེད་པ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པས་ཞུས་པའྲི་མདོའྲི་དོན་ཡང༌། གང་ཞྲིག་

རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །ཞེས་གསུངས་ནས་མ་སྐེས་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི་དེ་ལ་སྐེ་

བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་མ་སྐེས་པའྲི་དོན་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པ་ལ་

བཤད་དོ། །ལང་ཀར་གཤེགས་པའྲི་མདོ་ཚིག་གསལ་དུ་དངས་པ་ལས་ཀང༌། བོ་

གྲོས་ཆེན་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་

སྐེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་འདའྲི་རྣམ་དབྱེ་གང་ཡང་མྲི་

ཤེས་པར། སྐེས་པ་ཁོ་ནས་མ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བརེན་པ་ཁོ་ནས་མ་བརེན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །མ་མཐོང་བ་ཀ་མཐོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་འགལ་འདུ་འབའ་ཞྲིག་དམ་འཆའ་བའྲི་

སྨྲ་ཁམ་གང་ཆེ་ལ་ལྟ་བ་མཐོ་བར་མ་སྨྲ་ཤྲིག །
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ལྔ་པ་རོན་པ་བཞྲི་བཟློག་སེ་སྨྲ་རྲིགས་པར་ཐལ་བ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ནྲི། 

གཟུགས་སོགས་རྣམས་ཐ་སད་པའྲི་ཤེས་པས་ཡོད་པར་གཞལ་བ་དང༌། འཕགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མེད་པར་གཟྲིགས་པ་གཉྲིས་གང་དབང་བཙན་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཁོ་

བོ་ཅག་ལ་དྲི་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་ཀུན་རོབ་པའྲི་ཆོས་རྣམས་མ་གཟྲིགས་པ་ཡྲིན་གྲི་མེད་

པར་གཟྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། མ་གཟྲིགས་པ་ཡང་མེད་ནས་མ་གཟྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་

གྲི། ཡོད་ཀང་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ནས་མ་གཟྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡུལ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། གཟུགས་སོགས་ནྲི་ཀུན་རོབ་པ་ཡྲིན་ལ། འཕགས་པའྲི་ཇྲི་ལྟ་

བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་དོན་དམ་དཔོད་པ་ལ་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དབང་བཙན་ཞྲིང༌། ཐ་སད་དཔོད་པ་

ལ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཤེས་པ་དབང་བཙན་ལ། ཐ་སད་དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་དོན་

ལ་འཕགས་པའྲི་གཟྲིགས་པས་མྲི་གནོད་ཅྲིང༌། འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གྲུབ་

པའྲི་དོན་ལ་ཐ་སད་པའྲི་ཤེས་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གྲིས་མྲི་གནོད་དེ། གཞན་དུ་ན་དོན་

དམ་གྲིས་ཀུན་རོབ་འགོག་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་སོགས་སུ་

འགྱུར་པས། བདེན་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་བྱར་མྲི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །ཁོད་ལྟར་ན་དང་

དོན་ལ་མྲི་རོན་ངེས་དོན་ལ་རོན་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དང་ངེས་

གཉྲིས་ཀ་རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། གང་ཟག་གྲི་བདག་ལ་མྲི་

རོན་ཆོས་ཀྲི་བདག་ལ་རོན་པ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་བྱ་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ཚད་མས་གཞལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། འཕགས་པའྲི་མྲི་རོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཞལ་བར་བུད། འདོད་

ན། གང་ཡང་ཡོད་པ་མྲིན་པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། མེད་ངེས་ཡོད་ངེས་ཡྲིན་པ་

དང༌། གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་གཞྲི་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་ཐལ་ལོ། །རྣམ་ཤེས་ལ་མྲི་རོན་ཡེ་ཤེས་

ལ་རོན་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་གང་ཡྲིན་ཀང་ཚད་

མར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཚད་མ་མྲི་སྲྲིད་པ་ཉམས་སོ། །ཚད་མ་སྲྲིད་ན་

ཡོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་ཉམས་སོ། །དེ་ཡང་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྭ་ཟེང་ངེ་བ་ཅྲིག་མེད་དེ། 

གང་ཚད་མས་དམྲིགས་པ་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པ་ཡྲིན་པས། ཚད་མས་

གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་ན་ནྲི་ཡོད་པ་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་མྲིང་ལ་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་

ལ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁས་མྲི་ལེན་ན་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་

པར་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུའང་ཁས་བང་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཁེད་ཅག་ལྟ་བུའྲི་བོད་

མཁས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་སུ་ཡང་ཁོའྲི་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གྲིས་

འགལ་འདུ་བརོད་པ་ཡོད་ཀྲི། རང་གྲིས་བཞག་པའྲི་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་

འགལ་འདུ་ཡོད་པར་རང་གྲིས་ཁས་བངས་ནས། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་

ཀུན་རོབ་འགོག་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་སུའང་མེད་དོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་ལུགས་ལ་ནྲི་རོན་པ་

བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ཆེས་གནས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཀུན་རོབ་

སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་འདྲི་གནས་ལུགས་སུ་ཁས་མྲི་ལེན་གྲི། སྣང་བ་འདྲི་ལྟར་དུ་

བདེན་པས་སོང་པའྲི་དོན་དམ་གནས་ལུགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་དང་དོན་ལ་མྲི་རོན་

ངེས་དོན་ལ་རོན་པ་དང༌། ཀུན་རོབ་ལ་མྲི་རོན་དོམ་དམ་ལ་རོན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། སོ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོ་སྐེ་བོའྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཚུལ་འདྲི་གནས་ལུགས་མ་ཡྲིན་གྲི། འཕགས་པའྲི་མྲི་རོག་

ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཟྲིགས་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་གནས་ལུགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ལ་

མྲི་རོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། ། 

གཉྲིས་པ་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཁབ་ཆུང་བ་དགག་ཚུལ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གང་

རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་ན་དབུ་མ་པའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ངེས་པར་འགྱུར་པའྲི་

དགག་བྱ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སེ། ངོ་བོ་རྒྱུ་དང་རྐེན་གྲིས་མ་

བསྐེད་པ་དང༌། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་

གཞན་ལ་མྲི་ལྟོས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ར་བ་ལས། 

རང་བཞྲིན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་ནྲི། །འབྱུང་བར་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་

རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །རང་བཞྲིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་བཞྲིན་བྱས་པ་ཅན་

ཞེས་བྱར། །ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །རང་བཞྲིན་དག་ནྲི་བཅོས་མྲིན་

དང༌། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །འོ་ན་སེམས་ཙམ་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པར་ཐལ། 

སེམས་ཙམ་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་རང་བཞྲིན་དེ་འདས་

སོང་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་བ་

དང༌། གནས་སྐབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་མྲི་རག་པ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་ཡང་། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་འདའྲི་རང་བཞྲིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲིས་

སོང་པར་ངེས་པ་ཙམ་དེ་ཉྲིད་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ངེས་པར་བཞག་མྲི་ནུས་

པར་ཐལ། རང་བཞྲིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲིས་སོང་པར་ངེས་པ་དེ། བདེན་འཛིན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་བཟློག་ཕོགས་དངོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

གྲོག་སྦུར་སོགས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པའྲི་དོན་

གྲི་འཛིན་སངས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་བཞྲིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་སོང་པ་

ངེས་ན་བདེན་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་ངེས་དགོས་པར་ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་ན་

ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན་རག་དངོས་

ཀྲིས་སོང་པར་ངེས་ན་བདེན་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་ངེས་དགོས་པར་ཐལ། 

བདེན་པར་གྲུབ་ན་རག་དངོས་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བདེན་པར་གྲུབ་ན་

ཆ་མེད་དུ་གྲུབ་དགོས་ན་ཡང༌། ཆ་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་དགག་བྱའྲི་གཙོ་

བོར་མྲི་འདོད་དེ། དེ་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་བཏགས་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

འཛིན་པ་ཡྲིན་པས། ལུས་ཅན་འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་ར་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་

ན་སྔར་དངས་པའྲི་ར་ཤེའྲི་གཞུང་དེ་དག་གྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་དགག་བྱར་

གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་གཟུང་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་ལུགས་ལ་ངེས་པར་ཁས་བང་

དགོས་པ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རང་བཞྲིན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་བསན་པ་ཡྲིན་

ལ། ཆོས་ཉྲིད་ལ་རང་བཞྲིན་དུ་འཇོག་པ་ཡང༌། ར་ཤེ་ལས། 

རང་བཞྲིན་དག་ནྲི་བཅོས་མྲིན་དང༌། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་

ཁད་པར་གཉྲིས་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པའྲི་མ་བརོད་པ་ནྲི་རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་གསར་དུ་

བཅོས་པ་ཆུའྲི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར་ཆོས་དེ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པའོ། །ཁད་པར་གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཞེས་པ་རྒྱུས་

མ་སྐེས་པ་ལ་བྱེད་པ་མྲིན་ཏེ། སྔ་མ་དང་བཟློས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་མྲི་དགོས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་མྲི་བྱ་སེ་ཆོས་ཉྲིད་རེན་འབེལ་

མ་ཡྲིན་པ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྲིང་ཐུང་དུ་འཇོག་པ་ནྲི་ཐག་པ་ཁྲུ་གང་པ་ཞྲིག་

རྲིང་པོར་འཇོག་པ་ན་མཐོ་གང་པ་གཅྲིག་ལྟ་བུ་ལ་ལྟོས་ནས་རྲིང་པོར་འཇོག་དགོས་

ཀྲི། དེ་ལྟ་བུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཐའ་དག་གཅྲིག་ཏུ་རྲིང་པོར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐག་

པ་འདོམ་གང་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྲིང་པོའྲི་བོ་འདོར་ཞྲིང་ཐུང་ངུར་བཞག་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཕ་རྲི་ཚུ་རྲི་སོགས་ལའང་དེ་དང་འད་ལ། མེའྲི་ཚ་བ་ནྲི་ཆུའྲི་ཚ་བ་ལ་ལྟོས་

ནས་མེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་བཞག་ཀང་། བདེན་མེད་མེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

ཚད་མས་རྙེད་པ་ན་ཚ་བ་མེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པ་འདོར་ལ། བདེན་མེད་མེའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་འཇོག་པ་ནྲི་མེའྲི་ཆོས་གཞན་ཞྲིག་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་མྲིན་པ་

མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འཇོག་མྲི་ནུས་པ་མྲིན་གྲི། ལྟོས་ས་དེ་འད་ཞྲིག་

ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་ཙམ་མྲིན་པར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་མེའྲི་གཤྲིས་ཡྲིན་པར་གྲུབ་

པས་མེའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། གཞན་ལ་གཡར་བའྲི་ཁོལ་པོ་ལྟ་

བུ་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པས་དོན་ཡང་གཞན་གྲིས་གཡར་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲིན་པར་

མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འདྲི་འདྲིའྲི་ཁོལ་པོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཞག་ཏུ་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་

པར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རང་བཞྲིན་དུ་འཇོག་ནུས་པ་ཞྲིག་དགོས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ཁད་པར་དུ་མཛད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་བཞྲིན་

སོབ་དཔོན་གྲི་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་ཞྲིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གང་གྲི་དབང་དུ་མཛད་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་

ཡང་རུང་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདྲི་ནྲི་གནས་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པ་ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ཡང་ཅྲི་ཞྲིག །མྲིག་ལ་

སོགས་པ་འདྲི་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡང་གང་ཞྲིག་ཅེ་ན། དེ་

དག་གྲིས་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དང༌། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། 

མ་རྲིག་པའྲི་རབ་རྲིབ་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་པས་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་

བོའ།ོ །ཅྲི་དེ་ཡོད་དམ། མེད་དོ་ཞེས་དེ་སྐད་སུ་སྨྲ་གལ་ཏེ་མེད་ན་ནྲི་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལམ་སྒོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་

ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དེ་ལྟར་དཀའ་བ་

བརྒྱ་ཕག་རོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཆོས་ཉྲིད་ནྲི་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་འཇོག་

གྲི་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་མྲི་འཇོག་ལ། ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པ་དང་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་པར་ནྲི་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་འཇོག་གྲི་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་

འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཆོས་ཉྲིད་དོན་དམ་ཡྲིན་ཀང་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པ་ཀུན་རོབ་

ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་ལ། ཆོས་ཉྲིད་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་ཆོས་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པ་

ཡང་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མྲི་འཇལ་གྲི་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མ་གཞན་

གྲིས་འཇལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། དུས་གསུམ་དུ་ཡང་མེ་ལ་

མྲི་འཁྲུལ་བ་གཉུག་མའྲི་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ་གང་ཞྲིག །སྔར་མ་བྱུང་བ་ལས་ཕྲིས་

འབྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པ། གང་ཞྲིག་ཆུའྲི་ཚ་བའམ། ཚུ་རོལ་དང་ཕ་རོལ་ལམ། རྲིང་པོ་དང་

ཐུང་ངུ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པར་མ་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་པར་བརོད་དོ། །ཅྲི་མེའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དེ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་
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རང་གྲི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡྲིན་མོད་ཀང་ཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀྲི་

སྐྲག་པ་སང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྒོ་བཏགས་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་

བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། སྒོ་བཏགས་ནས་ཡོད་པར་གསུངས་པས་རང་ལུགས་

ལ་ཡོད་པར་མྲི་བཞེད་དོ་སམ་ན། བཏགས་ཡོད་མྲིང་རྐང་ཙམ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

གནོད་མེད་འཇོག་མ་ཤེས་པས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འཇོག་ཚུལ་འོག་ཏུ་བསན་

པར་བྱའོ། །འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། དེ་ཡང་བདག་གྲིས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

བདེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བཅོས་མ་མ་ཡྲིན་པ་དང་གཞན་ལ་མྲི་ལྟོས་པ་ཉྲིད་བརོད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་བཤད་པ་ལ། 

དགག་བྱའྲི་རྣམ་གཞག་སྤྲིར་བཤད་པ། རང་རྒྱུད་པའྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་བཤད་པ། 

ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་བཤད་པ། དེ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དགག་པ། དེ་

ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྤྲིར་དགག་བྱ་ལ་ལམ་གྲི་

དགག་བྱ་དང༌། རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། དང་པོ་ནྲི། ཉོན་མོངས་པའྲི་

སྒྲིབ་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སེ། དེ་ལམ་གྲིས་འགོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་ཤེས་བྱ་

ལ་ཡོད་པ་འགག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་རྒྱུད་ལ་སར་སྐེད་མྲི་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ནྲི་དགག་བྱ་དེ་སྤྲིར་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་པ་ཅྲིག་དགོས་

སེ། མྲི་སྲྲིད་ན་ལམ་སྒོམ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་ཡང༌། ཐ་

སད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་གང་ཡྲིན་འདྲིར་དཔོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དོན་

དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཆོས་རྣམས་

ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་ལོག་རོག་དང༌། ལོག་རོག་དེས་ཇྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀ་དགག་བྱ་ཡྲིན་ཏེ། རོད་བཟློག་གྲི་རང་འགྲེལ་

ལས། སྐེས་བུ་ཁ་ཅྲིག་སྤྲུལ་པའྲི་བུད་མེད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་ཡྲིན་པ་ལ། དོན་

དམ་པར་བུད་མེད་ཡོད་དོ་སམ་དུ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་

ལོག་པར་འཛིན་པ་དེས་འདོད་ཆགས་སྐེས་པ་ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའམ། དེའྲི་

ཉན་ཐོས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པ་ཞྲིག་སྤྲུལ་ལ། དེས་དེའྲི་ལོག་པར་འཛིན་པ་དེ་ཟློག་པ་དེ་ཟློག་

པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ངའྲི་ཚིག་སོང་པ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང་སོང་པ་སྤྲུལ་པའྲི་བུད་མེད་དང་འད་བ་དག་ལ་རང་བཞྲིན་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་གང་ཡྲིན་ཟློག་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་

ན་ཡང་དེ་གཉྲིས་ལས་དགག་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ཡུལ་ཡྲིན་གྲི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ལོག་རོག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་མ་མཐོང་ན་ལོག་རོག་དེ་

ཉྲིད་གཞན་ཐབས་གང་གྲིས་ཀང་དགག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་

མཐོང་ནས་ལོག་རོག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་མེད་པར་ངེས་ན། དེའྲི་རྒྱུན་གོམས་

པར་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ལོག་རོག་གྲི་ས་བོན་ཡང་ར་བ་ནས་འབྱྲིན་པར་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ལོག་རོག་ལ་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ཡོད་དེ། ཀུན་བཏགས་ནྲི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་སྒོ་

བཏགས་ནས། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ཚུལ་འདྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཏུ་ཡོད་དོ་ཞེས་འདོད་པ་

མྲི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་པ་དམ་འཆའ་བ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། ལྷན་སྐེས་ནྲི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཁད་མེད་དུ་རེས་སུ་འབེལ་བ། རང་གྲི་བོ་ཡུལ་དུ་

གང་སོང་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆེད་དུ་བསམ་མྲི་དགོས་པར་ཡུལ་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་སྐེ་བ་སེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་འཛིན་

སངས་ཀྲི་ཡུལ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། གཙོ་བོ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་དགག་བྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་འགོག་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཀུན་

བཏགས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དག་འགོག་པ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་བཏགས་ཁོ་ན་

འགོག་པ་ལ་འབད་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་དགག་པ་ཅྲིའང་མ་

བསན་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་མྲི་སྲྲིད་དེ། ཐོས་བསམ་གྲི་ཚེ་རྲིགས་པས་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་འགོག་ན། 

སྒོམ་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཞྲིག་

སྒོམ་དགོས་ལ། ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཙམ་

ཞྲིག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་དེ་ཇྲི་ཙམ་བསྒོམས་ཀང་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་ཙམ་

ཡང་མགོ་གནོན་མྲི་ནུས་ན་ས་བོན་སོང་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་མྲི་སྲྲིད་པ་མངོམ་སུམ་དུ་རོགས་ནས་

གོམས་པར་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས་བེམ་པོ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ས་བོན་མ་ལུས་

པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཀང་འཇུག་པར། 

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་

ཟག་ཙམ་འགོག་པ་མྲི་འཐད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་མ་ལུས་པར་མ་

སངས་པར་ཐལ། དགྲ་བཅོམ་དེས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་

དོན་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་པར་རོགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཙམ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །དེ་ཙམ་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་མ་ལུས་པར་སོང་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཕྲི་མ་དེར་ཐལ། དུད་འགྲོར་བསྐལ་པ་མང་པོར་སྐེ་བ་བར་མ་ཆད་དུ་

བངས་པ་ལ་ཡང་ཁད་མེད་དུ་ཡོད་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

འཛིན་སངས་ལ་གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ལ་གང་ཟག་

རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གང་ཟག་གྲི་

བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ལ་གང་ཟག་རག་ཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་མེད་ཀང་ལྷན་སྐེས་དེས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་

དུ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་པར་

རོགས་པ་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མ་ལུས་

པར་སོང་ངོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དངོས་པོ་མྲི་རག་པར་རོགས་ནས་གོམས་པར་བྱས་པ་ཙམ་

གྲིས་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བདེན་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་རག་པར་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ར་

བའྲི་རགས་ཟུར་དང་པོ་ནྲི། དངོས་སྨྲ་བས་ཁས་བངས་སེ། རག་གཅྲིག་རང་དབང་

ཅན་གྲི་གང་ཟག་བཀག་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་གྲི་དོན་དུ་འདོད་པས་ནྲི། དེ་

ཙམ་ཞྲིག་རོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མ་

ལུས་པར་སོང་བར་འདོད་ཀང་དགོས་ལ་ཁས་ཀང་ལེན་ནོ། །དེས་ན་འཇུག་པ་ལས། 

བདག་མེད་རོགས་ཚེ་རག་པའྲི་བདག་སོང་ཞྲིང༌། །འདྲིར་ནྲི་ངར་འཛིན་རེན་

དུའང་མྲི་འདོད་པ། །དེ་ཕྲིར་བདག་མེད་ཤེས་པས་བདག་ལྟ་བ། །དཔྲིས་ཀང་འབྱྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་སྨྲ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མཚར། །རང་ཁྲིམ་རྲིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐོང་བཞྲིན་དུ། །འདྲི་

ན་གླང་ཆེན་མེད་ཅེས་དོགས་བསལ་ཏེ། །སྦྲུལ་གྲི་འཇྲིགས་པའང་སོང་བར་བྱེད་པ་

ནྲི། །ཀེ་མ་གཞན་གྲི་གནམ་པོར་གྱུར་ཉྲིད་དོ། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས། 

འཇུག་པའྲི་གཞུང་དེ་དག་དང༌། 

གང་དག་དུད་འགྲོར་བསྐལ་མང་བསྐལ་གྱུར་པ། །དེས་ཀང་མ་སྐེས་རག་འདྲི་

མ་མཐོང་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རང་སེ་ཁ་ཅྲིག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་

གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་སུ་འདོད་པ་དང་། ཁ་ཅྲིག་དེ་

ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ཀང་དེས་གཟུང་བ་ལྟར་མེད་པར་རོགས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་

སབས་ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀང་སོང་བར་འདོད་པ་ལ། རྲིམ་པ་

བཞྲིན་དུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ལ་དེ་འད་མེད་པ་དང༌། གླང་པོ་མེད་པས་སྦྲུལ་

གྲི་འཇྲིགས་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་སོགས་ཀྲི་གནོད་པ་སོན་པ་

ཡྲིན་གྲི། ཀུན་བཏགས་ཀྲི་བདག་བཀག་པས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདག་ཁེགས་པ་ལ་མྲི་

ཕན་པར་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་གང་དུའང་མ་བཤད་པས། ཟླ་བ་གྲགས་པ་དེ་ལྟར་

འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་མཐའ་བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་བཀག་པས་ཀང་བདེན་སྐེ་མྲི་

ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་གནོད་བྱེད་གཞུང་དེ་དག་ལ་སོན་པར་བྱེད་པ་ནྲི། 

ཤྲིང་ར་ཆེན་པོའྲི་བཞེད་པ་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་གོ་བར། ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་འབེལ་

མེད་ཀྲི་ཐལ་བ་འཕགས་པས་བླུན་པོ་རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་བསྒགས་པ་ཡྲིན་

མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྲི་ལའང་རེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད་པ་ནྲི་བོ་གྲོས་དང་བལ་བ་

སྲིག་པའྲི་གྲོགས་ལ་བརེན་པའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །མཐའ་བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་འགོག་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྲིགས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའྲི་སྒོ་ནས་བརོད་པའྲི་ཉེས་པ་ནྲི་ཁོད་ཉྲིད་ལ་འབྱུང་

གྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཁོད་ཟླ་བའྲི་གཞུང་དེ་དག་འགོག་པར་འདོད་

པས་ནྲི། རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་པར་རོགས་པ་ཙམ་གྲིས་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པར་རོགས་པར་འདོད་ཀང་དགོས་ལ། ཁས་ཀང་བངས་

སེ། ཀུན་བཏགས་ཀྲི་བདག་འཛིན་གྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲི་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་

གསུམ་ཁེགས་ན། ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་བདག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཁེགས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་བདག་སྤྲི་ལྡོག་ནས་ཁེགས་པར་ཁོད་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་དམ་བཅའ་བ་ཡྲི་གེར་བྲིས་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་

ཁེགས་ན་བདག་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཁེགས་པ་ཡང་། བདག་ཡོད་མེད་ཀྲི་དགག་སྒྲུབ་

ཀང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྲི་ངོར་བྱེད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྲི་ངོར་མྲི་བྱེད་

ལ། རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་ཀང་རག་གཅྲིག་

རང་དབང་ཅན་གྲི་ཆོས་གསུམ་པོ་བདག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་

ཞེས་ཁོད་ཀྲིས་སས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་བདག་སྐེ་མེད་པར་ངེས་ན་སྐེ་བ་མེད་པར་ངེས་

པས་ཁབ་པར་ཐལ། སྐེ་བ་ཡོད་མེད་ཀྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྲི་ངོར་བྱེད་

ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་མ་ཕོགས་པའྲི་ངོར་མྲི་བྱེད་ལ། བདག་སྐེ་ཁས་ལེན་པ་དག་

གྲིས་བདག་སྐེ་སྐེ་བ་ཙམ་གྲི་ཁབ་བྱེད་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་རགས་ཐམས་

ཅད་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན། རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྐེ་བ་མེད་པར་

ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། བདག་སྐེ་མེད་པར་ངེས་པ་ཙམ་གྲིས་བདེན་མེད་

མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་ངེས་པར་ཐལ། རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་ངེས་པ་ཙམ་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་ངེས་པ་གང་

ཞྲིག །བདག་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་

ཡྲིན་པར་མཚུངས། བདག་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཆོས་ཀྲི་སྒོ་འདོགས་

ཀུན་བཏགས་ཡོད་པ་ལྟར་དུ་གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་ཀུན་བཏགས་ཀང་ཡོད། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་

དགོས་པ་ལྟར་དུ། དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཡང་

དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རགས་ཟུར་བར་མ་དེར་

ཐལ། གང་ཟག་རག་མྲི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པའྲི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡང་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདྲི་གཉྲིས་མཚུངས་སོ། །བདག་ཡོད་མེད་ཀྲི་

དགག་སྒྲུབ་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྲི་ངོར་མྲི་བྱེད་པས། དུད་འགྲོའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ལ་མེད་པའྲི་ཀུན་བཏགས་བཀག་ཙམ་

གྲིས་ལྷན་སྐེས་ལ་མྲི་གནོད་པར་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་བབ་ཆོལ་ཡྲིན་

ཏེ། གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་སྨྲ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་པ་དག་

ཀང༌། ཁོ་རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚེ། གྲུབ་མཐས་བོ་བཅོས་ནས་

གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་ཀང༌། བོ་རང་ག་བ་མ་བཅོས་པའྲི་ཚེ་

ན་ང་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་གྲི། ང་རག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་ནོ་སམ་དུ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེས་ཀང་ག་ལ་འཛིན། གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་འད་བའྲི་བོ་རང་ག་བ་གྲུབ་མཐའ་དཔོད་པ་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གནས་སྐབས་ཀྲི་ངར་འཛིན་པ་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་དང་དུད་

འགྲོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་འཛིན་སངས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེའྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དེ་ལ་རག་གཅྲིག་རང་དབང་

ཅན་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་འཛིན་སངས་ཡོད་ན་དུད་འགྲོར་བསྐལ་པ་མང་པོ་

བརྒྱུད་ནས་སྐེས་པའྲི་དུད་འགྲོའྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་ཡང་རག་གཅྲིག་རང་

དབང་ཅན་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་འཛིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་སྐེ་དང་བདག་སྐེ་སོགས་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་ཀང༌། གྲུབ་

མཐའ་དཔོད་པ་ལ་མ་ཞུགས་པར་བཟའ་བཏུང་སོགས་ལ་ཞུགས་པའྲི་གནས་སྐབས་

ཀྲི་བོ་རང་ག་བའྲི་བདེན་འཛིན་ལ་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་ཡུལ་ཁོ་

རང་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་འཛིན་པ་ཙམ་ཡོད་ཀྲི། དངོས་པོ་འདྲི་གཞན་ལས་

སྐེས་པའོ་སམ་པ་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ག་ལ་ཡོད། འཇྲིག་རེན་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

འཛིན་སངས་ལ་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འཛིན་པ་སོགས་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། 

གཞན་ལས་སྐེ་བ་འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་དཔོད་པ་ལ་ཞུགས་

པའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་གྲུབ་མཐས་བཅོས་པའྲི་བོའྲི་འཛིན་ཚུལ་རེ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་

དཔོད་པ་ལ་དངོས་སུ་མ་ཞུགས་པའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་བོ་རང་ག་བའྲི་འཛིན་ཚུལ་རེ་

འོང་ཞྲིང༌། བོ་ཕྲི་མ་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྲི་བོའྲི་འཛིན་ཚུལ་

དང་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་པ་ཞྲིག་འོང་བ་རང་གྲི་མོང་བས་གྲུབ་བཞྲིན་དུ། གྲུབ་མཐའ་
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སྨྲ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོག་པ་གང་ཡྲིན་གྲིས་གང་ཟག་དེ་རང་གྲི་གྲུབ་མཐས་ཇྲི་ལྟར་བཞག་

པ་ལྟར་འཛིན་དགོས་པར་གོ་བའྲི་བླུན་པོ་ཁོད་ཀྲིས་ཞྲིབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་དག་

ཆ་ཙམ་ཡང་གོ་བར་ག་ལ་འགྱུར། དེས་ན་བོ་ལྡན་དག་གྲིས་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་

སེ། དངོས་པོ་རྣམས་མཐའ་བཞྲི་གང་ལས་ཀང་མྲི་སྐེ་བར་ངེས་པ་དང་བདེན་པའྲི་སྐེ་

བ་ཡྲིན་ན་མཐའ་བཞྲིར་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པར་ངེས་པའྲི་བྱེད་ལས་ལ་བརེན་ནས། 

དངོས་པོ་རྣམས་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་ལ། དངོས་པོ་

རྣམས་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པར་ངེས་པ་དེ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་འཛིན་

སངས་འགལ་ཡང་བོ་དེ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་

སྐེ་བ་མེད་པ་དང་གཞན་ལས་སྐེ་བ་མེད་པར་ངེས་པ་སོགས་ནྲི་བདེན་འཛིན་ལྷན་

སྐེས་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་རྣམས་བདེན་པའྲི་

སྐེ་བ་མེད་པར་བསྒོམས་པས་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དངོས་གཉེན་བྱེད་ཀྲི་

གཞན་སྐེ་མེད་པར་སྒོམ་པ་སོགས་ཀྲིས་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གང་ཟག་རག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དང༌། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་སོགས་གང་

དུའང་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་བརེན་ནས། གང་ཟག་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པའྲི་བོ་

སྐེ་ལ། བོ་དེ་སྒོམ་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་འཛིན་སངས་འགལ་

བའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཀང་། བོ་དེ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་

རས་གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་དང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པ་སོགས་བདག་ལྟ་ལྷན་

སྐེས་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་བྱས་པར་ངེས་

པ་ལས་སྒ་མྲི་རག་པར་ངེས་པ་སྐེ་ཞྲིང༌། སྒ་མྲི་རག་པར་ངེས་པ་དེ་སྒ་རག་འཛིན་དང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཀང༌། སྒ་བྱས་པར་ངེས་པ་དེ་སྒ་རག་འཛིན་

དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན། 

བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པ་དེ་བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཀག་

པ་ཡྲིན་གྲི། ཀུན་བཏགས་ཀྲི་བདག་འགོག་པ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདག་འགོག་པའྲི་ཡན་

ལན་མ་ཡྲིན་པར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྐབས་གང་དུ་མ་བཤད་ཅྲིང༌། བདག་ཅག་གྲི་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཡང་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རེ་བཙུན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་ལྷག་མཐོང་གྲི་ཡྲི་གེ་ཆེན་མོ་ལས། དེས་ན་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་དུས་

སུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་མ་རྲིག་པས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བའྲི་དོན་དེ་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་

པ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་དེའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་

སུན་འབྱྲིན་པ་མ་ཤེས་པར། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་མ་རྲིག་པའྲི་འཛིན་སངས་སུན་འབྱྲིན་པ་

དོར་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པ་ན་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་

བདག་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་འགོག་པ་ན་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང༌། འཛིན་པ་

སྐད་ཅྲིག་ཆ་མེད་དང༌། རང་བཞྲིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་སོགས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁོ་

ནས་བཏགས་པ་རྣམས་འགོག་པ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་རུང་སེ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །དེ་བས་ན་ཀུན་བཏགས་བཀག་པ་ལྷན་སྐེས་འགོག་པའྲི་ཡན་ལག་

ཡྲིན་པར་དངོས་སུ་སྨྲས་བཞྲིན་དུ། ཀུན་བཏགས་བཀག་པས་ལྷན་སྐེས་ཁེགས་པ་

ལ་མྲི་ཕན་ན་ཞེས་ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གྲིས་བསོན་པ་གསལ་བར་མ་

བྱེད་ཅྲིག །དེས་ན་རང་ཉྲིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གང་གྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་
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བཅྲིངས་པའྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་དང་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་མྲི་

སྒོམ་པར། དེའྲི་འཛིན་སངས་དང་མྲི་མཐུན་པ་ཅྲིའང་མེད་པས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་

བཏགས་པའྲི་དགག་བྱ་འགའ་ཞྲིག་བཀག་པ་ཙམ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དེ་ཉྲིད་འབའ་

ཞྲིག་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ངལ་བ་དོན་མེད་ཡྲིན་ལ། བོད་བླུན་པོ་ཁ་ཅྲིག །ཀུན་རོབ་

འཁྲུལ་པའྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་འཁམས་པར་འདོད་བཞྲིན་དུ། ཀུན་རོབ་སྣང་བ་

ལྟར་བདེན་པས་སོང་པར་སྒོམ་པ་བཀག་ནས། དོན་དམ་བདེན་པ་རག་བརན་དུ་

བསྒོམས་པས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་འདོད་པ་ནྲི། ཤར་ན་སྦྲུལ་མེད་བཞྲིན་དུ་ཡོད་

པར་གཟུང་ནས་སྐྲག་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་ལ། ཤར་ཕོགས་ན་སྦྲུལ་མེད་དོ་སམ་

དུ་གཟུང་བྱ་མ་ཡྲིན་གྲི། ནུབ་ཕོགས་ན་ཤྲིང་སོང་ཡོད་དོ་སམ་དུ་གཟུང་བས་སྡུག་

བསྔལ་དེ་སེལ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་དང་འད་བར་འབེལ་མེད་ཅྲིང་མཁས་པའྲི་

བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་པས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གང་གྲིའང་ལུགས་ལས་ཕྲི་རོལ་དུ་

གྱུར་པ་འདྲི་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་དག་གྲིས་རྒྱང་རྲིང་དུ་སང་བར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་ན་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་

གཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་བོ། །གཉྲིས་པ་རང་རྒྱུད་པའྲི་

རགས་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་བཤད་པ་ནྲི། 

དབུ་མ་ཐལ་རང་གྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་ཀྲི་ཁད་པར་མ་ཤེས་ན་ཐལ་རང་གྲི་ལྟ་

བའྲི་ཁད་པར་ཅྲིའང་མྲི་ཤེས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཐོག་མར་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་དགག་

བྱའྲི་ཚད་མདོར་བསྡུས་པ་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སྒྱུ་མའྲི་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ངེས་པར་བྱེད་པ་བསྔགས་པས། འདྲི་ཡང་སྒྱུ་མའྲི་དཔེ་དང་སྦར་ནས་བཤད་ན། སྒྱུ་

མ་མཁན་གྲིས་སྤྲུལ་གཞྲི་རེའུ་དང་ཤྲིང་བུ་སོགས་ར་གླང་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པའྲི་ཚེ་ན། 

སྒྱུ་མ་མཁན་རང་ཉྲིད་དང༌། སྒྱུ་མའྲི་སྔགས་རས་ཀྲིས་མྲིག་བསད་པའྲི་ལྟད་མོ་བ་

དང༌། སྔགས་རས་ཀྲིས་མྲིག་མ་བསད་པ་གནས་དེར་ཕྲིས་སེབ་པའྲི་གང་ཟག་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་ཡོད་ཀང་ར་གླང་དུ་ཞེན་པ་མེད་ལ། གང་

ཟག་གཉྲིས་པ་ལ་དེར་སྣང་དང་དེར་ཞེན་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་ཅྲིང་གང་ཟག་གསུམ་པ་ལ་

དེར་སྣང་དང་དེར་ཞེན་གཉྲིས་ཀ་མེད་དོ། །དེ་ཡང་སྒྱུ་མའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་དེ་ཤེས་པ་

འཁྲུལ་བའྲི་ངོར་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་ཡྲིན་གྲི་སྤྲིར་སྒྱུ་མའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་

མྲིན་ཞེས་བྱར་མྲི་རུང་སེ། དེ་ལྟ་ན་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་སྒྱུ་མའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ཀང༌། སྒྱུ་མ་མཁན་ལྟར་ན། སྒྱུ་

མའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་དེ་སྔགས་རས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་བོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་གྲིས་སོད་

ལུགས་ཁོ་ནའྲི་དབང་གྲིས་ར་གླང་དུ་སྣང་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། སྔགས་རས་ཀྲིས་མྲིག་

བསད་པའྲི་ལྟད་མོ་བ་ལྟར་ན་ནང་གྲི་བོས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཡུལ་རང་གྲི་སོད་

ལུགས་ལ་ར་གླང་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དཔེ་དེ་དག་དོན་ལ་སྦར་ན། སྒྱུ་མའྲི་ལྟད་མོ་བ་

མྲིག་བསད་པ་བཞྲིན་དུ་ཐལ་མལ་གྲི་སེམས་ཅན་རང་ག་བ་རྣམས་ལ་ཆོས་འདྲི་ཡོད་

པར་སྣང་བ་ན། བོ་ལ་སྣང་བའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་མྲིན་པར་ཆོས་དེ་རྣམས་རང་གྲི་

སོད་ལུགས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནྲི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའྲི་བདེན་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་ཞེས་བྱ་ལ། འོན་ཀང་རང་རྒྱུད་པས་འདྲི་ལྟར་བཞག་པ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་

བའྲི་དགག་བྱ་འཛིན་པའྲི་བོ་ལ་ལྟོས་ན་ཤྲིན་ཏུ་རགས་པས། ཕ་བའྲི་བདེན་འཛིན་
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ལྷན་སྐེས་ནྲི་མྲིན་ནོ། །ནམ་ཞྲིག་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དེས་གཟུང་བའྲི་བདེན་གྲུབ་

རྲིགས་པས་ཁེགས་པའྲི་ལྟ་བ་རྙེད་པ་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་ནང་གྲི་ཆོས་

རྣམས་ལ་ནང་གྲི་བོའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོད་ལུགས་ཡོད་པར་མྲི་

འཛིན་པར་བོའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པའྲི་སོད་ལུགས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ཡང་ཚད་མས་མྲི་གནོད་པའྲི་བོའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་

འདོད་ཀྲི་བོའྲི་དབང་གྲིས་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་མྲི་འདོད་

དོ། །མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སྐེ་བ་བོའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་ཡྲིན་ཀང་མྱུ་གུ་རང་ངོས་

ནས་ཀང་ས་བོན་ལས་སྐེ་བ་མྲི་འགལ་བ་ནྲི། སྤྲུལ་གཞྲི་རང་ངོས་ནས་ཀང་ར་གླང་དུ་

སྣང་བ་དང་འདའོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཀང་རང་གང་ལ་སྣང་བའྲི་བོའྲི་དབང་གྲིས་ཡོད་པར་

འཇོག་ལ། ཆོས་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་གཟྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡོད་

པར་འཇོག་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བ་གཟྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པར་འཇོག་པ་

མྲིན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཐ་སད་པའྲི་བོ་གཞན་གྲིས་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །མྲིག་མ་བསད་པའྲི་སྐེས་བུ་

གཞན་ལ་ར་གླང་དུ་སྣང་ཞེན་གཉྲིས་ཀ་མེད་པ་ལྟར་དུ་མ་རྲིག་པས་མ་བསད་པའྲི་

འཕགས་པའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པར་སོང་

བའྲི་དོན་ཀུན་རོབ་འདྲི་རྣམས་སྣང་བ་ཡང་མེད་ཅྲིང་བོས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སོད་

ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེ་ལྟ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་དཔེ་

དོན་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། སྒྱུ་མ་ར་གླང་དུ་སྣང་ཡང་ར་གླང་གྲིས་སོང་པ་

ལྟར་དུ། བུམ་སོགས་རྣམས་བུམ་སོགས་སུ་སྣང་ཡང་བུམ་སོགས་ཀྲིས་སོང་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་དོན་དང་རང་སོང་གྲི་དོན་དུ་བྱས་ནས། ཁ་ཅྲིག་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅྲིག །ཀུན་རོབ་འདུས་བྱས་རྣམས་རང་སོང་

ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཆོས་གང་ལ་

ཡང་ཁོ་ཡྲིན་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མྲི་སྲྲིད་པར་

ཐལ་ལོ། །འདུས་བྱས་ལའང་དེ་ལྟར་མཚུངས་ཤྲིང༌། རང་སོང་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་

རང་མྲིན་པར་ཐལ། རང་སོང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་དངོས་སོ། །དེས་ན་

རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡུལ་རང་གྲི་སོད་ལུགས་སུ་

གྲུབ་པ་དང༌། བོས་བཞག་པ་ལ་ལྟོས་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ལ། བོའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་

པ་མྲིན་པར་ཡུལ་རང་གྲི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ནྲི་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་མཐར་ཐུག་

པའོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་ཚུལ་དངོས་སུ་གསལ་

བར་གསུངས་པ་ལས་བཟློག་ན་བདེན་ཡོད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དོན་གྲིས་འཕངས་པ་

ལས་དགག་བྱའྲི་ཚད་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་སེ། སྣང་བ་

ལས། དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་དེ་ལས་བཟློག་པའྲི་རྣམ་

པར་སྒོ་འདོགས་པའྲི་འཁྲུལ་པའྲི་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་སེ། འདྲིའམ་

འདྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒྲིབ་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་འགེབས་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

སྐད་དུ་མདོ་ལས་ཀང༌། 

དངོས་རྣམས་སྐེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །དམ་པའྲི་དོན་དུ་རང་བཞྲིན་མེད། །རང་

བཞྲིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་གང༌། །དེ་ནྲི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་ལ། 

དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ཉེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བའྲི་དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཅད་ནྲི་ཀུན་རོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་འཁྲུལ་པའྲི་བག་

ཆགས་ཡོངས་སུ་སྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་ལ། དེས་ཀང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་དག་པར་དངོས་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ལྟ་བུར་ཉེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་དངོས་པོ་རྫུན་པའྲི་ངོ་བོ་ཐམས་

ཅད་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སེ། འདྲིས་དངོས་པོ་

རྣམས་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡོད་པ་དང༌། སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་པོ་

རྣམས་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡོད་པ་མྲིན་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་དངོས་པོའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་ཡོད་པར་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྲིན་པའྲི་མ་

རྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་སྣང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དོན་

དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། འདྲི་དག་ཡང་དག་པའྲི་ཤེས་པས་སྐེ་བར་མ་

གྲུབ་བོ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྲི་

ཚད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་

ནམ་ཞེས་ན། དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའྲི་དོན་དམ་ལ་འཇོག་མཚམས་གཉྲིས་ཡོད་

པ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀའྲི་སྐབས་སུ་ཤེས་པ་གནད་དུ་ཆེ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྲི་རྲིག་ཤེས་ལ་དོན་དམ་དུ་བྱས་ནས་དེའྲི་ངོར་མེད་པ་ལ་

དོན་དམ་དུ་མེད་ཅེས་བཞག་པ་ཅྲིག་དང༌། བདེན་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་བྱས་ནས་བདེན་

པར་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་མེད་ཅེས་བཞག་པ་དང་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་འཇོག་

མཚམས་དང་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་དོན་དམ་ཡང་སྲྲིད་ལ། དེའྲི་ངོར་གྲུབ་པའང་

སྲྲིད་ཅྲིང༌། ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་བའྲི་དོན་དམ་དང་དོན་དམ་དེར་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མྲི་སྲྲིད་དོ། །དེ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་བའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་ངོར་

གྲུབ་དགོས་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་ན་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་མྲི་དགོས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་

པའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་ངོར་གྲུབ་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་མྲི་དགོས་སོ། །དེས་ན་རྲིག་ཤེས་

ལ་དོན་དམ་དུ་བྱས་ནས་མྱུ་གུ་རྲིག་ཤེས་དེའྲི་ངོར་མེད་པས་མྱུ་གུ་དོན་དམ་དུ་མེད་

པར་བཞག་ནུས་ཀང༌། ཆོས་ཉྲིད་རྲིག་ཤེས་དེའྲི་ངོར་ཡོད་པས་ཆོས་ཉྲིད་དོན་དམ་

དུ་གྲུབ་པར་བཞག་མྲི་ནུས་ཏེ། མྱུ་གུ་རྲིག་ཤེས་དེའྲི་ངོ་ན་མེད་ན་གནས་ལུགས་སུ་

མ་གྲུབ་དགོས་ལ། གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་ན་བདེན་པར་མ་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། 

ཆོས་ཉྲིད་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་ངོ་ན་ཡོད་པས་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་སོང་ཡང༌། 

གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྲོ་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་

འད་བའྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པ་ལ་བརེན་ནས། དགག་བྱའྲི་ཚད་རྲིགས་པས་དཔད་

བཟོད་ལ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་བྱུང་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་

རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དང་རྲིགས་པས་གྲུབ་པ་གཉྲིས་མ་ཕེད་པའྲི་དབང་གྲིས་

སྔོན་དུས་ཀྲིས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རོག་ལོ་ལྟ་བུ་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བྱ་མ་

ཡྲིན་པར་བཞེད་པ་དང༌། ཕ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་བདེན་མེད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་རང་རྒྱུད་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་བར་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་

སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ནྲི་ཐ་སད་དུ་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

པར་བཞེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ཏེ། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་ལས། ཀུན་བཏགས་མཚན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་དོན། རྣམ་རྲིག་པས་ཀུན་བཏགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་སྨྲས་པ་འགོག་པ་ན། ཀུན་བཏགས་ལ་འདོགས་བྱེད་དང་

དེས་བཏགས་པ་གཉྲིས་སུ་བརག་པ་བྱས་ནས། འདོགས་བྱེད་ཀྲི་སྒ་རོག་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། ར་ཤེའྲི་རབ་བྱེད་ཉེར་ལྔ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་ལས། འདྲིར་གལ་ཏེ་

གཟུགས་ཞེས་བྱ་བར་ཡྲིད་ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའྲི་ཀུན་བཏགས་པའྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནྲི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡྲིད་

ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

ཞྲིང༌། དེའྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ་སྤན་རས་གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲིས། འདྲི་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་དཔོད་པ་པ་དག་ཀུན་བཏགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་སེ། གལ་ཏེ་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བར་ངོ་བོ་ཉྲིད་

དང་ཁད་པར་དུ་ཡྲིད་ལ་བརོད་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་། ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ཐ་སད་

འདོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མཚན་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ངོ་བོ་

ཉྲིད་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་

ཡྲིན་པས་མྲི་རུང་བར་སོན་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཀུན་རོབ་ཏུ་དངོས་པོ་ལ་མཚན་

ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡོད་པར་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་། ལེགས་ལྡན་

འབྱེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་པ་དང༌། 

རང་བཞྲིན་མེད་པ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་ན། ཐ་སད་དུ་ཡང་དངོས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པོ་རྣམས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རས་ཡོད་དང་བཏགས་

ཡོད་མྲི་འགལ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རས་གྲུབ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲི་

ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དངོས་པོ་

རྣམས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། རོག་གེ་འབར་པ་ལས། ཅྲི་སེ་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རྲིགས་མཐུན་པ་བསགས་པའྲི་གཟུགས་ཕོགས་སུ་བྱས་ནས། དེ་ལ་

རས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་ན་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་གཏན་

ཚིགས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འདྲི་ལྟར་

རྡུལ་ཕ་རབ་རྲིགས་མཐུན་པའྲི་གཟུགས་གཞན་དག་གྲིས་དེ་ལ་བསགས་ཤྲིང་ཀུན་

ནས་སྦར་བ་ན་དེ་ཡུལ་གྲི་དངོས་པོར་ཁས་བངས་ཤྲིང་དེར་སྣང་བའྲི་བོ་རྡུལ་ཕ་

རབ་འདུས་པའྲི་རྣམ་པར་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྲིགས་མཐུན་

པའྲི་བསགས་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་དང་། ཕ་རབ་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་རས་སུ་

འདོད་དེ། འདྲི་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྲི་རས་བརྒྱད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དེ་

ཡང་རས་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀང་རས་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནྲི་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་

གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་མྲི་བཞེད་པས། དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་

གྲིས། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར་རས་སུ་གྲུབ་པའྲི་སྐེ་བ་འགོག་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་

ཤྲིང༌། གཞན་ཡང་། རས་གྲུབ་ཐ་སད་དུ་ཡང་བཀག་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བའྲི་ཚུལ་འོག་

ཏུའང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས། མངོན་སུམ་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤེས་པ་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཙམ་ལ་དམྲིགས་པ་རོག་པ་དང་རེས་སུ་དན་

པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་བལ་བས། ཞེས་མངོན་སུམ་ལ་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་སྣང་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་ཡང་ཡང་

བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཐ་སད་དུ་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་ལ་

བསོན་དུ་མེད་ལ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་ལ་ཡང་ཐ་སད་དུ་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་བཞེད་དེ། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་གྲི་དོན་འཆད་པ་ན། གཞན་

དབང་ལ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་

མེད་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་གཞན་དབང་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོད་པས་དེས་སྐུར་

འདེབས་སེལ་བ་དགོངས་འགྲེལ་གྲི་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིས་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་སོགས་

ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་སོགས་ལ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་

དུ་མྲི་རུང་བར་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་སུ་གཟུང་དགོས་པ་ཡྲིན་པར་

བསན་པས་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་གྲིས་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ངེས་དོན་

ཡྲིན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

ཁུངས་ཀྲི་ཚིག་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེར་མ་ཟད་ཞྲི་འཚོ་ཡབ་སྲས་

ཀྲིས་ཚད་མ་སེ་བདུན་གྲི་རང་ལུགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དབུ་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་

ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་པར་ཚད་ཆེན་དང་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་བཤད་པས་ཀང་དངོས་པོ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཞེད་པར་ངེས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྲིང་པོས་

ཀང་བདེན་གཉྲིས་ལས། དངོས་པོ་ཙམ་གང་ཡྲིན་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་དོན་

བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པ་དེ་ནྲི་ཡང་དག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར་བྱྲིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་

ཤེས་པ་ལ་མཐུན་པར་དོན་ཇྲི་སེད་རྒྱུ་ལས་སྣང་བ་དེ་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཀུན་རོབ་

ཡྲིན་པར་རྲིག་སེ། ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཞེས་བཤད་ལ། དེ་ཡང་མྲིག་ཤེས་སོགས་ལ་གཟུགས་སོགས་རྣམས་ཡུལ་ཁོ་

རང་གྲི་ངོས་ནས་ཀང་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་གནས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་འདྲི་ལ་

བསོན་དུ་མེད་པས་སྣང་ཚུལ་འདྲི་མེད་པར་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་སུ་ཞྲིག་སྨྲ། འདྲི་ལྟར་སྣང་

བའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་སྣང་ཚུལ་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཇྲི་

ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་བོས་

བཏགས་པ་ཁོ་ནའྲི་དབང་གྲིས་དོན་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་ཀང་

དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡྲིན་པར་བཞེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་ལ་ངོ་

བོ་མེད་པར་བཤད་པ་ཡང་དོན་དམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་སྐབས་སོབས་ལས་

ཤེས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་སྨྲ་བ་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོན་དམ་དུ་འདོད་

ལ། སོབ་དཔོན་འདྲི་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པར་

བཞེད་པས། དངོས་སྨྲ་བའྲི་དོན་དམ་དབུ་མ་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པར་བཤད་དེ། 

བདེན་གཉྲིས་ལས། འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་དོན་དམ་པ་ཉྲིད་དུ་འདོད་ལ། གཞན་དག་

གྲིས་ནྲི་ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་འདོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་མདོའྲི་ཚིག་འདྲི་ལེགས་པར་

དངས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལྟར། 

གཞན་གྲིས་དོན་དམ་བྱས་གང་ཡྲིན། །དེ་ནྲི་གཞན་གྲི་ཀུན་རོབ་སེ། །གཞན་གྲི་

མར་འདོད་གང་ཡྲིན་དེ། །གཞན་གྲི་ཆུང་མར་ཡང་འདོད་བཞྲིན། །ཞེས་བཤད་
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དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་དག་པ་ཁོ་ནར་ཞེས་པ་ནྲི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་

ཁོ་ནར་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནྲི། ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པ་མྲི་བཞེད་པས་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ཀུན་རོབ་དབུ་མ་པའྲི་དོན་དམ་དུ་འདོད་

པ་འགོག་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། བདེན་གཉྲིས་ལས། 

སྣང་དུ་འད་ཡང་དོན་བྱེད་དག །ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར། །ཡང་དག་

ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པའྲི། །ཀུན་རོབ་ཀྲི་ནྲི་དབྱེ་བ་བྱས། །ཞེས་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། 

ཤེས་པ་ལ་གསལ་བའྲི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཅན་དུ་འད་ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་དོན་

བྱེད་པ་ལ་མྲི་སླུ་བ་དང་བསླུ་བ་ཡྲིན་པར་ངེས་པར་བྱས་ནས། ཆུ་ལ་སོགས་པ་དང་

སྲིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པར་རོགས་

སོ། །དངོས་སུ་ན་འདྲི་གཉྲིས་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མཚུངས་པ་ཁོ་

ནའོ། །ཞེས་བཤད་ཅྲིང་། དངོས་སུ་ན་ཅེས་པ་ནྲི་དོན་དམ་པར་ན་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

པས། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མེད་པར་མཚུངས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསླུ་མྲི་སླུའྲི་སྒོ་ནས་ངོ་

བོ་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཁད་ཡོད་པས་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབྱེ་བ་

བྱས་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མཐའ་དག་ཡང་དག་

ཀུན་རོབ་ཁས་ལེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པ་དང་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཆེས་གསལ་བ་ཉྲིད་དུ་གོ་བར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཅེས་པའྲི་ལོག་པ་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་ཟེར་བ་

ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བཟླས་དངས་པའྲི་ཡང་དག་པ་ཡང་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ལ་བྱེད་

དགོས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་པས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་མ་ལོག་གཉྲིས་སུ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡུལ་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འདོད་ན་ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་ཐ་

སད་དུ་ཡང་རོག་བཏགས་འབའ་ཞྲིག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལས་འོས་མེད་ཅྲིང༌རོག་

བཏགས་འབའ་ཞྲིག་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚུངས་པ་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་མ་ལོག་དང་ཡང་

དག་པ་ཡྲིན་མ་ཡྲིན་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་པ་རྲིགས་པ་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་སུའང་ཁས་

མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་རས་གྲུབ་ཀྲི་དངོས་པོ་ཁས་

བངས་ཕྲིན་ཆད་རྒོལ་བ་རོགས་ལྡན་ཡྲིན་ན་ཐ་སད་དུ་དངོས་པོ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པར་ཁས་ལེན་པ་ལས་འོས་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་རགས་ཀྲི་

དགག་བྱ་བཤད་ཟྲིན་ནས། རང་རྒྱུད་པ་དག་དགག་བྱ་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་

གཙོ་བོ་གང་ལ་བྱེད་པའྲི་རྲིགས་པ་གལ་ཆེ་བ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་

ཡང་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་དང་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྲི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དང༌། 

འཕགས་པ་ལྷས། 

ཚིགས་ལས་སོར་མོ་གཞན་མེད་དེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། 

ཞྲི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རགས་ལ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་

ལ། འོན་ཀང་སྣང་བ་ལས་རྲིགས་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་བཤད་མོད། བོད་དག་ལའང་

གྲགས་ཆེ་བར་སྣང་བས་རགས་འདྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། རགས་

དགོད་པ་དང༌། ཚུལ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། 

བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་མེ་ལོང་ལ་ཤར་བའྲི་བྱད་

བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་བཞྲིན་ཞེས་པའོ། །ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁབ་པ་ཚད་མ་གང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲིས་གྲུབ་པ་ནྲི། རགས་དེ་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ཏེ། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་ངེས་

པའྲི་ཚད་མ་དང༌། རགས་དེ་དང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པར་ངེས་

པའྲི་ཚད་མ་དང༌། བདེན་པར་ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མའོ། །དེ་

ཡང་ཡོད་མེད་གཉྲིས་གཅྲིག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྲིས་ཅྲིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའྲི་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པས། བདེན་པར་ཡོད་མེད་ལ་ཕུང་གསུམ་སྲྲིད་

པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཅད་ནས་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཅན་གྲིས་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པར་

བྱེད་ནུས་སོ། །བདེན་ཡོད་དེ་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་ཡྲིན་པས་རགས་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་སམ་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་རགས་མྲི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཞུགས་པ་མྲི་འགྱུར་གྲི། རགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ནྲི་

དགག་བྱའྲི་ཆོས་དེ་ཡང་ཡྲིན་རགས་དེ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་སྲྲིད་པ་དགོས་

ཤྲིང༌། བདེན་ཡོད་ཡང་ཡྲིན་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་

མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པར་ཚད་མས་

ངེས་པ་ནྲི། གཅྲིག་དང་དུ་མ་གཅྲིག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྲིས་ཅྲིག་ཤོས་ཡོངས་

སུ་གཅོད་པའྲི་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའྲི་ཚད་མས་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་གཅྲིག་དང་དུ་

མའྲི་གཉྲིས་ཡྲིན་དང་གཉྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་གསུམ་སྲྲིད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཅད་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་བདེན་པར་ཡོད་པ་ལའང་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་མ་གཉྲིས་ཡྲིན་དང་

གཉྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་གསུམ་སྲྲིད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ནས། བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་

གྲིས་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་དང་བདེན་ཡོད་ལ་གཞྲི་མཐུན་མྲི་སྲྲིད་པར་ངེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ནུས་སོ། །

གཉྲིས་པ། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་བལ་སྒྲུབ་པ་དང་། 

བདེན་པའྲི་དུ་མ་དང་བལ་བ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཆ་

མེད་ཡྲིན་དགོས་པས། ཆ་མེད་བཀག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཁེགས་ལ། ཆ་

མེད་འགོག་པ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། འདུས་བྱས་ཀྲི་ཆ་མེད་དགག་པ་དང༌། འདུས་མ་བྱས་

ཀྲི་ཆ་མེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདུས་བྱས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་

མེད་དང༌། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཀྲི་ཆ་མེད་དགག་པར་བྱ་སེ། དང་

པོ་ནྲི་ཆ་མེད་དུ་འདོད་པའྲི་གཤྲིབས་ནས་གནས་པའྲི་རྡུལ་ཕན་བར་མེད་གཉྲིས་

ཆོས་ཅན། ཕད་པར་ཐལ། ཡུལ་གོ་ས་གནོན་པའྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་དངོས་པོ་ཐ་དད་

གང་ཞྲིག་བར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཕད་དམ། 

ཕོགས་གཅྲིག་གྲིས་ཕད། དང་པོ་ལྟར་ན་གོ་ས་འདེས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རྡུལ་

ཕན་ཇྲི་ཙམ་བསགས་ཀང་བོངས་ཚོད་ཆེར་འགྲོ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །ཕོགས་

གཅྲིག་གྲིས་ཕད་ཕོགས་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཕད་ན་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་མ་ཉམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཤེས་པ་སོགས་ལ་དུས་ཆ་མེད་དགག་པ་ནྲི། དངོས་རྒྱུ་དངོས་འབས་

སུ་འདོད་པའྲི་མྲིག་ཤེས་སྐད་ཅྲིག་དང་པོ་དང་གཉྲིས་པའྲི་བར་དུ་སྐད་ཅྲིག་གཞན་

གྲི་ཆོད་དམ་མ་ཆོད། དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་རྒྱུ་དངོས་འབས་ཡྲིན་པ་ཉམས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོད་དམ། ཕོགས་

གཅྲིག་གྲིས་ཆོད་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཆོད་པ་དང་པོ་ལྟར་ན་དུས་འདེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

འདོད་ན། རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉམས་སོ། །

འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆ་མེད་དགག་པ་ནྲི། ནམ་མཁས་ནུབ་ཕོགས་ཀྲི་བུམ་པའྲི་

ནང་གྲི་ཁོང་སོང་ལ་ཁབ་པའྲི་ཆ་དེས་ཤར་ཕོགས་ཀྲིས་བུམ་པའྲི་ནང་གྲི་ཁོང་སོང་

ལ་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། ཁབ་ན་ཤར་ནུབ་ཀྲི་བུམ་པའྲི་ཁོང་སོང་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤར་གྲི་བུམ་པར་ཆུ་ནམ་བླུག་པ་ན་ནུབ་ཀྲི་བུམ་པ་ཆུས་གང་བར་

འགྱུར་རོ། །མ་ཁབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་ཉམས་ཏེ། ནམ་མཁས་ཤར་ནུབ་

ཀྲི་བུམ་པའྲི་ཁོང་སོང་ལ་ཁབ་པའྲི་ཆ་སོ་སོར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

རྲིགས་པ་འདྲིས་ཆོས་ཉྲིད་ཀང་ཆ་བཅས་སུ་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་སེ། ཆོས་ཉྲིད་ཀ་

བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སོང་བའྲི་ཆ་དེས་བུམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སོང་ངམ་མ་སོང༌། སོང་

ན་ཀ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དང་བུམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་བས་ཀ་བུམ་

ཡང་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །མ་སོང་ན་ཆོས་ཉྲིད་ཆ་མེད་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་

ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་སོང་བའྲི་ཆ་དེས་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྲི་

ཡུལ་དུ་སོང་ངམ་མ་སོང༌། སོང་ན་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྲིས་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། ས་བཅུའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་གློ་བུར་དྲི་བལ་གྲི་མཐོང་ཚུལ་མྲི་འད་བ་བཅུ་རེ་བཙུན་བྱམས་

མགོན་གྲིས་བཤད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །མ་སོང་ན་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཆ་ཤས་མེད་

པ་ཉམས་སོ། །ཁ་ཅྲིག །ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆ་ཤས་མེད་རེན་ལ་སོགས་པས་ཕེ་

བའྲི་ཆ་ཤས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །ངོ་བོའྲི་ཆ་ཤས་མེད་པའྲི་དོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། རང་གྲི་

ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་ཆ་ཤས་མེད་པ་ལ་བྱེད་དམ། གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉྲིད་དུ་འཇོག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་ཆ་དེ་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་དབྱེ་བ་མེད་པ་ལ་བྱེད་དམ། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་ན་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆ་

ཤས་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་ཆ་ཤས་

མེད་པར་ཐལ། གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་བྱར་འཇོག་པའྲི་ཆ་དེ་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་

དབྱེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་བོ་ཡུལ་དུ་བྱར་རུང་ཡྲིན་པར་རྲིགས་གཅྲིག་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་འགག་པ་

མེད་པ་གཉྲིས་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ན་ཆ་ཐ་དད་

མེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྐེ་མེད་འགག་མེད་གཉྲིས་ཀང་ཐ་དད་མེད་པར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དངོས་མེད་བུམ་མེད་གཉྲིས་ཀང་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། 

དགག་པ་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་འགོག་བདེན་དང་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡང་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་

དབྱེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཆད་པ་མང་འདས་ཡྲིན་ན་མྲི་གནས་པའྲི་མང་

འདས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོས་ཀ་བ་ལ་ཁབ་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་

ན་བུམ་པ་ལ་ཁབ་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོས་ཀ་བུམ་གཉྲིས་

ཀ་ལ་ཁབ་པ་གང་ཞྲིག །དེ་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཀ་བུམ་གཅྲིག་ཏུ་

ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་མཚོན་པ་ཙམ་སེ་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་

ལེགས་པར་ཆགས་ན་ཆོས་ཉྲིད་ཆ་མེད་ཡྲིན་པ་སོགས་གཉྲིད་ཀྲི་རྨྲི་ལམ་དུའང་

ཁས་ལེན་པའྲི་གོ་སྐབས་མེད་དོ། །བདེན་པའྲི་དུ་མ་དང་བལ་བ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། གང་ཟག་

ཆོས་ཅན། བདེན་པའྲི་དུ་མར་མ་གྲུབ་སེ། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། 
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དུ་མ་ནྲི་གཅྲིག་བསགས་པ་ལས་བཞག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ནྲི་སྔར་ཆ་མེད་པ་

བཀག་པས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆ་བཅས་སུ་གྲུབ་པ་ན་ཆོས་རེ་རེ་

ལའང་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉྲིས་ཡོད་པས་ཁབ་ལ། སྤྲིར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉྲིས་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་བོ་ལ་སྣང་བའྲི་ཚེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ལ། དེ་ལྟར་སྣང་ཚུལ་དང་། 

གནས་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི་ཆོས་རྫུན་པ་ལ་འཐད་ཀང༌། བོ་ལ་སྣང་བའྲི་དབང་གྲིས་

བཞག་པ་མྲིན་པར་ཡུལ་གྲི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་ཚུལ་དེ་འགལ་བ་

ཡྲིན་ཏེ། གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་བ་རྫུན་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདེན་པར་གྲུབ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྫུན་པ་སངས་ཏེ་གནས་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆ་བཅས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཆ་ཆ་ཅན་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྲི་བོ་མ་

འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འདོད་ན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའྲི་མཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྲིགས་པ་འདྲིས་ཆོས་ཉྲིད་ཀང་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་བདེ་བག་ཏུ་ཁེགས་པ་ཡྲིན་པས་ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་

ནྲི་གཅྲིག་དང་དུ་བལ་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་མྲིང་ཙམ་ཡང་རྣ་ལམ་དུ་མ་གྲགས་པའྲི་

བླུན་པོའྲི་ཚོད་འཇོག་ཡྲིན་པས་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་

བརྙན་དཔེར་བྱེད་པ་ནྲི་བྱང་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་ལ་དངོས་སྨྲ་བས་བདེན་མེད་

ཚད་མས་ངེས་ཟྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མཐུན་དཔེར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་

གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་ན་ཚད་མ་དེའྲི་བྱེད་པས་

ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེང་དུ་

བདེན་མེད་ངེས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མཐུན་དཔེར་བྱེད་པ་ཅྲི་སམ་ན། མྱུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གུ་སོགས་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པས་ནྲི་མྱུ་གུ་སོགས་བདེན་པར་སྣང་བ་འདྲི་སྣང་བ་

ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་ཇྲི་ལྟར་སྣང་

བ་ལྟར་དུ་མྲི་བདེན་པར་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མ་གོ་བ་དག་གྲིས་ཀང་ངེས་ཟྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་

དཔེར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཇྲི་ལྟར་ངེས་ན་བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་དབུ་མ་པ་

འདོད་པ་ལྟར་གྲི་བདེན་མེད་དུ་ངེས་ན་གཟུགས་བརྙན་དུ་ཡང་མྲི་བདེན་པར་ངེས་

དགོས་པས་དེ་འད་བའྲི་བདེན་མེད་དུ་དངོས་སྨྲ་བ་མན་ཆད་ཀྲིས་མ་ངེས་ཀང༌། 

གཟུགས་བརྙན་དེ་བྱད་བཞྲིན་དུ་སྣང་ཡང་བྱད་བཞྲིན་དུ་མྲི་བདེན་པར་བར་ལ་བྱང་

བའྲི་འཇྲིག་རེན་ཕལ་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ངེས་ཟྲིན་པས། བྱད་བཞྲིན་གྲི་

གཟུགས་བརྙན་དེ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་མྲི་བདེན་པར་ངེས་ཟྲིན་ལ། མྱུ་གུ་དང་

བུམ་པ་ལ་སོགས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་མྲི་བདེན་པའྲི་ཆ་དེ་ཙམ་ཡང་མ་ངེས་

པས་དེའྲི་ཕྲིར་མྱུ་གུ་སོགས་དང་བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་ལ་བདེན་མེད་དུ་

ངེས་དཀའ་ས་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས་གཟུགས་བརྙན་དཔེར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཙམ་

ཡང་མ་ཤེས་པར་བླུན་པོ་ཤེས་རབ་བལ་བ་དག་མཐུན་དཔེ་སྒྲུབ་པས་ཤྲིན་ཏུ་

ཚེགས་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་། །གཟུགས་བརྙན་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མྲི་བདེན་པར་ངེས་ན་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྣང་བ་ལྟར་ཡང་མྲི་བདེན་པར་ངེས་མྲི་དགོས་ཏེ། དེ་དགོས་ན་འཇྲིག་

རེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་ལོག་གྲི ་དབྱེ་བ་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རགས་འདྲི་རྒྱན་ལས་ཁབ་བྱེད་མ་དམྲིགས་པར་བཤད་

ཅྲིང༌། ཆོས་གང་ལའང་བདེན་པའྲི་གཅྲིག་དང་དུ་མ་གང་གྲིའང་དོན་སྒོ་མྲི་འདོགས་

པར། བདེན་པའྲི་དོན་སྒོ་འདོགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའྲི་དོན་གྲི་སྒོ་འདོགས་སྐེ་ས་
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མེད་པས་ཐ་སད་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐ་སད་འབའ་ཞྲིག་སྒྲུབ་ལ་

རང་བཞྲིན་མ་དམྲིགས་པའྲི་རགས་ཀྲིས་ཁབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ར་ཤེས་ལས། 

བདག་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་ལས་མྲིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས། དབུ་མ་སྣང་བ་སོགས་རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་ལས་ཀང་མཐའ་བཞྲི་སྐེ་

འགོག་གྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་ལ་རོ་རེ་གཟེགས་མའྲི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གྲགས་

པས། དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་བདག་དང་གཞན་དང་གཉྲིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་

གང་ལས་ཀང་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་འདྲི་ར་ཤེའྲི། བདག་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་

ལས་མྲིན། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་དོན་དུ་རང་རྒྱུད་པ་དག་འཆད་ལ། ཚིག་གསལ་

ལས་རགས་སྦོར་དེ་ལྟར་འགོད་པ་གཞུང་དེའྲི་ཚིག་དོན་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་གྲི། 

སྤྲིར་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་དེ་བདག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་རྒྱུ་མེད་ལས་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པའྲི་རགས་འགོད་དུ་མྲི་རུང་བར་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཡང་མྲི་བཞེད་དོ། །འོན་ཀང་

བདག་སྐེ་སོགས་གསུམ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀ་མཐུན་ཡང༌། 

གཞན་སྐེ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་ཅྲིང༌། རང་རྒྱུད་པ་ཐ་སད་

དུ་གཞན་སྐེ་ཁས་ལེན་པས། གཞན་སྐེ་འགོག་པ་ལ་ངེས་པར་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་

སྦོར་གྲི་ཐ་སད་དུ་ཡང་གཞན་སྐེ་མེད་པ་རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་མ་

བཤད་ཅྲིང༌། ཞྲི་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་འཕགས་སེང་སོགས་རྒྱུ་འབས་རས་གཞན་

བཞེད་པར་དེ་དག་གྲི་གཞུང་ལས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཐལ་རང་ལ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་འདོད་མྲི་འདོད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པར་བོ་མྲིག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཕག་དོག་གྲི་དུག་ཆུས་མ་བསད་པ་དག་གྲིས་གསལ་བར་རོགས་པར་འགྱུར་

རོ། །སྦོར་བ་འགོད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཡང་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། གང་དག་དོན་དམ་པར་

རང་དང་། གཞན་དང་། གཉྲིས་ཀ་ལས་སྐེ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐེ་བ་དང་བལ་བ་

དེ་དག་ནྲི་ཡང་དག་པར་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའྲི་པདྨོ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་དང་གཞན་གྲིས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་སྨྲ་བའྲི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་འད་བ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཕོགས་

གཞན་གསུམ་འགོག་པ་ཤེས་ས་ཞྲིང་བདག་སྐེ་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་

སྦར་བ་མྲི་འཐད་པར་འོག་ཏུ་སོན་པས། འདྲིར་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་བཤད་པའྲི་

གཞན་སྐེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་བརོད་ན། དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་གཞན་

ལས་སྐེ་ན་རག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེའམ་མྲི་རག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེ། དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་

པོ་རྣམས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པར་དངོས་པོ་རྲིལ་ཅྲིག་ཆར་དུ་སྐེ་བ་དང༌། དངོས་

པོ་གཅྲིག་ཀང་དུས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བའམ་ཡང་ན་ལན་ཅྲིག་ཀང་མྲི་སྐེ་བར་འགྱུར་

རོ། །མྲི་རག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་ན་འབས་བུའྲི་དུས་ན་ཞྲིག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེའམ། འབས་

དུས་ན་མ་ཞྲིག་པ་ལས་སྐེ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཞྲིག་པ་དངོས་མེད་ཡྲིན་པས་རྒྱུར་མྲི་

འཐད་པའྲི་ཕྲིར་འབས་བུ་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་རྒྱུ་འབས་

དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་བས་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་དུ་འགལ་ལོ། །འོན་ཏེ། མྲིག་ཤེས་

སྐད་ཅྲིག་དང་པོ་ད་ལྟར་བའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལས་མྲིག་ཤེས་སྐད་ཅྲིག་

གཉྲིས་པ་དུས་གཉྲིས་པར་སྐེ་བ་ཡྲིན་པས་འབས་དུས་ན་རྒྱུ་ཞྲིག་ཀང་རྒྱུ་དངོས་

མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་དེ་གཉྲིས་བར་མ་འཆད་དུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྐེ་བ་དེ་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མ་ཆོད་དམ་ཕོགས་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཆོད། དང་

པོ་ལྟར་ན། དུས་མཉམ་དུ་ཐལ་བ་སོ་ན་གནས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དུས་མཉམ་གྲི་

ཆ་བཅས་སུ་སོང་བས་ཆ་མེད་ཉམས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཉམས་པས་

རྒྱུ་འབས་དོན་དམ་པར་གཞན་ཡྲིན་པ་ཁེགས་སོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་དོན་

དྲིལ་ནས་བརོད་པའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྣང་བ་ལས་གཞན་སྐེ་འགོག་པའྲི་སྐབས་སུ། 

དངོས་པོ་ཆ་ཤས་མེད་པ་དུས་གཞན་གྲིས་མ་ཆོད་པ་གཉྲིས་ལ་ནྲི་དུས་གཅྲིག་པ་

ཉྲིད་མ་གཏོགས་པར་རྣམ་པ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་བདག་ཉྲིད་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་མ་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་དང༌། འོན་ཏེ་ཕོགས་གཅྲིག་གྲིས་མ་ཆོད་པ་

ཡྲིན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་རོག་ན་དེའྲི་ཚེ་སྐད་ཅྲིག་

མ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་དུས་མཐའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྲི་མཐར། དེ་ལྟར་ན་དོན་

དམ་པར་གཞན་ལས་ཀང་སྐེ་བར་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གཞན་སྐེ་དོན་དམ་

པར་གྲུབ་པ་བཀག་ལ། ཡང་སྣང་བ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དོན་

དམ་པར་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་གཞན་ལས་མྲི་སྐེ་སེ། གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་བཤད་པའྲི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཉྲིད་

མ་ཡྲིན་ཏེ། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ལ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་

སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཡོད་པས་མྲི་རག་པ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་དང་འདའོ། །བླུན་པོ་ཉྲིད་ལ་སོགས་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྲི་གཞན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པས། དེ་ལ་འདྲི་མ་ངེས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་གྲི། སྐེ་བ་དགག་པ་སྒྲུབ་པར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བྱ་བ་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྲི་ཚད་མ་ཡོད་པ་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཐ་

སད་དུ་ནྲི་གཞན་ཉྲིད་ཙམ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀང་མ་ཡྲིན་

ཏེ། གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པ་པའྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པས་ཐ་སད་

གདགས་པར་ནྲི་གང་དུའང་མ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་སྔར་བསན་ཟྲིན་ཏོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཁ་

ཅྲིག །འདྲི་ལ་མ་ངེས་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་རོད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་འབེལ་བ་

མེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་རྒྱུ་གཞན་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སད་ཀྲི་རྒྱུ་

དངོས་སུ་གཞན་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་ལྟ་ཡྲིན་པ་ཁོ་ནར་བརོད་པ་དེ་དག་

ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། །རྐེན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་བྱ་

བ་ལ་སོགས་པ་སུན་དབྱུང་བ་བཤད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲིས་གཞན་

ཉྲིད་མ་གྲུབ་པས་གཞན་ལས་མྲི་སྐེའོ་ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཐ་སད་དུ་

གཞན་སྐེ་ཡོད་པ་དང༌། མུ་སེགས་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲིས་བཏགས་པ་

ལྟར་གྲི་གཞན་སྐེ་མེད་པས་གཞན་ལས་མྲི་སྐེ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསལ་

བར་བཤད་ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ཅེས་པ་ནྲི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང༌། དེའྲི་

ཕྲིར་ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ལ་མ་ངེས་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་རོད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། 

ཞེས་བཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་གྲི་རགས་སྦོར་དེ་ལ་ཚིག་གསལ་དུ་སྐོན་བརོད་པ་ལ་

བསམས་པར་མངོན་ནོ། །འདྲི་ལྟར་གཞན་སྐེ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་

བྱུང་བ་ནྲི་རགས་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་ངོས་འཛིན་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་། དབུ་མ་བདེན་གཉྲིས་ལས། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དུ་མས་དངོས་པོ་གཅྲིག་མྲི་བྱེད། །དུ་མས་དུ་མ་བྱེད་མ་ཡྲིན། །གཅྲིག་གྲིས་དུ་

མའྲི་དངོས་མྲི་བྱེད། །གཅྲིག་གྲིས་གཅྲིག་བྱེད་པ་འང་མྲིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རང་རྒྱུད་པའྲི་མུ་བཞྲི་སྐེ་འགོག་གྲི་རྲིགས་པ་ཞེས་གྲགས་པའྲི་དོན་བཤད་ན། 

རགས་འགོད་པ་ནྲི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་

གཅྲིག་ཁོ་ན་ལས་འབས་བུ་གཅྲིག་ཁོ་ན་མྲི་སྐེ། རྒྱུ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་

མྲི་སྐེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་ཀང་འབས་བུ་གཅྲིག་ཁོ་ན་མྲི་སྐེ། དོན་དམ་པར་

རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་

གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རགས་ཀྲི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་རྲིགས་འད་ལ། ཕོགས་ཆོས་

སྒྲུབ་པ་ལ། 

མུ་དང་པོ་གཉྲིས་འགོག་པ་རྐེན་གསུམ་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་ན། མྲིག་དབང་གྲིས་

མྲིག་དབང་གཉྲིས་པ་ཁོ་ན་སྐེད་དམ་མྲིག་ཤེས་གཅྲིག་པུ་ཁོ་ན་སྐེད། དང་པོ་ལྟར་ན། 

འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལོང་བར་ཐལ། མྲིག་དབང་ལས་མྲིག་ཤེས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལྟར་ནའང་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལོང་བར་ཐལ། མྲིག་དབང་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་

འཐུད་ནས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

མུ་གསུམ་པ་འགོག་པ་ནྲི། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྲིག་ཁོ་ན་སྐེད་ན་མྲིག་ཤེས་

ཀྲི་མོང་བའྲི་ཆ་དང་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་ཆ་དང་ཡུལ་རྲིས་སུ་ཆད་པ་འཛིན་

ནུས་ཀྲི་ཆ་གསུམ་པོའྲི་ནང་ནས་གང་རུང་གཅྲིག་ཁོ་ན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་

གའྲི་ལག་རེས་སུ་ཐལ་བས། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཁད་ཆོས་གཞན་གཉྲིས་མྲི་སྲྲིད་པའམ་

རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེས་པར་ཐལ་ལོ། །མུ་བཞྲི་པ་དགག་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མྲིག་ཤེས་ཀྲི་སེང་གྲི་རྐེན་གསུམ་གྲིས་བཞག་པའྲི་ཁད་པར་གསུམ་པོ་དེ་དོན་དམ་

པར་རྐེན་གསུམ་ཚོགས་པས་སྐེད་པ་ཡྲིན་ན། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྐེན་གསུམ་གྲིས་

བཞག་པའྲི་ལག་རེས་གསུམ་པོ་དེ་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་ཀང་བོ་ལ་ཐ་དད་པར་

སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ནམ། བོ་གང་ལའང་ཐ་དད་པར་མྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་ནམ། དོན་དམ་པར་

ཐ་དད་པ་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་

སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རྫུན་པར་འགྱུར་གྲི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཉམས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། 

རྐེན་གསུམ་གྲི་ལག་རེས་གསུམ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་སོང་བས་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་

བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། མྲིག་ཤེས་དང་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཁད་

ཆོས་གསུམ་པོ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མྲིག་ཤེས་དང་དེའྲི་

ཁད་ཆོས་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་དེ། དོམ་དམ་པར་ཐ་དད་

དུ་ཡོད་ན་འཕགས་པའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཐ་དད་དུ་གཟྲིགས་དགོས་

པ་གང་ཞྲིག །དེས་ཐ་དད་དུ་མ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་དང་པོ་གྲུབ་སེ། དོན་དམ་

པར་གྲུབ་ན་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་པའྲི་རགས་ཀྲིས་དེ་

དག་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་ཁེགས་ལ་དེ་ཁེགས་པས་དོན་དམ་པར་དུ་མ་ཡྲིན་པ་

ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱེད་པ་ཁེགས་སོ། །ཡོད་

པ་སྐེ་བར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། །མེད་པ་ནམ་མཁའྲི་པདྨོ་བཞྲིན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་རེས་

སུ་འབངས་པ་ཡོད་མེད་སྐེ་དགག་གྲི་རྲིགས་པ་ཞེས་གྲགས་པའྲི་དོན་བཤད་ན། ཁ་

ཅྲིག་ཡོད་པ་ཡང་མྲི་སྐེ། མེད་པ་ཡང་མྲི་སྐེ། ཞེས་སྦོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རང་

སེ་དངོས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་པ་ཡང་མྲི་སྐེ། མེད་པ་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་ཚད་



 338  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མས་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཤེས་བྱ་དང་མེད་ངེས་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བར་ཁས་ལེན་པའྲི་

རྒོལ་བ་སུ་ཡང་མེད་དོ། །ཉེས་པ་དེ་སང་བར་འདོད་ནས། ཁ་ཅྲིག །རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་

པ་སྐེའམ་མེད་པ་སྐེ་ཞེས་བརག་པ་བྱེད་པ་དེ་དང་འད་སེ། དེ་གཉྲིས་སྐེ་བར་ཁས་

ལེན་པའྲི་རང་སེ་སུ་ཡང་མེད་དོ། །དེས་ན་ཡོད་པའྲི་མྱུ་གུ་སྐེའམ་མེད་བའྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་

ཞེས་དཔོད་ན། སྤྲིར་ཡོད་པའྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་ལ་ས་བོན་གྲི་དུས་ན་མེད་པའྲི་མྱུ་གུ་

སྐེའོ། །ཞེས་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་གཉྲིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་ཁད་པར་མེད་

པ་ཡྲིན་ཀང༌། མྱུ་གུ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེ་མྲི་འཐད་དེ། མྱུ་གུ་དེ་བདེན་པར་ཡོད་ན་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་དགོས་པས་རང་གྲི་རྒྱུ་དུས་ནའང་ཡོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རྒྱུས་སྐེད་མྲི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དུས་ན་མེད་པར་བདེན་ན་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དགོས་པས་ནམ་མཁའྲི་པདྨོ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུས་སྐེད་མྲི་ནུས་པའྲི་

སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །རེན་

འབེལ་གྲི་རྲིགས་པ་ནྲི་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཐལ་རང་གྲུབ་

མཐའྲི་རྣམ་དབྱེ་གང་ལ་ཡང༌། །དམུས་ལོང་དུ་མས་གླང་ཆེན་བརགས་པ་

དང༌། །མཚུངས་ཀང་ད་དུང་དབུ་མར་ཁས་འཆེ་བ། །ཕྱུགས་ཀྲི་བོ་ལྡན་མཁས་པའྲི་

གཟུགས་བརྙན་མཚར། །བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གསུམ་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་བཤད་པ་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་

ལུགས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་

ཤེས་ན་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡོད་ལུགས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ཤེས་

པར་འགྱུར་ལ། དེས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ནྲི་རགས་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་ཚད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་པས་ཐོག་མར་ཆོས་རྣམས་རོག་པའྲི་དབང་གྲིས་འཇོག་ཚུལ་

བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བཞྲི་བརྒྱ་པ་ལས། 

རོག་པ་མེད་བར་འདོད་ཆགས་ལ། །སོགས་ལ་ཡོད་ཉྲིད་ཡོད་མྲིན་ན། །ཡང་

དག་དོན་དང་རོག་པ་ཞེས། །བོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྲིག་འཛིན། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་

ལས། རོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ཉྲིད་དང༌། རོག་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་མེད་པ་

དེ་དག་ནྲི། གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་བཏགས་པའྲི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གྲི་

ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆགས་སོགས་ནྲི་མཚོན་པ་ཙམ་

ཡྲིན་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཆད་པ་དགོངས་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང་ཁ་བོའྲི་ཁ་དོག་དང་འཁྲིལ་ལུགས་སྦྲུལ་དང་འད་ཞྲིང་ཡུལ་མྲི་གསལ་བ་

ན་གནས་པའྲི་ཚེ་ཐག་པ་ལ་འདྲི་སྦྲུལ་ལོ་སམ་པའྲི་རོག་པ་སྐེའོ། །དེའྲི་ཚེ་ཐག་པའྲི་ཁ་

དོག་དང་དབྱྲིབས་དང་ཐག་པའྲི་ཆ་ཤས་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡང་སྦྲུལ་གྲི་མཚན་

གཞྲིར་གཟུང་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་རོག་པས་བཏགས་པ་འབའ་

ཞྲིག་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ན་ཕུང་པོའྲི་

སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲིའྲི་རྒྱུན་གྲི་ཚོགས་པ་དང་སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་

དང་། སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་ཆ་ཤས་དང་ཕུང་པོའྲི་དབྱྲིབས་སོགས་

གང་ཡང་ངའྲི་མཚན་གཞྲིར་འཇོག་པ་ལ་རྲིགས་པས་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་འོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕུང་པོའྲི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གང་ལས་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ངའྲི་

མཚན་གཞྲི་ཡང་མེད་པས། མ་བརགས་པ་ན་ང་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་བྱེད་པ་འདྲི་ལ། ང་

ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་དེ་གང་ཞྲིག་ཡྲིན་བརགས་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་རྙེད་
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པས། དེའྲི་ཕྲིར་ང་ཞེས་པ་ནྲི་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དོན་འདྲི་ནྲི། དབུ་

མ་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 

སྐེས་བུ་ས་མྲིན་ཆུ་མ་ཡྲིན། །མེ་མྲིན་རླུང་མྲིན་ནམ་མཁའ་མྲིན། །རྣམ་ཤེས་མ་

ཡྲིན་ཀུན་མྲིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐེས་བུ་གང་། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་བསན་

ཏེ། དེ་ལ་སྐེས་བུ་ནྲི་གང་ཟག་དང་ངའོ། །ས་མྲིན་ནས་རྣམ་ཤེས་མྲིན་གྲི་བར་གྲིས་

སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་དང་། ཀུན་མྲིན་ཞེས་ཁམས་དྲུག་གྲི་ཚོགས་

པ་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་པ་བཀག་ཅྲིང༌། རྐང་པ་ཐ་མས་ཁམས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

པ་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་པ་བཀག་གོ །གང་ཟག་རོག་པས་བཞག་ལུགས་དེ་ལྟར་ཤེས་

ན་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་རོག་པས་བཞག་ལུགས་དེ་དང་འད་སེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པོ་ལས། 

ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་བདག་གྲི་འདུ་ཤེས་ནྲི། །ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ཀུན་ལ་བོས་སྦར་

བྱ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་སྡུད་པ་ལས་ཀང༌། བདག་ཅྲི་འད་བ་དེ་འདར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅྲི་འད་དེ་འདར་ཆོས་ཀུན་ཤེས། །སྐེ་

བ་མེད་དང་སྐེ་བ་གཉྲིས་ཀར་མྲི་རོག་པ། །འདྲི་ནྲི་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན་མཆོག་

སྤོད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ང་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་བཏགས་པའྲི་དོན་དེ་ཇྲི་འད་

ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་བཙལ་ན་ངའྲི་མཚན་གཞྲི་མྲི་རྙེད་པ་ལྟར། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་སོགས་

ཀྲི་ཐ་སད་བཏགས་པའྲི་དོན་དེ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་དཔད་ནའང་བུམ་པའྲི་ཆ་ཤས་རེ་

རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་སོགས་གང་ཡང་བུམ་པའྲི་མཚན་གཞྲིར་མྲི་རྙེད་པར་ཀུན་ནས་

མཚུངས་སོ། །འོ་ན་ཆོས་ཉྲིད་ཀང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་སྨྲའམ་ཞེ་ན། ཤྲིན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཏུའང་འདོད་དེ། ཆོས་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཅྲིང་ཆོས་ཅན་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ན་

ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་རྣམས་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་སྨྲ་རུང་དུ་ཆུག་ནའང༌། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉྲིད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

ཀྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་མེད་ཅེ་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྲིག་

གཅྲིག་དུ་བལ་གྲི་རགས་ཀྲིས་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་ཆོས་ཉྲིད་དང་

རྣམ་མཁེན་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེང་དུ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་མྲི་འགྲུབ་

ཀུན་ནས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བུམ་པ་ཆ་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཆ་

བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགྲུབ་དཀའ་ས་ཅྲིའང་མེད་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རེན་འབེལ་གྲི་རགས་ཀྲིས་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་

ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་། ཆོས་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་

བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཆོས་ཉྲིད་

དང་ཀུན་རོབ་ཆོས་ཅན། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རེན་དང་བརེན་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བདེན་

པར་གྲུབ་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁས། ཁབ་སེ། བདེན་པར་

ཡོད་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རེས་འགའ་ཡོད་རེས་

འགའ་མེད་ན་གློ་བུར་བ་ཡྲིན་དགོས། གློ་བུར་བ་ཡྲིན་ན་གནས་ལུགས་ཡྲིན་པར་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པས་དཔད་པའྲི་ཚེ་ནའང་

རེན་དང་བརེན་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རེན་དང་བརེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན་ཀུན་རོབ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་དོན་དམ་

པར་ཆོས་ཉྲིད་དང་རེན་དང་བརེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་འདྲི་ནྲི། ར་ཤེ་ལས། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱ་བ་རྐེན་དང་ལྡན་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་དང་། འཇུག་པ་ལས། སྐེ་བ་འདྲི་ནྲི་

བྱེད་པོ་མེད་པར་རྲིགས་པའྲི་ངོ་བོའང་མྲིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བསན་པའྲི་

རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། ཆོས་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཁོད་འཇལ་བའྲི་

ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཁོད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་ཀང་ཡོད་པར་འདོད་པ་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །འདོད་ན། 

དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པ་དང་དོན་དམ་པར་ཀུན་རོབ་མ་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་

སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་འདུས་བྱས་ཀྲི་ཤེས་པ་མེད་

ཀང་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡོད་པས་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཚད་མས་དོན་དམ་པར་

ཆོས་ཉྲིད་འཇལ་ལོ་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཚད་མ་ཅེས་པ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོད་དམ་ཆོས་ཉྲིད་རང་ལ་

འདོད། སྐབས་སོབས་ཀྲིས་དེ་གཉྲིས་ལས་འོས་གཞན་མེད་དོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། 

ལམ་བདེན་འདུས་མ་བྱས་སུ་ཐལ་བས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་བར་ཙམ་ལའང་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་གསལ་བར་

བྱས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཉྲིད་གཅྲིག་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ཀུན་ཚད་མ་ཡྲིན་པར་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། རང་ཉྲིད་རང་གྲི་འཇལ་བྱེད་ཚད་མ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སེམས་ཅན་ཡྲིན་ན་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཡྲིན་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྲིས་ཚད་

མས་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་

སྐུ་ཡྲིན་པས་ཁབ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་འདུས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མ་བྱས་ཀྲིས་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅེས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྲིགས་པ་འདྲིས་

དབུགས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་བལ་བར་བྱེད་དོ། །ཅྲི་སེ་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པས་

སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་

པར་ཐལ། སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་སངས་པ་མཐར་ཐུག་མྲི་

སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། སེམས་ཅན་གྲི་

རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པའྲི་ཟེར་རམ། འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུར་འགྲུབ་

པ་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་པར་འགྲུབ་པ་ལ་རག་ལས། དེ་འགྲུབ་པ་ངོ་

བོ་ཉྲིད་སྐུར་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པས་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་

ན་བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། གཞན་

ཡང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། ལམ་སྒོམ་སོབས་ཀྲིས་གསར་དུ་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་བར་

ཐལ། གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བུད། འདོད་ན། 

ལམ་སྒོམ་པའྲི་འབད་རོལ་བྱེད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། ཆོས་ཉྲིད་ཆ་

བཅས་ཡྲིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཉམས་སོ། །ཆ་མེད་ཡྲིན་ན་སོང་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུར་ཡང་

དབྱེར་མྲི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །དེ་དག་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ལ་ཉྲི་ཤུར་ཡོད་པའྲི་ལྡོག་

པས་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སོང་པ་ཉྲིད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོང་གཞྲི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕེ་བ་

ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྨྲོས་ཤྲིག །

གཞན་ཡང་། དོན་དམ་པར་དངོས་མེད་ཙམ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། གྲུབ་ན་དོན་

དམ་པར་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཁེགས་པ་ཉམས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དོན་དམ་པར་ཆོས་

ཅན། ཆོས་ཉྲིད་ཁེགས་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཙམ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། རགས་བསལ་

དངོས། མ་ཁབ་ན་ཁབ་བྱེད་བཀག་ཀང་ཁབ་བྱ་མྲི་ཁེགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་

ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་གཏུགས་པ་མེད་པར་བརོད་པར་བྱ་བ་

ཡོད་མོད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་

གང་ཡང་རུང་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་རྲིགས་པས་གྲུབ་ན་

རྲིགས་པ་དེས་ཀུན་རོབ་དང་དོམ་དམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཇྲི་སྐད་དུ། དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་ལྟ་པོ་གང༌། །དེ་

ནྲི་ཀུན་གྲི་ལྟ་པོར་བརོད། །གཅྲིག་གྲི་སོང་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་ཀུན་གྲི་སོང་པ་

ཉྲིད། །ཅེས་དང་། འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། 

ཆོས་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང༌། །སྲིག་རྒྱུ་དང་འད་གཟུང་

བྱར་མེད་ཅྲིང་གསོག་དང་ནྲི། །བརྫུན་ཞྲིང་ཐེག་ཟུག་མྲིན་པར་རེས་སུ་རོགས་གྱུར་

པ། །དེ་ནྲི་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་བྱང་ཆུབ་སྲིང་པོར་འགྲོ། །ཞེས་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པོ་ལས། 

ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་བདག་གྲི་འདུ་ཤེས་ནྲི། །ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ཀུན་ལ་བོས་སྦར་

བྱ། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །རྣམ་པར་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡྲིན། །གཅྲིག་གྲིས་ཀང་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཤེས། །གཅྲིག་གྲིས་ཀང་ནྲི་ཐམས་ཅད་

མཐོང༌། །ཇྲི་ལྟར་མང་པོ་བཤད་བྱས་ཀང༌། །དེ་ལ་དེགས་པ་སྐེ་བ་མེད། །ཅེས་དང༌། 

དངོས་གཅྲིག་དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད། །དངོས་ཀུན་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་ངོ་བོ་

ཉྲིད། །གང་གྲིས་དངོས་གཅྲིག་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མཐོང་བ། །དེ་ཡྲིས་དངོས་ཀུན་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་མཐོང༌། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཉྲིད་ཀང་བདེན་པར་མེད་

བ་ལ་དགོངས་ནས། མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་གྲིས་སྨྲས་པ། ལྷའྲི་བུ་དག་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུར་སྨྲ་ན་ཆོས་གཞན་ལྟ་ཅྲི་སོས། ལྷའྲི་བུ་དག་

གྲིས་སྨྲས་པ། འཕགས་པ་རབ་འབྱོར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨྲི་ལམ་

ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨྲའམ། རབ་འབྱོར་གྲིས་སྨྲས་པ། ལྷའྲི་བུ་དག་ཁོ་བོ་ནྲི་གལ་ཏེ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་བས་ཆོས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཆོས་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་ན་ཡང༌། 

དེ་ཡང་བདག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་ལ། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་ཀང༌། 

འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་

འདུས་བྱས་བདེན་གྲུབ་མྲི་སྲྲིད་ན་འདུས་མ་བྱས་བདེན་གྲུབ་སྲྲིད་པའྲི་གོ་སྐབས་

མེད་པར་གསུངས་ཤྲིང་ད་ལྟ་སྐེས་བུའྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦོར་བའྲི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་གོ་ཆོད་དུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཁས་བངས་

ནས་སྐེས་བུའྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་གནོད་ཅྲིའང་མྲི་བྱེད་པའྲི་འདུས་མ་བྱས་

ཤྲིག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ནན་གྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནྲི་དབང་པོ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་རྟུལ་པོ་

རྲིགས་པ་དང་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པར་གྱུར་ཀང་ཆོས་ཉྲིད་
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བདེན་པར་གྲུབ་བྱས་ན་བཟང་བཟང་འད་བ་ཅྲིག་དང༌། བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་སྨྲས་

ན་ངན་ངན་འད་བ་ཞྲིག་ཏུ་འགྲོ་བར་གོ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་བླུན་པོའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ། 

ཐོག་མ་མེད་པའྲི་བདེན་འཛིན་གོམས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སྲད་བུ་ཤྲིན་ཏུ་དམ་པོས་

རང་གྲི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་བཅྲིངས་པར་གྱུར་བ། མ་ནྲིང་གཟུགས་བཟང་མྲི་བཟང་ཞེས་

རོག་པར་བྱེད་པའྲི་འདོད་ལྡན་དང་མཚུངས་པ་དག་གྲི་ལུགས་ངན་ཡྲིན་གྲི། རྒྱ་གར་

འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁས་བངས་ནས་དངོས་

མེད་ཀྲི་ནང་ཚན་ཞྲིག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་

ཡང་མ་བྱུང་ཞྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ནྲི་ཀུན་ཏུ་མུ་སེགས་ཀྲི་འདོད་པ་ལས་ཀང་ཐ་ཆད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

ངེས་པར་འདོད་པར་རྲིགས་ཏེ་འདྲི་ལྟར། ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཞྲིག་

གནོད་མེད་དུ་ཡོད་ལ་ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་འདྲི་སྦོར་བ་པོ་མེད་པར་རང་

འཁྲུངས་སུ་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། རོག་མེད་ཤེས་པས་བར་སྦར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ནྲི་རོག་པས་བར་སྦར་བ་ཙམ་དུ་གྲུབ་བོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་

རོག་པས་བར་སྦར་བ་འདྲི་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྲིགས་པས་མ་དཔད་པར་

ཞུགས་ན་ཆོས་ཉྲིད་བཞག་པར་ནུས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་རོག་པས་

བཏགས་པ་འདྲི་ཙམ་གྲིས་མ་ཚིམ་པར་ཐ་སད་དེ་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཇྲི་འད་

ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་པ་རྲིགས་པས་བཙལ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་རྙེད་པས། དེ་ལྟར་བཙལ་ན་

ཆོས་ཉྲིད་ཀང་བཞག་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཉྲིད་འཇོག་པ་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་

པའྲི་ཐ་སད་རོག་པས་བཏགས་པ་དེ་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་རྲིགས་པས་མ་དཔད་པར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཇུག་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཆོས་ཉྲིད་ཀང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་བྱ་

བར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མྲིང་ཙམ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། མྲིང་ཙམ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནྲི། གང་ཟག་དང་

ཆོས་ཀྲི་ཐ་སད་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྲིག་དམྲིགས་པ་འདྲི་ལ་བུམ་པ་ཞེས་སོགས་དང་། 

ལྷས་བྱྲིན་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་བཏགས་པ་འདྲི་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བང་དོར་ལ་

ཞུགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མྲི་བསླུ་ཡྲིན་གྲི། མྲིང་དེ་དག་གང་ལ་བཏགས་པའྲི་དོན་

བཙལ་ནས་འཇུག་དགོས་ན་བང་དོར་གྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་འཆད་པར་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ལྷས་བྱྲིན་དང་འཕད་པར་འདོད་པ་ཞྲིག་གྲིས་ཁང་པ་གང་ན་བྱ་

རོག་སྒ་སྒོགས་པ་འདྲི་ན་ལྷས་བྱྲིན་ཡོད་དོ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་ཁང་པ་དེའྲི་ནང་དུ་ཞུགས་ན་ལྷས་བྱྲིན་དང་ཕད་པར་ནུས་ཀྲི། འདྲིའྲི་ནང་ན་

ཡོད་པའྲི་ལྷས་བྱྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་མྲིང་དེ་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཁོ་རང་གྲི་ཕུང་པོ་

རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡོད་ཅེས་སོགས་སུ་བརགས་པ་ན་འདྲི་

འད་ཞྲིག་ཏུ་ཡོད་ཅེས་རྙེད་ནས་དེ་དང་འཕད་དགོས་ན་ལྷས་བྱྲིན་དང་འཕད་པ་མྲི་

སྲྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བཙལ་ན་གང་དུའང་མྲི་རྙེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བུམ་པར་ཆུ་

འོན་ཅྲིག་ཅེས་སོགས་ལའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་གང་ལའང་

བུམ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་ཙམ་ཞྲིག་བོས་སྦར་བའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་མ་

དཔད་པར་འཇུག་པ་མ་གཏོགས་དཔད་ན་མྲིང་དེ་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཅྲིའང་མྲི་

རྙེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྲིང་ཙམ་ཞེས་བྱའོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་རོབ་

རྣམ་པར་འཇོག་པ་འཇྲིག་རེན་དང་བསྟུན་ནས་འཇོག་གོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡང་སོ་སྐེ་
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དང་འཕགས་པ་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་མྲིང་

ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་མ་དཔད་པར་བང་དོར་ལ་འཇུག་པ་འདྲི་བཞྲིན་དུ་དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡང་མྲིང་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་མ་དཔད་པར་ཀུན་རོབ་

རྣམ་པར་འཇོག་པ་ལ་བྱའྲི། གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་བླུན་པོ་

དག་ཡོད་པར་སྨྲ་ན་ངེད་ཀང་ཡོད་པར་སྨྲ་ལ། དེ་དག་མེད་པར་སྨྲ་ན་ངེད་ཀང་མེད་

པར་སྨྲའོ་ཞེས་བྱ་བ་འཇྲིག་རེན་དང་སྒོ་བསྟུན་ནས་འཇོག་པའྲི་དོན་དུ་བཟུང་ན་ཆེས་

རྣམ་པར་འཁམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འད་བའྲི་རོག་པས་བཞག་པ་དང་མྲིང་ཙམ་

གྲིས་བཞག་པ་ལ་ལས་འབས་དང་འཁོར་འདས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་

ལྡན་དུ་འཇོག་པ་མྲི་འགལ་བར་ཤེས་པ་ནྲི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཁད་ཆོས་དང་ལྟ་བའྲི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ཉྲིད་བོ་ཡུལ་དུ་འགལ་

མེད་དུ་འཇོག་ཤེས་པ་ལ་འབད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་

བཏགས་ཚུལ་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་དང་མཚུངས་ཀང་བཏགས་པ་ལྟར་ཐ་

སད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཏན་མྲི་མཚུངས་ཏེ། རོག་པས་བཏགས་པ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་

ལ། ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་གནོད་མྲི་གནོད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ས་ལམ་

དང་འབས་བུའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཐ་སད་འཇྲིག་རེན་ལ་མ་གྲགས་པ་དག་ཀང་དང་པོར་

འཇྲིག་རེན་ཐ་མལ་པའྲི་རོག་པས་བར་སྦར་བ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་

འཇྲིག་རེན་འཁྲུལ་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་རོག་པས་བར་ཇྲི་ལྟར་སྦོར་བ་དང་

ཆོས་མཚུངས་པར་འཇྲིག་རེན་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བར་མཛད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་

རེས་འཇུག་གྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲིས་ས་ལམ་སོགས་ཀྲི་མྲིང་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བའྲི་རོག་པས་མ་དཔད་པར་བང་དོར་གྲི་ཐ་སད་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མྲིང་

བཏགས་པའྲི་དོན་བཙལ་ན་མྲི་རྙེད་པ་ས་ལམ་སོགས་ལའང་མཚུངས་པས་མྲིང་

ཙམ་གྲིས་མ་བཞག་པའྲི་སྐོན་མེད་ལ། ས་ལམ་སོགས་བར་སྦོར་བ་པོ་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་རོག་པ་མེད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ལམ་སོགས་ཀྲི་བར་མཛད་པ་

དེ་གདུལ་བྱའྲི་རོག་ངོ་ལ་ལྟོས་པའྲི་དབང་གྲིས་མཛད་པ་ཡྲིན་པས་རོག་པའྲི་དབང་

གྲིས་མ་བཞག་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་དང་མྲིང་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་ཡྲིན་པར་ངེས་དོན་གྲི་གསུང་རབ་དགོངས་

འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལས་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་ཏེ། 

ཇྲི་སྐད་དུ་ཉེ་བ་འཁོར་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་ལས། སེམས་དམལ་འཇྲིགས་པ་ང་

ཡྲིས་བསན་བྱས་ཏེ། །སེམས་ཅན་སོང་ཕག་དུ་མ་སྐོ་བྱས་ཀང༌། །གང་དག་ཤྲི་

འཕོས་ངན་སོང་དག་འགྲོ་བའྲི། །འགྲོ་བ་དེ་དག་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །གང་དག་

རལ་གྲྲི་མདའ་ཆེན་མཚོན་འབྱྲིན་པའྲི། །གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། །རོག་

པའྲི་དབང་གྲིས་ངན་སོང་དེ་དག་ན། །ལུས་ལ་འབབ་མཐོང་དེ་ན་མཚོན་ཆ་མེད། །སྣ་

ཚོགས་ཡྲིད་དགའ་མེ་ཏོག་ཁ་ཕེ་ཞྲིང་། །གསེར་གྲི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡྲིད་འོང་

བ། །འདྲི་ན་དེ་ལའང་བྱེད་པོ་འགའ་མེད་དེ། །དེ་དག་རོག་པའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་

ཡྲིན། །རོག་པའྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རེན་རྣམ་བཏགས་ཏེ། །འདུ་ཤེས་འཛིན་པས་

བྱྲིས་པ་རྣམ་པར་ཕེ། །འཛིན་དང་འཛིན་མེད་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་མྲིན། །ཡོངས་སུ་རོག་

པ་རྨྲི་ལམ་སྒྱུ་མ་བཞྲིན། །ཞེས་དང༌། 

ཡང་མདོ་ལས། གང་དག་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་རྒྱགས་དང་གཏྲི་མུག་གྲི །ངོ་བོ་



 350  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀུན་རོག་གྲིས་བསྐེད་ལོག་པར་ཞུགས་ཤེས་ནས། །རྣམ་པར་རོག་པར་མྲི་བྱེད་

ཆགས་བལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི། །སྒོམ་པ་དེ་དག་གནས་ནྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། ཡང་མདོ་ལས། ཆོས་འདྲི་སྔ་ནས་བདག་མེད་སེམས་ཅན་

མེད། །དེ་དག་རབ་ཏུ་སོན་ཀང་ཟད་མྲི་འགྱུར། །བཏགས་པ་ཙམ་ཏུ་བརགས་ནས་

བརོད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། གང་དག་ཞྲི་ཞྲིང་རབ་ཞྲིའྲི་ཆོས་སེམས་པའྲི། །བྱྲིས་པ་

དེ་དག་ལམ་ངན་ཞུགས་པ་ཡྲིན། །ཆོས་རྣམས་སོང་པ་ཡྲི་གེས་བརོད་པ་ཡྲིན། །དེ་

དག་ཡྲི་གེ་མེད་པར་ཡྲི་གེས་བསན། །གང་དག་ཞྲི་ཞྲིང་རབ་ཞྲིའྲི་ཆོས་སེམས་

པའྲི། །སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་ནམ་ཡང་འབྱུང་མ་ཡྲིན། །སྤོས་ཀུན་སེམས་ཀྲི་རྣམ་

པར་རོག་པ་སེ། །དེ་ཕྲིར་ཆོས་རྣམས་བསམ་པར་ཤེས་པར་གྲིས། །ཞེས་དང་། 

མདོ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། མ་ངན་འདས་པ་ཟབ་པར་ཡང༌། །སྒ་ཡྲིས་

རབ་ཏུ་བསན་པ་ལྟར། །མ་ངན་འདས་པ་མྲི་རྙེད་དེ། །དེ་ཡྲི་སྒ་ཡང་མྲི་རྙེད་དོ། །སྒ་

དང་མ་ངན་འདས་པ་གཉྲིས། །གཉྲིས་ཀའང་རྙེད་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་བཞྲིན་སོང་

པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ། །མ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་བསན། །ཅེས་དང༌། ཡབ་སྲས་མཇལ་

བ་ལས། དྲི་ཟའྲི་གྲོང་ཁེར་ཇྲི་ལྟར་སྣང་གྱུར་ཀང༌། །གྲོང་ཁེར་ཕོགས་བཅུར་ཡོད་མྲིན་

གཞན་ནའང་མེད། །གྲོང་ཁེར་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་རབ་ཏུ་བཞག །དེ་བཞྲིན་བདེ་བར་

གཤེགས་པས་འགྲོ་འདྲི་གཟྲིགས། །ཞེས་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

མདོ་ལས། འདྲི་ལྟར་འདྲི་ལྟ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་

མོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ། །འདྲི་

ལྟ་སེ་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཞེས་བྱས་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་གཟུགས་ནྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །ཚོར་བ་

དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །སྒྱུ་མ་

ཡང་མྲིང་ཙམ་སེ་ཡུལ་ན་གནས་པ་མ་ཡྲིན། ཕོགས་ན་གནས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཅེས་

པ་ནས། དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འདྲི་ལྟར་མྲིང་ནྲི་ཆོས་སོ་སོ་ལ་བཅོས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེ་

དག་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིང་གློ་བུར་ལས་ཐ་སད་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །མྲིང་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནྲི་ཐ་སད་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པོས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་དཔོད་པའྲི་ཚེ་མྲིང་ཡང་ཡང་དག་པར་རེས་

སུ་མྲི་མཐོང་ངོ༌། །ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་ན་མངོན་པར་མ་ཞེན་ནོ། །ཤཱ་

རྲིའྲི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་སྤོད་པའྲི་ཚེ་འདྲི་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་སེ། འདྲི་ལྟ་སེ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་

མྲིང་ཙམ་མོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་

མོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་ཚོར་བ་དང་འདུ་

ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་

མོ། །ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་འདྲི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། བདག་བདག་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་སྐད་དུ་བརོད་མོད་

ཀྲི་བདག་དམྲིགས་སུ་མེད་དོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། རྲིགས་པ་དྲུག་

ཅུ་པ་ལས། འཇྲིག་རེན་མ་རྲིག་རྐེན་ཅན་དུ། །གང་ཕྲིར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

གསུང༌། །དེའྲི་ཕྲིར་ན་འཇྲིག་རེན་འདྲི། །རྣམ་རོག་ཡྲིན་ཞེས་ཅྲིས་མྲི་འཐད། །ཅེས་

གསུངས་པའྲི་དོན་འགྲེལ་པར་འཇྲིག་རེན་རྣམས་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཤད་ཅྲིང༌། རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གཟུགས་ཀྲི་དངོས་པོ་མྲིང་ཙམ་ཕྲིར། །ནམ་

མཁའ་ཡང་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ། །འབྱུང་མེད་གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ཕྲིར་མྲིང་ཙམ་

ཉྲིད་ཀང་མེད། །ཚོར་དང་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་དང༌། །རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་

དང༌། །བདག་བཞྲིན་དུ་ནྲི་བསམ་བྱ་སེ། །དེ་ཕྲིར་ཁམས་དྲུག་བདག་མེད་དོ། །ཞེས་

དང༌། 

ཐ་སད་གདགས་པ་མ་གཏོགས་པར། །གང་ཞྲིག་ཡོད་དམ་མེད་འགྱུར་

པའྲི། །འཇྲིག་རེན་དོན་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། །ཅེས་དོན་དམ་པར་མྲིང་ཡང་མེད་པ་དང་ཐ་

སད་དུ་མྲིང་གྲིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་

ལྟར་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མྲིང་དང་རོག་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་དེ་ལྟ་

བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཏེ། དེས་ཇྲི་ལྟར་གཟུང་

བ་ལྟར་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་

གྲུབ་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། རས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་

ལ། དེ་དག་སྐབས་འདྲིར་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་སྒོ་ནས་རགས་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་

ཚད་ཡྲིན་ནོ། །བཞྲི་བརྒྱ་པ་ལས། 

འདྲི་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སེ། །དེས་ན་བདག་ཉྲིད་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་པའྲི་

འགྲེལ་པར། འདྲི་ན་གང་རང་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། རང་བཞན་དང༌། རང་དབང་དང༌། གཞན་

ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་ནྲི། ཞེས་དེ་དག་རྣམ་གྲངས་པར་གསུངས་སེ། 

གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ལ་མྲི་ཟེར་གྲི། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཤེས་པ་གཞན་གྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པར་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ལ་བཞེད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང༌། བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་འདོད་ལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་བཞེད་པས། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་

ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མྲི་དགོས་པར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་

ལ་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དབུ་མ་ཐལ་རང་ལ་

ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་པ་

ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་པ་འཇོག་བྱེད་ལ་འདོད་དམ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཀང་གཟུགས་ནས་རྣམ་

མཁེན་གྲི་བར་གྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་ལ། གཉྲིས་པ་མྲི་འཐད་དེ། སོབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཀང༌། བཏགས་པའྲི་བདག་སོང་པ་དང་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་

དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། ཡེ་ཤེས་

སྲིང་པོས་རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་ཀྲི་སྐེ་བ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

གལ་ཏེ་རྲིགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ནྲི། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མྲི་སྐེ་ཟེར། །དེ་བདེན་དེ་

ཡྲི་ཕྲིར་ན་འདྲི། །ཇྲི་ལྟར་སྣང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་བཞེད་དེ། སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པར་བཞེད་པའྲི་

ཕྲིར་ཟེར་ན། འོ་ན་སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ཀང་། ཀ་བར་སྣང་བ་ལྟར་ཀ་བའྲི་དོན་བྱེད་
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ནུས་པར་བཞེད་ན་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་བཞེད་པར་འགྱུར་ལ། མྲི་བཞེད་ན་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྲི་གོ་ཆོད་པ་གཏྲིང་ནས་ཉམས་སོ། །རང་རྒྱུད་པ་དང་དངོས་སྨྲ་

བའང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པར་འདོད་པའང་ཉམས་

སོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པའྲི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མྲི་འཐད་

དེ། མྲིང་ཐ་དད་པར་ཟད་ཀྲི་དངོས་སྨྲ་བས་ཀང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྲི་དོན་འདྲི་པས་

ལྷག་པ་གཞན་མྲི་འདོད་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པ་དངོས་པོ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པར་འདོད་ཅྲིང་རྲིགས་པས་དཔད་མྲི་བཟོད་དུ་འདོད་ན་དངོས་སྨྲ་བ་ལས་དམན་

པར་འགྱུར་ཏེ། བདེན་དངོས་འདོད་པར་འད་ཞྲིང་འགལ་བ་ལྷག་པོ་ཁས་བངས་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་

ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་པར་མེད་ལ། རང་བཞྲིན་དང་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་

ཁས་མྲི་ལེན་པར་འད་བས་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་ལ་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་

དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དངོས་པོ་རྣམས་ཡུལ་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འདོད་ཀང་རང་རྒྱུད་པ་དེ་ཙམ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མྲི་འདོད་ཅྲིང༌། 

ཐལ་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པར་འདོད་པས་མྲི་འད་ལ་

ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་གཉྲིས་ཀ་

མཐུན་ནོ། །ཞེས་ཡང་ཡང་སྨྲས་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་བའྲི་དོན་

འཇོག་བྱེད་ལ་བྱེད་དམ་བདེན་གྲུབ་ལ་བྱེད་ཅེས་འདྲི་བ་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཤེས་པ་རང་

བཞྲིན་དུ་མྲི་གནས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའོ། །ཀ་བས་ཡུལ་གྲི་རང་ངོས་ནས་དོན་

བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཀ་བ་ཡུལ་གྲི་རང་ངོས་ནས་དོན་བྱེད་པར་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །ཀ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བས་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ལ། ཀ་བས་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་

ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཀ་བར་སྣང་བ་ལྟར་ཀ་བའྲི་དོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་པ་འདྲི་གནོད་བྱེད་ཀྲི་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བ་སྨྲོས་ཤྲིག །ཟླ་བ་གཉྲིས་

སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་མ་འཁྲུལ་

བའྲི་ཤེས་པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་ལ་ཟླ་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལ། 

ཁོད་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ཟླ་བ་དཀར་པོར་སྣང་བ་ལྟར་དཀར་པོར་

གྲུབ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའང་གནོད་བྱེད་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པར་འདོད་ན་དངོས་སྨྲ་བ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའང་བབ་ཅོལ་ཏེ། 

སེམས་ཙམ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་སྨྲ་བ་དང་ཁད་མེད་པར་ཐལ། ཀ་བུམ་སོགས་ཡུལ་

གོ་ས་གནོན་ནུས་སུ་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་གསལ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སེ། ཡུལ་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་རྲིགས་པས་ཕུལ་ན་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། ཀ་

བུམ་ཡུལ་གོ་ས་གནོན་ནུས་སུ་གྲུབ་ན་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་རྲིགས་པས་ཕུལ་ན་ཁས་

ལེན་དགོས་པ་མཚུངས་བའྲིཕྲིར་རོ། །དངོས་སྨྲ་བ་ཡང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྲི་དོན་

ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་འདྲི་བས་ལྷག་པ་མྲི་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའང་དངོས་

སྨྲ་བའྲི་གཞུང་ལའང་འདྲིས་བར་མ་བྱས་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཟབ་མོའྲི་གཞུང་འདྲི་དག་

གྲི་བར་ཙམ་ཡང་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་ཐབས་ཀྲིས་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ། 

སྒའྲི་བྱས་མྲི་རག་ཐ་དད་པར་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒའྲི་བྱས་མྲི་རག་ཐ་དད་

པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སྒ་རང་གྲི་ངོ་བོས་མ་བྱས་རག་པ་

སོགས་ལོག་ས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གང་ཕྲིར་དངོས་ཀུན་
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རང་བཞྲིན་གྲིས། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྲིར། །མཐུན་དངོས་གཞན་གྲི་དངོས་

དག་ལས། །ལྡོག་པ་ལ་ནྲི་བརེན་པ་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ཇྲི་ལྟར་འཆད། རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཞེས་པའྲི་ནུས་པ་གང་ཞྲིག་ཡྲིན་སོམས་ཤྲིག །

དེས་ན་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་མྲི་འགྲོའ།ོ །རོག་པས་བཞག་པ་ལ་གཏན་མ་ལྟོས་པར་རང་ངོས་

ནས་གྲུབ་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འགྲོ་བས་སྤྲི་མཚན་དང་སྒ་བྱས་མྲི་

རག་གྲི་ཐ་དད་སོགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་ཡང༌། ཐལ་འགྱུར་

བ་ལྟར་ན་ཡུལ་གྲི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་རང་མཚན་གྲི་དོན་ཁས་བང་

དགོས་པར་སོང་ཞེས་རྲིགས་པས་འཕུལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །རོག་པས་བཞག་པ་ཞེས་པ་

ཡང་མྲིང་འད་ཡང་འཇོག་མཚམས་མྲི་འད་སེ། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་རོག་པས་མྲིང་

གྲི་ཐ་སད་བྱས་པ་འདྲི་དག་གྲི་དོན་བཙལ་ན་ཅྲིའང་མྲི་རྙེད་པས་རོག་པ་དང་མྲིང་ཙམ་

གྲིས་བཞག་པར་བཞེད་ལ། མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་རོག་པ་དོན་མཐུན་གྲི་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་

བཞག་པ་ལ་རོག་པའྲི་དབང་གྲིས་བཞག་པ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང༌། དོན་མཐུན་ཞེས་པ་ཡང་

ཡུལ་གྲི་དོན་སེང་ན་གྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ལ་འདོད་ཅྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་

རོག་པ་དོན་མཐུན་ནྲི་དོན་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་ཞྲིག་ངེས་པར་དགོས་

སོ་ཞེས། དངོས་པོ་ཐ་དད་རེན་ཅན་ཕྲིར། ཞེས་དང༌། རང་བཞྲིན་དེ་འཛིན་རྣམ་རོག་

བོ། །དོན་མེད་ཀང་དེ་དོན་ཅན་འད། །དེ་ཡྲི་འབས་ཅན་མྲིན་དོན་ལས། །ཐ་དད་མཐར་

ཐུག་སྐེ་བ་གང་། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཡང་བཤད་དོ། །དེས་ན་རོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་

ཡྲིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་སྒོ་བཏགས་དང་སྤྲི་མཚན་ཡྲིན་ཡང་དེ་ཉྲིད་བུམ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་ཡུལ་གྲི་གནས་ཚོད་དུ་སོང་བ་ཡང་མྲི་འགལ་བར་འདོད་པས་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བ་ལྟར་ན་ཡུལ་རང་གྲི་གནས་ཚོད་དུ་གྲུབ་པ་དང་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་པ་འགལ་

བ་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚུལ་འདྲིས་སེམས་ཙམ་པ་སོགས་ལའང་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་། སེམས་ཙམ་པ་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་

འཇྲིག་པར་ཡང་སྨྲ་ན། སེམས་ཙམ་པ་ཆོས་ཅན། གྲངས་ཅན་ལས་དམན་པར་ཐལ། 

ཤེས་པ་རག་པར་འདོད་པ་འད་ཞྲིང་འགལ་བ་ལྷག་པོ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་

བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་རག་པར་རྲིགས་པས་འཕུལ་བ་

ཡྲིན་གྲི། དངོས་སུ་སེམས་ཙམ་པས་ཤེས་པ་རག་པར་ཁས་མ་བངས་སོ་ཞེ་ན། ཁོ་

བོ་ཅག་ཀང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་

ཁས་བངས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ་ཞེས་

རྲིགས་པས་འཕུལ་ནུས་པར་སྨྲའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་དངོས་པོ་རྲིགས་པས་

དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་བངས་སོ་ཞེས་སུ་ཞྲིག་སྨྲ། ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲི་སྐོན་

ཡང་ཁས་བངས་པ་ལ་འབྱུང་གྲི་མ་བངས་པ་ལ་མྲི་འབྱུང་བས་རང་རྒྱུད་པ་ལ་དགལ་

བ་ལྷག་པོའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་ན་རྲིགས་པས་

དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་རྲིགས་པས་འཕུལ་ནུས་པ་ཡྲིན་གྲི། དངོས་

པོ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་བར་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་

བངས་བར་འགྲོ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བུམ་པ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ཞེས་དམ་བཅས་

པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་བུམ་པ་བེམ་པོར་དམ་བཅས་པར་ཐལ། བུམ་པ་དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་

བུམ་པ་བེམ་པོ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཁས་བངས་པ་དང་ཁས་ལེན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པའྲི་མུན་སྤྲུལ་ལ་རྲིགས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །ད་

ནྲི་ཁེད་ཉྲིད་ལ་འདྲི་འདྲི་བར་བྱ་སེ། 

དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་རྲིག་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་རང་འགྲེལ་དུ། དེའྲི་

ཕྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་བ་ནྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་ཆར་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་པ་དང༌། 

གང་ཕྲིར་འདྲི་དག་གཉྲིས་ཆར་ཡང་ནྲི་སྒྱུ་མ་དང་འད་དེ་ཡྲི་ཕྲིར། །བདག་ལ་

སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་ཡོད། །ཅེས་པའྲི་རང་འགྲེལ་

ལས། གང་གྲི་ལྟར་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དང་སྐེད་པར་བྱེད་པ་

ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་འདྲིར་འགྱུར་གྲི། ཞེས་སོགས་དང༌། གང་དག་

རང་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ་སོ་བ། །དེ་དག་རྒྱུད་གཅྲིག་རོགས་པར་རྲིགས་མ་

ཡྲིན། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་བཤད་པའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཅེས་པ་འདྲི་ཁེད་ལྟར་ན་གང་ལ་འདོད། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་

དམ། འཇོག་བྱེད་ལ་འདོད་དམ། བདེན་གྲུབ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་ཁས་མྲི་ལེན་པར་སོང་ཞྲིང་རང་རྒྱུད་

པ་ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་

པས་དེ་གཉྲིས་ལ་དེ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་པར་མེད་པ་འགལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་

ལྟར་ནའང་འཇོག་བྱེད་ཟླ་གྲགས་ཀང་ཁས་ལེན་པར་སྨྲ་བ་དང་འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་

ལྟར་ན་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀ་བདེན་གྲུབ་ཁས་མྲི་ལེན་ཞེས་སྨྲས་པ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་ཏེ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་པ་བདེན་གྲུབ་ལ་ཟེར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། 



 359  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གལ་ཏེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རེན་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་སྐུར་བས་དངོས་པོ་འཇྲིག་

པའྲི་ཕྲིར། །སོང་ཉྲིད་དངོས་པོ་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །དེ་ནྲི་རྲིགས་མྲིན་དེ་ཕྲིར་

དངོས་ཡོད་མྲིན། །ཞེས་པ་དང༌། དེའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་གཟུགས་དང་ཚོར་

བ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་དང་རྐེན་

དག་གྲིས་བསྐེད་ན་ནྲི་དེ་གང་གྲི་ཚེ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་འདྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སོང་པར་མཐོང་ཞྲིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རོགས་པ་

དེའྲི་ཚེ་ངེས་པར་ཇྲི་ལྟར་སྐེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་

རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་

འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀང་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་སྐུར་

བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ན་དེ་ནྲི་རུང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་སྐེ་བར་ཁས་བང་བར་མྲི་བྱའོ། །ཞེས་པ་ར་འགྲེལ་

གྲིས། རྣལ་འབྱོར་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོང་པ་

ཉྲིད་རོགས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ། ཁོད་ཀྲིས་དངོས་པོ་

རང་བཞྲིན་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འདྲི་རྒོལ་བ་སུ་ལ་

འཕངས་པ་ཡྲིན་སྨྲོས་ཤྲིག །གལ་ཏེ་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་འཕངས་པ་ཡྲིན་ན་དངོས་སྨྲ་བ་

སུ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཁས་མྲི་ལེན་པས་ཕྲིར་རྒོལ་ལ་རོད་གཞྲི་མ་གྲུབ་བའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་

ཅན་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་ནམ་གྲུབ་པ་ན་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་རོགས་ཚར་བས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དངོས་སྨྲ་བའྲི་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་ཐལ་བ་འདྲི་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པར་འདོད་ཅྲིང་དངོས་པོ་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་འཕགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་རོགས་པར་འདོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་ཞྲིག་གྲི་ངོར་འཕངས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་

བསོན་དུ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་རྒྱུད་པ་ལས་འོས་མེད་དེ་ཐལ་རང་གང་ཡང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་དབུ་མ་པ་མེད་པར་རང་ཅག་གཉྲིས་ཀས་མཐུན་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐལ་རང་ལ་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འདོད་མྲི་

འདོད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པ་བདེ་བག་ཏུ་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང༌། 

གང་ཕྲིར་དངོས་པོ་འདྲི་དག་རྣམས་དཔད་ན། །ཞེས་པའྲི་གཞུང་གྲི་ཕོགས་སྔ་

མ་རང་འགྲེལ་བཀོད་པ་ན། འདྲིར་སྨྲས་པ། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པས་བདག་དང་

གཞན་ལས་སྐེ་བ་དགག་ལ་རག་མོད། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་

མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དག་གྲིས་དམྲིགས་པ་དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་

གདོན་མྲི་ཟ་བར་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་དེ་ལྟར་མྲི་འདོད་ན་ནྲི་བདེན་

པ་གཉྲིས་ཞེས་ཅྲི་སེ་བརོད་དེ་བདེན་པ་གཅྲིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཞན་

ལས་སྐེ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་ལས་ནྲི་དོན་དམ་པར་སྐེ་

བ་མེད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པ་ཞྲིག་

ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་ཡྲིན་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་ལས་

གཞན་མེད་དེ། དངོས་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐལ་རང་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་དང་རང་གྲི་ངོ་བོས་སྐེ་བ་དང་

གཞན་སྐེ་རྣམས་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་ངེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་ཁ་ཅྲིག་ལས་རང་བཞྲིན་མེད་ཅེས་པ་དང༌། ངོ་བོ་

མེད་ཅེས་པ་མང་རབ་བྱུང་ཡང་དེ་ཙམ་གྲིས་ཐ་སད་དུའང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་

མེད་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ཅུང་ཟད་ཀང་འཇོག་མྲི་ནུས་སེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་དོ་ཞེས་ཡང་ཡང་སྨྲས་ཀང༌། རང་བཞྲིན་ཐ་

སད་དུའང་མེད་པར་འདོད་པ་མྲིན་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་སད་

དུའང་མེད་པ་ལ་ཐ་སད་དུའང་རང་བཞྲིན་མེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡྲིན་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་

པས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་རང་བཞྲིན་མེད་ཅེས་བརོད་པ་མ་ཡྲིན་

གྲི་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་རྣམས་སུ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མེད་ཅེས་ཡང་ཡང་

སྦར་བ་བཞྲིན་དུ་ལན་རེ་ལན་གཉྲིས་དངོས་སུ་དེ་ལྟར་མ་སྦར་བར་ངོ་བོ་མེད་ཅེས་

སོས་པ་དག་ལའང་དོན་དམ་པར་ཞེས་སྦོར་དགོས་པར་སྐབས་སོབས་ཀྲིས་ཤེས་

སོ། །རྲིགས་པས་དཔད་མ་དཔད་ཅེས་པ་ལའང་འཇོག་མཚམས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་

པར་དུ་མ་ཤེས་དགོས་ཏེ། བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་དེ་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་

ཡུལ་སེང་ན་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་དཔོད་པ་ནྲི་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་རང་བཞྲིན་

སེམས་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བཙལ་བ་ན་འདྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་རྙེད་ན་

རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་གྲུབ་དགོས་ཀང༌། རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ་དེ་ཙམ་

གྲིས་རྲིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་མྲི་འགྲོ་བས། བུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་དོན་འདྲི་འད་

ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་རྲིགས་པས་བཅོས་ནས་འཇོག་སེ། གོང་དུ་ལུང་གསལ་ཁ་ཅན་དངས་

ཟྲིན་པ་ལྟར་བུམ་པ་སོགས་རས་སུ་གྲུབ་པར་ནྲི་འདོད་ལ། བུམ་པ་རས་གྲུབ་ཏུ་ཁས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བངས་ནས་བུམ་པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གང་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་དེ་དངོས་སེང་ན་བུམ་

པའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་དཔད་ན་གང་དུའང་མ་

གྲུབ་ཅེས་སྨྲ་བའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནྲི་བརོད་དུ་མེད་པའྲི་བདག་ཁས་ལེན་

པ་དག་མྲིན་པ་སུའང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བུམ་མེད་དངོས་མེད་སོགས་ལ་དངོས་སྨྲ་

བ་རང་ལུགས་ཀྲི་བདེན་མེད་གྲུབ་ཀང་དབུ་མ་པས་བདེན་མེད་དུ་ཇྲི་ཙམ་གྲིས་

འཇོག་པའྲི་བདེན་མེད་དེ་གཞྲི་བུམ་མེད་སོགས་ཀྲི་སེང་དུ་ཡང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པས་གཞྲི་གང་གྲི་སེང་དུའང་བདེན་མེད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་འདྲི་སྐད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་སྐུར་

འདེབས་ཀྲི་ལྟ་བ་དང་སྲིག་པའྲི་ལས་ཆེས་ལྕྲི་བ་སེ། དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་ཡང་བོས་

བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བོས་བཅོས་པར་སོང་བས་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པར་

འགྱུར་ལ། རེན་འབེལ་ཡང་རོག་བཏགས་སུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྤོས་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། སྤོས་བལ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་

ཙམ་ནྲི་བོས་བཏགས་པ་མ་ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་ཆ་དང་སྔ་མ་ལ་

ལྟོས་ནས་འབས་བུ་དང་ཕྲི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱུར་བཞག་པ་ནྲི་བོས་བཏགས་པ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་

བཤད། །དེ་ནྲི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བཏགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་བོས་བཏགས་

པར་བཤད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་སྐད་ཅེས་ཀང་སྨྲ་སེ། ཀུན་བཏགས་ཀྲི་

འཛིན་པས་བཏགས་པ་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་པས་བཏགས་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བའྲི་བོས་བཏགས་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པའོ། །རྲིགས་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དགག་

བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་དོན་དམ་དུ་བཞག་ལ། རྲིགས་པ་གསུམ་པ། གལ་ཏེ་སོང་

མྲིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་ལས་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀང་རྫུན་པར་

གྲུབ་སེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ལ་བདེན་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་རྨྲི་ལམ་བཞྲིན། དེ་ལྟ་

བས་ན་ཆོས་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པ་ལ་དགོངས་ནས། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྲི་འགྲེལ་

པ་ལས། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་ཁོ་ནས་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་

དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། ཅྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ནམ་

ཞེ་ན་དེ་བཞྲིན་ཏེ། ཅེས་དང༌། མདོ་ལས་ཀང་མང་ངན་ལས་འདས་པ་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སོང་ཉྲིད་རྨྲི་ལམ་ལྟར་བདེན་ཡོད་ཁེགས་པ་ན་

དེའྲི་ཤུགས་ལ་རྫུན་པར་གྲུབ་པས་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང་། འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བས་

ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

གནས་ལུགས་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་བོས་རྙེད་དོན། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའྲི་བོས་རྙེད་དོན་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང༌། བདེན་པའྲི་སྒ་དོན་གཉྲིས་

ལ་འཇུག་སེ་མྲི་སླུ་བ་ལ་བདེན་པའྲི་སྒས་བརོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་པ་ལ་

བདེན་པའྲི་སྒས་བརོད་པའོ། །སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བདེན་པའྲི་སྒས་བརོད་པ་ནྲི་དང་པོའྲི་

དབང་དུ་བྱས་པས་དགག་བྱ་མ་ཡྲིན་ལ། དགག་བྱར་གཟུང་བ་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་

བྱས་སོ། །ཀུན་རོབ་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་གཞྲིར་བྱས་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་འབྱེད་

པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་རྒྱ་ཆེར་སྨྲ་བ་སྣང་མོད་ཀྲི། ངན་
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སྐྱུགས་ཀྲིས་གང་པའྲི་བུམ་པ་ཆེན་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་ཡ་རབས་དག་གྲི་མདུན་དུ་

བླུགས་པར་བྱས་ཀང་སྐྱུག་བོ་བ་ཙམ་ཞྲིག་སྲིང་པོར་ཟད་ཀྲི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེ་བས་ན་འགལ་འདུའྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པས་ཆོག་གོ །སྨྲ་

བ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་རང་གྲིས་རང་ཉྲིད་སུན་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པ་འབའ་ཞྲིག་

ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དོན་དམ་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡྲིན་ན་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་

བའྲི་བོས་རྙེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་དགོས་པར་ཐལ། དེ་འདའྲི་བོས་རྙེད་པ་དེ་ཁོད་ཀྲི་

འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡྲིན་ན་བཅོས་མར་ཐལ། ཁོད་

ཡྲིན་ན་བོས་བཞག་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་ཁས་སོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ཡྲིན་ན་གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་བོས་རྙེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པས་

ཁབ་པར་ཐལ། དེ་འདའྲི་བོས་རྙེད་པའྲི་དོན་དེ་ཁོད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། ཕྲི་ནང་གྲི་རེན་འབེལ་ཡང་ཆོས་ཅན། བོས་བཞག་པའྲི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པར་

ཐལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་

ཉྲིད་རོག་བཏགས་སུ་འཇོག་ཚུལ་ཁོ་བོས་ནྲི་གོང་དུ་སྨྲས་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། དོན་

དེ་མ་ཡྲིན་བཞྲིན་དུ་དོན་དེ་ཡྲིན་པར་རོག་པས་བཏགས་པས་རོག་བཏགས་སུ་བརོད་

པ་མ་ཡྲིན་ལ། གང་ཡྲིན་ན་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་བཅོས་མ་ལ་ནྲི། གནས་

ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་བོས་བཅོས་པ་

ཞྲིག་དགོས་པས། 

རང་བཞྲིན་དག་ནྲི་བཅོས་མྲིན་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་འད་བའྲི་བཅོས་

མའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ངོ་བོ་ཉྲིད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གསུམ་དུ་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར། ཤེས་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ་འོག་ཏུ་

བཤད་པར་བྱའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ལྟོས་ནས་བཏགས་པ་དེ་འདོགས་བྱེད་ཡོད་

པའམ་མེད་པར་བཏགས་པ་གང་ཡྲིན། མེད་པར་བཏགས་པ་ཡྲིན་ན་ཤེས་བྱེད་མེད་

པའྲི་ཤེས་བྱ་དང་། སྐེད་བྱེད་མེད་པའྲི་བསྐེད་བྱ་སོགས་ཀང་སྲྲིད་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོགས་བྱེད་ཡོད་ན་བོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོགས་བྱེད་ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་སྨྲོས་

ཤྲིག །གང་ཟག་གྲིས་འདོགས་སོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བ་ལ་

གང་ཟག་གྲིས་མཐོང་བར་འཇོག་པ་ལྟར་གང་ཟག་གྲི་བོས་བཏགས་པ་ལ་གང་ཟག་

གྲིས་བཏགས་པར་བརོད་ཀྲི་གཞན་དུ་ན་གང་ཟག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་འདོགས་སྨྲོས་

ཤྲིག །འདོགས་བྱེད་བོ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བོས་བཏགས་པ་ཡང་ཡྲིན་

ལ་བོས་བཏགས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དངོས་འགལ་ཁས་བངས་པ་ཉྲིད་དུ་

ཇྲི་ལྟར་མ་སོང་བ་སྨྲོས་ཤྲིག །

གཞན་ཡང་སྤོས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཅྲི་ལ་ཟེར། གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་ལ་ཟེར་རམ་

སྤོས་པའྲི་མཐའ་ལ་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་རེན་འབེལ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་བལ་མ་ཡྲིན་

པ་འདོད་དེ་གཞན་དུ་ན་གཉྲིས་སྣང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་

རོག་བཏགས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། རོག་བཏགས་ཡྲིན་ན་སྤོས་པའྲི་མཐའ་བལ་ཡྲིན་

པར་འགལ་བ་གང་ཞྲིག །གཞྲི་གྲུབ་ན་སྤོས་པའྲི་མཐའ་བལ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 

ཟུར་སྔ་མ་ཁས་བངས། ཕྲི་མ་དེར་ཐལ། རག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་གང་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ལ་ཁོ་ན་རེ་སྤོས་པ་ནྲི་སྒ་རོག་གཉྲིས་ལ་བྱེད་ལ་དེ་ཡང་རོག་པ་ནྲི་སྤོ་

བྱེད་དང་སྒ་ནྲི་རོག་པས་སྤོས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པ་
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དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་གཞན་རྣམས་རོག་པས་བཞག་པར་སྨྲས་ན་

སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ལྟ་བར་སྨྲ་བ་ནྲི་རྲིག་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། སྒ་དང་རོག་པ་

སྤོས་པར་སྨྲ་བ་དང་རེན་འབེལ་སྤོས་བལ་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །སོང་

ཉྲིད་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་

རགས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན། ཆོས་ཅན། ཁོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་

ཞུགས་པའྲི་བོས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཡང་ཁབ་རགས་

དངོས་སོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའྲི་བོས་རྙེད་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་དངོས་སུ་ཁས་བངས་

སོ། །ཡང་སོང་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། ཁོད་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཆོས་གང་

ཞྲིག །ཁོད་མྲི་སླུ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཁབ་པ་མེད་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅྲིང་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་རྫུན་པར་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་བུད། འདོད་ན་དངོས་སུ་འགལ། རགས་

ཟུར་དང་པོ་དངོས། མྲི་སླུ་བ་ཡྲིན་ན་རྫུན་པ་ཡྲིན་པ་བུད། དེ་ལ་ཁབ་པ་མེད་ན་མདོ་

ལས། དགེ་སོང་དག་འདུས་བྱས་བརྫུན་པ་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྫུན་

པ་ཡྲིན་ལ། ཞེས་སོགས་དང་། ར་ཤེ་ལས། བཅོས་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་གང་

ཞྲིག །བསླུ་བ་དེ་ནྲི་རྫུན་ཞེས་གསུངས། །དུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའྲི་ཆོས། །དེས་ན་

དེ་དག་རྫུན་པ་ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང༌། དེ་དག་བསླུ་བའྲི་ཆོས་

ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་རྫུན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་འགལ་ལོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྨྲས་ནས་སར་ཡང་སོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་

འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་སྣང་མེད་དུ་སྨྲ་བའང་དན་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་ཡྲིན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ནོ། །གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་བོས་བཏགས་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཆོས་ཉྲིད་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་བོས་བཏགས་པ་ལ་བྱེད་དམ། ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་

བོས་བཏགས་པ་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆོས་ཉྲིད་བོས་བཏགས་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་

པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འདོགས་པ་པོར་སྨྲ་བ་ཁོད་ལས་ནོག་ཤལ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྲིག་བཙལ་བར་བྱ། 

སྨྲས་པ། གང་ཞྲིག་ཟླ་བ་འགོག་པའྲི་ཟོལ་སྦོར་གྲིས། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་མ་

ལུས་སུན་འབྱྲིན་ཅྲིང་། །རང་ལ་ཡྲིད་རོན་མཐའ་དག་ཕུང་བྱེད་པའྲི། །བདུད་ཀྲི་རྒྱལ་

མཚན་འབྱུང་པོའྲི་ཕོ་ཉ་མཚར། །ཟབ་མོའྲི་གཏམ་གྲིས་སྲིང་ལ་རོ་རེ་བཞྲིན། །ཀུན་

རོབ་བཏགས་ཡོད་སྨྲས་པའང་མྲི་བཟོད་པར། །ཆོས་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ཞེས་སྒོགས་

པ་ཡྲི། །བདུད་ཚིག་བསན་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་ཕོགས་སུ་རྒྱུ། །རྒྱུན་དུ་ཕག་དོག་དུག་

ཆུས་ཡྲིད་མོས་ཤྲིང༌། །རག་ཏུ་དམ་པ་དམོད་པའྲི་བཟླས་བརོད་བརོན། །ཉེས་བཤད་

འབྱུང་ཁུངས་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དུ། །འཁྲུལ་བའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀང་བདུད་ཀྲིས་

བསླུས། །བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

ལྔ་པ་དེ་ལས་འཕོས་པའྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། དགག་བྱ་བདག་གཉྲིས་དང་། དེ་

བཀག་པའྲི་བདག་མེད་གཉྲིས་བཤད་པ། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་

པ་ཡོད་མེད་བཤད་པ། སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་དང་དེ་དག་ལམ་གང་དུ་སོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གྲི་ལུགས་མདོར་བསྡུས་བརོད་པ་

དང༌། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཁད་པར་དུ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ལ། རང་སེ་གཞན་

དག་གྲི་འདོད་པའྲི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་གྲི་བདག་ངོས་གཟུང་བ། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྐོན་ཇྲི་ལྟར་བརོད་པའྲི་ཚུལ། རང་སེ་གཞན་དག་གྲིས་

བདག་ལྟ་གཉྲིས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་དང་དེ་བཀག་པའྲི་

བདག་མེད་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དགག་པ་ཇྲི་ལྟར་

བརོད་པའྲི་ཚུལ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། རང་གྲི་སེ་པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་པོ་སུའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ང་ཞེས་བྱ་བའང་བདག་ཅེས་བྱ་

བའམ། གང་ཟག་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ངེས་པར་ཁས་ལེན་ཏེ། གཞན་དུ་

ན་བདག་གྲིས་བྱས་པའྲི་ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་བདག་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་

བདག་སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་འོང་ཞྲིང་འདྲི་ནས་ཕྲི་མར་འགྲོ་བ་དང་གང་ཟག་འདྲི་ནྲི་

མཆོག་གོ་གང་ཟག་འདྲི་ནྲི་དམན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ངས་གཟུགས་

མཐོང་ངོ་ངས་སྒ་ཐོས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རྣམ་པར་བཞག་ཏུ་མེད་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀང་། ཡང་གང་

ལས་བྱེད་པ་པོ་ནྲི་མྲི་དམྲིགས་ཀྲི་ལས་ཀང་ཡོད་ལ་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ་

ཞེས་བརོད་པ་དེ་ལས་ནྲི་བྱེད་པ་པོ་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་བཀག་པར་ཤེས་པར་བྱའྲི། 

བརེན་ནས་གདགས་པར་བྱ་བ་ཐ་སད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་བཀག་གོ་ཞེས་བྱ་

བར་ནྲི་ཤེས་པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། མ་རྲིག་པ་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའྲི་གང་

ཟག་འདྲི་ནྲི་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཡང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་རྒྱ་

ཆེར་གསུངས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་དུ་གྱུར་པའྲི་གང་

ཟག་དང་བདག་དང་སྐེས་བུ་སོགས་ཁས་ལེན་ཀང་གང་ཟག་གྲི་བདག་ནྲི་ཐ་སད་དུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཁས་ལེན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་གཉྲིས་ནྲི་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་པ་

རྲིགས་པས་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་ཟག་དང་བདག་ཐ་སད་དུ་

ཁས་བངས་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ན་དོན་དམ་པ་དང་། 

ཡོད་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་བངས་པས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཐ་སད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་

པར་རྲིགས་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །འོ་ན་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་བདག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་གཞྲིར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་འཇོག་ཅེ་ན། རང་གྲི་སེ་པ་

མང་པོས་བཀུར་པ་ཁ་ཅྲིག་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི་རང་

གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ལ་འདོད་དེ། ཇྲི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དགེ་སོང་དག་

དགེ་སྦོང་ངམ་བམ་ཟེ་གང་སུ་དག་ཅྲིག་བདག་གོ་སམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་

བ་དེ་དག་ནྲི་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདྲི་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་

ལྟའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། མང་པོས་བཀུར་བ་ཁ་ཅྲིག་

སེམས་གཅྲིག་པུ་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་དེ། མདོ་ལས། བདག་ཉྲིད་བདག་གྲི་

མགོན་ཡྲིན་གྲི། །གཞན་ནྲི་སུ་ཞྲིག་མགོན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉྲིད་ལེགས་པར་དུལ་

བས་ནྲི། །མཁས་པས་མཐོ་རྲིས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། 

མདོ་གཞན་ལས། སེམས་འདུལ་བ་ནྲི་ལེགས་པ་སེ། །སེམས་འདུལ་བ་ནྲི་བདེ་

བ་འདེན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སམ་དུ་བསམས་སོ། །འདྲི་དག་ཀང་མང་

པོས་བཀུར་བའྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་པར་འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས་བཤད་དོ། །མཛོད་

ལས། བདག་ཡོད་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་ན། །ལྟ་བའྲི་མཆེ་བས་རྨས་པར་འགྱུར། །ཞེས་

དང༌། བཏགས་པའང་མེད་པར་འགྱུར་འོང་བས། །མེད་དོ་ཞེས་ཀང་མ་གསུངས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོ། །ཞེས་བདག་རས་ཡོད་མེད་ཅྲིང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ཅྲིག་ཡོད་པར་བཤད་ནས། 

བཏགས་པར་ཡོད་པའྲི་བདག་དེའྲི་མཚན་གཞྲི་གང་ཡྲིན་སམ་པ་ལ། ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་

འདྲི་དག་ལ་དགེ །མྲི་དགེའྲི་འབས་བུ་ཡོད་པ་ཉྲིད། །ཅེས་དང༌། མཛོད་ཀྲི་རང་འགྲེལ་

ལས། བདག་ཏུ་མངོན་པར་བརོད་པ་འདྲི་ནྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གྲི །བརོད་

པར་བྱ་བ་གཞན་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཉྲིད་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་དུ་

གྱུར་པའྲི་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་བཤད་དེ་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་

མདོ་སེ་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་ནས་བཤད་པའྲི་

མདོ་སེ་པ་དག་གྲི་འདོད་པ་ནྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་

འདོད་པར་གསལ་ཞྲིང༌། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀང་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཉྲིད་

བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་བཞེད་དེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། འདྲི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་

ཐ་སད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གྲི་སྒ་དངོས་སུ་འདོགས་སེ། འདྲི་ལྟར་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནྲི་ཡང་སྲྲིད་པ་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་བདག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ལུས་དང་དབང་པོའྲི་

ཚོགས་དག་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཞེས་བཤད་ལ། དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། 

བདག་ཉྲིད་བདག་གྲི་མགོན་ཡྲིན་གྲི། །ཞེས་སོགས་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་གཉྲིས་

དང༌། ཕུང་པོ་ལེན་པ་པོ་བདག་ཡྲིན་ཞྲིང་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་ཡང་སྲྲིད་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་སྨྲ་སེ། སོབ་དཔོན་འདྲི་ཀུན་གཞྲི་མྲི་བཞེད་པས་

ལུས་ལེན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ལས་འོས་གཞན་མེད་དོ། །སེམས་

ཙམ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ནྲི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་

གྲི་མཚན་གཞྲི་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལ་འདོད་དེ། ཉོན་ཡྲིད་དང་དེའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཁོར་དུ་བྱུང་བའྲི་བདག་ལྟ་དང་བདག་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དམྲིགས་པ་ཀུན་གཞྲི་དང༌། རྣམ་པ་ཀུན་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་ངར་

སེམས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་མདོ་ལས། 

ལེན་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅྲིང༌ཕ། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་

བཞྲིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རོག་པར་གྱུར་ན་མྲི་རུང་ཞེས། །འདྲི་ནྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་

ངས་མ་བསན། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་ལུང་དང་རྲིགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་བརེན་ནས་སྨྲ་བར་

བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་རང་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་ཕལ་ཆེ་བས་བདག་དང་གང་ཟག་

བཏགས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། བདག་དང་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་ཕུང་པོ་ལྔ་

ཀའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་འཛིན་པ་དང་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣམ་ཤེས་སོགས་རས་

ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་གང་ཟག་

གྲི་རང་ལྡོག་བཏགས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་གྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན་བཏགས་ཡོད་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་སོགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

རགས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་ཞྲིང་རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་བུམ་པ་རས་སུ་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་ལྡན་མྲིན་འདུ་བྱེད་བཏགས་ཡོད་དུ་སྨྲ་

བའྲི་སེ་པ་དག་གྲིས་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལྡན་མྲིན་

འདུ་བྱེད་དུ་བཤད་པ་ན་འདུས་བྱས་ཡྲིན་ན་བཏགས་ཡོད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་

བངས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྐོན་ཇྲི་ལྟར་བརོད་

པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཕུང་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་ནས་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་

ཏུ་ཁས་བངས་པ་ན་བདག་ཕུང་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། 
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ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གནས་ནས་བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་

སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རྫུན་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པ་ཉམས་སོ། །རྲིགས་པ་འདྲིས་ཆོས་གང་ལ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ངོ་

བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་ན་དབྱེར་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདག་ཕུང་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་དུས་ཅྲིག་

ཆར་དུ་ཕུང་པོ་རས་ཐ་དད་པ་ལྔ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལྟར་བདག་ཀང་རས་ཐ་དད་པ་

ལྔ་ཅྲིག་ཅར་ཡོད་པར་འདོད་རྲིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདྲི་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་བདག་གྲི་

མཚན་གཞྲིར་ཁས་བངས་པའྲི་སྐོན་ནོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཀའམ་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཁོ་ནའམ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁོ་ན་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་ཁས་ལེན་པ་གང་

ཡྲིན་ཡང་རུང་སེ། བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེས་

བདག་རས་སུ་ཡོད་དུ་གཟུང་བ་ལྟར་བདག་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་

བདག་དང་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་གང་སོང་བ་དེ་ཉྲིད་རས་སུ་གྲུབ་པས་ཁབ་ན། 

མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་མྲིང་ཙམ་ཐ་སད་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་

སེ། འདྲི་ལྟ་སེ། འདས་པའྲི་དུས་དང༌། མ་འོངས་པའྲི་དུས་དང༌། ནམ་མཁའ་དང༌། མ་

ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། གང་ཟག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

ཇྲི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརེན་ནས་ཤྲིང་རར་བརོད་པ་ལྟར། །དེ་

བཞྲིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀྲི་ལྟར་ན་ལྷག་

མེད་ཀྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚེ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཆད་པས་ངེས་པར་བདག་ཆད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཐར་འཛིན་གྲི་ཆད་པའྲི་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇྲིག་ལྟས་

གང་བདག་ཏུ་བཟུང་བའྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་ནས་རག་པའམ་ཆད་པར་འཛིན་

པ་མཐར་འཛིན་གྲི་ལྟ་བའྲི་དོན་དུ་ཁེད་ཅག་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་མ་ཐོབ་པའྲི་གོང་རོལ་དུ་ཕུང་པོའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐད་ཅྲིག་

སྔ་ཕྲི་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་པར་ཁེད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་ལྟར་བདག་

སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

འདོད་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་ཀྲི་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དེའྲི་ཚེ་དེའྲི་དུས་ན་ང་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུང་བར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་གཞན་གྲིས་བསགས་པའྲི་ལས་

ཀྲི་འབས་བུ་གཞན་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་སོགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་

སྐོན་མེད་དོ་སམ་ན། འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་པ་མྲི་འགལ་ན་

ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུད་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་

ཕུང་པོ་སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གཞན་ཡྲིན་པར་ཁས་

བངས་ནས་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་རུས་སྦལ་གྲི་སྤུའྲི་གོས་ཀྲིས་

གྲང་བ་སྐོབ་པར་འདོད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་སྲིང་པོ ་ཅྲིའང་མེད་

དོ། །གཞན་ཡང་བདག་དང་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་མྲི་ལྡན་ཞེས་སོགས་དྲིས་

པའྲི་ཚེ། གལ་ཏེ་འཇྲིག་རེན་གྲི་སྒས་ཕུང་པོ་རྣམས་འཛིན་ན་དེའྲི་ཚེ་ཕུང་པོ་རྣམས་

སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པ་རངགྲི་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རེན་མྲི་རག་པར་ལུང་བསན་
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དགོས་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་འོག་རོལ་དུ་ཁེད་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་རྣམས་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གྲོངས་ཕན་ཆད་

མེད་པ་སོགས་སུ་ལུང་སོན་རྲིགས་པར་འགྱུར་བས་ལུང་མ་བསན་གྲི་ལྟ་བ་བཅུ་

བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང་། ཁོད་ཀྲི་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དེའྲི་ཚེ་ངེས་པར་ཕུང་པོའམ་

རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་སྒོ་ནས་བདག་མེད་པ་

མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་དེ་དག་ཁད་མེད་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྲིར་དེ། །མང་བས་

བདག་དེ་དག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ནས། ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་

མཐོང་བ་ལ། །དེ་ཚེ་ངེས་པར་དངོས་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཕུང་པོའམ་རྣམ་ཤེས་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་

བའྲི་ལུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་བདག་མེད་མཐོང་པའྲི་ཚེ་ཕུང་པོའམ་རྣམ་ཤེས་མེད་

པར་མངོན་སུམ་གྲིས་མཐོང་དགོས་ན། ཁེད་རང་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་

ཙམ་གྲི་ང་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྲི་ང་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཕ་

རོལ་པོས་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་པ་ནྲི། བདག་དང་

གང་ཟག་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་གྲིས་འཇོག་མ་ཤེས་པར་ཐ་སད་ཀྲི་བཏགས་དོན་

རྲིགས་པས་བཙལ་བའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པོའམ་རྣམ་ཤེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་བདག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། རྣལ་འབྱོར་པས་བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཚེ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་བདག་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་

རོགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་མེད་པར་མཐོང་དགོས་པའྲི་སྐོན་

འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་པས་མ་བཙལ་བར་མྲིང་ཙམ་གྲིས་བཞག་པའྲི་གང་ཟག་

ཁས་བངས་པ་ལ་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་བདག་མེད་པར་མཐོང་ན་མྲིང་ཙམ་

གྲིས་བཞག་པའྲི་བདག་མེད་པར་མཐོང་དགོས་པའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་བའྲི་གོ་སྐབས་ག་

ལ་ཡོད། འོན་ཀང་གནས་འདྲི་འད་བ་དག་ནྲི་ལུགས་འདྲིའྲི་རྲིགས་ལམ་ཕ་མོ་ཞྲིབ་ཏུ་

འབྱེད་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་མཐུ་མེད་པ་དག་གྲིས་ཆེས་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས་

ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཕུང་པོའམ་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ན་བདག་ཡྲིན་ན། ཉེ་བར་བང་བྱ་དང་

ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཁད་པར་མེད་པས་བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཉེས་

པ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ལ་ར་འཇུག་

འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་དག་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་སྦངས་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཕུང་པོ་

བདག་ལྟའྲི་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ན། མདོ་ལས། དགེ་སྦོང་ངམ་བམ་ཟེ་གང་སུ་དག་

ཅྲིག་བདག་གོ་སམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་ནྲི་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་པོ་

ལྔ་པོ་འདྲི་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་དང་

ཞེ་ན། དེའྲི་དོན་ནྲི་ཁོ་ན་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་

བདག་དམྲིགས་ཡུལ་ཡྲིན་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ཡྲིན་ན་མདོ་གཞན་ལས། གཟུགས་བདག་མ་ཡྲིན། ཚོར་བ་བདག་མ་ཡྲིན་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་བདག་ཡྲིན་པ་རྒྱས་པར་བཀག་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མདོ་སྔ་མས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་བདག་བཀག་ཅྲིང་

མདོ་ཕྲི་མས་ཕུང་པོ་རྣམས་བདག་ཡྲིན་པ་བཀག་ནས་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་

འདྲི་དག་ལ་རེས་སུ་ལྟ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པའྲི་བདག་ཐ་སད་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་ཉྲིད་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མདོ་སེ་རྣམས་ཀྲི་གུང་ལེགས་པར་བསྒྲིགས་

ནས། རང་གྲི་སེ་པ་གོང་འོག་གྲི་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་

ལེགས་པར་འབད་ཀང་གསལ་བར་མ་ཐོན་པའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་ལུང་རྲིགས་ཕྲིན་

ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་གསལ་བར་ཕེ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བའྲི་ལུགས་འདྲི་ཉྲིད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་ལྷན་

སྐེས་དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇྲིག་ཚོགས་ཅེས་པ་ནྲི་

ཕུང་པོ་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ་དེ་ཉྲིད་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་དམྲིགས་ཡུལ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། འཇྲིག་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྲི་བདག་ལ་ལྟ་བས་

འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཟླ་བ་གྲགས་པས་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་

བཟུང་ན་ཕུང་པོ་བདག་ཡྲིན་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། ཕུང་

པོ་བདག་མ་ཡྲིན་པ་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་འཁྲུལ་པར་

འཇོག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཁོས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཕུང་པོ་བཞྲིན་དུ་བདག་ཀང་གྲངས་མང་

པོར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་གོང་དུ་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་འབེལ་བ་མེད་དོ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ཕོགས་སྔ་མའྲི་འབེན་མ་མཐོང་པར་གནོད་བྱེད་ཀྲི་མདའ་

འཕེན་པར་བྱེད་པ་ལ་རྲིངས་པར་ཆས་པའྲི་བབ་ཆོལ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། གོང་དུ་བཤད་

པ་ལྟར་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་དུ་གྱུར་བའྲི་བདག་ཐ་སད་པ་ཙམ་ཞྲིག་རང་སེ་གོང་འོག་

ཀུན་གྲིས་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་ལ་དེ་ཉྲིད་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་མ་ཡྲིན་ཀང་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་བདག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

འདོད་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་པོ་སུ་ཡང་མྲི་མཐུན་པ་མེད་དོ། །འོན་ཀང་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་དུ་གྱུར་བའྲི་བདག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

མཚན་གཞྲི་གང་ལ་བྱེད་མྲི་མཐུན་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་

དེའྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་རང་གཞན་གཉྲིས་ཀས་

ཁས་བངས་པ་དེའྲི་མཚན་གཞྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བྱེད་ན། གོང་

དུ་བཤད་པའྲི་སྐོན་དེ་དག་འབྱུང་བར་སྨྲས་ཀྲི། བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་

བདག་ཏུ་བཟུང་ན་བདག་ཡྲིན་དགོས་སོ་ཞེས་ལན་གཅྲིག་ཀང་སྨྲས་པ་མེད་པས་

ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འཕེན་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཤ་ཐང་བར་བྱས་ཀང་རང་ཉྲིད་

སྡུག་བསྔལ་བ་ཙམ་ཞྲིག་འབས་བུར་ཟད་དོ། །ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་ལྔ་

ཀའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ཏེ་ཞྲིབ་ཏུ་

མ་བརགས་པས་མངོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་དོན་ལ་ཡང་བསོན་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ཏེ། བྱྲིས་པ་ནས་མཁས་པའྲི་བར་སུ་ལ་ཡང་ངའྲི་ལུས་ངའྲི་སེམས་སམ་དུ་

འཛིན་པའྲི་བོ་རང་འཁྲུངས་སུ་སྐེ་ཞྲིང་ལུས་འདྲི་ངའོ། །སེམས་འདྲི་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་གྲི་ངང་གྲིས་ལན་གཅྲིག་ཀང་མྲི་སྐེ་བར་མོང་བས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལེགས་

ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་ལས་འབས་ཀྲི་རེན་དུ་གྱུར་བའྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་ཡྲིད་ཀྲི་

རྣམ་ཤེས་བཟུང་བ་འཐད་པར་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་འདུ་ཤེས་མེད་པ་བར་སྐེས་པའྲི་

གནས་སྐབས་དང་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་གང་ཟག་

གྲི་མཚན་གཞྲི་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ་ལན་ཇྲི་ལྟར་གདབ་པ་

སོམས་ཤྲིག །རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་རྒྱུན་ཙམ་ཞྲིག་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འཛིན་

པ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པར་སྨྲ་བས་ཀང་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་གནས་སྐབས་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་

ཚེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུན་ཆད་པའྲི་ཕྲིར་གང་ཟག་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་

མེད་དོ། །ཅྲི་སེ་དེའྲི་ཚེ་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུན་གང་ཟག་གྲི་མཚན་

གཞྲིའོ་སམ་ན། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པའྲི་བེམ་པོའྲི་རྒྱུན་

ཁོ་ན་སེམས་ཅན་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ཁོད་ཀྲི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ནྲི་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་

དག་ལས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །གཞན་ཡང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའམ་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་རྒྱུན་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདོད་ཀང་རུང་སེ། ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སྐེ་

མཆེད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་འདས་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་སོམས་

པར་འཇུག་པ་པོ་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སས་བསྡུས་པའྲི་གང་ཟག་རྒྱུན་ཆད་

པར་ཐལ། འདས་ལམ་གང་ཟག་དེའྲི་མཚན་གཞྲིར་མྲི་རུང་ཞྲིང་གཟུགས་དང་

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་གཞན་གང་ཡང་དེའྲི་ཚེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཅྲི་སེ་དེའྲི་ཚེ་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པས་དེ་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིའོ་སམ་ན། དེ་

ལྟ་ན་མཛོད་དང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲི་ལུགས་གཉྲིས་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་གཏྲིང་ནས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཉམས་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པར་ཤེས་རྲིག་དང་ལྡན་པ་

སུའང་མྲི་སྨྲ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་རང་སེ་གཞན་དག་གྲིས་བདག་ལྟ་གཉྲིས་ཀྲི་

འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་བདག་དང་དེ་བཀག་པའྲི་བདག་མེད་ཇྲི་ལྟར་

འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་སེ་རྣམས་ལས། 

བདེན་བཞྲི་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པ་

ཙམ་གྲིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་

རས་ཡོད་ཙམ་བཀག་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ལན་མང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ལ། 

རང་སེ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་བར་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེ་

སྣོད་ལས་ཀང་དེ་བས་ལྷག་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མ་བསན་པར་འདོད་པས་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀྲི་འཇོག་ཚུལ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ནྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆོས་ལ་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རེན་ཅན་འབས་བུ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་སངས་

པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བདག་མེད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་ལ་གཞུག་པའྲི་དགོངས་པས་གསུངས་ཀྲི། 

ཞེས་སོགས་དང༌། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བདག་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གང་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་ཏུ་བཏགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དེས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་མཚན་ཉྲིད་བལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་

དང༌། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བདེན་པ་བཞྲི་ལ་བརེན་པ་དང་། །བདེ་དང་ང་དང་ངའྲི་ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས། །ཡང་དག་མྲིན་པ་རྣམ་བཅུ་དྲུག །སྒོ་བཏགས་ནས་ནྲི་ཡོངས་སུ་སྲེད། །དེ་

ཉྲིད་ལ་ནྲི་དེ་འགལ་དོན། །དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་རེས་རོགས་ཅན། །ལེགས་བསྒོམས་ཡང་

དག་ལྟ་བ་ཡྲིས། །སྲེད་པ་རེས་འབངས་བཅས་འཇོམས་བྱེད། །ཅེས་སོགས་དང༌། 

རོག་གེ་འབར་བ་ལས་ཀང༌། འདྲི་དག་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་

ཆེར་ཡོད་མོད་ཀྲི་ཁུངས་རྣམས་རོགས་པར་བྲིས་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བཀོད་དོ། །དེས་ན་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་བར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་

རང་སེ་སུའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ཉྲིད་

གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པར་འདོད་ལ། དེའྲི་འཛིན་

ཚུལ་ང་ཞེས་འཛིན་པའྲི་གཞྲིའྲི་བདག་འདྲི་ཕུང་པོའྲི་རེ་བོ་ལྟ་བུ་དང་ཕུང་པོ་རྣམས་

དེའྲི་ཁོལ་པོ་ལྟ་བུར་འཛིན་ཏེ། ངའྲི་གཟུགས་ངའྲི་ཚོར་བ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

ཕུང་པོ་རྣམས་བདག་དེས་དབང་བསྒྱུར་བྱར་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རེ་ཁོལ་

ལྟར་བདག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་བར་སྣང་ལ། དེ་ལྟར་དུ་

ཡོད་པར་ཞེན་པ་ནྲི་བདག་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའོ། །དེ་ཡང་ངའོ་སམ་པའྲི་དམྲིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བའྲི་བདག་དེ་རག་མྲི་རག་དང་གཅྲིག་དང་དུ་མ་སོགས་གང་དུ་ཡོད་

སམ་དུ་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་ནས་དཔད་པ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་བརེན་ནས་

སྐེ་འཇྲིག་མྲི་བྱེད་པའྲི་རག་དངོས་དང་ཆ་ཤས་མེད་པའྲི་གཅྲིག་པུ་སོགས་སུ་འཛིན་

པ་ནྲི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་རགས་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་ཚུལ་དུ་

འདོད་ཀྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ལ་དེ་འད་བའྲི་རག་གཅྲིག་རང་

དབང་ཅན་དུ་འཛིན་ཚུལ་ཡོད་པར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་སུ་ཡང་མྲི་འདོད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དོ། །འོན་ཀང་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་དེ་འད་བའྲི་རག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་དགོས་པས། དེ་འད་བའྲི་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་

དུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་དང༌། 

གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་

རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དེ་ཉྲིད་རོགས་བྱ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་པར་

འདོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཙམ་ཞྲིག་རོགས་པས་གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་རོགས་པར་འདོད་པ་དང༌། དེ་ཙམ་ཞྲིག་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་སོ་

ཞེས་འདོད་པ་ནྲི། བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་སེ་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་དཔོད་པ་དང༌། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་ནོ། །ཁ་ཅྲིག་

བདེན་བཞྲི་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་བོ་ཐམས་ཅད་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་བོར་འདོད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་མ་

བརགས་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མྲི་རག་པའྲི་རྣམ་པ་

རོགས་པའྲི་བོ་དེ་བདག་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་རོགས་པའྲི་བོར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན། ཕ་

བའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་རོགས་པའྲི་འཛིན་སངས་དང་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་

མེད་པར་རོགས་པའྲི་འཛིན་སངས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མྲི་རག་

པའྲི་རྣམ་པ་དང་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། སོང་ཉྲིད་ལྟ་བས་གྲོལ་འགྱུར་གྲི། །སྒོམ་པ་ལྷག་

མ་དེ་དོན་ཡྲིན། །ཞེས་མྲི་རག་པའྲི་རྣམ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་རྣམ་པ་རོགས་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བོ་ལ་བརེན་ནས་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་རོགས་པའྲི་བོ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་གོམས་པ་

ལས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་བར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཟད་

དོ། །དེ་ཡང་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཀར་

མྲི་འདོད་ཅྲིང་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་པར་ཡང་ཁས་

མྲི་ལེན་པས། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་དང་དེ་གོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་

སོང་བ་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་བྱེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་འགྲེལ་དང་མཛོད་ལ་

སོགས་པའྲི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་སོན་པའྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་དུའང་

ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆད་པ་ན་དེ་འད་བའྲི་རྣམ་གཞག་མ་བཤད་

དོ། །དེས་ན་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཉན་ཐོས་སུ་རྲིགས་ངེས་པའྲི་གང་ཟག་

གྲིས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དེ་ཉྲིད་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་

ཆུང་ངུ་གསོག་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་པར་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་

མྱུར་ན་ཚེ་གསུམ་གྲིས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རང་སངས་

རྒྱས་སུ་རྲིགས་ངེས་པ་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲིས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་

འབྲིང་དུ་གསོག་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་པར་བྱས་ཏེ་ཉམས་སུ་བངས་པས་བསྐལ་པ་

བརྒྱའྲི་དུས་ཀྲིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དགྲ་བཅོམ་པ་

དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་ཀང༌། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་

མངོན་སུམ་དུ་འབྱེད་པ་ལ་ཐུགས་རབ་ཏུ་མྲི་གསལ་པའྲི་ཆ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་

ཡྲིན་པའྲི་མྲི་ཤེས་པའྲི་བག་ཆགས་མ་སངས་ཤྲིང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཅན་

གྲིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་བསྐེད་དང་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་མཐའ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡས་པ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་གསོག་པའྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་

སྒོ་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དེ་ཉྲིད་གོམས་པར་བྱས་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་

ཡྲིན་པའྲི་མྲི་ཤེས་པའྲི་བག་ཆགས་ཀང་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འདོད་ལ། དེ་ཡང་བསྐལ་པ་

གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པའྲི་རྲིང་གཞན་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་ལ་གནས་པའྲི་གནས་སྐབས་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྦོར་ལམ་དོད་ནས་བཟུང་སེ་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཟད་མྲི་སྐེ་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བར་ཐམས་ཅད་བསམ་

གཏན་བཞྲི་པའྲི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་སན་གཅྲིག་ལ་སྐེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་སེ། 

མཛོད་ལས། སོན་དང་བསེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རེན་གཅྲིག་

ལ་ཀུན། །དེ་ཡྲི་སྔོན་དུ་ཐར་ཆ་མཐུན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་མཛད་

པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྲོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བ་ཡན་ཆད་སོ་སོ་སྐེ་བོ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་

པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་མཛད་པ་

མ་བསན་གྲི་བར་དུ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། སྐུ་ཚེའྲི་འདུ་

བྱེད་བཏང་ནས་ལྷག་མ་མེད་པའྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་མཛདཅྲིང་མར་མེ་ཤྲི་བ་ལྟར་

བེམ་རྲིག་གཉྲིས་ཀ་རྒྱུན་ཆད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་

གཞག་གཏན་ནས་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་འདོད་པ་

ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྲི་མཆོག་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའྲི་གཟུགས་སྐུ་སོ་སོའྲི་

སྐེ་བོའྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་ལ། མདོ་སེ་པས་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་དེ་རོགས་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སངས་རྒྱས་མཚན་ཉྲིད་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བྱ་བ་མང་

དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི ་དཀྱུས་མ་འཆད་པའྲི ་གེགས་སུ་འགྱུར་བའྲི ་ཕྲིར་མ་བྲིས་

སོ། །སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་

ལས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་འདོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་

ཅྲིང༌། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་སེ་གང་གྲི་རེས་སུ་

འབངས་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཇྲི་ལྟར་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་རྒྱས་པར་གོང་

དུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དགག་པ་ཇྲི་ལྟར་བརོད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གང་

ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ལ། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་བའྲི་རས་

ཡོད་དུ་འཛིན་པ་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་བརོད་ཚུལ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ལ། ཁོད་

ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡྲིས། །གཟུགས་སོགས་དེ་ཉྲིད་རོགས་པར་མྲི་

འགྱུར་ཞྲིང༌། །གཟུགས་ལ་དམྲིགས་ནས་འཇུག་ཕྲིར་འདོད་ཆགས་སོགས། །སྐེ་

འགྱུར་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་རོགས་མེད་ཕྲིར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་འོག་ཏུ་བཤད་བར་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཁད་པར་དུ་བརོད་པ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་རྣལ་འབྱོར་དཔོད་པ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་

སེང་དུ་གང་བཀག་པས་བདག་མེད་དུ་འཇོག་པའྲི་བདག་གཉྲིས་དང་དེར་ཞེན་

ལུགས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་ཁོ་ནར་འདོད་མོད་ཀང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ། གཞྲི་ཆོས་ཅན་

གྲི་སྒོ་ནས་བདག་མེད་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་ཀྲི་དགག་བྱའྲི་བདག་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་

ཁད་པར་མྲི་བཞེད་དེ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཇུག་པ་ལས། བདག་མེད་འདྲི་ནྲི་འགྲོ་བ་རྣམ་སྒོལ་ཕྲིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་

དབྱེ་བས་རྣམ་གཉྲིས་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་དགག་བྱ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པ་དེ་ཉྲིད་གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་སེང་དུ་བཀག་པ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

དང་། གཞྲི་ཆོས་གྲི་སེང་དུ་བཀག་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དོན་དུ་བཞེད་དེ། 

བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། དེ་ལ་བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་གང་ཞྲིག་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀྲི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའྲི་ངོ་བོ་རང་བཞྲིན་ཏེ་དེ་མེད་པ་ནྲི་བདག་མེད་པའོ། །དེ་

ནྲི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྲི་དབྱེ་བས་གཉྲིས་སུ་རོགས་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་དང་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀང་དགག་བྱའྲི་བདག་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་འབའ་ཞྲིག་ལ་བཞེད་དེ། 

ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པའྲི་

སྐབས་སུ་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྲི་ཏ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་

བདག་མེད་པའྲི་དཔེར། སྒྱུ་མ་དང༌། བག་ཆ་དང༌། གཟུགས་བརྙན་དང༌། སྲིག་རྒྱུ་

དང༌། རྨྲི་ལམ་དང༌། དབུ་བ་བརོས་པ་དང༌། ཆུ་ཡྲི་ཆུ་བུར་དང༌། ཆུ་ཤྲིང་གྲི་ཕུང་པོ་

དག་བསན་ཏེ། འདྲི་ལ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དམ་མ་ནོར་བ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ནྲི་འགའ་ཡང་མེད་

དེ། འདྲི་དག་ནྲི་སྤོས་པ་ཡང་ཡྲིན། འདྲི་དག་ནྲི་རྫུན་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཀང་

གསུངས་སོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། བདག་མེད་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་དོན་ཏེ། བདག་ཅེས་བྱ་བའྲི་སྒ་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བཞེད་

པ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདག་མེད་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་གདུལ་བྱའྲི་རྲིགས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་མ་

སྲིན་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་རེ་ཤྲིག་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་

ཞྲིང་ད་ལྟ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རགས་པ་ཙམ་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་སྣོད་དུ་རུང་

བ་དང་། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྲིན་པས་དེའྲི་ཚེ་ཉྲིད་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་ཡང་

དངོས་སུ་བསན་པའྲི་སྣོད་དུ་རུང་བའྲི་གང་ཟག་གོ །དང་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་ལས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་བསན་ལ། གཉྲིས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

སོགས་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་གཉྲིས་བསན་ཀང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་

གོམས་པར་མ་བྱས་པར་རགས་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྒོམ་པ་གོམས་པས་ནྲི་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་

པའྲི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སང་བར་མྲི་ནུས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་

ལས་ཀང་རེ་ཤྲིག་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་དངོས་སུ་སོན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་

བ་གདུལ་བྱ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་མ་སྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་དབང་དུ་མཛད་

ནས། བདེན་པ་གཞྲིའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་གཙོ་བོར་སོས་པའྲི་རྣམ་

པས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་བཀག་པ་ཙམ་གྲི་གང་ཟག་བདག་མེད་

དང༌། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་གདུལ་བྱ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྲིན་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་

ནས། གང་ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕ་རགས་གཉྲིས་གསུངས་ཀང་། སྔ་མ་

ནྲི་གཙོ་ཆེར་འཁོར་བ་ལས་ཡྲིད་འབྱུང་བ་སྐེད་པའྲི་ཐབས་དང༌། འདོད་ཆགས་ལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སོགས་པའྲི་ཀུན་ནས་དཀྲྲིས་པ་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་

པ་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་ལས་དངོས་སུ་གྲོལ་བར་

བྱེད་པའྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་དག་གྲིས་ཀང་གང་ཟག་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་སྒོམ་པ་གོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་

བོན་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་དགོས་སོ། །ཞེས་སོབ་དཔོན་འདྲི་གཉྲིས་བཞེད་དོ། །དེས་

ན་མཁས་པ་ནས་བྱྲིས་པའྲི་བར་གྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

ཁད་མེད་དུ་ཡོད་པའྲི་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་འདྲི་ཉྲིད་ལ། ང་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་གང་ལ་

འཇུག་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ང་དེ་ཡུལ་གྲི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟར་བུར་སྣང་བ་

དང༌། སྣང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་པ་ནྲི་ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་

ཚུལ་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ནྲི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གང་

ཟག་གྲི་བདག་ཅེས་ཐ་སད་བྱས་པ་སེ། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་ཡོད་པ་དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པས་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དགག་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དོན་དམ་བདེན་པར་མྲི་འདོད་ཅྲིང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པར་འདོད་དོ། །ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་དེའྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ང་ནྲི་ཐ་སད་དུ་ལས་འབས་ཀྲི་

རེན་དུ་ཡོད་ལ། དེའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཚོགས་པ་དང་རེ་རེ་བ་དང་ཕུང་

པོ་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་གྲི་
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ཐ་སད་པ་སེ། དཔེར་ན་ཤྲིང་རའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ཚོགས་པ་ཙམ་དང་ཡན་ལག་རེ་

རེ་བ་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་པ་ཡང་ཤྲིང་ར་མ་ཡྲིན་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་

ལ་བརེན་ནས་ཤྲིང་རར་འདོགས་པ་བཞྲིན་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་

ལས། ཇྲི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརེན་ནས་ཤྲིང་རར་བརོད་པ་ལྟར། །དེ་

བཞྲིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། 

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྐེས་བུ་གང་ཟག་དེ་ནྲི་ཁམས་དྲུག་འདུས་པ། རེག་པའྲི་གཞྲི་དྲུག་

པ། ཡྲིད་ཀྲི་ཉེ་བར་སྤོད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་གྲི་ཕུང་པོ་

རྣམས་དང་མྲིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ནང་

ནས་ཆོས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་

འཛིན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་མྲིག་རྣ་སོགས་ནྲི་ང་ཡྲི་བའྲི་མཚན་

གཞྲི་དང་གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་

གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་ཡུལ་གྲི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་ང་ཡྲི་

བར་སྣང་ཞྲིང་དེ་འདའྲི་ང་ཡྲི་བ་ལ་དམྲིགས་ནས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་

ཞེན་པ་ནྲི་ང་ཡྲི་བར་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་ལ། རང་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་མྲིག་

སོགས་ལ་དམྲིགས་ན་ས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལ་ང་ཡྲི་བར་

འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པ་ནྲི་བོ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ནས་བལྟས་ན་

མོང་བས་འགྲུབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་མྲིག་སོགས་ང་ཡྲི་བའྲི་མཚན་

གཞྲི་ཡྲིན་ཀང་དེ་ལ་དམྲིགས་ནས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལ་ང་

ཡྲིར་འཛིན་པ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་གསལ་བར་གྲུབ་པས། རང་རྒྱུད་ཀྲི་མྲིག་སོགས་ལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དམྲིགས་ནས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་ཀང་ང་ཡྲི་བར་འཛིན་པའྲི་

འཛིན་སངས་མེད་པ་དག་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་གྲི་ང་ཡྲི་བར་འཛིན་པ་མ་

ཡྲིན་ལ། དེ་དག་ང་ཡྲི་བར་སྣང་བའྲི་ང་ཡྲི་བ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་ནྲི་ང་ཡྲི་བར་འཛིན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་མ་ཡྲིན་ལ། རང་རྒྱུད་ཀྲིས་

མ་བསྡུས་པའྲི་ཡོ་བྱད་དང་ཡུལ་ལ་ང་ཡྲི་ལོངས་སྤད་བྱར་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་ཙམ་གྲིས་ང་ཡྲིར་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

ཡྲིན་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དང་འཇྲིག་ལྟ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང༌། དེ་གཉྲིས་ཡྲིན་

ན་ངར་འཛིན་པས་མ་ཁབ་སེ། གང་ཟག་གཞན་ལ་དམྲིགས་ནས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་ཀང༌། ངར་འཛིན་དང་ང་

ཡྲི་བར་འཛིན་པ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ང་ཡྲི་བར་འཛིན་པ་ཡང་འཇྲིག་ལྟ་

དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་ཀང་ངར་འཛིན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་མེད་བཤད་པ་ལ། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དང་། དེ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པར་འདོད་པའྲི་

ལོག་རོག་དགག་པ་དང༌། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་

བཞེད་པའྲི་ཚད་ལྡན་གཞན་གྲིའང་ལུགས་བརོད་པ་དང༌། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པ་འཐད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ལུང་རྲིགས་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་

ཡོད་པར་ལུང་དང་རྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབས་པའྲི་ལུང་ནྲི་ས་བཅུ་པའྲི་

མདོ་ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའྲི་སྲས་དག་འདྲི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའྲི་རྲིགས་སུ་སྐེས་
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པའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་བུ་རྒྱལ་པོའྲི་མཚན་དང་ལྡན་པ་ནྲི་སྐེས་པ་ཙམ་གྲིས་རྒྱལ་པོའྲི་བྱྲིན་

གྲིས་བོན་པོའྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་གྲི་རང་གྲི་བོའྲི་སོབས་ཀྲིས་

རྣམ་པར་དཔད་པས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ནམ་དེ་ནར་སོན་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་རང་གྲི་བོ་

ཡྲི་སོབས་བསྐེད་པས་བོན་པོའྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་འདས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཀེ་རྒྱལ་བའྲི་སྲས་དག་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེམས་བསྐེད་

མ་ཐག་ཏུ་ལྷག་པའྲི་བསམ་པའྲི་ཆེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་གྲི་རང་གྲི་བོ་ཡྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པས་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་བདུན་པ་འདྲི་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ནྲི་རང་གྲི་ཡུལ་ཤེས་པའྲི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས་ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཤྲིན་ཏུ་འདས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

དངས་ནས། ལུང་འདྲི་ལས་ནྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་གསལ་བར་ངེས་

ཏེ། ཞེས་འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས་གསུངས་ཤྲིང་། དེ་ཡང་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་

པ་ཅེས་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པ་ས་དང་པོའྲི་གནས་སྐབས་ཡྲིན་

ལ། སྐབས་དེར་ཉན་རང་རྣམས་བོ་ཡྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་པར་

གསུངས་པས་ནྲི་ཉན་རང་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་

གྲུབ་སེ་གཞན་དུ་ན་ས་དང་པོར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤྲིང་ཉན་

རང་དགྲ་བཅོམ་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་ས་དང་པོ་བས་ཀང་

ཉན་རང་རྣམས་བོ་ཡྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སོ། །རྲིགས་པ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་

མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་བལ་བའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རེན་པའྲི་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་ལྟར་དེ་དག་ཀང་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་རང་

གྲི་བོས་རྣམ་པར་དཔད་པས་ཀང་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པར་འགྱུར་ལ། ཕྲི་རོལ་པ་

བཞྲིན་དུ་འདྲི་དག་གྲིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པའྲི་ཕ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སངས་པར་

ཡང་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་དམྲིགས་པས་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་རོགས་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར་ཏེ་

བདག་ཏུ་གདགས་པའྲི་རྒྱུ་ཕུང་པོ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རྲིགས་པ་གསུམ་བསན་ཏེ། རྲིགས་པ་དང་པོ་ནྲི། ས་དང་པོ་ལ་གནས་

པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཆགས་བལ་རྣམས་བོས་ཟྲིལ་

གྲིས་གནོན་ནུས་ལ་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་བོས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་པའྲི་ཁད་

པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པ་གང་ཞྲིག །དེ་གཉྲིས་ཀའང་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་གཏན་ནས་མ་

རོགས་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་སེ་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་པ་

ཡན་ཆད་ཀྲི་དོན་ནོ། །

འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཆགས་བལ་དང་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་

གཉྲིས་ཆོས་ཉྲིད་མ་རོགས་པར་མཚུངས་ཀང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་སོང་ནུས་ཀྲི་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་མེད་མྲི་མཚུངས་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་ལན་

གདབ་པར་ནུས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མུན་སྤྲུལ་ཏེ། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདག་མེད་མ་རོགས་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀང་རོགས་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་

འགོག་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རྲིགས་པ་གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་འདྲི་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་

ཁམས་གསུམ་གྲི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་མ་རྲིག་པ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་པའྲི་གཉེན་པོ་

རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ཕྲི་རོལ་པའྲི་དང་སྲོང་བཞྲིན། གལ་ཏེ་འཁོར་

པའྲི་ར་བར་གྱུར་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་ལ་མྲི་བྱེད་ཀྲི་

གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའྲི་འཇྲིག་ལྟ་ལ་བྱེད་བའྲི་སྐོན་མེད་

དོ་སན་ན། དེ་ལྟ་ན་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བའྲི་དུད་འགྲོ་སོགས་ལ་འཁོར་བའྲི་ར་

བར་འགྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་

པ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནོ། །

གཞུང་ལྷག་མས་བསན་པའྲི་རྲིགས་པ་གསུམ་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་མ་རོགས་པར་ཐལ། 

གང་ཟག་དང་གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའྲི་གཞྲི་ཕུང་པོའྲི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་

པའྲི་བོ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་པའྲི་གཉེན་པོ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདྲིས་ནྲི་གདགས་གཞྲི་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྲིན་ན་

བཏགས་ཆོས་གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་ཡང་སུན་མྲི་ཕྲིན་པས་

གང་ཟག་གྲི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་པར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །ཚུལ་འདྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཉྲིད་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་དགོངས་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཇྲི་སྲྲིད་ཕུང་པོར་འཛིན་ཡོད་པ། །དེ་སྲྲིད་དེ་ལས་ངར་

འཛིན་ཉྲིད། །ངར་འཛིན་ཡོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །དེ་ལས་ཡང་ནྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན། །ལམ་

གསུམ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད་པ། །འཁོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མགལ་མེ་ཡྲི། །དཀྲིལ་

འཁོར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུལ་གྲི། །རྒྱུ་ཅན་འདྲི་ནྲི་འཁོར་བར་འགྱུར། །དེ་ནྲི་རང་གཞན་

གཉྲིས་ཀ་དང༌། །དུས་གསུམ་ཉྲིད་དུའང་མ་ཐོབ་ཕྲིར། །ངར་འཛིན་པ་ནྲི་ཟད་པར་

འགྱུར། །དེ་ལས་ལས་དང་སྐེ་བ་ཡང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་འཇུག་པའྲི་རང་

འགྲེལ་དུ་དངས་སོ། །དེའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་བཞྲིའྲི་དོན་ནྲི། ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་དང་

འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པར་ཡོད་པ་དེ་སྲྲིད་དུ་

ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀང་རང་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་གཉེན་པོ་མ་

སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་ལ་མ་ཉམས་པར་ཡོད། དེ་ཡོད་ན་དེའྲི་དབང་གྲིས་ལས་

བསགས་ནས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལེན། ཅེས་བསན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕུང་པོ་བདེན་

འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ངར་འཛིན་སྐེ་དགོས་པར་བསན་ཀང་གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་

ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ཡོད་ན་ངར་འཛིན་ཡོད་པས་ཁབ། དེ་ཡོད་ན་ལས་བསགས་

ནས་འཁོར་བར་སྐེ་བས་ཁབ། ཅེས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནས་ལ་བསེན་ནས་

ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་དགོས་པས་ཁབ་ཅེས་སྨྲས་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་ནས་ཡོད་ན་ནས་ཀྲི་

མྱུ་གུ་ཡོད་པས་ཁབ་པར་ཁས་བང་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཤཽ་ཀ་བར་པའྲི་དོན་ནྲི། 

ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐེ་བའྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སེ་ལམ་གསུམ་པོ་དེ་

ཉྲིད་ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་གྲི་གོ་རྲིམ་ངེས་པ་མེད་པར་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཅྲིག་བརེན་ནས་སྐེ་བ་མགལ་མེའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་བའོ། །ཤཽ་ཀ་གསུམ་

པའྲི་དོན་ནྲི། ཕུང་པོ་དེ་ནྲི་རང་གཞན་གཉྲིས་ཀ་དང་དུས་གསུམ་ཉྲིད་དུའང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མ་ཐོབ་པ་སེ་མེད་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་ངར་

འཛིན་པ་ནྲི་ཟད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་ལས་དང་སྐེ་བ་ཡང་ཟད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །

གཞན་ཡང་རྲིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ཇྲི་ལྟར་མྲིག་ནྲི་འཁྲུལ་པ་ཡྲིས། །ཞེས་པ་

ནས། དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །འགྲོ་བ་དོན་མེད་ཤེས་ནས་ནྲི། །རྒྱུ་མེད་པ་ཡྲི་

མེ་བཞྲིན་དུ། །གནས་མེད་ལེན་མེད་མ་ངན་འདའ། །ཞེས་པའྲི་བར་དུ་གསུངས་པ་

རྣམས་དངས་སོ། །ཅྲི་སེ་དེ་དག་བྱང་སེམས་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་

སོ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། མ་ངན་འདའ། ཞེས་པའྲི་འཇུག་ཐོགས་ཉྲིད་དུ། དེ་ལྟར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང༌། །མཐོང་ནས་བྱང་ཆུབ་ངེས་པར་འདོད། །འོན་ཀང་དེ་ནྲི་

སྲིང་རེ་ཡྲིས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲྲིད་མཚམས་སྦོར། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་

ཅེས་པ་དང་ཀང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པས་སྔ་མ་རྣམས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱས་པར་ཤེས་སོ། །འོ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་ན། ཉན་ཐོས་

རྣམས་ཀྲིས་གང་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་ནས་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་གཞྲི་

ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སྣོད་ལས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་བསན་

པར་སྒྲུབ་པ་ནྲི། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ཉན་ཐོས་ལ་བསན་པའྲི་མདོ་དག་ལས་

ཀང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་སང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། 

གཟུགས་ནྲི་དབུ་བ་བརོས་པ་འད། །ཚོར་བ་ཆུ་ཡྲི་ཆུ་བུར་བཞྲིན། །འདུ་ཤེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སྲིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སེ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ནྲི་ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་

ལྟར། །ཉྲི་མའྲི་གཉེན་གྲིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་དབུ་བ་བརོས་

པ་དང༌། ཆུ་ཡྲི་ཆུ་བུར་དང༌། སྲིག་རྒྱུའྲི་ཆུ་དང༌། ཆུ་ཤྲིང་གྲི་ཕུང་པོ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་དཔེ་དག་གྲིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ངེས་པར་དཔད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དོན་འདྲི་ཉྲིད་སོན་པར་མཛད་པ་ན་སོབ་དཔོན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྲིས། ཐེག་པ་

ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསན། །གཞན་གྲི་ཟད་པ་སོང་པ་ཉྲིད། །ཟད་དང་མྲི་སྐེའྲི་དོན་དུ་

ནྲི། །གཅྲིག་པ་དེ་ཕྲིར་བཟོད་པར་གྲིས། །ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་

དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡྲི། །གདམས་དག་ལས་ནྲི་ཡོད་

པ་དང༌། །མེད་པ་གཉྲིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ་ཞེས་བཤད་

དོ། །ལུང་བར་པ་འདྲིའྲི་དོན་རོགས་དཀའ་བར་ཡོད་ནའང་འོག་ཏུ་བཤད་པ་

བྱའོ། །སྐབས་འདྲིར་འགྲེལ་བ་ལས། གང་ཞྲིག་གལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་

ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་བསན་ན། དེའྲི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པ་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་རོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ཡྲི་ལུགས་དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་དང་ལུང་དང་

འགལ་བར་རོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་ནྲི་ལེགས་ལྡན་

འབྱེད་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་རབ་འབྱེད་བདུན་པའྲི་འགྲེལ་པར་ཐེག་

དམན་གྲི་མདོ་ལས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་པར་བཤད་པ་ལ། ཤེས་རབ་སྒོན་

མེར། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསན་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དགག་པ་

མཛད་དོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་ཐེག་ཆེན་བསན་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཟེར་རམ། ཐེག་ཆེན་དུ་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐལ་བ་དེ་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁབ་པ་ཡོད་ན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སོན་པ་ཁོ་

ན་ཡྲིན་པར་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་ལས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་ས་རྣམས་དང༌། སྦྲིན་སོགས་དང༌། སོན་ལམ་དང་། བསྔོ་བ་དང༌། སྲིང་རེ་ལ་

སོགས་པ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་མཐུ་བསམ་གྲིས་

མྲི་ཁབ་པ་དག་ཀང་སོན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྲིན་ཆེན་འཕེང་བ་ལས། ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་

ལས་ནྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོན་ལམ་དང༌། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་བཤད་

དེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སྤོད་ལ་གནས་པའྲི་

དོན། །མདོ་སེ་ལས་ནྲི་བཀའ་མ་སྩལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སྩལ་པ། །དེ་ཕྲིར་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཟུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཉྲིས་པ་ལྟར་

ན་དེ་ལ་ཡང་ཁད་པ་མེད་དེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སྣོད་ལས་ནྲི་ཉོན་སྒྲིབ་ཙམ་སང་བའྲི་

ཕྲིར་དུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བསན་ལ། ཐེག་ཆེན་ལས་

ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་བསན་པའྲི་

ཁད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པར་བསོད་པ་ལས། མཚན་མ་མེད་པ་

མ་རོགས་པར། །ཁོད་ཀྲིས་ཐར་པ་མེད་པར་གསུངས། །དེ་ཕྲིར་ཁོད་ཀྲིས་ཐེག་ཆེན་

ལས། །དེ་ནྲི་ཚང་པར་བསན་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་སོབ་

དཔོན་འདྲི་ཡྲི་ལུགས་ལ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་སེ་སྣོད་གཉྲིས་སུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པར་བསན་མ་བསན་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་དུའང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པར་སྒོམ་མྲི་སྒོམ་གྲི་ཁད་པར་བཤད་པའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་སམ་ན་ཐེག་ཆེན་

པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཞྲིང༌། ཉན་ཐོས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པས་ཆོས་ཉྲི་ཚེ་བ་ཞྲིག་གྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཞེས་པའྲི་དོན་

མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་གྲུབ་པ་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་རྲིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརེན་

ནས་ཚད་མས་ངེས་ན་ཆོས་གཞན་གང་གྲི་སེང་དུའང་རྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་བརེན་

ནས་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་བདེན་མེད་ངེས་ནུས་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་པས་ནྲི་ར་ཤེས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞྲི་རེ་རེའྲི་སེང་

དུ་ཡང་རྲིགས་པ་མྲི་འད་བ་རེ་རེ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་མེད་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། 

གཞྲི་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་ཡང་རྲིགས་པ་མྲི་འད་བའྲི་སྒོ་དུ་མ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་མེད་

ངེས་པར་བྱས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་བོ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། ཐེག་དམན་ལ་ནྲི་

རྲིགས་པ་མདོར་བསྡུས་པ་གཅྲིག་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཚད་མས་གྲུབ་ན། དེ་ནས་

རྲིགས་པའྲི་སྒོ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ལ་བརེན་ནས། སྔ་མ་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་བོ་རྒྱས་

པར་མྲི་བྱེད་པས། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་རྒྱས་བསྡུས་དང་རོགས་མ་རོགས་

ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་ཡང་ཤེས་སྒྲིབ་

སོང་བ་ལྷུར་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་

པའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ། དེ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པར་འདོད་པའྲི་ལོག་རོག་དགག་པ་ནྲི། བརོལ་

ཐབས་སྨྲས་བ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་ན་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡང་མྲི་འཐད་ཅེས་བཤད་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། མདོ་སེ་

པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ལུང་རྲིགས་གཉྲིས་ཀས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སྒོ་ལེགས་

པར་ངེས་ཀང་ཕུང་པོ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། བཏགས་ཆོས་རང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་གདགས་གཞྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་དགོས་པས་ཀང་

མ་ཁབ་སེ། གནས་མ་བུའྲི་སེ་པས་བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་རོགས་ཀང་བུམ་པའྲི་

གདགས་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་རྡུལ་རས་ཡོད་དུ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་ཕྲིར། ཉན་ཐོས་དགྲ་

བཅོམ་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང༌། བདེན་འཛིན་ལ་ཉོན་མོངས་ཀྲིས་

ཁབ་ཅྲིང་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང༌། ས་

བདུན་པར་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་མ་སངས་ཤྲིང་ས་བདུན་པ་ནས་ཉན་ཐོས་དགྲ་

བཅོམ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ནུས་པར་

སྨྲ་བ་རྣམས་ནྲི་ནང་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ས་བདུན་པ་བས་ཀང་ཉན་ཐོས་དགྲ་

བཅོམ་བོ་ཡྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། ས་བདུན་པར་ཤེས་

རབ་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སོང་བའྲི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་ཅྲིང་ཉན་ཐོས་

དགྲ་བཅོམ་གྲིས་དེ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་མཐོང་སངས་འཇུག་

པ་གཟུང་རོག་ཡང་མ་ལུས་པར་སངས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་མ་ལུས་

པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་ཐོབ་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་

འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ཡོད་ན་ནྲི་ངར་འཛིན་གྲི་སྒོ་ནས་ལས་

བསགས་ནས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལེན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུན་

ཞུགས་མཐོང་ཆོས་ཞྲི་ཆོས་ཅན། ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་སྐེ་བར་ཐལ། ཕུང་

པོ་བདེན་འཛིན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ས་བཅུ་པའྲི་མདོའྲི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་གྲི། ས་

དྲུག་པ་མན་ཆད་དུ་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་བག་ལ་ཉལ་

གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་སོང་བའྲི་ནུས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མ་ཐོབ་པས། ཉན་ཐོས་དགྲ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བཅོམ་བོ་ཡྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་ལ། ས་བདུན་པར་དེ་ཐོབ་པའྲི་

ཕྲིར་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ནུས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཉན་ཐོས་ལ་ནྲི་དགྲ་

བཅོམ་ཐོབ་པའྲི་དུས་སུ་ཡང་འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་ཉོན་སྒྲིབ་སངས་ཀང་བག་ལ་

ཉལ་གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་སོང་བའྲི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་མེད་དོ། །རྲིན་ཆེན་ཕེང་བའྲི་ལུང་གྲི་དོན་

ཡང༌། ཇྲི་སྲྲིད་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་འཛིན་ཤས་ཆེ་བ་དེ་སྲྲིད་དུ་ངར་འཛིན་ཤས་ཆེ་བར་

འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། ངར་འཛིན་ཤས་ཆེ་བ་དེ་སྲྲིད་དུ་ལས་གསོག་པ་ཤས་ཆེ་ལ། ལས་

ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བ་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་

ཐལ་བ་དང་པོ་ནྲི་འབེལ་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་ན་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀང་མ་རོགས་པས་ཁབ་པར་འདོད་པའྲི་ངོར། མདོ་སེ་པས་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཚད་མས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་འབའ་ཞྲིག་

ཡྲིན་པས་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར་བསྒྲུབ་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡང་དག་ཏུ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་

པའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་ཆེས་གསལ་བར་བྱས་སོ། །ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་རང་སེ་མཐའ་དག་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་

ཚང་བ་ཚད་མས་རོགས་པ་ལྟ་ཞོག །གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའྲི་སྐེ་བོ་ཐ་

མལ་བ་དག་ལ་ཡོད་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་སུན་

མ་ཕྱུང་བར་རང་སེ་འདྲི་དག་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་སེང་དུ། རང་སེ་འདྲི་དག་གང་ཟག་གྲི་

བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྲིས་སྒོ་བཏགས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་རང་ལུགས་ལ་

དམ་འཆའ་བས་ལྷག་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གང་ཟག་གྲི་ཐ་སད་བཏགས་དོན་

རྲིགས་པས་བཙལ་ནས་འཇོག་པའྲི་སྒོ་ནས་གང་ཟག་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་རྒྱ་བསྐེད་དེ་སྨྲ་བར་བྱ་ཡྲིས། བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

གནོད་བྱེད་དང༌། རོད་གཞྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ངེས་པ་བསན་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྨྲོས་ཤྲིག །ཉན་

ཐོས་གནས་མ་བུ་པས་བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་རོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཅྲི་

ཞྲིག །བཏགས་ཡོད་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལ་བྱེད་དམ། བཏགས་ཡོད་

མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་བྱེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱན་བན་གྲིས་ཀང་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པར་རོགས་པ་སོགས་སུ་ཧ་

ཅང་ཐལ་ཞྲིང༌། ར་བའྲི་འདོད་པའྲི་ལན་དུ་འབེལ་བ་མེད་དོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་བུམ་

པའྲི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་རྣམས་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་

གྱུར་པའྲི་བུམ་པ་ཡང་མེད་པ་ཙམ་ལ་བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་ཡྲིན་པའྲི་དོན་དུ་བྱས་

པའྲི་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་བཏགས་ཡོད་ཙམ་བུམ་པའྲི་སེང་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་བྱེད་དམ། 

བུམ་པ་ཞེས་མྲིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་གྲིས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མ་གཏོགས། མྲིང་དོན་

རྲིགས་པས་བཙལ་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བཏགས་ཡོད་ཀྲི་དོན་དུ་

བྱས་པ་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བཏགས་ཡོད་བུམ་པའྲི་སེང་དུ་ཚད་མས་

ངེས་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་ཙམ་གྲིས་བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་ཚད་མས་

ངེས་པར་འཇོག་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ནུས་ན། མདོ་སེ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་སྤྲི་

མཚན་གྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་སྤྲི་མཚན་གྲི་སེང་

དུ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་བདེན་མེད་ཙམ་ཚད་མས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། གནས་མ་བུ་པས་

བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་བུད། འདོད་ན། མདོ་སེ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀྲིས་སྤྲི་མཚན་གྲི་སེང་དུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། འདོད་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དེའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་པར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་

ཞྲིང༌། ཁབ་རགས་ཡང་ཁས་བངས་སོ། །དེས་ན་བཏགས་ཡོད་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་

ཚད་མས་ངེས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཏགས་ཆོས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་ན་

གདགས་གཞྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཡྲི། རང་རང་གྲི་གྲུབ་

མཐས་བཏགས་ཡོད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞག་པ་དེ་འད་བའྲི་བཏགས་ཡོད་དུ་ངེས་པ་

ལ་གདགས་གཞྲིའང་དེ་འད་པའྲི་བཏགས་ཡོད་དུ་ངེས་དགོས་སོ། །ཞེས་ཁས་མྲི་

ལེན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན། ཚད་མ་སེ་

བདུན་ནས་བཤད་པའྲི་མདོ་སེ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཉན་ཐོས་གནས་མ་བུ་བ་བས་

ལྟ་བ་དམན་པར་ཐལ། དེས་བུམ་སོགས་བཏགས་ཡོད་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བར་རོགས་

པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་བུམ་སོགས་རས་གྲུབ་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་རྒོལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་ཀ་ཁས་བངས་སོ། །གང་ཟག་གྲི་སེང་དུ་རང་བཞྲིན་

མེད་པ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཚད་མས་ངེས་ན། ཕུང་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་དམ་

འཆའ་བ་མྲི་སྲྲིད་དེ། རྲིགས་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གྲི་སེང་དུ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་

མཐར་ཐུག་པ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་པ་དེས་ཕུང་སོགས་ཀྲི་སེང་དུའང་བདེན་མེད་བོ་ཁ་

ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་ངེས་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་མེད་དུ་རྲིགས་སོབས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ། ཤེས་བྱའྲི་གསལ་བའྲི་དབྱེ་

བ་སྲྲིད་ཚད་རེ་རེ་ནས་བདེན་མེད་དུ་རགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་

ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྲིགས་སོབས་ཀྲིས་

ངེས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གོང་དུ་བརོད་པའྲི་བརག་པ་གཉྲིས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན། གནས་མ་བུ་པས་

བུམ་པའྲི་སེང་དུ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །ས་དང་

པོ་པས་ཀང་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ནུས་པར་ཐལ། ས་དང་པོ་པའྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་མཐོང་སངས་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་སོང་བའྲི་ནུས་པ་ཡོད་

ཅྲིང༌། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་ལ་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ས་དང་པོ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདག་

མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཡོད་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་རེས་

ཐོབ་ཏུ་འདེན་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ལ་ཡང་ནུས་པ་དེ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད་སོམས་ཤྲིག །རགས་སྔ་མ་ཡང་ཁས་བངས་

ཏེ། ས་དང་པོ་ལ་གནས་པས་མཐོང་སངས་ཤེས་སྒྲིབ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀྲི་གཉེན་པོར་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་རོགས་པར་ཐོབ་ལ། ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ལ་དེ་མེད་ཅེས་རང་གྲི་དམ་བཅའ་ཡྲི་གེར་བྲིས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་ཟག་

དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་མཐོང་སང་སངས་ན། 

གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་སངས་སོ། །ཞེས་ཀང་

ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྒ་མྲི་རག་རོགས་

ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་བསལ་བ་ན། གང་ཟག་དེའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་ཚད་མས་སྒ་རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་བསལ་ལོ་ཞེས་ཀང་འཇོག་མྲི་ནུས་

པར་ཐལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ས་དང་པོ་བས་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་ལ། ས་དང་པོ་བས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ནུས་སོ་ཞེས་

ཁད་འབྱེད་པ་ནྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། ཡང་ན་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་དུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་

པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་མན་ཆད་དུ་ཉོན་སྒྲིབ་བག་ལ་ཉལ་

སོང་བའྲི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། ས་བདུན་པ་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་

པའྲི་ཆ་ནས་ཀང་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ནུས་ཏེ། དེར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་

ཆ་ནས་བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་སོང་བའྲི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ས་བདུན་

པའྲི་དུས་སུ་སོང་ནུས་ཤྲིང་ས་བརྒྱད་པའྲི་དུས་སུ་སངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་

བབ་ཆོལ་ཡྲིན་ཏེ། ས་དང་པོ་བས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཆ་ནས་ཀང་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་ནུས་པར་ཐལ། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་མཚན་འཛིན་གྲིས་མ་བཅྲིངས་པའྲི་

ཤེས་རབ་ཡྲིན། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་

ཤེས་རབ་དེ་མཚན་འཛིན་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ཤེར་རབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བརོད་

ན། འཁོར་གསུམ་ཀ་ལ་ལན་ཅྲི་ཡོད། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་བདེན་འཛིན་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་སངས་པ་དང༌། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་མཚན་འཛིན་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་སོགས་རང་ལུགས་ལ་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་བངས་སོ། །བག་ལ་ཉལ་གྲི་

ཉོན་སྒྲིབ་ས་བདུན་པའྲི་དུས་སུ་སོང་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། ས་བདུན་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་བག་ལ་ཉན་གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྲི་དངོས་གཉེན་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་

རམ། དེའྲི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་བའྲི་ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དངོས་སུ་འདེན་པའྲི་
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ཕྲིར་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་མ་སངས་པར་འདོད་པ་དང་

དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་

པོའྲི་དུས་སུ་མཐོང་སང་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ། དེས་མཐོང་སང་མ་ལུས་

པ་དངོས་སུ་སོང་བའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་འདེན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའྲི་དུས་ན་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་

གསར་དུ་མཐོང་ནུས་པར་ཐལ། མཐོང་སངས་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། སོ་སྐེའྲི་དུས་ན་འཕགས་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་ཡོད་པ་

སོགས་ཐམས་ཅད་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྫུན་གྲི་རྲིབ་མ་ཙམ་གྲིས་

རྲིགས་པའྲི་དཔད་པ་མྲི་ཤེས་པ་དག་ལོག་པའྲི་ལམ་ལ་བཀྲྲི་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །ཉན་

ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཉོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་མ་སངས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཐར་པ་ལ་

སྐུར་པ་འདེབས་པ་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པས་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་

བཏགས་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཉོན་སྒྲིབ་ལྷན་

སྐེས་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་རྣམས་དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་སྐབས་གནས་ལ་

ཡྲིད་གཉྲིས་ཟ་བའྲི་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ས་བོན་ཟད་པར་མ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཉོན་

སྒྲིབ་མཐོང་སངས་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པ་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་དེ་གཙོ་བོར་ཐར་པ་འཐོབ་པ་ལ་སྒྲིབ་པ་

ཡྲིན་ནམ། གཙོ་བོར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་

ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཐར་པ་མ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འཁོར་བར་འཆྲིང་



 405  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བྱེད་ཀྲི་ཉོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་འགལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་བག་ལ་ཉལ་

གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་གཙོ་བོར་ཤེས་བྱ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། རྒྱུ་རྐེན་ལས་

སྐེས་པ་ཡྲིན་ཀང་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲིས་འགོག །གཙོ་བོར་

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་

སྒ་བཤད་ཡྲིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་ཡང་བྱས་

པའྲི་སྒ་བཤད་ཡྲིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བརོད་ན་གང་གྲིས་འབྱེད་ཅྲི་སེ་

སྒྲིབ་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐོབ་བྱ་བྱང་ཆུབ་

ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། བྱང་ཆུབ་

འཐོབ་པའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་པའྲི་སང་བྱ་སྒྲིབ་པ་དེ་གཙོ་བོར་ཐར་པ་ལ་སྒྲིབ་པ་དང༌། 

གཙོ་བོར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་

ཡང་། བག་ལ་ཉལ་གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་ཅེས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་གང་ལ་བྱེད། མ་རྲིག་བག་

ཆགས་ཀྲི་ས་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ས་བརྒྱད་པ་ནས་མ་ལུས་པར་སངས་པར་

འདོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རྒྱུད་བ་ར་འགྲེལ་ལས་མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་དང་

ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ལེན་པ་ས་བཅུ་པའྲི་

བར་དུ་མ་སངས་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་

ས་སངས་པ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སངས་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སངས་པར་

རྒྱུད་བ་ར་འགྲེལ་སོགས་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ལན་དུ་མར་བཤད་པ་དང་འགལ་
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བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ས་བརྒྱད་པར་ཡང་སངས་ན་འཕགས་པ་དཔལ་ཕེང་གྲི་མདོ་ལས། 

དབང་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང༌། མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་དང་ཟག་པ་

མེད་པའྲི་ལས་ཀྲི་རྐེན་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ལེན་པར་བཤད་པ་དང་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་ཡོན་ཏན་གཙང་བའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཐོབ་པར་

ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན། 

དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་དག་ཕྲིར་དང༌། །བག་ཆགས་སང་ཕྲིར་གཙང་བ་ཡྲིན། །ཞེས་

སོགས་ཀྲི་རྒྱུད་བ་མའྲི་གཞུང་ར་འགྲེལ་ལས་ག་ཚོམས་སུ་བརྒལ་བའོ། །གཞན་

ཡང་མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་ནྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའམ། བདེན་སྣང་གྲི་མཚན་

མའྲི་སྤོས་པ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་བའྲི་བག་ཆགས་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་པ། དེ་མ་ལུས་པར་

མ་སངས་པར་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་བདག་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་མྲི་འཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བ་མའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། མ་རྲིག་པའྲི་

བག་ཆགས་ཀྲི་ས་དེ་ཉྲིད་ལ་བརེན་ནས་མཚན་མའྲི་སྤོས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཕ་མོ་

དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་བདག་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཤྲིན་ཏུ་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་

མྲི་འཐོབ་བོ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་ནྲི་ཤེས་བྱའྲི་

སྒྲིབ་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཡྲིན་པར་

དབུ་སེམས་ཀྲི་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་སུས་ཀང་བཤད་པ་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉན་རང་

དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མ་སངས་པར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲིའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ལས་ཀང་བཤད་པ་མེད་ཅྲིང༌། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་

ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་གྲི་འབས་བུ་འཆད་པའྲི་སྐབས་སུ། འབས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་

སུ་གཅོད་པ་དང༌། གཞན་གོ་བར་བྱེད་པ་དང༌། གཞན་ཡྲིད་ཆེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། 

ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། ཉེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་

པར་དག་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ཞེས་ཉན་

རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཉོན་སྒྲིབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐེག་དམན་གྲི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་ཀྲི་འབས་བུར་བཤད་ཅྲིང༌། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མངོན་པར་རོགས་པས་ཉོན་མོངས་

པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མངོན་པར་རོགས་

པས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ལམ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་པར་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་ས་སེ་ལས་བཤད་

ཅྲིང༌། ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་ལམ་གསུམ་གྲི། །ཉམས་ཕྲིར་སོབ་མ་བསེ་རུ་དང༌། །རྒྱལ་

སྲས་རྣམས་ཀྲི་དག་པ་སེ། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས། དེ་ལ་ཉན་ཐོས་

ཀྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་དང༌། 

གཏྲི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དབུ་སེམས་ཀྲི་གཞུང་དུ་

མ་ཞྲིག་ལས། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པས་ཉོན་སྒྲིབ་སངས་པར་ལན་དུ་མ་ཞྲིག་བཤད་

ལ། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའྲི་འགོག་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་འགོག་པ་དང༌། 

དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་ཤེས་ལ་ཟག་པ་ཟད་པའྲི་མངོན་ཤེས་དང༌། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་དྲི་མ་ཟད་པ་དང་མྲི་སྐེ་བ་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གྲི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོངས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲགས་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བཏང་སེ། འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་

སྐུར་པ་འདེབས་པར་བྱེད་པའྲི་ནགས་ཐྲིབས་པོར་འཇུག་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །གལ་ཏེ་

འདྲི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་པོ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོམ་ལྡན་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི། སོབ་

པའྲི་ཐེག་པས་ཆགས་ལ་སོགས། །སོང་བར་འགྱུར་བ་མྲིན་ཞེས་འཛིན། །ཞེས་

བཤད་པའྲི་ར་ལྟུང་འབྱུང་བས་སོམ་པ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། མཐོང་སང་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང་ལྡོག་

པ་གཟུང་རོག་ལ་སོགས་པ་སོན་པའྲི་སྐབས་རྣམས་ནྲི། ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རོགས་པ་མེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རེ་ཤྲིག་གདུལ་བྱའྲི་ངོར་ཁས་བངས་

པའྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་དོན་ལ་གནས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་རེ་བཙུན་གྲི་རང་

ལུགས་སོན་པའྲི་གཞུང་མ་ཡྲིན་པས། སྐབས་འདྲིར་དེ་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་

དོ། །གཞན་དུ་ན་ཁོད་རང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང༌། རེ་

བཙུན་བྱམས་མགོན་གྲིས་དབུས་མཐའ་ལས་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་སྐོན་ཇྲི་ལྟར་སོང་བ་སོམས་ཤྲིག །ཁོ་བོ་

ཅག་གྲིས་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ངར་འཛིན་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་

བོར་སྨྲས་ཀྲི། ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ཡོད་ན་ངར་འཛིན་ཡོད་པས་ཁབ་པར་མ་སྨྲས་

པའྲི་ཕྲིར། རྒྱུན་ཞུགས་མཐོང་ཆོས་ཞྲི་ལས་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་སྐེ་བར་ཐལ་བ་

འཕེན་པ་ནྲི་ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་ས་དྲུག་

པར་ཤེར་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལྷག་པར་བཤད་པ་དང༌། ས་དྲུག་པ་བས་ཉན་

ཐོས་དགྲ་བཅོམ་བོ་ཡྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་ནུས་པར་བཤད་པ་ནང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ལ་སྐོན་འཛིན་པར་སེམས་པ་སེ། 

ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས། ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་དུ་ཉན་རང་བོས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་

ནུས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཡང་མདོ་ཉྲིད་ལས་ས་དྲུག་པར་ཤེར་ཕྲིན་ལྷག་པར་བཤད་

པ་གཉྲིས་ནང་འགལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན། མདོ་ལས་དེ་ལྟར་མ་བཤད་དོ། །ཞེས་མངོན་

སུམ་ལ་བསོན་པར་བྱེད་དམ། རྲིན་ཆེན་ཕེང་བའྲི་ལུང་གྲི་དོན་འཆད་ཚུལ་དེ་ཡང་

ཤྲིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། སྔར་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་སྐབས་སུ་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་

འཛིན་ཤས་ཆེ་བ་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་མཐོང་ཆོས་ཞྲིའྲི་སྐབས་སུ་ཤས་ཆུང་དུ་སོང་ངམ་

མ་སོང༌། མ་སོང་ན་རྒྱུན་ཞུགས་མཐོང་ཆོས་ཞྲི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དབང་གྲིས་

འཁོར་བར་སྐེ་བ་ཤས་ཆེ་བར་ཐལ། ཁོད་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་འཛིན་ཤས་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར། 

འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །ཤས་ཆུང་དུ་སོང་ན་གཉེན་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་

ལ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་ཆུང་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནམ། གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཆུང་དུ་སོང་

བ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ལམ་གཏན་ནས་མ་བསྒོམས་ཀང་ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་ལ་སྒྲིབ་

པ་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་ནས་མཐར་སངས་རྒྱས་པ་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་

གཉེན་པོ་བདེན་མེད་བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཆུང་དུ་སོང་བ་ཡྲིན་ནམ། རག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་པར་བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་ལ་

བདེན་འཛིན་ཤས་ཆུང་དུ་སོང་བ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་ལ་བདེན་མེད་

རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མྲི ་སྲྲིད་པར་འདོད་པའྲི ་གྲུབ་མཐའ་གཞྲི་ནས་ཉམས་

སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་པ་ཙམ་ཞྲིག་

གོམས་པར་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བདེན་འཛིན་མ་ལུས་བར་སོང་ནུས་པར་ཐལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞྲིང༌། བདེན་འཛིན་ཡྲིན་ན་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པ་དང་ནང་

འགལ་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སོབ་ལམ་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་འཛིན་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་ཁས་

བངས་ནས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་མྲི་སོབ་ལམ་དུ་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་སངས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་

འདོད་པའང་ཤྲིན་ཏུ་ནང་འགལ་ལོ། །

སྨྲས་པ། སྐུལ་བྱེད་ཕག་དོག་དག་པོས་ཡྲིད་བསྐོད་ནས། །ཉྲིན་མཚན་དུ་མར་

འབད་པས་བསམས་པའྲི་མཐར། །ལུང་དོན་འཆད་ཚུལ་འདྲི་འད་མཐོང་བའྲི་

ཚེ། །མཁས་པས་ཁེལ་དང་བརེ་དང་ངོ་མཚར་སྐེ། །བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །

འོ་ན་རང་ལུགས་ལ་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་དུ་ཉན་རང་བོས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་མྲི་

ནུས་ཤྲིང༌ས་བདུན་པ་ནས་ནུས་པའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཆོས་ཉྲིད་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ཏེ། ས་བདུན་པར་ཐབས་མཁས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐོབ་པས། 

རྲིང་དུ་སོང་དེར་འདྲིར་ནྲི་སྐད་ཅྲིག་དང༌། །སྐད་ཅྲིག་ལ་ནྲི་འགོག་པར་འཇུག་འགྱུར་

ཞྲིང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ་འགོག་པ་ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་ལ་

སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ལྡང་བར་ནུས་ཤྲིང༌། ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་དང་ཉན་རང་

རྣམས་ལ་དེ་འད་བའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས། རང་

གྲི་ཡུལ་ཤེས་པའྲི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་བྱང་སེམས་

རང་གྲི་ཡུལ་འགོག་པ་ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་ཤེས་པའྲི་ཆེ་བའོ། །

གསུམ་པ་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་པའྲི་

ཚད་ལྡན་གཞན་གྲིའང་ལུགས་བརོད་པ་ལ། རྒྱལ་སྲས་ཞྲི་བ་ལྷའྲི་ལུགས་བཤད་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དང༌། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བ་ར་འགྲེལ་གྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སྤོད་

འཇུག་ལས། བདེན་པ་མཐོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་གྲི། །སོང་ཉྲིད་མཐོང་བས་ཅྲི་ཞྲིག་

བྱ། །ཞེས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་དེ། དེ་ཡྲི་དོན་ནྲི་བདེན་པའྲི་མྲི་རག་ལ་སོགས་

བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་

འགྱུར་གྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་

འབད་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ལན་དུ། གང་ཕྲིར་ལུང་ལས་ལམ་འདྲི་

ནྲི། །མེད་པར་བྱང་ཆུབ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པས་སོང་པར་མཐོང་བའྲི་ལམ་འདྲི་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་གསུམ་གང་ཡང་ཐོབ་པ་མེད་

པར་གསུངས་ཞེས་པའོ། །ལུང་ལས་གསུང་ཚུལ་ནྲི་སྤོད་འཇུག་འགྲེལ་ཆེན་ལས། 

ཡུམ་གྲི་མདོ་ལས་དངོས་པོའྲི་འདུ་ཤེས་ཅན་ལ་ཐར་པ་མེད་པ་དང༌། དུས་གསུམ་

གའྲི་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་རང་རྒྱལ་གྲི་བར་རྣམས་ཤེར་ཕྲིན་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བརེན་ནས་

ཐོབ་པར་གསུངས་པ་དངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་རྐང་པ་ལ་བྱེད་

པ་དོན་མྲིན་ནོ། །དེ་ནས། བསན་ར་དགེ་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། །དགེ་སོང་ཉྲིད་ཀང་དཀའ་

བར་གནས། །སེམས་ནྲི་དམྲིགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྲིས། །མ་ངན་འདས་པའང་

དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། བདེན་མེད་མ་རོགས་ན་དོན་དམ་

པའྲི་དགེ་སོང་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་བ་དང༌། སེམས་བདེན་འཛིན་

གྲི་དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་ལམ་གྲིས་མང་འདས་མྲི་འཐོབ་པར་བསན་ནོ། །དེ་

ནས་ཉོན་མོངས་སངས་པས་གྲོལ་ན་དེའྲི། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་བསྒོམས་པས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉོན་མོངས་པ་སངས་ཏེ་གྲོལ་བར་འགྱུར་ན། ཞེས་ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་ནས། དེའྲི་

གནོད་བྱེད་ནྲི། འོ་ན་མྲི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་མངོན་པ་

སོགས་ནས་བཤད་པའྲི་ཆགས་སོགས་ར་བ་དང་ཉེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལ་

ཉོན་མོངས་སུ་བྱས་བའྲི་ཉོན་མོངས་དེ་རེ་ཤྲིག་མངོན་གྱུར་མགོ་མནན་པ་ཙམ་གྲི་

ཚེ་ཉོན་མོངས་ཟད་པའྲི་གྲོལ་བ་ཐོབ་པར་འཇོག་དགོས་ཏེ། ལམ་དེ་ཇྲི་ཙམ་བསྒོམས་

ཀང་དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་ལ་མ་ཞུགས་པས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་གང་ཡང་

ཟད་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འདོད་ན་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་དེར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་པར་མྲི་

ནུས་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་རེ་ཤྲིག་མེད་ཀང་དེ་དག་ལ་ལས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མ་འཕེན་པའྲི་ནུས་པ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོན་པ་ནྲི། 

ཉོན་མོངས་མེད་ཀང་དེ་དག་ལ། །ལས་ཀྲི་ནུས་པ་མཐོང་བ་ཡྲིན། །ཞེས་པའོ། །གཞུང་

འདྲིའྲི་དོན་མོའུ་འགལ་གྲི་བུ་དང་འཕགས་པ་སོར་ཕེང་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཉོན་

མོངས་མེད་ཀང་སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲི་ནུས་པ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བ་ཡྲིན་ཞེས་པ་ལ་

འཆད་པ་ནྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གོང་འོག་གྲི་རོད་ལན་རྣམས་དང་འབེལ་མེད་

དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཉོན་མོངས་སངས་པས་གྲོལ་ན། ཞེས་པའྲི་ལན་དུ་འཆད་

དགོས་པས་མོའུ་འགལ་གྲི་བུས་གྲོལ་བ་མ་ཐོབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ལས་ཀྲི་ནུས་པ་མཐོང་བ་ཡྲིན། །ཞེས་པ་རགས་མ་གྲུབ་སེ། མྲི་རག་སོགས་བཅུ་

དྲུག་རོགས་པའྲི་ལམ་དེས་ཡང་སྲྲིད་ཕྲི་མ་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲི་གཙོ་བོ་སྲེད་པ་

མེད་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོན་པ་ནྲི་རེ་ཤྲིག་ཉེར་ལེན་སྲེད་པ་ནྲི། །མེད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཅེས་ངེས་པ་ཉྲིད་ཅེ་ན། །ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ལན་སོན་པ་ལ། སྲེད་འདྲི་ཉོན་མོངས་ཅན་

མྲིན་ཡང༌། །ཀུན་རྨོངས་བཞྲིན་དུ་ཅྲི་སེ་མེད། །ཚོར་བའྲི་རྐེན་གྲིས་སྲེད་པ་

ཡྲིན། །ཚོར་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་རྐང་པ་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་འདྲི་ལྟར་སོན་ཏེ། སྲེད་པ་ལ་མངོན་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་ཉོན་མོངས་

ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་སྲེད་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་གཅྲིག་དང༌། དེ་འད་བའྲི་ཉོན་མོངས་

ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྲེད་པ་གཉྲིས་འདོད་རྲིགས་པར་ཐལ། སྲེད་པའྲི་ར་བར་གྱུར་པའྲི་

ཀུན་རྨོངས་མ་རྲིག་པ་ལ་དེ་འད་བའྲི་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་

གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་མགོ་མཚུངས་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རགས་དངོས་སྨྲ་བས་

ཁས་བངས་ཏེ། མ་རྲིག་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་

སུ་འབྱེད་པར་རང་སེ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲིས་ནྲི་མངོན་པ་པ་དང༌། དབུ་མ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པའྲི་ཉོན་

མོངས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་སྲེད་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་ཡོད་པར་སོན་གྲི། 

བདེན་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཉོན་མོངས་ཅན་མྲིན་པའྲི་སྲེད་

པ་ཡོད་པར་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །སྲེད་པ་ལ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་ཅྲི་གྲུབ་ཅེ་ན། 

དེ་ལྟར་ན་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའྲི་ལམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་ཐུན་མོང་

བའྲི་ནང་ཚན་གྲི་སྲེད་པ་མངོན་གྱུར་རེ་ཤྲིག་མགོ་གནོན་ནུས་ཀང༌། བདེན་འཛིན་

གྲིས་དངས་པའྲི་སྲེད་པ་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་ཡང་མྲི་ནུས་པས་ལམ་དེས་

སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་སྲེད་པ་མ་ལུས་པ་སོང་བ་རགས་མ་གྲུབ་

ཅེས་པའོ། །རྐང་པ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དང་བལ་ན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྲེད་པ་སྐེ་བ་འགོག་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་དང་བལ་ན་ཚོར་བ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་མྲི་འབལ་བར་སྲེད་པ་དང་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལ་

འབལ་འདོད་ཀྲི་སྲེད་པ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། མཐུན་རྐེན་ཚང་

ཞྲིང་འགལ་རྐེན་མེད་པའྲི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་བར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །

རང་ལུགས་ཀྲི་ཚོར་བ་ལ་སྲེད་པ་ལྡོག་ལུགས་ནྲི། འོག་ཏུ། གང་ཚེ་ཚོར་པོ་

འགའ་མེད་ཅྲིང༌། །ཚོར་བའང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ། །དེ་ཚེ་གནས་སྐབས་འདྲི་མཐོང་

ནས། །སྲེད་པ་ཅྲི་ཕྲིར་བཟློག་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་ཚོར་བ་པོ་དང་ཚོར་བ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་མཐོང་བ་གོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སྲེད་པ་ལྡོག་དགོས་པར་

གསུངས་པས་དེའྲི་ཤུགས་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་མཐོང་ན་སྲེད་པ་མྲི་ལྡོག་བར་

བསན་ཏོ། །འདྲི་ནྲི་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གནས་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་ལྡན་

ལ། །ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་ཅྲིས་མྲི་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་ལ། དེ་

ནས་བདེན་པར་དམྲིགས་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་ན་ཡུལ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་

ནས་གནས་པའྲི་དབང་གྲིས་མྲི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་བསྒོམས་པས་རེ་ཤྲིག་མགོ་

མནན་པའྲི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་རྣམས་སར་ཡང་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དཔེ་

དང་བཅས་པས་བསན་པས་ནྲི། དམྲིགས་པ་དང་ནྲི་བཅས་པའྲི་སེམས། །འགའ་ཞྲིག་

ལ་ནྲི་གནས་པར་འགྱུར། །སོང་པ་ཉྲིད་དང་བལ་བའྲི་སེམས། །དགག་པ་སར་ཡང་སྐེ་

འགྱུར་ཏེ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའྲི་སོམས་འཇུག་བཞྲིན། །དེ་བས་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་པར་

བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་། 

ཉོན་མོངས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་སོགས་པ་ཐལ་གྱུར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་ཁད་པར་མཐའ་དག་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཞྲི་བ་

ལྷ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་གཉྲིས་དབྱངས་གཅྲིག་དང་དགོངས་པ་གཅྲིག་

གོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཚོར་བའྲི་རྐེན་གྲིས་སྲེད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་སོགས་ལ་ཆ་པ་

དང་བརེགས་དབང་ཕྱུག་སེང་གེས། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་ཡོད་པའྲི་རགས་ཀྲིས་འབས་བུ་

ཡོད་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྤོད་འཇུག་འགོག་པའྲི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ནྲི། 

མདོ་ལས་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་གསུང་པ་ནྲི། ཚོར་བའྲི་རྐེན་གྲིས་སྲེད་

པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པས་ཕོགས་སྔ་མ་གོ་བའྲི་

བབ་ཆོལ་ཏེ། བོད་ཀྲི་མཁས་པ་དག་ལ་འདྲི་འད་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་ཤྲིན་ཏུ་མང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བ་ར་འགྲེལ་གྲི་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་

ལས། དང་པོ་མངོན་རོགས་རྒྱན་ར་འགྲེལ་ལས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ལ་དབྱེར་མེད་ཕྲིར། །རྲིགས་ནྲི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྲིན། །བརེན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

བྱེ་བག་གྲིས། །དེ་ཡྲི་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདྲིས་ཉན་རང་

རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པ་ཡོད་པར་བསན་ཏེ། སྐབས་འདྲིར་དམྲིགས་རེན་

ལ་རེན་གྲི་སྒས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ལྟ་བུའྲི་རེན་དང་བརེན་པ་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་རེན་ནམ་དམྲིགས་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་དབྱེ་བ་

མེད་ཀང༌། བརེན་པ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གྲིས་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ལ་དམྲིགས་ནས་

བསྒོམས་པ་ན་འཕགས་ཆོས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་

བས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་དོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྟར་འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་བཤད་པའྲི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བརོད་ན། 

ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཞེས་པ་ནྲི་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས་དེ་ལ་རོག་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྲི་

དངོས་པོ་དང་དེའྲི་མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སེ། དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཆགས་པ་

མེད་པ་ཉྲིད་དུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཡོད་པར་མ་གྱུར་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་དོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཉྲིད་འཕགས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་རྲིགས་སྒྲུབ་པའྲི་རེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སོན་

པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་དངོས་པོ་དང་དེའྲི་མཚན་མ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་ཆགས་པས་

གཟུང་བ་ལྟར་ཡོད་པ་མྲིན་པའྲི་བདེན་སོང་ལ་ཆོས་དབྱྲིངས་སུ་བཤད་དོ། །དེ་འདའྲི་

ཆོས་དབྱྲིངས་རྲིགས་ཡྲིན་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྲིགས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཆོས་དབྱྲིངས་དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྲིར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་པའྲི་རོད་པ་

བཀོད་དེ། རྲིགས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྲི་ལམ་གྲི་སྐབས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་

བསམས་པའོ། །དེའྲི་ལན་དུ་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས། ཇྲི་ལྟར་དམྲིགས་པ་ན་འཕགས་པའྲི་

ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་རྲིགས་ཡྲིན་པར་བརོད་པ་དེས་ན་འདྲིར་ཧ་

ཅང་ཐལ་བ་ཅྲི་སེ་ཚོལ་བར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་དུ་བྱས་ནས་སོབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ་རོགས་

པའྲི་རྲིམ་གྲིས་དམྲིགས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། འཕགས་པའྲི་ཆོས་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རྒྱུ་ཡྲི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་ཉྲིད་དུ་ཐ་སད་

འདོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་ལམ་

གྲི་སྐབས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་གནས་པ་མྲིན་གྲི། ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་སོ་སོའྲི་ལམ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གྲིས་དམྲིགས་ནས་བསྒོམ་པ་ན་འཕགས་ཆོས་ཀྲི་རྒྱུ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚེ་

ཐེག་པ་སོ་སོའྲི་རྲིགས་ཁད་པར་ཅན་དུ་འཇོག་པར་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཉན་རང་

འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པར་དངོས་སུ་བཤད་པ་འདྲི་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་པ་བསོན་མེད་

པར་གྲུབ་བོ། །

གཞན་ཡང་། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་དང་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་ཀར་དུ་ཆོས་

དབྱྲིངས་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྲི་རྲིགས་སུ་འཇོག་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། དེའྲི་ཕྲིར་འཕགས་

པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ནྲི་འདུས་མ་བྱས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརོད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་རབ་ཏུ་ཕེ་ཞེས་པ་བཤད་པའྲི་གཞྲིར་བྱའོ། །གང་

ན། འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ནྲིའོ། གང་ལས་ན། སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་

ལས་སོ། །གང་གྲིས་ན། འདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་

སྒོ་ནས་སོ། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་འདུས་མ་བྱས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དེ་ཡོད་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ལ་འཆད་ན། གཞྲི་མ་གྲུབ་དག་ལས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་བྱེད་ལ་རག་གྲི 

།གཞྲི་གྲུབ་གང་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡང༌། 

རོ་རེ་གཅོད་པ་ལས། འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ནྲི་འདུས་མ་བྱས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བའྲི་སད་དུའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། གཟུང་དོན་རོག་པ་སོང་ཕྲིར་དང༌། །འཛིན་པ་མྲི་

སོང་ཕྲིར་དང་ནྲི། །བརེན་གྲིས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྲི་ལམ། །ཡང་དག་བསྡུས་པར་ཤེས་

པར་བྱ། །ཞེས་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་གྲིས་གཟུང་རོག་སངས་ཀང་འཛིན་རོག་མ་སངས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། གཞུང་འདྲིའྲི་དོན། རང་རྒྱལ་གྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་

སྤྲིར་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང༌། ཕྲི་དོན་བདེན་ཡོད་ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་སྒོ་

ནས་གཟུང་རོག་སངས་པ་ལ་བྱེད་ན། འཛིན་རོག་མ་སངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། 

གཞྲི་གྲུབ་པ་གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་བདེན་མེད་མཐར་ཐུག་པ་རྲིགས་པས་ངེས་ན། ཆོས་

གཞན་གང་གྲི་སེང་དུའང་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་བདེན་མེད་དེ་ཉྲིད་ངེས་ནུས་

པར་གོང་དུ་ཡང་ཡང་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕྲི་དོན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཡོད་པ་

ཚད་མས་ཁེགས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཟུང་བ་བདེན་མེད་དུ་ངེས་ཤྲིང༌། འཛིན་པ་ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པ་ཚད་མས་མ་ཁེགས་པས་འཛིན་རོག་མ་སངས་པ་ལ་འདོད་ན། བྱང་སེམས་

འཕགས་པས་འཛིན་རོག་སངས་པའྲི་དོན་ཤེས་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་ཚད་མས་

ངེས་པ་ལ་བྱེད་དགོས་པས་ཤྲིན་ཏུ་ཐ་ཆད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འོས་གཞན་མེད་པས། ཕྲི་

དོན་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཟུང་རོག་སངས་ལ། ཤེས་པ་ཐ་

སད་དུ་ཡོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་བདེན་མེད་དུ་ཚད་མས་མ་ངེས་པས་འཛིན་

རོག་མ་སངས་ཞེས་པ་ཉྲིད་གཞུང་དེའྲི་དོན་དུ་བྱ་དགོས་ཏེ། འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀྲི་

འགྲེལ་པའྲི་ལུགས་ཀང་དེ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར། འཛིན་པ་བདེན་སྨྲའྲི་རང་རྒྱལ་

དང༌། །གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་མེད་དོན་དམ་དུ། །སྨྲ་བའྲི་རྣམ་རྲིག་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ། །མཚུངས་པར་ཤེས་པའྲི་མཁས་པ་མཚར། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་གསལ་བྱེད་པའྲི་

བཞད་གད་དོ། །དེས་ན་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱལ་ལས། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རོགས་པ་མེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཉན་ཐོས་འཕགས་པས་བདེན་

བཞྲི་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞྲིག་རོགས་པ་དང༌། རང་རྒྱལ་གྲིས་ཕྲི་དོན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མེད་པར་རོགས་ཤྲིང༌། ཤེས་པ་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྲིས་

ཤེས་པ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་མང་དུ་གསུངས་ལ། 

ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་གསུངས་སོ། །མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་

མ་ཟད་ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་སེ་དག་ལས་ཀང་དེ་འད་བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་བཤད་དེ། དེ་

ལྟར་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ཡང་དབང་

པོ་ཡོངས་སུ་སྲིན་མ་སྲིན་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པས། དེ་དག་གཉྲིས་ཀ་རེས་སུ་གཟུང་

བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་ཚུལ་གཉྲིས་གཉྲིས་བཤད་ཀང༌། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་

རོགས་པར་བཤད་པ་རེ་ཤྲིག་གདུལ་བྱའྲི་ངོ་ལ་ལྟོས་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། རོགས་

པར་བཤད་པ་འཐད་པའྲི་ཕོགས་སུ་བྱེད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ལས། 

ཕྲི་དོན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉྲིས་ཀ་བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟ་ན་ཡང་འཕགས་སེང་གྲི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་མཐུན་

པའྲི་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་མེད་པར་རོགས་པ་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་རོགས་པར་འདོད་ཀྲིས། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་

རོགས་པའྲི་དོན། གང་ཟག་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པར་རོགས་པ་ལ་མྲི་འདོད་ལ། 

མངོན་རོགས་རྒྱན་ར་བའྲི་དགོངས་པ་ནྲི། གང་ཟག་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པའྲི་དོན་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་བཞེད་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་སུ་གནས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེའྲི་ཚུལ་

ནྲི་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར། 

དེས་ན་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་མཛད་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཡང་ཚུལ་གཉྲིས་ཤེས་པར་བྱའོ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན། འཕགས་སེང་གྲི་ལུགས་ལའང་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གཉྲིས་ཡོད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་

གོང་དུ་དེ་ལྟར་གཉྲིས་འོང་བ་ནྲི་མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་ཉན་རང་གྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་

ལམ་ཤེས་སོན་པ་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

ཡྲིན་པས། རེས་སུ་གཟུང་རྒྱུའྲི་ཐེག་དམན་ལ་ཡང་ཟབ་མོའྲི་སྣོད་དུ་གྱུར་མ་འགྱུར་

གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ལའང་ཕྲི་མ་ཆེས་མང་བས་ཕལ་ཆེར་དེའྲི་ལམ་མང་དུ་

གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྒྱུད་མ་སྲིན་པས་ཟབ་

མོ་དེའྲི་ཚེ་བསན་པའྲི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པ་དག་ལ་སྲིན་བྱེད་ཀྲི་ལམ་མྲི་རག་སོགས་

བཅུ་དྲུག་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རགས་པ་ཙམ་བསན་པ་མང་དུ་མངོན་རོགས་

རྒྱན་ནའང་ཡོད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྒྱུད་སྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་ཟབ་མོ་དངོས་སུ་

བསན་པའྲི་སྣོད་དུ་རུང་བ་དག་རེས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཉན་རང་གྲིས་ཀང་བདེན་

མེད་རོགས་དགོས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་

གསུངས་པ་སེ་དེ་ལྟར་སོན་ཚུལ་གཉྲིས་ཡོད་པར་འཕགས་སེང་ཡང་བཞེད་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་སྲིན་མ་སྲིན་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་པ་ནྲི་སོ་སྐེ་ལ་ཡྲིན་གྲི་

འཕགས་པ་རྒྱུད་མ་སྲིན་པ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་ཡོད། འཕགས་སེང་གྲི་

ལུགས་ལ་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཆོས་ཉྲིད་མ་རོགས་པའང་ཡོད་ན་འཕགས་པའྲི་གང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཟག་འགའ་ཞྲིག་འདུས་མ་བྱས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་ཞྲིང་འགའ་ཞྲིག་མ་ཕེ་བར་འདོད་

དགོས་པས་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་

ཇྲི་ལྟར་འཆད། གཞན་ཡང་རྣམ་བཤད་ཀྲི་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནྲི་བོ་གྲོས་

ཆུང་ངུ་ཞྲིབ་པར་མ་སྦངས་པ་དག་གྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་རོག་ཏུ་སྣང་བས་

འདྲིར་ཞྲིབ་པར་མ་བཤད་ཀྲི་ལོགས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཉན་རང་དུ་རྲིགས་ངེས་

པ་དང་པོ་ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་ལ་སོབ་པ་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་མྲི་དགོས་

ཤྲིང་དེ་ལྟར་ལམ་གཞན་དུ་མ་ཞུགས་པར་རང་ལམ་གྲིས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པའྲི་ཐེག་

དམན་དགྲ་བཅོམ་ལ། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་མེད་པར་འདོད་པའྲི་ལེགས་

ལྡན་ལ་སོགས་རང་རྒྱུད་པ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལའང་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཡྲིན་

ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་པས་ཁབ་པར་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་སེ། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུགས་ལའང་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྲི་

བྱང་སེམས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་སྒོམ་པར་

བྱེད་བཞྲིན་པ་རང་ལམ་ལས་ལོག་ནས་ཉན་རང་གྲི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། དེའང་དེས་སྔར་རོགས་ཟྲིན་གྲི་བདག་མེད་བསྒོམ་པའྲི་རྒྱུན་གོམས་པར་

བྱེད་པའང་སྲྲིད་པར་འདོད་དགོས་པས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའང་འདོད་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་རྒྱུད་བ་ར་འགྲེལ་གྲི་དོན་བཤད་པ་ནྲི། གཞན་དག་ན་རེ། 

རྒྱུད་བ་ལས། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འོད་འབར་བ། །མྲིག་མེད་པས་ནྲི་མཐོང་བ་

མེད། །ཅེས་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར། མདོར་བསྡུ་ན་གང་ཟག་བཞྲི་པོ་འདྲི་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་མཐོང་བ་ལ་མྲིག་དང་མྲི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྲིན་ཏེ། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཞྲི་གང་ཞེ་ན། འདྲི་ལྟ་སེ། སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་

དང༌། ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ། ཇྲི་སྐད་དུ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་འདྲི་ནྲི། འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྷུང་བ་

རྣམས་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་དང་། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་

སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ལགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་མེད་པར་

གསལ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བཤད་པས་སོ་

སོ་སྐེ་བོ་དང་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་ན་ཡང་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་པས་ཁབ་པར་བཤད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེས་

ཉན་རང་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མ་རོགས་པས་ཁབ་པར་བཤད་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་པས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་

པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་ན། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྲི་དོན་དམ་དེ། །དད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

རོགས་བྱ་ཡྲིན། །ཞེས་པ་ར་འགྲེལ་གྲིས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་དད་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་རོགས་པར་

བཤད་པ་དང་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བར་ཐལ། གཞུང་ཅྲིག་

ཤོས་ཀྲིས་གཏན་ནས་མྲི་རོགས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལ་དད་པའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་ན་རོགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞུང་འདྲི་དག་

གྲིས་ནྲི་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྷུང་བ་སེ། གང་ཟག་གྲི་བདག་ལྟ་དང་འཛིན་སངས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འགལ་བའྲི་ཚད་མ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པའྲི་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་འགའ་ཞྲིག་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་སེ་མྲི་རག་སོགས་སུ་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་སྒོ་ནས་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་ཡང་མ་རོགས་པའྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་འགའ་

ཞྲིག་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་ད་ལྟ་རེ་ཤྲིག་རོགས་པའྲི་སྐལ་པ་དང་མྲི་ལྡན་

པས་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་བའྲི་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའྲི་

བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྤོད་ཡུལ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་ཡང་མྲིག་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་སྐེས་བུ་དག་གྲིས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རང་གྲི་མྲིག་གྲིས་བལྟས་པའྲི་སྒོ་ནས་རང་སོབས་ཀྲིས་རོགས་བྱ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། 

སྐེས་བུ་གཞན་གྲིས་བཤད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས། ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་འདྲི་

འད་བ་ཞྲིག་ཡོད་དོ་སམ་དུ་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལྟར། གང་ཟག་དེ་དག་གྲིས་ཀང་

རང་སོབས་ཀྲིས་རྲིགས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་

རོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཡང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་བསན་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་དད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲིམ་གྲིས་རོགས་བྱ་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། སོ་སྐེ་དང་

ཉན་རང་སོགས་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཉྲིད་གཏན་ནས་མྲི་རོགས་པར་སོན་པ་ལ་བཤད་ན་

འབེལ་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། འདོད་ཆེན་མུ་སེགས་ཉན་ཐོས་དང༌། །རང་བྱུང་རྣམས་ཀྲི་སྒྲིབ་

རྣམ་བཞྲི། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པར་ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་བཤད་པའྲི་སྐབས་སུ། མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཅན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ལྟ་བ་སེ། འདྲི་

ལ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ལྟ་བ་གང་དག་དེའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ལ་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ལྟ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བར་འགྱུར་བའོ། །གང་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འོད་སྲུང་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རྲི་རབ་

ཙམ་ནྲི་ས་ཡྲི། མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཅན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ལྟ་བ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའོ། །ཞེས་པས་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡང་ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་

ལ་ཞུགས་པར་གསུངས་ན། དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་

ཞུགས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་ཅྲི་སོས། དེའྲི་ཕྲིར་གཞུང་འདྲིས་བདེན་མེད་མཚན་ཉྲིད་

ཚང་བ་མ་རོགས་པར་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཐར་ལམ་ཚོལ་བ་མཐའ་དག་

ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་མཐའ་

དག་ཀང་ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་དེའྲི་དེ་མ་ཐག་

ཏུ། དེ་ལ་ཐབས་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་དང་མཐུན་

པ་ཡང་དག་པ་ངེས་པ་ཉྲིད་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་དང་

མཐུན་པའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་ཉན་རང་ཐབས་ལ་ཞུགས་པར་བཤད་པ་འདྲི་

སྲིང་རེ་དང་སེམས་བསྐེད་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཐབས་ལ་ཞུགས་པའྲི་དོན་མེད་པས། 

བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བདེན་མེད་མཚན་ཉྲིད་

ཚང་བ་རོགས་པ་ལ་བྱེད་དགོས་ཏེ། སྐབས་འདྲིར་ཐབས་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། ཐབས་

མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ནང་ནས། བདེན་མེད་མ་རོགས་པ་ཐབས་

མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པར་བཤད་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཞུང་འདྲིས་ཉན་རང་ལ་

ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་ཆེས་གསལ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་

ན་སྐབས་འདྲིའྲི་འགྲེལ་པར། དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་རོགས་པ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་སེམས་ཅན་རྣམ་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་སེ། འདྲི་ལྟ་སེ་འདོད་ཆེན་པ་དང༌། མུ་སེགས་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་

རང་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁམས་མྲི་རོགས་པ་དང་། 

མངོན་དུ་བྱས་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྒྲིབ་པ་འདྲི་བཞྲི་ཡང་དག་པར་གནས་སོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁམས་མྲི་རོགས་

པ་དང་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྒྲིབ་པ་བཞྲི་པོ་དེ་སངས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཁམས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་དོན་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པ་

ལ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སྐབས་འདྲིའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། གང་གྲི་གཉེན་པོར་མོས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཆོས་འདྲི་བཞྲི་བསྒོམས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བ་ན་མེད་

པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སེམས་ཅན་རྣམ་

པ་འདྲི་བཞྲི་ཡྲི་སྒྲིབ་པ་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་བའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། དེ་ལྟར་ན་བྱྲིས་པ་བག་ལ་ཉལ་དང་ལྡན་

པ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ཅན་དམྲིགས་པ་ལ་དཔོད་པ་དེ་དག་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་

པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ཀུན་འབྱུང་བ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་འབྱུང་ངོ༌། །ཉོན་མོངས་པ་

ཀུན་འབྱུང་བ་ལས་ནྲི་ལས་ཀུན་འབྱུང་ངོ༌། །ལས་ཀུན་འབྱུང་བ་ལས་ནྲི་སྐེ་བ་ཀུན་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐེ་བའྲི་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་འདྲི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁམས་གཅྲིག་ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མ་

ཤེས་པ་ལས་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ །ཞེས་བདེན་མེད་མཐར་ཐུག་པ་མ་རོགས་པའྲི་དབང་

གྲིས་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྐེས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། 

མཚན་མར་འཛིན་པ་ཞེས་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་དང༌། ཚུལ་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིད་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱེད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་དེའྲི་དབང་གྲིས་ཡུལ་སྡུག་པ་དང་མྲི་སྡུག་པ་སོགས་

སུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ལ་བཞེད་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་

ཀུན་སྐེ་ཞྲིང་དེའྲི་དབང་གྲིས་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བར་སྐེ་བར་བཤད་པ་འདྲི་

ནྲི། སྤོད་འཇུག་དང་རྲིན་ཆེན་འཕེང་བའྲི་དོན་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་དག་དང་ཁད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་སྐབས་འདྲིར་འགྲེལ་པར་མདོ་དངས་པ་

ལས། འཇམ་དཔལ་སྐེ་བ་མེད་ཅྲིང་འགག་པ་མེད་པ་ལ་ནྲི་སེམས་དང་ཡྲིད་དང་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་མྲི་འཇུག་གོ །གང་ལ་སེམས་དང་ཡྲིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་འཇུག་

པ་དེ་ལ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་གང་ཞྲིག་ཚུལ་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པར་འགྱུར་

བ་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་

དེ་ནྲི་མ་རྲིག་པ་ཀུན་ནས་སོང་བར་མྲི་བྱེད་དོ། །མ་རྲིག་པ་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་མེད་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀུན་ནས་ལྡང་བར་མྲི་བྱེད་

དེ། །ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་དང་ཡྲིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་གྲི་

སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ལོག་པའྲི་སྒོ་ནས་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པའྲི་ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པ་ཡྲིད་

ལ་བྱེད་པའྲི་ཀུན་རོག་བདེན་འཛིན་གྲི་མ་རྲིག་པ་སོང་ལ། དེ་སངས་པས་སྲྲིད་པའྲི་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སོང་བར་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཉོན་

མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པར་བཞེད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་

ཀྲིས་སངས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །སོབ་དཔོན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་ཀང༌། ས་སེ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། ཐེག་བསྡུས་

ལ་སོགས་པར་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་

རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་ཚུལ་དུ་བཤད་ཀང༌། རྒྱུད་བ་མའྲི་འགྲེལ་པ་འདྲིར་ནྲི་དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བཤད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། རྒྱུ་

མཚན་མཐའ་དག་པར་བཤད་དུ་ཡོད་ཀང་

འདྲིར་མངས་བར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བྱམས་ཆོས་རེས་

འབངས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

མ་རོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ནྲི་རང་ཉྲིད་བོ་གྲོས་ཀྲི་མྲིག་དང་མྲི་ལྡན་ཡང་

རྒན་པོ་སྔ་མ་དག་གྲི་ཚིག་ཙམ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཇུག་པ་ཡྲིན་པས་སྲིང་པོ་

ཅྲི་ཡང་མེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པ་འཐད་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀྲི་ལུང་རྲིགས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིགས་པ་བརོད་པ་དང༌། ལུང་

གྲི་ཤེས་བྱེད་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གྲི་བཞེད་པ་ལ་

ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པར་བཞེད་པ་དང་མ་རོགས་པར་བཞེད་

པའྲི་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ན་ཁེད་ཉྲིད་གང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་སྨྲ་

བར་བྱེད་ཅེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་རང་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་སུ་ཞྲིག་གྲི་

ལུགས་ལ་ཡང་བརྒལ་བར་ནུས་པ་རོ་མྲི་ཐོགས་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བའྲི་རྲིགས་པའྲི་འོད་ཟེར་དྲི་མ་མེད་པས་འཕགས་པའྲི་དགོངས་དོན་ཡང་དག་པའྲི་

ལམ་གསལ་བར་མཛད་པ་ཉྲིད་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་བ་མ་དམ་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཀའ་དྲིན་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ན། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བའྲི་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་འཕགས་པ་དང་རྒྱལ་བའྲི་དགོངས་པ་འཆད་པ་མཐའ་

དག་ཚུལ་འདྲིའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་ལུང་དང་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་དག་

པོའྲི་རླུང་དང་ཕད་པས་ཤྲིང་ལོའྲི་ཕུང་པོ་བཞྲིན་དུ་མཐོང་ནས་བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པ་

ལ་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་སྐེས་སོ། །དེ་བས་ན་གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་

ཅན་དུ་གྲུབ་པས་སོང་པ་དང་བདེན་བཞྲི་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དང་ཉོན་མོངས་

བའྲི་དྲི་མ་མ་ལུས་པར་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་ལ་འདྲི་དྲི་བར་བྱ་སེ། ཁེད་རང་གྲིས་གང་

ཟག་དང་ཆོས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་གཞྲིར་ཁས་བངས་པའྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་མྲི་རག་པར་རོགས་པའྲི་ཚད་མ་དེ་ཉྲིད་གོམས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་

བར་གོམས་པར་བྱས་ན་དངོས་པོ་དེ་དག་མྲི་རག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་སྒོ་

ནས་གོམས་བྱ་ལ་གསལ་སྣང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲོའམ་མྲི་འགྲོ། མྲི་འགྲོ་ན་

བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་རོགས་ནས་གོམས་པར་བྱས་

ཀང་དེ་ལྟར་འགྲོ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་དག་ཡང་དག་

མྲིན། །གང་གང་ཤྲིན་ཏུ་གོམས་གྱུར་པ། །སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། །དེ་

གསལ་མྲི་རོག་བོ་འབས་ཅན། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གོམས་

པར་བྱས་པས་གསལ་སྣང་རབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲོ་ན། དེ་ཙམ་གྲིས་ཆོས་ལ་

རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཀྲི་ས་བོན་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ། བདེན་བཞྲིའྲི་

རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཙམ་གྲིས། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གང་ཟག་ལ་རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་སོང་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་

ན། ཆོས་ལ་རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤེས་

སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ། གང་ཟག་ལ་རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཀྲི་ས་

བོན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བར་སོང་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཅུང་ཟད་ཀང་སྒོམ་མྲི་

དགོས་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་དོན་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་

ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཕ་བའྲི་མྲི་རག་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་བྱེད་ལ། དེ་གོམས་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་རག་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཀྲི་ས་བོན་སོང་ཞྲིང༌། དེའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྲི་གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་

ཅན་དུ་འཛིན་པའྲི་ས་བོན་སངས་ནས། ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ཡྲིན་གྲི། གང་ཟག་མྲི་རག་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

གང་ཟག་ལ་རག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སངས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སོང་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མྲི་སྨྲ་བས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་ཆོས་དང་གང་ཟག་

གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ནང་ནས་གང་ཡྲིན་ཆོས་ཡྲིན་ན་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲི་ཕུང་པོ་

ལྔ་ཀའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་འཛིན་པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ་

ལོ། །གང་ཟག་ཡྲིན་ན་གང་ཟག་མྲི་རག་པར་མཐོང་བ་གོམས་པ་ཙམ་གྲིས་གང་ཟག་

ལ་རག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སངས་ནས་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བར་སོང་

ངོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡྲིན་པས་གོང་དུ་བརོད་པའྲི་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕུང་སོགས་ཆོས་ལ་བདག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སངས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་གང་ཟག་ལ་

བདག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སོང་དགོས་པར་ཐལ། ཕུང་སོགས་ཆོས་ལ་རག་འཛིན་གྲི་

ས་བོན་སངས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་གང་ཟག་ལ་རག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སོང་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར། རགས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། འདོད་ན། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་གྲི་ས་

བོན་སོང་བ་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

ཉམས་སོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། གཞན་ཡང་བདེན་བཞྲི་མྲི་རག་ལ་

སོགས་རོགས་བའྲི་ལམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་སོང་ནུས་ཤྲིང༌། འཇྲིག་རེན་

པའྲི་ཞྲི་རགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་སོང་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ལམ་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བའྲི་དོན་དེ་

ཡུལ་གྲི་དོན་དམ་གྲི་གནས་ལུགས་ལ་མ་ཞུགས་པར་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། ཡུལ་གྲི་

ཀུན་རོབ་ཀྲི་གནས་ཚུལ་དུ་གྲུབ་བར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། 

གལ་ཏེ་མདོ་ལས་ལམ་དེ་གཉྲིས་ལ་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་སོང་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་

ཁད་པར་བཤད་དོ་ཞེ་ན། མདོ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པ་མེད་དོ་ཞེས་སུ་ཞྲིག་སྨྲ། དེ་

ལྟར་བཤད་པ་དེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་པར་རྲིགས་པས་སྒྲུབས་ཤྲིག །ཁོ་

བོ་ཅག་གྲིས་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕ་བ་ཡང་དངོས་སུ་རོགས་པའྲི་སྐལ་པ་དང་

མྲི་ལྡན་པའྲི་གདུལ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་མདོ་ལས། གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་

གྲི་བདག་དང་བལ་བར་རོགས་པ་ཙམ་གྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མཚན་ཉྲིད་ཚང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བ་རོགས་པར་གསུངས་པ་དེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་ཀང་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་རྣམ་པར་

བཅས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ན་གང་གྲིས་འབྱེད། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་དེ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ལ་འཁོར་ལོ་བར་བའྲི་མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་

གྲུབ་པས་སོང་པ་ཆོས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྲིགས་པས་གྲུབ་པས་

གནོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀང་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ནས་བཤད་

པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་པ་ལ་འཁོར་ལོ་བར་པའྲི་མདོ་ལས་གང་ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པས་སོང་པ་གང་ཟག་གྲི་གནས་ལུགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྲིགས་པས་གྲུབ་

པས་གནོད་དོ་ཞེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཆོས་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་ཡྲིན་ན། ཆོས་དེ་ལ་བདག་འཛིན་ཡྲིན་

པས་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། མ་ཁབ་ན། བདེན་འཛིན་ཡྲིན་ན་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པ་ཉམས་སོ། །ཁབ་ན་གང་ཟག་བདེན་འཛིན་གྲི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གང་ཟག་ལ་

བདག་འཛིན་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་གང་ཟག་ལ་བདེན་འཛིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་

གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་བདེན་འཛིན་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། གཞྲི་གང་ཟག་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་པར་འཛིན་པ་

ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དུ་ཁས་ལེན་ཡང་དགོས་ལ་ལེན་པ་ཡང་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞྲི་ཆོས་ཙམ་ལ་དམྲིགས་ནས་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་

དུ་འཛིན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། གཞྲི་

གང་ཟག་འབའ་ཞྲིག་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདག་འཛིན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པ་དང་གྲངས་

ཅན་གྲི་གཙོར་འཛིན་རོག་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དུ་ཧ་

ཅང་ཐལ་ལོ། །ཞེས་བརོད་ན་རོག་གེ་པ་ཁེད་མཐའ་དག་གྲི་སྨྲ་བའྲི་འཇུག་པ་དུས་

ཅྲིག་ཅར་དུ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་ནས་གང་དུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྲི་དངོས་པོ་འགགས་པ་དེ་

འགོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་སེང་དུ་

གློ་བུར་གྲི་དྲི་མའྲི་ས་བོན་ཅྲི་རྲིགས་པ་གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་བལ་བས་ཁད་པར་

དུ་བྱས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་འགོག་བདེན་གྲི་དོན་དུ་བྱས་ནས། འགོག་བདེན་ཡྲིན་ན་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ལ་དབུ་སེམས་ཀྲི་མཁས་པ་སུ་ཡང་མྲི་

མཐུན་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་འགོག་བདེན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་

ཕྲིར། རགས་བསལ་དངོས་སུ་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། ཁབ་པ་ཡང་དོན་གྲིས་ཁས་ལེན་

པས་མཆོག་ཏུ་ལྕྲི་བའྲི་ནང་འགལ་གྲི་ཁུར་ཆེན་པོའ།ོ །གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་

གཞན་དབང་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ན། གང་ལ་དམྲིགས་ནས་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་དང༌། གང་ལ་

དམྲིགས་ནས་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའྲི་དམྲིགས་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཁོ་ན་

ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ནས། ཉན་རང་རྣམས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སོང་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་གཞན་དབང་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། ཡོངས་གྲུབ་ལ་

དམྲིགས་པ་མྲི་སྲྲིད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་ནང་འགལ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཞན་ཡང༌། གང་ཟག་རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ལ་བརེན་ནས་

བདག་གྲི་བར་འཛིན་པའྲི་བོ་དང་། བདག་བདེ་བར་འདོད་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་བར་མྲི་

འདོད་པའྲི་སྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྐེ་བ་ལྟར་གང་ཟག་བདེན་

འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཀང་བདག་གྲི་བར་བདེན་པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

སྐེ་བར་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སོང་བ་ལ་གང་ཟག་

རག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པ་སོང་དགོས་ཤྲིང༌། གང་ཟག་བདེན་པར་

འཛིན་པ་སོང་མྲི་དགོས་པའྲི་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དོ། །

གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་

པ་གསུངས་པ་དེའྲི་མཐར། ཆོས་ཀྲི་རྣམ་གྲངས་འདྲི་བཤད་པ་ན་སྲོག་ཆགས་བརྒྱ་

སོང་ཕག་འདྲི་སེད་ཅྲིག་གྲིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། །འདྲི་སེད་ཅྲིག་

གྲིས་ལན་གཅྲིག་ཕྲིར་འོང་བའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ། ཞེས་སོགས་མདོ་སེ་རྣམས་ལས་

དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་འབེལ་མེད་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རོགས་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། སྤོས་པས་ཆོག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལུང་གྲི་ཤེས་བྱེད་དགོད་པ་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་འཇུག་པའྲི་རང་

འགྲེལ་དུ་དངས་པ་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་བརན་པས་ཞུས་པ་

ཚིགས་གསལ་དུ་དངས་པ་ལས། དཔེར་ན་མྲི་ལ་ལ་ཞྲིག་གྲིས་སྒྱུ་མ་མཁན་གྲི་རོལ་

མོ་བྱུང་བའྲི་ཚེ། སྒྱུ་མ་མཁན་གྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་བུད་མེད་མཐོང་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་

སེམས་བསྐེད་དེ། དེ་འདོད་ཆགས་ཀྲིས་སེམས་དཀྲྲིས་ནས་འཁོར་གྲིས་འཇྲིགས་

ཤྲིང་བག་ཚ་སེ། སན་ལས་ལངས་ནས་སོང་སེ། དེ་སོང་ནས་ཀང༌། བུད་མེད་དེ་ཉྲིད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལ་མྲི་སྡུག་པར་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ཅྲིང༌། མྲི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སོང་པ་

དང༌། བདག་མེད་པར་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ན། རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེ་ཇྲི་སམ་དུ་སེམས་མྲི་དེ་ཡང་

དག་པར་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ནམ་འོན་ཏེ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡྲིན། གསོལ་བ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་གང་བུད་མེད་མ་མཆྲིས་པ་ལ་མྲི་སྡུག་པར་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ཅྲིང༌། མྲི་རག་པ་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སོང་པ་དང༌། བདག་མེད་པར་ཡྲིད་ལ་བགྲིད་པའྲི་མྲི་དེའྲི་

མངོན་པར་བརོན་པ་དེ་ནྲི་ལོག་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་

པ། རྲིགས་ཀྲི་བུ་འདྲི་ན་དགེ་སོང་དང༌། དགེ་སོང་མ་དང༌། དགེ་བསེན་དང༌། དགེ་

བསེན་མ་ཁ་ཅྲིག །མ་སྐེས་ཤྲིང་མ་བྱུང་བའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་མྲི་སྡུག་པར་ཡྲིད་ལ་

བྱེད་ཅྲིང༌། མྲི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སོང་པ་དང༌། བདག་མེད་པར་ཡྲིད་

ལ་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཀང་དེ་དང་འད་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ང་ནྲི་མྲི་བླུན་པོ་

དེ་དག་ལ་ལམ་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མྲི་སྨྲ་སེ། དེ་དག་ནྲི་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་

བྱའོ། ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་བསམ་གཏན་པའྲི་དཔེ་མཁྱུད་ཀྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། 

འཇམ་དཔལ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་མཐོང་

བས། སེམས་ཅན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་བཞྲིས་སེམས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་འཁོར་

བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པ་འདྲི་ལས་འདའ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

འཇམ་དཔལ་གྲིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ལ་ཉེ་བར་དམྲིགས་པས་སེམས་ཅན་

རྣམས་འཁོར་བ་ལས་འདའ་བར་མྲི་འགྱུར་བ་བསན་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུས་པའྲི་ལན་

དུ། བདག་ནྲི་འཁོར་བ་ལས་འདའ་བ་དང༌། མང་འདས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་

བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམས་པ་ན། བདག་གྲིས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་སངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་སོ། །ལམ་

བསྒོམས་སོ་སམ་ནས། བདག་ནྲི་དགྲ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏོ་སམ་པ་འབྱུང་བར་

གསུངས་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་ཉོན་མོངས་ཐུན་མོང་བ་མངོན་གྱུར་རེ་ཤྲིག་

སངས་པ་ན་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་དོ་སམ་པ་སྐེས་པའོ། །དེ་འཆྲི་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཚེ་

རང་ཉྲིད་སྐེ་བ་ལེན་པར་མཐོང་བ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་པའྲི་ཉེས་པས་

དམལ་བ་ཆེན་པོར་ལྟུང་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ནྲི་ལམ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པ་འགའ་

ཞྲིག་ལ་ཡྲིན་གྲི་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གྲིས། 

འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་པོ་ཇྲི་ལྟར་རོགས་པར་བགྲི་བ་ཞུས་པ་ནྲི། སྔར་འཁོར་བ་

ལས་གྲོལ་བ་ཞུས་པ་ལ་བདེན་པ་བཞྲི་ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཤེས་དགོས་པར་

གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་ངེས་པའོ། །དེའྲི་ལན་དུ་འཇམ་དཔལ་གང་གྲིས་འདུ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་མ་སྐེས་པར་མཐོང་བ་དེས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །གང་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་དེས་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་བ་

སངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་ཞྲིག་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་མ་ངན་ལས་འདས་པར་མཐོང་

བ་དེས་ནྲི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ཏུ་

མ་སྐེས་བར་མཐོང་བ་དེས་ནྲི་ལམ་བསྒོམས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ནས། ལམ་

དེས་ལེན་པ་མེད་པར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲིས་ནྲི་བདེན་བཞྲི་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་མཐོང་བ་དེས་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། བདེན་འཛིན་

དང་མ་བལ་བའྲི་ལམ་གྲིས་འཁོར་བ་ལས་མྲི་གྲོལ་བར་གསལ་བར་གསུངས་

སོ། །རོ་རེ་གཅོད་པ་ལས་ཀང༌། རབ་འབྱོར་འདྲི་ཇྲི་སམ་དུ་སེམས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་འདྲི་སམ་དུ་བདག་གྲིས་རྒྱུན་ཞུགས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་སམ་དུ་སེམས་སམ། 

རབ་འབྱོར་གྲིས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྲི་མ་ལགས་སོ། །དེ་ཅྲིའྲི་སད་དུ་

ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྲི་གང་ལ་ཡང་ཞུགས་པ་མ་མཆྲིས་པའྲི་སད་དུ་སེ། དེས་

ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་བགྲིའོ། ཞེས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པ་དེ་འདྲི་སམ་དུ། བདག་གྲིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་སམ་དུ་

སེམས་པར་གྱུར་ན་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་པ་ལགས་སོ། །སེམས་

ཅན་དུ་འཛིན་པ་དང༌། སྲོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་

ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། འབས་བུ་གནས་ཕྲི་མ་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྲིས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་བདག་གྲིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

བའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་སམ་དུ་གཟུང་ན་བདག་འཛིན་དུ་འགྱུར་བར་གསུང་པ་ནྲི་

གནས་མེད་ཅྲིང་གོ་སྐབས་མེད་པས་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་སྒོ་ནས་བདག་གྲིས་རྒྱུན་

དུ་ཞུགས་པའྲི་འབས་བུ་ཐོབ་བོ་སམ་དུ་མྲི་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་

ཉན་ཐོས་ལ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡོད་པར་གསལ་བར་བསན་

ཏོ། །གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་གདམས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཉྲི་ཁྲི་ལས། འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་འདྲི་

དགེ་སོང་ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གྲི་བུ་ཤ་སག་གྲིས་འདམ་བུའྲི་ཚལ་ལ་སོགས་

ལྟར་གང་བའྲི་ཤེས་རབ་གང་ཡྲིན་པ་དེས། བྱང་སེམས་ཡུམ་ལ་སྤོད་པའྲི་ཤེས་རབ་

ཉྲིན་གཅྲིག་བསྒོམས་པའྲི་བརྒྱའྲི་ཆར་ཡང་མྲི་འགྲོ་བ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ན། དེ་

ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདྲི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ལན་གཅྲིག་ཕྲིར་འོང་བ་དང༌། ཕྲིར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མྲི་འོང་བ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། གང་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཤེས་

རབ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པར་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཤེས་རབ་

གང་ལགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི་དབྱེ་བ་མེད་པ། དབེན་པ། མ་སྐེས་

པ། ངོ་བོ་མེད་པ། སོང་པ་ལགས་ཤྲིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་དབྱེ་བ་མེད་པ། དབེན་པ། 

མ་སྐེས་པ། ངོ་བོ་མེད་པ། སོང་པ་ལ་ནྲི་ཐ་དད་དུ་བྱ་བའམ། ཁད་པར་དམྲིགས་སུ་མ་

མཆྲིས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་སྤོད་པའྲི་ཤེས་རབ་གདུགས་གཅྲིག་བསྒོམས་པ་

གང་ལགས་པ་དེས། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཟྲིལ་

གྲིས་གནོན་པར་འགྱུར་བ་ལགས། ཞེས་ཞུས་པའྲི་དྲི་བ་འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཁབ་པར་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤེས་རབ་རྣམས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པར་དབྱེ་བ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་དུ་མྲི་བཟུང་སེ། དེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་ཀང་ཀུན་

རོབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་པའྲི་ལན་གདབ་པར་རྲིགས་ཀྲི། 

ཐབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་དང༌། སེམས་བསྐེད་དང་སྲིང་རེ་

སོགས་ཀྲིས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་གྲི་སྒོ་ནས་ཁད་ཆེ་བའྲི་ལན་བཏབ་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཇྲི་

ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་ལ་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་མྲི་འཐད་

པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་དབེན་པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པ། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་དུ་སོང་བའྲི་ཆ་

ལ་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་དབྱེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཉྲིད་དྲི་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་དེ་འད་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་ཀང་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མཆོག་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་དང༌། སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་

གྲིས་ཤེས་རབ་སྒོམ་པའྲི་མཆོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་འཐད་དོ། །ཞེས་པའྲི་

ལན་གསུངས་པ་ནྲི། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དེ་ཇྲི་སམ་དུ་སེམས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་སྤོད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིན་

གཅྲིག་བསྒོམས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སྤོད་པ་དང༌། བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་པ་

དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་

པར་བྱས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའོ་ཞེས་འབས་བུ་

གང་གྲི་དོན་དུ་ཉེ་བར་གནས་པ་དེའྲི་དོན་དུ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཉེ་བར་གནས་སམ་ཅྲི། ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་ལྟ་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དེ་ཇྲི་སམ་དུ་

སེམས། ཇྲི་ག་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདྲི་སམ་དུ། བདག་གྲིས་

བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་

རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་

དབྱྲིངས་སུ་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའོ་སམ་དུ་སེམས་སམ། ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་གསོལ་

པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་མ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དེས་ན་རྣམ་གྲངས་འདྲིས་ཁོད་ཀྲིས་རྲིག་པར་བྱ་སེ། གང་འདྲི་ཉན་ཐོས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤེས་རབ་གང་ཡྲིན་པ་དེས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིན་གཅྲིག་བསྒོམས་པའྲི་བརྒྱའྲི་ཆར་ཡང་

ཉེ་བར་མྲི་འགྲོའ།ོ །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གྲི་རོགས་པའྲི་མཆོག་དམན་སོང་ཉྲིད་རོགས་མ་རོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་མྲི་འཇོག་པར་

ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་གྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། 

རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་རྒྱས་པ་དང་བསྡུས་པ་ལས་ཀང་འདྲི་ལྟར་གསུང་བའྲི་ཚུལ་ལ་

སོགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་དང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མདོ་སེ་དུ་མ་ཞྲིག་ཏུ། འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་

པོ་དང༌། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དང༌། མོའུ་འགལ་གྲི་བུ་དང༌། ཀུན་དགའ་བོ་དང༌། མ་འགགས་

པ་དང༌། རབ་འབྱོར་དང༌། ཉེ་བ་འཁོར་དང༌། མྲིང་ཆེན་དང༌། བྱམས་མའྲི་བུ་གང་པོ་

དང༌། ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་དྲི་ནྱཱ་དང༌། ར་ཐུལ་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དུ་མ་ཞྲིག་

གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཞུས་ལན་བྱས་པ་དང༌། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་དང་

དྲིས་ལན་དང༌། ཉན་ཐོས་ནང་ཕན་ཚུན་དྲིས་ལན་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་དེ་དག་གྲིས་ཆོས་རང་བཞྲིན་

མེད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རོགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པ་དང་ཁད་

པར་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཡྲིན་པས་ཉན་ཐོས་

མཚན་ཉྲིད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྲིགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོར་བྱས་

ནས་གསུངས་པའྲི་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་མདོ་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་

ཞྲིང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་འཁོར་ན་ཉན་ཐོས་མཚན་ཉྲིད་པའྲི་མཚན་གཞྲི་

གཟུང་རྒྱུ་སུ་ཞྲིག་ཡོད་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས་ཀང༌། གང་དག་བདེ་

གཤེགས་ཉན་ཐོས་འགྱུར་བར་བྱ་སམ་དང༌། །རང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་བཞྲིན་ཆོས་

རྒྱལ་འགྱུར་འདོད་པ། །བཟོད་པ་འདྲི་ལ་མ་བརེན་ཐོས་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། །ཞེས་དང༌། 

ཉན་ཐོས་ཀྲི་ས་ལ་སོབ་བར་འདོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་

བསབ་བྱའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་ཉན་རང་ལ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཡོད་པ་གསལ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་འཕགས་པའྲི་

དགོངས་པ་ཡྲིན་པ་ལའང་བསོན་དུ་མེད་དོ། །རྲིན་ཆེན་འཕེང་བའྲི་ཁུངས་སྔར་དངས་

པ་ལྟར་དང༌། 

གཞན་ཡང་ཆོས་དབྱྲིངས་བསོད་པ་ལས། གང་ཞྲིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །སྲྲིད་

པ་གསུམ་དུ་རྣམ་འཁོར་ཞྲིང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངེས་གནས་པའྲི། །ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཆོས་དབྱྲིངས་མ་རོགས་ན་སྲྲིད་པ་གསུམ་ལས་

མྲི་ཐར་བར་གསུངས་པ་དང༌། རྣམ་པར་མྲི་རོག་པར་བསོད་པ་ལས། ཉན་ཐོས་རྣམས་

དང་རང་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ངེས་བསེན་པའྲི། །ཐར་ལམ་ཁོད་

ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་སེ། །གཞན་ཞེས་བགྲི་བ་མ་མཆྲིས་ངེས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། སོང་ཉྲིད་མ་རོགས་ན་ཐར་པ་མྲི་འགྲུབ་པར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཟུ་ལུམས་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས་བཤད་པ་དེ་ནྲི་

གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་ཙམ་མྲི་ཤེས་ན་དེ་དག་ཐར་པ་བསེན་མ་ཡྲིན་

ཞེས་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྲི་གཞུང་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གསལ་

བར་བྱས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། སེམས་ཞྲི་བ་ནྲི་རྨོངས་མྲི་

འགྱུར། །རྨོངས་མེད་དེ་ཉྲིད་རོགས་པ་སེ། །དེ་ཉྲིད་རོགས་པ་གྲོལ་ཐོབ་འགྱུར། །དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་དང་ཡང་དག་མཐའ། །མཚན་མ་མེད་དང་དོན་དམ་ཉྲིད། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆོག་དེ་དེ་ཉྲིད། །སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན། །གང་དག་སོང་ཉྲིད་མྲི་

ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་པ་བརེན་མ་ཡྲིན། །འགྲོ་དྲུག་སྲྲིད་པའྲི་བཙོན་རར་ནྲི། །རྨོངས་

པ་དེ་དག་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་གཞུང་སྔ་མ་རྣམས་མ་མཐོང་བར། 

ཤཽ་ཀ་ཐ་མ་འབའ་ཞྲིག་ཟུར་དུ་དངས་པ་ལ་ཕོ་ཚོད་ཙམ་གྲིས་དགོངས་པ་འཆད་པར་

བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསན། །གཞན་གྲི་

ཟད་པ་སོང་པ་ཉྲིད། །ཟད་དང་མྲི་སྐེ་དོན་དུ་ནྲི། །གཅྲིག་པ་དེ་ཕྲིར་བཟོད་པར་

གྲིས། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། འདྲི་ཉྲིད་དོན་གཅྲིག་ལུགས་ལ་

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རང་བཞྲིན་ཡོད་ན་ཟད་པ་མྲི་རྲིགས་པས་ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་མ་ངན་

ལས་འདས་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་འདུས་བྱས་ཟད་པ་ཁས་ལེན་ན་དང་པོ་ནས་

འདུས་བྱས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་དམན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲི་མདོ་ལས། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་འདུས་བྱས་ཟད་པར་

གསུངས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་ལས་འདུས་བྱས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་པ་

གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

དངོས་པོ་དང་སོང་ཉྲིད་དོན་གཅྲིག་པར་ཐལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་དངོས་པོར་མྲི་

རྲིགས་པས་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །དེ་ན་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་ལས། གང་སྡུག་བསྔལ་འདྲི་མ་ལུས་པར་སངས་པ། ངེས་པར་

སངས་པ། བྱང་བར་གྱུར་བ། ཟད་པ། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། འགོག་པ། ཉེ་བར་

ཞྲི་བ། ནུབ་པ། སྡུག་བསྔལ་གཞན་གྲི་མཚམས་མྲི་སྦོར་ཞྲིང་མྲི་འབྱུང་མྲི་སྐེ་བ་འདྲི་

ནྲི་ཞྲི་བ། འདྲི་ནྲི་ག་ནོམ་པ་སེ། འདྲི་ལྟ་སེ་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་སངས་པ། 

སྲྲིད་པ་ཟད་པ། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ། འགོག་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་འདྲིའྲི་དོན་འགྲེལ་པ་ན། སྡུག་བསྔལ་འདྲི་ཞེས་པའྲི་ཉེ་ཚིག་གྲིས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ད་ལྟར་གྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལམ་ཕུང་པོའྲི་དབང་དུ་

མཛད་ནས། མ་ལུས་པར་སངས་པ་ནས་ནུབ་པའྲི་བར་དང་། སྐེ་བ་ཕྲི་མའྲི་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས། སྡུག་བསྔལ་གཞན་མཚམས་མྲི་སྦོར་བ་ནས་མ་

ངན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་

ལྟར་ན་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་ཕུང་པོ་རྣམས་མ་ལུས་པར་

ཟད་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ཕུང་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་ལ་

བྱར་མྲི་རུང་སེ། ཕུང་པོ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ལམ་གྲིས་མ་ལུས་པར་སངས་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་རྣམས་རྒྱུན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཆད་པ་ལ་བཤད་དགོས་ཤྲིང་དེ་ལྟར་ཁས་ཀང་ལེན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་སྨྲ་བའྲི་

ལུགས་དེ་ལ་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་གང་ཟག་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། 

ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་མེད་

པས་ཁབ་ཅྲིང་། གང་ཟག་ཡོད་པའྲི་ཚེ་མང་འདས་དེ་མངོན་དུ་མ་བྱས་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། རགས་ཁས་བངས་ཏེ། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚེ་འདུས་བྱས་དང་ཕུང་པོ་ཐམས་

ཅད་རྒྱུན་ཆད་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པ་གང་ཞྲིག །གང་ཟག་ཡྲིན་ན་འདུས་བྱས་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པས་ཕྲིར་དང་། གང་ཟག་ཡོད་ན་ཕུང་པོ་ཡང་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་སྨྲ་བས་མདོ་དེའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བཤད་པར་

མྲི་ནུས་སོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཉན་རང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་གང་གྲིས་དོན་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་སྒོ་ནས་

འདུས་བྱས་དང་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཟད་པའྲི་འགོག་

པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཐེག་དམན་གྲི་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་

དོན་ཡྲིན་པར་མདོ་དེས་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་ལས་དེ་འད་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་འགགས་པའྲི་འགོག་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་བསན་པ་དེ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྲི་

མདོ་ལས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་འགོག་པ་བསན་པ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིས་ཉན་

རང་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་བསན་པ་ལ་

བསོན་དུ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་ཀྲི་མ་

ངན་ལས་འདས་པའྲི་དོན། དགྲ་བཅོམ་པ་སྐུ་ཚེའྲི་འདུ་བྱེད་མ་བཏང་བ་དང་བཏང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བའྲི་གནས་སྐབས་ལ་འཇོག་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀྲི་དོན་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཆད་མ་ཆད་སོགས་ལ་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཉོན་མོངས་མ་

ལུས་པར་སངས་པའྲི་དགྲ་བཅོམ་པས་ཕུང་སོགས་གདོད་མ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་

ཟད་པའྲི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་མཉམ་གཞག་གྲི་ངོ་ན་བདེན་སྣང་གྲི་ལྷག་མ་

མེད་པས་ལྷག་མ་མེད་པའྲི་མ་ངན་འདས་པ་དང་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཀྲི་ངོ་

ན་ཕུང་སོགས་བདེན་སྣང་གྲི་ལྷག་མ་ཡོད་པས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྲི་མང་འདས་

ཞེས་བྱ་བར་འཇོག་ཅྲིང་། དེའྲི་ཕྲིར་ལྷག་བཅས་ཀྲི་མང་འདས་ཐོག་མར་མངོན་དུ་

བྱས་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ངེས་པ་

ཡང་མྲི་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་གཞན་གྲི་ལུགས་ལྟར་ན། དགྲ་བཅོམ་པ་སྐུ་

ཚེའྲི་འདུ་བྱེད་མ་བཏང་གྲི་བར་དུ་མང་འདས་མངོན་དུ་མ་བྱས་བར་འགྱུར་ཏེ། གོང་

དུ་དངས་པའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་དེས། མ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་

ཚེ་འདྲིའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཀང་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང་ཟད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བཞེད་དེ། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གཞན་དག་གྲིས་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྲི་འཇོག་ཚུལ་དེ་འགོག་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་མ་

འགགས་ན། །ཉོན་མོངས་ཟད་ཀང་འདས་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་

འགྲེལ་པར་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་མདོ་དེ་ཉྲིད་དངས་ནས། དེ་ལ་མདོ་སེ་

ལས། སྡུག་བསྔལ་འདྲི་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་ནྲི་ད་ལྟར་ཉྲིད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་ཏེ། མ་ལུས་པར་སངས་པ་ནས། ནུབ་པར་གྱུར་པའྲི་བར་དུ་གསུངས་

སོ། །མ་འོངས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གཞན་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཚམས་མྲི་སྦོར་ཞེས་བྱ་བ་ནས། མ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་དུ་བསན་

ཏོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་ཡང་སྐེ་བ་ཟད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་ནྲི་དེ་ལྟར་ཉྲིད་ཀྲི་མྲི་སྐེ་

བ་བསན་ཏོ། །འདྲི་ལས་སྲྲིད་པ་གཞན་མྲི་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚིག་ནྲི་མ་འོངས་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྦར་བར་ངེས་སོ། །ད་ལྟར་གྲི་དུས་ན་ཡང་དེའྲི་ཕུང་པོ་དེ་

འགག་པ་མེད་ན་ནྲི། དེ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡང་མྲི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐེ་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་དེའྲི་ཚེ་ན། སྐེ་བ་དེ་མྲི་དམྲིགས་པས་

སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ན། གཞན་དག་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡང་མྲི་འདོད་པས་དེའྲི་

ཚེ་མ་ངན་ལས་འདས་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ནྲི་གཉྲིས་གསུངས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་

མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ནྲི་ཕུང་པོ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་ཉོན་

མོངས་པས་བཅྲིངས་པ་ལས་གྲོལ་བ་ཡྲིན། ཕུང་པོའྲི་ལྷག་མ་མེད་པ་ནྲི་ཕུང་པོའྲི་

རྒྱུན་ཆད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་བཅྲིངས་པ་སངས་ཀང་མ་ངན་ལས་འདས་པར་མྲི་

འདོད་དོ་སམ་དུ་སེམས་ན། མདོ་སེ་ལས། སྔོན་བྱས་མ་ངན་འདས་སོ་ཞེས། །ཤཱ་

རྲིའྲི་བུ་ཡྲིས་བཤད་པ་ཡྲི། །རེས་སུ་བཟླས་འདྲི་ལེགས་བརོད་ཡྲིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ཇྲི་ལྟར་བཤད། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

གསུངས་པར་ངེས་ཀྲི། ཕུང་པོ་དང་བལ་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡང་འགལ་

ཏེ། དེ་ལྟ་ཡྲིན་དུ་ཟྲིན་ཀང་སྡུག་བསྔལ་འདྲི་མ་ལུས་པར་སངས་པ། ངེས་པར་སངས་

པ། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་དག་བཤད་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི། གང་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་མ་ལུས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་སངས་པ་ནས་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་དུ་དེ་སྐད་གསུང་པའྲི་རྲིགས་

སོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། 

གཞན་ཡང་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། མ་རྲིག་རྐེན་གྲིས་བྱུང་བ་ལས། །ཡང་

དག་ཤེས་པས་རྣམ་བརགས་ན། །སྐེ་བ་དང་ནྲི་འགག་པའང་རུང༌། །གང་ཡང་

དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མཐོང་བའྲི་ཆོས་ལ་མ་ངན་འདས། །བྱ་བ་བྱས་པའང་དེ་

ཉྲིད་དོ། །ཞེས་དགྲ་བཅོམ་པས་སྡུག་བསྔལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་པ་མངོན་

སུམ་དུ་བྱས་པ་དེ་ཉྲིད། མདོ་ལས། དགེ་སོང་མཐོང་བའྲི་ཆོས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་

པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། བདག་གྲི་སྐེ་བ་ཟད་དོ། །ཚངས་པར་སྤོད་པ་བསེན་

ཏོ། །བྱ་བ་བྱས་སོ། །འདྲི་ལས་སྲྲིད་པ་གཞན་མྲི་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་པར་བཤད་ཅྲིང༌། 

གཞན་ཡང་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། སྲྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྲི། །མ་ངན་

འདས་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན། །དངོས་པོ་སྐེས་པ་ཞྲིག་པ་ལ། །ཇྲི་ལྟར་འགོག་པ་རྣམ་

བཏགས་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། །སྒྱུ་མ་བྱས་ལྟའྲི་འགོག་པ་

བཞེད། །རྣམ་པར་འཇྲིག་པས་འགོག་འགྱུར་གྲི། །འདུས་བྱས་ཤེས་པས་མ་ཡྲིན་

ན། །དེ་ནྲི་སུ་ལ་མངོན་སུམ་འགྱུར། །ཞྲིག་ཅེས་པ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པས་ཀང་དོན་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་དེ། དེ་བས་ན་ཚུལ་འདྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

གཞན་མཐའ་དག་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་འཇོག་ཚུལ་གྲི་སྲོལ་

ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་འཇོག་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་

གསུངས་པས། ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པ་ཡང་སོབ་དཔོན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཕགས་པའྲི་བཞེད་པ་དམ་པར་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་ལ། བོད་ཀྲི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བར་རློམ་པ་གཞན་སྔ་ཕྲི་མཐའ་དག་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་ལུགས་ཀྲིས་མ་

ངན་ལས་འདས་པའྲི་འཇོག་ཚུལ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཟུར་

པ་ཡོད་སམ་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་སྣང་བས། ཁོ་བོས་འཕགས་པ་ཡབ་

སྲས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་ལུང་

དང༌རྲིགས་པ་དུ་མའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྲི་དྲི་བར་

བྱ་སེ། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་བཀག་པའྲི་བདག་མེད་དང༌། མྲི་རག་ལ་

སོགས་བཅུ་དྲུག་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ནྲི་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེའྲི་

ཕྲིར་དེ་དག་གང་ལ་གསུངས་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོ་དེ་དག་གྲིས་དེ་

ལྟར་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའྲི་དོན་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡང་འདོད་དགོས་ལ། 

དེའྲི་ཚེ་དོན་དེ་དག་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་གོམས་བྱའྲི་དོན་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པ་ཡང་སྲྲིད་པར་རེན་བརན་བྱས་ཟྲིན་འབད་རོལ་སྐར་མ་ལ་མྲི་ལྟོས། 

གོམས་པས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྲི་སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་

པའྲི་རགས་ཀྲིས་འགྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་དོན་དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉོན་སྒྲིབ་མཐོང་སང་མ་ལུས་པ་སོང་

ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན། དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་དོན་གོམས་པར་

བྱས་པས་ཉོན་སྒྲིབ་སྒོམ་སང་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་བར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། གང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་བཀག་པའྲི་བདག་མེད་དང་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་

དྲུག་རོགས་པ་ཅྲི་ཙམ་གོམས་པར་བྱས་ཀང་ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་

སོང་མྲི་ནུས་པར་སྨྲས་པ་ཉམས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོ་ལས། གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་བསན་པ་དེ། དེ་

ཉྲིད་གང་གྲི་ཆེད་དུ་བསན་པའྲི་གདུལ་བྱའྲི་གཙོ་བོས་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་

ནས་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་དང༌། བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་དོན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་

དུ་མཐོང་བ་ཡང་འདོད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་མཐོང་ལམ་དུ་

ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། དེས་ཤེས་སྒྲིབ་མཐོང་སང་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ་

ལོ། །དེ་འདོད་ན། དོན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་སྒོམ་སང་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། 

འཚང་རྒྱ་བ་ལ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ནས་རོགས་མྲི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། ཞེས་

བརོད་ན་ཅྲི་སྨྲ། འདྲི་གཉྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྲིགས་པ་མཚུངས་སོ། །དེ་བས་ན་

དེ་འད་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་བསྒོམས་ན་མངོན་

སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བ་སྲྲིད་པར་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པས་

འགྲུབ་ཀང༌། དེ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཐེག་

ཆེན་གྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་སྒོམ་ལམ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོན་ཀང་དེ་འད་བའྲི་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཤེས་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་སངས་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་དང་དོན་དུ་འདོད་

དགོས་པ་ལྟར། མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བསྒོམས་ཀང་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མྲི་སྲྲིད་དོ་ཞེས་མྲི་སྨྲ་ཡྲི། དེ་ལྟར་མངོན་

སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བ་དེ་ཐེག་དམན་གྲི་མཐོང་ལམ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་གོམས་

པར་བྱེད་པ་ཡང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་སྒོམ་ལམ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་མྲི་རག་

ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉོན་

མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་ནས་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་དེ་དང་དོན་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཉན་རང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་

ཡོད་མེད་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་དང་དེ་དག་ལམ་གང་དུ་སོང་པའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་

པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་འདྲིའྲི་བཞེད་པའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་རང་

རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་ལ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་

པའྲི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ནྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

བདེན་འཛིན་མངོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་ལ། བདེན་

འཛིན་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ས་བོན་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་བོན་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་

ཀུན་བཏགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྲིས་མ་ལུས་པར་སོང་ལ། 

ལྷན་སྐེས་སྒོམ་ལམ་ས་དགུ་ལ་རྲིམ་ཅན་དུ་སོང་ཞྲིང༌། མངོན་པ་བ་སོགས་དང་ཐུན་

མོང་དུ་གྲགས་པའྲི་ར་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་དྲུག་ཉེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཉྲི་ཤུ་མཚུངས་

ལྡན་དང་བཅས་པ་མངོན་གྱུར་རྣམས་ནྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མངོན་གྱུར་དང༌། དེ་

དག་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ས་བོན་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་བོན་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཉོན་མོངས་

པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ཡང་དབུ་སེམས་ཀྲི་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་ཁ་ཅྲིག །གང་ཟག་རང་རྐ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྲི་འཇྲིག་ལྟ་ལ་བཞེད་ཅྲིང༌། ཁ་ཅྲིག་བདེན་པ་དང་

ལས་འབས་སོགས་ལ་བོ་མྲི་གསལ་ཞྲིང་རྨོངས་པའྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་སེམས་བྱུང་ལ་

བཞེད་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་དང་འཇྲིག་ལྟ་དོན་མྲི་གཅྲིག་པར་བཞེད་

དོ། །འདྲིར་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི་བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་

རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྲིག་པ་དེ་མེད་ཙམ་དང༌། དེ་

ལས་གཞན་པ་ཙམ་ལ་མྲི་བྱེད་ཀྲི། དེའྲི་འགལ་ཟླ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གང་ཟག་དང་

ཆོས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་སྒོ་འདོགས་པའྲི་བདེན་འཛིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀྲི་

བདག་འཛིན་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པར་བཞེད་དེ། འཇུག་པའྲི་རང་

འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་འདྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་གནས་པའྲི་དངོས་པོ་ལྟ་བ་ལ་

རྨོངས་པར་བྱེད་པས་ན་གཏྲི་མུག་སེ། མ་རྲིག་པ་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་པ་སྒོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་རང་བཞྲིན་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནྲི། 

ཀུན་རོབ་བོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་ན་རེ་ཤྲིག་སྲྲིད་པའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་ཡོངས་སུ་

བསྡུས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་རྣམ་

པར་བཞག་གོ །ཞེས་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དངོས་

པོའྲི་ངོ་བོ་ལྷག་པར་སྒོ་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མྲི་ཤེས་པའྲི་

དབང་གྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། འཁོར་བར་འཇུག་པའྲི་ས་

བོན་དུ་འགྱུར་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགགས་པ་ལས་འཁོར་བ་འགགས་པ་རྣམ་

པར་བཞག་གོ་ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ། སྲྲིད་པའྲི་ས་བོན་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ཡུལ་

རྣམས་དེ་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནྲི། །སྲྲིད་པའྲི་ས་བོན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འགག་པར་འགྱུར། །ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས། ཡུལ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མཐོང་

བས་ཆགས་པའྲི་རྒྱུ་སྲྲིད་པའྲི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལོག་པ་ལས་

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་འཁོར་བ་ལྡོག་པར་རྣམ་པར་བཞག་གྲི །ཅེས་དང༌། བཞྲི་

བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །གཏྲི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་འགྱུར་

ཏེ། །དེ་ཕྲིར་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །གཏྲི་མུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། གཏྲི་མུག་ནྲི་དེ་རྣམས་ལ་ཇྲི་ལྟར་བདེན་པར་རོག་

པ་ལས་རྨོངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་བདེན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་ལྷག་པར་སྒོ་

འདོགས་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བདེན་འཛིན་དེ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པར་བཞེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། 

བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འགལ་ཟླ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའྲི་མ་

རྲིག་པར་གྲུབ་ལ། ཕུང་པོ་ལ་བདེན་འཛིན་མ་སངས་པར་གང་ཟག་ལ་བདེན་འཛིན་

སོང་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། དེ་མ་སངས་པར་དེའྲི་དབང་གྲིས་ལས་བསགས་ནས། འཁོར་བ་

མྲི་ལྡོག་པར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིགས་པས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བའྲི་ར་བར་

གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པར་གྲུབ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡན་

ལག་དང་པོར་གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པར་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀང་འདྲི་ལྟར་བཞེད་དེ། 

བུདྡྷ་པཱ་ལྲི་ཏ་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིན་ལ། དེ་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། 

སྲྲིད་པའྲི་ས་བོན་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ཡུལ་རྣམས་དེ་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་བདག་

མེད་མཐོང་ན་ནྲི། །སྲྲིད་པའྲི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་

དང༌། དེ་ལྟ་བས་ན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་ནྲི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པར་

རོག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དེ་དག་

ནྲི་སྤོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྤོས་པ་ལས་བྱུང་ངོ༌། །འཇྲིག་རེན་

པའྲི་རྙེད་པ་དང་མ་རྙེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་འདྲི་བདེན་ནོ་སམ་དུ་

མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་བོ་ཅན་དག །དེ་དང་དེ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པར་བྱེད་པས་དེའྲི་

ཕྲིར་རྣམ་པར་རོག་པ་དག་ནྲི་སྤོས་པ་ལས་བྱུང་ངོ༌། སྤོས་པ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡྲི་རྙེད་པ་དང་མ་རྙེད་པ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྤོས་

པ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་

རོགས་པས་འགག་སེ། སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་ནས་འགག་གོ །དེ་ལྟ་བས་ན་སོང་པ་ཉྲིད་

ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ་སོང་པ་ཉྲིད་སྒོམ་པ་ཁོ་ནས་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པར་འགྱུར་

ཞྲིང༌། དེ་ཁོ་ན་རོགས་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་སེ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་

ཀང༌། མདོར་ན་ཆོས་ནྲི་མྲི་འཚོ་སེ། །མ་ངན་འདས་པ་སོང་པ་ཉྲིད། །འདྲི་ལ་དེ་གཉྲིས་

འབའ་ཞྲིག་ཅེས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དོན་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་སོབ་དཔོན་འཕགས་པའྲི་བཞེད་པ་ཡྲིན་

པར་གདོན་མྲི་ཟ་སེ། ར་ཤེ་ལས། ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་ལས་ཐར། །ལས་དང་

ཉོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། །དེ་དག་སྤོས་ལས་སྤོས་པ་ནྲི། །སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ནས། སོང་པ་ཉྲིད་དེ་ཡང་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་སམ་པ་ལ། 

བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །སེམས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་བཟློག་པས་སོ། །མ་སྐེས་པ་དང་

མ་འགག་པའྲི། །ཆོས་ཉྲིད་མ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་བདེན་འཛིན་གྲི་སྤོས་

པ་ལས་ཉོན་གྲི་ར་བ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པས་དེ་སངས་ཏེ་ཐར་པ་འཐོབ་དགོས་

པར་གསུངས་ཤྲིང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ཀང་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་བཀག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ལ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། གང་

ཡང་རུང་བའྲི་གནས་རྙེད་ན། །ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གདུག་གཡོ་ཅན་གྲིས། །ཟྲིན་པར་

འགྱུར་རོ་གང་གྲི་སེམས། །གནས་མེད་དེ་ལྟར་ཟྲིན་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་སེམས་ལ་

བདེན་འཛིན་གྲི་དམྲིགས་གཏད་གང་ཡང་རུང་པའྲི་གནས་ཤྲིག་རྙེད་ན་ཉོན་མོངས་

པའྲི་སྦྲུལ་གྲིས་ངེས་པར་ཟྲིན་པར་གསུངས་པས། བདེན་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཀུན་གྲི་

ར་བར་གྱུར་བའྲི་མ་རྲིག་པར་བཞེད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མྲི་ཟའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཉན་རང་

གྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་སོབ་དཔོན་གྲི་བཞེད་པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་

མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པའྲི་འཇོག་ལུགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་དབང་གྲིས་ཉོན་མོངས་པ་

གཞན་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་ཡང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ་འདྲི་

ལྟར། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའྲི་འཇྲིག་ལྟ་དང༌། དེའྲི་དབང་

གྲིས་བྱུང་བའྲི་ར་ཉོན་དྲུག་དང་ཉེ་ཉོན་ཉྲི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་མངོན་

པའྲི་སེ་སྣོད་དག་ལས་བཤད་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀང་ཉོན་མོངས་མཚན་ཉྲིད་

པར་འདྲིར་ཡང་བཞེད་ལ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་སུའྲི་ལུགས་ལའང་ཉོན་མོངས་སུ་

མ་གྲགས་པའྲི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་བརེན་ནས། ཡུལ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་བར་
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མ་སོགས་སུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་སྐེ་ལ། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཆགས་སང་གཏྲི་མུག་གསུམ་སྐེ་ཞྲིང༌། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་

སོམས་གསུམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཞེན་པ་ལས་སྲེད་པ་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ། 

གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདེན་འཛིན་ལ་

བརེན་ནས་སྐེས་པའྲི་ཆགས་སོགས་ཀང་ཉོན་མོངས་པར་བཞེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། སྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་

རེ་རེ་ལ་ཡང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་བའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

བ་དང༌། དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདེན་འཛིན་ཙམ་གྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་

ཡོད་པས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་མངོན་པའྲི་སེ་སྣོད་ནས་འབྱུང་བ་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་

པའྲི་ཉོན་མོངས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལུགས་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་ལ་གྲགས་པའྲི་ཉོན་

མོངས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་

པ་ནྲི་ཉོན་སྒྲིབ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ས་བོན་རྣམས་ནྲི་ཉོན་

སྒྲིབ་བག་ལ་ཉལ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཉོན་སྒྲིབ་ས་བོན་གྲི་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་

ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་གང་ལ་བཞེད་ཅེ་ན། འཇུག་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་

ཆགས་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། འདོད་ཆགས་

ལ་སོགས་པའྲི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་ནྲི་ལུས་དང་ངག་དག་གྲི་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་

ཡང་ཡྲིན་ཏེ། མ་རྲིག་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་བག་ཆགས་དེ་ཡང༌། རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་གྲི། གཞན་དག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་གསལ་བར་བསན་ཏེ། དེ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་

ཆགས་ནྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་བག་ཆགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཤེས་བྱ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་

གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་པས་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་ལ། ལུས་དང་ངག་དག་

གྲི་འཇུག་པ་ཞེས་པ་ནྲི། དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་སྤེའུ་ལྟར་མཆོང་བ་དང་

གཞན་ལ་རྨངས་མོ་ཞེས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྲི་ལུས་ངག་གྲི་གནས་ངན་ལེན་རྣམས་

ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ཞེས་པས། ཆགས་སོགས་ཀྲི་བག་ཆགས་དེ་དག་ཤེས་བྱ་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པའྲི་གེགས་ཡྲིན་པར་མ་ཟད། ལུས་ངག་གྲི་གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྒྱུ་ཡང་ཡྲིན་

ཞེས་བསན་པས། བག་ཆགས་དེ་དག་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

སེམས་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་ནྲི་ཤེས་བྱའྲི་གནས་རོགས་པར་དཀའ་བ་དག་ལ་

བོ་མྲི་གསལ་བའྲི་ཆ། མོའུ་འགལ་གྲི་བུས་མ་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་འོད་ཟེར་ཅན་གྲི་

དམལ་བར་སྐེས་པ་མངོན་ཤེས་ཀྲིས་ཡུན་རྲིང་དུ་བལྟས་ཀང་མ་རོགས་པར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་གེགས་སུ་འདུ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡོད་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་གནས་ངན་ལེན་སྐེད་

པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་དེ་དག་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཉན་

ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པས་ཉོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་

སེམས་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་བག་ཆགས་ཀང་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། ལུས་ངག་གྲི་གནས་ངན་ལེན་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་བག་ཆགས་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་ན། ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་
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ཕ་མོ་འབྱེད་པ་ལ་བོ་མྲི་གསལ་བའྲི་ཆ་དང་དེ་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་བག་ཆགས་ཉོན་

སྒྲིབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་སྒོ་གསུམ་གྲི་གནས་

ངན་ལེན་སྐེད་པའྲི་བག་ཆགས་ནྲི་དབུ་སེམས་མཐའ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་

ཏུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་བཞེད་པའྲི་མཁས་པ་སུ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ཡང་

བདེན་འཛིན་དང་དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་བག་ཆགས་འཇོག་བྱེད་བྱས་ནས་སེམས་རྒྱུད་ཀྲི་སེང་དུ་བཞག་པའྲི་བག་

ཆགས་ལ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། བདེན་འཛིན་དང་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་རང་རང་

གྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་སྐེད་པའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དང༌། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལ་ཡུལ་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་བདེན་སྣང་ཙམ་ཞྲིག་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་

གྱུར་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཉོན་སྒྲིབ་ས་བོན་གྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་

ཡྲིན་གྲི་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཤེས་སྒྲིབ་ས་བོན་གྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་

ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་ཡྲིན་གྲི་ཉོན་སྒྲིབ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཉོན་མོངས་པའྲི་ས་

བོན་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང་ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་ཡྲིན་པ་

ལ་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་ལ། དེ་འད་བའྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ས་བོན་གྲི་ཆ་དེ་ལ་གཉྲིས་

སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། བག་ཆགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་

ཤེས་དྲུག་ལ་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་བདེན་སྣང་གྲི་ཆ་ལ་ཤེས་

སྒྲིབ་མངོན་གྱུར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇུག་ཤེས་དྲུག་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་མྲི་

དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་ལ་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་རང་གྲི་སྣང་བ་ཕྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རོལ་གྲི་བུམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་ཆ་དེ་ཉྲིད་སྤྲི་མཚན་དང་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་ཀང༌། 

སྣང་མཁན་གྲི་ཤེས་པ་སྤྲི་མཚན་དང་སྒོ་བཏགས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་

ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པར་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། མ་

རྲིག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་དང༌། སྣང་བ་ཡྲིན་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་

པ་ནྲི། དྲི་མ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འདོད་པའྲི་མུ་སེགས་དཔོད་པ་པ་དང་ཁད་པར་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་མ་ལུས་པར་སངས་ན་ཤེས་བྱ་གཏན་ནས་མྲི་

མཁེན་པར་འདོད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་ཐ་ཆད་པ་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་ལ་ཀུན་བཏགས་དང༌ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ཡོད་དེ། བདེན་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་ཆགས་སོགས་མཚུངས་ལྡན་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཉོན་སྒྲིབ་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་དང༌། དེ་དག་གྲིས་བཞག་པའྲི་རང་

རང་གྲི་རྲིགས་འདའམ་དེ་མ་ཐག་འབས་ཉོན་མོངས་ཕྲི་མ་བསྐེད་པའྲི་བག་ཆགས་

རྣམས་ཉོན་སྒྲིབ་ལྷན་སྐེས་ས་བོན་གྲི་ཆ་ཡྲིན་ནོ། །གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྲི་བདེན་

འཛིན་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་མཐར་འཛིན་དང་མཆོག་འཛིན་ལ་སོགས་

པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་

དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་ཉོན་སྒྲིབ་མངོན་གྱུར་ཀུན་བཏགས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་

ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་རྣམས་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་ས་བོན་གྲི་ཆ་ཡྲིན་

ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་

བུ་ནྲི་ཉོན་སྒྲིབ་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་དངོས་ཡྲིན་ཀང༌། ཉོན་མོངས་དངོས་མ་ཡྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པས་མཚུངས་ལྡན་གྲི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །ཤེས་སྒྲིབ་ལ་ནྲི་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་སུ་དབྱེར་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་གཉྲིས་སུ་ཡང་དབྱེར་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྲིས་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་

ཆགས་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་སོང་ནུས་པར་འདོད་དགོས་པ་ལ་དེ་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སོང་མྲི་ནུས་

པར་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་དེ་མ་འཁྲུལ་བར་འཐད་པར་འཛིན་པའྲི་བོ་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་སུ་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་ངམ་སམ་ན། དབང་ཤེས་ལ་

ཡུལ་བདེན་པར་སྣང་བ་འཐད་པར་འཛིན་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་ཡྲིན་པས། དེ་ཤེས་སྒྲིབ་

ཀུན་བཏགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་དང་བདེན་འཛིན་གང་ཡྲིན་ཉོན་མོངས་སུ་ཁས་ལེན་

པ་ནྲི་ནང་འགལ་བའོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ཤེས་རང་ཡུལ་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་ཆ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་

དཔད་པ་ཞུགས་པ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་བརེན་ནས་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་ནྲི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡྲིན་གྲི་གཞན་དུ་ན་རང་ཉྲིད་

ཀང་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ལ་

འདོད་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །དཔད་པ་མ་ཞུགས་པར་དབང་ཤེས་ལ་བདེན་པར་སྣང་བ་ལྟར་

དུ་གྲུབ་པ་འཐད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བོ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་སྐེ་བ་ཞྲིག་གལ་ཏེ་ཡོད་ན་

ནྲི། དེ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་འགྱུར་གྲི་ཀུན་བཏགས་ཀྲི་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཉོན་སྒྲིབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སངས་པ་ཙམ་གྲི་ཐར་པ་འཐོབ་

པ་ལ་གཙོ་བོར་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་བོ་གཅྲིག་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཤེས་བྱ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀ་མངོན་སུམ་དུ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལ་གཙོ་བོར་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ། 

ཉོན་སྒྲིབ་ལ་དབྱེ་ན་། ཀུན་བཏགས་དང་། ལྷན་སྐེས་གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་

གྲུབ་མཐས་བསད་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་

པའམ་དེ་སྐེད་པའྲི་ས་བོན་གང་རུང་ཡྲིན་པ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་གྲུབ་མཐས་

བསད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའྲི་བག་ཆགས་ཙམ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའམ་དེ་སྐེད་པའྲི་ས་བོན་

གང་རུང་ཡྲིན་པ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དབྱེ་ན་མངོན་གྱུར་དང༌། ས་བོན་གཉྲིས་གཉྲིས་

སོ། །

ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་གང་

ཞྲིག །དམྲིགས་རྣམ་འཛིན་པའྲི་བོ། ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་ས་བོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རང་ཉྲིད་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་ཀང་རང་འབས་ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་སྐེད་པའྲི་

ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ། ལྷན་སྐེས་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀང་དེས་རྲིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཤེས་སྒྲིབ་ལ་དབྱེ་ན། མངོན་གྱུར་དང་

ས་བོན་གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། བདེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་འཕགས་

པ་སོབ་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་འབྱུང་བའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ་གང་ཞྲིག །ཡུལ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བའྲི་ཆ། གཉྲིས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པས་བཞག་ཅྲིང་རང་འབས་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་

པའྲི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའྲི་བག་ཆགས་གང་ཞྲིག །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་

པའྲི་འཕགས་པ་སོབ་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་འབྱུང་བའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ། མ་

དག་ས་བདུན་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་དང་བདེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་འཕགས་

པ་སོབ་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། དེའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་སྒྲིབ་པ་

དང༌རྲིགས་གཅྲིག་པས་སྒྲིབ་པ་དེའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་

བཏགས་དང་ཉོན་སྒྲིབ་མཐོང་སང་དོན་གཅྲིག་ལ། ཉོན་སྒྲིབ་ལྷན་སྐེས་དང་ཉོན་སྒྲིབ་

སྒོམ་སང་དོན་གཅྲིག་ཅྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་ན་སྒོམ་སང་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀྲི་མཐོང་

སང་མྲི་སྲྲིད་དོ། །སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་

གཉྲིས་པོ་དེ་དག་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་གང་དུ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སོང་བའྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་སངས་

པ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྲི། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་གོང་དུ་

དངས་པར། མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་པས། ཉན་རང་

དགྲ་བཅོམ་དང༌། དག་ས་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ཉོན་

མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཡྲིན་ལ། འགྲེལ་པ་གཉྲིས་ཀར་དུ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་

ཡང་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་བདེན་འཛིན་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པར་བཤད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དེར་བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་

པ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་

པའྲི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་སོང་སེ། བདེན་འཛིན་གྲི་ས་བོན་མ་ལུས་པར་མ་སངས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པར་ཡང་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་སོང་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་སོང་བའྲི་

ཐོག་མ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འཛིན་པ་ཡྲིན་པས། རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པའྲི་

ལུགས་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་བོན་སོང་བའྲི་ཐོག་མ་ས་དང་པོ་ནས་འཛིན་པར་འདོད་པ་

དང་མྲི་འད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་གྲི་རྣམ་རོག་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་བྱས་

ཤྲིང༌། དེ་ལ་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་གཉྲིས་སུ་བྱས་ནས། མཐོང་སང་དང་པོར་སོང་

བ་དང༌། སྒོམ་སང་ལ་ཆུང་འབྲིང་སོགས་དགུར་ཕེ་ནས་དེ་དག་གཉེན་པོ་སྒོམ་ལམ་

ས་དགུས་སོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་མདོ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་ཕ་བ་རེ་ཤྲིག་དངོས་སུ་བསན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་གདུལ་བྱའྲི་ངོར་གསུངས་པའྲི་

དང་དོན་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཉན་རང་དགྲ་

བཅོམ་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་

བྱས་ཀང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་སོང་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་སོང་བ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པར་སྒོམ་པའྲི་ཤེས་རབ་

དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་ཀྲི་ཁད་པར་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་ཕན་ཚུན་གྲོགས་

བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་དགོས་ཀྲི། ཤེས་རབ་རྐང་པའྲི་ནུས་པ་མྲིན་ལ། 

ཉན་རང་ལ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་དུ་སྒོམ་གྲི་རྒྱས་

པར་ཕེ་བའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་སྒོམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མྲི་སོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །སང་བྱ་དེ་དག་གཉེན་པོས་སོང་བའྲི་ཚུལ་ཡང༌། མཐོང་ལམ་

ལ་མཚོན་ན། ཐེག་ཆེན་གྲི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པ་དང༌། མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དུས་

མཉམ་ཞྲིང༌། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐེས་པ་དང༌། མཐོང་སང་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་སར་རྒྱུད་ལ་སྐེ་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སངས་པ་དུས་མཉམ་ལ། དེའྲི་

སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་མཐོང་སང་གློ་བུར་

གྲི་དྲི་མས་དག་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་བའྲི་འགོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཞེས་བྱའོ། །སང་བྱ་མངོན་གྱུར་རེ་ཤྲིག་ཙམ་

རྒྱུད་ལ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོང་བ་ལ་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

དེའྲི་ས་བོན་སངས་པ་མྲི་དགོས་ཀང༌། མངོན་གྱུར་སར་རྒྱུད་ལ་སྐེར་མྲི་རུང་གྲི་

ཚུལ་གྲིས་སོང་བ་ལ་འདས་ལམ་གྲིས་དེའྲི་ས་བོན་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དགོས་

སོ། །འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་དབུ་སེམས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ལ། 

སེམས་ཙམ་པ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་པ་དག་ལྟར་ན། མཐོང་ལམ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་བཞྲིན་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་ཀང་དེའྲི་ཚེ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་སེང་ན་སྒོམ་སང་གྲི་ས་

བོན་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བས་འདས་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་པའྲི་སོབ་པའྲི་

རྒྱུད་ལ་དེའྲི་ཚེ་ཡང་སང་བྱ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་ས་བོན་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཀུན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་ལྟར་ན། དེའྲི་ཚེ་ཀུན་གཞྲི་མེད་ཅྲིང༌། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲི་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། ཡྲིད་

ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དེའྲི་སེང་ན་སང་བྱ་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཡོད་ན། ཡྲིད་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བས་ཟག་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཡྲིན་པ་འགལ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་སང་བྱའྲི་བག་ཆགས་ཅན་གྲི་ཡྲིད་

ཀྲི་རྣམ་ཤེས་གཞན་ཡོད་ན། གང་ཟག་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། 

མཐོང་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་པའྲི་རྒྱུད་ལ་སང་བྱ་གང་གྲི་ཡང་ས་བོན་

མེད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སང་བྱ་དེ་དག་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་རེ་

ཤྲིག་མ་སྐེས་པ་ཡྲིན་གྲི། གཉེན་པོས་སར་སྐེར་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་པས། 

དེའྲི་ཚེ་སང་བྱ་དེ་དག་རྒྱུད་ལ་མེད་པ་ཡྲིན་ཀང་སང་བྱ་དེ་དག་སངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ། ཀུན་གཞྲི་མེད་ཀང་འོག་ནས་འཆད་པར་

འགྱུར་བ་ལྟར། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའྲི་ང་ཙམ་ཞྲིག་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་བག་ཆགས་བགོ་བའྲི་གཞྲིར་འཐད་པས། མཐོང་ལམ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་སྒོམ་སང་གྲི་ས་བོན་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་

ལོ། །ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ལྷག་མ་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་སོང་བའྲི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅྲིག་དང་པོ་དེ་ལ་ལྟོས་པའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཉེན་པོས་སང་བྱ་སོང་བའྲི་ཚུལ་ལ་མཐའ་བཅད་པ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

གཉྲིས་པ། དེ་འགོག་བྱེད་ཐལ་རང་གྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ། གཞན་གྲི་འདོད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་དགག་པ་དང༌། རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཕྲིས་ཀྲི་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་པར་ཁས་འཆེ་བ་དག་མང་པོ་ན་རེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡང་

རང་ལུགས་དང༌། དམ་བཅའ་དང༌། ཁས་ལེན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། གལ་ཏེ་དེ་འདའྲི་

དམ་བཅའ་ཡོད་ན། རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་དང་

དཔེ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་རོད་བཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་

སྐོན་དེ་ཡོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནྲི་སྐོན་མེད་ཁོ་ན་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་

མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྲི། །དོན་གྲིས་འགའ་ཞྲིག་དམྲིགས་ན་དེ། །བསྒྲུབ་པའམ་

བཟློག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྲིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་མེད། །ཅེས་དང༌། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་

ལས་ཀང་། ཆེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དེ་དག །རྣམས་ལ་ཕོགས་མེད་རོད་པ་མེད། །གང་

རྣམས་ལ་ནྲི་ཕོགས་མེད་པ། །དེ་ལ་གཞན་ཕོགས་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་

པ་ལས། 

ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕོགས་ནྲི་ཡོད་མྲིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་

ནྲི་རྲིང་པོ་ནའང༌། །ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་མ་ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། ཚིག་གསལ་ལས། 

དབུ་མ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་དང༌། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་

བཟློག་པའྲི་དོན་དང་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ཉྲིད་འབེལ་བ་ཡྲིན་གྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས། སུན་འབྱྲིན་

པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཕད་སུན་ནྲི་འབྱྲིན་བྱེད་དམ། །འོན་ཏེ་ཕད་ནས་ཡྲིན་ཤེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སྨྲས་ཟྲིན་ཉེས་པ་འདྲིར་གང་ལ། །ངེས་པར་ཕོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གྲིས་བདག་ལ་

ཕོགས་འདྲི་ནྲི། །ཡོད་པ་མྲིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི་སྲྲིད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་

རྣམ་གཞག་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་བྱས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་ཡྲིན་གྲི་རང་ལུགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་གཞན་

དབང་དངོས་འདོད་ལྟར། །ཀུན་རོབ་ཀང་ནྲི་བདག་གྲིས་ཁས་མ་བངས། །འབས་

ཕྲིར་འདྲི་དག་མེད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས། །འཇྲིག་རེན་ངོར་བྱས་བདག་ནྲི་སྨྲ་བར་

བྱེད། །ཅེས་གསུངས་ལ། རོད་བཟློག་ལས། དགག་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནྲི་ཅྲི་

ཡང་མྲི་འགོག་གོ །ཞེས་གཞན་ཕོགས་བཀག་པ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རགས་ཀྲི་དགག་

བྱའྲི་ཚད་མ་ཟྲིན་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རྲིགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགོག་

པར་གོ་སེ་བཀག་པ་ན་རྲིགས་པ་དེ་དག་རང་གྲིས་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ཁས་བངས་པ་ལ་

ཡང་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མཚུངས་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་པར་མཐོང་ནས། ཕར་འཕངས་བའྲི་

ཐལ་བ་མཐའ་དག་ཚུར་བཟློག་སེ་འཕངས་པ་ན་སྐོན་སོང་ཚུལ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་

བྱེད་མ་ཤེས་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཅྲི་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེས་བསོན་འདྲིངས་པ་འབའ་

ཞྲིག་ལ་རེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་དག་ལ་འདྲི་བརོད་པར་བྱ་སེ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། གྲུབ་མཐའ་གང་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་པོའྲི་གང་ཟག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁོད་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁས་ལེན་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བདེན་

ཞེན་གྲིས་དམ་བཅའ་བ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁོ་ན་རེ་ཁས་ལེན་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་ཁས་

ལེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། ནོར་བྱྲིན་ཅྲིག་ཅེས་ཟེར་བ་ལ་ནོར་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་

སྨྲས་པ་ན། ཅྲི་ཡང་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ནོར་དེ་བྱྲིན་ཅྲིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་མཚུངས་

སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་ཆེན་པོ་སེ། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་ཁས་

ལེན་མེད་པར་ཞེ་བས་སྨྲས་པ་དེ་ཉྲིད་ཁས་ལེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ཀྲི། ཁས་ལེན་

མེད་པ་ཁས་ལེན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མ་སྨྲ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན་སྒ་རག་པ་གྲུབ་མཐའ་མ་

ཡྲིན་ཀང་རག་པར་ཞེ་བས་སྨྲས་པ་དམ་བཅའ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་མྲི་

འགོག་ཅྲིང་རང་རྒྱུད་འགོག་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། རང་ལུགས་ལ་རང་

རྒྱུད་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བ་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་ཡང་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང༌། ཐལ་

འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལྟར་གདུལ་བྱ་དགའ་ཞྲིག་གྲི་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་རང་རྒྱུད་ཁས་

ལེན་པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དེ་འད་བའྲི་རྣམ་དབྱེ་བྱེད་པ་

འགལ་ལོ། །

རང་ལུགས་ལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་མྲི་ལེན་ཀང་གཞན་ངོ་

ཙམ་དུ་དེ་ཁས་བངས་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བར་འཇོག་ནུས་པར་ཐལ། ཟླ་བ་

གྲགས་པས་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་བངས་ཀྲི་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་མ་བངས་ཀང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རགས་

ཁས་བངས། འདོད་ན་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཙམ་པ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། རང་ལུགས་ལ་སེམས་ཙམ་གྲི་གྲུབ་མཐའ་ཞལ་གྲིས་མྲི་བཞེས་ཀང་གདུལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བྱའྲི་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་མདོ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གསུངས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་མྲི་

རྲིགས་པར་ཐལ། གང་གྲི་ངོར་ཁས་བང་བར་བྱ་བའྲི་གང་ཟག་གཞན་དང་དེའྲི་ངོར་

ཁས་ལེན་པ་པོ་དང་ཁས་བང་བྱའྲི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རགས་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་གང་ཡང་ཡོད་པར་སྨྲ་མྲི་རྲིགས་པ་ཉམས་སོ། །ཚིག་ཐམས་

ཅད་རྫུན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཞེ་བས་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཚིག་དེ་ཉྲིད་བདེན་པའྲི་དོན་

ཅན་དུ་ཞེ་བས་ཁས་བངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོ་བོ་ལ་ཁས་ལེན་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་

ཞེས་ཞེ་བས་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཁས་ལེན་མེད་པར་དམ་བཅས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་ཚིག་འདྲི་གཉྲིས་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྲིན་མྲིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མཚུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །ཅེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུའྲི་ཡང་རང་གཞུང་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་

སུའྲི་ཡང་རང་གཞུང་མ་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག །ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཡང་རང་གཞུང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་སངས་རྒྱས་པའྲི་གཞུང་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གསུང་རབ་ལ་

དང་ངེས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རང་ལུགས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ཕྲིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་རོགས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་རང་

ལུགས་ཅྲི་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པ་ཉམས་སོ། །ཉན་ཐོས་གནས་མའྲི་བུ་པ་ལ་གང་ཟག་ཕུང་པོ་

དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་བརགས་ནས་སྐོན་བརོད་དུ་མེད་པར་ཐལ། ཁོས་གང་ཟག་

ཕུང་པོ་དང་རས་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར། མ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁབ་ན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་སུན་དབྱུང་བྱ་འབྱྲིན་བྱེད་སོགས་གང་ཡང་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་མྲི་ལེན་པར་སྨྲས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་སུན་

དབྱུང་བྱ་འབྱྲིན་བྱེད་ཕད་མ་ཕད་བརགས་ནས་སྐོན་བརོད་དུ་མེད་པས་ཁབ་པ་བུད། 

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་གྲིས་མཛད་པའྲི་བསན་བཅོས་རྣམས་ལས་འདྲི་དང་འདྲི་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་དང་འདྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དང་འདྲི་འཐད་དོ། །འདྲི་དང་འདྲི་མྲི་འཐད་དོ་

ཞེས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་རོམ་པ་པོ་

དེ་དང་དེའྲི་ལུགས་མ་ཡྲིན་ན་གཞན་གང་ཟག་སུ་ཞྲིག་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་པ་སྨྲོས་

ཤྲིག །དེར་མ་ཟད་བསན་བཅོས་དེ་དག་ཏུ་འདྲི་དང་འདྲི་འདོད་དོ། །འདྲི་དང་འདྲི་

ཁས་ལེན་ནོ་ཞེས་དངོས་སུ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་ཡང་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དེ། རོད་

བཟློག་ལས། 

ཐ་སད་ཁས་ནྲི་མ་བངས་པར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མྲི་བྱེད་དོ། །ཞེས་དང༌། 

རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

དེ་ཕྲིར་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། །སྒྱུ་མ་བྱས་ལྟའྲི་འགོག་པ་བཞེད། །ཅེས་

དང༌། ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས། 

གང་དང་བརེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡྲི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ནྲི། །ཡང་དག་མ་

ཡྲིན་ལོག་མྲིན་པར། །འདོད་པ་དེ་དག་ལྟས་མྲི་འཕོགས། །ཞེས་དང༌། འཇྲིག་རེན་

ལས་འདས་པར་བསོད་པ་ལས་ཀང༌། 

གང་དག་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །དེ་མེད་པར་ནྲི་ཡོད་མྲིན་པས། །གཟུགས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བརྙན་ཉྲིད་དང་མཚུངས་པ་རུ། །གསལ་བར་ཅྲི་ཡྲི་ཕྲིར་མྲི་འདོད། །ཅེས་དང༌། ར་ཤེ་

ལས། རེན་ཅྲིང་འབེལ་འབྱུང་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་འདོད། །ཅེས་དང་། 

ཚིག་གསལ་ལས། རྐེན་ཉྲིད་འདྲི་པ་ཙམ་གྲིས་ཀུན་རོབ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་གྲི། 

ཕོགས་བཞྲི་ཁས་བངས་པའྲི་སྒོ་ནས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ན། དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་དང་བཅས་

པར་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྐེན་ཉྲིད་འདྲི་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཁས་བངས་ན་ནྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་བའྲི་ཕྲིར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པས་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་དང་

བཅས་པར་སྨྲ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཅེས་རྐེན་ཉྲིད་འདྲི་པ་ཙམ་གྲི་ཀུན་རོབ་

རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་ཞྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་ཁས་མྲི་ལེན་

པའྲི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་གསུངས་ལ། ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་ཡང་འདྲི་

ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དེ། དེས་ན་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྲིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཙམ་གྲིས་

གྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་བཞག་པར་མཛད་དོ། །འདྲི་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་

གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བྱ་སེ། ཞེས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཙམ་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་

ཀུན་རོབ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། འཇུག་འགྲེལ་

ལས་ཀང༌། མཁས་པ་དག་གྲིས་ཕོགས་འདྲི་ནྲི་སྐོན་མེད་ཅྲིང་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་

པའོ་སམ་དུ་བསམས་ཏེ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་

རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རྐེན་ཉྲིད་འདྲི་པ་ཙམ་ཁས་བངས་པ་ལྟར། བརེན་ནས་

བཏགས་པ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་ཕོགས་ལ་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆད་

པར་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ལ། ཕ་རོལ་པོས་ཀང་འདྲི་ཉྲིད་ཁས་བང་བར་འོས་པ་ཡྲིན་
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ནོ། །ཞེས་དང༌། 

ཡང་འཇུག་འགྲེལ་ལས། ཁད་པར་དུ་མཛད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་བཞྲིན་

སོབ་དཔོན་གྲིས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གང་གྲི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་

བྱུང་ཡང་རུང་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདྲི་ནྲི་གནས་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ། ཆོས་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་ཡོད་དོ། །ཞེས་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་

ཤྲིང༌། བདག་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་ལས་མྲིན། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་

གསལ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་བདག་ལས་དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་སྐེ་བ་ནམ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་སྦར་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དམ་བཅའ་བ་གསུམ་པོ་

ལ་ཡང་སྦར་བར་བྱའོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ཉྲིད་དེ་ལས་བྱུང་མྲིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་

ལ་ཞྲིག །ཅེས་སོགས་ཀྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དམ་བཅའ་བ་བཞྲི་པོ་དེ་རེས་སུ་བརོད་

ནས། དེ་ཉྲིད་རྲིགས་པས་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་བཤད་པ། ཞེས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་

སོགས་བཞྲི་པོ་དེ་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་ཡྲིན་པར་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་བས་ན་འཇུག་པ་ལས། འདྲི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདྲི་ནྲི། །ཇྲི་ལྟར་མེད་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ། །འདྲིར་འབྱུང་ལུགས་ཀང་གཞན་ན་ནྲི། །མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་

པར་མཛོད། །ཅེས་དང༌། དེའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ཇྲི་ལྟར་དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་མ་

གཏོགས་པར་བསན་བཅོས་གཞན་ལས་སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བའྲི་ཆོས་འདྲི་ཕྲིན་ཅྲི་

མ་ལོག་པར་མ་བརོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་འདྲིར་ལུགས་གང་ཞྲིག་

བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པར་བསད་པའྲི་ལུགས་འདྲི་ནས་འབྱུང་བ་འདྲི་ཡང་སོང་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ལྟར་བསན་བཅོས་གཞན་ན་མེད་དོ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ངེས་

པར་མཛད་དུ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་ཟླ་བ་གྲགས་པས་བཤད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་གཏན་ལ་

འབེབས་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་དངོས་སྨྲ་བར་མ་ཟད་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའྲི་

དབུ་མ་པ་གཞན་དང་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་དུ་ཅྲི་ནས་

ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ངེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ནན་ཏན་གྲིས་གསུངས་

པ་ལ། རང་ཉྲིད་བོ་དང་སྐལ་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཞན་པས་དེ་འད་བའྲི་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་དེ་

ཉྲིད་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་ངེས་པར་མ་ནུས་ཀང་དེ་འད་བའྲི་ལུགས་གཞྲི་མ་གྲུབ་བོ་

ཞེས་སྐུར་པ་གདབ་པར་མྲི་བྱ་ཞྲིང༌། དབུ་མ་ཐལ་རང་གང་གྲིའང་ལུགས་ཁོ་བོ་ཅག་

ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེས་རང་ཉྲིད་དབུ་མ་པ་མ་ཡྲིན་པར་གསལ་བར་བསྒགས་ནས་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའྲི་ཡང་རེར་མངོན་པར་རློམ་པའྲི་ཚུལ་ལུགས་འགལ་བ་ལྷུར་བང་བར་མྲི་

བྱའོ། །

འོ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་གོང་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་དེ་དག་གྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་དུ་འཆད་ཅེ་

ན། རོད་བཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་

པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །རང་བཞྲིན་ཀུན་ལ་ཡོད་མྲིན་ན། །ཁོད་ཀྲི་

ཚིག་ཀང་རང་བཞྲིན་མེད། །རང་བཞྲིན་བཟློག་པར་མྲི་ནུས་སོ། །ཞེས་པའྲི་རོད་པ་

དེའྲི་ལན་ཡྲིན་ལ། རོད་གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་

བཞྲིན་མེད་ན། དབུ་མ་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་དོ་ཞེས་དམ་

བཅས་པའྲི་ཚིག་ལ་ཡང་རང་བཞྲིན་མེད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་དམ་བཅའ་དེས་

རང་བཞྲིན་ཡོད་པ་གཅོད་པ་དང་རང་བཞྲིན་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་
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རོ། །ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ལན་གྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་ངས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

མེད་པར་ཁས་བངས་ནས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་

པའྲི་ཚིག་འགའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ན། དེས་ན་ང་ལ་སྐོན་

འདྲི་ཡོད་ནའང༌། ངའྲི་ལུགས་ལ་དེ་འད་བའྲི་དམ་བཅའ་བའྲི་ཚིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པ་མེད་པས་ན། ང་ནྲི་ཁོད་ཀྲིས་བརོད་པའྲི་ནང་འགལ་གྲི་སྐོན་དེ་འད་བ་མེད་པ་

ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་དམ་བཅའ་མེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་

ལ། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྲི། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་དམྲིགས་བྱ་དང་དམྲིགས་

བྱེད་མེད་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། རེན་འབྱུང་གྲི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་མེད་པར་སོན་པ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །བཞྲི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། སོང་པ་ཉྲིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཡུན་རྲིང་པོས་ཀང་སུན་འབྱྲིན་

བརོད་མྲི་ནུས་པར་བསན་ལ། ཁོད་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུའང་མྲི་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བས་ན་

འདོད་པ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཁུངས་སུ་ཇྲི་ལྟར་རུང་། དེས་ན་ཡོད་མེད་སོགས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་མཐར་ལྷུང་གྲི་ཕོགས་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

སོང་པ་ཉྲིད་སྨྲ་བ་ལ་ཡུན་རྲིང་པོས་ཀང་ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

རོད་མེད་ཆེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། དེའྲི་གོང་དུ་

རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། གང་དག་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་

ཆོས་ཉྲིད་འདྲི་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ཡོངས་སུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རོག་པ་དེ་དག་ནྲི་གདོན་མྲི་ཟ་བར། དངོས་པོར་ཁས་ལེན་ཡོད་ན་ནྲི། འདོད་ཆགས་

ཞེ་སང་འབྱུང་བ་ཡྲི། །ལྟ་བ་མྲི་ཟད་མ་རུངས་འཛིན། །དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་རོད་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་

ལེན་པའྲི་ཕོགས་མེད་པ་ལ་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་

རང་ཕོགས་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་ཕོགས་འགོག་པའྲི་རོད་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་

གྲི་རང་ལུགས་མེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཚིག་གསལ་དུ། རོད་བཟློག་

དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་ལུང་དེ་དག་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ནས། ཕོགས་གཞན་ཁས་

བངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དགག་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནྲི་ཅྲི་ཡང་མྲི་འགོག་གོ །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མྲི་འགོག་སེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པ་ལ་བཤད་ན་འགལ་ཁབ་ཏུ་འགྱུར་བས། དེས་ན་འགོག་བྱེད་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་སེ། དགག་བྱ་སྒོ་འདོགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཅྲི་ཡང་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དགག་བྱ་དང་འགོག་བྱེད་གཉྲིས་རྫུན་པ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུ་ནྲི་རང་ལུགས་ལ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རོད་བཟློག་ལས། སྤྲུལ་པ་ཡྲིས་ནྲི་

སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཡྲི་ནྲི་སྐེས་བུ་ཡྲིས། །སྒྱུ་མས་སྒྱུ་མ་འགོག་བྱེད་ལྟར། །འགོག་

པ་འདྲི་ཡང་དེ་བཞྲིན་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚིག་གསལ་ལས། རང་

ལ་དམ་བཅའ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། རང་རྒྱུད་ཀྲི་དམ་

བཅའ་བ་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། རང་ལུགས་མེད་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །འཇུག་པ་ལས་རང་ལ་ཕོགས་མེད་པར་གསུངས་པ་ནྲི། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱུ་འབས་ཕད་མ་ཕད་བརགས་ནས་སྐོན་བརོད་པ་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་སུན་དབྱུང་བྱ་

དང་འབྱྲིན་བྱེད་ཕད་མ་ཕད་བརགས་ནས་བརོད་ཀང་མྲི་མཚུངས་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བས་

རྒྱུ་འབས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་

རྲིགས་པས་བརག་བཟོད་དུ་གྲུབ་དགོས་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་སུན་དབྱུང་བྱ་དང་

འབྱྲིན་བྱེད་སོགས་གང་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཁས་བངས་པ་མེད་

ཅྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་རྫུན་པ་ལ་རྲིགས་པས་བརགས་ནས་གང་དུ་གྲུབ་

བསམ་པར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ཁོ་

བོ་ཅག་གྲི་ཕོགས་ལ་མཚུངས་པར་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཁོ་བོ་ཅག་

གྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི་སུན་འབྱྲིན་པས་སུན་དབྱུང་བར་བྱ་བ་ཕད་ནས་ཀང་སུན་འབྱྲིན་

པར་མྲི་བྱེད་པ་ཉྲིད་ལ། སུན་འབྱྲིན་པས་སུན་དབྱུང་བར་བྱ་བ་མ་ཕད་པར་སུན་

འབྱྲིན་པར་མྲི་བྱེད་དེ། སུན་འབྱྲིན་པ་དང་སུན་དབྱུང་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རང་བཞྲིན་

གྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཕད་པ་དང་མ་ཕད་པའྲི་བསམ་པ་མྲི་བྱེད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི། སུན་དབྱུང་བ་དང་སུན་འབྱྲིན་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རངབཞྲིན་

གྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད། བདག་ལ་ཕོགས་འདྲི་ནྲི། ཡོད་

པ་མྲིན་པས། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེའྲི་འགྲེལ་པར། རྲིགས་པས་ཕོགས་གཉྲིས་སུ་བརགས་ནས་

དཔད་ན་ཕད་མ་ཕད་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་སུན་འབྱྲིན་པ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། མ་བརགས་

མ་དཔད་པར་ཐ་སད་ཙམ་དུ་སུན་འབྱྲིན་པ་ཡོད་པ་འཐད་པ་དང༌། དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་

དངས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དྲིས་ལན་གྲི་མདོས་ཀང༌། ཕོགས་གཉྲིས་སུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྲིགས་པས་བརགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དཔད་ན་ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་རོགས་པ་མེད་

ཅྲིང༌། མ་བརགས་མ་དཔད་པར་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་

རོགས་པ་ཡོད་པ་འཐད་པ་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་ར་འགྲེལ་དེ་དག་

གྲིས་ཐ་སད་དུ་སུན་འབྱྲིན་གྲིས་སུན་དབྱུང་བྱ་སུན་འབྱྲིན་པ་འཐད་པ་དང་ཐོབ་པ་

དང་མངོན་པར་རོག་པ་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་བསན་གྲི་ཁས་ལེན་མེད་པར་

མ་བསན་ཏོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། 

རྒྱུས་ཕད་ནས་སམ་མ་ཕད་པར་འབས་བུ་སྐེད་ཅེས་བརགས་ནས་བཀག་པའྲི་སྐོན་

རང་ལ་མཚུངས་པ་སོང་བ་ན། རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཁས་ལེན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ནས་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི་རང་ལུགས་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ནས་སོང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་

འགྲེལ་ལས། ཁོད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་ཕྲིར་འདྲི་དག་གཉྲིས་ཆར་ཡང་ནྲི་སྒྱུ་མ་

དང་འད་དེ་ཡྲི་ཕྲིར། བདག་ལ་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀང་ཡོད། གང་གྲི་ལྟར་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དང༌། སྐེད་པར་

བྱེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་འདྲིར་འགྱུར་གྲི། གང་གྲི་ལྟར་ན་དངོས་

པོ་རྣམས་ལོག་པར་ཀུན་བཏགས་པས་སྐེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒྱུ་མ་ལྟར་མ་སྐེས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་ཞྲིང་རང་བཞྲིན་མེད་ཀང་རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་དམྲིགས་པའྲི་སྐྲ་ཤད་

ལ་སོགས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ནྲི་བསམ་དུ་མེད་པ་ཉྲིད་

དེ། དེའྲི་ཕྲིར་བདག་ལ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་སྐོན་གྲི་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་པོ་མ་བརགས་པར་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀང་ཡོད་པ་ཡྲིན་པས་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །



 476  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞན་ཡང་ཁས་ལེན་དང་དམ་བཅའ་གང་ཡང་མེད་ན། རྒྱལ་བ་བྱམས་པས། 

འདྲི་ནྲི་དེ་དངོས་འདོད་པས་ཁས་ལེན་དེ་ཡང་སྲིང་བརེ་ལས་རྲིག་བྱ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ལ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་གྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ཐོབ་བྱར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། སྔར་གཞན་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟྲིན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་སོན་

པ་དང༌། ཆོས་ལ་ལམ་དང༌། དགེ་འདུན་ལ་ལམ་གྲི་གྲོགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྐབས་འགྲོ་གང་ཡང་བྱར་མྲི་རུང་

ཞྲིང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་དམ་འཆའ་པའྲི་ལྷག་བསམ་

དང༌། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བའྲི་སོན་སེམས་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་པར་དམ་འཆའ་བའྲི་འཇུག་སེམས་

དང༌། དགེ་སོང་གྲི་བསབ་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་སོང་བར་དམ་འཆའ་བའྲི་

སོང་སེམས་སོགས་གང་ཡང་བྱར་མྲི་རུང་བས་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གྲི་གསོས་སུ་

གྱུར་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སན་གྲི་ཤྲིང་ལོན་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་

པའྲི་མྱུ་གུ་ར་བ་ནས་བཅད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཀང་རང་ལུགས་ལ་དམ་མྲི་

འཆའ་ཡང་གཞན་ངོ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཁོད་

ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་སེམས་བསྐེད་དང་སྐབས་འགྲོ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་དག་སྨྲས་

ཆོས་ཙམ་དུ་སོང་གྲི་ཞེ་བས་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཆེས་གསལ་བར་གྲུབ་སེ། ཁོ་

བོ་ཅག་གྲིས་ཉེས་པ་གང་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་འཛེམ་པ་མེད་པར་དང་དུ་བངས་པ་ནྲི་ཆེས་ཡ་མཚན་ནོ། །གངས་

རྲིའྲི་ཁོད་ཀྲི་བསམ་གཏན་པར་ཁས་འཆེ་བ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲི་གཏམ་ལས། ལྟ་བ་ཁས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། སྒོམ་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། སྤོད་

པ་དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། འབས་བུ་རེ་དོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་

ཞེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མ་བྱས་

པར་བཞག་པ་ན། གང་ལའང་ངོས་གཟུང་མེད་པ་འད་བ་ཞྲིག་ཤར་བས། འདྲི་ཡྲིན་

དང་འདྲི་མྲིན་ཅྲིའང་མྲི་འདུག་སམ་ནས་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་རློམ་སེ། གང་ཡང་

རང་ལུགས་ལ་ཁས་བང་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཆད་པ་ཆེན་པོ་དང༌། ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་བྱར་མྲི་

རུང་བའྲི་ཧྭ་ཤང་གྲི་དམ་བཅའ་དབྱངས་སུ་བསྒགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རང་ལུགས་ལ་གང་ཡང་ཁས་བང་བར་བྱ་བ་མེད་པར་

སྨྲ་བ་རྒྱས་པར་བཀག་པ་འདྲིས་ནྲི། གང་དག་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའྲི་

རགས་ཡང་དག་ཁས་ལེན་པའྲི་དབུ་མ་པ་ནྲི་རང་རྒྱུད་པ་དང་དེ་འདའྲི་རགས་ཡང་

དག་ཁས་མྲི་ལེན་པར་ཐལ་འགྱུར་གྲི་སྒོ་ནས་དངོས་སྨྲ་བའྲི་དམ་བཅའ་བ་འགོག་པ་

ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་པ་ཐལ་འགྱུར་བའོ་ཞེས་ཐལ་རང་གྲི་ཁད་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་ཡང་

ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ལུགས་ལ་གང་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ན་གོང་དུ་

བརོད་པའྲི་སྐོན་མཐའ་དག་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁས་ལེན་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

བཞྲིན་དུ་དམ་འཆའ་བ་རྲིགས་པ་སྨྲ་བའྲི་ཚུལ་ལས་འདས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རང་གྲིས་

ཁས་གང་ལེན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁས་ལེན་ན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་ཐལ་ཞྲིང༌། ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅྲིག་པུར་སྨྲ་བའྲི་

རྒྱང་པན་དང་ཁད་ཅྲིའང་མེད་ལ། རེས་དཔག་གྲིས་རོགས་པ་ཁས་ལེན་ན་རགས་

ཡང་དག་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ར་བ་ནས་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་བཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། དམ་

བཅའ་དེ་དག་རགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་མངོན་སུམ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྲིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྲི་དག་

བརག་པར་མྲི་ནུས་པ། །དེ་ཕྲིར་རེན་འབྱུང་རྲིགས་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །ལྟ་ངན་ད་བ་

མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱེད། །ཅེས་དང༌། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་

གཉྲིས་ཀ་ལས་སྐེ་དང༌། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་པ་མྲིན་པས་དངོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་

བལ། །ཞེས་དང༌། གང་ཕྲིར་བྱེད་པོ་མེད་ཅན་ལས་མེད་པ། །དེ་ཕྲིར་བདག་གྲི་བདག་

མེད་པར་ཡོད་མྲིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་རང་ལུགས་ཀྲི་

དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་ཉྲི་མའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་ཁད་པར་རྣམས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ཇྲི་ལྟར་

གཟུགས་བརྙན་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དང་ཕད་པའམ་མ་ཕད་པར་སྐེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་

སྲྲིད་ཀྲི། འོན་ཀང་རྐེན་གཟུགས་ཉེ་བ་ལས་གཟུགས་བརྙན་དུ་དམྲིགས་པ་ན་རོགས་

པར་འདོད་པའྲི་དོན་ངེས་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའྲི་སུན་

འབྱྲིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་སུན་འབྱྲིན་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་ཞྲིང་འཐད་པ་

དང་བལ་བའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ་གཉྲིས་སུ་ཐལ་

བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་བས་རང་གྲི་ཚིག་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་འཐད་པ་དང་བལ་བའྲི་གཏན་

ཚིགས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་རང་ལུགས་ཡྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡང་ཁ་ཅྲིག །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དཔོད་བའྲི་སྐབས་སུ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཁས་བངས་ནས་རང་ལུགས་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པ་ནྲི་རང་

རྒྱུད་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་རང་ལུགས་ཀྲི་ཁས་ལེན་ཡོད་ཀང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་

སྐབས་སུ་རང་ལུགས་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ཁས་མྲི་

ལེན་ཞྲིང༌། རང་བཞྲིན་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པའྲི་གཞན་གྲི་འདོད་པ་ཐལ་འགྱུར་གྲི་

སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཙམ་བྱེད་པ་ནྲི་ཐལ་འགྱུར་བའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་

འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྲུབ་

དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་རང་བཞྲིན་མེད་པ་སྒྲུབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡོད་པ་

མྲི་འགོག་གོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད་སོམས་ཤྲིག །

གཞན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དཔོད་པའྲི་སྐབས་སུ་དམ་བཅའ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། ཅྲི་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ན་དོན་དམ་

པར་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ཁོ་ཉྲིད་ལ་དཔོད་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དཔོད་པའྲི་སྐབས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེའྲི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ན་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་དབུ་མའྲི་རྲིགས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་

དཔོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དཔོད་པ་ན་ཡང་དེ་མ་གྲུབ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ལ་མྲི་དཔོད་པ་ན་ཡང་དེ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་

རྲིགས་པ་དང་གང་གྲིས་དཔོད་པ་པོ་སྔ་རྒོལ་དང་གང་གྲི་ངོར་དཔོད་པའྲི་ཕྲི་རྒོལ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་གཞན་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདོད་པ་འགོག་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་སྐབས་སུ་བྱར་མྲི་རུང་

བར་ཐལ། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་ཁས་སོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ལ་དཔོད་པའྲི་སྐབས་སུ་ཁས་ལེན་མེད་ཅྲིང་ཐ་སད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་ཁས་བངས་འགལ་བ་ཡྲིན་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་དཔོད་

པའྲི་སྐབས་ཀང་ཐ་སད་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་

སྐབས་སུ་ཁས་ལེན་མེད་ཅེས་པ་ནྲི། དོན་དམ་པར་ཁས་ལེན་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་

སམ་ན། དེ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཁས་ལེན་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་

རང་རྒྱུད་པ་ཡང་མེད་པས་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཁད་ཆོས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །པཎྲི་ཏ་ཛ་ཡ་ཨ་ནན་ཏའྲི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པ་མྲི་འད་

བ་མང་དུ་སྣང་ནའང་རེ་རེ་ནས་བརོད་ཀང་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་དེ་དག་གྲི་སྒོ་ནས་ཕོགས་གཞན་དེ་རྣམས་ཀང་དགག་པ་ཤེས་

ས་བའྲི་ཕྲིར་མ་བྲིས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྐེ་འགག་ལ་སོགས་པ་རགས་ཀྲི་

དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་འགོག་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང༌། དོན་

དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦར་ནས་འགོག་པ་རང་རྒྱུད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་

འཐད་དེ། འཇུག་འགྲེལ་དུ་ཡུམ་གྲི་མདོ་རྒྱས་པར་དངས་པ་དེ་ཉྲིད་ལས། ཐ་སད་དུ་

ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡོད་ཅྲིང༌། དོན་དམ་པར་ཐོབ་པ་དང་མངོན་པར་

རོགས་པ་མེད་ཅེས་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་དངོས་སུ་སྦར་ནས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་

ལྟར་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦར་བའྲི་ངེས་དོན་གྲི་མདོ་སེ་དུ་

མ་ཞྲིག་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། བདག་དང་དག་གྲིར་ཡོད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཅེས་པ། །འདྲི་ནྲི་དམ་པའྲི་དོན་དུ་མེད། །ཅེས་དང༌། གང་གྲིས་ས་བོན་རྫུན་པ་

དེའྲི། །སྐེ་བ་བདེན་པ་ག་ལ་ཞྲིག །ཅེས་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་སྒྱུ་འདའྲི་འཇྲིག་རེན་ལ། །སྐེ་དང་འཇྲིག་པ་ཉྲིད་སྣང་ཡང༌། །དམ་པའྲི་

དོན་དུ་སྐེ་བ་དང༌། །འཇྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཞེས་སོགས་དོན་དམ་དང་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཁད་པར་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་མདོ་དང་བསན་བཅོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁོད་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པའྲི་

གཞུང་ཡྲིན་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཚིག་གསལ་ལས། དགག་བྱ་ལ་

དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦོར་བ་བཀག་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དོན་དེ་ནྲི་འཇུག་འགྲེལ་

ལས་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཁད་པར་དུ་མ་མཛད་པར་བདག་ལས་མ་ཡྲིན་ཞེས་སྤྲིར་སྐེ་

བ་བཀག་བ་ཡྲིན་ནོ། །གང་ཞྲིག་དངོས་པོ་རྣམས་ནྲི་དོན་དམ་པར་བདག་ལས་སྐེ་བ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། སེམས་དཔའ་ཅན་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་ཁད་པར་དུ་བྱེད་པ་

དེའྲི་དོན་དམ་པར་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁད་པར་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བསམ་པར་བྱའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བདག་སྐེ་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦོར་བ་བཀག་པ་

ཡྲིན་གྲི་དགག་བྱ་གཞན་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦར་བ་བཀག་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

ཕྲིར་ཚིག་གསལ་ལས། དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བདག་ལས་སྐེ་བ་ནྲི་ཀུན་རོབ་དུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་ཐ་སད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་དོན་དམ་པར་ཞེས་པའམ། 

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་རྣམ་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐམས་ཅད་དུ་འགོག་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཁད་པར་

མ་སྦར་བར་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་མྲིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དོན་

དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦར་ནས་དགག་དགོས་པར་འདོད་པ་ལ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀ་ཁད་

པར་མེད་མོད་ཀྲི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་དེ། ཞེས་པ་དང༌། དོན་

དམ་པར་མེད་དེ། ཞེས་པ་ཁད་པར་མེད་ལ། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་

བ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས། དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་པའྲི་ཁད་

པར་སྦར་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྲི་རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་ལ་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་ཆེན་པོ་

བྱུང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ངེས་དོན་གྲི་མདོ་དང་བསན་བཅོས་གང་དུ་

རགས་ཀྲི་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་པ་ཞེས་པའམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཁད་

པར་དངོས་སུ་སྦར་ནས་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་པ་དེ་སྐབས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་སྐབས་

སོབས་ཀྲིས་གོ་བ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་སྦར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦོར་ཤེས་

དགོས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྲིང་པོའྲི་མདོ་ལས་གཟུགས་

མེད་སྒ་མེད་ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལ་ནྲི། མདོར་བསན་གྲི་སྐབས་སུ། ཕུང་པོ་ལྔ་

པོ ་དེ ་དག་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་

བལྟའོ། །ཞེས་ཁད་པར་སྦར་བ་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མའྲི་གསལ་བྱེད་ཡྲིན་པས་འོག་མ་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ་གཟུགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་ཅེས་སོགས་སུ་བཤད་པར་བྱ་

བ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་འདྲི་ལྟར་དུ་གསལ་བྱེད་སྦར་ནས་བཤད་དགོས་པའྲི་ངེས་དོན་གྲི་

མདོ་སེ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་རགས་ཀྲི་དགག་

བྱ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་སྦར་མྲི་དགོས་པར་འདོད་པ་འདྲི་ནྲི། ཐ་སད་དུ་ཡང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་ངན་པ་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་

འོངས་པ་ཡྲིན་པས་གོང་དུ་བརོད་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་གྲིས་དགག་པར་

བྱའོ། །ཡང་མྲི་ཤེས་པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་བ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ཁས་

ལེན་ཏེ། རྒོལ་ཕྲིར་རྒོལ་གཉྲིས་ཀས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སེང་དུ་ཁད་

པར་གྲི་ཆོས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རགས་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཙམ་གྲིས་

རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ཁས་ལེན་པར་མྲི་འགྱུར་ན་དངོས་སྨྲ་བའྲི་རོག་གེ་པ་དག་ཀང་

རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ཁས་མྲི་ལེན་པར་མཚུངས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་ཁད་པར་གྲི་ཆོས་

འགའ་ཞྲིག་ལ་དཔག་འདོད་ཞུགས་ནས་དམ་འཆའ་བར་བྱེད་པ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་དམ་

བཅའ་ཡྲིན་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལའང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་དམ་བཅའ་ཡོད་ལ། འོན་ཀང་ཐལ་

འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་སེམས་པའྲི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་དང་དམ་བཅའ་

ཁས་ལེན་གྲི་དོན་དམ་དཔོད་པ་དང་གནས་ལུགས་སེམས་པའྲི་ཚེ་ཁས་མྲི་ལེན་

ཞྲིང༌། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚེ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་

རྲིག་ངོར་ཆོས་ཅན་གྲི་སྣང་བ་ལྡོག་པས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ངོར་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་

ལུགས་ལ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྲིག་ངོར་ཡང་ཆོས་ཅན་གྲི་སྣང་བ་མྲི་

ལྡོག་པས། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་

ཁས་ལེན་པ་དང༌། ར་ཤེའྲི་གཞུང་གྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

དང་ཟླ་བས་ཕལ་ཆེ་བ་ཐལ་བའྲི་ངག་ཏུ་བཤད་ལ། ལེགས་ལྡན་གྲིས་ཕལ་ཆེ་བ་རང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱུད་ཀྲི་རགས་སུ་བཤད་པ་ཉྲིད་ཐལ་རང་གྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལས་མ་གཏོགས་

པའྲི་ཁད་པར་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འོ་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ལ་

གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཅེས་ལན་མང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ལ། ཆོས་ཅན་རྒོལ་

བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རགས་ཡྲིན་ན་གཞན་ལ་གྲགས་

ཀྲི་རེས་དཔག་ཡྲིན་ན། དངོས་སྨྲ་བའྲི་རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཀོད་པའྲི་གཏན་

ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ན་

མཚུངས་པ་གང་གྲིས་སོང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་

རགས་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་བས་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་

བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚེ། ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་དེ་སྔ་རྒོལ་ཕྲིར་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚད་མས་

གྲུབ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆོས་ཅན་དེའྲི་སེང་དུ་ཁད་པར་གྲི་ཆོས། བདེན་མེད་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་རགས་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཅན་སྔ་རྒོལ་

གྲི་ལུགས་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་སེ། རགས་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲི་རྲིག་ངོར་

ཆོས་ཅན་གྲི་སྣང་བ་ལྡོག་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན་འོ་ན་རགས་དེའྲི་ཆོས་ཅན་

འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རགས་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་རྲིག་ཤེས་རེས་དཔག་ཡྲིན་

དགོས་པར་ཐལ། རགས་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་རྲིག་ཤེས་དེའྲི་ངོར་ཆོས་ཅན་གྲི་སྣང་བ་

ལོག་ན་དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་

པས་གྲངས་ཅན་པའྲི་ངོར་སྒ་མྲི་རག་བསྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཚེ་དེའྲི་

ཆོས་ཅན་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་སྒ་མྲི་རག་རོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་རགས་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་རེས་དཔག་མ་སྐེས་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གོང་དུ་རགས་དེའྲི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་དགོས་པས་

རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་གྲག་མ་མོང་བའྲི་རོལ་གཏམ་ཡྲིན་ལ། རང་རྒྱུད་

པའྲི་རྲིག་ངོར་ཆོས་ཅན་གྲི་སྣང་བ་མྲི་ལྡོག་པར་འདོད་ན་རང་རྒྱུད་པ་རྲིགས་པས་

དཔད་བཟོད་ཀྲི་ཆོས་གཏན་ནས་ཁས་མྲི་ལེན་པར་སྨྲས་པ་དང་ཆེས་ནང་འགལ་

བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིག་ངོ་ན་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་

དབུ་མ་པ་དེ་གང་ན་བཞུགས་པ་ཁོད་ཀྲིས་སོན་ཤྲིག །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཐལ་རང་ལ་

མཆོག་དམན་མེད་པ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་ནས། རང་རྒྱུད་པ་དངོས་སྨྲ་བ་ལས་ཀང་

དམན་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པ་རོགས་པའྲི་

རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་རྲིག་ངོ་ན་གཞན་དབང་གྲི་སྣང་བ་མྲི་ལྡོག་པར་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཚིག་གསལ་ལས། དབུ་མ་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་རང་

གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་དང༌། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་

ཁས་ལེན་བཞྲིན་དུ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་ངག་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཆེས་

ཤྲིན་ཏུ་ཉེས་པ་དུ་མའྲི་གནས་སུ་རོགས་ཏེ། ཞེས་དབུ་མ་པ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་

ལེན་མྲི་རྲིགས་པར་གསུངས་པ་ལ། དེ་ལྟར་གསུང་བ་པོ་རང་ཡང་རང་རྒྱུད་ཁས་

ལེན་ནོ་ཞེས་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ནྲི་དོན་དམ་

དཔོད་པའྲི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་བ་བྱ་བར་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟར་སྨྲས་པས་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཚིག་

གསལ་དུ། སྐབས་དེར་བདག་སྐེ་འགོག་པ་ལ་རང་རྒྱུད་བྱ་བར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་ཀང་དོན་དམ་
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དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་བདག་སྐེ་མེད་པར་ངེས་

པའྲི་ཚད་མ་ཡང་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིག་ཤེས་མ་ཡྲིན་གྲི་ཐ་སད་དཔོད་པའྲི་

ཚད་མ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་རྲིགས་པ་གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་དོན་

དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡྲིན་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །གཉྲིས་པ། རང་གྲི་ལུགས་

བཞག་པ་ལ། ཐལ་རང་གྲི་དོན་བཤད་པ། རང་རྒྱུད་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

བཤད་པ། དེ་ཉྲིད་ཚིག་གསལ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཇྲི་སྐད་དུ། 

གཉྲིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། གང་ཞྲིག་གཉྲིས་ཀ་ལ་

ངེས་པའྲི་ཚུལ་གསུམ་དང་མ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་དེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའམ་

སུན་འབྱྲིན་པ་ཡྲིན་གྲི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བརོད་པ་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རང་རྒྱུད་ཀྲི་དམ་བཅའ་དང་རགས་སུ་འཇོག་པ་ལ་ནྲི། གཞྲི་གང་གྲི་སེང་དུ་ཁད་པར་

གྲི་ཆོས་གང་དམ་འཆའ་བའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དེ་ཉྲིད་སྔ་རྒོལ་གྲི་

ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་ཕྲིར་རྒོལ་གྲི་ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་གྲི །སྔ་

རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཞྲིག་ངེས་པར་དགོས་

ཤྲིང༌། དམ་བཅའ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་ཀྲི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་

གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་

སོ། །དེ་ཡང་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་

ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་

དགོས་ཤྲིང༌། དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་མངོན་གྱུར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་དགོས་ལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རང་

གྲི་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་

ཅྲིང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པ་ལོག་གྱུར་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའྲི་ཚེ་ན་ཡང༌། ཆོས་ཅན་དེ་

ཉྲིད་དངོས་སུ་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཡྲིན་ཀང་བརྒྱུད་ནས་མངོན་སུམ་ལ་

ཐུག་དགོས་ཤྲིང༌། རེས་དཔག་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་བའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་རང་

མཚན་གྲི་ཐ་སད་འདོགས་སམ་མྲི་འདོགས་གང་ཡྲིན་ཡང་སའྲི། གཞལ་བྱ་དེ་མྲིང་

ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་

དངོས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་པས། དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན་

འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མར་

སོང་བས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་

ཡྲིན་ན། རང་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་པའྲི་གཞལ་བྱ་དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་

གཞལ་བྱ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མའྲི་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པའྲི་ཁབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་

ཡང་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཞལ་བྱ་འཇལ་བའྲི་ཚད་

མ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པས་དངོས་སྨྲ་བ་དང་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན་ཚད་

མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་

དཔག་དང་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་ཕ་རོལ་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་

ངེས་ཤེས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན། 
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རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་

ཡྲིན་པར་སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅན་

གྲི་སེང་དུ། སྔ་རྒོལ་གང་ལ་དཔག་འདོད་ཞུགས་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་

གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ། ཞེས་པར་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ཆོས་ཅན་

དེ་ཉྲིད་ཚད་མས་འགྲུབ་ཚུལ་སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་

ཀང་སྤྲིར་ཆོས་ཅན་དེ་ཉྲིད་སྔ་རྒོལ་གྲི་ལུགས་ལའང་ཚད་མས་གྲུབ་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་

ལུགས་ལའང་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྲིང་ཆོས་ཅན་དང་ཕོགས་ཆོས་སོགས་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་

ལུགས་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཁས་བངས་ལ་འཁྲིས་ནས་བཀོད་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

ནྲི་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཕྲི་རྒོལ་དངོས་སྨྲ་བའྲི་མྲིག་

གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་འགོག་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། དངོས་སྨྲ་

བའྲི་ལུགས་ལ་མྲིག་ཤེས་དེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ལ་ཚད་

མར་སོང་བར་རློམ་ཞྲིང་ཞེ་བས་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་པས། ཇྲི་སྲྲིད་དངོས་སྨྲ་བའྲི་གྲུབ་

མཐའ་བཏང་ནས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་མ་རོགས་ཀྲི་བར་དུ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ལ་ཚད་མར་མ་སོང་ཞྲིང་གཟུགས་ཙམ་ལ་ཚད་

མར་སོང་བ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་

གྲུབ་པ་བསན་རྒྱུ་མྲི་རྙེད་དོ། །

དེས་ན་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ལ་

ཚད་མར་མ་སོང་ཞྲིང་གཟུགས་ཙམ་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་མེད་ཀང་དངོས་སྨྲ་བའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྒྱུད་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ལ་ཚད་མར་མ་སོང་ཀང་

གཟུགས་ཙམ་ལ་ཚད་མར་སོང་བའྲི་ཚད་མ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བྱའོ། །གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་གྲི་དོན། ཆོས་ཅན་དང་ཚུལ་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་སྔ་རྒོལ་རང་གྲིས་ཁས་མ་བངས་ཀང་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་ཁས་བངས་པའམ་

ཁས་བངས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་འདོད་པ་ནྲི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་ལུགས་

ཀྲི་ཁས་ལེན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འདོད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་

འོངས་པ་ཡྲིན་པས་སྲིང་པོ་མེད་དོ། །འོ་ན་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་དཔེ་ཇྲི་ལྟ་

བུ། དེའྲི་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རོགས་པ་སྐེ་བའྲི་

ཚུལ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ར་ཤེའྲི་རབ་བྱེད་གསུམ་པ་ལས། ལྟ་དེ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ནྲི། །དེ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྲིན་ཉྲིད། །གང་ཞྲིག་བདག་ལ་མྲི་ལྟ་བ། །དེ་གཞན་

དག་ལ་ཇྲི་ལྟར་ལྟ། །ཞེས་རང་ལ་མྲི་ལྟ་བ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་མྲིག་གྲིས་སྔོན་པོ་

སོགས་གཞན་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་ལྟ་བར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །སྦོར་བ་དེའྲི་

ཆོས་ཅན་དང་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་གསུམ་ག་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་

ལའང་ཚད་མས་གྲུབ་མོད་ཀང་། ཕྲི་རྒོལ་རང་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་གཉྲིས་ཀའྲི་

ལུགས་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་བསན་ས་མ་བྱུང་བས། ཆོས་

ཅན་དང་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཕྲི་རྒོལ་ཁོ་རང་གྲིས་ཀང་ཁས་བངས་པའྲི་ཁས་

བངས་ལ་འཁྲིས་ནས། གཞན་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྟ་བར་ཁས་བངས་པ་འགོག་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་བཀོད་པས་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་མྲི་སྦོར་ཏེ། རེས་སུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དཔག་པ་དག་ནྲི་གཞན་གྲི་དམ་བཅའ་བ་འགོག་པའྲི་འབས་བུ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲི་ལྟར་གཞན་མྲིག་ལྟའོ་ཞེས་བྱ་བར་རོག་པ་དེ་ནྲི་མྲིག་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

མྲི་ལྟ་བའྲི་ཆོས་ཀང་འདོད་ལ། གཞན་ལ་ལྟ་བའྲི་ཆོས་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་

ཡང་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་གང་དང་གང་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལྟ་བ་མེད་

པ་དེ་དང་དེ་ལ་ནྲི་གཞན་ལྟ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞྲིན་

ནོ། །མྲིག་ལ་ཡང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་མྲི་བལྟ་བ་ཡོད་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་གཞན་ལ་

ལྟ་བ་ཡང་འདྲི་ལ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་མྲི་ལྟ་བ་དང་འགལ་བ་སྔོན་

པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་ལྟ་བ་རང་ལ་གྲགས་པའྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་འགལ་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལ་གྲུབ་པའྲི་རེས་སུ་དཔག་པས་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་

བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་མྲིག་དེ་ལ་རང་ལ་མྲི་བལྟ་བའྲི་རགས་ནྲི་ཐ་སད་དུ་ཚད་

མས་གྲུབ་ལ། གཞན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་ལྟ་བ་ནྲི་ཐ་

སད་དུ་ཡང་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རགས་དེས་དགག་བྱ་དེ་འགོག་པར་ནུས་པ་ཡྲིན་

གྲི། ཆོས་ཅན་དེ་ལ་རགས་དེ་དང་དགག་བྱའྲི་ཆོས་དེ་གཉྲིས་ཡོད་ན་ཡོད་མཉམ་དང་

མེད་ན་མེད་མཉམ་དུ་སོང་ན་རགས་དེས་དགག་བྱ་དེ་འགོག་པར་ག་ལ་ནུས། དེས་

ན་གཞན་གྲགས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་ཆོས་ཅན་དང་རགས་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང་དགག་བྱའྲི་

ཆོས་མེད་པའྲི་ཁད་པར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་དབྱེ་ནུས་པ་ཞྲིག་དགོས་ཀྲི། རགས་

དང་ཆོས་ཅན་སོགས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་ལ། ཕྲི་རྒོལ་

རང་ལ་གྲགས་པའྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། སྔ་རྒོལ་དབུ་མ་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་གཞན་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ། །



 491  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རགས་དེའྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཆོས་ཅན་དང་རགས་དང་དཔེ་རྣམས་ནྲི་ཕྲི་རྒོལ་

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པས་དེའྲི་ངོར་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་ལ། ཁབ་འབེལ་སོན་ཚུལ་

ནྲི། དཔེར་ན་ཆུ་ལ་བཤེར་བ་མཐོང་བས་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་ས་ལ་ཡང་བཤེར་བ་

དམྲིགས་པ་འཐད་ཀྲི། ཆུ་ལ་བཤེར་བ་མེད་ན་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་ས་ལ་ཡང་བཤེར་བ་

དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ལྟར། དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་རང་

བཞྲིན་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་ན་ཡང་རང་བཞྲིན་དེ་རང་ལ་དམྲིགས་ནས་དེ་དང་ལྡན་པ་

གཞན་ལ་ཡང་དམྲིགས་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཕྲི་རྒོལ་རང་ལ་གྲགས་པའྲི་དཔེ་

བསན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྤྲི་ཁབ་ངེས་སུ་བཅུག་ནས། དེ་ནས་སྐབས་ཀྲི་དོན་ལ་སྦར་བ་

ནྲི། མྲིག་ལ་ཡང་ལྟ་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་ཐོག་མར་རང་ལ་ལྟ་བ་དམྲིགས་ནས། 

དེ་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་ཡུལ་རུང་བར་ཚོགས་པ་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་

ཡང་དམྲིགས་པར་འཐད་པ་ཞྲིག་ན། མྲིག་ལ་རང་ལ་བལྟ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་གཞན་ལ་

ལྟ་བ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ལྟ་དེ་རང་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ནྲི། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལྲི་ཏ་ལས། དེ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་

ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་མཐོང་ན་དེ་དང་ལྡན་པས་གཞན་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ལ་ཡང་དམྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་ལ་བརླན་པ་མཐོང་ན་དེ་དང་ལྡན་པས་

ས་ལ་ཡང་དམྲིགས་པ་དང༌། མེ་ལ་ཚ་བ་མཐོང་ན་དེ་དང་ལྡན་པས་ཆུ་ལ་ཡང་

དམྲིགས་པ་དང་། སྣ་མའྲི་མེ་ཏོག་ལ་དྲི་ཞྲིམ་པ་ཉྲིད་མཐོང་ན་དེ་དང་ལྡན་པ་གོས་ལ་

ཡང་དམྲིགས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ན། དངོས་པོ་གང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་མྲི་སྣང་བ་དེ་

གཞན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་ཇྲི་ལྟར་དམྲིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སྣ་མའྲི་མེ་ཏོག་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དྲི་ང་བ་ཉྲིད་མ་མཐོང་ན་གོས་ལ་ཡང་དམྲིགས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གལ་ཏེ་ལྟ་བ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་ན་ནྲི་དེས་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་

བྱེད་པས་ལྟ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་འཐད་པར་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ན། ལྟ་བ་ནྲི་རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ལ་ལྟ་བར་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་གང་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་ལྟ་བར་མྲི་བྱེད་པ་དེ་གཞན་

དག་ལ་ཇྲི་ལྟར་ལྟ་བར་བྱེད་དེ། དེ་བས་ན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པས་ལྟ་བའོ་ཞེས་

བྱ་བ་དེ་མྲི་འཐད་དོ། །

སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། །ཐོག་མར་

བདག་ལ་སྣང་གྱུར་ན། །མྲིག་ཉྲིད་ལ་ཡང་མྲིག་གྲིས་ནྲི། །ཅྲི་ཡྲི་ཕྲིར་ན་འཛིན་མྲི་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་མྲིག་རང་ལ་མྲི་ལྟ་ན་

གཟུགས་ལ་ཡང་མྲི་ལྟ་བས་མ་ཁབ་ཀང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་

ལྟ་བ་དེ་མྲིག་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སོང་ནས་རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་མེད་དུ་ལྟ་དགོས་ལ། 

དེ་ལྟ་ན་རང་ལ་མྲི་ལྟ་ཞྲིང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པས་རང་གཞན་

གཉྲིས་ཀ་ལ་ལྟ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མེས་རང་མྲི་སྲེག་ཀང་གཞན་སྲེག་པ་

བཞྲིན་དུ་མྲིག་གྲིས་རང་ལ་མྲི་ལྟ་ཡང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་མྲི་འགལ་ལོ་སམ་ན། མྲིག་

གྲིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མེས་བུད་ཤྲིང་སྲེག་པ་ཙམ་ཞྲིག་འགོག་པ་མྲིན་པས། 

མེས་བུད་ཤྲིང་སྲེག་པ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་དཔེར་བྱེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དཔེ་

ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མེ་དང་བུད་ཤྲིང་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའྲི་

གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡྲིན། གཅྲིག་ཡྲིན་ན་བུད་ཤྲིང་སྲེག་པ་བཞྲིན་དུ་མེ་རང་ཉྲིད་

ཀང་སྲེག་པར་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། མེ་སྐེ་བ་བུད་ཤྲིང་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་ཐལ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་ར་དང་བ་ལང་བཞྲིན། མ་གྲུབ་ན། ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ། །དོན་འདྲི་ལ་དགོངས་ནས་ར་ཤེ་ལས། ལྟ་བ་

རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། །མེ་ཡྲི་དཔེས་ནྲི་ནུས་མ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ། རང་རྒྱུད་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནྲི། དོན་འདྲི་ཉྲིད་

གོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལེགས་པར་རོགས་པར་ནུས་མོད་ཀང༌། བོ་དམན་

པའྲི་ངོར་གོ་བདེ་བར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བརོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབུ་མ་པས་

དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་འགོད་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དབུ་མ་པས་དངོས་སྨྲ་

བའྲི་ངོར་རགས་གང་བཀོད་ཀང་སྦོར་བ་དེའྲི་ཆོས་ཅན་དང་རགས་དང་དཔེ་གསུམ་

ཀ་ཚད་མ་ཇྲི་འད་ཞྲིག་གྲིས་འགྲུབ་ཚུལ་སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཅྲི་སེ་སངས་རྒྱས་པས་བྱེ་བག་པའྲི་

ངོར་སྒ་ཆོས་ཅན། མྲི་རག་སེ། བྱས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་བཞྲིན་ཞེས་བཀོད་

པ་ན་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའྲི་ཀང་

ཁད་པར་དུ་མ་བྱས། བྱེ་བག་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོད་པ་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་

ཏན་གྲིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྲི་སྒ་ཙམ་ཞྲིག་གཉྲིས་ཀས་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

པའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པ་ལྟར། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར། གཟུགས་ཆོས་ཅན། 

རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མེད་དེ། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

བཀོད་པ་ན་ཡང་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོད་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

འདོད་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཟུགས་ཙམ་ཞྲིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པས། ཆོས་ཅན་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འདོད་ཅེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྦོར་བ་དེ་གཉྲིས་

ཀྲི་ཆོས་ཅན་རྒོལ་ཕྲིར་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་མྲི་

མཚུངས་པར་ཐལ། སྒ་འབྱུང་འགྱུར་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་ཡང་ཚད་མར་མ་སོང་སྒ་ནམ་

མཁའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ལ་ཡང་ཚད་མར་མ་སོང་ཀང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པའྲི་སྒ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མར་སོང་བའྲི་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་རྙེད་དོན་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྒ་ཙམ་ཞྲིག །རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་བྱེ་བག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་

སྣང་དུ་གྲུབ་ཅྲིང༌། གཟུགས་དེ་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་

ལུགས་ལ་གཟུགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་ཀང་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་

ཚད་མ་འཁྲུལ་པས་རྙེད་པའྲི་དོན་ཙམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཤེས་བྱ་ལ་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་

རྙེད་པའྲི་དོན་དང་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་

ལྟར། ཚད་མ་ལ་ཡང་ཡུལ་དེ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་

འཁྲུལ་པ་དང་དེ་ལྟར་མྲི་སྣང་བའྲི་མ་འཁྲུལ་བ་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའྲི་ཕྲིར། དོན་

དེ་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་ཙམ་ཡྲིན་ཀང་ཁོ་འཇལ་བའྲི་མ་འཁྲུལ་བའྲི་

ཚད་མ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་པའྲི་ཕྲིར་ཁོ་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་ཙམ་ཡྲིན་

ཀང་ཁོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པ་མྲི་

འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་རབ་རྲིབ་ཀྲིས་དབང་པོ་བསད་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་འཛག་

པར་སྣང་བ་དེ་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་ཡྲིན་ཀང་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལའང་སྣང་བ་མྲི་འགལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དེ་མྱུ་གུ་བདེན་

མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་རྙེད་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་ཀང་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དེ་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་ཙམ་

ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་རྙེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་སྒ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ཡྲིན་པས་ཉན་ཤེས་ཀྲིས་སྒ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྙེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ། དེ་ཉྲིད་ཚིག་གསལ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ལ། དབུ་མ་པས་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ཁས་བངས་ན་གཞྲི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྐོན་བསན་པར་

བཞེད་ནས་ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་ལས། ཅྲི་སེ་ཇྲི་ལྟར་སྒ་མྲི་རག་

ཅེས་བྱ་བ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉྲིས་སྤྲི་ཉྲིད་བཟུང་བ་ཡྲིན་གྲི་ཁད་པར་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ཁད་པར་འཛིན་ན་ནྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྲི་ཐ་

སད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལྟར་གལ་ཏེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྲི་ལས་གྱུར་བའྲི་སྒ་

འཛིན་ན་ནྲི་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་འཛིན་ན་ནྲི་དེ་

རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱེ་བག་པ་སྒ་མྲི་རག་

པར་དམ་འཆའ་བ་ན་ཡང་བྱས་པའྲི་སྒ་འཛིན་ན་དེ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏེ་

མངོན་པར་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ན་ནྲི་དེ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཅྲི་རྲིགས་པར་འཇྲིག་པ་ཡང་གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་

དེ་སངས་རྒྱས་པ་རང་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཏེ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་དེ་ཕ་རོལ་

པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟར་འདྲིར་ཆོས་ཅན་སྤྲི་ཙམ་ཞྲིག་འཛིན་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ། འདྲིར་ཡང་ཁད་པར་དོར་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཙམ་ཞྲིག་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་
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ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་པས་བྱེ་བག་པའྲི་ངོར་སྒ་མྲི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་

དང༌། ཡང་བྱེ་བག་པས་གསལ་བྱེད་པའྲི་ངོར་སྒ་མྲི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཚེ་

ཡང༌། སྔ་རྒོལ་ཕྲིར་རྒོལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོད་པས་ཁད་པར་དུ་

མ་བྱས་པའྲི་སྒའྲི་སྤྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། དབུ་མ་པས་

དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར་མྲིག་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པ་དང༌། གྲངས་ཅན་གྲི་ངོར་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་ཚེ་ཡང་

སྔ་རྒོལ་ཕྲི་རྒོལ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་འདོད་པ་བདེན་རྫུན་གང་གྲིས་ཀང་

ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྲི་མྲིག་སོགས་སྤྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པས། ཆོས་

ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲི་འདོད་པ་

བརོད་པའོ། །དེ་ལ་དགག་པ་བརོད་པར་བཞེད་ནས་ཐོག་མར་དོན་མྲི་འཐད་པར་

བསན་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་ལས་དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་གང་གྲི་ཚེ་འདྲིར་

སྐེ་བ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དེའྲི་ཚེ་དེ་ཁོ་ནར་དེའྲི་རེན་ཆོས་

ཅན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཙམ་གྲིས་བདག་གྲི་དངོས་པོ་རྙེད་པ་ནྲི་ཉམས་པར་གྱུར་པ་འདྲིས་

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་ཉྲིད་དོ། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་དག་ནྲི་ཐ་

དད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་

ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲིས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པ་དེའྲི་ཚེ་ནྲི་ཡོད་པར་

གྱུར་པའྲི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམྲིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། གང་གྲི་ཚེ་རབ་རྲིབ་ཅན་མ་

ཡྲིན་པས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པར་

སྒོ་མྲི་འདོགས་པ་དེའྲི་ཚེ་ན་ཡང༌། གང་གྲིས་ན་དེའྲི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མ་ཡྲིན་པར་གྱུར་པའྲི་དོན་ཆ་ཙམ་ཡང་དམྲིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སོབ་

དཔོན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང༌། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྲི། །དོན་གྲིས་འགའ་

ཞྲིག་དམྲིགས་ན་ནྲི། །སྒྲུབ་པའམ་བཟློག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྲིར་ང་ལ་ཀན་ཀ་

མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་

དག་ཐ་དད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་གང་ཞྲིག་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་མྲིག་ཀུན་རོབ་པ་ག་ལ་

ཡོད། དེའྲི་ཕྲིར་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྐོན་དང་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

ཀྲི་སྐོན་བཟློག་པ་མེད་པ་ཉྲིད་པས་འདྲི་ལན་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དོ། །ཅེས་གསུངས་

སོ། །འདྲིའྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་

དང་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་དག་ནྲི་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི་མདོར་བསན་

པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་གསུངས་སོ་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་

ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་དག་ནྲི་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་མན་ཆད་ནྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་མདོར་བསན་

གྲི་ཚིག་དོན་བཤད༌ན། དབུ་མ་པས་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར་མྲིག་སོགས་བདེན་པའྲི་སྐེ་

བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། བདེན་རྫུན་གང་གྲིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྲི་མྲིག་

སྤྲི་ཙམ་པ་ཞྲིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་དེ་ནྲི་འཐད་པ་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་

ལྟར། དེ་ཁོ་ནར་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་དེའྲི་རེན་ཆོས་ཅན་མྲིག་ལ་སོགས་པ་

ཉམས་པར་གྱུར་པ་སེ་དེ་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་འདྲིས་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཁས་བངས་པ་ཉྲིད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གང་གྲི་ཚེ་མྲིག་སོགས་ཆོས་ཅན་
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དུ་བྱས་པ་འདྲིར་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་

དེའྲི་ཚེ་སེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པས་མྲིག་སོགས་དེ་ཉྲིད་མ་རྲིག་པས་

བསད་པའྲི་ཤེས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཙམ་གྲིས་བདག་གྲི་དངོས་པོ་རྙེད་པ་ཡྲིན་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དངོས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲིག་སོགས་རྣམས་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའྲི་

ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་ཤེས་པས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པས་ཆོས་ཅན་མྲིག་

སོགས་མཐུན་སྣང་དུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་ཤེས་པས་རྙེད་པའྲི་དོན་

དང་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་ཤེས་པས་རྙེད་པའྲི་དོན་དག་ནྲི་ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཐ་དད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་གང་གྲི་ཚེ་

རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་མ་རྲིག་པས་བསད་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་

གྲིས་གཟུགས་སོགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པ་སེ་སྣང་བའྲི་ཚད་མས་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པར་

རྙེད་པར་དེའྲི་ཚེ་ནྲི། གཟུགས་སོགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པའྲི་དོན་ཆ་

ཙམ་ཡང་དམྲིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་དེས་གཟུགས་སོགས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཡོད་པར་རྙེད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གང་གྲི་ཚེ་རབ་རྲིབ་ཅན་མ་ཡྲིན་པས་སྐྲ་ཤད་ལ་

སོགས་པ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་དེ་ཉྲིད་ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྒོ་མྲི་འདོགས་པ་

མ་རྲིག་པའྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པས་

རྙེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་ན་ཡང་གཟུགས་སོགས་དེ་ཉྲིད་ཡོད་པར་རྙེད་པའྲི་ཚད་མ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པར་མ་རྙེད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་དེའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཚེ་སེ་དེའྲི་གཟྲིགས་ངོ་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་པར་གྱུར་པའྲི་དོན་གཟུགས་སོགས་ཆ་ཙམ་ཡང་དམྲིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་འཇལ་བའྲི་ཚད་མ་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སོབ་

དཔོན་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང༌། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྲི། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་

དང་། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པའྲི་དོན་དག་ཕན་ཚུན་སངས་

ཏེ་གནས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཐ་དད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་གནས་སྐབས་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མའྲི་གཟྲིགས་ངོ་ན། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་འཁྲུལ་པའྲི་

ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། གང་ཞྲིག་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་

མཐུན་སྣང་དུ་འགྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་མྲིག་ཀུན་རོབ་པ་ག་ལ་ཡོད། 

དེའྲི་ཕྲིར་གཞྲི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སྐོན་དང༌། གཞྲི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་

པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་སྐོན་བཟློག་པ་མེད་པ་ཉྲིད་པས་འདྲི་ལན་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དོ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་དུ་

ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་ཅྲིང༌། ཚུར་མཐོང་གྲི་མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མར་

འདོད་ཀང༌། གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་དུ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ན་ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་མ་གྲུབ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

པར་སྣང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་སོགས་འཁྲུལ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། གཟུགས་

སོགས་རྣམས་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་དུ་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་དངོས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་ནྲི་གཟུགས་སོགས་རྣམས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་

གཞལ་བྱ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཅན་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་མྲི་འཐད་པས། རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་འགོད་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་

ཞེས་རྲིགས་པས་ཕུལ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་རང་

རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དབུ་མ་པ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་

པར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཀང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དཔེ་སྨྲས་པ་དེ་

ཉྲིད་དང་ཆོས་མྲི་མཚུངས་པར་བསན་པར་བཞེད་ནས་ཚིག་གསལ་ལས། དཔེ་ལ་

ཡང་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ནྲི་སྒའྲི་སྤྲི་དང་མྲི་རག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྤྲི་ཁད་པར་

བརོད་པར་མྲི་འདོད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་ན། དེ་བཞྲིན་དུ་མྲིག་གྲི་སྤྲི་ནྲི་སོང་པ་

ཉྲིད་དང་སོང་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་ལ། 

དོན་དམ་པར་ཡང་མ་ཡྲིན་པས་དཔེ་ལ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དེའྲི་དོན་ནྲི་འབྱུང་འགྱུར་དང་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒ་རྒོལ་བ་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཀང་བདེན་རྫུན་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

གཟུགས་སོགས་དངོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

པ་མེད་ཅེས་པའྲི་ཁད་པར་འབྱེད་པ་ནྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་བོ་ཁ་ཆ་ཙམ་ཕོགས་

པ་ཡན་ཆད་ལ་འོང་བའྲི་སྐབས་མེད་དོ། །དེས་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པས་བྱེ་

བག་པའྲི་ངོར་སྒ་མྲི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། སྒ་འབྱུང་འགྱུར་ཡྲིན་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་

ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པ་གང་གྲི་ཆ་ལ་ཡང་ཚད་མར་མ་སོང་ཀང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པའྲི་སྒ་ཙམ་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་རྒོལ་བ་དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་ཡོད་པས། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཚད་མ་དེས་རྙེད་དོན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྒ་ཙམ་ཞྲིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་རྒོལ་བ་དེ་

གཉྲིས་ཀའྲི་ཞེ་འདོད་ཡྲིན་ལ། མྲིག་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མར་ཡང་མ་སོང་འཁྲུལ་

པའྲི་ཚད་མར་ཡང་མ་སོང་ཀང་མྲིག་ཙམ་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་དབུ་མ་པ་དང་དངོས་

སྨྲ་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མྲི་སྲྲིད་པས། མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡང་མ་

ཡྲིན་འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མྲིག་གྲི་སྤྲི་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་

སོང་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གྲིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་ལ་དོན་དམ་

པར་ཡང་ཁས་བངས་པ་མ་ཡྲིན་པས་དཔེ་ལ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ནོ། །ཚུལ་དེས་དངོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་ལ་སྦོར་བའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀང་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་སོན་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་ལས། གཞྲི་མ་

གྲུབ་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཉེས་པ་བརོད་པའྲི་ཚུལ་གང་ཡྲིན་པ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་བྱ་བའྲི་གཏན་ཚིགས་འདྲི་ལ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་བརོད་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་

བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་བ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྦོར་བ་གོ་སའོ། །དེའྲི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཚིག་གསལ་

ལས། གང་གྲི་ཕྲིར་ཇྲི་སྐད་བསད་པའྲི་དོན་འདྲི་ནྲི་རོག་གེ་པ་འདྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་

རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཏེ། 

དཔེར་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་ཞྲི་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྲིས་བཀོད་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་འདྲི་ལ། འདྲིར་ཁོད་ཀྲིས་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་པ་གང་ཡྲིན། དེ་བཞྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཤེགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་སྐད་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རམ། འོན་ཏེ་དོན་དམ་པར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ན་ནྲི་རང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དོན་མ་གྲུབ་

པ་ཉྲིད་དོ། །འོན་ཏེ་དོན་དམ་པར་ནྲི། གང་ཚེ་ཆོས་ནྲི་ཡོད་པ་དང༌། །མེད་དང་ཡོད་

མེད་མྲི་འགྲུབ་པ་དེའྲི་ཚེ་འབས་བུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

རྐེན་བསལ་བའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་བྱ། ད་ལྟར་ཡྲིན་ན་མྲི་རྲིགས་

སོ། །དེ་ནྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དག་གྲི་དོན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་མ་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའྲི་དོན་ཉྲིད་དང་འགལ་བའྲི་དོན་ཉྲིད་དོ་ཞེས་འདྲིས་

སྐོན་འདྲི་སྨྲས་པ་ཉྲིད་དོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་འདྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཚུལ་འདྲིས་གཏན་

ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོའྲི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་

བཀོད་པའྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་རང་ལ་མ་

གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲིའྲི་དོན་ལ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་རེས་སུ་འབང་བར་འདོད་པའྲི་བོད་

གཞན་དག་ན་རེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་ནྲི་དོན་དམ་པར་སྲ་བའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རླུང་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་བཀོད་པ་འདྲི་ལ་དོན་དམ་པར་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འགོད་ན་རང་ལ་མ་གྲུབ་ལ། ཀུན་རོབ་དུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་འགོད་ན་ཕྲིར་རྒོལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་མ་

གྲུབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཚུལ་དེས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་

ན། དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གཞན་གྲིས་བཀོད་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཏན་ཚིགས་ལ་དོན་དམ་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་

ཟེར་ན་ངེད་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན་ཁེད་རང་

ལ་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་བརག་

པ་བྱེད་ལུགས་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའྲི་ལྟག་ཆོད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་

པས་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲི་དགོངས་པ་གཏན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་

སོབས་མཚུངས་དེ་འད་བས་འགོག་པའང་ཚིག་གསལ་གྲི་ལུང་དེའྲི་དགོངས་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་ཕ་རོལ་པོ་

འགོག་པ་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་རགས་སུ་སོང་

ཚོད་པོའྲི་དོན་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཡང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་མྲི་སྲྲིད་པས་དེ་གཉྲིས་གང་དུ་འདོད། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

ཡྲིན་ན་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་ལ། ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྲིན་ན་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པས་

གཏན་ཚིགས་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། འོ་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ངོར་བདེན་

པའྲི་སྐེ་མེད་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་བཀོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་རགས་གཉྲིས་ཀ་

འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པ་དང་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་པ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕུང་གསུམ་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་ན་དབུ་མ་པ་

ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། འཁྲུལ་པའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་ན་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་མ་གྲུབ་

པས་ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་
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ཏེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརག་པ་བྱས་ནས་གཏན་ཚིགས་

མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་བསན་པ་དེ་དང་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ནོ། །འདྲི་ལ་ཡང་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན་དང་རགས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་

དབུ་མ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མས་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པས་རྒོལ་བ་

གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་སྐོན་མེད་ཅེས་འཆད་མོད་ཀང༌། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གཟུགས་སོགས་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་བ་དང༌། མྲིག་ཤེས་

སོགས་གཟུགས་སོགས་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ནང་འགལ་བསན་ནས་

འགོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་རབ་སྒོན་མེར། རང་དབང་དུ་བྱས་ནས་སམ། སུན་

འབྱྲིན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་ཅེས་བསྒྱུར་བའྲི་རང་དབང་ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་

རང་རྒྱུད་དང་དོན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་ཁས་བངས་པ་ལ་མ་འཁྲིས་པར་

ཚད་མས་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་རང་དབང་དུ་གཞལ་བའྲི་ཚུལ་རྒོལ་བ་

གཉྲིས་ཀའྲི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཅན་དང་རགས་དཔེ་སོགས་དང༌། 

ཚུལ་གསུམ་ཕྲི་རྒོལ་གྲིས་ངེས་པར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པའྲི་རེས་དཔག་

སྐེད་པ་རང་རྒྱུད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་

ལེགས་པར་རོགས་པའྲི་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འགའ་ཞྲིག་

གཏན་ལ་དབབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ནང་ཕན་ཚུན་བཀོད་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆོས་ཅན་

དང་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྲི་

གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དགག་བྱ་དེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་ལ། དགག་བྱ་དེ་འགོག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པའྲི་རྲིགས་པ་དངོས་བཤད་པ། རྲིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་གཞྲི་བདེན་པ་

གཉྲིས་བཤད་པ། བདེན་གཉྲིས་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གང་

ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འཇུག་པ་ལས། ཤྲིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདོད་

མྲིན། །གཞན་མྲིན་མ་ཡྲིན་དེ་ལྡན་ཡང་མྲིན་ཞྲིང༌། །ཡན་ལག་ལ་མྲིན་ཡན་ལག་དག་

དེར་མྲིན། །འདུས་པ་ཙམ་མྲིན་དབྱྲིབས་མྲིན་ཇྲི་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་ཤྲིང་རའྲི་དཔད་པ་

རྣམ་པ་བདུན་གྲིས་བཙལ་བ་ནྲི་ཤྲིང་ར་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་ཀང༌། མ་དཔད་པ་ན་ཤྲིང་

རའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཤྲིང་རར་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་ཤྲིང་རའྲི་བྱ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་གནོད་མེད་དུ་བཞག་པས་ཆོག་པ་དཔེར་མཛད་ནས། ཚུལ་དེ་ཉྲིད་གང་

ཟག་ལ་ཡང་སྦོར་བར་མཛད་ལ། འདྲི་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པར་མཛད་དོ། །དེ་

ལ་ཐོག་མར་ཤྲིང་ར་ཉྲིད་རྣམ་པ་བདུན་གྲིས་བཙལ་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརོད་ན། འདྲི་ལྟར་ཤྲིང་ར་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་ན་

རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཡན་ལག་རྣམས་དུ་མ་ཡྲིན་པ་ལྟར་ཤྲིང་ར་ཡང་དུ་མར་འགྱུར་

རོ། །རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ངོ་བོ་ཐ་དད་དུས་

མཉམ་ཡྲིན་ན་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་དགོས་པས་ར་དང་བ་ལང་བཞྲིན་དུ་ཤྲིང་

ར་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་དང་སོ་སོར་དམྲིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཅྲིག་

དང་ཐ་དད་ཀྲི་ཕོགས་གཉྲིས་མྲི་འཐད་དོ། །ཤྲིང་ར་ལ་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་རང་
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བཞྲིན་གྲིས་བརེན་པ་དང༌། ཤྲིང་ར་རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

བརེན་པའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་གཉྲིས་ཡྲིན་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་

དུ་ཡོད་དགོས་ལ་དེ་མྲི་འཐད་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྷས་བྱྲིན་བ་ལང་དང་

ལྡན་པའམ་ལྷས་བྱྲིན་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་ཤྲིང་ར་རང་གྲི་ཡན་ལག་དང་

ལྡན་པའྲི་ཚུལ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་མྲི་འཐད་དེ། ལྡན་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་ན་ངོ་

བོ་ཐ་དད་དང༌། ལྡན་ཚུལ་ཕྲི་མ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་དགོས་

ལ་དེ་གཉྲིས་ཀའང་བཀག་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤྲིང་རའྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ཚོགས་ཙམ་

ཡང་ཤྲིང་རར་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་དང་གཟང་བུ་དང་སྲོག་ཤྲིང་ལ་

སོགས་པ་ཕལ་ནས་སྲིལ་བུར་གནས་པ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཕོགས་གཅྲིག་

ཏུ་སྤུངས་ནས་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཤྲིང་ར་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤྲིང་རའྲི་

ཡན་ལག་རྣམས་ཀྲི་དབྱྲིབས་ཁད་པར་བར་ཡང་ཤྲིང་རར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ཡན་ལག་སོ་སོ་བའྲི་དབྱྲིབས་ཤྲིང་ར་ཡྲིན་ནམ། ཡན་ལག་རྣམས་ཚོགས་པའྲི་

དབྱྲིབས་ཤྲིང་ར་ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སྔར་མ་བསྒྲིགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་དབྱྲིབས་དང་

ཁད་པར་མེད་པའྲི་དབྱྲིབས་ཡྲིན་ནམ། སྔར་དང་མྲི་འད་བའྲི་དབྱྲིབས་གཞན་ཞྲིག་

ཡྲིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སྔར་མ་བསྒྲིགས་པ་དང་ཕྲིས་བསྒྲིགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཕང་ལོ་

ལ་སོགས་པའྲི་དབྱྲིབས་ལ་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་མེད་པས་སྔར་མ་བསྒྲིགས་པའྲི་

དུས་ན་ཤྲིང་ར་མེད་པ་ལྟར་ཕྲིས་བསྒྲིགས་པ་ན་ཡང་ཤྲིང་ར་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སྔར་མ་བསྒྲིགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཕང་ལོ་དང་

སྲོག་ཤྲིང་སོགས་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིས་བསྒྲིགས་པའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་འཕང་ལོ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སོགས་ཀྲི་དབྱྲིབས་ཀྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་གཞན་ཡོད་ན་དམྲིགས་དགོས་པ་ལས་

མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡན་ལག་རྣམས་ཚོགས་པའྲི་དབྱྲིབས་ཀང་ཤྲིང་རར་མྲི་

འཐད་དེ། དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་ཚོགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པས་དེའྲི་དབྱྲིབས་

རས་སུ་གྲུབ་པར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། ཤྲིང་ར་ཡྲིན་ན་རས་སུ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། རང་ལུགས་ལའང་ཚོགས་པའྲི་དབྱྲིབས་ཤྲིང་རའྲི་གདགས་གཞྲི་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་ཤྲིང་ར་མྲི་རྙེད་ཀང་མ་དཔད་པ་ན་

རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་ཤྲིང་རར་བཏགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། རང་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་

དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཐ་དད་སོགས་བཏགས་ནས་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་གོང་

དུ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་འཇུག་པ་ལས། འདྲི་ནྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་ལྟར་གནས་རྣམས་

ལ། །བུམ་བོ་ཞེས་བྱའང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཉྲིད། །སྐེ་བ་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་

ཀང་ཡོད་མྲིན། །དེ་ཡྲི་ཕྲིར་ཡང་དེ་དག་དབྱྲིབས་མྲི་རྲིགས། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཤྲིང་རའྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་གང་ཟག་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་ན་འདྲི་ལྟར། ངའོ་སམ་དུ་གང་

ལ་ཞེན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ང་ཞེས་བྱ་བའམ་གང་ཟག་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་རང་གྲི་

ཕུང་པོ་རྣམས་དང་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡོད་བསམ་པར་བྱའོ། །གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཕུང་

པོ་བཞྲིན་དུ་བདག་ཀང་དུས་གཅྲིག་ལའང་མང་པོར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད་ར་ཤེ་

ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡྲིན་ན། །སྐེ་དང་འཇྲིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། མྲིའྲི་ཕུང་པོ་སྔ་མ་ཞྲིག་ནས་དེ་དང་རྲིགས་མྲི་འད་བའྲི་ལྷའྲི་ཕུང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པོ་གསར་པ་སྐེས་པ་ན་བདག་ཀང་ལྷ་མྲིའྲི་ཕུང་པོ་བཞྲིན་དུ་སོ་སོ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

དེ་ལྟ་ན་སྐེ་བ་དན་པ་མྲི་འཐད་པ་དང༌། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དང༌། ལས་མ་བྱས་

པ་དང་ཕད་པའྲི་ཉེས་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲིའྲི་བདག་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་ན་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས་སྐོན་དེ་གསུམ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །བདག་དང་ཕུང་པོ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཐ་དད་

ཡྲིན་པ་འགལ་བ་མེད་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་

རྲིགས་པས་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་བདག་ཕུང་པོ་སངས་

ནས་ལོགས་སུ་དམྲིགས་དགོས་པ་ལས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ར་ཤེ་ལས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་མེད་

པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་ཕུང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐེ་འཇྲིག་གནས་པ་

དང་མྲི་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པོ་དང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དཔེར་

ན་ར་ལ་བ་ལང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནོག་སོགས་དང་མྲི་ལྡན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་འདོད་ན། 

བདག་འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་བས་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་རྣམ་སྲིན་མོང་བ་པོ་མ་

ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །རྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདག་དང་ཕུང་པོ་རེན་དང་བརེན་པའྲི་

ཕོགས་གཉྲིས་དང༌། ལྡན་པའྲི་ཕོགས་སུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡང་ཁེགས་ཏེ། 

ཕོགས་དེ་གསུམ་ནྲི་ངེས་པར་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་དགོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕུང་

པོའྲི་ཚོགས་པ་ཙམ་བདག་ཡྲིན་ན། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་

ཡོད་དོ། །ཕུང་པོ་བདག་གྲི་ཉེ་བར་བང་བྱ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་པ་

ཡང་བདག་གྲི་ཉེ་བར་བང་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་པ་འདྲིས་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡང་བདག་གྲི་ཉེ་བར་བང་བྱར་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་བདག་ཡྲིན་པ་

ཁེགས་སོ། །ཕུང་པོའྲི་དབྱྲིབས་བདག་ཡྲིན་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བདག་

བེམ་པོར་ཐལ་བ་དང༌། གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐེས་པ་ན་བདག་མེད་པར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་བ་ན་བདག་གང་དུའང་མ་རྙེད་པ་དེ་

བདག་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་དཔད་པ་ན་གང་ཟག་བྱ་བ་

བྱེད་ནུས་སུ་བསོན་མྲི་ནུས་པར་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་གང་ཟག་ཐ་

སད་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་སྐེ་བ་ན་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞྲི་

གཞྲིར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་ཡྲི་མ་བྱས་པར་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་

བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བདག་རྲིགས་པས་ཁེགས་

པ་ན་བདག་གྲི་བ་ཡང་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གྲུབ་སེ། བདག་གྲི་བ་ནྲི་བདག་ལ་ལྟོས་

ནས་བཞག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ར་ཤེས་ལས། བདག་ཉྲིད་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་ན། །བདག་གྲི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

གཉྲིས་པ། ཆོས་ཀྲི་བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་བཤད་པ་ལ། ཆོས་བདག་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་དངོས་བཤད་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་སོགས་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གཞན་ཡང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའྲི་རྲིགས་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་ཀང༌། སྐེ་བར་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པ་ཁེགས་ན་འགག་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་

དགག་ས་བར་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། བདེན་སྐེ་འགོག་པ་ལ་ཡང་མུ་བཞྲི་

སྐེ་འགོག་གྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་གཇུག་པ་ལས་རལ་དུ་བཏོན་ནས་གསུངས་པས་འདྲིར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡང་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་མདོ་ཙམ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་དངོས་

པོ་དག །རྒྱུ་དུས་ན་མེད་པ་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་པར་མཐོང་ནས་རང་རང་གྲི་རྒྱུའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ་མངོན་པར་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡོད་ལ། དེ་ཉྲིད་གསལ་བར་གྱུར་པ་ལ་

སྐེས་པ་ཞེས་ཐ་སད་དུ་བྱ་ཞྲིང་གསལ་ཟྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་སྐེ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་རང་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་མཐའ་

དག་དང༌། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྲི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་རང་གྲི་

རྒྱུད་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཞན་དུ་འདོད་པས་གཞན་སྐེ་ཁས་ལེན་པ་

ཤ་སག་གོ །གཅེར་བུ་པ་ར་བུམ་འཇྲིམ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་སྐེ་བས་འཇྲིམ་པ་

ལ་ལྟོས་ནས་བདག་སྐེ་དང་ར་མཁན་དང་འཁོར་ལོ་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་སྐེ་

ཡྲིན་ཞྲིང་། སྐེས་བུ་སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་སྲོག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྐེ་བའྲི་སྲོག་ལ་

ལྟོས་ནས་བདག་སྐེ་དང་། ཕ་མ་དང་སྔོན་གྲི་ལས་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་སྐེ་ཡྲིན་ལ། 

ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་དངོས་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་པ་དག་གཞན་གཉྲིས་ཀ་ལས་སྐེ་

བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གྲངས་ཅན་ལས་གེས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་མྲི་འད་བ་ཉྲི་ཤུ་

ར་ལྔ་ཡོད་པའྲི་ནང་ནས་དང་སྲོང་འཇྲིག་རེན་མྲིག་ཅེས་བྱ་བས་རྒྱང་འཕེན་གྲི་

གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་གཅྲིག་བརམས་ཏེ། དེ་དང་དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་མཐའ་

དག་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བདེན་འཛིན་ལྷན་

སྐེས་འཛིན་སངས་ལ་སྐེ་ཚུལ་བཞྲི་པོ་འདྲི་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད་མོད་ཀྲི། དེ་ལྟ་

ནའང་དངོས་པོ་རྣམས་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་

བཞྲི་པོ་འདྲི་གང་རུང་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་པར་གྲུབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གོང་དུ་བཤད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཟྲིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཐོག་མར་བདག་སྐེ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ནྲི། འཇུག་

པ་ལས། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་

པ་གསུངས་པ་རྣམས་གོ་ས་ལ། ཚིག་གསལ་ལས། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲིས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་

མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་

པོ་བདག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཡང་སྐེ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །ཅྲི་

སེ་ཡོད་ཀང་སྐེ་ན་ནམ་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཀོད་ནས། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་

སུན་འབྱྲིན་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་ལས། འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་དེ་ནྲི་

རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་གྲིས་

སྨྲས་པའྲི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

སྐབས་ཀྲི་དོན་ལས་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་དེའྲི་ཆོས་བཟློག་པའྲི་དོན་

མངོན་པས་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། སྐེ་བ་འབས་བུ་དང་

བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། སྐེ་བ་ཐུག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྐོན་སྨྲ་སེ་ཞེས་གསུངས་ལ། རོད་པ་འདྲི་

ཉྲིད་ལན་དང་བཅས་པའྲི་དོན་ཤྲིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་པས་

བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྐབས་ཀྲི་དོན་ལས་བཟློག་པས་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་དགོས་པས་སངས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་བརོད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་དེས་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་དགོས་སོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཐལ་འགྱུར་གྲི་རགས་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་དང༌། ཐལ་འགྱུར་གྲི་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་ཆོས་བཟློག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་བཅས་

དང་ཐུག་བཅས་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དེ་ལྟར་ན་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྐོན་དེ་ཉྲིད་སོང་བའྲི་ཚུལ་

ནྲི། དབུ་མ་པ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་མྲི་རྲིགས་པས་ཐལ་འགྱུར་གྲིས་

འཕངས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བཀོད་པ་ཙམ་གྲིས་སྒྲུབ་བྱེད་

འཕེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྨྲ་བ་པོས་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པར་འདོད་ནས་སྨྲས་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྒ་རྣམས་ནྲི་སྨྲ་བ་པོས་བརོད་པར་འདོད་པའྲི་དོན་ཙམ་སོན་པ་ཡྲིན་

གྲི་སྨྲ་བ་པོ་རང་དབང་མེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕ་རོལ་པོ་ལ་

ཁས་བངས་ནང་འགལ་སོན་པའྲི་ཐལ་བ་འབའ་ཞྲིག་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་

ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། རང་རྒྱུད་

ཁས་མྲི་ལེན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་གོང་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་མྲི་

འཕེན་བས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་

མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། གཞན་ལ་བརེན་ནས་གལ་ཏེ་

གཞན་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྲི། །འོ་ན་མེ་ལྕེ་ལས་ཀང་མུན་པ་མཐུག་པོ་འབྱུང་

འགྱུར་ཞྲིང་སེ་གཞན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནྲི་མཐོང་བའམ་རྲིགས་པ་ཡང་མ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ནྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

གཞན་ཉྲིད་དུ་ནམ་ཡང་འཐད་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌། ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་

ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། ཡང་ཇྲི་

ལྟར་ས་ལུའྲི་མྱུ་གུ་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ས་ལུའྲི་ས་བོན་ལས་འབྱུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་འགྱུར་བ་ཞྲིག་ན། དེ་ནྲི་མཐོང་བ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ར་བས་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་

ཐལ་འགྱུར་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འགྲེལ་པས་གསལ་བར་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་འདྲི་འད་བ་མང་དུ་སྣང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྲིས་སོ། །ཚིག་གསལ་གྲིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་ཐལ་ངག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

འཆད་པ་ན། དངོས་པོ་བདག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཅེས་པ། དེ་དག་

གྲི་ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་ནས་དེ་ཉྲིད་རགས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། ཡང་སྐེ་བ་ལ་

དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ། སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་

དང༌། ཅྲི་སེ་ཡོད་ཀང་སྐེ་ན་ནམ་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ། ཤྲིན་ཏུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱས་ནས་དེ་གཉྲིས་ཐལ་ཆོས་སུ་བཤད་ཀྲི། སྐེ་

བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་རགས་སུ་མ་བཤད་པས་རང་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་དག་

རགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ཧ་ཅང་ཡང་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་ཡྲིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཡྲིན་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པས་ཁབ་པར་རྲིགས་པ་ལ་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕོགས་

པ་ཡན་ཆད་སུའང་ཁས་ལེན་པའྲི་གོ་སྐབས་མེད་པས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལྟ་བུ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པོ་དག་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ག་ལ་སྲྲིད། དེ་བས་ན་
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ཕོགས་སྔ་མའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་བཤད་པའྲི་སྦོར་བ་

དེས་བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་དང་དཔེ་གང་ཡང་མ་བརོད་པས་དམ་

བཅས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། གྲངས་ཅན་གྲིས་བདག་ལས་ཞེས་པའྲི་དོན་

འབས་བུ་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་ཡྲིན་ན་ནྲི་གྲུབ་ཟྲིན་བསྒྲུབས་པ་དང༌། རྒྱུ་མྲི་

གསལ་བ་ནུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་ཡྲིན་ན་ནྲི་སྐེ་ལྡན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་སྐེ་བ་ཁོ་

ན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དམ་བཅའ་ལ་བརགས་ནས་སྐོན་

བརོད་པ་མ་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་ལ། གཞན་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དེ་ཉྲིད། ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་ལས་

གླགས་ཡོད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པ་ཡྲི་ཡང་ཕྲིར་ཏེ་ཞེས་བསྒྱུར་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་རྒོལ་བ་

གཞན་གྲི་ཀན་ཀའྲི་གླགས་ཡོད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲི་རྲིགས་སོ། །གླགས་

ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ན་སྐབས་ཀྲི་དོན་སྦོར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལས་བཟློག་དགོས་པས་གླགས་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ་འདྲི་ལྟར། སྦོར་བའྲི་ཚིག་ཟྲིན་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་

ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་དང༌། སྐེ་བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་

ན་རགས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བདག་ལས་སྐེ་ན་དོན་མེད་དང་

ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བ་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་ཡང་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དངོས་ཟྲིན་ལྟར་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། དེས་ན་འདྲིར་བཟློག་དོན་

གཉྲིས་རགས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་འདོད་པར་མངོན་ནོ་ཞེས་

ལེགས་ལྡན་གྲིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འདོད་པ་བངས་སོ། །བཟློག་དོན་རགས་

སུ་འདོད་པར་མངོན་ཚུལ་ནྲི། འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཚིག་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ནྲི་བཟློག་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཕེན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་མངོན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་མངོན་ན། དེ་ལྟ་ན་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ལས་དོན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ལྟ་ན་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་ཐུག་པ་མེད་

པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ཐུག་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་

བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་རང་གྲིས་དམ་བཅའ་སྔར་

སྨྲོས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་ཐུག་པ་མེད་པ་ཞེས་དངོས་སུ་ཚིག་

གྲིས་ཟྲིན་པར་སོས་པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་རགས་སུ་མྲི་འགོད་པར། དངོས་སུ་ཚིག་ཟྲིན་ལ་

མ་སོས་ཀང་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པར་

མངོན་པའྲི་བཟློག་དོན་སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་རགས་སུ་འགོད་པ་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་རང་གྲི་འདོད་པར་གསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །འདྲིར་རྣམ་བཤད་

ཆེན་མོ་རྲིགས་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལས། དངོས་ཟྲིན་གྲི་རགས་བཟློག་དགོས་ན་དངོས་

ཟྲིན་གྲི་དམ་བཅའ་ཡང་བཟློག་དགོས་ཏེ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ནྲི་དེ་གཉྲིས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པར་སོན་པ་མྲིན་ཏེ། སྐེ་བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་

ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་སྐོན་འབྱུང་ཚུལ་དང་བདག་སྐེ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་

པ་ལ་སྐོན་འབྱུང་ཚུལ་མཚུངས་པའམ་མཚུངས་པར་དོགས་པའྲི་གནས་ཙམ་ཡང་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དངོས་ཟྲིན་གྲི་དམ་བཅའྲི་བཟློག་དོན་དམ་བཅར་ཐལ། དངོས་

ཟྲིན་གྲི་རགས་ཀྲི་བཟློག་དོན་རགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ནན་གྲིས་འཕུལ་བའང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་གསུང་དེའྲི་དོན་གང་ཡྲིན་སམ་ན། ཐལ་འགྱུར་དང་རགས་

གང་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྲིར་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། འདྲིར་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

ཀྲིས་བདག་སྐེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་རགས་སུ་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་བཅས་འགོད་
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ན་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་ལས་བཟློག་པའྲི་བཟློག་དོན་བསྒྲུབ་

བྱར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་ཡང་མཚུངས་ཞེས་པ་སེ། དེ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

མཚུངས་ཚུལ་ནྲི། གཞན་ལས་སྐེ་སེ། ཞེས་འགོད་དགོས་པར་མཚུངས་ཅེས་པའྲི་

དོན་མྲིན་གྲི། བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་ལས་

བཟློག་པའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་དགག་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་

བཅས་རགས་སུ་བཀོད་ན་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་པའྲི་དམ་

བཅའྲི་ཚིག་གྲིས་བསྒྲུབ་ཆོས་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཤུགས་ལ་འཕེན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་

བཅས་སུ་དངོས་སུ་སྨྲས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བར་སྨྲས་ཤྲིང༌། བདག་ལས་སྐེ་

བ་མེད་དེ་ཞེས་པས་བདག་ལས་སྐེ་བ་བཀག་ལ། སྐེ་བ་གཞྲིར་བྱས་ལ་བདག་སྐེ་

གཞན་སྐེ་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པས། དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་བདག་ལས་

མྲི་སྐེ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འཕེན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལྷས་བྱྲིན་ཚོན་

པོ་དང་ཉྲིན་པར་མྲི་ཟ་བར་སྨྲས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་མཚན་མོ་ཟ་བར་འཕེན་བ་བཞྲིན་

ནོ་སམ་དུ་བསམས་པ་སེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ཉྲིད་ཀང་ཐ་སད་དུ་གཞན་སྐེ་

འདོད་པས་དེ་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་སྨྲ་པའོ། །རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་ལས། དེ་ལ་

རགས་བཟློག་པ་ལྟར་བྱར་མེད་པས་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མྲིན་པ་བཟློག་

པའྲི་དོན་ནོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་ཚེ་སྐེ་བ་དོན་དང་ཐུག་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་

རྣམས་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་མྲིན་ནོ་ཞེས་པས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་རྣམ་བཤད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལས། འདྲི་ཐལ་ཆོས་ཀྲི་རགས་བཟློག་པ་མྲིན་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བཟློག་པས་ཞེས་

བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང་བདག་སྐེ་མེད་པ་རགས་སུ་མ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་གསུངས་

པ་ནྲི། ད་ལྟའྲི་ཞྲིབ་ཏུ་མྲི་དཔོད་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲི་རོག་པ་ལ་བདག་སྐེ་མེད་པ་ལས་བཟློག་

པས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞེས་ལེགས་ལྡན་གྲི་བརོད་པ་འདྲི་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲིས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའྲི་ཐལ་བ་འཕངས་པའྲི་

ཐལ་ཆོས་ཀྲི་རགས་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་བྱེད་དགོས་པས་གཞན་ལས་སྐེ་

བ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པ་ཡོད་པས་

དེ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར་སོན་པ་སེ། བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

ལས་བཟློག་པ་འདྲི་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་གྲངས་ཅན་ལ་འཕངས་པའྲི་ཐལ་

ཆོས་ཀྲི་རགས་བཟློག་པར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་བསམས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལེགས་

ལྡན་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བཟློག་པའྲི་དོན་མངོན་པས་དངོས་པོ་རྣམས་

གཞན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་ཀྲི་རགས་བཟློག་པས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཞེས་མ་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་བདག་སྐེ་མེད་པ་

ཐལ་འགྱུར་གྲི་རགས་སུ་མ་སྨྲས་ཤྲིང་མ་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་དགོངས་

སོ། །དེ་ལྟར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་བཟློག་དོན་རགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་བྱ་

དགོས་པའྲི་སྐོན་བསན་པས་ཅྲི་ཞྲིག་འགྲུབ་པར་བསམས་ཤེ་ན། རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བརོད་དེ། རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་

གང་དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ན། སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་བཅས་ཁས་བངས་པས་

དོན་མེད་ཐུག་མེད་དུ་སྨྲས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་ལ་གཞན་སྐེ་ཁས་བངས་པས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞན་སྐེ་མེད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་ཞེས་སྨྲ་བ་གཏན་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕགས་པ་

དང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་སུས་ཀང་སྐེ་བ་དོན་མེད་ཐུག་མེད་མྲི་བཞེད་པས་དེ་འད་

གྲུབ་མཐའ་ལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཡྲིན་ཞྲིང་བདག་ལས་མྲི་སྐེ་བར་སྨྲས་པའྲི་

ཤུགས་ཀྲིས་གཞན་སྐེ་འཕངས་པ་ན་དངོས་པོ་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་

མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱར་མ་སོང་བར་བསྒྲུབ་ཆོས་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའྲི་མ་ཡྲིན་

དགག་བསྒྲུབ་བྱར་སོང་བས་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་བསམ་པ་སེ། མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲིན་པ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་འབའ་ཞྲིག་གྲི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡྲིན་གྲི་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་

འགྲེལ་པའྲི་ཐལ་རང་གྲི་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་གྲི་གཏྲིང་ཚུགས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལྟ་ན་བདག་ལས་མྲིན་ཞེས་པའྲི་དོན་

བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སྒོན་མའྲི་འགྲེལ་བཤད་ཀྲིས། སོབ་དཔོན་གྲི་ལུང་ལས་

གཞན་སྐེ་དང་སྐེ་བ་དོན་དང་ཐུག་བཅས་མྲི་བཞེད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་

ལོ། །ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་ཆེས་མ་བརགས་པ་སེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རང་ཉྲིད་དངོས་པོ་

རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་བ་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་འདོད་པ་ཙམ་

ཡང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའྲི་གཏམ་དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་དོན་དམ་པར་གཞན་

ལས་སྐེ་བ་མྲི་བཞེད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བར་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བདག་

ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་ལས་བཟློག་ནས་དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་སྐེ་བ་བསྒྲུབ་བྱར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འགྱུར་ཞེས་ཟེར་དགོས་པས་ཤྲིན་ཏུ་འབེལ་མེད་སྨྲ་བར་འགྱུར་ལ། དེར་དེ་ལྟར་མྲི་

སྨྲ་བར་བདག་སྐེ་མེད་པ་ལས་བཟློག་པའྲི་དོན་གཞན་སྐེ་བ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། 

དེས་ན་དོན་དམ་པར་གཞན་སྐེ་མྲི་བཞེད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནྲི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་བཀག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་གཞན་སྐེ་

ཡོད་ཅྲིང་དོན་དམ་པར་གཞན་སྐེ་མེད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་

དོན་བཅས་མྲི་བཞེད་པའང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་གཏན་མྲི་བཞེད་པའམ་དོན་དམ་པར་

སྐེ་བ་དོན་བཅས་མྲི་བཞེད་པ་གང་ལ་བསམས་པ་བརགས་པས་མྲི་འཐད་པར་ཤེས་

སའོ། །སྐེ་བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་ཚིག་ཟྲིན་ལ་རགས་སུ་བཀོད་ཀང་བསམ་དོན་

ལ་བཟློག་དོན་གཉྲིས་རགས་སུ་བཀོད་པར་མངོན་པ་ལེགས་ལྡན་གྲིས་འདོད་ན་

གཏན་ཚིགས་མ་བརོད་པའྲི་སྐོན་སོན་པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་བདག་སྐེ་མེད་

པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་མ་བརོད་པ་ལ་འདོད་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ལན་ཇྲི་ལྟར་བཏབ་པ་ནྲི། ཚིགས་གསལ་གྲི་དོན་གོ་

བདེ་བར་བསྡུས་ཏེ་བསན་ན། བདག་སྐེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ལ་

གཞན་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཉེས་པ་མ་བསལ་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། སྤྲིར་དབུ་མ་པས་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་རགས་ཁས་ལེན་པར་མྲི་རྲིགས་ཤྲིང༌། འདྲིར་ཡང་བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་རགས་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་མྲི་

རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་གཏན་

ཚིགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པ་སྐོན་དང་བལ་བ་བརོད་དགོས་པ་མ་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་

སྔར་བཤད་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རེས་དཔག་མ་བརོད་ཀང་འགལ་བ་བརོད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་ཕྲི་རྒོལ་རང་གྲི་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲི་

སྐོན་མཐོང་ནས་དམ་བཅའ་དེ་འདོར་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་མཐོང་ཡང་མྲི་འདོར་ན་

རེས་དཔག་བསན་པའྲི་ཡང་འོས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་སྨོན་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རོད་པར་མྲི་བྱེད་

དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྒོལ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ངེས་པར་བརོད་

པས་མ་ཁབ་ལ། འགའ་ཞྲིག་ལ་བརོད་དགོས་ན་ཡང་བརོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲིས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ནྲི་ཡང་སྐེ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད། ཅེས་

གསུངས་པ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱས་པར་འཆད་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པས་ཡོད་

པ་རགས་དང་དངོས་པོ་རྣམས་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་

དུས་ན་ཡང་མངོན་པར་མྲི་གསལ་བར་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་ར་བུམ་ཆོས་

ཅན། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་དེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན་མངོན་པར་གསལ་བར་འདོད་པའྲི་བུམ་པ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ཉྲིད་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་ངག་དོན་ཆེན་པོ་ཅན་ནུས་པ་ཕྱུང་ནས་བཤད་པ་ན་ཇྲི་ལྟར་

བསན་པའྲི་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྲི་རེས་དཔག་འགོད་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་རྒོལ་

གཞན་ལ་གྲགས་པའྲི་རགས་ཆོས་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་མཐུན་དཔེ་མ་བརོད་པའྲི་སྐོན་

མེད་དེ། མངོན་པར་གསལ་བའྲི་བུམ་པ་ནྲི་སར་ཡང་སྐེ་མྲི་དགོས་པར་གྲངས་ཅན་

རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མངོན་པར་མྲི་གསལ་བར་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་

སར་ཡང་སྐེ་དགོས་པར་གྲངས་ཅན་འདོད་པའྲི་ངོར་དེ་ཉྲིད་སར་ཡང་སྐེ་བ་མེད་པར་

བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་གྲུབ་ཟྲིན་བསྒྲུབ་པའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་པས་ཇྲི་སྐད་བརོད་པའྲི་སྐོན་

ལས་གྲོལ་ལོ། །ཐལ་བ་བཟློག་པའྲི་དོན་ཁས་ལེན་དགོས་པས་རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་མེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དོན་འདྲི་ཉྲིད་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ཤྲིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བར་བྱུང་བས་མུན་པའྲི་ཁོད་དུ་བོ་གྲོས་ཀྲི་མྲིག་བུ་

བལ་བ་དག་གྲིས་རང་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་སྒོགས་པའྲི་ཅ་ཅོ་མྲི་བཟད་པ་

བརྒྱུད་མར་བསྒགས་སོ། །དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་

སྐབས་འདྲིར་བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་བྱེད་པའྲི་གཞྲི་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

བདག་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་ལས་མྲིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའྲི་དོན་འཆད་པ་ན། 

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་རང་

ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་བཞྲི་ཉེ་བར་བཀོད་ནས། རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དེ་དག་

བསྒྲུབ་པ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་གསུམ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པར་རང་

ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དེའྲི་བཟློག་ཕོགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་པ་སོན་པའྲི་ཐལ་

འགྱུར་ཙམ་ཞྲིག་ཚིག་ཟྲིན་ལ་སྨྲས་པ་དེ་ཉྲིད་ལེགས་ལྡན་གྲིས་རྒོལ་བའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་བདག་ཅག་གྲི་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། ཕྲི་ནང་གྲི་

དངོས་པོ་གང་དག་བདག་ལ་སོགས་པ་གང་ན་ཡང་སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན་

ཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་དམ་བཅའ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦར་བར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བདག་ལས་སྐེ་བ་ཐལ་འགྱུར་གྲིས་འགོག་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དམ་བཅས་

ཀང་དེ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་དཔེ་རགས་མྲི་བརོད་པར་དམ་བཅའ་དེ་དག་ལས་བཟློག་པ་

ལ་གནོད་པ་སོན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་

འབྱེད་ཀྲིས་རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། 

ཞེས་སྨྲས་ནས་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་པ་ན་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་
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ཕྲིར་དང༌། ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲས་པ་འདྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དོན་

མེད་ཐུག་མེད་རགས་སུ་འགོད་མྲི་རྲིགས་པ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། 

རང་ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་འགྲུབ་པ་དང་དེ་ལ་ངེས་པ་བསྐེད་པ་ནྲི་གཞན་ལ་གནོད་

པ་སོན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་མྲི་ནུས་པས་དམ་བཅའ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་གསུམ་

པའྲི་གཏན་ཚིགས་བརོད་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་དངོས་སུ་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་དང༌། ཐུག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པས་ཀང་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕངས་འདུག་ཅྲིང༌། 

གཞན་ལ་འཕངས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་

མེད་དེ་ཞེས་པའྲི་རང་གྲི་དམ་བཅའ་དེ་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་དོན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བ་ལས་བཟློག་པའྲི་དོན་སྐེ་བ་དོན་ཡོད་པ་སོགས་འགོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་སྔར་

བརོད་པའྲི་རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་སམ་དུ་བསམས་ནས་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྒོལ་བ་ཡྲིན་གྲི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གྲིས་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་

པས་ཁབ་པར་བསམས་ནས་རྒོལ་བ་ག་ལ་ཡྲིན། དེས་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འདོད་པ་བངས་པ་ནྲི། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐེ་བ་

དོན་མེད་པར་ཐལ། བདག་ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན་ཐུག་མེད་དུ་སྐེ་བར་ཐལ། 

བདག་ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་འདྲི་གཉྲིས་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞེས་པས་དངོས་བསན་ལ་སྨྲས་

ནས། ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་བཟློག་པའྲི་དོན་གཉྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་

སྐེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་པ་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་པར་མངོན་ཞེས་བསམས་པའོ། །དེ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྟར་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འགྲེལ་པའྲི་དོན། དངོས་པོ་

བདག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཡང་སྐེ་བ་དགོས་པ་མེད་དེ། ཞེས་

སོགས་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱས་

བཤད་དུ་བྱས་ནས་ཚིག་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནུས་པ་གྲྲིལ་བ་ན། ཟླ་བས་བཀྲལ་

བ་ལྟར་གྲི་ཐལ་འགྱུར་འཕེན་ཚུལ་འབྱུང་བ་མ་དགོངས་པར་དེ་ལྟར་བརྒལ་བ་ལ་ཟླ་

བས་ནྲི་འགྲེལ་པའྲི་ཚིག་གོང་འོག་མདོར་བསན་རྒྱས་བཤད་དུ་སྦར་ནས་དེའྲི་དོན། 

རྒྱུ་དུས་ན་ཡང་མངོན་པར་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡོད་པར་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གྲུབ་ཟྲིན་

ནས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་དང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ཟྲིན་

ནས་ཡོད་ཀང་སར་ཡང་སྐེ་དགོས་ན། ས་བོན་སྐ་བོ་འབའ་ཞྲིག་ཕྲི་མཐའ་ཐུག་མེད་

དུ་བརྒྱུད་ནས་སྐེ་བར་ཐལ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ཟྲིན་ཀང་སར་ཡང་བལྡབས་

ནས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ཐལ་འགྱུར་གཉྲིས་པ་སེ། ཐལ་འགྱུར་དེ་གཉྲིས་འཕངས་

པའྲི་དོན་དུ་བཀྲལ་ཏེ། དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་ལས་བཟློག་པའྲི་དོན་

སྐེ་བ་དོན་ཡོད་པ་དང་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་ལས་བཟློག་པའྲི་དོན་ཐུག་བཅས་

བདག་སྐེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་རགས་སུ་མྲི་འགོད་ཀྲི། དངོས་པོ་བདག་སྐེ་མེད་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གྲགས་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའྲི་ཚེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་གྲུབ་

ཟྲིན་ནས་ཡོད་པ་འགོད་པས་སྐེ་བ་དོན་ཡོད་པ་སོགས་རགས་སུ་བཀོད་པ་རང་གྲིས་

ཁས་བང་དགོས་པའྲི་སྐོན་མེད་ལ། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གཉྲིས་པོ་འདྲི་ནྲི་

ཐལ་ཆོས་ལས་བཟློག་པ་དངོས་པོ་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་རགས་སུ་བཀོད་ནས་
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ཐལ་བ་བཟློག་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་འཕངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། གྲངས་ཅན་དངོས་པོ་

རྣམས་རྒྱུའྲི་དུས་ནའང་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་ཡོད་པར་ཡང་འདོད་ལ། ཡང་རང་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ལས་སར་སྐེ་དགོས་པར་ཡང་འདོད་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བསན་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་མྲི་འདོད་པའྲི་ཆོས་ཐལ་བ་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཐལ་བ་

བཟློག་པའྲི་དོན་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་ཡོད་པ་དང༌། ས་བོན་སྐ་བོ་འབའ་ཞྲིག་ཕྲི་མཐའ་

ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་ནས་སྐེ་དགོས་པ་ནྲི། ཕ་རོལ་གྲངས་ཅན་གྲི་ཁས་བངས་དང་

འབེལ་གྲི་ཁོ་བོ་ཅག་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི་བཟློག་དོན་དེ་གཉྲིས་

དམ་བཅས་པའྲི་ཁས་ལེན་མེད་པས་ཐལ་པའྲི་བཟློག་དོན་ཁས་བངས་པའྲི་སྒོ་ནས་

རང་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་འགལ་པར་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ཚིག་

གསལ་ལས་ཐལ་བ་བཟློག་པའྲི་དོན་དང་ཡང་ཕ་རོལ་པོ་ཉྲིད་འབེལ་གྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ཏེ་རང་ལ་དམ་བཅའ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཁ་ན་མ་

ཐོ་བ་མེད་པའོ། །དེས་ན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲིས་ཀང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་

འགྲེལ་ཚིག་སྔ་ཕྲི་མདོར་བསན་རྒྱས་བཤད་དུ་སྦར་ནས་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་

པར་མྲི་འདོད་པའྲི་ཆོས་ཐལ་བ་འཕེན་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱས་པ་མ་དགོངས་པར་རང་

ལུགས་ཀྲི་དམ་བཅའ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་རྲིགས་པ་ལ་དངོས་སུ་བཀོད་པ་མྲི་

འདུག་པས་དེ་དག་གྲི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པས་དངོས་སུ་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་

དང་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་དེའྲི་བཟློག་དོན་རགས་སུ་འགོད་པར་

བཟུང་ནས་སྐོན་བརོད་པ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ལན་གདབ་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྟར་མཛད་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་ལས། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

ཀྲིས་ཀང་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་དང་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་མ་དགོངས་པར་

སྤྲིར་སྐེ་བ་དོན་དང་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་འཕངས་པར་བཟུང་ནས་བཟློག་དོན་ཁས་

ལེན་དགོས་ཞེས་སྨྲས་པར་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སར་ཡང་ཞེས་

པའྲི་ཚིག་གཉྲིས་པོ་དེ་ཀ་རང་མ་དགོངས་པར་ནན་གྲིས་འཚང་བའྲི་གནོད་པ་བརོད་

པར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྲི་སྐོན་

སོན་པ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་མྲི་འཕེན་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་འགོག་མྲི་ནུས་པས་ཐལ་

འགྱུར་གྲིས་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ནྲི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 

སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་མྲིན་པར་ཐལ། བདག་ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་དང༌། དེས་བཟློག་པ་སྒྲུབ་བྱེད་འཕངས་པ་ནྲི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་

སྐེ་བ་མེད་དེ། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པར་

སོང་བས་སོབ་དཔོན་གྲིས་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་བཅས་མྲི་བཞེད་པ་དང་

འགལ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་དེའྲི་ཁབ་པ་གྲངས་ཅན་ལ་ཁས་ལེན་ལ་

འགྲོ་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཐལ་འགྱུར་འཕེན་པ་པོས་ཚད་གྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་ལ་འགལ་

ཁབ་ཏུ་སོང་བའྲི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་བ་ན་མེད་པ་དང༌། དེས་བཟློག་པ་འཕངས་

པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རགས་ནྲི་གཏན་ཚིགས་གཞྲི་མ་གྲུབ་ཅྲིང་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་

བསལ་བ་དང་ཁབ་པ་འགལ་ཁབ་རང་དུ་སོང་པའྲི་རགས་སུ་འདུག་ཅྲིང༌། ཐལ་

འགྱུར་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྲི་སྐོན་ལ་དེ་འད་ལས་ཆེ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་སྐོན་དེ་དག་བརོད་རྒྱུ་གཅྲིག་ཀང་མྲི་རྙེད་པར་སོབ་དཔོན་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཅས་ཐུག་བཅས་མྲི་བཞེད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཟེར་

དགོས་པ་བྱུང་བའྲི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལྟ་བུའྲི་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པོ་དེ་བས་ཤྲིན་ཏུ་ཡ་

མཚན་ཆེའོ། །གལ་ཏེ་གཞན་མྲི་འདོད་བའྲི་ཐལ་བ་འཕངས་ན་ཐལ་ཆོས་བཟློག་པའྲི་

དོན་འཕེན་མཁན་གྲིས་ངེས་པར་ཁས་བང་དགོས་པས་ཟླ་གྲགས་རང་གྲིས་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་འགྲེལ་པའྲི་དོན་དུ་སྨྲས་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ཐལ་ཆོས་

བཟློག་པའྲི་དོན་ཁས་མྲི་ལེན་པ་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ཚིག་གསལ་ལས། རང་བཞྲིན་

མེད་པར་སྨྲ་བས་རང་བཞྲིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཐལ་བ་བསྒྲུབས་པ་ན་ཐལ་བ་

ལས་བཟློག་པའྲི་དོན་ཅན་དུ་ཐལ་བར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ཡང་ཐལ་བ་སྤྲི་མ་

ཡྲིན་གྲི་བདག་སྐེ་འགོག་པའྲི་ཐལ་བ་གཉྲིས་སོ། །དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མྲི་འདོད་པ་

འཕངས་པ་ན་འཕེན་མཁན་ལ་བཟློག་དོན་ངེས་པར་ཁས་བང་མྲི་དགོས་ཏེ། སྒས་

དོན་སོན་པ་ནྲི་སྨྲ་བ་པོ་རང་དབང་མེད་པར་མྲི་བྱེད་ཀྲི་སྨྲ་བ་པོའྲི་བརོད་འདོད་ཀྲི་

རེས་སུ་བྱེད་ལ་ཐལ་བ་འཕེན་པ་པོས་ཀང་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་བཅས་

དགག་པ་ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་འདོད་ནས་འཕངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་གྲངས་ཅན་གྲིས་

སྔར་ཡོད་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར་བྱས་ཙམ་ཞྲིག་སྐེ་བའྲི་དོན་དུ་བསན་པར་འདོད་

ནས་མྱུ་གུ་སྐེའོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་ཁོས་སྨྲས་པའྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡང་དེ་

ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ནུས་པ་ཡོད་ན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཚིག་དེ་ལ་དོན་དེ་སོན་པའྲི་

ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་བརོད་འདོད་གཉྲིས་ཚོགས་པ་དགོས་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རང་རྒྱུད་དགག་པའྲི་ཚིག་གསལ་གྲི་དོན་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སྐབས་

སུ་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང་། འདྲིའྲི་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་གོ་ས་བའྲི་ཕྲིར་མ་བཤད་དོ། ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཉྲིས་པ། གཞན་སྐེ་དགག་པ་ནྲི། གཞན་སྐེ་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་འབས་བུ་

རྣམས་རང་རང་གྲི་རྒྱུ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། དེ་

ལྟར་ན་དུ་བ་ཆོས་ཅན། མེ་དང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་ཀྲི་གཞན་དུ་ཐལ། རང་བཞྲིན་

གྲིས་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གཞན་ལ་ལྟོས་པའྲི་བཅོས་མ་ཡྲིན་ན་

རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། མེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བར་བཞྲིན་དུ་མེ་ལྕེ་ལས་མུན་པ་ཡང་འབྱུང་བར་

ཐལ། འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་

མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འབས་བུ་དང་འབས་བུ་མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞན་ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཀང་ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང་ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་

རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་གཏོགས་པ་དང་རྲིས་མཐུན་པ་སོགས་ཡྲིན་ལ། ནས་ཀྲི་ས་བོན་དང་

ས་ལུའྲི་མྱུ་གུ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་ཐལ་

བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་ཡང་མྲི་

འཐད་དེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་ཀྲི་གཞན་ཡྲིན་ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་གཏོགས་ན་ཐམས་

ཅད་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་གཏོགས་པ་སོགས་སུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དོན་འདྲི་ཉྲིད་ར་ཤེའྲི་རབ་བྱེད་ཉྲི་ཤུ་པ་ལས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཞན་ཉྲིད་

ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྲིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལ་

བརེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྲི། །འོ་ན་མེ་ལྕེ་ལས་ཀང་མུན་

པ་མཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཞྲིང༌། །ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ་

གང་གྲི་ཕྲིར། །སྐེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་མ་ལུས་ལའང་གཞན་ཉྲིད་མཚུངས། །ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་རྲིགས་པའོ། །འདྲིར་གཞན་སྐེ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ། བོད་ཁ་ཅྲིག །རྒྱུ་འབས་ལ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པས་

ཁབ་ཅྲིང་གཞན་ཡྲིན་ན་དུས་མཉམ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་བྱས་ནས་བཀག་པའྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་རང་ལའང་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་བོད་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རོག་གེ་པས་དུ་བ་ཁད་པར་བ་ཡོད་པ་ལ་མེ་ཡོད་པས་

ཁབ་པ་དང་བྱས་པ་ལ་མྲི་རག་པས་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ན་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་

འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་ནྲི་ཚང་མང་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཉྲི་ཚེ་བ་

གཅྲིག་གྲི་སེང་དུ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ནས་དེ་དང་ཡུལ་གཞན་གྲི་ཁབ་པ་གཉྲིས་

རྲིགས་མཚུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཁབ་པ་དེ་གཉྲིས་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེང་

དུ་མྲི་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཞན་ཙམ་དུ་མཚུངས་པའྲི་རགས་

ཀྲིས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འཕེན་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་པ་ལ་ལྡོག་པ་གཅྲིག་པའྲི་དཔུང་

འཕུལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གང་གྲིའང་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་མ་ཆགས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། རོག་གེ་པ་རྣམས་ཀྲིས་འབས་རང་གྲི་གཏན་

ཚིགས་འགོད་པ་ན་ཚང་མང་གྲི་དུ་ཡོད་ལ་ཚང་མང་གྲི་མེ་ཡོད་ཀྲིས་ཁབ་པ་དང༌། 

བུམ་པའྲི་བྱས་པ་ལ་བུམ་པའྲི་མྲི་རག་པས་ཁབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་དེ་དང་ཡུལ་དུས་

གཞན་གྲི་ཁབ་པ་རྲིགས་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། དཔེ་ཚང་མང་དང་བུམ་

པའྲི་སེང་དུ་དུ་ཡོད་ཙམ་ལ་མེ་ཡོད་ཙམ་གྲིས་ཁབ་པ་དང་བྱས་པ་ཙམ་ལ་མྲི་རག་པ་

ཙམ་གྲིས་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ན་མེ་ལོག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཀང་དུ་བ་མ་ལོག་པ་དང་མྲི་རག་པ་ལོག་ཀང་བྱས་པ་མ་ལོག་པ་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་

པའྲི་དོགས་བ་ཆོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འདྲིར་རྒྱུ་འབས་ལ་གཞན་ཁེགས་སུ་ཆུག་ཀང་

རྒྱུ་འབས་མ་ཡྲིན་པ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲི་སེང་དུ་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་དོགས་པ་མྲི་ཁེགས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཐ་སད་དུ་གཞན་སྐེ་

ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐ་སད་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འབས་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་ཏེ་ཚིག་གསལ་ལས་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར། རྐེན་

ཉྲིད་འདྲི་པ་ཙམ་གྲིས་ཀུན་རོབ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་གྲི། ཕོགས་བཞྲི་ཁས་བངས་

པའྲི་སྒོ་ནས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་དང་བཅས་པར་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བདག་སྐེ་སོགས་

བཞྲི་པོ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང༌། རེན་འབེལ་གྲི་སྐེ་བ་ཀུན་རོབ་པ་ཁས་ལེན་

པའྲི་ཁད་པར་ཕེ་ནས་གསུངས་པ་དང༌། བཞྲི་པོ་དེ་གང་ཁས་བངས་ཀང་དངོས་པོ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང༌། འཇུག་པ་ལས། དེ་

ཉྲིད་སྐབས་སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཐའ་བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་

བདེན་པ་གཉྲིས་ཀར་དུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་བར་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ལས་སྐེ་བ་འཇྲིག་

རེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་གཞན་སྐེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་སུ་བསོན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་འབས་བུ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གཞན་གྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་

བ་ལ་གཞན་སྐེའྲི་དོན་དུ་བྱེད་པ་གཞུང་དེ་དག་གྲི་དགོངས་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ཞྲིང༌། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་གཞན་སྐེ་ཁས་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་འབས་རས་

གཞན་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་གྲི། རྒྱུ་འབས་ལྡོག་པ་དོན་གཞན་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་

གཞན་སྐེ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པ་སུ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་

ལུགས་ལ་རྒྱུ་འབས་དོན་གཞན་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་གཞན་སྐེར་འགྱུར་ན། ཐལ་འགྱུར་

བའྲི་ལུགས་ལ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་ཤེས་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

རང་རྲིག་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་གཞན་སྐེའྲི་སྒ་

བཤད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་གཞན་སྐེའྲི་སྒ་བཤད་དུ་འཁྲུལ་ནས་སྒ་བཤད་ལ་ཁབ་པ་རྲིས་

པར་འདུག་པས་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི། བདག་ལས་སྐེ་བ་

ལ་བརོད་པ་དང་གཞན་ལས་སྐེ་བ་ལ་བརོད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་

ནར་སྐེ་བར་ལྟ་ཞྲིག་འགྱུར་ན་ནྲི། །དེ་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སྐེ་

འགྱུར་ཞྲིང༌། །འབས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇྲིག་རེན་འདྲི་ཡྲི་ས་བོན་ལ་སོགས་ནྲི། །བརྒྱ་

ཕག་དག་གྲི་སྒོ་ནས་སྡུད་པར་བྱེད་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར། །ཅེས་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་པ་

ལས། ཁྲིམ་གྲི་དོན་དུ་ཀ་བ་སོགས། །བརྒྱན་པའྲི་དོན་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་དག་གྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་

བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་

གཏུགས་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རང་རང་གྲི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་ཉྲིད་ཀྲི་རགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རེན་འབེལ་གྲི་གཏན་ཚིགས་ཉྲིད་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྲིར་

དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྲི་དག་བརག་པར་མྲི་ནུས་པ། །དེ་

ཕྲིར་རེན་འབྱུང་རྲིགས་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །ལྟ་ངན་ད་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་

བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རེན་འབེལ་གྲི་རྲིགས་པ་ཉྲིད་རྲིགས་པ་

མཐའ་དག་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། རེན་འབེལ་གྲི་གཏན་ཚིགས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཡང་ཕོགས་

ཆོས་ནྲི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་འདོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཀྲི་

ངོར་གྲུབ་ཟྲིན་པས་སྒྲུབ་མྲི་དགོས་ལ། ཁབ་པ་ནྲི་བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་བསན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རེན་འབེལ་ཡྲིན་ན་

ལྟོས་བཅས་ཡྲིན་དགོས་ཤྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ། 

གཉྲིས་པ། སེམས་ཙམ་པ་སོགས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་གཞན་

ཡང་བཤད་པ་ལ། དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་བཤད་པ། ཀུན་

གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པའྲི་ཁད་པར་བཤད་པ། རང་རྲིག་ཁས་མྲི་

ལེན་པའྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ། དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

སྤྲིར་བཤད་པ་དང༌། འདས་མ་འོངས་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་

འཇོག་པས་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་མྱུ་གུ་འདས་པའྲི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུར་ཡོད་པར་

འདོད་དེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ནོ། །

དེ་ཡང་བཙུན་པ་ཆོས་སྐོབ་ནྲི། མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་ད་ལྟར་བ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནས་འདས་པར་འཇུག་པ་ན་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བའྲི་དངོས་པོ་འདོར་གྲི་མ་

འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བའྲི་དུས་ཀྲི་རས་མྲི་འདོར་ཏེ། དཔེར་ན་གསེར་གྲི་སྣོད་བཅོམ་

ནས་རྒྱན་བྱེད་པ་དང་འོ་མ་ཞོར་འགྱུར་བ་ན་དབྱྲིབས་དང་རོ་གཞན་དུ་འགྱུར་གྲི་ཁ་

དོག་གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བཙུན་པ་དབྱངས་སྒོགས་ནྲི། དུས་རེ་རེ་ཡང་དུས་གསུམ་ཀའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་

ལྡན་མོད་ཀང༌། གང་ཤས་ཆེ་བ་དེའྲི་སྒོ་ནས་འདས་པ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་སེ། 

དཔེར་ན་སྐེས་པ་གཅྲིག་བུད་མེད་གཅྲིག་ལ་ཆགས་པ་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཚེ་

ཡང་བུད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་བལ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བཙུན་པ་དབྱྲིག་ཤེས་ནྲི། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་མ་

འོངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སྐབས་སོ་སོར་ཕྲིན་པ་ན་མ་འདས་པ་ལ་སོགས་

པར་འཇོག་སེ། དཔེར་ན་རྲི་བུ་གཅྲིག་ཉྲིད་གཅྲིག་དང་བརྒྱ་དང་སོང་གྲི་ཤོད་མྲིག་ཏུ་

རྲིམ་གྲིས་བཞག་པ་ན། གཅྲིག་དང་བརྒྱ་དང་སོང་གྲི་ཐ་སད་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །

བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ནྲི། བུད་མེད་གཅྲིག་ཉྲིད་ལྟོས་ས་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་

མ་དང་བུ་མོར་བརོད་པ་བཞྲིན་དུ་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་

འོངས་པ་དང་ཕྲི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པར་འཇོག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལ་ལུགས་དང་པོ་ནྲི་འགྱུར་བ་སྨྲ་བས་གྲངས་ཅན་གྲི་ལུགས་དང་མཚུངས་

པ་དང༌། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་དུས་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འཆོལ་བ་དང༌། གསུམ་པ་ལྟར་

ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་བྱ་བ་འདོད་ན་མྱུ་གུ་སོགས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འདུས་མ་བྱས་སུ་འགྱུར་ལ། ངོ་བོ་གཅྲིག་ན་བྱ་བ་བྱེད་མྲི་བྱེད་ཀྲི་གནས་སྐབས་སོ་

སོར་མེད་པ་དང༌། བཞྲི་པ་ལྟར་ན་དུས་རེ་རེའྲི་ཡང་སྔ་ཕྲི་དབུས་གསུམ་དུས་གསུམ་

དུ་སྨྲ་དགོས་པས་དུས་རེ་རེ་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་གསུམ་ཚང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་

ཡང་འདས་མ་འོངས་ཀྲི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོར་ཡོད་ན་མྱུ་

གུ་ལ་སོགས་པ་ཞྲིག་པ་དང་མ་སྐེས་པ་ཞེས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བྱ་ཞེས་མཛོད་ར་འགྲེལ་

ལས་བཀག་ཅྲིང༌། རང་གྲི་ལུགས་འཇོག་པ་ན་སྤྲིར་དངོས་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡོད་

ཀང༌། ད་ལྟ་དངོས་པོ་དེ་མ་སྐེས་པ་དང༌། རྒྱུ་ལས་སྐེས་ཟྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་དེ་ཉྲིད་

སར་ཞྲིག་པ་དང༌། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་མ་འོངས་པ་དང་

འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བར་བཤད་དོ། །དུས་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་ལྟར་དུ་འདོད་

པ་དང༌། འདས་མ་འོངས་ཡྲིན་ན། དངོས་པོར་མེད་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་

མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་ག་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་

དེ་ཡང་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཞྲིག་པ་ན་མྱུ་གུའྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ནྲི་འགགས་ལ། འགགས་པ་དེས་མྱུ་གུ་མ་ཡྲིན་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་

པོ་གཞན་གང་ཡང་མ་ཐོབ་ཅྲིང༌། འདས་མ་འོངས་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཡང་དགག་བྱ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་

འདས་མ་འོངས་ཡྲིན་ན་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་བོ་སམ་དུ་བསམས་སོ། །དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནྲི་དུས་གསུམ་ཀ་དངོས་པོར་བཞེད་ཀང་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་མྱུ་

གུ་འདས་པའྲི་དུས་ན་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་ཁས་མྲི་ལེན་པས་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མྲི་

འདའོ། །འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས་དུས་གསུམ་གྲི་འཇོག་ལུགས་ནྲི་བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགྲེལ་པ་ལས། དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ནྲི་ད་ལྟར་བའྲི་དུས་སུ་མ་ཕྲིན་པའོ། །འདས་པ་ནྲི་

དེ་ཉྲིད་ལས་འདས་པའོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནྲི་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའོ། །ད་ལྟར་བྱུང་

བ་ནྲི་ད་ལྟར་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་གཙོ་བོ་ཡྲིན་གྲིས་མ་འོངས་པ་དང་རྒལ་བ་དག་

གྲིས་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པའྲི་དུས་གཉྲིས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མྱུ་གུ་ལ་མཚོན་ན། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་ཟྲིན་པའྲི་མྱུ་

གུ་རང་གྲི་དུས་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་པ་ནྲི་མྱུ་གུ་འདས་པའྲི་དུས་དང་། སྤྲིར་མྱུ་གུ་སྐེད་

བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་དགུན་གྲི་དུས་ཀྲི་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་ཞྲིང་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་འགའ་

ཞྲིག་ཏུ་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡུལ་དུས་དེར་རེ་ཞྲིག་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་ནྲི་

མྱུ་གུ་མ་འདས་པའྲི་དུས་སོ། །མྱུ་གུ་སྐེས་ལ་མ་དགགས་པ་ནྲི་ད་ལྟར་བའྲི་དུས་

སོ། །མངོན་པའྲི་སེ་སྣོད་དག་ལས་རྲི་བོང་རྭ་ལ་སོགས་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་མ་བྱུང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ཀང་དེ་དག་གྲི་མ་

སྐེས་པའྲི་ཆ་མ་འོངས་པར་འཇོག་པ་གཅོད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། སྤྲིར་ཆོས་དེ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཡུལ་དུས་དེར་ཆོས་དེ་སྐེད་པའྲི་

རྒྱུ་མ་ཚང་བ་ཞྲིག་གྲི་མ་སྐེས་པའྲི་ཆ་མ་འོངས་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་དུས་

གང་དུ་ཡང་ཆོས་དེ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མྲི་སྲྲིད་པ་དག་གྲི་སྐེས་པའྲི་ཆ་མ་འོངས་པར་མྲི་

འཇོག་པའྲི་དོན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཁ་ཅྲིག་མ་བྱུང་བའམ་མ་སེབ་པ་ཙམ་མ་འོངས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དུ་འཇོག་པ་ནྲི། རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྣམ་བཅད་མ་གོ་ཞྲིང་

ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གྲི་གཞུང་ལས་ཆོས་དེའྲི་འདས་མ་འོངས་ཀྲི་དུས་གཉྲིས་ཆོས་

དེའྲི་ད་ལྟར་གྲི་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་དགོས་པར་མང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཏེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་མ་འོངས་པའྲི་དུས་ནམ་མཁའྲི་ད་ལྟར་བའྲི་དུས་ལ་

ལྟོས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་ན་དངོས་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁེད་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་མདོ་སེ་པ་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་

བར་ཐམས་ཅད་ཁས་ལེན་པར་མཐུན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་འདས་མ་འོངས་དངོས་པོ་

ཡྲིན་མྲིན་མྲི་མཐུན་པས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐད་ཅྲིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་

ཕྲི་མ་རྣམས་སྐེ་བ་བཞྲིན་དུ་མྱུ་གུའྲི་ཞྲིག་པ་སྐད་ཅྲིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཀང་ཞྲིག་པ་

ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་སོགས་སུ་བཞེད་དོ། །འོ་ན་མྱུ་གུའྲི་ཞྲིག་པ་དེའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་སྐེས་

ལ་མ་འགགས་པ་རྣམས་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་མྲི་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། མྱུ་གུ་ཞྲིག་པ་སྐད་ཅྲིག་དང་པོ་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་

ཞྲིག་པ་ཡྲིན་ལ་དེའྲི་རྲིགས་འདའྲི་ཞྲིག་པ་སྐད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་ནྲི་རང་རང་གྲི་ཞྲིག་

བ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲི་ཞྲིག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མྱུ་གུའྲི་ཞྲིག་པ་དེ་ཉྲིད་རང་དུས་ན་མྱུ་

གུའྲི་ཞྲིག་པ་ཞྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ཀང་མྱུ་གུ་ཞྲིག་པ་ཡྲིན་པས་སྤྲིར་ཞྲིག་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི་ད་ལྟར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འདས་པའྲི་རྲིགས་འད་ཇྲི་

སེད་ཅྲིག་བྱུང་ཡང་དངོས་པོ་གཞན་ཅྲིག་ཞྲིག་པའྲི་སྒོ་ནས་རང་གྲི་ངོ་བོ་བཞག་

དགོས་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་མ་འོངས་པའྲི་རྲིགས་འད་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བྱུང་ཡང་དངོས་པོ་

གཞན་ཞྲིག་མ་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་རང་གྲི་ངོ་བོ་བཞག་དགོས་ཤྲིང༌། ད་ལྟར་བ་ནྲི་

དངོས་པོ་གཞན་ཞྲིག་པ་དང་མ་སྐེས་པ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་བཞག་མྲི་དགོས་ཀྲི་

རང་གྲི་ངོ་བོ་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡྲིན་པས་དུས་གསུམ་པོ་

འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེས་ན་འདས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི་མྱུ་གུ་རང་གྲི་དུས་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་བའྲི་ཆ་

ལྟ་བུ་རྣམས་དང༌། མ་འོངས་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི་དགུན་གྲི་དུས་ཀྲི་ཤར་ཕོགས་ཀྲི་

ཞྲིང་འདྲིར་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་དང༌། ད་

ལྟར་བའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་འདས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། ཁོད་དུས་གང་དུ་འཇོག་པ་དངོས་པོ་གང་གྲི་རང་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་

བཞག་དགོས་པའྲི་ལྟོས་སར་གྱུར་པའྲི། དངོས་པོའྲི་རང་དུས་དེ་ལས་ཐལ་ཟྲིན་པ། 

མ་འོངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁོད་དུས་གང་དུ་འཇོག་པ་དངོས་པོ་གང་གྲི་རང་དུས་ལ་

ལྟོས་ནས་བཞག་དགོས་པའྲི་ལྟོས་སར་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོའྲི་རང་དུས་དེར་མ་སེབ་

པའྲི་ཆོས། ད་ལྟར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་ཀྲི་སྤྲི་

འཆར་བ་ཁོད་ཀྲི་རང་དུས་ན་ཐལ་ཟྲིན་པ་དང་མ་སེབ་པའྲི་ཆོས་གཞན་གྲི་སྤྲི་འཆར་

བ་ལ་མྲི་ལྟོས་པའོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་ཞྲིག་པ་ཡྲིན་ན། བུམ་པ་མ་ཞྲིག་པར་ཐལ། 

བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་ཞྲིག་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན་དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་མ་མྲི་གོ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་བབ་ཆོལ་ཏེ། འོ་ན་དགུན་གྲི་དུས་ཀྲི་ཆུ་ལུས་སོགས་དང་

བལ་བའྲི་མྱུ་གུའྲི་མ་སྐེས་པ་སྐེས་སམ་མ་སྐེས། སྐེས་ན་མ་འོངས་པ་དངོས་པོ་མྲིན་

པར་ཁེད་རང་གྲིས་སྨྲས་པ་ཉམས་སོ། །མ་སྐེས་ན། དེ་འད་བའྲི་མྱུ་གུ་སྐེས་པར་ཐལ། 

དེ་འད་བའྲི་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་བ་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་

མེད་ཅྲིང༌། མ་ཁབ་ན། དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣལ་མ་མྲི་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་

ནའང་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་མེད་དོ། །
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བས་ནྲི་དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་མ་གོ་བའྲི་དོན་གཏན་

ནས་མ་རོགས་པར་གསལ་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞྲིག་པ་ཞྲིག་ན་བུམ་པ་མ་

ཞྲིག་པས་མ་ཁབ་ན། དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་མ་གོ་བ་མྲི་འཐད་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། 

བུམ་པའྲི་ཞྲིག་པ་དེ་བུམ་པ་དང་བུམ་པའྲི་མ་ཞྲིག་པ་གང་དང་ཡང་དངོས་འགལ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཉྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་གསུམ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་དགག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་མ་གོ་བ་ནྲི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྲི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་

ཁོ་ན་ལ་བརྲི་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལུགས་འདྲི་ལ་ད་ལྟར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐེས་ལ་མ་

འགགས་པ་ཞེས་པ་དང༌། མ་འོངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པ་ཞེས་སྨྲས་ན་བཞད་གད་དུ་བྱ་བར་འོས་ཏེ། མྱུ་གུའྲི་མ་སྐེས་པ་ཆོས་ཅན། 

བྱས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁས་བངས། འདོད་ན་སྐེས་པར་

ཐལ། བྱས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ད་ལྟར་བར་ཐལ། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་གྲི་གང་ལ་ལན་འདེབས་པ་སོམས་ཤྲིག །མྱུ་གུའྲི་མ་སྐེས་པ་

རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་ཟྲིན་པ་མྲིན་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་ཉམས་ཤྲིང༌། དེ་ཡྲིན་ན་སྐེ་བ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པར་འགལ་ལོ། །དེས་ན་མྱུ་གུའྲི་མ་སྐེས་པ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པ་དང་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཤན་མ་ཕེད་པར་ཟད་དོ། །

གཞན་ཡང་མདོ་སེ་པ་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་བར་ཐམསཅད་ཀྲི་ལུགས་ལ་མྱུ་གུ་

ཞྲིག་པ་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་འདས་པའྲི་དུས་དང༌། མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་མ་འོངས་པའྲི་

དུས་དང༌། མྱུ་གུ་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའྲི་དུས་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་ད་ལྟར་བའྲི་དུས་སུ་འདོད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པས། མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་མྲིན་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་རང་དུས་ལ་ལྟོས་

ནས་བརྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། དུས་ཀྲི་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་དེའྲི་ངག་

བརོད་བཞྲིན་པའྲི་དུས་ན་མྱུ་གུ་མེད་པས་མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བ་མ་ཡྲིན་པར་འཇོག་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། གང་ཟག་དེའྲི་རང་དུས་ན་མེད་པས་མྱུ་གུའྲི་རང་དུས་ན་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག །འདས་པ་ཞྲིག་པ་དང་མ་འོངས་པ་མ་སྐེས་པས་ཁབ་པར་

ཁས་ལེན་ཅྲིང་རྒྱུ་སྔར་ཡོད་དང་འབས་བུ་ཕྲིས་འབྱུང་དུ་འདོད་བཞྲིན་དུ། སྐད་ཅྲིག་

སྔ་མ་རྣམས་འདས་པ་དང༌། སྐད་ཅྲིག་ཕྲི་མ་རྣམས་མ་འོངས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་རང་ཚིག་

འགལ་བ་ངོ་མྲི་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །

གཉྲིས་པ་འདས་མ་འོངས་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཤད་པ་ནྲི། དོན་འདྲི་

ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚིག་གསལ་ལས་ལུང་དང་རྲིགས་པ་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་ལུང་ནྲི། 

ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས་སྐེ་བའྲི་རྐེན་གྲིས་རྒ་ཤྲི་ཞེས་གསུངས་པས་ཤྲི་བ་ནྲི་གང་ཤྲི་

བའྲི་སེམས་ཅན་དེ་ཞྲིག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་སྐེ་བའྲི་རྐེན་གྲིས་སྐེད་པར་གསུངས་

པ་དང༌། ཡང་མདོ་དེ་ཉྲིད་ལས། འཆྲི་བ་ཡང་བྱ་བ་གཉྲིས་སུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡྲིན་

ཏེ། འདུ་བྱེད་འཇྲིག་པར་ཡང་བྱེད་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་མྲི་ཤེས་པ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པའྲི་

རྒྱུ་ཡང་འབྱྲིན་པའོ། །ཞེས་འཆྲི་བས་བྱ་བ་གཉྲིས་བྱེད་པར་གསུངས་ཏེ། ཤྲི་བ་རྒྱུས་

བྱེད་པ་དང་ཤྲི་བས་མ་རྲིག་པ་སྐེད་པར་གསུངས་པས་ཞྲིག་པ་ལ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་

པ་དང་ཞྲིག་པས་འབས་བུ་སྐེད་ནུས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་ལ་དགོངས་ནས་ར་ཤེས་ལས་ཀང༌། དངོས་དང་དངོས་མེད་འདུས་བྱས་

ཡྲིན། །ཞེས་བུམ་པའྲི་དངོས་པོ་དང་བུམ་པའྲི་དངོས་པོ་ཞྲིག་ནས་མེད་པ་གཉྲིས་ཀ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འདུས་བྱས་ཡྲིན་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། རྒྱུ་ཟད་ཉྲིད་

ལས་ཞྲི་བ་ནྲི། །ཟད་ཅེས་བྱ་བར་དམྲིགས་པ་སེ། །ཞེས་སྣུམ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་ཟད་པ་ནྲི་

མར་མེ་ལྟ་བུའྲི་འབས་བུ་ཟད་པའྲི་རྒྱུར་གསུངས་པས་སོབ་དཔོན་གྲི་དགོངས་པ་

ཡྲིན་པར་ཡང་གདོན་མྲི་ཟའོ། །རྲིགས་པ་ནྲི་ཚིག་གསལ་ལས། འཇྲིག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་

ཁས་བངས་ནས་འདུས་བྱས་སྐད་ཅྲིག་མར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མེད་པས་འཇྲིག་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་སྐད་ཅྲིག་དང་འཇྲིག་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་འདུས་བྱས་སུ་ཇྲི་ལྟར་

འགྲུབ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཐམས་ཅད་མྲི་འགྲྲིག་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་

རང་སེ་ཞྲིག་འཇྲིག་ཐ་དད་དུ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་ཀྲིས་དངོས་པོ་རྣམས་

རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་འཇྲིག་པ་ནྲི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེའྲི་

རྒྱུ་ཉྲིད་ལས་སྐེ་བས་རང་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའྲི་ཕྲིས་འབྱུང་གྲི་རྒྱུ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་

འདོད་ལ། སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་པ་ནྲི་དངོས་མེད་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་གཏན་མེད་དུ་

འདོད་དོ། །དེ་ལ་འདྲིར་ཞྲིག་མ་ཞྲིག་གཉྲིས་རྒྱུས་སྐེད་མྲི་སྐེད་མགོ་མཚུངས་བྱས་

ནས་གནོད་པ་སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་ལྟར། དུས་གཉྲིས་པར་མ་བསད་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་ན་

དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མེད་དགོས་པས་སྐད་ཅྲིག་མ་མེད་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་སུ་ཡང་མྲི་འགྲུབ་ཅྲིང་འདུས་བྱས་སྐད་ཅྲིག་མར་སྨྲ་བ་

ཡང་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། མདོར་ན་མྱུ་གུ་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞྲིག་པ་

ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་མྱུ་གུ་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཇྲིག་པ་མེད་པ་འགལ་ཞྲིང༌། མེད་

ན་མྱུ་གུའྲི་ཞྲིག་པ་རྒྱུ་ལ་མྲི་ལྟོས་པ་འགལ་ལ། འཇྲིག་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཞྲིག་པ་ལ་མངོན་

དུ་ཕོགས་པ་ལ་བརོད་པ་ཡྲིན་པས་ཞྲིག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་ན་
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ཞྲིག་པ་རྒྱུ་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་

ཕོགས་པ་རྒྱུས་བྱས་ཀང་སྐེས་པ་རྒྱུས་མ་བྱས་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་

སྐེ་བའྲི་རྐེན་གྲིས་རྒ་ཤྲི་ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པས་དུས་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་པ་དེ་

དུས་དང་པོར་སྐེས་པ་ཙམ་ལ་བལྟོས་ཀྲི་གཞན་ལ་མྲི་བལྟོས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་

དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་ཡང་ཕོགས་འདྲི་ལ་ཤྲིན་ཏུ་འགྲུབ་ས་བ་

ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མྱུ་གུ་ཞྲིག་པ་ནྲི་དངོས་མེད་ཡྲིན་ལ་དེ་ལ་རྒྱུས་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད། 

དེས་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་མེད་དོ་སམ་ན། འོ་ན་མྱུ་གུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྲིན་ལ་དེ་ལ་རྒྱུས་བྱ་བ་

བྱེད་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། སྐེས་ཟྲིན་སར་ཡང་སྐེད་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་མཚུངས་

སོ། །ཅྲི་སེ་གྲུབ་ཟྲིན་ནས་རྒྱུས་བྱེད་མྲི་དགོས་ཀང་གྲུབ་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུས་བྱས་པ་ཡྲིན་

པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཞྲིག་ཟྲིན་ནས་རྒྱུས་བྱེད་མྲི་དགོས་ཀང་ཞྲིག་པ་དེ་ཉྲིད་

རྒྱུས་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་སྔར་ས་བོན་གྲི་དུས་ན་མྱུ་གུའྲི་

རང་གྲི་ངོ་བོ་མེད་ལ་ཕྲིས་ཡོད་པས་མྱུ་གུའྲི་སྐེ་བ་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་ཁས་ལེན་པ་

བཞྲིན་དུ། མྱུ་གུའྲི་ཞྲིག་པ་ཡང་སྔར་མྱུ་གུའྲི་དུས་ན་མེད་ལ་ཕྲིས་གསར་དུ་ཡོད་

པས་རང་གྲི་ངོ་བོ་རེས་འགའ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ་བོ། །

གཞན་ཡང་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། མར་དང་སྲིང་པོ་ཟད་པ་མར་

མེ་ཤྲི་བའྲི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ལྟར་འདས་པའྲི་རྒྱུ་འབས་ཡོད་པར་འདོད་རྲིགས་

སོ། །གལ་ཏེ་མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པ་མར་མེ་ཤྲི་བའྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་གྲི། མར་དང་སོང་བུ་

ཟད་པ་དེ་ཉྲིད་མར་མེའྲི་སྐད་ཅྲིག་ཐ་མས་དེའྲི་རྲིགས་འད་མ་འོངས་པ་བསྐེད་པའྲི་

རྐེན་མ་ཚང་བ་ཡྲིན་ལ། རྲིགས་འད་མ་འོངས་པ་ཡང་རྐེན་མ་ཚང་བས་མ་སྐེས་པ་



 541  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་ན་རྲིགས་འད་མ་འོངས་པ་དེ་ཉྲིད་རྐེན་ཚང་ན་ངེས་པར་

སྐེ་བས་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་དེ་ཉྲིད་འབས་བུ་མ་འོངས་པ་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྒྱུར་ཁས་བངས་པར་

སོང་ལ་གནས་པའྲི་རྒྱུ་ཟད་པས་གནས་པ་ཟད་པ་བསྐེད་པ་ཁས་བངས་པར་སོང་ངོ་

ཞེས་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྲི་འགྲེལ་པར་བཤད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དགུན་གྲི་དུས་ཀྲི་

ཞྲིང་ལ་མྱུ་གུ་རེ་ཤྲིག་མ་སྐེས་པའྲི་མ་འོངས་པའྲི་རྒྱུ་ཡང་སྔར་གྲི་རྒྱུ་ཟད་ཅྲིང་ཕྲིས་

ཀྲི་རྒྱུ་མ་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉྲིད་ལ་བཞེད་དོ། །དེས་ན་ས་མྱུག་ལ་

སོགས་པའྲི་རྒྱུ་འབས་འདྲི་དག་ནྲི་འཇྲིག་རེན་པས་མཐོང་བ་ལྟར་བཞག་དགོས་ལ། 

འཇྲིག་རེན་ན་ནྲི་ཆུ་མེད་པས་ངའྲི་འབས་ཉེས་སོ། །ཟས་མེད་པས་ངའྲི་བུ་ཤྲིའོ། །ཞེས་

སྔ་མ་མེད་པས་ཕྲི་མ་བརླག་པ་བྱས་པར་གྲགས་སོ། །དེ་ཡང་ཟས་དང་ཆུ་མ་ཟད་པ་

བུ་འཚོ་བ་དང་འབས་ལེགས་པའྲི་རྒྱུར་འདོད་དགོས་པ་བཞྲིན་དུ་དེ་དག་ཟད་པ་ཡང་

དེ་རྣམས་ཟད་པའྲི་རྒྱུར་འདོད་དགོས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དོ། །འདས་མ་འོངས་ཀྲི་

འཇོག་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུས་འབས་བུ་སྐེད་པའྲི་ཚུལ་རྲིགས་པས་བཙལ་བའྲི་སྒོ་ནས་

འཇོག་པ་དངོས་པོ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་མྲི་འཐད་

ཀང་རྒྱུ་འབས་དང་བྱ་བྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མ་བརགས་མ་

དཔད་པར་མྲིང་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡྲིན་ཏེ། མར་མེ་ཤྲི་བ་

ལས་མུན་པ་སྐེ་བ་དང་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མྲིང་ཙམ་གྲིས་བཞག་ནུས་མྲི་ནུས་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ། 

གཉྲིས་པ། ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ཞྲིང་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པའྲི་ཁད་པར་བཤད་

པ་ལ། ཀུན་གཞྲི་ཁས་མ་བངས་ཀང་ལས་འབས་ཀྲི་འབེལ་བ་འཐད་པའྲི་ཚུལ་བཤད་
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པ། ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པ། འཕགས་པ་སོགས་ཀྲིས་

བཞེད་པར་འདོད་པ་དགག་པ། ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་

དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྲི། དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་འདོད་པའྲི་

ཕོགས་ལ་ཀུན་གཞྲི་སོགས་ཁས་མ་བངས་ཀང་ལས་འབས་ཀྲི་འབེལ་པ་འཇོག་པའྲི་

ཚུལ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། ལས་དང་དེའྲི་འབས་

བུའྲི་བར་དུ་ཚེ་རབས་དང་བསྐལ་པ་སོགས་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པའྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་

ལས་ལས་ཀང་བདེ་སྡུག་སོགས་ཀྲི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ནྲི་རང་སེ་གོང་འོག་ཐམས་

ཅད་འདོད་ལ། དེ་ལ་ལས་དེ་འབས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་སྔ་ལོགས་བར་དུ་གནས་ན་ནྲི་རག་

པར་འགྱུར་ལ། རག་པས་དོན་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་པས་ལས་དང་འབས་བུའྲི་འབེལ་བ་

མྲི་འཐད་དོ། །ལས་དེ་བྱས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་ན་ནྲི་དེ་ནས་འབས་བུ་

འབྱྲིན་པའྲི་སྔ་ལོགས་ཀྲི་བར་དུ་ལས་དེ་མེད་ཅྲིང་ལས་ཞྲིག་པ་ཡང་དངོས་པོར་མེད་

པས་ལས་ལས་འབས་བུ་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བརད་པའྲི་ལན་དུ། ལས་

བྱས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པར་འགགས་ཟྲིན་པའྲི་སྔ་ལོགས་ལས་འགག་པ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཚེ་ལས་དེས་མ་འོངས་པ་ན་འབས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་ནུས་པ་

བཞག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ནུས་པ་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་བཞག་པའྲི་གཞྲིར། སེམས་ཙམ་

པ་རྣམས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རོག་པར་བྱེད་ལ། ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལས་

གཞན་པའྲི་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྲིག་བུ་ལོན་གྲི་དཔང་རྒྱ་དང་འད་བ་ལས་ལས་

དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆུད་མྲི་ཟ་ཞེས་བྱ་བ་ལྡན་མྲིན་འདུ་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རས་

གྲུབ་ཞྲིག་འདོད་དོ། །ཡང་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྲི་ནང་ཚན་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་



 543  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཉྲིས་ཀྲི་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་གཉྲིས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ལྡན་མྲིན་འདུ་

བྱེད་རས་གྲུབ་ཅྲིག་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པ་དང་ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་

ཅྲིག་ནྲི་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསྒོས་པའྲི་རྣམ་ཤེས་གྲི་རྒྱུན་རོག་པར་བྱེད་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར་ལས་འགགས་ཀང་ལས་ཀྲིས་ཡུན་རྲིང་པོ་ནས་འབས་བུ་འབྱྲིན་པ་མྲི་

འགལ་བར་འདོད་དེ། ལས་ཀྲིས་ཀུན་གཞྲི་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་ཅྲིང་བག་ཆགས་དེ་

ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྲིགས་འད་བརྒྱུད་པས་མཐར་འབས་བུ་འབྱྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་སྔར་གྲི་ལས་དེས་མ་འོངས་པའྲི་འབས་བུ་སྐེད་པ་མྲི་འགལ་བར་འདོད་པའོ། །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ལྟར་ན་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རྲིང་པོ་ལོན་ཀང་ལས་

འགགས་པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། ལས་འགགས་པ་དངོས་པོ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདས་མ་འོངས་དངོས་པོར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བརོད་

ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལས་ཞྲིག་པ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་དེ་ལས་རྣམ་སྲིན་འབྱུང་ན་རྣམ་

སྲིན་ཐུག་མེད་དུ་འབྱྲིན་བར་ཐལ་བ་དང་། རྣམ་སྲིན་འཆོལ་བར་འབྱྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་ཀང་

རབ་རྲིབ་ཅན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་ཀྲི་རྣམ་པ་སྣང་གྲི་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ལ་སོགས་པ་

མྲི་སྣང་བ་ལྟར། ལས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་ཀང་རྣམ་སྲིན་ཕྱུང་མ་

ཟྲིན་པའྲི་ལས་ཞྲིག་པ་ལས་ཀང་འབས་བུ་འབྱུང་ལ་རྣམ་སྲིན་ཕྱུང་ཟྲིན་པ་ལས་མྲི་

འབྱུང་ཞྲིང་དགེ་མྲི་དགེ་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་སོ་སོར་མ་འདེས་པར་འབྱུང་བར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བྱ་སེ། ཅྲི་ལས་གསོག་པ་པོའྲི་དུས་ཀྲི་ང་དེ་རྣམ་སྲིན་མོང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བའྲི་དུས་ཀྲི་ང་དེ་ཡྲིན་ནམ་མ་ཡྲིན། ཡྲིན་ན་ལས་གསོག་པ་པོ་རག་པར་འགྱུར་ལ། 

མ་ཡྲིན་ན་ལས་བྱས་པས་རྣམ་སྲིན་མ་མོང་ཞྲིང་རྣམ་སྲིན་མོང་བས་ལས་མ་བྱས་

པས་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་ཤྲིང་མ་བྱས་པ་དང་ཕད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

ལས་གསོག་པའྲི་དུས་ཀྲི་ངས་རྣམ་སྲིན་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ཀང་། ལས་གསོག་པའྲི་དུས་

ཀྲི་ང་དང་རྣམ་སྲིན་མོང་བའྲི་དུས་ཀྲི་ང་གཉྲིས་ཀ་སྤྲིར་ང་ཙམ་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་

བའྲི་ང་ཡྲིན་པས་ངས་ལས་བྱས་ཤྲིང་ངས་རྣམ་སྲིན་མོང་བ་བཞག་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་

ལས་མ་བྱས་པ་དང་ཕད་པ་དང་བྱས་པ་ཆུས་ཟོས་པ་གྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཚུལ་འདྲི་

ཁྲིམ་པའྲི་དུས་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་དུས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བྱ་ཏེ། 

དེ་ལྟ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ང་དེའྲི་ཚེ་དེའྲི་དུས་ན་རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་

ཡན་ལག་མ་སད་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། ཞལ་གྲིས་མྲི་བཞེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། བཞེས་པར་འདོད་པ་

དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་

གཞྲི་མྲི་བཞེད་དེ། འཇུག་འགྲེལ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀར་ཡང་

རང་བཞྲིན་མེད་པས་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྒྱང་རྲིང་དུ་སངས་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་

མ་ཟད་ཀྲི་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རྲིང་དུ་ལོན་ཡང་ལས་རྣམས་ཀྲི་འབས་བུ་དང་

འབེལ་བ་ནྲི། ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་རྒྱུན་དང་ཆུད་མྲི་ཟ་བ་དང་ཐོབ་པ་ལ་

སོགས་པར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་མེད་པར་ཡང་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་

ཕྲིར་རང་བཞྲིན་གྲིས་དེ་མྲི་འགག་པ། །དེ་ཕྲིར་ཀུན་གཞྲི་མེད་ཀང་འདྲི་ནུས་



 545  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཕྲིར། །ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རྲིང་ལོན་ལས་ཀང༌། །འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་

བར་རྲིག་པར་གྲིས། །ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲིས་དོན་དམ་པར་ཀུན་གཞྲི་མེད་པར་

སོན་གྲི་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་མྲི་སོན་ན་དོན་དམ་པར་ཀུན་གཞྲི་མེད་ཀང་ལས་འབས་

འཐད་ཅེས་པར་འགྱུར་བས་དོན་དམ་པར་ལས་འབས་འཐད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་

བཞེད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་དང་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་བའྲི་

བྱེད་པ་པོར་འདོད་པ་མཚུངས་པར་བཤད་པ་སོགས་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་ལས་ལུང་

དང་རྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཀག་པར་ཤེས་རྲིག་དང་ལྡན་པ་སུའང་བསོན་

དུ་མེད་དོ། །འོ་ན་ཀུན་གཞྲི་ཁས་མ་བངས་ཀང་ལས་འབས་བཞག་ཏུ་རུང་ཞེས་པ་

ཙམ་གྲིས་ཡྲིད་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི་ཁས་བངས་ན་སྐོན་འདྲི་ཡོད་ཅེས་

བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཞྲིག་ཡོད་ཅེ་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའྲི་ཡ་གལ་

ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་དག་གྲིས་མདོ་དགོངས་

འགྲེལ་དང་ཐེག་བསྡུས་དང་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་དབུས་མཐའ་ར་འགྲེལ་

དང་སུམ་ཅུ་པ་ར་འགྲེལ་སོགས་ནས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལྟར་གྲི་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་

པ་དང་ངོ་བོ་དང་མཚུངས་ལྡན་སོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་

དགོས་ཀྲི་དེ་དག་ནས་བཤད་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ངོ་བོ་དམྲིགས་རྣམ་

མཚུངས་ལྡན་སོགས་མདོ་བསན་བཅོས་གང་ནས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཤད་པ་མེད་

པས་དེ་དག་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་དེ་འད་བའྲི་རྣམ་གཞག་གང་བྱས་ཀང་རང་བཟོ་

འབའ་ཞྲིག་མ་གཏོགས་དེ་འད་ཡོད་པར་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྲི་ལུང་དང་རྲིགས་

པ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་སྒྲུབ་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་མྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདོད་ཀང་ཐ་སད་དུ་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་ན། དེ་ལྟ་ན་སུམ་ཅུ་པ་ལས། 

དེ་ནྲི་ལེན་པ་དག་དང་གནས། །སྣང་བའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ནྲི། །སྐེའོ། །ཞེས་དང༌། དེ་

དང་མཐུན་པར་ཐེག་བསྡུས་དང་བསྡུ་བར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྲི་སྣོད་ཀྲི་

འཇྲིག་རེན་དང་ནང་སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་སུ་སྣང་བ་འདྲི་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞྲིའྲི་བག་

ཆགས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་

གཞྲི་ལ་དམྲིགས་པ་ཡོངས་སུ་མ་འཆད་པ་བཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འདོད་

ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་གནས་མེད་ཅྲིང་གོ་སྐབས་མེད་ལ། 

འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་དོན་ཡོད་པ་རྲིགས་པས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་གནས་མེད་པར་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་

འཕགས་པའང་མྲི་བཞེད་པར་གྲུབ་སེ། འཇུག་པར་ཕྲི་དོན་མེད་པ་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་

དུ་གསུངས་པའྲི་དོན་ཤེས་ཡོད་མེད་མཚུངས་པའྲི་རྲིགས་པ་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས་ཀང་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ཉྲིད་འོག་ཏུ་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གོང་དུ་སོས་པའྲི་གཞུང་དེ་དག་ནས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་

ལྟར་གྲི་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་ན། མ་བརགས་མ་དཔད་པར་འཇུག་པའྲི་ཐ་སད་པའྲི་

ཤེས་པ་གནོད་མེད་ཀྲིས་འགྲུབ་ས་མེད་པས་ཀུན་གཞྲི་ཞེས་པས་མྲིང་བརགས་དོན་

ཇྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་གྲུབ་བཙལ་ན་རྲིགས་པས་རྙེད་དགོས་ལ་དེ་ལྟར་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པའྲི་དོན་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུའང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལུགས་ལ་ཕྲི་དོན་ཡོད་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་

དང་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་འདོད་པ་དག་ནྲི་ནང་འགལ་པའྲི་འཕེང་བ་བརྒྱུད་པར་ཟད་



 547  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དོ། །ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་ན་དེ་ཉྲིད་ཉོན་ཡྲིད་དང་འཇྲིག་ལྟ་དང་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

སོགས་དང་བཅས་པའྲི་དམྲིགས་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། འཇུག་

པར་རྣམ་ཤེས་བདག་ལྟའྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་དག་ལ་དགག་པ་

རྒྱས་པར་བརོད་དོན་མེད་དེ། རང་ཉྲིད་ཀང་ཕོགས་དེ་ཁས་ལེན་པར་འདུག་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཀུན་གཞྲི་དེ་འད་མྲི་བཞེད་པ་འཕགས་པའྲི་དགོངས་པར་

གྲུབ་སེ། བདག་ལྟའྲི་དམྲིགས་ཡུལ་འཇོག་ཚུལ་ཟླ་བས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

འཕགས་པ་ཡང་བཞེད་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་བཞེད་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བས་

ཀང་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་དང་དོན་དུ་འདོད་ཀྲི་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ལྟར་མེད་པར་མྲི་སྨྲ་སེ། 

འཇུག་པ་ལས། ཀུན་གཞྲི་ཡོད་ཅྲིང་གང་ཟག་ཉྲིད་ཡོད་ལ། །ཕུང་པོ་འདྲི་དག་འབའ་

ཞྲིག་ཉྲིད་ཡོད་ཅེས། །བསན་པ་དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཆོས་ཟབ་དོན། །རྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་

གང་ཡྲིན་དེ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དང་དོན་དུ་གསུངས་པས་མྲི་བཞེད་

པར་འགྱུར་ན་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ཉྲིད་ཀང་མྲི་བཞེད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། མཉམ་པར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཇུག་འགྲེལ་ལས། དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྲི་བྱེད་པོར་སྨྲ་བ་དང་

ཀུན་གཞྲི་ཀུན་གྲི་བྱེད་པོར་སྨྲ་བ་གཉྲིས་ལ་མྲི་རག་པ་དང་རག་པར་འདོད་པའྲི་ཁད་

པར་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱེད་པ་

པོར་འདོད་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཡོད་མེད་ཀྲི་ཁད་པར་མེད་པར་

སོན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མདོའྲི་དོན་འགོག་དགོས་ཏེ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་

ལས། ཇྲི་ལྟར་ཟླ་བ་སྐར་ཚོགས་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་
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ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཀང༌། །རྣམ་ཤེས་བདུན་དང་ལྷན་ཅྲིག་གནས། །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དོན་ཀང་འགོག་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གསེར་འོད་དམ་པ་ལས་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲི་གནས་གྱུར་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་འདྲིའྲི་དོན་ཀང་འགོག་པར་བྱེད་

དམ་ཞེས་སོགས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་སྲིང་པོ་མེད་པའྲི་བརོལ་གཏམ་

ཡྲིན་ཏེ་གཞུང་ལུགས་སོ་སོའྲི་བར་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བྱང་བར་ལུགས་གཞན་དང་མྲི་

མཐུན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲ་བ་ལ་རྲིངས་པར་ཆས་པའྲི་ཕག་དོག་གྲི་གདོན་གྲིས་ཡྲིད་

རྣམ་པར་བསྐོད་པས་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་བཏང་བའྲི་གཏམ་དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀུན་

གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་དོན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཅྲི། དེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་

བང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བང་དུ་རུང་ཡང་ཀུན་

གཞྲི་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཆ་ནས་དང་དོན་ནོ་ཞེས་སྨྲ། སྐབས་འདྲིར་དང་

ངེས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་གཉྲིས་ལས་འོས་གཞན་མེད་དོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། ཀུན་གཞྲི་ཡོད་

པར་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ། ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་

ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དངོས་སུ་ཉམས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་དགོངས་གཞྲི་གང་

ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་གཞྲི་བཙལ་ནས་དགོངས་གཞྲི་དེ་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་མ་ཡྲིན་ཀང་དགོངས་གཞྲིར་གྱུར་

པའྲི་དོན་དེ་ལ་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཀུན་གཞྲིའྲི་ཐ་སད་བཏགས་ནས་གསུངས་པ་

མ་ཡྲིན་པར། ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡང་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་སུ་བཞེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དེ་འདའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྲི་ཡ་གལ་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་སོན་པའྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་

ན། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རེས་སུ་ཞུགས་

པའྲི་ཕྲིར་སོང་པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་སྒས་བསན་པར་རྲིག་པར་

བྱའོ། ཞེས་དོན་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དགོངས་ནས་ཐ་སད་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་

སྒས་བསན་པར་གསུངས་པ་དང༌། དགོས་པ་མུ་སེགས་ཀྲི་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་ནས་སོང་

ཉྲིད་ཟབ་མོ་དངོས་སུ་བསན་ན་སྐྲག་པ་སྐེ་བ་དག་དང་པའྲི་ཕྲིར་དུ་གསུངས་པ་

རྣམས་ཁོད་ཀྲི་སུག་ལས་ཀྲིས་དབྱྲི་བར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་སོང་པ་ཉྲིད་རྣམ་ཤེས་

ཡྲིན་པར་ཟླ་བ་གྲགས་པ་བཞེད་དོ་ཞེས་འཛེམ་པ་མེད་པར་སྨྲོས་ཤྲིག །ཟླ་བ་གྲགས་

པ་དེ་འདའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་བཞེད་ཀྲི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མྲི་

བཞེད་ལ་མདོ་དེས་བདེན་པར་ཡོད་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་བསན་པའྲི་ཆ་ནས་དང་དོན་དུ་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གང་ཟག་ཉྲིད་ཡོད་ལ། ཕུང་པོ་འདྲི་དག་འབའ་ཞྲིག་ཉྲིད་

ཡོད་ཅེས། ཞེས་པས་ཀང་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པར་གསུངས་

པ་དང་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་དགོས་ཏེ། ཀུན་གཞྲི་དང་དང་དོན་དུ་བསན་

ཚུལ་མཚུངས་པར་སྨྲས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གོང་དུ་

འཕངས་པའྲི་ཁོད་ཀྲི་ཐལ་བ་དེ་ནྲི་འབེལ་མེད་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་དང་

ཕུང་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མྲི་བཞེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བསན་པ་དང་དོན་དུ་བཞེད་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་དགོས་པ་ལ། གང་ཟག་དང་ཕུང་པོའང་མྲི་བཞེད་པར་ཐལ་ཞེས་

སྨྲས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་སྨྲ་ན་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་འདོད་ལན་བརྒྱ་སོང་གྲི་བར་
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དུ་གདབ་པར་ནུས་ཤྲིང་ཁོད་རང་གྲིས་ཟླ་གྲགས་བདེན་གྲུབ་ཐ་སད་དུའང་མྲི་བཞེད་

པར་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །དབང་ཕྱུག་འཇྲིག་རེན་གྲི་བྱེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་

དང་སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞྲི་བྱེད་པ་པོར་སྨྲས་པ་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཀུན་གཞྲི་མྲི་བཞེད་པར་གྲུབ་སེ། བཞེད་ན་ཐེག་བསྡུས་སོགས་ལས་ཇྲི་ལྟར་

བཤད་པ་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པར་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་མདོ་དང་དགོངས་

འགྲེལ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཀང་རང་གར་འདོད་པས་བཞག་ནས་ཐེག་བསྡུས་

སོགས་ནས་བཤད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་སོགས་ཁས་

བངས་ནས་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲིར་སྨྲ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཁས་བང་བར་བྱ་ཡྲིས་གང་

གྲིས་འགོག་པ་ལེགས་པར་སོམས་ཤྲིག །མདོའྲི་དོན་བཀག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི་ལྟག་ཆོད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀས་མདོའྲི་དོན་

འགོག་པར་ཐལ། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་ལས། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་

ལ། ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀས་བདེན་གྲུབ་ཐ་སད་དུའང་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བརོད་ན་

འཁོར་གསུམ་ཀ་ལ་ལན་ཅྲི་ཡོད། ཁོད་རང་ཉྲིད་ལའང༌། རང་བཞྲིན་མེད་ཅྲིང་རྣམ་

རྲིག་མེད། །ཀུན་གཞྲི་མེད་ཅྲིང་དངོས་མེད་ན། །བྱྲིས་པ་ངན་པ་རོག་གེ་པ། །རོ་དང་

འད་བས་འདྲི་དག་བརགས། །ཞེས་པའྲི་དོན་འགོག་རྲིགས་པར་ཐལ། ཀུན་གཞྲི་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་དང་འད་བའྲི་ཐལ་བ་ཟད་པ་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་ཀུན་

གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པའྲི་མདོ་མེད་དོ་ཞེས་མྲི་སྨྲ་ཡྲི་མདོ་དེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡྲིན་པའྲི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཁོད་ལྟར་ན་བཀའ་ཡྲིན་ན། སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མདོ་གཅྲིག་གྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་དོན་

བཀག་ན་མདོའྲི་དོན་བཀག་པའྲི་ཉེས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མང་དུ་

བརོད་པར་བྱ་བ་ཡོད་མོད་ཀྲི་མངས་པར་འགྱུར་བ་དང་དགོས་པ་ཆུང་བའྲི་ཕྲིར་དེ་

ཙམ་ལས་མ་སྤོས་ཏེ། དེ་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའང་ཀུན་གཞྲི་བཞེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་འཚང་བར་བྱེད་པའོ། །བྱྲིས་པ་མཁས་པར་

མངོན་རློམ་པ། །དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་བྱྲིས་པ་སེ། །གང་གྲི་མཁས་པ་འདྲི་འད་ན། །དེ་ཡྲི་མྲི་

མཁས་གང་ཞྲིག་ཡྲིན། །ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ཁབ་

ལེན་དང་ཉེ་བས། །ལྕགས་ནྲི་མྱུར་དུ་ཡོངས་སུ་འཁོར། །དེ་ལ་སེམས་ནྲི་ཡོད་མྲིན་

ཏེ། །སེམས་དང་ལྡན་བཞྲིན་སྣང་བར་འགྱུར། །དེ་བཞྲིན་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་

ནྲི། །བདེན་མྲིན་བདེན་པ་བཞྲིན་དུ་ནྲི། །གང་ཚེ་འགྲོ་འོང་གཡོ་བར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་

སྲྲིད་པ་འཛིན་པར་བྱེད། །ཇྲི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནྲི་ཤྲིང༌། །སེམས་ནྲི་མེད་ཀང་གཡོ་

བར་འགྱུར། །དེ་བཞྲིན་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི། །ལུས་ལ་བརེན་ནས་གཡོ་བ་

ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་དེ་ཡང་

སེམས་ཙམ་པ་འགོག་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་ལ་དེ་ཡང་སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་ཕྲི་

རོལ་བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མ་བཀག་པའྲི་སེམས་

ཙམ་གསུངས་པ་ནྲི་བྱྲིས་པ་གང་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་བསན་པ་

ལ་སྐྲག་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་གྲི་ངེས་དོན་གྲི་དེ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། རྣམ་འབྱོར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྤོད་པ་པ་རྣམས་ཀྲིས་གནས་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཀྲི་དག་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་

ཞྲིག་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཚེ། 

སེམས་རས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་ན་འཇྲིག་རེན་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་འོང་བ་དང་འདྲི་ནས་ཕྲི་

མར་འགྲོ་བའྲི་གཡོ་བའྲི་བྱ་བ་མྲི་འཐད་དོ་སམ་པའྲི་རོད་པ་ཁོང་ན་གནས་པའྲི་ལན་

དུ། ལྕགས་དང་ཤྲིང་ལ་སེམས་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་གཡོ་བ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་གཞྲི་

བདེན་པར་མེད་ཀང་བདེན་པར་ཡོད་པ་ལྟར་འགྲོ་འོང་གྲི་གཡོ་བ་དང་བཅས་པར་

སྣང་ངོ་ཞེས་སོན་པ་ཡྲིན་པས་ཐེག་བསྡུས་སོགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་ཀུན་གཞྲི་

རྣམ་ཤེས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་

ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་བྱང་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་

བོན་ཐམས་ཅད་པ་ཁས་ལེན་ནོ་སམ་ན། དེ་ཁས་ལེན་ན་དེ་འདའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་སེང་གྲི་

བག་ཆགས་སྲིན་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་

དོན་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་གཞུང་དེ་ཉྲིད་ལས། ཤེས་པས་ཤེས་བྱ་རོགས་

པ་སེ། །ཤེས་བྱ་མེད་པར་ཤེས་པ་མེད། །དེ་ལྟ་ན་ནྲི་རྲིག་བྱ་དང༌། །རྲིག་བྱེད་མེད་

ཅེས་ཅྲིས་མྲི་འདོད། །ཅེས་སོགས་ཀྲིས་དོན་ཤེས་ཡོད་མེད་མཚུངས་པ་འཇུག་པ་

དང་ཁད་པར་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཤེས་པ་ཡོད་ཅྲིང་ཕྲི་དོན་མེད་པ་

འཕགས་པའྲི་བཞེད་པ་གཏན་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞུང་དེར་ཀུན་གཞྲི་ཞེས་

གསུངས་པ་ནྲི་ཡྲིད་ཤེས་ལ་ཀུན་གཞྲིའྲི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་སྤྲི་ཙམ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ལ་རོད་པའྲི་ལན་དུ་སེམས་བདེན་པར་མེད་པ་ལ་

བྱ་བྱེད་རུང་བའྲི་ཚུལ་སོན་པ་ཡྲིན་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞུང་འདྲིར་ཀུན་གཞྲིའྲི་ཐ་སད་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཀྲིས་བསན་པའྲི་སེམས་དེ་སྲྲིད་པར་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་སེམས་སུ། དེ་ཚེ་སྲྲིད་

པ་འཛིན་པར་བྱེད། ཅེས་པས་བསན་ལ། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྲིས་འདུས་

པའྲི་སྐོར་གྲི་གཞུང་གཞན་ལས་འཆྲི་སེམས་དང་སྐེ་སེམས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིད་ཤེས་

ཡྲིན་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞུང་འདྲི་ཡང་འདུས་པའྲི་ར་རྒྱུད་ཀྲི་

ལེའུ་གཉྲིས་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་རྣམ་སྣང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེའྲི་དོན་འགྲེལ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ཞེས་

མཚན་དུ་བཏགས་པ་ཡྲིན་པས་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་འདུས་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་གཞུང་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདུས་པའྲི་སྐོར་ནས་ཀུན་གཞྲི་དང་ཉོན་ཡྲིད་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་འགའ་

རེ་བྱུང་བ་ལ་བསམས་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་འདུས་པའྲི་སྐབས་སུ་

ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་བཞེད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཀུན་གཞྲི་སོན་པའྲི་

གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་འདུས་པའྲི་སྐོར་གཉྲིས་ཀའྲི་བར་ཆད་ཅུང་ཟད་

ཀང་མ་ཆགས་པའྲི་བླུན་པོའྲི་ཅལ་ཅོལ་དུ་སྣང་བས་མཁས་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡུལ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་སྐབས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་དེ་དག་གྲི་བརྒལ་ལན་རྣམ་

པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་མ་བྱས་སོ། །དེ་བས་ན་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་

སོགས་པའྲི་མདོ་སེ་དུ་མར་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་གྲངས་སོན་པ་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཁོ་

ན་བཤད་ཀྲི་དེ་ལས་མང་བ་མ་བཤད་ཅྲིང༌། མདོ་དགོངས་འགྲེལ་སོགས་ལས་

ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་དང་ཉོན་ཡྲིད་བཤད་པས་མདོ་སེ་ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་བཞག་མ་བཞག་གྲི་ཚུལ་གཉྲིས་བཀའ་སྩལ་བ་བཞྲིན་

དུ། རེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་གྲིས་ཀང་དེ་དག་གྲི་དོན་རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་ན་དབུས་

མཐའ་རྣམ་འབྱེད་དང་མདོ་སེ་རྒྱན་དང་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་འབྱེད་དུ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་དང་ཕྲི་རོལ་མེད་པའྲི་ཕོགས་བཞག་ལ། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བ་མ་

ལས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་ཕྲི་རོལ་མ་བཀག་པའྲི་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་པའྲི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀྲིས་ཀང་རྒྱུད་བ་མའྲི་དགོངས་པ་རྣམ་རྲིག་དང་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་སུ་མ་བཤད་

པར་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། ཐེག་བསྡུས་སུ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངས་པའྲི་ཆོས་མངོན་པའྲི་ལུང༌། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་

ཁམས། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ཡོད་པས་ན་འགྲོ་ཀུན་དང༌། །མ་

ངན་འདས་པའང་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་བ་མའྲི་འགྲེལ་པར་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་

ཡོད་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དགོངས་

གཞྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའྲི་དང་དོན་དུ་བཞེད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ། 

གསུམ་པ་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། 

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར་སེམས་ཙམ་པའྲི་འདོད་པ་རྒྱས་པར་བཀོད་པའྲི་ཕོགས་སྔ་

མའྲི་དོན་ཡང༌། སེམས་ཙམ་པས་གཟུགས་སོགས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཞྲི་མ་གྲུབ་

ཅྲིང་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཅྲིང་གཟུགས་སོགས་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ན་སེམས་

ཙམ་པའྲི་ལུགས་ལ་གཟུགས་ཕུང་དང་གཟུགས་སྒ་སོགས་དང་ཁམས་གསུམ་དང་

སྣོད་བཅུད་སོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཁས་མ་ལེན་པར་འགྱུར་ལ། མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བསོན་འདྲིངས་དགོས་པར་མཐོང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་འདྲི་ཉྲིད་མཆོག་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བའྲི་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་ཞོག་མུ་སེགས་པའང་

འཕགས་པའྲི་ཡུལ་ན་མེད་དེ་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱང་པན་ཡང་མ་མཐོང་བའྲི་དོན་དག་ལ་སྐུར་

པ་འདེབས་པར་བྱེད་ཀྲི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དག་མེད་པར་མྲི་སྨྲ་ལ། བོད་ལ་

བསོན་འདྲིངས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པ་མང་བར་སྣང་ངོ༌། །འོ་ན་འཇུག་

པར། གཟུགས་མེད་ན་ནྲི་སེམས་ཡོད་མ་འཛིན་ཅྲིག །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ཇྲི་

ལྟར་དང་ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་སོགས་མེད་ན་ནྲི་ཞེས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་གྲི་གཟུགས་གཏན་མེད་ན་ནྲི་ཞེས་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་དེ་འད་

བའྲི་ཚིག་ཙམ་གྲིས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན་སེམས་ཙམ་པས་ཤེས་བྱ་མེད་པར་ཁས་

བངས་པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤེས་བྱ་མེད་པར་བོ་ཡོད་ན། །ཞེས་གསུངས་པས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་འགྲེལ་ལས། འདྲི་ན་དབང་པོ་ལས་གྱུར་རྣམ་པར་རྲིག །ཅེས་

པའྲི་མཚམས་སྦར་དུ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་མྲིག་གྲི་

དབང་པོ་མེད་པར་བསན་ནས་གཟུགས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་ཐ་མྲི་དད་པ་ཉྲིད་

དུ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་སྨྲས་པ་ཞེས་པ་དང་དེའྲི་ཕྲི་འགྲེལ་དུ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲི་

རོལ་གྲི་གཟུགས་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་འབྱུང་

བ་ཡྲིན་ལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བླུན་པོ་གང་དག་སེམས་
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ཙམ་པ་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་

འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་གྲི་རོད་ལན་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་གཞྲི་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་དོན་

ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་མཉམ་དང་དོན་དམ་དུ་མེད་པར་ཁས་ལེན་མཉམ་དུ་

མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་ལ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་དེ་

རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་འད་གཞྲི་གྲི་དབང་གྲིས་ཁས་ལེན་པ་དང་ཕྲི་དོན་མེད་པར་གསུངས་

པའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་འཆད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་

འདྲི་ཡྲིནཏེ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་

འདྲི་སྣང་བ་ལྟར་ཐ་སད་ཙམ་དུའང་མ་གྲུབ་ན་འདྲི་ཉྲིད་འགོག་པ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ཁེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་

དོན་འགོག་བྱེད་ཀྲི་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དོན་དམ་

དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་དཔད་པ་ན་ཤེས་པའང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐ་སད་

དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་ཁེགས་པར་ནྲི་སེམས་ཙམ་པ་རང་ཡང་མྲི་སྨྲ་སེ། ཕྲི་དོན་

འགོག་པ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་ཙམ་པ་རང་

ལུགས་ཀྲི་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ཕྲི་རོལ་དུ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པས་སོང་པ་སེམས་ཙམ་པ་རང་ལུགས་ཀྲི་དོན་དམ་

བདེན་པ་དང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཕྲི་དོན་ཐ་སད་དུ་མེད་ན་གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཤེས་པའྲི་

དངོས་པོར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེ་ཉྲིད་རྲིགས་པས་མ་བརག་མ་དཔད་པར་

འཇུག་པའྲི་ཐ་སད་པའྲི་ཤེས་པ་རང་ག་བས་འགྲུབ་ས་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བེམ་པོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནམ་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་དཔོད་

པའྲི་རྲིགས་པས་དཔད་པ་ན་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྙེད་པར་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་

ལྟ་ན་གཟུགས་སོགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་དགོས་པས་དེའྲི་

ཕྲིར་གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་པ་འདྲི་དག་གྲིས་ཀང་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། 

ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མ་རང་ག་བས་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་ལ་

མ་ལྟོས་པར་འགྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མས་དཔད་

ན་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པ་ཡང་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚད་མ་

ཡྲིན་ན་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ཀང་དེ་

འགྲུབ་པ་དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་ཁས་ལེན་ཏེ་ཕྲི་དོན་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པས་རྡུལ་ཕན་

ཕོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ། དྲུག་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྦར་

བ་ན། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པོ་དག་ཀང་གོ་གཅྲིག་ན། །གོང་བུའང་

རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཐལ་འགྱུར་བ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་ལ་

མྲི་གནོད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ཕྲི་དོན་རྲིགས་པས་བཙལ་ན་རྙེད་པར་ཁས་མྲི་ལེན་

གྲི་མ་བརགས་མ་དཔད་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་ཀང་

རྡུལ་ཕན་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་ཐ་སད་དུའང་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆ་མེད་ཀྲི་

དངོས་པོ་ཁས་བངས་ན་བདེན་དངོས་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འདོད་པ་ལ་ནྲི་དབུ་མ་

པ་ཐལ་རང་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་དོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་པས་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་
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པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཙམ་པ་མདོ་སེ་པ་ལས་དམན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་

བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པར་མཚུངས། ཕྲི་དོན་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་

བཟང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ལོག་པར་རོག་པ་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གང་ཡང་མྲི་ཤེས་པ་

གསལ་བར་བྱེད་པ་སེ། མདོ་སེ་པས་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང་དེས་བརམས་པའྲི་

རགས་པ་རྲིགས་པས་དཔད་ན་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་ལ། སེམས་ཙམ་པས་དེ་འདའྲི་

ཕྲི་དོན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་འད་བའྲི་ཕྲིར་དོན་ལེགས་པར་ཁེགས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འོན་ཀང་སེམས་ཙམ་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་རྲིགས་པས་མ་བརགས་མ་

དཔད་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲི་དོན་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་དོན་ཤེས་

ཡོད་མེད་མཚུངས་པའྲི་རྲིགས་པས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་མདོ་སེ་པ་དང་

ཐལ་འགྱུར་བ་ཕྲི་དོན་ཁས་ལེན་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་མཚུངས་ཀང་ལེན་ཚུལ་གཏན་མྲི་

འད་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནྲི་སེམས་ཙམ་གསུངས་པའྲི་མདོའྲི་དོན་འགྲེལ་ཚུལ་བརོད་པར་

བྱ་སེ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་ས་བཅུ་པའྲི་མདོ་ལས། ཁམས་གསུམ་པོ་འདྲི་ནྲི་

སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་མདོ་ཤེས་བྱེད་དུ་ཐེག་བསྡུས་སུ་དངས་པ་ལ་

ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀས་མདོ་དེའྲི་ཙམ་སྒས་ཕྲི་དོན་

གཅོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁམས་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ཀང༌། འཇྲིག་རེན་སྣ་ཚོགས་ལས་

ལས་སྐེས། །ཞེས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལས་ཀྲིས་བྱས་ལ། ལས་ནྲི་སེམས་པ་དང་

བསམ་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཀྲིས་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ་དེའྲི་ཕྲིར་

སེམས་ལས་གཞན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

ཙམ་སྒ་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ལན་བཏབ་ཅྲིང༌། བྱེད་པ་པོ་གཞན་འགོག་པ་ཡྲིན་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། གང་ཟག་རྒྱུན་དང་ཕུང་པོ་ལས། །དེ་བཞྲིན་རྐེན་

དང་རྡུལ་དག་དང༌། །གཙོ་བོ་དབང་ཕྱུག་བྱེད་པོ་རྣམས། །སེམས་ཙམ་དུ་ནྲི་ངས་

བཤད་དོ། །ཞེས་པས་བསན་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་པོ་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་གཟུགས་ལས་སེམས་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་ཡང༌། མདོ་ལས། སེམས་ཅན་

ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ནྲི། །ནག་པོ་དུས་སུ་སྐེས་ཏེ་དཔེར། །སེམས་དམལ་མཐོ་རྲིས་

འཇྲིག་རེན་དུ། །ཚོན་དང་རྲིན་ཆེན་ཤེལ་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པར་

གསུངས་སོ། །

ཡང་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྲི་མདོ་ལས། ཕྲི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མེད་དེ། །སེམས་

ནྲི་སྣ་ཚོགས་རྣམས་སུ་སྣང༌། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་གནས་འད་བ། །སེམས་ཙམ་དུ་

ནྲི་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་སེམས་ཙམ་པས་འདེན་པ་ལ་ལེགས་ལྡན་

གྲིས་ལན་འདེབས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། མདོ་དེས་ཕྲི་རོལ་བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་བསན་

པ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཤེས་པས་ཕྲི་རོལ་རྣམ་མེད་དུ་འཛིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་མེད་དུ་

སྣང་བ་ཡོད་མེད་དེ། སེམས་ནྲི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་ལུས་དབང་པོ་

སོགས་དང་ལོངས་སྤོད་གཟུགས་སོགས་རྣམས་དང་འད་བར་སེམས་སྐེས་པ་ཙམ་

ཡྲིན་གྲི་རྣམ་མེད་དུ་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འཆད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་མདོ་དེས་

སེམས་ཙམ་མ་བསན་ཞེས་མྲི་འཆད་ཀྲི་སེམས་ཙམ་གསུངས་པ་དང་དོན་ཡྲིན་པར་

འགྲེལ་ཏེ། དེ་ཡང་མདོ་དེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་བཟུང་དུ་མྲི་རུང་བར་སྒྲུབ་པའྲི་ལུང་རྲིགས་

གཉྲིས་ལས་རྲིགས་པ་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་དོན་ཤེས་ཡོད་མེད་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་

པའྲི་རྲིགས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། །ལུང་ནྲི་འཇུག་པ་ལས། འདྲི་ནྲི་སོན་པས་དང་དོན་
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ཉྲིད་གསུངས་ཤྲིང༌། །ཞེས་པའྲི་རང་འགྲེལ་དུ་དངས་པ་ལང་གཤེགས་ལས། ཇྲི་ལྟར་

ནད་པ་ན་བ་ལ། །སན་པས་སན་རྣམས་གཏོང་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་དེ་བཞྲིན་

སེམས་ཅན་ལ། །སེམས་ཙམ་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་གསུངས། །ཞེས་པའོ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟའྲི་

མདོ་སེ་གཞན་ཡང་ནྲི། །དང་དོན་ཉྲིད་དུ་ལུང་འདྲིས་གསལ་བར་བྱེད། །ཅེས་པའྲི་

ལུང་འདྲིས་ཞེས་པ་ལུང་སྔ་མ་ཉྲིད་ལ་ཟེར་བ་མྲིན་གྲི་རང་འགྲེལ་དུ་དངས་པའྲི་ལུང་

ཚན་པ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། སྤྲིར་སྐབས་འདྲིར་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་དུ་དང་དོན་དུ་སྒྲུབ་

དགོས་པ་ལྔ་ཡོད་ཅྲིང་སྒྲུབ་པའྲི་ལུང་བཞྲི་ཡོད་དོ། །

དེ་ལ་དང་དོན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལྔ་ནྲི། ལང་གཤེགས་ལས། ཕྲི་རོལ་མེད་པའྲི་

སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དང་མདོ་གཞན་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྲི་རག་བརན་

བདེན་གྲུབ་ཀྲི་བདེར་གཤེགས་སྲིང་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང༌། དགོངས་འགྲེལ་

ལས་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

ཡང་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དེ་ལས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་

རྣམས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་དང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ལུང་ནྲི་སྔར་དངས་པའོ། །ཕྲི་རོལ་

གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་སོགས་ལ་དམྲིགས་ནས་ཆགས་པ་

ཤས་ཆེར་སྐེ་བ་བཟློག་པ་དང༌། ཕྲི་རོལ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ། དང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ལུང་ནྲི་ལང་གཤེགས་ལས། དེ་བཞྲིན་དུ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མདོ་བརོད་པ་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་གསུངས་

པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ་རྣམ་པར་དག་ལས་

ཐོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་ན་མཆྲིས་པར་བརོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྲིན་པོ་

ཆེ་རྲིན་ཐང་ཆེན་པོ་གོས་དྲི་མ་ཅན་གྲིས་ཡོངས་སུ་དཀྲྲིས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་

ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་གོས་ཀྲིས་དཀྲྲིས་པ། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྲི་

མུག་གྲི་ཟྲིལ་གྲིས་ནོན་པ། ཡོངས་སུ་རོག་པའྲི་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། རག་པ་

བརན་པ་ཐེར་ཟུག་པར་ནྲི་བརོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

སྲིང་པོ་སྨྲ་བ་འདྲི་ནྲི་མུ་སེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཇྲི་ལྟར་འད་བ་མ་ལགས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མུ་སེགས་བྱེད་རྣམས་ཀང་རག་པ་བྱེད་པོ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཁབ་

པ་མྲི་འཇྲིག་པའོ་ཞེས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་སོན་པར་བགྲིད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

བཀའ་སྩལ་བ། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་ང་ཡྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་བསན་པ་ནྲི་

མུ་སེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་

སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དང་

མཚན་མ་མེད་པ་དང་སོན་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོར་བསན་པ་བྱས་ནས། བྱྲིས་པ་རྣམས་བདག་མེད་པས་

འཇྲིགས་པར་འགྱུར་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་སང་པའྲི་དོན་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

སྲིང་པོའྲི་སྒོ་བསན་པས་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་གནས་སྣང་བ་མེད་པའྲི་སྤོད་ཡུལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོན་ཏེ། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མྲི་བྱའོ། །བོ་གྲོས་

ཆེན་པོ་དཔེར་ན་ར་མཁན་ནྲི་འཇྲིམ་པའྲི་རྡུལ་གྲི་ཕུང་པོ་གཅྲིག་ལས་ལག་པ་དང་

བཟོ་དང་ལག་ཟུངས་དང་ཆུ་དང་སྲད་བུ་དང་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས་སྣོད་རྣམ་པ་

སྣ་ཚོགས་བྱེད་དོ། །བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀང་

ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ལོག་པ་དེ་

ཉྲིད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོར་བསན་པའམ་བདག་མེད་པར་བསན་པས་ཀང་རུང་སེ་ར་

མཁན་བཞྲིན་དུ་ཚིག་དང་ཡྲི་གེའྲི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་སོན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེའྲི་ཕྲིར་

བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་བསན་པས་མུ་སེགས་བྱེད་ཀྲི་

བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མྲི་འདའོ། །བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་མུ་སེགས་བྱེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དངས་བའྲི་ཕྲིར་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་བསན་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་སོན་ཏེ། 

ཡང་དག་པའྲི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་ལྟ་བར་ལྷུང་བའྲི་བསམ་པ་ཅན་དག་རྣམ་

པར་ཐར་པ་གསུམ་གྲི་སྤོད་ཡུལ་ལ་གནས་པའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང་མྱུར་དུ་བ་ན་

མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་

ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་པ་རང་འགྲེལ་དུ་དངས་པའོ། །དེ་ཡང་དེ་འད་བའྲི་བདེ་གཤེགས་

སྲིང་པོ་ཡོད་ན་མུ་སེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་

གྲི་དོན་ལ་གནོད་བྱེད་དོ། །དགོངས་གཞྲི་ནྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དག་གོ །དགོས་པ་ནྲི་མུ་སེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་བག་ཆགས་

ཆེས་ཆེར་འཐས་པར་གྱུར་བས་སོང་པ་ཉྲིད་དངོས་སུ་བསན་ན་སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་

དག་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སྐྲག་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདོ་ལས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པས་ནྲི་

ད་ལྟ་གང་དག་དེ་འད་བའྲི་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་བསན་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་གྲི་ངེས་དོན་

དུ་སྨྲ་བ་དག་ཀང་མུ་སེགས་བྱེད་ཀྲི་བདག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དེ་འད་བའྲི་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་བསན་པ་ལང་གཤེགས་དང་

རང་འགྲེལ་ལས་དང་དོན་དུ་གསུངས་པ་འདྲི་ནྲི་ད་ལྟ་བོད་ཕྲི་མ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པའྲི་སྲིང་པོའྲི་མདོ་བཅུ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ནང་ཚན་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་

པོའྲི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མས་དེའྲི་དོན་རྒྱ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

དེ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་དེ་ལས་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་གློར་བུར་

དྲི་བཅས་དེ་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཡྲིན་ཀང་ཇྲི་སྲྲིད་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བཅས་

ཀྲི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་མངོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ལ་དེ་ཉྲིད་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་

བསལ་བ་ན་སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་

ཚུལ་དཔེ་དགུ་དང་དོན་དགུའྲི་སྒོ་ནས་བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཞྲིང་རྒྱུད་བ་མས་ཀང་དེ་

ལྟར་འགྲེལ་པ་ཡྲིན་གྲི། མདོ་དེ་ལས་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་བདེན་གྲུབ་གློ་བུར་གྲི་དྲི་

མ་དང་བཅས་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་སོགས་སྒ་ཟྲིན་ལ་ཟུར་ཙམ་ཡང་བསན་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་རག་བརན་ཐེར་ཟུག་ཡྲིན་པ་

དང༌། དེ་ཉྲིད་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ན་སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྣམས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་པས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་འགྲེལ་དོན་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་དྲི་མ་དང་བཅས་པའྲི་ཚེའང་སོབས་སོགས་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཡྲིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་དང་དོན་ཡྲིན་པ་ཡང་མདོ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་རང་འགྲེལ་ལས་

གསུངས་སོ། །འོ་ན་དེ་འད་བའྲི་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་ཡོད་པ་དང་དོན་ཡྲིན་པས་

ཀུན་གཞྲི་དང་དོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ་ཅེ་ན། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། ས་རྣམས་སྣ་

ཚོགས་ཀུན་གཞྲི་སེ། །བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་དགེ་བའང་དེ། །སྲིང་པོ་དེ་ལ་ཀུན་

གཞྲིའྲི་སྒས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་རྣམས་སོན་པར་མཛད། །སྲིང་པོ་ཀུན་གཞྲིར་

བསྒགས་པ་ཡང་། །བོ་ཞན་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ལང་

གཤེགས་ལས་ཀང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་

བསྒགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདུན་དང་བཅས་པ་ཞེས་དེ་གཉྲིས་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གྲངས་སུ་ལན་དུ་མར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཀུན་གཞྲི་དང་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་

ཕན་ཚུལ་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

དོན་གང་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་གཞྲིའྲི་སྒས་བསན་པའྲི་དོན་དང་གང་ལ་དགོངས་

ནས་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོའྲི་སྒས་བསན་པའྲི་དོན་གཉྲིས་གཅྲིག་པས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ལ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒས་

བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་འགྲེལ་ལས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གྲི་རེས་སུ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར། སོང་པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་སྒས་

བསན་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཀུན་གཞྲི་དང་དེ་འདའྲི་སྲིང་པོ་བསན་པ་གཉྲིས་ཀའང་དགོངས་གཞྲི་

གཅྲིག་ལ་དགོངས་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀའང་དགོས་པ་མུ་སེགས་ཀྲི་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་པ་

དག་སྐྲག་པ་སང་བ་དང༌། སྒས་ཟྲིན་ལྟར་གྲུབ་ན་གཉྲིས་ཀ་ལའང་མུ་སེགས་ཀྲི་བདག་

དང་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་གནོད་པ་འབབ་པར་མཚུངས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་བདེ་

གཤེགས་སྲིང་པོ་དང་དོན་དུ་སོན་པའྲི་ལུང་དེས་ཀུན་གཞྲི་གསུངས་པའང་དང་དོན་

དུ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་བདེན་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་

བའྲི་རག་བརན་གདོད་མ་ནས་སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་ཡང༌། དེ་ཉྲིད་གང་ལ་དགོངས་

ཏེ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་གཞྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དྲི་བཅས་དེ་བདེ་གཤེགས་སྲིང་

པོ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཀུན་གཞྲི་གསུངས་པའྲི་དགོངས་གཞྲིའྲི་དོན་ཡང་

ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་བསྡུས་སུ། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཁམས། །ཆོས་རྣམས་

ཀུན་གྲི་གནས་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ཡོད་པས་ན་འགྲོ་ཀུན་དང༌། །མ་ངན་འདས་པའང་ཐོབ་

པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ཀུན་གཞྲི་ཡོད་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་བ་མའྲི་

འགྲེལ་པར་བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་ཡོད་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་

དག་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་མང་ཡང་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བར་རེ་ཤྲིག་འདྲིར་མ་

བྲིས་སོ། །

ཡང་ལང་གཤེགས་ལས། བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་མྲི་སྐེ་བ་དང་མྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་དང་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མདོ་སེའྲི་

ནང་དུ་ཆུད་པ་འདྲི། ཞེས་པ་རང་འགྲེལ་དུ་དངས་པ་དང༌། དེའྲི་མཇུག་ཏུ་མདོ་ལས། 

འདྲི་ནྲི་མདོ་སེ་གང་དུ་ཡང་རུང་སེ་དེ་དག་ཏུ་དོན་འདྲི་ཉྲིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། དགོངས་འགྲེལ་ལས་གཞན་དབང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ལུང་ངོ༌། །དེ་ཉྲིད་དང་དོན་དུ་

བསྒྲུབ་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི་འཇུག་པར་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དགོངས་འགྲེལ་ལས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ལུང་ནྲི་འཕགས་པས་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དངས་པ་ལ་དགོངས་ནས་

འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་དུ་མ་དངས་པ། རྲིགས་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་

གསུམ་མེད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་སོགས་ནྲི། གང་ཕྲིར་འདྲི་

ན་དེ་ཉྲིད་ཤེས་ལས་དྲི་མ་མཐའ་དག་སེལ་བ་ནྲི། །ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སོན་ནོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་ཁས་ལེན་པ་དང་ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །འཇུག་

པར་སེམས་ཙམ་པས་ཡུལ་གྲི་ཕྲི་རོལ་མེད་ཀང་ཕྲི་རོལ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་ཡུལ་ཅན་

གྲི་ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དཔེར། རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་དང་སྐྲ་ཤད་འཛག་

སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་སོགས་བཀོད་པ་ལ། དེ་དག་གྲི་ཚེ་ཕྲི་རོལ་དུ་གླང་པོ་ཆེ་དང་སྐྲ་

ཤད་སོགས་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་ཡུལ་རྫུན་པ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་ཡུན་

ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཡང་རྫུན་པ་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པས་ཡུལ་

ཤེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དཔེར་མྲི་འཐད་པའྲི་ལན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཛད་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་མེད་ཅྲིང་ཤེས་པ་ཡོད་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་

ཆེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཚུལ་དེས་དངོས་ཀྲི་དཔེ་ཁེགས་ལ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའྲི་རྲིགས་པ་གཞན་གྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་དཔེ་ཡང་མྲི་རྙེད་པས་ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་

རགས་ཡང་དག་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་རང་ལུགས་ལ་རྨྲི་ལམ་དུ་དབང་ཤེས་

ཡོད་པར་མྲི་བཞེད་པས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་ལ་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཁྱུར་སྣང་བ་ནྲི་ཡྲིད་

ཤེས་ཁོ་ན་ལ་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་

གླང་པོ་ཆེའྲི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲི་རོལ་མེད་ཀང་གླང་པོ་ཆེའྲི་གཟུགས་སུ་སྣང་

བའྲི་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཡྲིད་ཤེས་ཁོ་ནའྲི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་པའྲི་གཟུགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་

ཀུན་བཏགས་པའྲི་གཟུགས་ཡྲིན་ལ། མྲི་སྡུག་པ་སྒོམ་པའྲི་ཡྲིད་ལ་ས་གཞྲི་ཀེང་རུས་

ཀྲིས་གང་བར་སྣང་བའང་དེ་དང་འདའོ། །དབང་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་

དང་མྲིག་རྒྱུ་ཆུར་སྣང་གྲི་སྣང་བ་དང་གཟུགས་བརྙན་བྱད་བཞྲིན་དུ་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་

རྣམས་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་

གཟུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བྱ་སེ། འོ་ན་ཡྲི་དྭགས་ལ་ཆུ་ཀླུང་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བ་དེ་

ཉྲིད་སྣང་བ་ལྟར་རྣག་ཁག་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་འདོད་མྲི་འདོད་

སོགས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་ཐེག་བསྡུས་སུ། ཡྲི་དྭགས་དུད་འགྲོ་མྲི་རྣམས་

དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་རྲིགས་སུ། །དངོས་གཅྲིག་ཡྲིད་ནྲི་ཐ་དད་ཕྲིར། །དོན་

མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་བཤད་སྦར་དགེ་བསེན་



 568  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པས་མཛད་པར། ཆུ་ཀླུང་གྲི་དངོས་པོ་ལ་རང་རང་གྲི་ལས་

ཀྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་དབང་གྲིས་ཡྲི་དྭགས་ཀྲིས་རྣག་ལ་སོགས་པས་གང་བར་མཐོང་བ་

དང༌། དེ་ཉྲིད་ལ་དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཀྲི་བོས་གནས་པར་བྱེད་པ་དང༌། མྲི་

རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་དངར་བ་དང་དྭང་བ་དང་བསྲིལ་བའྲི་ཆུར་རོག་ཅྲིང་ཁྲུས་བྱེད་དོ་

མཐུང་ངོ་དེར་འཇུག་གོ །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ནམ་མཁར་མཐོང་སེ། གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་བཤྲིག་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲི་ལ་གང་དག་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་གང་བཟོ་བཟོ་ཡྲིན་གྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འདྲི་

ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་གང་དུ་ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། རང་རང་གྲི་བོ་ངོ་ན་ཐད་

ཀ་ཐད་ཀར་བདེན་པས་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བའྲི་དངོས་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ངོ་

ན་རྣག་ཏུ་བདེན། མྲིའྲི་ངོ་ན་ཆུར་བདེན། ཞེས་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནྲི་གཅེར་བུ་པ་

དང་མཚུངས་པར་ཆེས་བླུན་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་སེ། བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བའྲི་དངོས་པོ་

གཅྲིག་པོ་དེ་ཉྲིད་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་རྣག་ཁག་དང༌། མྲིའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་ཆུ་

དང༌། ལྷ་ཁ་ཅྲིག་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་བདུད་རྲིར་སྣང་བའྲི་ཚེ་མྲིག་ཤེས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ནམ་ཁ་ཅྲིག་ཚད་མ་ཡྲིན་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་

ཁས་ལེན། དང་པོ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གཅྲིག་པོ་དེ་རྣག་ཁག་དང་ཆུ་དྭང་བ་དང་བདུད་

རྲི་གསུམ་གྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་འགལ་བ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་ཚད་མ་ཡོད་པར་

འགྱུར་ལ། དངོས་པོ་གཅྲིག་པོ་དེ་རྣག་ཁག་ཡྲིན་པར་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་བ་མ་ཡྲིན་

པར་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་ཅུང་ཟད་ཀང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བྱར་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དང་རང་རང་གྲི་བོ་ངོ་ན་ཐད་ཀ་ཐད་

ཀར་བདེན་པས་འདྲི་ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་ཞེས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་མྲི་ནུས་པར་སྨྲ་

བས་ནྲི་མུ་སེགས་དང་སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་བཟང་

ངན་དབྱེར་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མུ་སེགས་ཀྲི་སོན་པ་དང་རང་གྲི་

སོན་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལའང་བཟང་ངན་གྲི་དབྱེ་བ་བྱར་མེད་པར་འགྱུར་

བས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་ལས་ཐ་ཆད་པ་ཅྲི་ཞྲིག་

བྱར་ཡོད། འོན་ཏེ་འགའ་ཞྲིག་ཚད་མ་ཡྲིན་ལ་འགའ་ཞྲིག་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ཞེ་ན། གང་

ཚད་མ་མ་ཡྲིན། འོན་ཏེ་ལྷ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བདུད་རྲིར་མཐོང་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲིས་

རྣག་ཁག་ཏུ་མཐོང་བ་ནྲི་རང་རང་གྲི་ལས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་འཁྲུལ་སྣང་ཡྲིན་གྲི་མྲིག་

ཤེས་དེ་དག་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ལ་མྲིས་མཐོང་བ་ཚད་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མྲིས་ཆུ་

བསྲིལ་ཞྲིང་དྭངས་པར་མཐོང་བའང་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མ་ཡྲིན། དེས་ན་དེ་

ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་ལ། མྲིའྲི་མྲིག་ཤེས་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི་

འགྲོ་བ་གཞན་གྲི་མྲིག་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ན་རྣ་བའྲི་ཤེས་པ་སོགས་གཞན་

ལའང་མཚུངས་པས། མྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་འགྲོ་བ་གང་གྲི་རྒྱུད་ལའང་ཚད་མ་གཏན་མྲི་

སྲྲིད་པར་འགྱུར་བས་མྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་འགྲོ་བ་གཞན་གང་གྲི་རྒྱུད་ལའང་ངེས་ཤེས་སྐེ་

བ་དང་ཡུལ་གང་ལའང་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་འགྲོ་བ་

གཞན་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་བས་ཚུལ་འདྲི་

ལྟར་སྨྲ་བ་ནྲི་ཕྱུགས་ལས་ཀང་ཕྱུགས་སོ། །

འོ་ན་ཇྲི་ལྟར་དུ་ཁས་བང་བར་བྱ་སམ་ན། ལྷ་མྲི་ཡྲི་དྭགས་གསུམ་ཀའྲི་མྲིག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤེས་དེ་དག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་སྣོད་གང་པོ་

དེ་ཉྲིད་ཆུ་དྭང་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་དང་རྣག་ཁག་དང་བདུད་རྲི་གསུམ་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་

ཁས་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་སྣོད་གང་གྲི་གོ་ས་ན་རྣག་ཁག་

སྣོད་གང་དང་བདུད་རྲི་སྣོད་གང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཀང་མྲི་སྨྲ་ཡྲི། རླན་ཞྲིང་བཤེར་བ་ཕོར་

པ་གང་པོ་དེ་ཉྲིད་ཆ་ཅན་ཡྲིན་པ་ལ། དེའྲི་ཆ་ཤས་གཅྲིག་རྣག་ཁག་དང་། ཆ་ཤས་

གཅྲིག་ཆུ་དྭང་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་དང་། ཆ་ཤས་གཅྲིག་བདུད་རྲིར་སྐེས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་། དེ་

ཡང་དང་པོ་རླན་ཞྲིང་བཤེར་བ་སྣོད་གང་པོ་དེ་ཉྲིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་དེ་འད་བའྲི་ཆ་

ཤས་གསུམ་གྲུབ་ནས་ཇྲི་སྲྲིད་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་སྣོད་གང་པོ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཀྲི་

རྲིང་ལ་ཆ་ཤས་གསུམ་པོའང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། གང་གྲི་ཚེ་ཡྲི་

དྭགས་གཞྲི་དེར་ཉེ་བར་འོངས་པ་ན་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་སྐད་ཅྲིག་སྔ་མས་ཉེར་

ལེན་དང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལས་ཀྲིས་བདག་རྐེན་བྱས་པ་ལས་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་

སྣོད་གང་པོ་དེའྲི་ཆ་ཤས་གཅྲིག་རྣག་ཁག་ཏུ་སྐེ་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞྲི་དེར་ལྷ་ཉེ་

བར་འོངས་པ་ན་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་སྔ་མས་ཉེར་ལེན་དང་ལྷའྲི་ལས་ཀྲིས་བདག་

རྐེན་བྱས་བ་ལས་ཆ་ཤས་གཅྲིག་བདུད་རྲིར་སྐེ་བ་ཡྲིན་ལ། ལྷ་དང་ཡྲི་དྭགས་གཞྲི་

དེ་ནས་སོང་བ་ན་ལས་ཀྲི་བདག་རྐེན་མ་ཚང་བས་རྣག་ཁག་དང་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་ཕྲི་

མ་མྲི་སྐེ་ཞྲིང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལས་ངན་པའྲི་དབང་གྲིས་རྣག་ཁག་གྲི་ཆ་དེ་མཐོང་གྲི་

ལས་བཟང་པོ་མ་བསགས་པས་བདུད་རྲིའྲི་ཆ་དེ་མྲི་མཐོང་ལ། ལྷས་ལས་བཟང་པོའྲི་

དབང་གྲིས་བདུད་རྲིའྲི་ཆ་ཤས་དེ་མཐོང་གྲི་རྣག་ཁག་གྲི་ཆ་ཤས་དེ་མྲི་མཐོང་བ་

ཡྲིན་ནོ། །
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དེ་ཡང་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་པ་གང་པོ་དེ་ཉྲིད་མྲི་དང་ཡྲི་དྭགས་ལྷ་གསུམ་

གྲིས་ཐུན་མོང་དུ་བལྟས་བའྲི་ཚེ་ན་གསུམ་ཀའྲི་བལྟ་བྱ་ཐུན་མོང་བར་སོང་བའྲི་

དབང་གྲིས་ཆ་ཤས་གསུམ་ལྡན་དུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ནས་སྣོད་དེ་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་

ལག་ཏུ་བངས་ནས་འཐུང་བར་བརམས་ན་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ཁར་སེབ་ནས་ཆ་ཐམས་

ཅད་རྣག་ཁག་ཁོ་ནར་སྐེ་སེ། ཡྲི་དྭགས་ཁོ་ནའྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་

དེས་གཞན་གཉྲིས་ལའང་འདའོ། །

འོ་ན་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་གང་པོ་དེ་ཉྲིད་ལྷ་མྲི་ཡྲི་དྭགས་གསུམ་ཀ་གཞྲི་

དེ་ན་མེད་པའྲི་སྔོན་རོལ་ནས་ཆུ་དང་རྣག་ཁག་སོགས་གང་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ས་སེང་

ནས་འབབ་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་དང་ལྟེང་ཀ་དང་ཁོན་པ་སོགས་དང་དེ་ནས་བཅུས་པ་ཡྲིན་ན་

དང་པོ་ནས་ཆུ་རང་དགའ་བར་ཡོད་དེ། །དང་པོ་ནས་མྲིའྲི་ལས་ཀྲི་བདག་རྐེན་ལས་

སྐེ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདུད་རྲིའྲི་རྲིང་བུ་སོགས་ཡོད་པའྲི་ལྷའྲི་ཡུལ་གྲི་ཁད་པར་འགའ་

ཞྲིག་ཏུ་ནྲི་དང་པོ་ནས་བདུད་རྲིར་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནས་བདུད་རྲིའྲི་རྲིང་བུ་སོགས་ལ་

ལོངས་སྤོད་པའྲི་ལས་ཀྲི་བདག་རྐེན་ལས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདོར་ན་ཡྲི་དྭགས་

སོགས་གཞྲི་དེར་མེད་པའྲི་གོང་རོལ་ནས་ཆུ་དང་བདུད་རྲི་སོགས་གང་དུ་ཡོད་ན་

བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་དེ་ཉྲིད་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གང་ལས་འོངས་པའྲི་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་

རེན་དེ་མྲིའྲི་ལས་ཀྲི་བདག་རྐེན་ལས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནམ་ལྷའྲི་ལས་ཀྲི་བདག་རྐེན་

ལས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པ་སོགས་ལ་རག་ལས་སོ། །བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་གང་ལ་

བལྟས་པ་ན་བདུད་རྲིའྲི་སྣང་བ་འཆར་བ་ཡང་ལྷ་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཡྲིན་གྲི་ཐམས་ཅད་

ལ་སྣང་བ་དེ་འཆར་བས་མ་ཁབ་ལ་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བའང་ཡྲི་དྭགས་ཐམས་ཅད་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་དཔེར་ན་ལྕགས་གོང་དམར་འབར་བ་ལ་

སྔགས་ཀྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བཏབ་པའྲི་ལག་པས་རེག་པ་ན་མྲི་ཚ་ལ་མྲི་

གཞན་གྲི་ལག་པས་རེག་པ་ན་ཚ་ཞྲིང་སྲེག་པའང༌། ལྕགས་གོང་དེ་ལ་ཚ་བ་དང་མྲི་

ཚ་བའྲི་རེག་བྱའྲི་ཆ་ཤས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས། སྔགས་ཀྲིས་བཏབ་པའྲི་ལག་པས་

མྲི་ཚ་བའྲི་རེག་བྱ་མོང་གྲི་ཚ་བ་མ་མོང་ལ། མྲི་གཞན་གྲི་ལག་པས་རེག་པའྲི་ཚེ་ཚ་

བའྲི་རེག་བྱ་མོང་གྲི་མྲི་ཚ་བའྲི་རེག་བྱ་མ་མོང་བ་ལྟ་བུ་སེ། ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོ་

ཀའྲི་དུས་སུ་ནྲི། །ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནྲི་ཉྲི་མའང་གྲང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་

ལའང་ཆ་ཤས་དང་ཆ་ཅན་གྲི་དབྱེ་བ་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཟླ་བའྲི་འོད་

ཟེར་དང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལས་གཉྲིས་དུས་སོ་ཀའྲི་ཚེ་ཚོགས་པ་ན་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལུས་

ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་སོང་བའྲི་ཟླ་བའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་ཆ་གཅྲིག་དེའྲི་ཚེ་

ཚ་བའྲི་རེག་བྱར་སྐེས་ལ། དགུན་གྲི་དུས་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་དང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལས་

ཚོགས་པ་ན་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལུས་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་ཡུལ་དུ་སོང་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་གྲི་

རེག་བྱའྲི་ཆ་གཅྲིག་བསྲིལ་བའྲི་རེག་བྱར་སྐེས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ལས་དང་

མ་ཚོགས་པའྲི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་ཟླ་ཉྲིའྲི་འོད་ཟེར་ལ་ཚ་གྲང་གྲི་རེག་བྱ་གཉྲིས་

གཉྲིས་མེད་པར་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། ཉྲི་མ་ལའང་མུན་པའྲི་རས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་

སུའང་མེད་པས་དཔེ་བལྟ་བའྲི་དོན་ཡང་མ་བྱས་པར་དེ་ཉྲིད་འགོག་པ་ལ་ཚེགས་ཆེ་

བས་རང་ཉྲིད་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །འགྲོ་བ་སོ་སོའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

དངོས་པོ་གཅྲིག་ལ་ཡང་ཆུ་དྭང་བ་དང་རྣག་ཁག་དང་བདུད་རྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ཆ་སོ་

སོར་སྐེས་ཀང༌། རང་རང་གྲི་ལས་ཀྲིས་ཆ་གཞན་མྲི་མཐོང་བར་རང་གྲི་ལས་ཀྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་ཆ་དེ་དང་དེ་མཐོང་བར་ཁས་བངས་པ་ལ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་ལ་

དགྲ་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲིས་བལྟ་བའྲི་དུས་སུ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་ཆ་གཉྲིས་སུ་གནས་

ཀང་གཉྲིས་ཀས་གཉྲིས་ཀ་མྲི་མཐོང་སེ་ཕན་ཚུན་ལས་གཟུགས་ཀྲིས་བསྒྲིབ་པའྲི་

ཕྲིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པའྲི་རྲིགས་པས་བཀག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བས་ནྲི་ཆོས་

ཀྲི་གྲགས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་དང་དགག་ཡུལ་གྲི་འདོད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུས་ཅྲིའང་

མེད་པ་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། གལ་ཏེ་དེར་ཡང་མཐོང་མེད་ལ། །བརེན་ནས་གཟུགས་

གཞན་འབྱུང་འགྱུར་ན། །ཞེས་སོགས་ནྲི། ཐག་ཉེ་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ་ཡུལ་དབང་

བར་དུ་ལས་གཟུགས་གསལ་བ་དང༌། ཐག་རྲིང་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ་ཡུལ་དབང་བར་

དུ་ལས་གཟུགས་མྲི་གསལ་བ་སྐེ་བས་ཐག་ཉེ་རྲིང་ལ་སྔོ་སོགས་དབང་ཤེས་ལ་

གསལ་མྲི་གསལ་གྲི་ཁད་བྱུང་བ་ཡྲིན་གྲི་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་དབང་གྲིས་མ་

ཡྲིན་པར་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པ་བརོད་ནས་དེ་འགོག་པ་ན་ཐག་ཉེ་རྲིང་ནས་བལྟ་བའྲི་ཚེ་

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་སྔོན་པོའྲི་བར་དུ་སྐེས་པའྲི་ལས་གཟུགས་དེ་དག་གྲིས་

སྔོན་པོ་བསྒྲིབ་ན་སྔོན་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་མྲི་མཐོང་བར་ཐལ་ཞྲིང༌། མ་

བསྒྲིབ་ན་ཐག་ཉེ་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ལས་གཟུགས་གསལ་བ་དང་སྔོན་

པོ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཆར་སོ་སོར་མཐོང་བ་དང་ཐག་རྲིང་བ་ནས་བལྟ་བའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་

ཀང་ལས་གཟུགས་མྲི་གསལ་བ་དང་སྔོན་པོ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་སོ་སོར་མཐོང་བར་

ཐལ་བའྲི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྲིན་གྲི། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་

ཆ་གཉྲིས་སུ་གནས་པར་སུས་ཀང་གང་དུའང་ཁས་མ་བངས་ཤྲིང་དེ་འད་འགོག་པ་

ལ་གཞུང་དེ་དག་སྦོར་བ་ལས་འབེལ་མེད་ཀྲི་བཤད་པ་ཡ་མཚན་པ་གཞན་མེད་ལ། 
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འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་དང་ཆུ་དྭང་བའྲི་བར་དུ་རྣག་གྲི་ལས་གཟུགས་

སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆུ་དྭང་བ་དེ་མྲིག་ཤེས་དེས་མཐོང་བར་ཡང་ཁས་མ་བངས་ལ་ཡྲི་

དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་དེས་དེའྲི་ཚེ་ཆུ་དྭང་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་མ་མཐོང་བར་ཐལ་བ་འཕེན་

ན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་འདོད་ཅྲིང་ཁོད་རང་ཡང་དེས་དེ་མ་མཐོང་བར་འདོད་པ་འདུག་པས་

གཉྲིད་ཀྲིས་བསད་པའྲི་ཐལ་བ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཤེས་པ་རྣལ་དུ་ཞོག་ཅྲིག །དེས་ན་འདྲི་

ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པའྲི་རྲིགས་པས་གནོད་པ་འབབ་པ་མ་ཡྲིན་

གྲི། རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ལ་སོགས་པའྲི་ནད་ལྔ་དང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ལྔ་

དང་གདོན་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔའྲི་དངོས་འབས་ཡྲིན་པར་

འདོད་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་དང་བད་ཀན་ཞེ་སང་དང་མཁྲིས་པ་སོགས་ལ་རེས་སུ་

འགྲོ་ལྡོག་མྲི་འཁྲུལ་འབེལ་པ་གྲུབ་པ་ཉྲིད། འཁྲུལ་ཕྲིར་རླུང་སོགས་ཆོས་མ་ཡྲིན། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་བཀག་པའྲི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པའྲི་མུ་སེགས་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་དེ་དག་འདོན་པ་བསྒྱུར་བས་ལེགས་པར་བཀག་པར་ཤེས་

བར་བྱོས་ལ། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་ཕག་དོག་གྲི་དངོས་འབས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

སོགས་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པོའྲི་ཚོགས་བསླུ་བར་བྱེད་པའྲི་བསམ་པས་མུ་སེགས་ཀྲི་འདོད་

པ་ལས་ཀང་ཀུན་ཏུ་ཐ་ཆད་པའྲི་འཆལ་གཏམ་སྨྲ་བ་ལྷུར་མ་བྱེད་ཅྲིག །དངོས་ཅྲིག་

ཡྲིད་ནྲི་ཐ་དད་ཕྲིར། ཞེས་པས་དོན་གཅྲིག་ལ་མཐོང་ཚུལ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་

འགལ་ཏེ། དོན་དྲུག་ལ་མཐོང་ཚུལ་སོ་སོ་བ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཧ་ཅང་

རྲིང་བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ལྔས་

བྱ་བ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་ལྔ་བྱས་པ་ན་བྱེད་པ་པོ་ལྔས་བྱ་བ་ལྔ་བྱས་པར་སོང་གྲི་སྐེས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བུ་གཅྲིག་གྲིས་བྱ་བ་ལྔ་བྱས་པར་མ་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ལན་ཅྲི་ལྟར་འདེབས། ཡན་

ལག་ལྔ་པོ་དེ་སྐེས་བུ་གཅྲིག་པུ་དེའྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་བའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་པས་དེ་

དག་གྲིས་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ན་སྐེས་བུ་གཅྲིག་པུ་དེས་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ལྔ་

བྱས་པར་བརོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་ཆ་ཅན་དངོས་

པོ་གཅྲིག་ལ་ཆ་ཤས་ཀྲི་མཐོང་ཚུལ་མྲི་འད་བ་དྲུག་བྱུང་བས་དངོས་གཅྲིག་ཡྲིད་ནྲི་

ཐ་དད་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་པའང་འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། འདྲིར་ནྲི་ཆ་ཅན་བརླན་

ཞྲིང་གཤེར་བ་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ན་ཡུན་དེར་ལྷ་མྲི་ཡྲི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་ལས་དེ་

དང་དེའྲི་རྐེན་ཅན་རྣམས་ཚོགས་པའྲི་དུས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ་ཆ་ཅན་དེའྲི་ཆ་ཤས་

རྣག་དང་བདུད་རྲི་དང་ཆུ་དྭངས་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་རྣམས་དངོས་གནས་ལའང་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཀླུང་གཅྲིག་གྲི་གོ་སར་རས་དེ་དག་དུ་མ་ཡོད་དགོས་

པར་འགྱུར་བས་གཟུགས་ཅན་གཅྲིག་གྲིས་གཟུགས་ཅན་གཞན་གྲི་གོ་ས་མྲི་འགོག་

པར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཆགས་ཤྲིང་ཕོགས་སྔ་མའྲི་ནམ་མ་

ལངས་པ་ལ་དགག་པའྲི་ཉྲི་མ་ཤར་བ་སེ། ཆ་ཅན་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ན་ཆ་ཤས་དངོས་

པོ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། དེ་སྲྲིད་ན་གཟུགས་ཅན་གཅྲིག་གྲི་གོ་

སར་གཟུགས་ཅན་གཞན་འབྱུང་བའྲི་གོ་མྲི་འགེགས་པར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་བའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། བུམ་པ་གཅྲིག་གྲི་གོ་སར་བུམ་པའྲི་མཆུ་དང་ཞབས་དང་ལྟོ་བ་

སོགས་དུ་མ་གནས་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། ཆུ་དྭངས་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་དང་འོ་མ་

དང་ཆང་དང་ཁག་བཞྲི་བསྲེས་ནས་ཕོར་པ་གཅྲིག་བཀང་བའྲི་ཚེའང༌། གཟུགས་ཅན་

གཅྲིག་གྲི་གོ་སར་གཟུགས་ཅན་གཞན་འབྱུང་བའྲི་གོ་མྲི་འགེགས་པར་ཐལ། བརླན་
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ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་གང་གྲི་གོ་ས་ན་ཆུ་དྭང་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་འོ་མ་ཁག་ཆང་སེ་དངོས་

པོ་ཐ་དད་པ་བཞྲི་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། བདག་གྲི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནྲི་

བརླན་ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་གང་ལ་དུས་ཁད་པར་བ་དེ་འདའྲི་ཚེ་རྣག་དང་བདུད་རྲི་ལ་

སོགས་པར་སྐེས་པའྲི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པར་བཞེད་ཀྲི། བརླན་ཞྲིང་

གཤེར་བ་ཕོར་གང་གྲི་གོ་ས་ན་རྣག་ཕོར་གང་བདུད་རྲི་ཕོར་གང་ཆུ་དྭང་ཞྲིང་བསྲིལ་

བ་ཕོར་གང་ཡོད་པ་སོགས་དང་ཆུ་རྡུལ་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ན་བདུད་རྲིའྲི་རྡུལ་གཅྲིག་

དང་རྣག་གྲི་རྡུལ་གཅྲིག་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པ་སོགས་གཏན་མྲི་བཞེད་ཅྲིང་དེ་ལྟར་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ་སམ་ནས་གནོད་པ་སོན་ན་ནྲི་

རང་ཉྲིད་སོན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

འོ་ན་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ་དུལ་བ་ལྷས། དེ་ལ་ནྲི་རྣག་ཐྲིགས་པ་འགའ་

ཡང་མེད་ན་རྣག་གྲིས་གང་བའྲི་ཀླུང་ག་ལ་ཡོད་དེ། ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་དབང་

གྲིས་ན་དེ་དག་གྲིས་དེ་མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། ཉྲི་ཤུ་པ་ར་བ་

དང་རང་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་བཤད་དག་ལས་བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པ་མང་དུ་མཛད་པ་

དེ་དག་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་འགག་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ཆེད་དུ་མཛད་ལ། དེ་ཡང་མྲིག་

ཤེས་ལ་སྔོན་པོའྲི་རྣམ་པ་འཆར་བ་སོགས་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་གྲིས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིན་ན། ཀླུང་གཅྲིག་གྲི་དངོས་པོ་ལ་མྲིས་ཆུ་དྭང་ཞྲིང་བསྲིལ་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲིས་

རྣག་དང་ཁག་དང་ཕྲི་ས་ལ་སོགས་པར་མཐོང་བའྲི་ཆ་སོ་སོ་བ་རྣམས་ཀང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ཡུལ་གྲི་དབང་གྲིས་ཤར་བའྲི་སྣང་བར་འགྱུར་བས་སྣང་བ་དེ་དག་འཆར་བ་ལས་

ཀྲི་བག་ཆགས་སད་པ་ལ་གཏན་མ་ལྟོས་པར་སྣང་དགོས་པ་ལ་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྲིགས་མཐུན་དུ་སད་པའྲི་ཡྲི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་སྣང་གྲི་དེ་ལས་གཞན་ལ་

མྲི་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་རྲིགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དེ་དང་དེར་

སྣང་བ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལ་ནྲི་སྣང་བ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པའྲི་རྣག་ཐྲིགས་པ་འགའ་

ཡང་མེད་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣག་གྲིས་གང་བའྲི་ཀླུང་ག་ལ་ཡོད་དེ་འོན་ཀང་ལས་ཀྲི་རྣམ་

པར་སྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་ན་དེ་དག་གྲིས་དེ་མཐོང་ངོ་། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་དེ་དག་གྲི་མཇུག་ཏུ་ཡྲི་དྭགས་ལ་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བའྲི་རྣག་

ཁག་གྲིས་བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྲིས་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བའྲི་རོད་སོང་དུ་

ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གྲིས་སོང་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཡང་ཕན་

གནོད་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་མྲི་འགལ་པའྲི་ལན། བྱ་བྱེད་རྨྲི་ལམ་གནོད་པ་འད། །ཞེས་

སོགས་ར་འགྲེལ་རྣམས་ཀྲིས་དཔེ་དུ་མའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཏབ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཉྲི་ཤུ་པ་རང་ལུགས་ལའང་ཡྲི་དྭགས་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་

ཚེ་ན་རྣག་གྲི་སྣང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་བཟའ་བཏུང་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཀྲི་རྣག་དངོས་

པོ་ལ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དོན་གྲི་འགྲོས་གང་ལ་ཡང་མྲི་དཔོད་པར་ཚིག་གྲི་དངོས་ཟྲིན་ཙམ་

རེ་འདོད་པ་ཀུན་གྲི་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་ཁེད་ཅག་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་

བཞྲིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་ཡང་དེ་བསན་པས་འདུལ་པའྲི་སྐེ་བོའྲི་ཆེད་དུ་སེ། བཀའ་དེ་ནྲི་དགོངས་

པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་མ་

གཏོགས་གཟུགས་གཞྲི་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་རྒྱང་པན་ལས་ཀང་ཐལ་བར་སྐུར་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདེབས་པ་ལ་ཞུགས་ཤྲིག །དེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་སོགས་མེད་པར་སོན་པ་ལ་

འདོད་ན་ལུང་སྔ་མའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་མགོར་ཐོག་ལྟུང་བའྲི་

འཇྲིགས་པར་འགྱུར་རམ་ཅྲི་ཞྲིག་ནོངས། གལ་ཏེ་ཡྲི་དྭགས་འགའ་ཞྲིག་ལ་རྣག་གྲིས་

གང་བའྲི་ཀླུང་དུ་སྣང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་དངོས་པོ་ལ་རྣག་མཚན་ཉྲིད་པ་ལ་ཚད་མར་

སོང་ན་འོ་ན་བཤེས་སྤྲིང་ལས། ལོན་ཤྲིང་འབས་བུ་མེད་འགྱུར་དེ་དག་གྲིས། །བལྟས་

པ་ཙམ་གྲིས་རླུང་ཡང་སྐམས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་བའྲི་ཡྲི་

དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་གངྒཱ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་སྐམས་ནས་མེད་པ་ལ་ཚད་མ་

དང༌། ལོན་ཤྲིང་འབས་བུ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་ཆགས་པ་དག་གྲི་འབས་བུ་དེ་མ་ཐག་མེད་

པར་གྱུར་པ་ལ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཆུ་ཀླུང་གངྒཱ་

དེའྲི་ཚེ་དངོས་གནས་ལའང་སྐམས་པ་སོགས་སུ་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་འགྱུར་རོ་

སམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡྲི་དྭགས་དེས་དང་པོ་རྒྱང་རྲིང་པོ་ནས་ཀང་ཆུ་ཀླུང་

དེ་མ་མཐོང་ན་བཏུང་བར་འདོད་པའྲི་བསམ་པས་རྒྱུག་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟར་འཐུང་འདོད་ནས་འགྲམ་དུ་ཕྲིན་པ་ན་ལས་ཀྲིས་གེགས་བྱས་པའྲི་དབང་གྲིས་

མྲིག་ཤེས་དེས་ཆུ་ཀླུང་མ་མཐོང་ཞྲིང༌། དེ་མ་མཐོང་བ་ན་ཆུ་ཀླུང་གྲི་འོག་གཞྲི་ས་དང་

གསེག་མ་སོགས་ཀྲིས་གང་བའྲི་གྲམ་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་

ཆུ་ཀླུང་གྲིས་མ་སྒྲིབས་ན་ནྲི་དེ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆུ་ཀླུང་གྲི་འོག་

གཞྲིའྲི་ས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྲི་ཆུ་ཀླུང་མ་མཐོང་བའྲི་དབང་གྲིས་

ཆུ་ཀླུང་གྲི་འོག་གཞྲི་གྲམ་པ་མཐོང་བ་ན་རོག་པས་ཆུ་ཀླུང་སྐམས་སོ་སམ་དུ་ཞེན་

པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་འདའྲི་རོག་པ་ནྲི་ཞེན་ཡུན་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཞེན་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ལ། མྲིག་ཤེས་དེ་ཆུ་ཀླུང་གྲི་འོག་གཞྲིའྲི་གྲམ་གསེག་ལ་

ཚད་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ནྲི་དངོས་གནས་ལ་ཡང་ཡོད་ལ། མྲིག་ཤེས་དེས་ཆུ་ཀླུང་མ་

མཐོང་བ་ཡྲིན་གྲི་ཆུ་ཀླུང་མེད་པར་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤྲིང་ཐོག་

མཐོང་བ་ལ་ལས་ཀྲིས་གེགས་བྱས་ནས་མ་མཐོང་ཞྲིང་ཤྲིང་གྲི་ཡལ་ག་ཙམ་ཞྲིག་

མཐོང་བས་ཤྲིང་གྲི་ཡལ་ག་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི་ཤྲིང་ཐོག་མེད་པར་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་

ལ། རོག་པས་ཤྲིང་ཐོག་མེད་པར་སོང་བར་ཞེན་པ་ནྲི་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ལོག་

ཤེས་ཡྲིན་པས་ཞེན་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ། །

དེས་ན་ཆུ་ཀླུང་དང་དེའྲི་འོག་གཞྲིའྲི་ས་གཉྲིས་ལས་མྲིའྲི་མྲིག་ཤེས་ཆུ་ལ་ཚད་

མར་སོང་གྲི་འོག་གཞྲིའྲི་ས་ལ་ཚད་མར་མ་སོང་ལ། ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་འོག་

གཞྲིའྲི་ས་ལ་ཚད་མར་སོང་གྲི་ཆུ་ཀླུང་ལ་ཚད་མར་མ་སོང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཟས་

འགའ་ཞྲིག་ཡྲི་དྭགས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཁར་མ་སེབ་གོང་ཟས་རང་དགའ་བར་ཡོད་པ་

ལ་དེའྲི་ཁར་སེབ་པ་ན་ཡྲི་དྭགས་དེའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཟས་ཀྲི་རྲིགས་འད་ཕྲི་མ་

མེ་དངོས་སུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་པར་བོ་ལ་མེར་སྣང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་

སྣང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་མེ་དངོས་མེད་ན་ཡྲི་དྭགས་དེའྲི་ཁ་ཚིག་པ་དང་མགྲྲིམ་པ་དང་

ལྟོ་བ་སྲེག་པ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་བས་ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་

བཏབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བོ་ལ་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་གྲིས་སྲེག་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ན་སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་གྲིས་སྐྲ་ཤད་ཀྲི་བྱ་བ་འཆྲིང་

བ་ལ་སོགས་པ་དང་རབ་རྲིབ་ཅན་ལ་སྦྲང་བུར་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་གྲིས་སྦྲང་བུའྲི་

བྱ་བ་ལུས་ལ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ནུས་པར་འགྱུར་བས་ཤེས་པ་གང་ལ་ཡང་སྣང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞྲི་དངོས་པོར་གྲུབ་མ་གྲུབ་སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྲིག་རྒྱུ་ཆུར་སྣང་བའྲི་སྣང་བས་ཀང་ཆུ་ཡྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་

པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ཡྲི་དྭགས་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཆུ་ཀླུང་རྣག་ཁག་ཏུ་སྣང་བ་དང་ལྷ་ལ་

བདུད་རྲི་དང་དུད་འགྲོ་འགའ་ཞྲིག་ལ་གནས་སུ་སྣང་བ་སོགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་དེ་དང་

དེ་སྣང་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་རྣག་ལ་སོགས་པ་མ་

གྲུབ་ན། དམལ་བ་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་མེ་དང་ལྕགས་སྲེགས་དང་། 

རལ་གྲྲིའྲི་ལོ་མའྲི་ནགས་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྣང་

གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འདོད་ན། སེམས་ལ་དེ་དང་དེའྲི་སྣང་

བ་ཤར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་དངོས་གནས་ལ་ལུས་ཚིག་པ་དང་ཡན་ལག་བཅད་པ་

སོགས་མྲི་སྲྲིད་བར་ཐལ་བས་སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་དང་ཡྲི་དྭགས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་སེམས་ཀྲི་འཁྲུལ་སྣང་ཙམ་མ་གཏོགས་ལུས་ཀྲི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་

གཏན་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་འདྲི་འད་ལས་ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པར་

འགྱུར་བ་གང་ཞྲིག་ཡོད། མྲིའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་མེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའང་

སྣང་བ་ཙམ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་གྲི་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་བའྲི་མེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་

དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཅྲིས་འགོག །ད་ལྟ་སྲེག་པ་དང་འཚེད་པ་

དང་ཁྲུས་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པར་མྲི་རང་གྲི་མོང་བས་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་མེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རྣག་ཁག་དང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མེ་ཁར་བབས་པ་སོགས་ཀྲིས་ཀང་བཟའ་བཏུང་དང་མགྲྲིན་པ་སྲེག་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པར་ཡྲི་དྭགས་དེ་དག་གྲི་མོང་བས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་ལ་

ཡང་རྣག་ཁག་ལ་སོགས་པ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མེད་དེ་ནྲི་ཡྲི་དྭགས་དེ་དག་གྲི་མོང་བས་གྲུབ་

པར་འཁྲུལ་པའྲི་དབང་གྲིས་རློམས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། མྲི་དག་གྲིས་ཀང་འཁྲུལ་

པའྲི་དབང་གྲིས་མོང་བས་གྲུབ་པར་རློམས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་དངོས་

གནས་ལ་འཚེད་པ་དང་ཁྲུས་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བ་མ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

དངོས་གནས་ལ་ཡྲི་དྭགས་དེ་དག་གྲི་མགྲྲིན་པ་མ་ཚིག་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་ཡང་ན་དངོས་པོ་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཀྲི་ཆོས་གཅྲིག་ཀང་

མེད་པར་འདོད་པའམ། ཡང་ན་ངན་སོང་དང་ལྷ་ལ་རང་རང་གྲི་ལས་ཀྲིས་གང་སྣང་

ཐམས་ཅད་ལ་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་དངོས་པོ་བདེ་སྡུག་སྐེད་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་རབ་རྲིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་དང་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་འགྱུར་བས་ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ལྟ་བ་ལ་རྲིགས་པ་ཡང་དག་

གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཏུ་འཁྲུལ་བས་རང་ཉྲིད་རོགས་པར་མ་སོན་

ཤྲིག །

འཇུག་པ་ལས། རབ་རྲིབ་དང་ལྡན་དབང་པོ་ཅན་མཚུངས་པ། །ཆུ་འབབ་ཀླུང་

ལ་ཡྲི་དྭགས་རྣག་བོ་ཡང༌། །ཞེས་པ་ར་འགྲེལ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཆུ་ཀླུང་ལ་རྣག་ཁག་

མཐོང་བའྲི་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དང་ཡུལ་གཉྲིས་ཀ་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་མཉམ་དང༌། མ་བརགས་མ་དཔད་པའྲི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡུལ་

ཅན་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ལྟར་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་ཡང་ཡོད་པ་སྔར་རབ་རྲིབ་ཅན་གྲི་མྲིག་ཤེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དང་དེའྲི་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་གཉྲིས་ཀ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་ཅྲིང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་སྐྲ་

ཤད་འཛག་སྣང་གྲི་མྲིག་ཤེས་དང་དེའྲི་ཡུལ་ཕྲི་རོལ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པར་བཤད་པ་

དང་འད་བར་སོན་གྲི་སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་མ་

གཏོགས་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྐྲ་ཤད་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་མེད་པ་དང་རྣག་ཁག་སོགས་

སྣང་བའྲི་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་

རྣག་ཁག་སོགས་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་གཉྲིས་མཚུངས་པར་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། 

དབུ་སེམས་དོན་ཤེས་ཡོད་མེད་མཚུངས་མྲི་མཚུངས་རོད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པ་

འཁྲུལ་པའྲི་སྣང་བ་རྣམས་ཀྲི་སྣང་གཞྲི་གཞྲི་གྲུབ་མ་གྲུབ་རོད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རབ་

རྲིབ་མཐུ་ཡྲིས་སྐྲ་རྣམས་གང་མཐོང་བ། །ཞེས་པའྲི་མཚམས་སྦར་དུ་ཕོགས་སྔ་

མས་བཀོད་པའྲི་རང་འགྲེལ་ཡང་མ་མཐོང་བ་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། འདྲིས་ནྲི་དེང་

སང་གྲི་ཀོག་པ་པ་སྒ་སྒོགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཚིམ་པའྲི་འཁོར་གྲི་ནང་ན་སོན་པ་ལྟར་

འཆོས་པ་ཕལ་ཆེ་བའྲི་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་འདྲི་ལྟ་བུ་དང་མཚུངས་པ་གསལ་བར་བྱས་

སོ། །

སྤོད་འཇུག་ལས། སེམས་ཅན་དམལ་པའྲི་མཚོན་ཆ་རྣམས། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་

ཆེད་དུ་བྱས། །ལྕགས་སྲེགས་ས་གཞྲི་སུ་ཡྲིས་བྱས། །མོ་ཚོགས་དེ་དག་ཅྲི་ལས་

བྱུང༌། །དེ་འད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །སྲིག་སེམས་བྱུང་བར་ཐུབ་པས་

གསུངས། །ཞེས་པས་དམལ་བའྲི་མཚོན་ཆ་དང་ལྕགས་སྲེགས་ཀྲི་ས་གཞྲི་ལ་

སོགས་པ་དངོས་པོ་ལ་མེད་དེ་ཡོད་ན་སུས་བྱས། དེ་དག་ནྲི་སེམས་ཀྲི་འཁྲུལ་སྣང་

ཙམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་པས། ཆུ་འབབ་ཀླུང་ལ་ཡྲི་དྭགས་རྣག་བོའང་དེ་དང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མཚུངས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་སོབ་པའྲི་སྐེས་

བུ་དམ་པ་ལྷར་སྐེས་པ་དང་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པའྲི་སྲིག་ཅན་དམལ་བར་

སྐེས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་སེམས་ཀྲི་འཁྲུལ་སྣང་བཟང་ངན་གྲི་ཁད་མྲིན་པ་ལུས་ཀྲིས་

བདེ་སྡུག་དངོས་སུ་མོང་མ་མོང་གྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་སྨྲ་བ་སེ། ཆོས་

དང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་བསོད་

ནམས་མ་ཡྲིན་པ་གསོག་པའྲི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཉམས་ལེན་ལ་གཞོལ་བ་དག་ལ་

ཡྲིད་ཀྲི་སོན་པ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་འོས་སོ། །འོན་ཀང་གཞུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། སུ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་

ཆེད་དུ་བྱས། ཞེས་པ་དང་། སུ་ཡྲིས་བྱས་ཞེས་བྱ་བའྲི་དམལ་བའྲི་མཚོན་ཆ་དང་

ལྕགས་སྲེགས་སོགས་དབང་ཕྱུག་སོགས་སུས་ཀང་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བྱེད་པ་

པོའྲི་སྐེས་བུ་གཞན་མེད་པར་བསན་ནས། འོ་ན་དེ་དག་བྱེད་པ་པོ་སུ་ཡྲིན་ན་རྣམ་

སྲིན་མོང་བ་པོའྲི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རང་གྲི་སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལས་གསོག་པའྲི་སྲིག་

སེམས་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པས་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཉྲིད་བདེ་སྡུག་གྲི་བྱེད་པ་

པོ་གཙོ་བོར་སོན་པ་སེ། རང་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་སེམས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་གཞྲི་མ་གྲུབ་

བོ་ཞེས་མ་སྨྲ་ཤྲིག །

འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལས་ཅན་གྲི་ལྷ་མྲི་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ཚོགས་པའྲི་ཚེ། བརླན་

ཞྲིང་གཤེར་བ་ཕོར་གང་གྲི་གོ་ས་ན་བདུད་རྲི་ཕོར་གང་ལྷ་ལ་སྣང་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་

ལ་རྣག་ཕོར་གང་སྣང་བ་སོགས་སུ་འདོད་དམ་ཞེས་ཟེར་ན། གཞྲི་དེར་ཡྲི་དྭགས་ལ་

རྣག་སྣང་ཞྲིང་དེའྲི་སྣང་གཞྲི་རྣག་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་དངོས་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་ལ་ལྷ་དེ་ལ་

བདུད་རྲི་གཞྲི་དེར་སྣང་ཞྲིང་དེའྲི་སྣང་གཞྲི་བདུད་རྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་དངོས་པོ་ལའང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གྲི། བདུད་རྲི་ཕོར་གང་དང་རྣག་ཕོར་གང་སོགས་ཀྲི་ཚད་

མཚུངས་ངེས་ཅན་དུ་སྣང་མྲི་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་དགོས་ན་དེའྲི་ཚེ་བརླན་ཞྲིང་གཤེར་

བ་ཕོར་གང་པོ་དེའྲི་ནང་ན་གནས་ཀྲི་བོས་གནས་པར་བྱེད་པ་ཐ་མལ་གྲི་མྲིག་གྲིས་

བཟོད་པར་མྲི་ནུས་པ་ལྟ་བུའྲི་སྲྲིན་བུ་ཆུང་ངུ་ལའང་ཕོར་གང་གྲི་ཚད་དུ་སྣང་དགོས་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྒྱ་མཚོའྲི་ནང་གྲི་ཉ་ཆུང་ངུ་ལའང་རྒྱ་མཚོའྲི་མཐའ་གཏྲིང་རྒྱ་

ཁོན་གྲི་ཚད་ཇྲི་ཙམ་ཡོད་པ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་ལྷ་མ་ཡྲིན་འགའ་ཞྲིག་ལ་

མཚོན་ཆར་སྣང་པའྲི་ཚེ་ནའང་མཚོན་ཆ་ཕོར་གང་དུ་སྣང་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་དེའྲི་ཚེ་རྣག་དང་བདུད་རྲི་སོགས་ཕོར་གང་གྲི་ཚད་མཚུངས་སུ་སྣང་

དགོས་ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་པ་ཅྲིའང་མེད་དོ། །མྲིག་ཤེས་དེ་དག་བྱ་བ་བྱེད་

ནུས་ཀྲི་རྣག་ཙམ་དང༌། སྣང་གཞྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཀྲི་བདུད་རྲི་ཙམ་ལ་ཚད་མར་སོང་

གྲི་ཚད་ཇྲི་ཙམ་དུ་སྣང་བའྲི་ཚད་ཀྲི་ཆ་ལ་ཚད་མར་མ་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་པས་སུས་

ཀང་དགག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་འདྲི་ཉྲིད་བོ་གྲོས་ཆུང་ངུ་རྣམ་པར་

མྲི་དཔོད་པ་དག་གྲི་ཚིག་ཙམ་གྲིས་ལོག་པར་བཟུང་སེ་དམ་པའྲི་ལེགས་བཤད་ལ་

ལེགས་བཤད་དུ་མྲི་ཤེས་པར། ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་བརན་དུ་མྲི་རུང་བར་བྱེད་པ་

ཉྲིད་དུ་མཐོང་ནས་ཅུང་ཟད་ཞྲིབ་པར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་རང་རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ། ཁས་ལེན་པའྲི་

ཕོགས་ཇྲི་ལྟར་འགོག་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རང་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་

འཇོག་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕོགས་སྔ་མ་བཤད་པ་དང༌། དེ་འགོག་

ཚུལ་བཤད་པའོ། །
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དང་པོ་ནྲི། མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པས་ཁས་ལེན་པའྲི་རང་རྲིག་ནྲི་འདྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། སེམས་ཙམ་པས་རྣམ་ཤེས་ནྲི་གཉྲིས་སུ་སྣང་

སེ། རང་སྣང་བ་དང༌། ཡུལ་སྣང་བའོ། །ཡུལ་དུ་སྣང་བའྲི་རྣམ་ཤེས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་རང་སྣང་བའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་

ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་པ་འདྲིས་གསལ་བར་བསན་ལ། དེའྲི་དོན་ཡང༌། རང་སྣང་བ་

ཞེས་པ་འཛིན་རྣམ་དང༌། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཞེས་པ་གཟུང་རྣམ་དང༌། ཡུལ་གྲི་རྣམ་པར་

གྱུར་པའྲི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཉྲིད་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཡུལ་དུ་བཤད་པས་འཛིན་རྣམ་གྲིས་

གཟུང་རྣམ་མོང་བ་རང་རྲིག་གྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ཁོ་རང་གྲི་ངོ་བོར་

གྱུར་པའྲི་འཛིན་རྣམ་དེ་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པ་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

ཞྲིང༌། ཁོ་རང་གྲིས་ཁོ་རང་རྲིག་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ཁོ་རང་རྲིག་པ་དང་གཟུང་རྣམ་རྲིག་

པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཡུལ་གང་གྲིའང་རྣམ་པ་འཆར་བ་ལ་གཏན་ནས་མྲི་ལྟོས་པའྲི་

འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་འདྲི་ནྲི་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རག་ཏུ་

བདག་ལ་ནང་མངོན་ཕོགས། །ཞེས་སོགས་དང༌། རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་རྣམ་པའང་

མེད། །ཅེས་སོགས་གཞུང་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། དབུ་མ་བདེན་

གཉྲིས་ཀྲི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། རང་རྲིག་འགོག་པ་ན། ཤེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་དབེན་

པའྲི་ངོ་བོ་རྲིག་པར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་དང་དེ་མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་གྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་

ན་མ་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་

རང་རྲིག་མ་གྲུབ་པས་ཁོད་ཀྲི་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་གཞན་དབང་མྲི་འགྲུབ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཅེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

དེ་འད་བའྲི་རང་རྲིག་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པ་དངོས་སྨྲ་བས་སྨྲས་པ་

རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལ་རང་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་

ཡོད་དེ། ཞེས་བཀོད་ན་ནྲི་ཕྲི་རྒོལ་གྲི་ངོར་རགས་ཆོས་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་དཔེ་མྲི་རྙེད་

པས་དེ་ལྟར་མྲི་སྒྲུབ་ཀྲི་འདྲི་ལྟར། མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་མཐོང་པའྲི་རེས་སུ་སྔོན་

པོ་མཐོང་སམ་དུ་ཡུལ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དང༌། ངས་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་ཡུལ་ཅན་དན་

པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་འདྲི་ལ། གང་གྲི་ཚེ་ཡུལ་སྔོན་པོ་མོང་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་སྔོན་པོ་

དན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མྲི་སྲྲིད་པ་བཞྲིན་དུ། ཡུལ་ཅན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མོང་བ་

སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་ཡང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དན་པ་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མོང་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་རང་མོང་གཞན་མོང་གཉྲིས་སུ་

ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅྲིང༌། ཁོ་རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་དུས་མཉམ་དང་

ཕྲིས་བྱུང་གང་གྲིས་མོང་ཡང་དེ་ལ་ཡང་མོང་བྱེད་གཞན་འདོད་དགོས་པ་སོགས་

ཀྲིས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་པ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྐད་ཅྲིག་ཕྲི་མས་སྐད་ཅྲིག་སྔ་

མ་མོང་ན་སྐད་ཅྲིག་ཕྲི་མས་ཡུལ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་སྔོན་པོ་ལ་འཕོ་བ་མེད་པར་ཐལ་

བས་གཞན་མོང་ཁེགས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རང་མོང་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། རང་ཉྲིད་ལ་

རང་ཉྲིད་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་མྲི་སྲྲིད་པས་གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་

རང་རྲིག་ཡོད་བར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་འགོག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང༌། དམ་བཅའ་

དགག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དན་པའྲི་རགས་ཀྲིས་མོང་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བ་དཔོག་གམ་དན་པ་ཙམ་རགས་སུ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ངོར་

རང་རྲིག་དང་མ་གྲུབ་པར་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རང་རྲིག་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྲི་

རྲིགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། འབས་བུ་དན་པ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་རྒྱུ་ཁད་

པར་བ་རང་མོང་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པ་ཁབ་པ་འཁྲུལ་ཏེ། མེ་ཙམ་ལས་མེ་ཤེས་

དང་ཆུ་ཙམ་ལས་ཆུ་ཤེས་དཔོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །དན་པའྲི་རགས་ཀྲི་མོང་བ་ཙམ་སྔོན་

དུ་སོང་བ་གྲུབ་དུ་ཆུག་ཀང་མོང་བ་ལ་མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀྲིས་སྨྲས་པ་ལྟར་གྲི་རང་

མོང་དང་གཞན་མོང་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོན་མེ་རང་གྲིས་རང་

གསལ་བ་བྱེད་པ་དང་རང་ལས་དོན་གཞན་གྲིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་གཉྲིས་ཀ་

ཁེགས་ཀང་མར་མེ་གསལ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་མྲི་ཁེགས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཅྲི་

སེ་མར་མེ་རང་གྲིས་རང་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མུན་པ་རང་གྲིས་རང་

བསྒྲིབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྣང་བ་དང་བལ་པའྲི་མུན་ཁུང་གྲི་བུམ་གཟུགས་

གསལ་བར་མཐོང་བ་ལ་གེགས་མེད་པར་ཐལ། དེའྲི་ཚེ་མུན་པ་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྲིས་

སྒྲིབས་ནས་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ར་ཤེ་ལས། མར་མེ་རང་དང་གཞན་གྲི་

དངོས། །གལ་ཏེ་སྣང་བར་བྱེད་གྱུར་ན། །མུན་པའང་རང་དང་གཞན་གྲི་དངོས། །སྒྲིབ་

པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་ཡང་ཁེད་ལྟར་ན་སྔར་གྲི་

མོང་བ་དང་ཕྲིས་ཀྲི་དན་པ་གཉྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་མེད་ཀྲི་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་ཕྲིས་ཀྲི་དན་པས་སྔར་གྲི་མོང་བ་དན་པར་མྲི་འཐད་དེ། གཞན་དུ་ན་ལྷས་

བྱྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མོང་བ་དན་པར་ཐལ་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དམ་བཅའ་དགག་པ་ནྲི། གོང་དུ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་

རྲིག་ཡོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཁེགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་རྲིག་ཡོད་པ་ཡང་ཁེགས་ལ། 

གཞན་ཡང་རང་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཡུལ་གང་གྲི་ཡང་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྲི་འཛིན་རྣམ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉྲིད་འཇལ་ན་ཚད་མ་འགྲུབ་པ་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་གཞལ་བྱ་འགྲུབ་པའང་ཚད་མ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་འགྱུར་

རོ། །གཞན་ཡང་ཁ་ནང་ལྟས་ཀྲི་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་དེ་ལ་རོག་པས་ཇྲི་ཙམ་ཡྲིད་

གཏད་ཀང་རྲིག་བྱ་དང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ལྡོག་པ་སོ་སོའྲི་སྤྲི་འཆར་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྲིག་བྱ་དང་རྲིག་བྱེད་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འཐད་ན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་

གཅྲིག་ལ་ཡང་ཁོ་རང་གྲིས་ཁོ་རང་སྐེད་པའྲི་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ངེས་པར་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་

བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར། བྱེད་པོ་ལས་དང་བྱ་བ་གཅྲིག་མྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་དེ་མང་བར་རྲིགས་མ་ཡྲིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་རང་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། ཁ་

ཅྲིག་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་

ཡང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་བཞེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། རས་རང་

གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་རང་རྲིག་དང་དན་པ་བཀག་པའྲི་འོག་ཏུ། འོན་ཏེ་འཇྲིག་

རེན་གྲི་ཐ་སད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་རྲིག་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་གྲི་

དན་པ་མྲི་སྲྲིད་པ་ཉྲིད་དོ། །ཞེས་དང༌། རང་རྲིག་པ་མེད་པར་དན་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བ་དེ་



 589  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ལྟར་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཐ་སད་དུ་རང་རྲིག་མེད་ཀང་དན་པ་སྐེ་བར་གསུངས་

པ་ལ་དངོས་སུ་བསོན་བར་ཟད་དོ། །

འོ་ན་རང་ལུགས་ལ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་རང་རྲིག་མེད་ཀང་དན་པ་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་གོ་བདེ་

བར་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བརོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་ལྟ་ལ་གཉྲིས་སྣང་དང་

བལ་བའྲི་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་མོང་བ་མེད་ཀང༌། ངས་སྔར་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་

འདྲི་མཐོང་ངོ་སམ་པའྲི་དན་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔར་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་མཐོང་

བའྲི་མྲིག་ཤེས་དང་ཕྲིས་དན་པའྲི་ཤེས་པ་གཉྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོ་སོ་བ་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ངའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བས་ངས་མཐོང་བར་འཇོག་ནུས་ལ། སྔར་མྲིག་

ཤེས་དེས་མཐོང་བའྲི་དོན་དང་ཕྲིས་ཀྲི་དན་ཤེས་དེས་དན་པའྲི་དོན་གཉྲིས་དོན་

གཅྲིག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་འད་བའྲི་དན་ཤེས་སྐེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །

དཔལ་ལྡན་ཞྲི་བ་ལྷས་ནྲི་ཚུལ་གཞན་དུ་བཤད་དེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏེ་

རང་རྲིག་ཡོད་མྲིན་ན། །རྣམ་ཤེས་ཇྲི་ལྟར་དན་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཕོགས་སྔ་མ་སྔར་

ལྟར་བཀོད་ནས། དེ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ལན་འདེབས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འདྲི་

ལྟར། ཡུལ་ཅན་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་མེད་ཀང་ཡུལ་ཅན་དན་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མྲི་

འཐད་པའྲི་ཉེས་པ་མེད་དེ། གང་གྲི་ཚེ་གཟུགས་དན་པ་སྐེ་བ་ན་ཡུལ་ཅན་སངས་ནས་

དན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་ངས་གཟུགས་འདྲི་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་འབེལ་བར་དན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕྲིས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་འབེལ་པར་དན་པ་ལ་སྔར་ཡུལ་མོང་བའྲི་དུས་ན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡུན་ཅན་མོང་དགོས་པས་མ་ཁབ་སེ། དཔེར་ན་དགུན་གྲི་དུས་སུ་བྱྲི་བས་ལུས་ལ་

རྨུགས་པ་ན་ལུས་ལ་བྱྲི་དུག་ཞུགས་ཡོད་ཀང་དེའྲི་ཚེ་རྨུགས་པ་མོང་གྲི་དུག་མ་

མོང་ལ། དེ་ལས་དུས་ཕྲིས་འབྲུག་གྲི་སྒ་ཐོས་པ་ན་སྔར་རྨུགས་པ་དེའྲི་ཚེ་དུག་

ཞུགས་པར་འདུག་སམ་དུ་དན་པ་སྐེ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་སྔར་དུག་ཞུགས་པའྲི་ཚེ་

དུག་མ་མོང་ཡང་ཕྲིས་རྨུགས་པ་དན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དུག་ཞུགས་པ་དན་པ་བཞྲིན་དུ་

སྔར་ཡུལ་མོང་བའྲི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་མ་མོང་ཡང་ཕྲིས་ཡུལ་དན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཡུལ་

ཅན་དན་པའང་འཐད་དོ་ཞེས་བཞེད་དེ། སྤོད་འཇུག་ལས། གཞན་མོང་བ་ན་འབེལ་

བ་ལས། །དན་འགྱུར་བྱྲི་བའྲི་དུག་གཞྲིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

ད་ནྲི་འདྲི་དཔད་པར་བྱ་སེ། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་རང་ལུགས་ལ་ཡང་དབང་ཤེས་

དང་ཡྲིད་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ལ། ཤེས་པ་དེ་དག་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

རང་ཉྲིད་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་རང་རྲིག་བཀག་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། ཤེས་པ་དོན་གཞན་

གྲིས་ཡོད་པར་འགྲུབ་དགོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ཡྲི་

ཡོད་པ་གང་གྲིས་ཤེས་པར་འགྱུར། །མ་གཟུང་བར་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱར་མྲི་

རུང༌། །ཞེས་པའྲི་ཉེས་པ་རང་ལའང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟར་སོང་ཞེ་ན། དོན་

འདྲི་ཆེས་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། ཁོ་བོས་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བཞེད་པ་དྲི་མ་མེད་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས། ཚད་མའྲི་གྲངས་འཇུག་པ་གཞལ་བྱའྲི་གཞན་གྲི་དབང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། གཞལ་བྱའྲི་རྣམ་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཙམ་གྲིས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་རྙེད་

པའྲི་ཚད་མ་དག་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཞལ་བྱའྲི་གྲངས་ངེས་ཀྲིས་ཚད་མའྲི་གྲངས་ངེས་འཇོག་ཅྲིང༌། ཚད་མ་ལ་གཞལ་

བྱའྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་དབང་གྲིས་འཇལ་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་

འཇོག་པ་ཙམ་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་ཚད་མ་འགྲུབ་ཚུལ་ལས་ཟུར་དུ་རང་རྲིག་

གྲིས་འགྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་ཚིག་གོ །ཚད་མས་གཞལ་བྱ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་ཚད་མ་

ཡོད་པར་འགྲུབ་པའྲི་དོན་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་ཐོག་མར་གཞན་དུ་སྲྲིད་པའྲི་

དོགས་པའྲི་མཐའ་ཅུང་ཟད་གཅོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཞལ་བས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅེས་

པར་སོང་བའྲི་ཕྲིར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡོད་པར་གྲུབ་

པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་གྲུབ་

པར་འདོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དེས་དེ་རྲིག་པ་དང་རོགས་པར་ཡང་འདོད་དགོས་སོ་

སམ་དུ་གཟུང་བར་མྲི་བྱ་སེ། དེ་ལྟ་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་

རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དངོས་སྨྲ་བ་རང་རྲིག་འདོད་པ་དག་

འགོག་པ་ན། ཤེས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་གཉྲིས་སྣང་དང་བལ་བའྲི་འཛིན་རྣམ་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་རང་ཉྲིད་མོང་བ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལ་རོག་པས་ཇྲི་ཙམ་ཡྲིད་གཏད་ཀང་རྲིག་བྱ་

དང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྤྲི་སོ་སོར་འཆར་རྒྱུ་མེད་པས་བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་པའྲི་ཕོགས་ནས་གནོད་པ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཇྲི་ལྟ་བར་མཚུངས་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེས་དེ་རོགས་ན་དངོས་རོགས་ཤུགས་རོགས་གང་རུང་

གཅྲིག་ཏུ་འདོད་དགོས་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་འདོད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཤེས་པ་དེ་ལ་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་གྲུབ་
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ཅེས་ཁས་བངས་ན་སྐོན་ཅྲི་ཡོད་སམ་ན། འོ་ན་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་

མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་ཉྲིད་དངོས་སུ་རོགས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་

ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་རང་ཉྲིད་ཀང་རོགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལ་མྲི་འདོད་པ་ལ་འདས་པ་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་སམ་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་གང་ལ་རྲིག་ཤེས་ཚད་མར་སོང་བའྲི་གཞལ་བྱ་

ཆོས་ཉྲིད་དེ་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་ཁོ་ན་མ་ཡྲིན་པར་མ་

ཡྲིན་དགག་ཏུ་ཐལ། བདེན་གྲུབ་བཅད་ཙམ་དེ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་

བསྒྲུབ་ཆོས་ཡེ་ཤེས་དེ་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདེན་པར་མེད་

ཅེས་བརོད་པའྲི་སྒས་ཀང་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་བོ་ཤུགས་ལ་བརོད་བྱར་འཕེན་

བར་ཐལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ར་ཤེའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར། འོན་ཏེ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

ཡོད་པར་ནྲི་ཤུགས་ཀྲིས་རོགས་ལ་དེ་ཡང་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གྲུབ་པར་བྱ་དགོས་སོ་

སམ་ན། དེ་ལྟ་ན་མྱུ་གུ་རང་བཞྲིན་མེད་དོ་ཞེས་པའྲི་སྒས་ཀང་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

ཡོད་པ་དེ་ཤུགས་ལ་བསན་དགོས་ཏེ་སྒ་དེའྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་བོས་དེ་ཡོད་པར་

ཤུགས་ལ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་མྲིན་པའྲི་ཆོས་

གཞན་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའང་མ་ཡྲིན་དགག་ཡྲིན་པས་མེད་དགག་ཡྲིན་པ་ཉམས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དན་པར་བྱོས་ཤྲིག །རང་བཞྲིན་མེད་པར་རོགས་པའྲི་རྲིག་

ཤེས་དེས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་དངོས་སུ་རོགས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཡོད་པའང་འགྲུབ་ན་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཡོད་པ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ལྟ་ཅྲི་

སོས། ཡུལ་དངོས་སུ་རོགས་པས་ཡུལ་ཅན་ཡོད་པ་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་ན་ཡུལ་ཁོ་རང་

ཡོད་པ་ཤུགས་ལ་མྲི་འགྲུབ་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འདོད་ན་རང་བཞྲིན་མེད་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡོད་པ་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་འགྲུབ་ཀྲི་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མྲི་འགྲུབ་པར་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཡང་ཡང་གསུངས་བ་ལྟར་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དབུ་མ་པའྲི་རང་ལུགས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་གཞྲི་ནས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཤེས་པ་དེ་དང་དེས་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་དངོས་སུ་རོགས་པར་འདོད་པ་ནྲི་

ལུགས་འདྲི་ལ་གནས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལོག་རོག་ཡྲིན་ཏེ། རྲིག་ཤེས་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་དོན་

དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དང་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བདེན་གྲུབ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤེས་པ་རང་ཉྲིད་ཡོད་པ་དངོས་སུ་རོགས་ན་བདེན་གྲུབ་བཅད་པ་

བོ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་ཆོས་དངོས་སུ་འཕངས་པར་སོང་བས་མེད་

དགག་ཁོ་ན་ཡྲིན་པ་ཉམས་ལ། རེས་འགའ་དངོས་རོགས་ལ་རྣམ་པ་ཤར་བས་ཁབ་

པ་ཁས་ལེན་ལ། རེས་འགའ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲིས་རང་དངོས་སུ་རོགས་པར་

ཁས་ལེན་པ་ནྲི་དན་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་

མོར། ཚད་མ་འགྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བྱ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྲིས་མྲི་ཆོག་པར་ཚད་མ་རང་

ལས་ཚད་མ་འགྲུབ་པ་གཞན་དག་འདོད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ན་གཞལ་བྱ་ལ་མ་ལྟོས་པར་

ཚད་མ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་ཚད་མ་རང་ལས་

ཚད་མ་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་དང༌ཤུགས་ལ་འགྲུབ་པ་སོགས་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་པོའྲི་

བཞེད་པར་འཆད་པ་ནྲི་བཟློག་སེ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁོ་བོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སེ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡོད་

པར་གྲུབ། ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་ན་སྔོན་པོ་གཞལ་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་གྲུབ་ཅེས་མྲི་སྨྲའྲི། སྔོ་
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འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཞལ་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་མྲི་

དགོས་པར་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཟུང་བ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དངོས་སུ་

འདེན་ལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཟུང་བ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སྔོན་པོ་མེད་པ་དང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མེད་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྒོ་འདོགས་བཅད་ནས་

བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་དག་ཡོད་པའྲི་ངེས་པ་འདེན་ནུས་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་

པས་དན་ཤེས་དེ་ཉྲིད་མྲིག་ཤེས་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་

ཀྲིས་སྔོན་པོ་དན་པ་ན་སྔོ་འཛིན་བོ་ཡུལ་དུ་སངས་ནས་དན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་ངས་སྔོན་

པོ་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་སྔོ་འཛིན་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་དན་པ་ཡྲིན་པས་དན་པ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་གཉྲིས་ཀ་དན་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཞལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཀང་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་གཞྲིན་དུ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་

པོ་གཞལ་ཡང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཟུང་བ་དེ་ཉྲིད་འཇལ་བ་ལ་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་གྲི་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་གཟུང་བ་དན་

པའྲི་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་དེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འཕགས་པ་སོབ་པའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་

པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་

དགག་དེ་ཉྲིད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་གཞལ་གྲི། བདེན་མེད་ཡོད་པ་དང་ཡེ་

ཤེས་རང་ཉྲིད་ཡོད་པ་གཉྲིས་གང་ཡང་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཡེ་ཤེས་དེས་

ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པ་དན་པའྲི་རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་ཉྲིད་གཞལ་

བ་གྲུབ་པས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྲིག་ཤེས་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྲིག་ཤེས་དེ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པ་གཉྲིས་ཀ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཀང་རྲིག་ཤེས་དེ་

ཡོད་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པ་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ར་ཤེའྲི་

རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར། དེ་ལྟ་ནའང་བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་

རྲིག་ཤེས་ཀྲི་སོབས་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་མེད་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་

འདོགས་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་བོ་སྐེད་ནུས་ཤྲིང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་

གཅོད་པས་རྲིག་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་མོད་ཀང་རྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྒོ་

འདོགས་དེ་བཅད་པ་མྲིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དཔེ་དང་བཅས་ནས་རེས་ཀྲི་དན་ཤེས་

ཚད་མར་འཇོག་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་འཇུག་པའྲི་རྣམ་

བཤད་ཆེན་མོར་ཚད་མས་གཞལ་བྱ་གཞལ་བར་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚད་མ་གྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་གསུངས་པ་གཉྲིས་གུང་བསྒྲིགས་ནས་འཆད་ཤེས་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། འཇུག་

པའྲི་རྣམ་བཤད་དུ། སྔོན་པོ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྔོ་འཛིན་དེ་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན་ཡུལ་

དན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་ཅན་དན་པ་ཡྲིན་གྲི་སྔར་ཡུལ་ཅན་ཁོ་རང་གྲིས་ཁོ་རང་གཞན་

དག་འདོད་པ་ལྟར་མོང་བའྲི་དབང་གྲིས་དན་པ་དེ་འབྱུང་བ་མྲིན་པ་དང་འདའོ། །ཞེས་

དང༌། དེ་ལྟར་ན་སྔོ་འཛིན་ནྲི་གཞན་ལུགས་ལྟར་རང་རྲིག་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་ཀྲི་དབང་

པོའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་བསན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་སྔོ་འཛིན་གྲིས་

སྔོ་འཛིན་གཞལ་བ་དང༌། སྔོ་འཛིན་ཡོད་པ་ལ་སྔོ་འཛིན་དབང་མངོན་ཚད་མར་སོང་

བར་སོན་པ་མྲིན་གྲི། སྔ་མ་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་ཕྲི་མ་ནྲི་སྔོ་འཛིན་ཡོད་པ་ནྲི་

སྔོ་འཛིན་དབང་མངོན་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་པར་བརེན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་དང་སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་རྣམས་དང༌། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པ་དང་བདག་འཛིན་གཉྲིས་

ལ་སོགས་པ་རོག་པ་ལོག་ཤེས་རྣམས་ཀང་རང་ལ་ཟླ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་དང་སྒ་

རག་པར་སྣང་བ་སོགས་ཀྲི་སྣང་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཤེས་པ་དེ་དག་གྲིས་ཀང་

སྣང་བ་དེ་དང་དེ་གཞལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཚུལ་སྔར་དང་

འད་ལ། ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སོབ་ལམ་རྣམས་

ལ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་སུ་སྣང་ཡང་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཉྲིད་དངོས་སུ་སྣང་

བའྲི་སྣང་ཆ་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྣང་ཆ་དེ་ཤུགས་ཡུལ་དུ་

བྱེད་ན་ཆོས་ཉྲིད་དངོས་སུ་སྣང་བའང་འགལ་ལ། དངོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་དེ་ལ་གཉྲིས་

སྣང་ཡོད་དགོས་ཏེ་དེ་ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་སོང་བ་འགལ་ཏེ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ལས་གཞན་པའྲི་བོ་གཅྲིག་ལ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་དུ་འདུ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འོན་ཀང་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་དན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡེ་

ཤེས་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་སྣང་བའྲི་སྣང་ཆ་གསུམ་ཀ་འགྲུབ་

པ་ཡྲིན་ནོ། །རང་རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཚུལ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་གཞྲི་བདེན་གཉྲིས་བཤད་པ་ལ། 

དབྱེ་གཞྲི། སྒ་དོན། གཅྲིག་དང་ཐ་དད་བསམ་པ། སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་དང་བཞྲི། 

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཙམ་དབྱེ་ཙམ་དབྱེ་གཞྲིར་བྱ་སེ། ཡབ་སྲས་འཇལ་བའྲི་

མདོ་ལས། འདྲི་ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་གཉྲིས་

ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ། ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡང་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་འདྲིར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཟད་དེ། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གཟྲིགས་མཁེན་ལེགས་

པར་མངོན་དུ་བྱས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་

ཤྲིང༌། ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་སོགས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བྱ་མ་ཡྲིན་པ་སྤོད་འཇུག་གྲི་

དགོངས་པར་འཆད་པ་ནྲི་ལོག་པར་སྨྲ་བ་སེ་བསབ་བཏུས་སུ་མདོ་འདྲི་ཉྲིད་དངས་

ནས་ཤེས་བྱ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་གཞྲིར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་མ་མཁེན་བཞྲིན་དུ་བསན་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཆོས་རྣམས་ལ་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མེད་དགོས་པས་ཀ་

བུམ་སོགས་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་འདྲི་ཉྲིད་གནས་ལུགས་སུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སོ་སྐེ་

དང་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤེས་པའྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་སྤོད་འཇུག་ལས། ཀུན་རོབ་དང་ནྲི་དོན་དམ་སེ། །འདྲི་ནྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་

སུ་འདོད། །དོན་དམ་བོ་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན། །བོ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པར་འདོད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དོན་དམ་བོ་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། བོ་

ནྲི་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པ་འགོད་པར་གཞན་དག་གྲིས་འཆད་པ་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཁབ་པ་

འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བདེན་

གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་ནས། བྱེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་སམ་ན། དོན་དམ་བདེན་

པའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བོ་ཡྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་གནས་ལུགས་ཀྲི་

དོན་ནྲི་དོན་དམ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་རོབ་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི། བོ་ཐ་སད་པའྲི་ཤེས་པའྲི་ཡུལ་ནྲི་

ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པར་འདོད། ཅེས་འཆད་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མདོ་བསབ་བཏུས་སུ་དངས་པ་ལས། དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་སྤོད་པར་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པས་གཟྲིགས་སོ། །དོན་དམ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་བརོད་དུ་མེད་པ་

སེ། ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ། མ་བསན་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་སྤོད་འཇུག་ཏུ་བཀོད་པར་

སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་ནྲི་ཕུང་གསུམ་སེལ་

བའྲི་གྲངས་ངེས་ཡྲིན་ཏེ། གཞྲི་གང་ཞྲིག་རྫུན་པ་བསླུ་བའྲི་དོན་དུ་ཡོངས་སུ་དཔད་ན་

མྲི་སླུ་བའྲི་གནས་ལུགས་ཀྲི་དོན་དུ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

བསླུ་མྲི་སླུ་ཕན་ཚུན་སངས་པའྲི་དངོས་འགལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཆོས་དག་ནྲི་ཅྲིག་ཤོས་དགག་པ་གཞན་སྒྲུབ་པ་མེད་ན་མེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གཉྲིས་

ཀ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕོགས་སུ་རོག་པ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། གང་ཞྲིག་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གང་རྣམ་པར་བཅད་པ་མེད་ན་མེད་པ་དེ་གཉྲིས་ནྲི་ཕན་ཚུན་

སངས་ཏེ་གནས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གང་དག་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་དག་ཡྲིན་

ནོ། །གང་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ནྲི་ཕུང་པོ་

གཞན་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེན་ན་ལུས་ཅན་དང་ལུས་ཅན་མ་ཡྲིན་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་བྱེ་བག་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དངོས་འགལ་གཅྲིག་ཡོངས་སུ་

བཅད་ན་ཅྲིག་ཤོས་རྣམ་པར་གཅོད་དགོས་པ་ནྲི་ཐལ་རང་སུའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་ཁད་

པར་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བའྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། འཇྲིག་རེན་མཁེན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདེན་པ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་སོན་པར་མཛད། །གང་

ཞྲིག་ཀུན་རོབ་དེ་བཞྲིན་དོན་དམ་སེ། །བདེན་པ་གསུམ་པ་ནམ་ཡང་མ་མཆྲིས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་བདེན་པ་བཞྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བསྡུ་སམ་ན། འགོག་བདེན་དོན་

དམ་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཇུག་པའྲི་

རང་འགྲེལ་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་པ་གཉྲིས་ལས་ཐ་དད་པའྲི་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་

བཞྲི་པོ་ག་ལ་ཡོད་ཅེ་ན། ཞེས་པའྲི་དྲི་བ་བཀོད་ནས། ལན་འདེབས་པའྲི་སྐབས་སུ། 

དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་གྲི་བདེན་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པའྲི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ། །འགོག་པའྲི་བདེན་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་

བོའ།ོ །ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་འགོག་བདེན་ཆོས་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། དགག་བྱ་གང་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་

སྒོ་ནས་འགོག་བདེན་དུ་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱ་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་ཅྲིང༌། 

གང་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཁབ་པ་ཆེས་འཁྲུལ་ཏེ། བུམ་

མེད་རྲི་བོང་རྭ་མེད་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། དགག་བྱ་གང་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་

བུམ་མེད་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱ་བུམ་པ་ཤེས་བྱ་ལ་སྲྲིད་ཅྲིང༌། དགག་བྱ་

གང་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲི་བོང་རྭ་མེད་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱ་རྲི་

བོང་གྲི་རྭ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འགོག་བདེན་དོན་དམ་བདེན་པར་
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འདོད་པ་ནྲི་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ཁད་ཆོས་མ་ཡྲིན་གྲི་དབུ་མ་པ་ཐལ་རང་གང་གྲི་ལུགས་

ལའང་ཁད་མེད་དེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་

གྲོལ་ལམ་གཉྲིས་སུ་བྱས་པའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྲིས་མཐོང་སངས་ས་བོན་སངས་པའྲི་

འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པར་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་

དང་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་དང་

དོན་གཅྲིག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུར་སྨྲས་པ་དང་ཆེས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལུགས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་

དོན་དམ་པའྲི་སྐུ་དང་འདུས་བྱས་ཀྲིས་སྐུ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྐུར་གསུངས་པའྲི་

རྣམ་གཞག་ཁས་བངས་དུ་མྲི་རུང་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྲི་

འཕགས་སེང་གྲི་འགྲེལ་པ་དག་ལས་འགོག་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་ལ་སོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་ཕེ་བ་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རོག་ལོ་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་སོགས་

དེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཤེས་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་ཞྲིང་འགོག་བདེན་

བོའྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་མ་ནུས་པ་ཕུགས་སུ་འཚངས་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ལ། འཇུག་

པའྲི་རྣམ་བཤད་དུ་རེ་ཉྲིད་ཀྲིས། འགོག་བདེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་མཐའ་མ་

ཆོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྲི་ཤྲིང་ར་ཆེན་པོ་རང་རྒྱུད་པ་

རྣམས་ལ་གསུང་བའང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བོད་དུ་ཐལ་འགྱུར་པའྲི་ལུགས་ལ་འགོག་

བདེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད་པ་བྱུང་བའང་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་

འཆད་པའྲི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བའྲི་མཁས་པ་བརོད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ལ་གསུང་བ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ལུགས་དེ་ཐལ་རང་གྲི་ཁད་པར་དུ་སྨྲ་ན་ནྲི། འགོག་བདེན་ཆོས་

ཉྲིད་མྲིན་པར་ཐལ། དགག་བྱ་གང་བཅད་པས་ཆོས་ཉྲིད་དུ་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱ་

གཞྲི་མ་གྲུབ་ལ། དགག་བྱ་གང་བཅད་པས་འགོག་བདེན་དུ་འཇོག་པའྲི་དགག་བྱ་དྲི་

མ་གཞྲི་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་ཁབ་པ་མེད་ཀྲི་རང་རྒྱུད་པ་

ལྟར་ན་ཁབ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་རང་རྒྱུད་པའྲི་

ལུགས་ལའང་འགོག་བདེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའང་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་སྒ་དོན་ལ། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་སྒ་དོན་ནྲི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཕལ་

ཆེ་བ་དག །དམ་པ་ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་དང༌། དོན་ཞེས་པ་དེའྲི་ཡུལ་ལ་འཆད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་ཚིག་གསལ་ལས། དོན་

ཡང་དེ་ཡྲིན་ལ་དམ་པ་ཡང་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པའོ། །དེ་ཉྲིད་བདེན་པ་ཡྲིན་པས་

དོན་དམ་བདེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དོན་དེ་ཉྲིད་གནས་ལུགས་དམ་པའམ་

ཡང་དག་པ་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་དང༌། གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ཤྲིང་སྣང་ཚུལ་

གཞན་དུ་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རེན་ལ་བསླུ་བ་མ་ཡྲིན་པར་དེ་ལས་བཟློག་པའྲི་མྲི་

སླུ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བདེན་པའོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་

ཞེས་པའྲི་བདེན་པ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་གྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་

ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། མ་ངན་འདས་པ་བདེན་

གཅྲིག་པུ། །ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། ཇྲི་ལྟར་འདུས་བྱས་ལོག་པར་སྣང་བས་བྱྲིས་

པ་རྣམས་ལ་བསླུ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་

ཏེ། རག་ཏུ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་
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ནྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འདུས་བྱས་ལྟར་སྐེ་བའྲི་ངོ་བོར་ནམ་ཡང་མྲི་སྣང་ངོ་། །དེའྲི་

ཕྲིར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རག་ཏུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་དུ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་

འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་ཁོ་ནས་བདེན་པ་དམ་པར་གསུངས་ཀྲི། ཞེས་གསུངས་

སོ། །མང་འདས་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྙེད་དོན་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་

འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྙེད་དོན་ཡྲིན་ཀང༌། མང་འདས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་

པར་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་འཇོག་དགོས་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་ཉན་ཤེས་

ཀྲི་རྙེད་དོན་དང༌། མྲི་རག་པ་མངོན་སུམ་གྲི་རྙེད་དོན་ཡྲིན་ཀང༌། སྒ་མྲི་རག་པ་ཡྲིན་

པར་རེས་དཔག་གྲིས་རྙེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་དགོས་པ་བཞྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག །དོན་དང་དམ་པ་དང་བདེན་པ་གསུམ་གཞྲི་མཐུན་གྲི་བསྡུ་བར་ཁས་

བངས་ནས། བདེན་པའྲི་སྒ་དོན་གཉྲིས་ལ་འཇུག་སེ། མྲི་སླུ་བ་ལ་བདེན་པའྲི་སྒས་

བརོད་པ་དང༌། གནས་ཚུལ་ལ་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་པའྲི་སྒས་བརོད་པའོ། །སོང་པ་ཉྲིད་

ལ་བདེན་པའྲི་སྒས་བརོད་པ་ནྲི་དང་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་དགག་བྱ་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྲིང༌། ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རྫུན་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་བཟད་བའྲི་དངོས་འགལ་གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྫུན་པའྲི་དོན་བསླུ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་འད་བའྲི་བདེན་རྫུན་གཉྲིས་དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་

སངས་ཏེ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ར་ཤེས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་གང་

ཞྲིག །བསླུ་བ་དེ་ནྲི་རྫུན་ཞེས་གསུངས། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའྲི་ཆོས། །དེས་

ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཡྲིན། །ཞེས་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། འདུ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སེ་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྲིག་རྒྱུའྲི་ཆུ་བཞྲིན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ནོ། །གང་ཞྲིག་བདེན་པ་དེ་ནྲི་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཀུན་རོབ་བདེན་པའྲི་སྒ་དོན་ནྲི། ཀུན་རོབ་ཅེས་པའྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་

པ་ཡུལ་རང་གྲི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དེའྲི་ངོ་ན་བདེན་

པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་སྒ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་མཐོང་བ་ལ་བསྒྲིབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཆོས་

དེའྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་ན་ཆོས་དེའྲི་སྒ་བཤད་གཞྲི་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང༌། 

ཆོས་དེའྲི་སྒ་བཤད་གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལ་ཆོས་དེའྲི་སྒ་འཇུག་གཞྲི་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། 

དཔེར་ན་མཚོ་ལས་སྐེས་པའྲི་སྦལ་པ་ལ་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་སྒ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་

བས་མཚོ་སྐེས་ཀྲི་སྒ་བཤད་གཞྲི་ཡྲིན་ཀང་འཇུག་གཞྲི་ཡྲིན་ན་མེ་ཏོག་ཡྲིན་དགོས་

པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་

ཀྲི་སྒ་འཇུག་གཞྲི་ཡྲིན་ཀང་སྒ་བཤད་གཞྲི་མ་ཡྲིན་ལ། ཆོས་ཉྲིད་ལྟ་བུ་བདེན་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ངོ་ན་བདེན་ཀང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། སྒ་བཤད་ལ་

ཁབ་པ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དཔེར་ན་ལག་ལྡན་བཞྲིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པའྲི་སྒ་

བཤད་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་འཇུག་པ་ལས། གཏྲི་མུག་རང་བཞྲིན་སྒྲིབ་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་

སེ། །ཞེས་སོགས་ར་འགྲེལ་གྲིས་བསན་ཅྲིང༌། སྐབས་དེར་རང་འགྲེལ་དུ། དེ་ལྟར་རེ་

ཤྲིག་སྲྲིད་པའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་

པའྲི་དབང་གྲིས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་

བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡང་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་སངས་པ་འདུ་བྱེད་གཟུགས་བརྙན་

ལ་སོགས་པའྲི་ཡོད་པ་ཉྲིད་དང་འད་བར་གཟྲིགས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་བཅོས་མའྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་གྲི་བདེན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་པར་མངོན་པར་རློམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་བསླུ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་

སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་རྣམས་སོ་སོ་

སྐེ་བོའྲི་ངོར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་སངས་པའྲི་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ངོར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་བསན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་བབ་ཆོལ་སེ། བོ་དེའྲི་ངོར་ཀུན་རོབ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་བོ་དེས་བདེན་པར་མྲི་འཛིན་པ་འགོད་ན་འགལ་ཁབ་ཡྲིན་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་བོ་ཀུན་རོབ་པའྲི་ངོ་ན་བདེན་པར་སྣང་བ་དེ་འཕགས་

པ་དེ་དག་གྲི་ངོ་ན་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དེ་ཉྲིད་འགོད་ན་ཁབ་འབེལ་གང་ཡང་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ངོ་ན་མེད་ན་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་འགྲེལ་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི། འཕགས་པ་དེ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་བོ་གང་གྲི་ངོར་

བདེན་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འཇོག་པའྲི་བོ་ཀུན་རོབ་པ་མེད་དེ། དེ་དག་གྲིས་

བདེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པས་གཟུགས་སོགས་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་

གཟྲིགས་ཀྲི་བདེན་པར་ནམ་ཡང་མ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། 
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བོ་དེས་བདེན་པར་མ་གཟྲིགས་ཀང་དེའྲི་ངོ་ན་བོ་གཞན་གྲིས་བདེན་པར་མཐོང་བ་

མེད་མྲི་དགོས་སོ། །ཀ་བུམ་སོགས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཀ་བུམ་སོགས་

དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མ་རྙེད་པའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་དེ་དག་ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་ཡྲིན་པར་དབུ་མ་པའྲི་ལྟ་བ་མ་རྙེད་པའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དབུ་མ་པ་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཆོས་དེ་

ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས། དེ་གྲུབ་ན་རྫུན་པ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་དགོས། 

དེ་གྲུབ་ན་བདེན་གྲུབ་ཡྲིན་པ་དེས་ཁེགས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་

ཞེས་པའྲི་ཀུན་རོབ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཅེས་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་དོན་མྲི་གཅྲིག་

སེ། བོ་ཀུན་རོབ་པ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ངོ་ན་བདེན་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་

བརོད་ཅྲིང༌། ཀུན་རོབ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ཡོད་པར་རྙེད་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པར་བཞག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཀུན་རོབ་དང་པོ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

དང༌། ཀུན་རོབ་གཉྲིས་པ་ཀུན་རོབ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་གོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་

ན་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒ་བཤད་པ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་བསམ་པ་ནྲི། འཇུག་པ་ལས། དངོས་རྙེད་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ནྲི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ར་འགྲེལ་གྲིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་རོབ་

དང་དོན་དམ་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ངོ་བོ་ཡོད་ལ། ངོ་བོ་ཡོད་ན་ངོ་བོ་གཅྲིག་དང་

ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ཏེ། ཡོད་ན་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སྔ་མ་མང་པོ་དག་བདེན་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གང་

ཡང་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་བདེན་གཉྲིས་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྲིན་ལ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡྲིན་ན་འབེལ་མེད་དོན་

གཞན་དུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ལ་བདག་གཅྲིག་འབེལ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཆོས་ཉྲིད་འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་པས་དེ་དང་དེ་བྱུང་དང་འབེལ་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་དང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མ་

ཁབ་ན། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཐལ་བ་དགག་ཏུ་མེད་དོ། །འདོད་ན། 

དྲི་མ་སེམས་རྒྱུད་ལ་འབལ་མྲི་རུང་དུ་ཐལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

ཆོས་ཉྲིད་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདེན་གཉྲིས་ངོ་བོ་

གཅྲིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅྲིང་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་བདག་གཅྲིག་འབེལ་གྲུབ་པ་བྱས་

མྲི་རག་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། ཀུན་རོབ་ལས་ནྲི་ཐ་དད་

པར། །དེ་ཉྲིད་དམྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། །ཀུན་རོབ་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད། །སོང་ཉྲིད་ཁོ་

ན་ཀུན་རོབ་ཡྲིན། །མེད་ན་མྲི་འབྱུང་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། །བྱས་དང་མྲི་རག་དག་བཞྲིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅེས་པ་ཡང་རོག་གེའྲི་བར་ཡྲིན་

གྲི་གཞུང་ལུགས་འདྲིར་མྲི་འབྱུང་ལ། ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་འཐད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་

རོབ་སྐེ་འགག་བྱེད་པ་ན་དོན་དམ་སྐེ་འགག་བྱེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཉྲིས་

ཀ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཉྲིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་ཡོད་ན་ངོ་བོ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་སྨྲས་ནས། རང་ལུགས་ནྲི་བདེན་གཉྲིས་གཅྲིག་པ་བཀག་པའྲི་ཐ་དད་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །གཅྲིག་པ་བཀག་པའྲི་ཐ་དད་ཅེས་པ་ཡང་རོག་གེའྲི་བར་ཡྲིན་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཞུང་ལུགས་འདྲིར་མྲི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། ཐ་སད་དངོས་སུ་མེད་

ཀང་དོན་ཚང་ངོ་ཞེ་ན། ཅྲིག་ཤོས་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །ངོ་བོ་གཅྲིག་

ན་སྐེ་འགག་མཚུངས་པར་སྨྲ་བ་ནྲི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཐ་དད་པ། །མེད་ན་ཅྲིག་ཅར་

སྐེ་འཇྲིག་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་གོ་བ་ལ་བརེན་

ནས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་དགོས་སོ་སམ་དུ་འཁྲུལ་པའྲི་མུན་སྤྲུལ་ཏེ། བུམ་པ་

ཤེས་བྱ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་གམ་ཐ་དད། ཐ་དད་ན་བུམ་པ་ཤེས་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་

ལོ། །ངོ་བོ་གཅྲིག་ན་བུམ་པ་སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པ་ན་ཤེས་བྱའང་སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། བདེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པར་སྨྲ་བ་

ཡང༌། རང་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་པ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། ཞེས་སྨྲས་པའྲི་རང་གྲི་ཚིག་

ལ་ཅོ་འདྲི་བར་བྱེད་པ་སེ། བདེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཐལ། གཉྲིས་

ཀ་ལ་ངོ་བོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་ཀ་ལ་རང་བཞྲིན་ཡོད་ན་གནས་ལུགས་གཉྲིས་སུ་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཀང་རགས་ཀྲི་དགག་

བྱར་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ནྲི། ངོ་བོ་ཡྲིན་ན་རགས་ཀྲི་

དགག་བྱར་གྱུར་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །

བཞྲི་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ལ། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དོན་དམ་

བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁོད་གང་གྲིས་རྙེད་པའྲི་ཚད་མ་དེ་ཁོད་ལ་དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་དུ་སོང་བ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཁོད་གང་གྲིས་རྙེད་པའྲི་ཚད་མ་དེ་

ཁོད་ལ་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་དུ་སོང་བ། ཞེས་པ་ཐལ་རང་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་སྐོན་མེད་ཡྲིན་ནོ། །
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་དོན་དམ་བདེན་པའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། རྒྱས་

པར་ཕེ་ན་སོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དང༌། འབྲིང་དུ་ཕེ་ན་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉྲིད། དངོས་པོ་

མེད་པ་སོང་པ་ཉྲིད། རང་གྲི་ངོ་བོ་སོང་པ་ཉྲིད། གཞན་གྲི་ངོ་བོ་སོང་པ་ཉྲིད་བཞྲི་དང༌། 

མདོར་བསྡུས་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་གཉྲིས་སུ་འཇུག་པ་ལས་

གསུངས་ལ། རང་རྒྱུད་པའྲི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། བདེན་གཉྲིས་ལས། སྐེ་

བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡང༌། །ཡང་དག་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། །དོན་དམ་ཡྲིན་

པར་ཁོ་བོ་འདོད། །ཅེས་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེ་ལྟར་ན་སྐེ་བ་མེད་པ་འདྲི་ཡང་

དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱའྲི་དངོས་སུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དངོས་སུ་ནྲི་དོན་དམ་པ་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དོན་དམ་དངོས་དང༌། མཐུན་པའྲི་དོན་དམ་གཉྲིས་ལས། གང་གྲི་ངོ་

ན་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཡང་ལོག་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའྲི་རྲིག་ཤེས་རོག་མེད་ནྲི་དོན་ཙམ་དངོས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་

པའྲི་རྲིག་ཤེས་རེས་དཔག་ལྟ་བུའྲི་རོག་བཅས་ནྲི་རང་གྲི་བོ་ངོར་བདེན་འཛིན་གྲི་

སྤོས་པ་གཅོད་ནུས་ཀང་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་གཅོད་མ་ནུས་པས་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ན་

དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་གྲི་དོན་དམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ནྲི་རྲིག་ཤེས་ལ་དོན་དམ་

དུ་བྱས་ནས་དེ་ལ་དངོས་དང་མཐུན་པའྲི་དོན་དམ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། མྱུ་གུ་

བདེན་མེད་དེ་ཉྲིད་སྤྲིར་དོན་དམ་དངོས་ཡྲིན་ཀང་དེ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་

ངོ་ན་བདེན་པ་དང་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་གཉྲིས་ཀ་བཅད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཆར་

ཚུལ་ལ་ལྟོས་ན་རྲིག་ཤེས་རེས་དཔག་གྲི་སྣང་ངོར་སྤོས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་བཅད་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

དོན་དམ་དངོས་མ་ཡྲིན་ཞེས་ཀང་འཇོག་ལ། བདེན་མེད་ལྟ་བུའྲི་མེད་དགག་དོན་

དམ་དངོས་དང༌། བདེན་མེད་དང་མྱུ་གུ་ཚོགས་པའྲི་མ་ཡྲིན་དགག་ལྟ་བུ་ནྲི་མཐུན་

པའྲི་དོན་དམ་དུ་འཇོག་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉྲིས་ཀ་འབྱེད་ཚུལ་ཤེས་དགོས་

སོ། །

གཉྲིས་པ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ། བདེན་

གཉྲིས་ལས། སྣང་དུ་འད་ཡང་དོན་བྱེད་དག །ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང་མྲི་ནུས་ཕྲིར། །ཡང་

དག་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་པའྲི། །ཀུན་རོབ་ཀྲི་ནྲི་དབྱེ་བ་བྱས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་སུ་བཞེད་ལ། འདྲི་དག་གྲི་ལུགས་

ལ་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་ཁབ་པས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་མྲི་འབྱེད་ཀྲི་

ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་དོ། །

ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ནྲི། འཇུག་པ་ལས། གནོད་པ་མེད་པའྲི་དབང་པོ་དྲུག་

རྣམས་ཀྲིས། །གཟུང་བ་གང་ཞྲིག་འཇྲིག་རེན་གྲིས་རོགས་ཏེ། །འཇྲིག་རེན་ཉྲིད་ལས་

བདེན་ཡྲིན་ལྷག་མ་ནྲི། །འཇྲིག་རེན་ཉྲིད་ལས་ལོག་པར་རྣམ་པར་བཞག །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་ཀྲི། 

རང་ལུགས་ལ་མྲི་འབྱེད་ལ། དེ་ཡང་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་ལོག་གྲི་དབྱེ་བ་

གཉྲིས་ཡོད་ཀང༌། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ན་ཡོད་པའྲི་དབྱེ་བ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་མྲི་ལེན་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་བྱེད་

པ་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བྱེད་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཐལ་འགྱུར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མྲི་ལེན་ཞེས་འཆད་པ་གཏན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་

བདེན་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་རང་ལུགས་ལ་བྱར་མྲི་རུང་བར་ཐལ། དེ་བྱེད་པ་འཇྲིག་

རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བྱེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འཇྲིག་རེན་ཤེས་ངོ་

ན་ཡང་ལོག་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡོད་ཅེས་པ་ཡང༌། འཇྲིག་རེན་པའྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་རང་

ག་བས་ཡང་ལོག་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཐ་སད་

པའྲི་ཚད་མས་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་གཏན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཚད་མས་གྲུབ་

པའྲི་དོན་དུ་ཁས་བངས་ནས་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་རྲིགས་པ་

སྨྲ་བའྲི་ཚུལ་ལས་འདས་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཟུགས་སོགས་རྣམས་

འཇྲིག་རེན་པའྲི་བོ་གང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ངོ་ན་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའྲི་བོ་ནྲི་བདེན་

འཛིན་ཡྲིན་པས་ཚད་མར་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་ཚུལ་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན་

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། མེ་ལོང་ནང་གྲི་བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་མྲིག་ཤེས་ལ་བྱད་

བཞྲིན་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་མྲིག་ཤེས་དང་བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འཇྲིག་རེན་པ་རང་ག་བ་དག་གྲིས་ཀང་རོགས་ལ། བྱད་

བཞྲིན་ནྲི་ཆ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འཇྲིག་རེན་པ་རང་ག་བ་

དག་གྲིས་རོགས་མྲི་ནུས་འཇྲིག་རེན་པ་རང་ག་བའྲི་ཤེས་ངོ་ན་དེ་གཉྲིས་ལ་སྣང་བ་

ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་ལ་བྱད་བཞྲིན་དང་

གཟུགས་བརྙན་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་ཁད་པར་མེད་དེ། གཉྲིས་ཀའང་སྣང་

བ་ལྟར་གྲུབ་པས་སོང་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཤེས་

ངོ་ན་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་དང་ཟླ་བ་གཅྲིག་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་



 611  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

གཉྲིས་ཀ་ཡང་ལོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་དོན་དམ་

དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་གཏན་ནས་མ་ལྟོས་པར་གློ་བུར་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་

པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་བོ་རང་ག་བས་རང་སོབས་ཀྲིས་རོགས་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཀ་

བུམ་སོགས་དང་དེར་སྣང་གྲི་མྲིག་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་

དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་གློ་བུར་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མྲི་བསད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་

པའྲི་བོ་རང་ག་བའྲི་ངོ་ན་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་སྣང་

བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པས་སོང་པར་རོགས་པ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ལ་ངེས་པར་

རག་ལས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་དག་དང་ལོག་པ་

གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་དག་ཀུན་

རོབ་དང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གང་

དུ་ཡང་མ་གསུངས་ལ། བདག་གྲི་བ་མ་ཡང་མྲི་བཞེད་ཅྲིང༌། གཏན་ནས་ཁས་བངས་

དུ་མྲི་རུང་སེ། འཇྲིག་རེན་པའྲི་བོར་རང་དགའ་པའྲི་ངོ་ན་ཀ་བུམ་སོགས་ཀུན་རོབ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། བོ་གང་གྲི་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་པར་འཇོག་པའྲི་བོ་དེའྲི་ངོ་ལ་

ལྟོས་ནས་རྫུན་པར་འཇོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་ཁས་མྲི་ལེན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། བརོད་པར་བྱ་སེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་དག་

པ་དང་ལོག་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེར་མྲི་རུང་བར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་

གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་དབྱེ་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ན། ཐ་སད་ཙམ་

དུ་ཡང་གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་བས་ཁབ་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ན། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ན། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་རྫུན་པ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན། ཐ་སད་དུ་བདེན་གྲུབ་ཡྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སེ། བདེན་

རྫུན་ཕན་ཚུལ་སངས་པའྲི་དངོས་འགལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཐ་སད་དུ་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་

དབྱེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡང་དག་དང་ལོག་པའྲི་དབྱེ་བ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཐ་སད་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། 

སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་འཆར་ན་གཟུགས་རང་ངོས་ནས་

ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཞྲིག །མྲིག་ཤེས་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་

ཕྲིར། ཟུར་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཟུར་ཕྲི་མ་མ་གྲུབ་ན་

ཐལ་བ་སྔ་མ་ལ་འདོད་པ་ཉམས་སོ། །དེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་བའྲི་ནང་ནས་ཡང་དག་པ་ཡྲིན་ན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་ནང་ནས་ཡང་དག་པ་ཡྲིན་པའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་ཤེས་པ་

ཡོད་ན་སྣང་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་ཤེས་པ་ཡོད་པར་གདོན་མྲི་ཟ་

བར་འདོད་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་འདོད་ན། ཐ་སད་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མྲི་འདོད་

བཞྲིན་དུ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་མྲི་སྲྲིད་

པར་ཡང་ཁས་ལེན། རང་ལུགས་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་འཐད་པར་

ཡང་ཁས་ལེན་པ་ནྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་གང་གྲིའང་གཏྲིང་མ་ཕྲིན་པའྲི་མུན་སྤྲུལ་ལོ། །དེ་

བས་ན་ཐལ་རང་གཉྲིས་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཁད་པར་འབྱུང་བ་ནྲི། ཀུན་རོབ་ཀྲི་གཞྲི་ལྡོག་ཡྲིན་པའྲི་ཡང་ལོག་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་པར་ལ་ཐུག་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་འདོད་མྲི་འདོད་ལ་ཐུག་པས་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །དེ་

ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པའྲི་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ནྲི་

འཇྲིག་རེན་གྲི་ཤེས་ངོ་ལ་གནས་པ་དང༌། དབུ་མ་པ་རང་གྲི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པ་གང་

གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཐ་སད་དུ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་དང༌། ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་མྲི་འབྱེད་ཀྲི་

ཁད་པར་གྲི་དབང་གྲིས་རས་གྲུབ་ཁས་ལེན་མྲི་ལེན་གྲི་ཁད་པར་ཡང་བྱུང་བ་ཡྲིན་

ལ། གང་དག་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་རས་གྲུབ་ཁས་ལེན་ནོ་

ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ལུགས་འདྲི་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་ལ་

འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་ཤྲིང༌། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། ས་བཅུ་

པའྲི་མདོ་རྒྱས་པར་དངས་པའྲི་མཐར། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་ན་སེམས་དང་བཅས་པ་སུ་

ཞྲིག་དེ་ཉྲིད་ལས་བཅས་པའྲི་ལུང་མཐོང་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རས་སུ་ཡོད་པར་

རོག་པར་བྱེད་དེ་ཡོངས་སུ་རོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་ལྟ་བས་བྱས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་དང༌། ཤེས་རབ་མེད་པས་རས་ཤེས་ཙམ་ལ་ཆགས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཞན་

གྲི་དབང་གྲི་བུམ་པ་སོ་མ་བཏང་བར་ཆུ་དང་འད་བ་བླུགས་ནས་རང་གྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་

ཚུལ་ངན་པའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རེན་གྲིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཇྲིག་རེན་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པ་

འདུག་ཤྲིག་སོང་ཤྲིག་བྱོས་ཤྲིག་ཚོལ་ཤྲིག །ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐམས་ཅད་འཇྲིག་པར་རོགས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལ་རྒུད་པ་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་སྲྲིད་པར་

འགྱུར་གྲི། མངོན་པར་མཐོ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གཞན་དབང་གྲི་དངོས་པོ་རས་གྲུབ་

ཏུ་ཁས་བངས་ན་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་བཞག་ཏུ་མྲི་རུང་བར་གསུངས་པ་

དང༌། དེ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར་རས་ཀྲི་སྐེ་

བ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་སྲྲིད་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། རས་ལ་འཇུག་པས་ཕྲིན་

ཅྲི་ལོག་མྲི་འགྱུར། ཞེས་པ་ར་འགྲེལ་གྲིས་ཡུལ་རས་སུ་གྲུབ་ན་ཡུལ་ཅན་གྲི་བོ་ཕྲིན་

ཅྲི་མ་ལོག་པར་འགྱུར་དགོས་པར་བཤད་པ་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། རས་སུ་གྲུབ་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་རྣམས་རྣམ་

གྲངས་ཡྲིན་པར་དངོས་སུ་བཤད་པ་སོགས་མ་ངེས་བཞྲིན་དུ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་

པའོ། །འོ་ན་རང་འགྲེལ་ལས། དཔེར་ན་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ངའྲི་རས་ཕོགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་

པ་དང༌། ཅྲིག་ཤོས་ཀྲིས་དེ་ལ་བརྒལ་ཞྲིང་བརག་པ། རས་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། དེ་བུམ་པའོ་

ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། བུམ་པ་ནྲི་རས་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྨྲི་ལམ་གྲི་

བུམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །ཞེས་དེ་དེས་སུན་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡུལ་ལ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ངོ་ན་འཇྲིག་རེན་པའྲི་གྲགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེལ་བར་བྱེད་པ་

ལ་འཇྲིག་རེན་གྲིས་གནོད་པར་འགྱུར་གྲི། ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་

འཇྲིག་རེན་ན་ནོར་ལ་རས་ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པ་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྨྲས་པ་ལ༌། 

རྲིགས་པས་དཔད་ནས་དེ་འད་བའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་དགག་པ་མྲི་འཐད་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ནོར་ཆེ་ཆུང་ལ་རས་ཆེ་ཆུང་གྲི་ཐ་སད་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་

རས་གྲུབ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ན། ཐ་སད་དུ་རང་རྲིག་ཁས་ལེན་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྲིགས་པར་ཐལ། འཇྲིག་རེན་ན་ང་རང་གྲིས་ང་རང་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པ་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཐ་སད་དུ་རག་དངོས་དང་བདེན་གྲུབ་ཡོད་བར་ཐལ། འཇྲིག་རེན་ན་ཆུ་

རག་ཏུ་འབབ་བོ་ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པ་དང༌། འདྲི་ཁོ་ན་བདེན་གྲི་གཞན་ནྲི་རྫུན་ནོ་ཞེས་

ཐ་སད་བྱེད་པ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་

གཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ནས། ད་ནྲི་དེའྲི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཅུང་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱ་སེ། 

ཅྲི་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་ཀྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྲི་སྐད་

བཤད་པ་བཞྲིན་ཡྲིན་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། དཔེར་ན་སྦྲུལ་ནྲི་ཐག་པ་

བསོགས་པའྲི་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་བཏགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དེ་ལ་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་སྦྲུལ་དངོས་ལ་ནྲི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་མ་

བརགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་ཡང་གཞན་གྲི་དབང་བྱས་པ་ཅན་ལ་

ནྲི་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་དག་ནྲི་བཅོས་མྲིན་དང༌། །གཞན་ལ་ལྟོས་

པ་མེད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་བྱས་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཟུང་

བཞྲིན་པའྲི་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་བྱས་པ་ཅན་གཟུགས་བརྙན་དང་འད་བ་ལ་

བཏགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ལ་ནྲི་དངོས་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་

མ་བརགས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དངོས་པོ་བྱས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞྲིན་འབའ་

ཞྲིག་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པས་དེ་ཉྲིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་

བརོད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་དང༌། གཞན་གྲི་དབང་དང༌། ཡོངས་སུ་གྲུབ་

པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་རོགས་པར་བྱས་ནས་མདོའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོངས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གོ་

བདེ་བར་བརོད་ན། གཤྲིས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་གཞན་དབང་རེན་

འབེལ་ལ་ཀུན་བཏགས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་གཟྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

གང་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་པའྲི་ཡུལ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཡྲིན་ཞེས་

གསུངས་པས། ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་འདྲི་གཞན་དབང་དང༌། 

དེ་ཉྲིད་གནས་ལུགས་སམ་ཡུལ་གྲི་གཤྲིས་ལུགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པའྲི་ཆ་ཀུན་

བཏགས་དང༌། འདྲི་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བསན་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

དངོས་པོ་བྱས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གང་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བའྲི་རྲིག་ངོ་ན་རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་བྱས་པའྲི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་

ཡུལ་དུ་མེད་པ་སེ་དངོས་པོ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྲི་ཀུན་རོབ་གང་ཡང་དེའྲི་ཡུལ་དུ་

མེད་དོ། ། 

གསུམ་པ་བདེན་པ་གཉྲིས་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད་ནྲི། 

རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པའོ། །འོ་ན་

ཀུན་རོབ་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་སྨྲས་པ་དང་ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགལ་ཞེ་ན། ཁོ་

རང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཚུལ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་

ཡྲིན་པ་དང༌། གཞལ་བྱ་དེ་ཁོས་ཇྲི་ལྟར་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་

གཞལ་བྱ་ལ་མ་བསླུས་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་མན་

ཆད་ཀྲི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། རང་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་བའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཁྲུལ་བས་ཁབ་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚད་མ་དང༌། འཕགས་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་ཡང་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་རྣམས་རང་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་སའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་ཤེས་

ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མྲིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་གཟུགས་སུའང་སྣང༌། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་གྲུབ་པར་ཡང་སྣང་ཀང་གཟུགས་གཟུགས་སུ་གཞལ་གྲི། གཟུགས་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་གཞལ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀྲི་སྣང་བ་

དང་གཟུགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྣང་བ་གསུམ་ག་ལ་ཚད་མར་སོང་

ཀང༌། གཟུགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་འགྲོ་མྲི་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ནྲི་ཚིག་གསལ་ལས། མངོན་རེས་གཉྲིས་དང༌། ལུང་གྲི་ཚད་

མ་དང༌། ཉེར་འཇལ་གྲི་ཚད་མ་སེ་བཞྲི་བཤད་པ་ནྲི་རོད་བཟློག་ར་འགྲེལ་ལ་ལྟོས་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། ལུང་གྲི་ཚད་མ་ཞེས་པ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་འཇལ་བའྲི་ཡྲིད་ཆེས་

རེས་དཔག་ཡྲིན་ལ། ཉེར་འཇལ་ཞེས་པ་ནྲི་དཔེ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་

དཔོག་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་དེ་གཉྲིས་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་པའྲི་ཕྲིར་སྤྲིར་ཚད་མ་ལ་

མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་པར་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ལ་ཡང་རང་རྲིག་མངོན་སུམ་ནྲི་བཀག་ཟྲིན་ཅྲིང༌། ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཡང་རྣམ་

འགྲེལ་ངེས་སོགས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མྲི་བཞེད་དེ། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་ལས། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་དོན་གཅྲིག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་སེ་གང་དང་པོར་སྐེ་བའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་

དངོས་སུ་བྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོབས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་རོག་ཅྲིང་སྐེ་བ་ན། དེས་ཀང་དོན་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་ཉེ་

བར་འདོགས་སོ། །ཞེས་དབང་ཤེས་ཀྲིས་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་དོན་དེ་དངོས་སུ་

གསལ་བར་རྲིག་ལ། ཡྲིད་ཤེས་ཀྲིས་དབང་ཤེས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་རྲིག་གྲི །དབང་

ཤེས་བཞྲིན་དུ་དངོས་སུ་གསལ་བར་མྲི་རྲིག་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། དབང་ཤེས་ཀྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཡུལ་རྲིག་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་རྣམས་དན་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འོན་ཀང་ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་མྲི་བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་

ལས། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་མོང་པའྲི་རྣམ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། 

གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་བྱ་བ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་སོགས་ཉམས་སུ་མོང་

བའྲི་རྣམ་པས་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་མངོན་གྱུར་འཇལ་བའྲི་ཚད་མར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ནྲི་ཚད་མ་དང༌། བདེ་སྡུག་

བཏང་སོམས་གསུམ་ནྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མདོ་ལས་ཀང༌། ཉམས་སུ་མོང་བ་

ཁད་པར་ཅན་ཚོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་ལ། གང་ཉམས་སུ་མོང་ན་བདེ་

སྡུག་སོགས་ཉམས་སུ་མོང་ཞེས་འཆད་དགོས་ཤྲིང༌། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་ལས་

ཀང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་ངོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་མོང་བྱ་མོང་

བྱེད་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་དུ་བོ་ལ་སྣང་ཞྲིང་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཁ་ནང་ལྟ་ལ་

རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་ནུབ་པའྲི་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་བཀག་པ་དང་

མྲི་མཚུངས་པས་རང་རྲིག་ཁས་ལེན་དགོས་པར་ཐལ་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །

རང་ལུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་སངས་རྒྱས་པ་མྲི་



 619  

སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

སྲྲིད་པས་དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་མངོན་སུམ་རྲིགས་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་སོ། །དེ་ཡང་

ཚིག་གསལ་ལས་གལ་ཏེ་མཚན་གཞྲིའམ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ། སྤྲིའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀང་རུང་སེ། འཇྲིག་རེན་ན་ཡོད་ན་ནྲི་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པར་

བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་རྣམ་བར་

ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི་

མངོན་རེས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཙམ་ངོས་འཛིན་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་

པས་གཞྲི་གྲུབ་ན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བས་ཁབ་པར་སོན་པ་

མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རང་སྤྲི་གང་ཡྲིན་ཀང་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་སོན་པའང་མ་

ཡྲིན་ཏེ། ལུང་དེའྲི་འཇུག་ཐོགས་སུ་ཚིག་གསལ་ལས། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་ཅན་

རགས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་རེས་སུ་དཔག་

པའོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཚིག་གསལ་ཀྲི་ལུང་སྔ་མ་དེའྲི་དོན་ནྲི། དངོས་སྨྲ་བས་རང་སྤྲི་གང་དུ་

ཁས་བངས་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ཀང་ཆོས་དེ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་ཅན་གྲི་

ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཡུལ་དེའྲི་སྣང་བ་འཆར་བས་ཁབ་ཅྲིང་ཤེས་པ་གང་ལ་

ཡུལ་གང་གྲི་སྣང་བ་ཤར་བའྲི་སྣང་བ་དེའྲི་ཤེས་པ་དེའྲི་ཡུལ་མངོན་སུམ་པ་ཡྲིན་

པས་ཁབ་ལ། དེའྲི་ཚེ་ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་དངོས་དང༌། ཡུལ་ཅན་ལ་མངོན་

སུམ་གྲི་སྒ་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་དེ་མངོན་སུམ་

པ་ཡྲིན་ན་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། རང་གྲི་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་

ཤེས་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་དོན་དུ་བཞེད་ལ། གཉྲིས་སྣང་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁོ་རང་ལ་ཤར་བའྲི་ཡུལ་གྲི་སྣང་བ་དེ་ལ་མྲི་སླུ་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ན་གཉྲིས་སྣང་

ཅན་གྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ཁོ་རང་ལ་ཤར་བའྲི་ཡུལ་གྲི་སྣང་བ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །

དེས་ན་བདག་འཛིན་གཉྲིས་དང༌། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་སོགས་

ལོག་ཤེས་རྣམས་ཀང་བདག་གཉྲིས་ཀྲི་སྣང་བ་དེས་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་སྣང་བ་དེས་ཟླ་

བ་གཉྲིས་ཀྲི་སྣང་བ་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གྲི་

ཡུལ་མངོན་སུམ་པ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་

ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་ལ་ཤར་བའྲི་ཟླ་གཉྲིས་ཀྲི་སྣང་བ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དེ་འདའྲི་སྣང་བ་དེ་ཁོད་ཀྲི་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྣང་བ་དེ་ངེས་

པའྲི་ངེས་ཤེས་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་སོབས་ཀྲིས་འདེན་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

བདག་འཛིན་གཉྲིས་དང་ཟླ་བ་གཉྲིས་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་སོགས་རང་ལ་ཤར་བའྲི་

ཡུལ་གྲི་སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀང༌། སྤྲིར་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། རང་རང་གྲི་

འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་ལ་ཚད་མྲིན་གྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་རང་ལ་ཤར་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་སྤྲིར་

ཚད་མ་ཡྲིན་པར་བཞག་མྲི་ནུས་ཀྲི། འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་

དབྱེ་བས་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་མདོ་སེ་པ་དག་རང་

གྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲིས་ལོག་ཤེས་སུ་མྲི་འཇོག་གྲི་འཛིན་

སངས་ཀྲི་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་མ་སོང་གྲི་དབང་གྲིས་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་མྲིན་སོ་

སོར་འཇོག་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་བོའྲི་དབྱེ་བ་མེད་པར་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཐལ་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །ཡང་འདྲི་སམ་དུ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་ལས་ནྲི་

ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྲི་སྣང་བ་ལ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ། རང་གྲི་

སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་མྲི་ཁབ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེས་དཔོད་པ་

ན། སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་སོགས་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་

ཡྲིན་པར་རང་གྲི་སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་འཇོག་ནུས་ཏེ། རོག་མེད་ཤེས་པའྲི་

ཡུལ་གྲི་གཙོ་བོ་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པ་ལྟ་བུ་རང་གྲི་སྣང་བ་

ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀང་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། ཞེན་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་མྲིན་ཞྲིང་རོག་

པའྲི་ཡུལ་གྲི་གཙོ་བོ་ཞེན་ཡུལ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སམ་དུ་དོགས་པར་མྲི་བྱ་སེ། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་མྲིན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲི་ལྟར། རོག་མེད་ཤེས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་གཙོ་བོ་སྣང་ཡུལ་ཡྲིན་ཀང་སྣང་བ་ཙམ་

སྣང་ཡུལ་གྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་གྲི། སྣང་བ་དེའྲི་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་བའྲི་སྣང་ཡུལ་ཉྲིད་

སྣང་ཡུལ་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྔོན་པོའྲི་སྣང་བ་ཙམ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་

སྣང་ཡུལ་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་གྲི་དེའྲི་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་དེའྲི་སྣང་ཡུལ་གྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་སྣང་བ་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀང་སྣང་བ་དེའྲི་སྣང་

གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་དོན་གང་ལ་ཡང་ཚད་མར་མ་སོང་ན་ཚད་མ་མྲིན་ཏེ། ཚད་མར་

སོང་སའྲི་སྣང་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྣང་གཞྲིར་གྱུར་

པའྲི་སྣང་ཡུལ་གཙོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁད་པར་འབྱེད་པས་སྔོ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་ལ་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་

ཁད་པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་སོ་སྐེའྲི་རོག་མེད་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་ལོག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤེས་ཡྲིན་དགོས་པའམ། ཡང་ན་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྣང་ཡུལ་གཙོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁད་པར་འདོད་

ན་རོག་མེད་ཤེས་པ་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་གཙོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས། ཚད་མ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་

ཁད་པར་ཡང་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པས་དཔད་པ་རྣམ་པར་མ་དག་པའྲི་ཐག་ཆོད་

མ་བྱེད་པར་ཞྲིབ་ཏུ་བསམ་པར་རྲིགས་ལ། རེའྲི་གསུང་རབ་གང་ནའང་རོག་མེད་

ལོག་ཤེས་ཚད་མར་སོན་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པའང་ཤེས་པར་བྱོས་

ཤྲིག །རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་ལ་མྲི་སླུ་བ་ཙམ་གྲིས་

ཚད་མར་འཇོག་མྲི་ནུས་པར་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བ་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། 

ཚད་མ་ལས་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བ་དགོས་པར་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མ་ཙམ་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་

ཅྲིང་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་ཚད་མ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་རྙེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔ་

མ་དེར་ཐལ། གློ་བུར་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་གནོད་པ་མེད་ཅྲིང་མ་བརགས་མ་དཔད་པར་

འཇུག་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་རང་ག་བས་རང་གྲིས་གཞལ་བའྲི་དོན་ལ་

མྲི་སླུ་བ་ཙམ་ལ་ཚད་མར་ཐ་སད་བྱེད་ཀྲི་གསར་དུ་མྲི་སླུ་བའྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སད་བྱེད་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རོག་གེ་པ་དག་གྲིས་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་

དུ་གསར་དུ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སོས་དགོས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཚད་མར་སོང་ཚུལ་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་རྙེད་པའྲི་དོན་ལ་ཚད་མར་འཇོག་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྲི་ལུགས་ལ་རེས་དཔག་

ཚད་མ་རྣམས་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཞྲིང་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་ཀང་འདྲིར་

ནྲི་དེ་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་སེ། སྒ་མྲི་རག་རོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་སྒ་མྲི་རག་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའྲི་རགས་ཀྲིས་

རེས་དཔག་དེ་སྒ་མྲི་རག་པ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་མྲི་འགྲུབ་ན། མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པར་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའྲི་རགས་ཀྲིས་

མྲིག་ཤེས་སྔོན་པོ་ལ་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ལུགས་འདྲི་ལ་རང་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཚད་མ་

ཡོད་མེད་ཀྲིས་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་མྲིན་དུ་འཇོག་གྲི །ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་

དང༌། རང་དང་སྣང་ཚུལ་འགལ་པའྲི་ཚད་མ་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྲིས་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་

མྲིན་དུ་འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །རོག་མེད་ཤེས་པའྲི་འཛིན་སངས་མྲི་སྲྲིད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་

མ་བསབ་པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེས་པའྲི་འཛིན་སངས་དང་ཞེན་སངས་གཅྲིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚད་མའྲི་འཛིན་སངས་ཞེས་པ་ནྲི་ཚད་མ་དེས་རང་གྲི་

གཞལ་བྱ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཟེར་ལ། བདག་འཛིན་དང་བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའྲི་སང་གཉེན་རྣམས་དམྲིགས་པ་གཅྲིག་ལ་དམྲིགས་

ནས་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བར་འདོད་པ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་འཛིན་

སངས་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །མངོན་སུམ་དངོས་བཏགས་

ཀྲི་དོན་ཡང༌། སྤྲིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་འགལ་བར་

བཞེད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་ལྟར། སྔོན་པོ་དེ་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་སྔོན་པོ་

ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་སུམ་བཏགས་པ་པ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་

ལ། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དེ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་གཞན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སེམས་ཤེས་པའྲི་མངོན་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་མངོན་སུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མངོན་

ཤེས་དེ་མྲིག་ཤེས་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་སུམ་བཏགས་པ་པ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའྲི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་འདྲི་པའྲི་

ལུགས་ལ་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་

ལྟ་བུ་ཡང་ཁོ་རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྔོན་པོ་མངོན་གྱུར་པ་དེ་ལ་

མོང་སོབས་ཀྲིས་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བཞེད་

པས་བཅད་ཤེས་ཡྲིན་པ་དང་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་

པ་དང་སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པ་ཡང་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་ནྲི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྲི་དོན་གྲི་རོད་པར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་དོན་ནྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་ལ་དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་ཞེས་བྱས་ནས་བུམ་པ་དང་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ཡོངས་སུ་དཔོད་པར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་རྩྭ་དང་སོག་མའྲི་མེ་བཞྲིན་དུ་མངོན་སུམ་

གྲི་རྒྱུ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་རོད་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་རོག་བལ་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་

སོས་པ་འགོག་པ་ཚིག་གསལ་དང༌། བཞྲི་བརྒྱ་པའྲི་འགྲེལ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལས་རྒྱས་

པར་གསུངས་མོད་ཀྲི་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་ལ་དབྱེ་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། 

རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉྲིས། དང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད། རགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་མངོན་སུམ་པ་ལ་མྲི་སླུ་པའྲི་ཤེས་པ། 

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རགས་ལ་བརེན་ནས་རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ། དེ་ཡང་ཡུལ་མངོན་སུམ་པ་རོགས་

པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཡུལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། 

དཔེར་ན་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་

ལ་གཞལ་བྱ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་མ་ཁབ་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་སྔོ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོ་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་མཐོང་

ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་འདོད་ན་ལོང་བས་ཀང་གཟུགས་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ལས། དབང་པོའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རང་གྲི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་

སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་མངོན་སུམ་པ་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ། དཔེར་ན་

མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །ཡྲིད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་དབང་ལས་དངོས་སུ་སྐེས་ཤྲིང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ལ་མ་བརེན་པར་རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞལ་བྱ་མངོན་སུམ་པ་

ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ། དཔེར་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་རེས་སུ་སྐེས་པའྲི་སྔོན་པོ་

དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའྲི་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་

དངོས་སུ་སྐེས་ཤྲིང་རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པའམ་བདག་མེད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕ་རགས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་སླུ་བའྲི་རོག་བལ་

གྲི་ཤེས་པ། དེ་ཡང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང༌། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་

བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཤེས་པ་

ཡྲིན་ན། འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། མྲི་སྡུག་པ་སྒོམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ལ་ས་གཞྲི་ཀེང་རུས་སུ་སྣང་བའྲི་ཤེས་པ་སོགས་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ལ། སྦོར་

ལམ་དུ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་སྤྲི་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་

རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པས་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་མྲི་སྲྲིད་པར་འདོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་

བདག་མེད་གཉྲིས་ཕ་བ་མཐར་ཐུག་པ་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པའྲི་གོང་

རོལ་དུ་བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་

པའྲི་རས་ཡོད་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང༌། གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྲི་སོང་ཉྲིད་རྣམས་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་

ཕབས་ནས་སྒོམ་པ་འོང་ཞྲིང་དེ་ཉྲིད་གོམས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་བར་

ཉམས་སུ་བངས་ན་དོན་དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་མཐོང་བ་འོང་ཡང༌། དེ་

འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ཡྲིན་པས་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པར་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚད་མའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། ། 

བཞྲི་པར་སོང་ཉྲིད་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བདག་གྲི་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ལ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

བརེན་ནས་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གྲིས་རོགས་པར་བྱ་ཞྲིང་གང་དག་གསུང་རབ་

དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་དང༌། བ་མ་སྔ་མ་དག་གྲི་སོ་སོའྲི་གཞུང་ལས་འབྱུང་

བ་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྲི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་དག་པ་དང༌། ཡང་དག་པ་མ་ཡྲིན་པ་

མཐའ་དག་ལ་ཅུང་ཟད་མ་སྦངས་ཤྲིང༌། ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་གྲི་བསམ་གཏན་གྲི་

བདེ་བ་ལ་མངོན་པར་རོལ་པའྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་མན་དག་གྲི་གནད་ལ་སེ་གོལ་

གཏོག་པ་ཙམ་དུ་ཡང་འདྲིས་པར་མ་བྱས་པར་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྲི་མན་

ངག་ཏུ་ཐ་སད་བྱས་པ་ཉེས་པར་བཤད་པའྲི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགོད་པ་སྣང་

མོད་ཀྲི། ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བར་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བྱང་བ་དག་ཐུན་མོང་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལ་ལེགས་པར་བྱང་བའྲི་

མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་དག་གྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲི་གེ་རྣམ་པར་

དགོད་པའྲི་ངལ་བ་མ་བྱས་སོ། །

ལྔ་པ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་འབས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་གོང་དུ་

ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བདག་མེད་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་རྲིགས་པ་ཡང་

དག་གྲིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕེབ་ནས་རོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དེ་ཉྲིད་གོམས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་

ལག་དང་མ་བལ་བར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་

པས་མོས་པ་སྤོད་པའྲི་ས་དང་འཕགས་པའྲི་ས་བཅུ་རྲིམ་གྲིས་བགྲོད་དེ་ས་བཅུ་

རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་བག་

ཆགས་ལྷག་མ་མེད་པར་སངས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་ཐུགས་དག་པ་གཉྲིས་

ལྡན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་སར་ལྡང་བ་མེད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ། ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ཡང༌། ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ངོ་བོ་དང་

ཐ་མྲི་དད་ཅྲིང་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀྲི་བར་དུ་སྐད་ཅྲིག་ཀང་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པའྲི་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། སེམས་འགགས་པ་དེ་སྐུ་ཡྲིས་

མངོན་སུམ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་བའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའྲི་ལུགས་ཀྲིས་དང་པོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་གནས་ནྲི་འོག་མྲིན་ཁོ་ན་དང་ཕྲིས་འཚང་

རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པའྲི་གནས་ནྲི་འདོད་ཁམས་ཡྲིན་ལ། འོག་མྲིན་གྲི་ངོས་འཛིན་

དང༌། གཟུགས་སྐུ་བེམ་པོ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་སོགས་དཔད་པར་བྱ་བའྲི་གནས་དུ་མ་

ཞྲིག་ཡོད་ཀང་གཞན་དུ་འཆད་པར་འདོད་པས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། ། 

འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཡུལ་མཁེན་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ཞྲིག་

བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་ཆོས་གང་ཡང་མ་

གཟྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་ཀྲི། 

གདུལ་བྱའྲི་གཞན་ངོར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

འཇུག་པའྲི་རང་འགྲེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་སར་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་

བའྲི་རྒྱུ་བ་གཏན་ལོག་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་སྐབས་གནས་ལ་

སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཆེན་པོ་སེ། གང་བསྐབ་པར་བྱ་བ་དང༌། གང་གྲིས་སྐོབ་པར་བྱེད་

པའྲི་ཐབས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་མཁེན་པར་འདོད་དགོས་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཞན་ཡང་སོབས་བཅུ་དང༌། མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་སངས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་སུའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

ཡྲིན་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །

འཇུག་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། རང་བཞྲིན་འབའ་ཞྲིག་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་བས་དེ་

ཉྲིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་དང༌། མཁེན་བཟང་

ཁོད་ཀྲིས་སྐད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་དུ་

མ་ཞྲིག་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། འབས་བུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

མེད་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་གྲི་བར་དུ་ལམ་ལ་འབད་པ་ཐམས་ཅད་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། མཐར་གཏུགས་ན་ཤེས་བྱ་གང་ཡང་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་

མྲི་མཁེན་པ་དང༌། གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་གང་ཡང་མ་གཟྲིགས་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

གཟྲིགས་པར་བཤད་པའྲི་ལུང་གྲི་དོན་མ་གོ་བ་ལ་བརེན་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་

ཤེས་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་སུ་སྣང་ལ། ཚུལ་དེ་ནྲི་གོང་དུ་བཀག་ཟྲིན་

ཅྲིང༌། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གྲི་རྒྱུ་བ་ལོག་པའྲི་དོན་ནྲི། ཚིག་གསལ་ལས། མདོ་

ལས་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན་ཡྲི་གེ་

རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་མེད་པའྲི་དོན་རྣམ་རོག་མེད་པ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་མེད་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་འབེལ་མེད་དོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་བྱ་མཁེན་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། སོབ་ལམ་གྲི་

གནས་སྐབས་སུ་བདེན་གཉྲིས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བའྲི་བག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཆགས་ཀྲི་དྲི་མ་མ་སངས་པས། བོ་གཅྲིག་ལ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་ཀ་ཅྲིག་

ཅར་མངོན་སུམ་སྣང་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་མཉམ་རེས་རེས་འཇོག་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

མཉམ་རེས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་ནྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་

བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་གྲིས་བདེན་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཇྲི་

ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་དང༌། མཉམ་རེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་

ཀང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་ལྡོག་པས་འབྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྲིན་སོང་བའྲི་ཚེ་ན། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ལ་

ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་རང་ལས་རྒྱངས་ཆད་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཅྲིག་

ཅར་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཉྲིས་སྣང་ཡོད་ཀང་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བ་

ཡྲིན་མྲི་དགོས་སོ། དེས་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་སྤྲིར་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ཀང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཇྲི་

སེད་པ་མཁེན་པ་མ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་རོབ་ལ་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པར་

སོང་བའྲི་ཆ་དེ་ལ་མཉམ་གཞག་དང༌། གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཀུན་རོབ་

ལ་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པར་སོང་བའྲི་ཆ་དེ་ལ་རེས་ཐོབ་ཅེས་བྱ་སེ། རྒྱུད་བ་ལས། 

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གྲོལ་རྣམས། །གསལ་དང་འཕོ་དང་དག་ཕྲིར་དང༌། །ཐ་དད་

མེད་ཕྲིར་འོད་དང་ཟེར། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་དང་མཚུངས། །ཞེས་པའྲི་

འགྲེལ་པར། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པ་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་ཤེས་བྱའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དམ་པའྲི་མུན་པ་སེལ་བར་

ཉེ་བར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་འོད་གསལ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །དེའྲི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཤེས་བྱའྲི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་འཇུག་པས་ན་འོད་ཟེར་གྲི་ད་བ་འཕོ་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་སོབ་ལམ་གྲི་གནས་སྐབས་ལྟར་མཉམ་གཞག་ལས་དུས་ཕྲིས་བྱུང་

བའྲི་རེས་ཐོབ་མ་ཡྲིན་གྲི། མཉམ་གཞག་དེའྲི་སོབས་ལས་ཐོབ་པས་རེས་ཐོབ་ཅེས་

བྱའོ། །དེ་ཡང༌། 

རྣམ་ཀུན་མཁེན་ཉྲིད་ཡེ ་ཤེས་ནྲི ། །མངོན་སུམ་མཚན་ཉྲིད་ཅན་དུ་

འདོད། །གཞན་ནྲི་ཉྲི་ཚེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས། །མངོན་སུམ་ཞེས་བྱར་མྲི་འདོད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་བདེན་གཉྲིས་རང་འགྲེལ་ལས། 

མཁེན་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི། །ཤེས་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་ཁབ་

ཅན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུས་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་མངོན་སུམ་

དུ་མཁེན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་རྲིང་གྲི་མྱུ་གུ་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བའྲི་དུས་ན་དེའྲི་རྲིང་

གྲི་དུས་ཀྲི་མྱུ་གུ་འཇལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་ལོ་སྔ་མའྲི་དུས་ཀྲི་མྱུ་གུ་དང༌། ལོ་ཕྲི་མའྲི་

དུས་ཀྲི་མྱུ་གུ་མངོན་སུམ་དུ་གཞལ་ཡང་ལོ་གཉྲིས་ཀྲི་མྱུ་གུ་དེ་རྲིང་གྲི་དུས་ཀྲིས་

ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཇལ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། ཡེ་ཤེས་དེ་དེ་རྲིང་གྲི་དུས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་ན། དེས་གཞལ་བའྲི་དངོས་པོ་དེ་རྲིང་གྲི་དུས་ན་ཡོད་མྲི་དགོས་ཏེ། སྔོན་གྲི་

གནས་རེས་སུ་དན་པའྲི་མངོན་ཤེས་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མྲི་མཁེན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འགལ་ཞྲིང༌། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤུགས་ལ་མཁེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཤུགས་རོགས་མེད་པར་སྨྲས་པ་

ཉམས་ལ། དངོས་སུ་སྣང་ན་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའམ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པ་གང་

གྲི་སྒོ་ནས་མཁེན། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་ཉྲིད་རང་ལ་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་བཞྲིན་དུ་ཐ་དད་

དུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་རང་གྲིས་རང་ཉྲིད་

གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རང་རྲིག་མངོན་

སུམ་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཅྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ཀང་དངོས་སུ་སྣང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དངོས་སུ་སྣང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

རྲིག་བྱ་རྲིག་བྱེད་དུ་འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཤུགས་ལ་རྲིག་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཤུགས་ལ་

རྲིག་པས་རྲིག་པའྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་གྲིས་རང་ཉྲིད་

དངོས་སུ་རྲིག་ན་རང་ལ་རང་གྲིས་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རང་ཉྲིད་རང་

དང་འད་བར་ཐལ་བའྲི་སྐོན་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། རང་གྲིས་རང་ཉྲིད་དངོས་སུ་རྲིག་ན་རྣམ་

པ་མ་ཤར་བར་རྲིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཁོ་བོས་བཟློག་ལ་སྨྲ་ཡྲིས་གནོད་བྱེད་སོན་

ཤྲིག །ཡུལ་གཅྲིག་རྣམ་མེད་དུ་དངོས་སུ་རྲིག་ན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རྣམ་མེད་དུ་དངོས་

སུ་རྲིག་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ཡུལ་གཅྲིག་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་རྲིག་ན་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲིག་དགོས་སོ་ཞེས་བརོད་ན་གང་

གྲིས་འབྱེད། ཡུལ་གཅྲིག་དོན་དམ་ཡྲིན་ན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་ཡྲིན་དགོས་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ཡུལ་གཅྲིག་རང་ལས་ཐ་དད་མེད་ན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རང་ལས་

ཐ་དད་མེད་དགོས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། 

འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་

སྒོ་ནས་རོགས་སམ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་རོགས། དང་པོ་ལྟར་ན་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་ཐ་དད་དུ་ཐལ། ཁོད་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་གང་

ཞྲིག་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་

པའྲི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་རྣམ་པར་བརགས་ན་དང་པོ་ཁས་མྲི་

ལེན་གྲི་ཕྲི་མའྲི་ཁབ་པ་ལ་ལན་བསན་པར་བྱ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་རོགས་ན་ཁོད་དོན་དམ་བདེན་

པ་མྲིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་

སྒོ་ནས་དངོས་སུ་རོགས་ན་ཁོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཁོད་ལ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པ་ཡྲིན་དགོས། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རང་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

པའྲི་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཆོས་མཐའ་དག་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པར་ཁས་

བངས་ན་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་དངོས་སུ་རོགས་པའང་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་གདོན་མྲི་ཟ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་
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ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་དངོས་སུ་རོགས་དགོས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དེ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཆོས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས་ལེན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ལས་ཐ་དད་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཆོས་

ཡྲིན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དེ་དངོས་སུ་སྣང་

ནས་རོགས་པས་མ་ཁབ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཐ་དད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་

སུ་སྣང་ནས་རོགས་པས་ཁབ་པ་བུད། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་

རོགས་དགོས་སམ་མྲི་དགོས། མྲི་དགོས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རྙེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རྙེད་མྲི་

དགོས་པས་ཀུན་རོབ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་མ་རྙེད་པར་ཁས་

བངས་ན་དགག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དགོས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་

པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ཐ་དད་དེ་དང་གྲུབ་

བདེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཆོས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་དངོས་སོ། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་སུ་རོགས་པར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པའྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་དངོས་སོ། །བརོད་པར་བྱ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྲི་རེ་

ཤྲིག་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་ན་འབས་བུའྲི་སྐབས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀླུ་དབང་ལེགས་བཤད་གདེངས་ཀའྲི་ནོར། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་

འདོད་དགུར་སྤོད་པ་ནྲི། །རྲིགས་པའྲི་སྐེ་བ་འཛིན་མཁས་དེད་དཔོན་མཆོག །ཐུགས་

རེས་ལྡན་པའྲི་ཡབ་ཀྲིས་བདག་ལ་སྒྲུབས། །སྤོས་པའྲི་ཆུ་འཛིན་རྒྱ་ལས་རྣམ་གྲོལ་

བ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་རྲིགས་ཚུལ་འོད་དཀར་གྲིས། །བདག་བོ་ཀུ་མུ་ད་ཁ་ཕེ་བའྲི་

ཆུས། །ད་ལྟ་སྐལ་བཟང་རེ་བ་ཡོངས་སུ་སྐོང༌། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་རྲིན་ཆེན་མཐར་

ཐུག་པ། །ངན་རོག་དྲི་མའྲི་སྐོན་གྲིས་མ་བསད་པར། །རྣམ་དཔོད་འགྲན་ཟླ་མེད་པའྲི་

མཁས་པ་ལ། །བསོད་ནམས་ཟོང་གྲིས་འཐོབ་ཀྲི་གཞན་དུ་མྲིན། །གསུང་རབ་ཆུ་

གཏེར་བསྲུབས་པ་ལས་འོངས་པའྲི། །བ་མའྲི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་མངས་པ་

ན། །མཁས་རློམ་ཉེས་བཤད་དུག་ཆུའྲི་རྲིང་བུ་ལ། །ཕན་བདེའྲི་སྲོག་འཕོག་མཐོང་

ནས་རྲིང་དུ་སངས། །ལྟ་ངན་མྲི་ཟད་ས་བོན་འདེབས་མཁས་པ། །ལོག་པའྲི་གཞུང་

ལུགས་སེལ་བ་མང་མཐོང་ནས། །ཆོས་འདོད་སྐེ་བོ་རྲིང་ནས་བགྲོད་རྣམས་

ལ། །མཁས་པ་སུ་ཞྲིག་བརེ་བ་སྐེ་མྲི་འགྱུར། །ལུགས་འདྲི་དང་ནྲི་གཞན་དང་དེ་ལས་

གཞན། །རྲིགས་པ་མཆོག་དང་དེ་བཞྲིན་ཕག་དོག་དང༌། །བསོན་བར་བྱེད་པས་

འཛིན་པ་དེ་ཡྲི་ཕྲིར། །ལུགས་འདྲི་ཐུབ་པའྲི་གཞུང་བཞྲིན་ཤྲིན་ཏུ་ཕ། །སེབ་ལེགས་

ཚིག་གྲི་སྦོར་བ་མྲི་ཤེས་ཤྲིང༌། །རྲིགས་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་གྲིས་སོང་ན་ཡང༌། །རྒྱལ་

པོས་ཆད་པའྲི་བཅའ་ཁྲིམས་ཕབ་པ་བཞྲིན། །ཡྲི་གེའྲི་རོམ་པ་ལྷུར་ལེན་ཨེ་མ་

མཚར། །གངས་ཅན་གཞན་སོང་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཆོས། །ཕལ་ཆེར་བླུན་པོ་གོ་བར་
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བྱེད་པ་བཞྲིན། །འདྲི་ལས་གཞན་དུ་དབུ་མའྲི་ཚུལ་སྨྲ་བ། །ཕལ་ཆེར་རྲིགས་ལམ་

འདོར་བ་བརོད་པ་ཡྲིན། །བདག་བོའྲི་རྣམ་དཔོད་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་འོངས་པའྲི། །ས་

གསུམ་མུན་པ་སེལ་བའྲི་སྣང་བྱེད་འདྲིས། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་པདྨོ་ཁ་ཕེ་བས། །བོ་

གསལ་བུང་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཡྲི་རང་བྱོས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བདག །བ་མའྲི་ཞབས་སྐེས་མཆོད་པ་མྲི་གཏོང་ཞྲིང༌། །རྒྱལ་བའྲི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་

དག་འཛིན་པ་ལ། །མྲི་ཕམ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཆུ་གཏེར་

བཞྲི་ཡྲི་སྐ་རགས་གཡོ་བ་ཅན། །ནོར་འཛིན་བུ་མོས་ལྷུན་པོའྲི་རྐང་བརེན་དང༌། །ཀླུ་

སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་མངལ་གྲི་ཁུར་འཛིན་པ། །ལྷན་ཅྲིག་སྤོད་པས་འཇྲིག་རེན་མཛེས་

གྱུར་ཅྲིག །

ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བསན་བཅོས་སྐལ་

བཟང་མྲིག་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཁེན་བརེ་

གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངོ་བོ། ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ། མཁས་པའྲི་དབང་པོ་

མཐའ་དག་གྲི་མགོ་བོའྲི་ཅོད་པན་ལ་ཞབས་ཀྲི་རྡུལ་གྲི་ཕེང་བ་ཉེ་བར་བཀོད་ཅྲིང༌། རྣམ་

པར་དཀར་བའྲི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའྲི་གོས་ཅན་གྲི་མཐས་ཀས་པར་ཁབ་པས། བདེ་བར་

གཤེགས་པའྲི་བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་སྲྲིད་རེའྲི་བར་དུ་སྒེང་བ་ལ་འགྲན་པའྲི་ཟླ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་སྲས་ཀྲི་ཐུ་བོ་

ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལེགས་

བཤད་ཀྲི་བདུད་རྲི་དྲི་མ་མེད་པ་སྩལ་བ་དད་པའྲི་སྲིམ་པས་བངས་ཏེ། རྣམ་འཔོད་ཀྲི་རོ་

འཛིན་གྲིས་མངས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་དོན་དྲི་
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སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད།

མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་འབྱེད་པ་ལ་ཕས་ཀྲི་རྒོལ་བས་མྲི་བརྲི་བའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་སོབས་པ་

དགེ་བ་ཅན། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། རེ་བཙུན་བ་མས་

གསུང་རབ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དུ་ཟྲིན་ཀང་རབ་ཏུ་བརླྲིང་བས་བོ་དམན་པ་དག་གྲིས་གསལ་

བར་རོགས་དཀའ་ཞྲིང་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུ་བར་མྲི་ནུས་པ་དག་ཀང་མཐོང་ནས། དེ་དག་

ལ་ཕན་པའྲི་བསམ་པ་ཉེ་བར་བཞག་སེ། རེ་བཙུན་བ་མའྲི་དགོངས་པའྲི་དོན་དང་ཅུང་ཟད་

ཀང་མྲི་འགལ་ཞྲིང༌། གོ་བདེ་བར་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གཙང་ཉང་སོད་ཀྲི་རྲིག་པའྲི་

འབྱུང་གནས་ཀྲི་སའྲི་ཆ། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ལེགས་བཤད་སྒོག་པའྲི་ཚལ་དཔལ་འཁོར་བདེ་

ཆེན་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་ནྲི་སེ་སྣོད་དང་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ལ་

སྦངས་ཤྲིང༌། ཐུབ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པའྲི་སན་གཅྲིག་པ། བོ་གྲོས་

ཆོས་སྐོང་གྲིས་བགྲིས་སོ། །

འདྲིས་ཀང་བསན་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་

གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག། །།
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༄༅། །དབུ་མ་ར་བའྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་གྲི་མཐའ་བཞྲིའྲི་

སྐེ་བ་འགོག་པའྲི་སོང་ཐུན་ཞང་ཞུང་པ་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་ཆོས་དབང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་མཛད་

པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ལ་འདུད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་རྡུལ་གྲིས། །སྤྲི་གཙུག་བཀྲ་

ཤྲིས་རབ་རྒྱས་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །ཟླ་བའྲི་འོད་རྒྱས་བོ་བཟང་ཀུནྡའྲི་

ཚལ། །བདག་པས་བདག་སྲིང་བདག་ཏུ་དཀར་གྱུར་ཅྲིག །

དབུ་མ་ར་བའྲི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་གྲི་མཐའ་བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་འགོག་པའྲི་སོང་

ཐུན་བཤད་པ་ལ་གསུམ<ཟད་པ་གང་གྲིས།>། བདག་སྐེ་དགག །གཞན་ལས་སྐེ་བ་

སོགས་གསུམ་དགག་པ། བདེན་མེད་ངེས་པའྲི་ཚད་<དེ་ལ་གང་དག་ཅེས་བྱ་བའྲི་སྒ་

ནྲི།>མ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་སྐེ་བཀག་པའྲི་དམ་བཅའ་

མེད་དགག་ཏུ་བསན་པ། ཟླ་བས་བདག་སྐེ་དགག་པ་འཇུག་པར་ཁ་འཕངས་པ། དོན་

དེ་བརྒལ་ལན་གྲིས་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དེ་ལ་བཞྲི། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀྲི་ལུགས་<སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་ཀང་།>འགོད་པ་དེ་ལ་ལེགས་

ལྡན་གྲིས་དགག་པ་ཇྲི་ལྟར་<འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་དེ་ནྲི་རྲིགས།>བརོད་པ། ཟླ་བས་སྐོན་སོང་ཇྲི་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

ལྟར་མཛད་པ། རང་རྒྱུད་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། རང་རྒྱུད་མ་

བརོད་ཀང་འགལ་བ་བརོད་པའྲི་ཐལ་འགྱུར་གྲིས་བདག་སྐེ་ཁེགས་པར་བསན་པ། 

ཐལ་འགྱུར་ལ་བསེན་ནས་གཞན་གྲིས་སྨྲས་པའྲི་ཉེས་<གང་གྲི་ཚེ་དེ་ལྟར་དབུ་མ་

པས།>པ་གསལ་བའྲི་ཚུལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་གཞན་གྲགས་ཀྲི་གཏན་

ཚིགས་བསན་ཚུལ། ཐལ་བའྲི་བཟློག་དོན་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་ལེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་<ཞེས་སྨྲས་ཏེ་སྐོན་དེ་དག །>དོན་དང་། དབུ་མ་པས་རང་རྒྱུད་བྱ་

བར་མྲི་<དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན།>རྲིགས་པར་བསན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་

གཉྲིས། གཞན་གྲགས་བརོད་དགོས་པར་འདོད་པའྲི་གཞན་གྲི་ལུགས་<སྤྲི་སེ་དབུ་མ་

རྣམས་ཀྲི་ལྟར་ན།>འགོད་པ། བརོད་དགོས་ན་གཞན་གྲགས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་བསན་

པའོ། །དེ་ལ་གཉྲིས། ཕྲི་རྒོལ་ལ་<བཤད་པར་བྱ་སེ་དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ནོ། །>རྲིགས་པ་སོན་

གྲི་དམ་བཅའ་ཙམ་བརོད་པ་དགོས་མེད་དུ་བསན། གཞན་གྲགས་རྒྱས་པར་བསན་

པའོ། །དེ་ལ་གཉྲིས། རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་ཀང་གསར་དུ་སྐེ་བ་དགག་པ། སྔར་མྲི་གསལ་

བ་གསལ་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲི་

སྦོར་བའྲི་རགས་ཀྲི་དོན་དུ་ཡོད་པའྲི་གཞན་གྲགས་འགོད་ཚུལ། དེའྲི་དཔེ་<ཅྲི་སེ་ཡང་

རང་གྲི་རེས་སུ་དཔག་པ་འགལ་བ་གདོན་མྲི་ཟ་བའྲི་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྒ་མྲི་རག་སེ།>བཤད་པ། དཔེ་དེ་

དོན་ལ་<ཞེས་འདྲིར་ཉེ་བར་སྦར་བས།>སྦར་བའོ། །བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། ཐལ་བའྲི་རགས་

བཟློག་<ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྡོག་པའྲི་དོན།>པའྲི་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་བཅས་

གྲངས་ཅན་གྲིས་ཁས་བངས་ཚུལ་ཀླུའྲི་ཞབས་ཀྲི་གཞུང་ར་བ་རྣམས་ཤས་ཆེར་<དེ་

ལྟར་ཡང་སོབ་དཔོན་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད།>ཐལ་འགྱུར་མཛད་ཚུལ། འགྲེལ་པ་མཛད་པ་ན་



 640  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡང་<འོན་ཏེ་སྦོར་བའྲི་ངག་རྒྱས་པ།> གཏན་ཚིགས་བརོད་པས་མ་ཁབ་པར་བསན་

པའོ། །བཞྲི་པ་རང་རྒྱུད་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ་ནྲི་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་རྒྱས་པར་

གསུངས་པའྲི་བསྡུས་དོན་མ་བཀོད་དོ། །གཉྲིས་པ་སྔར་མྲི་གསལ་བ་གསལ་བར་

འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། ཡང་<དངོས་པོ་རྣམས་བདག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས། >ན་སྦོར་བ་ནྲི་ཚུལ་<སར་ཡང་སྐེ་བ་འགོག་པ་ལས།> གཞན་ཡྲིན་ཏེ། རང་<རྒྱུ་དུས་

སུ་མྲི་གསལ་བ་རྐེན་གྲིས་གསལ་བར།> ལས་སྐེ་བར་<ཏེ་བདག་ལས། >སྨྲ་བའྲི་སྐེས་བུ་

ལས་ཐ་དད་པའྲི་དོན་<རང་བཞྲིན་ཉེར་བཞྲི།>རྣམས་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེ་བ་<ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར་དཔེར་ན།>མེད་དེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པའྲི་སྐེས་བུ་<རྐེན་གྲི་གསལ་བར་ནམ་

ཡང་མྲི་ནུས་པ།>བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་གཞན་གྲགས་ནྲི། རང་བཞྲིན་ཉེར་བཞྲི་རྒྱུ་དུས་ན་མྲི་

གསལ་བ་ཆོས་ཅན། གསར་དུ་གསལ་བའྲི་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན། སྐེས་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་མྲི་གསལ་བ་གསར་དུ་གསལ་བའྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་

བཞྲིན། དཔེ་ནྲི། ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མཆོག །མཐོང་བའྲི་ལམ་དུ་འགྲོ་མ་

ཡྲིན། ཞེས་ཉེར་ལྔ་པ་སྐེས་བུའྲི་གྲོལ་བ་མ་ཐོབ་པས་ནམ་དུ་ཡང་མྲི་མཐོང་བར་

འདོད་པས་གྲུབ་བོ། །འགྲེལ་པ་འདྲི་དག་གྲི་དོན་དང་གཞན་གྲགས་འདོད་ཚུལ་

བཤད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་བཤད་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །རྒྱུ་དུས་སུ་མྲི་གསལ་བ་རྐེན་

གྲིས་མྲི་གསལ་བའྲི་བདག་སྐེ་འགོག་པ་ཡྲིན་པ་ཡང་། འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་རྒྱུན་ཕྲི་མ་

རྣམས་ཞྲིབ་ཏུ་བལྟས་པས་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །གཉྲིས་པ་གཞན་སྐེ་སོགས་གསུམ་

དགག་པ་ནྲི། དཀྱུས་མ་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་སོགས་ཏེ། ཅུང་ཟད་ས་བས་རེ་

ཤྲིག་བཞག་གོ །གསུམ་པ་ནྲི། མཐའ་བཞྲིའྲི་སྐེ་བ་བཀག་པ་ལས་དངོས་པོ་རང་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེ་བ་ངེས་པའྲི་ཚད་མ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་

སྐབས་འདྲི་དག་དཀའ་བར་སྣང་བས་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་གཉྲིས། བརྒལ་<འདྲིར་

འགའ་ཞྲིག་དག་རྒོལ།> བ་དང་ལན་ནོ། །དེ་ལ་གསུམ། རང་ལུགས་ཀྲི་ཚད་མའྲི་རྣམ་

གཞག་སྤྲིར་བསན། གཞན་གྲི་ཚད་མའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་དགག །གཞལ་བྱ་

དང་ཚད་མ་ལྟོས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ངེས་པ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་མ་གྲུབ་གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ངེས་པ།>པ།  དེའྲི་ལན་དགག་པའོ། །དེ་ལ་གཉྲིས། 

ངེས་པ་མ་གྲུབ་ན་སྐེ་མེད་སོན་པའྲི་ངག་མ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་རོད་<གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱེད་ལ་

ངེས་པར།> པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་གྲུབ་པ་རྫུན་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་

པར་བསན་པའོ། །<བརོད་པར་བྱ་སེ་ངེས་པར་འགྱུར་བའྲི་ངག །>གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཚད་

མའྲི་འཇོག་ཚུལ་སྤྲིར་དགག་པ། མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་འཇོག་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་ལྔ། གཞལ་བྱ་དང་བྱ་བྱེད་ཀྲི་ལས་ལ་བརེན་པ་དགག་པ། རང་རྲིག་གྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་དགག །མཚན་མཚོན་ལ་བརེན་པ་དགག །བྱེད་པོའྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་

དགག །ཁད་གཞྲི་ཁད་ཆོས་ལ་བརེན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རོད་བཟློག་

ལས་རྒྱུའྲི་སྐོན་མ་སངས་པར་བསན། གཞལ་བྱ་ལ་བརེན་པའྲི་ཚད་མའྲི་གྲུབ་ཚུལ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་

ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་བར་ཏེ། རོད་བཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞལ་རྣམས་

ཀྲི། །ཚད་མ་གྲུབ་ན་ཐུག་པ་མེད། ཅེས་དང་། གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །གཞལ་

བྱ་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། །ཁོད་ཀྲི་ཚད་མ་གྲུབ་འགྱུར་འདྲིར། །རང་གྲུབ་གཞན་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྟོས་མྲི་འགྱུར། ཞེས་ར་འགྲེལ་ལས་མང་གསུངས་ཀང་། མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྲིས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རང་སེའྲི་ལུགས་དགག་པའོ། །
1
དང་པོ་ནྲི། གཞན་

ཡང་གལ་ཏེ་རང་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། འཆད་པར་འགྱུར་རོའྲི་བར་

”སེ།
2
དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་ན། གོང་གྲི་མཚན་གཞྲི་ཡོད་དམ་མེད། ཅེས་པའྲི་མཚན་

གཞྲི་ནྲི། དབྱེ་གཞྲི་སེ། འོག་དེ་ཉྲིད་དུ། དེའྲི་རེན་མེད་པས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དབྱེ་གཞྲི་དང་། དབྱེ་བའྲི་ཡ་གལ་རང་བཞྲིན་”
3
་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པས། སྐོན་

དེ་འབྱུང་བ་སེ། གཙོ་ཆེར་མདོ་སེ་པའྲི་འདོད་པ་འགོག་པའོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། གཞལ་

བྱ་དང་རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཏེ། མཚན་གཞྲི་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའོ། །རགས་རང་སྤྲི་

གཉྲིས་མེད་ན། ཚད་མ་གཉྲིས་མ་འགྲུབ་བོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་

བྱ་བའྲི་ལས་སུ་འདོད་པ་དགག །བྱེད་པའྲི་ལས་སུ་འདོད་པ་དགག །མཚན་མཚོན་

གོ་ལོག་ཏུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཡང་ཚད་མ་འདྲིས་གཞལ་བྱ་མཚོན་པ་སེ། 

རོགས་པར་བྱས་པས་ནྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

བྱེད་པ་སེ། ཀྲྲི་ཏ་དང་། ལྷུ་ཊ་ཕལ་ཆེའོ། ཞེས་བྱའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་ལས། ལྷུ་ཊའྲི་

རྐེན་བྱས་ནས་འདྲི་མཚོན་པར་བྱ་བ། ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་ལ། དེས་ན་དེའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་སམ་ན། ཞེས་བྱ་བ་སེ་འདྲིའྲི་དོན་ཏེ། བྱ་བ་རྐེན་དང་ལྡན་པ་མེད། ཅེས་

བྱ་བའྲི་སྐབས་སུ། རྐེན་གྲིས་བྱ་བ་བསྐེད། བྱ་བས་འབས་བུ་བསྐེད་དོ་ཞེས། དོན་སྨྲ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༤བ༡ན།  ཞོལ། ༢༣༧ན༥ན།  སྐུ། ༢༤༩བ༡ན།  བླ། ༣བ༦ན།  *དཔར་མ་བཞྱི་ཀར་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་ཅུང་

ཆད་མེད་དམ་སྙམ་མོ།།

2  མ་ཕྱི། ཞོལ། བླ། སྐུ།    སེ།   *ཏེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

3  མ་ཕྱི། ཞོལ། བླ།   གྱི     སྐུ། ༢༤༩བ༢ན།  གྱིས
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

གཉྲིས་བར་སྤོད་པའྲི་ཐམ་ལག་ཏུ་ཞུགས་པར། ལག་ལེན་བཞེད་ཀང་། འགྲྲིག་དཀའ་

བས་བར་སྤོད་པའོ། ཞེས་རྣམ་བཤད་རྲིག་པའྲི་རྒྱ་མཚོར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

འགོག་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་ན་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་ལ། ལྷུ་ཊའྲི་རྐེན་བྱྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་

པར་བྱས་ནས། འགྲུབ་པ་ཉྲིད་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་སྲྲིད་ན་མཚོན་”པར་
1
བྱ་དེ། 

མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་དང་། རང་བཞྲིན་གྲི་ལས་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མ་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཉེས་པ་དེ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཡང་

ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྤྲི་སྒ་ལ། ཀྲྲི་ཏའྲི་རྐེན་བྱྲིན་པ་ལས། ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ལས་སུས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ལ། ལས་དེ་ཡང་ཚད་མའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཁོངས་སུ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཡང་ཉེས་པའང་

མེད་དོ་སམ་ན། ཅེས་སྨྲ་བ་ཡང་བར་སྤོད་པར་མངོན་ནོ། །དེ་འགོག་པ་ནྲི་བཤད་པར་

བྱ་སེ། ཅེས་པ་ནས། ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་བསྡུས་ན། 

སའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྲ་བ་དང་། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་བསླུ་བ་བཀག་ནས། ཤེས་པར་

བྱེད་པའྲི་ལས་དེས་ཚད་མའྲི་རང་གྲིས་མཚན་ཉྲིད་འཇོག་པ་ཡྲིན་ན། ལས་དེ་མྲི་

བསླུ་བ་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཐ་སད་དུ་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་འགོག་པ་

ལ་གཉྲིས། ལས་དང་མཚན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བས་དགག །དེའྲི་

ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི། ཞེས་སོགས་ཏེ། 

མཚན་ཉྲིད་དེ་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་ལས་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཐ་དད་འགྱུར་བས། ཚད་མ་

མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལས་དང་མཚན་

1  མ་ཕྱི། སྐུ། བླ།  པར་     ཞོལ།  -པར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་དགོད། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ས་ལས་སོགས་པར། ཞེས་

པ་ནས། སམ་ན། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། སའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྲ་བ་ཞེས་པའྲི་དོན་སྲ་བ་ཉྲིད་

ལས་སུ་འཇོག་གོ །ཞེས་བྱ་བའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ནས། གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པ་སེ། མཚན་ཉྲིད་ལས་མ་ཡྲིན་པས། མཚན་ཉྲིད་གཞལ་བྱ་མ་ཡྲིན་པར། ལས་

ཁོ་ན་གཞལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚད་མ་གཉྲིས་མྲི་འགྲུབ་བོ། ཞེས་

པའོ། །གསུམ་པ་མཚན་མཚོན་གོ་ལོག་ཏུ་ཐལ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་གཞལ་བྱ་ནྲི་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ཏེ། ནས་ཐུག་པ་མེད་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོའྲི་བར་ཏེ། ཕོགས་སྔས་བྱེད་པའྲི་

ལས་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་མཚན་གྲིས་གྲུབ་པར་ཁས་

བངས་པ་ལ། བྱ་བའྲི་ལས་དང་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མཚོན་བྱ་དང་མཚན་ཉྲིད་དུ་

ཐལ་བ་འཕེན་པའོ། །དེ་འདོད་ན། དེ་གཉྲིས་ལས་སོ་སོ་བ་རང་མཚན་གྲིས་གྲུབ་པས་

འཇོག་པའྲི་ཚེ། ས་རང་མཚན་ཡྲིན་ན། སྲ་བ་རང་མཚན་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལ་ཡང་མཚོན་བྱ་ལ་བྱེད་པ་དང་། མཚན་ཉྲིད་ལ་བྱ་བའྲི་ལས་འཇོག་ན་ཐུག་མེད་དུ་

འགྱུར་རོ། ཞེས་པར་མངོན་ཏེ། སྔ་མ་དག་ནྲི། མ་ཆུན་ཅྲིང་ཤྲིན་ཏུ་བརླྲིང་བའྲི་ཕྲིར་

ཕོགས་མཐོང་བ་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། །རྣམ་འགྲེལ་ལས། རང་གྲི་ལས་ནྲི་སོ་སོ་

ལ། །རྣམ་དབྱེ་དེ་བདག་འགྱུར་བ་ཡྲིན། ཞེས་དང་། དོན་རོགས་པ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་

ཀྲི། །བྱེད་པས་རང་གྲི་ལས་ལ་ནྲི། །བྱེད་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། ཞེས་རང་གྲི་

གཞལ་བྱ་གསར་དུ་རོགས་པའྲི་བྱེད་ལས་ཀྲིས། ཚད་མར་འཇོག་པ་ཙམ་བཤད་

ཅྲིང་། བྱ་བྱེད་ཀྲི་ལས་རྐེན་<ཀྲྲི་ཏ་དང་ལྷུ་ཊ་སོགས།> གྲི་དབང་གྲིས་འཇོག་ཚུལ་འགྲེལ་

པ། འགྲེལ་བཤད་གང་དུ་ཡང་མ་བྱུང་མོད་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་ཀྲི་གྲངས་ཀྲིས། ཚད་མ་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

གཉྲིས་སྒྲུབ་པ་དང་། འབེལ་བས། སེ་བདུན་ན་བཤད་པ་ཕོགས་སྔ་མར་སྦར་ན་

འགྲྲིག་ཅྲིང་། ནུས་པ་འདོན་པའྲི་སྒོ་ཡང་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། 

ཕོགས་སྔ་མ་དགོད། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱེད་རང་རྲིག་པ་

ཡོད་དེ། དེས་ན་ཚད་མ་རང་རྲིག་པས་འཛིན་ཅྲིང་། ཚད་མས་གཞལ་བྱ་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ལས་ཡྲིན་ཀང་། རང་རྲིག་དེ་ཉྲིད་ཀང་གཞལ་བྱའྲི་

ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཡྲིན་ནོ། །སམ་དུ། མདོ་སེམས་ལ་སོགས་པ་དག་སེམས་ན་ཞེས་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྲིགས་པ་དང་ལུང་གྲི་དགག །དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ནྲི། བཤད་པར་བྱ་སེ། དབུ་མ་ནས། གཞལ་བྱའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་དུ་ཚད་མ་གཞན་གྲིས་མཚོན་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་རང་རྲིག་གྲིས་

མཚོན་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལས་བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྲིགས་པ་དེ་དག་གྲིས་”ལེགས
1
་པས། རང་རྲིག་པའྲི་

ཤེས་པ་གཅྲིག་པུ་དེ་ལ་ཡང་། མང་བྱ་མོང་བྱེད་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། 

རང་རྲིག་དེ་ཚད་མ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལས་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་སེ། ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་དེ་ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན། ཚད་མ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་མཚན་གཞྲི། 

གཞལ་བྱ་མེད་དགོས་ཤྲིང་། དེ་ཡྲིན་ན། རེན་གཞལ་བྱ་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཚད་མ་

གཉྲིས་ཀྲི་གྲངས་ངེས་འཇུག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

པས་རང་རྲིག་པ་ག་ལ་ཡོད། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་སྐད་དུ་ཡང་འཕགས་པ་གཙུག་ན་རྲིན་

པོ་ཆེས་ཞུས་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས། དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའྲི་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༥བ༣ན།  ཞོལ། ༢༣༩ན༣ན།  བླ། ༥བ༣ན།  ལེགས      སྐུ། ༢༥༡ན༥ན།  ཁེགས



 646  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དག་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་”སེ།
1
མདོ་འདྲིར་དམྲིགས་པ་དང་སེམས། ཞེས་གསུངས་

པའྲི། དམྲིགས་པ་ནྲི། “མོང་བྱ་དང་།
2
སེམས་ནྲི་མོང་བྱེད་རང་རྲིག་སེ། དེ་གཉྲིས་

གཅྲིག་གམ་ཐ་དད། གཅྲིག་ན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་མྲིག་ཤེས་མོང་བ་དང་། ཐ་དད་ན། 

མྲིག་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད། སེམས་དོན་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བའྲི་གནོད་པ་མཛད་

དེ། གཅྲིག་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་ནྲི། ཚིག་གསལ་དུ་ཡང་། ཤེས་པ་དེ་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ལས་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་ཞེས་པ་སེ། བྱ་བྱེད་གཅྲིག་ཏུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

སྤོད་འཇུག་ལས། གང་ཚེ་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་བལ་བ། །དེ་ཚེ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མ་རྲིག་པས་གདོད་མ་ནས་མ་བསད་པའྲི་ཤེས་པ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ན། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

རང་རྲིག་འགོག་སེ། འདྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མ་ཐོན་

ནོ། །མདོའྲི་དོན་གཞན་ནྲི་རོགས་དཀའ་བས་མ་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་

དེ་ལྟར། སོགས་སོ། །གསུམ་པ་མཚན་མཚོན་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྲིས། 

མཚན་མཚོན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་དགག །གཅྲིག་ཐ་དད་དུ་

མ་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་མཚན་ཉྲིད་དེ་མཚན་གཞྲི་

ལས། ཞེས་པ་ནས། དེ་གཉྲིས་འགྲུབ་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ཅེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོའྲི་

བར་སེ། སྐབས་འདྲི་དག་ཏུ་མཚན་གཞྲི་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དང་། གཞལ་བྱ་དང་། རེན་

ལ་སོགས་པ་དང་། མཚན་ཉྲིད་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་། འཇལ་བྱེད་དང་། རེན་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་རྣམ་གྲངས་སོ། །ཕོགས་སྔས། གཞལ་བྱ་དང་། རང་མཚན་དང་། 

1  མ་ཕྱི། ཞོལ། སྐུ། བླ།  སེ།   *ཏེ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ།།

2  མ་ཕྱི། ཞོལ། མོང་བ་དང་།      སྐུ། མང་བ་དང་།      བླ།  མོང་བེད་ད།
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

ཚད་མས་གསར་རོགས་དང་། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་བདེན་

གྲུབ་སྒྲུབ་པར་འདོད་དེ། འོག་ཏུ། འོན་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཡྲིན་ན་ནྲི་དེའྲི་མཚན་གཞྲི་

མེད་པས། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། གཞལ་བྱ་རང་”མཚན
1
་གཉྲིས་སུ་ངེས་

པས། ཚད་མ་གཉྲིས་དང་། ཚད་མས་གསར་རོགས་སོགས་བདེན་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའོ། །བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཐ་དད་འགོག་ཚུལ་ནྲི། བསོད་པའྲི་ལུང་དངས་པར་ལྟར་

རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་མཚོན་དང་། བསྒྲུབ་བྱ། སྒྲུབ་བྱེད། རོག་བཏགས་ཡྲིན་

པས་ཅྲི་སེ་དོན་དམ་པར་བརོད་དུ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་གྲི། ཐ་སད་ཙམ་དུ་

གྲུབ་པའོ། །ཞེ་ན། དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་རྒྱུད་པ་ཕྲིན་ཆད་

ཀྲིས། གནས་ཚོད་གྲུབ་པ་དང་། རང་མཚན་གྲིས་གྲུབ་པ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་ལ། ཐ་

སད་ཙམ་དུ་གྲུབ་ན། རང་མཚན་དུ་གྲུབ་པ་འགལ་ཞྲིང་། དེར་མ་གྲུབ་ན། གནས་ཚོད་

གྲུབ་པ་མེད་པས། མཚན་མཚོན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འགྱུར་བའོ། །བཞྲི་པ་བྱེད་པ་

པོ་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྲིས་ཕོགས་སྔ་ཁས་བངས་པ་དང་། དེ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་གཞལ་བྱ་གསར་དུ་ཤེས་པ། ཚད་མའྲི་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ན། བྱེད་པ་དེའྲི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བྱེད་པོ། ནས། སེམས་ཀྲི་འཇྲིག་

རེན་བྱེད་པས་བྱེད་པ་པོ་ཉྲིད་དེ། འཇྲིག་རེན་སྣ་ཚོགས་ལས་”
2
སྐེས། ཞེས་འབྱུང་ལ། 

ལས་སེམས་པ་ལ་འཇོག་ཅྲིང་། དེ་སེམས་ཀྲི་འཁོར་དུ་གྱུར་པས་སོ། །དེའྲི་དོན་ཡང་

ཚད་མས་གཞལ་བྱ་གསར་དུ་རོགས་པ་ནྲི་རེན་འབེལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་

ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སོ་སམ་དུ་དོགས་ན། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སེམས་བྱེད་པ་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༦ན༣ན།   མཚན    སྐུ། ༢༥༢ན༣ན།  སྤྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༦༦ན༦ན།  བླ། ༦བ༥ན།       ཞོལ། ༢༤༠ན༥ན།  སྐུ། ༢༥༢བ༢ན།   +ལས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིན་པ་དང་ཚད་མ་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་འགལ་བར་བསན་པ། བྱེད་པ་པོ་བདེན་གྲུབ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ནས། ཞེས་ཁས་

བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཁས་བངས་བརོད་ནས། དེ་ལ་སྐོན་སོན་པ་ནྲི། བྱེད་པ་པོ་

སེམས་དང་། ལ་སོགས་པས་སེམས་”འབྱུང
1
་རྣམས་ནྲི་བདག་ཉྲིད་”ཕྲི

2
་ལྟ་བུའྲི་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྲི་བྱ་བ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་པ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་སེམས་ཀྲི་

དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དང་ཁད་པར་ཕལ་པ་དང་སེམས་”འབྱུང
3
་གྲིས་དེ་ལས་བཟློག་པའྲི་

བྱ་བ་གཅྲིག་སེ། གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་ལ། བྱེད་པ་པོ་ཡན་ལག་ཅན་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་

ཡན་ལག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ། གཞལ་བྱ་གསར་དུ་རོགས་པའྲི་ལས་བྱེད་པའྲི་ཚད་མ་

ཡང་སྔ་མ་ལྟར་གཉྲིས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ན། དེ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཚད་མ་གཅྲིག་ཉྲིད་སེམས་

སེམས་བྱུང་གཉྲིས་ཀར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ཡང་ཐ་སད་དུ་བྱེད་པ་པོ་གཅྲིག་ལ། 

བྱེད་པ་དུ་མ་མྲི་འགལ་ཡང་། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་མྲི་འཐད་པའོ། །དེས་ན་འདྲིར་

ནྲི་ཤེས་པ་སེམས་བྱུང་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བྱ་བ་

གཅྲིག་མེད་དོ། ཞེས་པ་ནས། བྱེད་པ་པོ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཚད་མ་གཉྲིས་མྲི་

འགྲུབ་པ་ཉེས་པ་དེ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོའྲི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲི་

སེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལུང་ལས། ཞེས་པ་ནས། བསན་ཟྲིན་

ཏོའྲི་བར་རོ། །

ལྔ་པ་ཁད་གཞྲི་ཁད་ཆོས་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་ལ་གཉྲིས། ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༦བ༡ན།  འབྱུང    སྐུ། ༢༥༢བ༤ན།  བྱུང

2  མ་ཕྱི། ༡༦༦བ༡ན།  ཕྱི    ཞོལ། ༢༤༠བ༡ན།  ཀྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༦༦བ༢ན།  འབྱུང    སྐུ། ༢༥༢བ༥ན།  བྱུང



 649  

ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཡང་དཔེར་ན། མཆྲི་གུའྲི་ལུས། ཞེས་པ་

ནས། ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། “གྲངས
1
་ངེས་

རྣམ་འབྱེད་ལས། འདྲིས་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ན་མཆྲི་གུའྲི་ལུས་དང་། སྒ་གཅན་གྲི་མགོ་

ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་པ་ལ། ལུས་དང་མགོ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཁད་པར་མེད་ཀང་། རོག་

ངོར་གཞྲི་ཆོས་རུང་བ་བཞྲིན་དུ། སའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྲ་བ་ཞེས་པ་མང་ཡང་། སྲ་བ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ས་མེད་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐ་སད་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐ་སད་

ཅེས་པ་ནྲི། གཞྲི་ཆོས་ཀྲི་ཐ་སད་བྱེད་དོ། ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་

ལུགས་ཀྲི་དཔེ་དོན་འཇོག་པ་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ། རང་ལུགས་ཀྲི་མཚན་མཚོན་

ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུལ། དཔེ་ལ་གཞྲི་ཆོས་ཡོད་ཀང་། དོན་ལ་

མེད་པས་མྲི་མཚུངས་པར་བསན་པ། མུ་སེགས་ཀྲི་མཚན་མཚོན་ཁས་ལེན་མྲི་

རྲིགས་པར་བསན་པ། དཔེའྲི་གཞྲི་ཆོས་རོག་ངོར་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་ཐ་དད་མེད་

པའྲི་དཔེར་མྲི་རྲིགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཅེས་པ་

ནས། ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན་གྲི་དངོས་པོ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ཡང་

གསུང་རབ་དེ་ཉྲིད་ལས། ལུས་དང་མགོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒ་ལས། དེ་གཉྲིས་ལས་

དམྲིགས་པའྲི་བོ་བསྐེད་པ་ན། ཁད་གཞྲིར་བཟུང་ནས། གང་གྲི་ལུས་དང་། གང་གྲི་

མགོ་ཡྲིན་སམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ན། སོན་པ་པོས་ཀང་། མཆྲི་གུ་དང་། སྒ་གཅན་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ལུས་དང་མགོ་ཡྲིན་པ་གསལ་བར་འདོད་ནས། འཇྲིག་རེན་པའྲི་བརའྲི་

རེས་སུ་བྱེད་པ། ཁད་པར་གྲི་ཆོས། མཆྲི་གུ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་སྒས། ཉན་པ་པོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༦བ༥ན། ཞོལ། ༢༤༠བ༦ན།  གྲངས    སྐུ། ༢༥༣ན༣ན།  བླ། ༧ན༦ན།  དང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དོགས་པ་སེལ་བ་ནྲི་ཅྲི་ནས་སྲ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ས་མེད་པས། སའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

སྲ་བའོ། ཞེས་པ་ལ་དོགས་པ་དེ་འད་བསལ་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེ་དོན་མྲི་མཚུངས་

སོ་ཞེས་པའྲི་ལན་མཛད་ནས། ཞེས་ཐུན་མོང་གཞྲིར་བཟུང་ནས། ཞེས་པའྲི་ཁད་

གཞྲི་ནྲི་ལུས་དང་མགོ་ཡྲིན་ཏེ། འོག་ཏུ། ཁད་གཞྲི་མཆྲི་གུ་དང་། སྒ་གཅན། ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་མུ་སེགས་བདག་གྲི་མཚན་གཞྲི། ཅེས་པ་

ནས། ཁས་བང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོའྲི་བར་སེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་མུ་སེགས་

ཀྲི་མཚན་མཚོན་དོན་གཞན་འདོད་པ་ལ། གཞྲི་ཆོས་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་

བརོད་པའྲི་ཚེ། དངོས་སྨྲ་བ་རང་ལ་ཡང་། མཚན་ཉྲིད་ཅེས་གོང་དུ་ཐ་སད་སྦར་བའྲི། 

གཞལ་བྱ། རང་སྤྲི་གཉྲིས་ལས་གཞན་པ། མཚན་གཞྲིའྲི་མྲིང་ཅན་གཞལ་བྱ་ཅྲི་ཙམ་

ཁས་བང་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་མཚན་མཚོན་དེ་གཉྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཞན་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། གཞལ་བྱ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་ཚད་མ་མངོན་ཤེས་གཉྲིས་ལས་གཞན་

ཁས་བངས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། གཞན་ཡང་ལུས་ཀྲི་

རེན་ཅན་ཁད་པར་བྱེད་པ། ཅེས་པ་ནས། བཏགས་པ་ལྟར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དཔེ་འདྲི་མྲི་

རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོའྲི་བར་གྲི་དོན་ཡང་། གསུང་དེ་ཉྲིད་ལས། དཔེ་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་ཞྲིག་ཀང་སོན་ཏེ། ཁད་པར་གྲི་གཞྲི་རེན་ལུས་དང་། མགོ་དང་། ཁད་

པར་གྲི་ཆོས། བརེན་པ་མཆྲི་གུ་དང་། སྒ་གཅན་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པས་ཐ་

དད་མེད་པའྲི་དཔེར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་འཆད་དོ། །འདྲི་ལ་ཐ་སད་འདོགས་པའྲི་གཞྲི་

གང་ཡྲིན་བཙལ་ན། དོན་ཐ་དད་པ་མྲི་རྙེད་དེ། མགོ་ལ་སྒ་གཅན་དུ་བར་བྱས་པའྲི་

ཕྲིར་དང་། མཆྲི་གུ་དང་དེའྲི་ལུས་ཞེས་པའྲི་དོན་བཙལ་བ་སོ་སོར་མྲི་རྙེད་པའྲི་ཕྲིར་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

རོ། །དེ་ལ་བརྒལ་ལན་མཛད་ནས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ལུང་དེའྲི་འཕོ་ཉྲིད་ལས། 

གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་མྲི་བསལ་བས་ལུས་དང་། ཞེས་པ་ནས། འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་ནྲི་མ་བརགས་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོ། །ཉན་པ་པོའྲི་ངོར་གཞྲི་ཆོས་

དེ་ཙམ་ཞྲིག་ཡོད་ཀང་། ཐ་སད་དེའྲི་དོན་ལ་བརགས་པ་ན། ལུས་དང་མགོ་ལས་སོ་

སོར་གྲུབ་པའྲི་མཆྲི་གུ་དང་སྒ་གཅན་མྲི་རྙེད་པས། དེ་དག་གཞྲི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་བོ་

ཞེས་རོད་པ་ནྲི། སྔར་བཅད་པའྲི་གཞན་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པར་འཇོག་ལུགས་སོ། 

ཞེས་དང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཐ་སད། དེའྲི་དོན་བརགས་པ་ཞེས་པའྲི་

བརགས་པ་ནྲི། དཔེར་ན། རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་བརགས་པ་ན། ཟས་གཙང་གྲི་སྲས་སུ་

རྙེད་པ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་གང་ཟག་གཅྲིག་ཏུ་རྙེད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཆྲི་གུ་ལུས་

སུ་རྙེད་པ་དང་། སྒ་གཅན་མགོར་རྙེད་པའོ། །གལ་ཏེ་བཙལ་ནས་རྙེད་ལུགས་དེ་ཙམ་

ཞྲིག་རང་གྲིས་ཀང་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དངོས་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་ཚོལ་བའྲི་

གཞྲི་བརགས་དོན་བཙལ་ནས་རྙེད་པ་ལ་འདོད་པས། ཕོགས་སྔ་སྔར་བཤད་པའྲི་

དངོས་སྨྲ་བ་གཞན་གྲིས་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པར་འཇོག་ལུགས། ཞེས་བཞེད་

དོ། །ཚོལ་གཞྲི་བརགས་དོན་བཙལ་ནས། མཆྲི་གུ་དང་སྒ་གཅན་སོ་སོར་མ་རྙེད་པ་

དེ་ནྲི་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། དང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ཀྲི་ལུང་དེའྲི་འཕོ་ལས། 

ཡོད་པ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ཐ་སད་དུ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ནྲི་དཔད་པ་དེ་ལྟར་དུ་བྱས་ནས་

འཇོག་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། མ་དཔད་པར་འཇོག་གོ །ཞེས་ལན་མཛད་དོ། །དཔད་ནས་

འཇོག་ན་འཇོག་མྲི་ནུས་པ་དང་། མ་དཔད་པར་འཇོག་ལུགས་ཀང་། ལུང་དེའྲི་འཕོ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉྲིད་ལས། ཇྲི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་”འདས
1
། ཞེས་པ་ནས། 

ཡྲིན་པས་དཔེ་གྲུབ་པ་མེད་དོ། ཞེས་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་གསུངས་སོ། “ལྷ
2
་བྱྲིན་

གྲི་གཟུགས།”ལྷ་བྱྲིན་གྲི་སེམས་ཞེས་བརོད་པ་ཡང་། ཐ་སད་གང་ལ་བཏགས་པའྲི་

གཞྲི། “ལྷ་བྱྲིན་དང་། དེའྲི་གཟུགས་དང་། སེམས་ཇྲི་ལྟར་གྲུབ་དཔད་པ་ན། ཆོས་དེ་

དག་ཀང་”ལྷ་བྱྲིན་མ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་གཟུགས་སེམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡང་། “ལྷ་

བྱྲིན་མྲི་རྙེད་པས། དཔད་ཅྲིང་བཙལ་ནས་རྙེད་པའྲི་དོན་ལ། “ལྷ་བྱྲིན་འཇོག་པ་མེད་

པ་ནྲི་བདག་མེད་མོད་ཀྲི། ཞེས་པའོ། །དེས་ནྲི་ལྷས་བྱྲིན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་

གྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི། “ལྷ་བྱྲིན་མེད་པ་མ་ཡྲིན་པས། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོད་པ་བཞྲིན་དུ་དཔེ་གཉྲིས་ཀང་འཇོག་ཅེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རང་

ལུགས་ཀྲི་མཚན་མཚོན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ། གཞན་གྲི་གཞལ་བྱ་ཚད་མའྲི་

འདོད་ཚུལ། རང་ལུགས་ཀྲི་བདེན་གཉྲིས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་དཔད་པ་ནས་ས་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པ་ནས། གྲུབ་པ་རྣམ་པར་

བཞག་པར་མཛད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་དང་སྲ་བ་སོགས་མཚན་མཚོན་གྲི་ཐ་

སད་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་དེ། སྔར་ལྟར་བཙལ་ནས་རྙེད་པའྲི་དོན་ལ་འཇོག་ན། དེ་གཉྲིས་

འཇོག་མྲི་ནུས་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་དག་ཡོད་པར་འཇོག་གོ །གང་ཟག་

དང་ཆོས་ཀྲི་འཇོག་ཚུལ་འདྲི་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ཁས་བང་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་

བཅས་པ་ནྲི། ལུང་དེའྲི་མཇུག་ཉྲིད་ལས། འདྲི་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་

བང་བར་བྱ་སེ། ཞེས་པ་ནས། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་བསན་པས་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༧བ༤ན།  ཞོལ། ༢༤༢བ༡ན།  བླ། ༨བ༤ན།   འདས   སྐུ། ༢༥༤བ༤ན།  འོངས

2  མ་ཕྱི། ཞོལ། བླ།  ལྷ    སྐུ།  ལྷས
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

ཉྲིད་ལས་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བྱའོ། ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། མ་དཔད་པར་འཇོག་པ་དེ་

ལྟར་མ་ཡྲིན་ན། ཀུན་རོབ་འཐད་པས་ཏེ། དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་པས་དཔད་

ནས་འཇོག་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་སེ། དཔད་པས་འཇོག་པ་ཁོད་ཀྲི་འདོད་པ་

ཡྲིན་པ་དེས་ན་ཀུན་རོབ་འདྲི་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་གྲི། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པའྲི་ལྷག་མ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། གཞན་གྲི་འདོད་པ་འགོད། རང་གཞན་གྲི་འདོད་པའྲི་ཁད་

པར་བཤད། གཞན་འདོད་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པ། ཕོགས་སྔ་མའྲི་འདོད་ཚུལ་

གཞན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ། བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་མྲི་འཇོག་

སོགས་ཀྲིས་ཞྲིབ་མོར་དཔད་པ་འདྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་སེ། ཁོ་བོ་ཅག་ཚད་མ་དང་། 

གཞལ་བྱའྲི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མྲི་སྨྲའྲི་ཚད་མ་རང་མཚན་ཁོ་

ན་བདེན་པར་གྲུབ་ལ། འོན་ཀང་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཚད་མ་ལ་རབ་ཏུ་བསྒགས་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་འདྲིས་ཚད་མ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པར་

འགྱུར་རོ་སམ་ན།ཅེས་སྤྲི་མཚན་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་པ་སེ། ཀུན་རོབ་དེ་ཡང་རང་

ངོས་ནས་མ་གྲུབ་ན། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བས། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

ལ། དེ་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་པའྲི་དོན་དུ་འགྲོའ།ོ །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

བཤད་པར་བྱ་སེ། དཔད་པ་ཞྲིབ་མོར་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཐ་སད་ལ།ཅེས་པ་ནས། ཁོད་

ཁོ་ན་ཟློག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི་ཀུན་རོབ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་

”ནོ།།
1
ཕོགས་སྔ་མས་དཔད་པ་ཞྲིབ་མོ་རང་གྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་གྲུབ་ཚུལ་དེ་ཉྲིད། རང་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༨ན༦ན།  ནྱི    སྐུ། ༢༥༥བ༤ན།  ནོ།།
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་བོས་རྙེད་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་འདོད་ཅྲིང་། ལུགས་

འདྲིས་ནྲི་ཀུན་རོབ་འཁྲུལ་བའྲི་བོ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཙམ་གྲིས། བདག་གྲི་ངོ་བོ་རྙེད་པས་

ཡོད་པ་འགྲུབ་ལ། དེ་འད་བའྲི་ཀུན་རོབ་ཀང་རྲིག་ངོར་མྲི་འཇོག་པའོ། །ཁོ་བོ་ནྲི་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ལ་མཁས་པའྲི་ཕྲིར། འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཕོགས་མ་

དཔད་པར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་ལ་གནས་ཏེ། ཁོད་ཀྲི་བདེན་མེད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་

བསལ་བ་སེ། འགག་པའྲི་ཕྲིར་བཀོད་པའྲི་འཐད་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་རེན་འབེལ་

ལ་སོགས་པའྲི་འཆད་པ་གཞན་གྲིས་བཟློག་ནས། རང་གྲི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་ཅྲིང་། ཁོད་ཁོ་ན་ཉམས་པར་བྱེད་ཀྲི། ཀུན་རོབ་ནྲི་ཉམས་པར་མྲི་བྱེད་དོ། 

ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་གལ་ཏེ་ནས། ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་ག་ལར་འགྱུར། 

ཞེས་པ་སེ། དངོས་སྨྲ་བས། རང་སྤྲི་ཐ་སད་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ། རང་མཚན་གྲི་རེན་

གཞལ་བྱ་སྤྲི་ཙམ་པ་དེ། རང་སྤྲི་གཉྲིས་ལས་རང་ཚན་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ན་གཞལ་བྱ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས། ཚད་མ་གཉྲིས་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཉེས་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་སྔར་ཡང་བཤད་དོ། །བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། ཕོགས་སྔ་མ་དགོད་པ་

དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་བ་གླང་ཞེས་བརོད་པའྲི་སྒ་རྣམས་ལ། བཞོ་

”སྐལ
1
་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འབེལ་བ་ལས། བར་དུས་སུ་བར་

སྦར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྲིས། ཐ་སད་དུས་སུ་དོན་གོ་བའྲི་བར་ནྲི་གཞན་སེལ་བ་

སྦོར་གྲི། དེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བྱེ་བག་ཏུ་བྱེད་པ་རང་མཚན་ལ་དེ་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་པར་

མྲི་བྱེད་དོ། །ཞེ་ན་ཞེས་པ་སེ། འདྲི་རྣམ་འགྲེལ་ལས། སྒ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བརར་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༨བ༣ན།  ཞོལ། ༢༤༣བ༥ན།  བླ། ༡༠ན༢ན།   སལ    སྐུ། ༢༥༦ན༣ན།  ཀལ
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

བཏགས་སོན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འདོད་པ་དང་འདའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

དཀའ་སེ། རོག་གེ་པ་ཁོད་ཚད་མ་གཉྲིས་བྱ་བ་དང་། གཞལ་བྱ་གཉྲིས་བྱེད་པའྲི་

འབེལ་བ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་སྒ་དེ་དག་ཁོ་ནས། མཚན་མཚོན་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་

སད་བྱེད་ཅྲིང་། བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒའྲི་དོན་ཡང་། རང་མཚན་ལ་མྲི་འདོད་

པས། ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད། ཁོད་ནྲི་འདོད་པ་བཙལ་ལ་རག་ལས་ཏེ་འཇུག་གྲི །རྲིག་པ་ནྲི་

མྲི་འདོད་པ་ཉྲིད་དོ། །རང་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་མ་ཡྲིན་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་

པར་བར་སྦོར་བ་མྲི་འདོད་མོད་ཀྲི། གཞན་གྲིས། གཞན་སེལ་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའྲི་སྐོན་ནོ། །གཉྲིས་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། གང་ཕྲིར་དེ་ལྟར་

གཞལ་བྱ་གཉྲིས། ཞེས་སོགས་སོ། །སྤྲིར་ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་མྲི་

འགོག་གྲི །རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཀྲི་རགས་ཀྲིས། ཚད་མ་གཉྲིས་སུ་མྲི་འགྲུབ་ལ། ཡྲིད་

ཆེས་རེས་དཔག་རང་སྤྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་མཚན་གཞྲི་མ་གྲུབ་

པས། དེའྲི་ཟླས་སྤྲི་མཚན་ཡང་དཔད་པའྲི་ཚེ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་མངོན་

སུམ་ཚད་མའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བག་ཏུ་དགག་པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་གྲི་མངོན་སུམ་གྲི་

འདོད་ཚུལ་དགག་རང་གཞན་གྲི་འདོད་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་དོན་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྲིས། ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་བཏགས་མྲིང་དུ་འདོད་པ་དགག །བུམ་

སོགས་མངོན་སུམ་བོ་སོ་སོའྲི་ངོར་འཇོག་ཚུལ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་རོག་བལ་མ་

འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞག་པའྲི་ཚེ། མ་ཁབ་པའྲི་སྐོན་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་ཏེ། མངོན་སུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡུལ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་བཞག་པས། བུམ་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཐ་སད་དོན་

མཐུན་མ་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། བུམ་པ་བདེན་སྣང་གྲི་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་ལོ། 

ཞེས་འཕགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་སད་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲི་<འཇུག་པར། 

འཇྲིག་རེན་ཉྲིད་ལ་བདེན་ཡྲིན་ལྷག་མ་ནྲི། ཞེས་པའྲི་རང་འགྲེལ་དུ། དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ཉྲིད་ལས་བདེན་པ་

བཞྲིན་གྲི། འཕགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་སྐབས་སུ་འཕགས་པ་དང་དབུ་མ་པ་དོན་

གཅྲིག །ཞེས་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོར་གསུངས།>ནྲི་མྲི་རྲིགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཕོགས་

སྔ་མ་དགོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་དབུ་མ་པའྲི་ཉེ་བར་ལེན་པ་

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ། ནས། མངོན་སུམ་ཅེས་བྱ་བར་བརོད་དོ་སམ་ན། ཅེས་པ་ནྲི། 

བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ནྲི། བུམ་པའྲི་སྔོན་པོ་སོགས་བུམ་གཟུགས་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། འབས་བུ་ར་བུམ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་

ཞེས་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྒྱུ་བུམ་གཟུགས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

གཞལ་བས་དེར་བཏགས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་ལ་འབས་བུ་

བདེ་བའྲི་མྲིང་གྲི་བཏགས་པ་བཞྲིན། བུམ་པའྲི་རྡུལ་བརྒྱད་ཉེ་བར་བང་བྱ་དང་། བུམ་

པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། རྡུལ་བརྒྱད་དུས་མཉམ་པ་ལ་ནྲི་རྒྱུའྲི་རྒྱུན་ཡྲིན་པས། 

རྒྱུར་བཏགས་པའོ། ཞེས་ཟེར་དགོས་པ་འད་སེ། རྒྱུ་འབས་ཀྲི་སྒོ་ནས་གཞལ་བྱ་

འཇལ་བྱེད་ཀྲི་དངོས་བཏགས་དང་། རགས་དང་དཔེ་དོན་གྲི་རྒྱུ་འབས་ལ་དངོས་

བཏགས་གོ་བཟློག་སེ་བཞག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་དཀའ་བར་སྣང་ངོ་། །གཉྲིས་པ་

ལ་གསུམ། དཔེ་དོན་མྲི་མཚུངས་པར་བསན་པ། བཏགས་དོན་བཙལ་བའྲི་བུམ་པ་

མངོན་སུམ་བཏགས་པར་འདོད་པ་དགག །ཐ་སད་དུ་འདོགས་པའྲི་བུམ་པ་ལ་མངོན་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

སུམ་བཏགས་མྲིང་དུ་འཇུག་པ་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ར་བུམ་རྣམས་

པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་ནྲི་བུམ་གཟུགས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

གྲིས། ར་བུམ་མངོན་སུམ་བཏགས་པ་བར་འཇོག་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

འཇྲིག་རེན་དུ་འབྱུང་བ་ནྲི། འཇྲིག་རེན་ན་བདེ་བ་ལས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པར་དམྲིགས་

ལ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་འདུས་བྱས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

ཏེ། རེན་འབེལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀང་ཤྲིང་གཅྲིག་

གྲི་དྲུང་དུ་མགོ་སོང་གཏོང་བ་སོགས། དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའྲི་རྒྱུ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། བདེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ན། དེ་དང་སངས་རྒྱས་

འབྱུང་བ་གཉྲིས། བདག་གཅྲིག་པའྲི་འབེལ་བ་མེད་ཀང་། དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བ་ཉྲིད་

ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་རྲིག་ནས། བུམ་པ་མངོན་སུམ་ཞེས་

བྱ་བ་འདྲིར་ནྲི་གང་ཞྲིག་བཏགས་ན་མངོན་སུམ་ཉྲིད་གྱུར་པ་མངོན་སུམ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་བུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལོགས་ཤྲིག་ཏུ་དམྲིགས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །བསྡུས་ན། བདེ་

བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཡོད་ཀང་། མངོན་སུམ་”
1
ཡྲིན་པའྲི་བུམ་པ་

མེད་པའྲི་དོན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཕོགས་སྔ་མ་དགོད། དེ་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། རང་རྒྱུད་པ་ཕྲིན་ཆད་ཀྲི་འདོད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བུམ་”པའྲི
2
་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་

པ་རྡུལ་བརྒྱད་འདུས་པ་དང་། རེ་རེ་བ། བུམ་པ་གང་ཞྲིག་བཙལ་བ་ན། རྡུལ་འདུས་

པ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་བུམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདུས་པ་བུམ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བརགས་

པའྲི་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བརགས་དོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༩བ༣ན།  ཞོལ། ༢༤༥བ༡ན།  བླ། ༡༡བ༢ན།      སྐུ། ༢༥༧བ༤ན།  +མ་

2  མ་ཕྱི།  ཞོལ།  བླ།   པའྱི     སྐུ།  པ་དང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཙལ་བས་རྙེད་པའྲི་བུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་བརགས་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། 

གཞྲི་གདགས་བྱ་བཙལ་བའྲི་ཚེ་བུམ་པ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན། བོང་བུའྲི་

རྭ་ལ་རྣོན་པོ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་འདྲི་མ་ཐག་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཐ་

སད་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ། ཞེས་པའྲི་ཟླ་སོབས་ཀྲིས་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་པར་

མངོན་ཏེ། ཤྲིན་ཏུ་བརླྲིང་བ་ཞྲིག་གོ །གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་འཇྲིག་རེན་

གྲིས། ཞེས་པ་ནས། མ་གཏོགས་གཟུགས་ཀང་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་བཤད་དོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། བུམ་”མང
1
་རྡུལ་འདུས་པ་ལ་འཇོག་ཅྲིང་། འབས་གཟུགས་ཀྲི་རྡུལ་

རྣམས། རྒྱུ་གཟུགས་ཀྲི་སེང་ནས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆ་བཅས། ཆ་མེད་

གང་ཡྲིན་ཡང་། མངོན་སུམ་ཚད་མས་མོང་སོབས་ཀྲིས་མྲི་འཇལ་སེ། རྡུལ་བསགས་

པའྲི་ཕྲིར། དོན་རགས་”ཀྲི
2
་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དབང་ཡུལ་དེ་ཕྲིར་

རྡུལ་ཕན་མྲིན། ཞེས་དང་། རྒྱུ་གཞན་དག་ནྲི་ཡོད་ན་ཡང་། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་ནྲི། ར་བ་རུལ་བ་ཉྲིད་

དོ་སམ་དུ་དགོངས་ཏེ། ལུང་དོན་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཕྲིར་དེ་ལྟ་བུ་

ལ་སོགས། ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྲིག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནྲི། ཅེས་

པ་ནས། སོ་སོར་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན། ཞེས་བཤད་དོ། ཅེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ནྲི། 

བུམ་པ་དང་། སྔོན་པོ། ཀུན་རོབ་ཏུ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཡང་། དེ་དག་རྲིག་ངོར་མྲི་

འཇོག་པ་ནྲི། གོང་དུ་འཕགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཐ་སད་དང་འབེལ་བ་སེ། དེ་ཡང་སོབ་

ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་འཕགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༦བ༦ན།  ཞོལ། ༢༤༥བ༥ན།   མང    སྐུ། ༢༥༨ན༢ན།   མེད    བླ། ༡༡བ༦ན།   མྱིང

2  མ་ཕྱི། ཞོལ། བླ།  ཀྱི    སྐུ།  ཀྱིས
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

མཉམ་གཞག་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། རང་རྒྱུད་པ་ཕྲིན་གྲིས། གཞལ་བྱ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པ་འཇོག་པ་ན། དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཚད་མར་འཇོག་གོ །དེ་ལྟ་ན་བུམ་པ། སོབ་ལམ་

ཕྲིན་ཆད་དུ། མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ན། སོབ་པའྲི་མཉམ་

གཞག་ཟག་མེད་ཀྲི་ངོར་ཡོད་དགོས་པའོ། །དེ་རྲིག་ངོ་དེར་མེད་དེ། རྲིག་ངོ་དེར་བུམ་

གཟུགས་མ་མཐོང་བས། བུམ་པ་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི། བཞྲི་བརྒྱ་

པའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ཏེ། ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་ལ། འདྲིས་ནྲི་མ་འཁྲུལ་བ། 

མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དུ་སོས་པ་ཡང་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཀག་གོ 

།གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་གྲི་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་དོན་དགག །རང་ལུགས་ལ་ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྣང་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྒྱུ་མའྲི་སྒ་བཤད་

ཀྲི་མངོན་སུམ་གྲི་འཇོག་ཚུལ་དགག །འཇྲིག་རེན་གྲགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཅན་

མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་པ་དགག །ལུང་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་

པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། བདག་རྐེན་དབང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་ཕོགས་པའྲི་

སྒ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་མངོན་སུམ་མྲི་འཐད། དབང་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་ཀྲི་ཐ་སད་

དང་མངོན་སུམ་གྲི་ཐ་སད་མྲི་འད་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཕོགས་སྔ་མ་

བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་”པྲ་ཏྲཀ
1
ཎྲི། 

ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྲི་དོན་རོད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དབང་པོ་ཡུལ་མངོན་གྱུར་

ལ། མངོན་དུ་ཕོགས་ནས། ཡུལ་འཛིན་པའྲི་བདག་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྲི་དོན་ནྲི། 

དབང་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལས་པྲཏྱའྲི་སྒ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༡༧༠ན༦ན།.   ཞོལ། ༢༤༦བ༣ན།.  བ་ཏྲཀྵ.   བླ། ༡༢བ༢-༣ན། ས་ཏྲཀྵ.   སྐུ། ༢༥༨བ༦ན།. པྲ་ཏྱཀྵ
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ཟློས་པ་ལ་ཡང་འགྲོ་བས། དབང་པོ་དང་དབང་པོ་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ། 

ཞེས་བྱས་ནས། བུམ་པ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་དབང་པོ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པ་སེ། དབང་དོན་ཕད་པ་ལས། དབང་པོ་ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་ཉྲིད་

དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དབང་པོའྲི་བདག་རྐེན་གྲིས། བུམ་སོགས་མངོན་གྱུར་དེ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའྲི་མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི། བདག་རྐེན་དབང་པོ་

ཡུལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་རྒྱུ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲིག་ཤེས་དེ་

མངོན་སུམ་དུ་རོད་པར་བྱེད་དོ། །དཔེར་ན་རྩྭ་དང་སོག་མ་ལས་བྱུང་བའྲི་མེ་ལ་རྩྭའྲི་

མེ་དང་སོག་མའྲི་མེ་ཞེས་བརོད་པ་བཞྲིན་དུའོ། །བསྡུ་ན། མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

མངོན་སུམ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། འདྲིར་དབང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་བཏགས་པའྲི་མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། རང་

སེ་དང་། གཞན་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་འདོད་པ་ཡྲིན་ལ། མདོ་སེམས་གཉྲིས་ཀྲི་

ནྲི། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་རོག་མེད་དུ་འཇོག་གོ །གང་ཞྲིག་དབང་པོ་དང་

དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་ནས། མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་བྱེ་བག་ཏུ་འཆད་པར་

བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ན་ནྲི། ཞེས་ཕོགས་སྔ་མའྲི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སེ། མྲིག་ཤེས་

གཅྲིག་བསྐེད་པ་ལ། མྲིག་དབང་དུ་མ་དགོས་པ། འོག་ཏུ་འགོག་ལ། འདྲིར་གཞལ་བྱ་

འཇལ་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་གནོད་པ་སོན་པ་ནྲི། སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་སེ། མངོན་

སུམ་དུ་ཚད་མར་འཇོག་པ། དབང་པོ་ཡུལ་ཕོགས་པ་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འཇོག་པ་གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་གྲིས་བཞག་པ་གང་

ཞྲིག །སྔོན་པོ་འཛིན་པའྲི་མྲིག་གྲི་ཤེས་པ་ནྲི། མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྲིན་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཡུལ་སྔོན་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་

པ་མྲི་རྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་སོ་སོ་བ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའམ། དོན་སོ་སོ་བ་

མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བ་ཉྲིད། ཅེས་བྱ་བ་ནྲི། མངོན་སུམ་དུ་བརོད་རྲིགས་པར་འགྱུར་

རོ། །འདྲི་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་གནོད་པ་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་དབང་ཤེས་

ཀྲིས་དངས་པའྲི་རོགས་པ་ཡང་ཁེད་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འགྱུར། ཡུལ་དང་དོན་

གཉྲིས་སོས་པས་ནྲི། ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་སྒོ་ནས་ཏེ། འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །གཉྲིས་

པ་ལ་གཉྲིས། ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཇྲི་ལྟར་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་ནས། རྒྱུས་སོན་པ་ནྲི་མཐོང་བ་ཡྲིན་ནོའྲི་བར་གྲི་དོན་

བསྡུ་ན། གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་དང་ཡྲིད་ཤེས་གཉྲིས། གཟུགས་འཛིན་པས་

ཡུལ་གྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་བསན་ན། སོ་སོར་མྲི་གོ་ལ། དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་མྲིག་ཤེས་

དང་། ཡྲིད་ཤེས་སོ་སོར་གོ་བར་བྱེད་པ་བཞྲིན། རེན་དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་མངོན་སུམ་

དུ་གོ་བར་བྱེད་དེ། རའྲི་སྒ། ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་ཞེས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུས་སོན་པ་

བཞྲིན། ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་ནྲི་སྔ་མ་དང་མྲི་འད་བ་ཡྲིན་ཏེ། ནས། ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུས་སོན་པ་ལ། དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཐོང་ངོའྲི་བར་གྲི་དོན་བསྡུ་ན། 

མྲིག་ཤེས་ཡྲིད་ཤེས་བདག་རྐེན་གྲིས་གོ་བ་དང་། དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་

མངོན་སུམ་གོ་བ་མྲི་འད་སེ། མངོན་སུམ་ནྲི་རོག་བལ་གྲི་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་ལ། 

དབང་པོ་མངོན་ཕོགས་ཞེས་པའྲི་སྒས། རོག་བལ་གྲི་མངོན་སུམ་གོ་བར་མྲི་ནུས་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ཙམ་ནྲི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་ཡང་ཡོད་ལ། ཡུལ་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པ་

ཡང་། ཁོད་ཉྲིད་ཀྲི་བཀག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་བཤད་དང་། རའྲི་སྒ་དང་། 
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ནས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཙམ་ཞྲིག །དཔེ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོད་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚད་མ་གཉྲིས་ཀྲི་གྲངས་ངེས་འཇུག་པ། གཞལ་བྱ་མངོན་ལོག་

གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའྲི། གཞན་གྲི་དབང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། གཞལ་བྱ་མངོན་

ལོག་གྲི་རྣམ་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཙམ་གྲིས། མངོན་ལོག་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་རྙེད་

པའྲི་ཚད་མ་དག་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་པ་སེ། ཙམ་གྲི་

སྒས། རང་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྲི་ཤེས་པས། རང་ཉྲིད་གཉྲིས་

”
1
ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་མོང་བའྲི་རང་རྲིག་འགོག་པར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞལ་བྱའྲི་

རྣམ་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་། འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་མངོན་སུམ་པ་ལ་མྲི་བསླུ་

བས། མངོན་སུམ་ཚད་མར་བཞག་སེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡུལ་མངོན་གྱུར་མངོན་

སུམ་པ་ལ་མྲི་བསླུ་བ་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བསན་པར་རྲིགས་པས་

སོ། །དེས་ན་དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་སྒས་བསན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་འཁོ་བས་

སོ། །ཞྲིབ་པར་ནྲི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་སོགས་ལས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །འཇྲིག་རེན་ན་གྲགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་

ལ་གསུམ། དངོས་ཀྲི་དོན། བ་ཏྲིའྲི་ཟློས་སྒ་དབང་པོ་ལ་འཇུག་པ་དགག །འཇྲིག་རེན་

ན་རོག་བལ་གྲི་ཤེས་པས་མངོན་སུམ་གྲི་ཐ་སད་མྲི་བྱེད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྲིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་འཇྲིག་རེན་ན། 

ནས། བཤད་པ་ལ་བརེན་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ནའྲི་བར་ཏེ། འདྲིས་འདོད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་

གྲི་གྲགས་པ་ནྲི། དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་། 

1  མ་ཕྱི། ༡༧༡ན༤ན།     སྐུ། ༢༦༠ན༤ན།   +སྣང་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

རོག་བལ་གྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། མངོན་སུམ་ཞེས་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་རང་རང་ལ་གྲགས་པ་སེ། དེ་ཡང་དོན་དམ་དཔོད་པ་ལ་མྲི་ལྟོས་པས། 

འཇྲིག་རེན་ཞེས་བསད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བཤད་པར་བྱ་སེ། མངོན་སུམ་གྲི་སྒ་

འདྲི། ནས། མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བདག་མེད་ལྟར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

ལུགས་སྔ་མའྲི་གྲགས་པའྲི་འཇོག་ཚུལ་དང་མྲི་འད་སེ། འདྲི་ནྲི་བ་ལང་རྲི་ཡན་གྲི་

ཐུན་མོང་བའྲི་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མ་གནོད་མེད་ཀྲི་བཞག་པའྲི་ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མ་

གནོད་མེད་ཀྲིས་བཞག་པའྲི་ཐ་སད་སེ། ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

ངོ་ཞེས་བརོད་ཀྲིས། བ་ལང་འཛིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་ངོ་ཞེས་ཐ་སད་མྲི་བྱེད་ལ། གྲགས་པ་བརའྲི་རེས་སུ་བྱེད་ཅྲིང་། བར་རོག་པ་

དོན་མཐུན་གྲིས་སྦོར་བར་བྱེད་དོ། །ཐ་སད་གོང་མ་གཉྲིས་གོ་བཟློག་ཏུ་སྦར་ན། 

འཇྲིག་རེན་གྲི་གྲགས་པ་སངས་པར་འགྱུར་བའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། པྲ་ཏྲིའྲི་སྒ་ཟློས་པ་ནྲི། 

དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པའྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དུ་ན། མྲིག་ཤེས་གཅྲིག་

སྐེ་བ་ལ། མྲིག་དབང་ཐ་དད་པ་དུ་མའྲི་བདག་རྐེན་དགོས་ཤྲིང་དེ་ལྟ་ན་དབང་པོའྲི་

སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་རེན་ཅན་དེ་བདག་རྐེན་ལས། མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྲིག་

མངོན་སུམ་དུ་སྐེ་ནུས་ཉྲིད་དུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་ལ། མྲིག་དབང་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ། 

མྲིག་ཤེས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཉྲིད་མེད་ན་ནྲི། མྲིག་གྲི་དབང་པོ་

མང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་། མྲིག་ཤེས་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་

པ་ནྲི། ཁོད་ཀྲི་དབང་པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་། རོག་པ་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། མྲིག་ཤེས་མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཐ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སད་པའྲི་ཚད་མ་དེས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་བས་མྲིག་ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་གྲི་

འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཐ་སད་བྱེད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཁོ་བོ་ཅག་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཚད་

མ་དང་གཞལ་བྱའྲི་ཐ་སད་བཤད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ན། ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་ཚད་

མར་རོག་པ་ནྲི་དོན་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལུང་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་མངོན་

སུམ་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྲི། མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པས། ནས། མངོན་

སུམ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ནྲི་མྲི་རྲིགས་སོའྲི། བར་སེ། ལུང་འདྲི་ཚད་མའྲི་བསན་

བཅོས་རྣམས་སུ། མངོན་སུམ་རོག་པ་དང་བལ་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངས་མོད་ཀྲི། 

སྐབས་དང་འབེལ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། སྔོན་པོའ།ོ །སམ་དུ་ངེས་པ་དང་། རོག་མེད་མྲི་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། རོག་པས་གཞྲི་ཆོས་སྦར་ནས་འཛིན་པའོ། །ལུང་དེའྲི་དོན་ནྲི། 

སྒོ་ལྔའྲི་དབང་ཤེས་ལྔ་པོ་ནྲི། བླུན་པ་སེ། དོན་དང་དོན་མ་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་རྒྱུ་

མཚན་དང་། རྲིགས་པ་དང་མཚན་ཉྲིད་སོགས་ལ་བརགས་ནས། རྣམ་པར་དཔོད་

ཅྲིང་ངེས་པར་བྱེད་པ། ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ལྟར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའོ། །རོད་བཟློག་ལས། 

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་མངོན་སུམ་གྲི། །དམྲིགས་ནས་ཟློག་པར་བྱེད་ཡྲིན་ན། །གང་

གྲི་དངོས་རྣམས་དམྲིགས་འགྱུར་པ། །མངོན་སུམ་དེ་ནྲི་མེད་པ་ཡྲིན། །རེས་དཔག་

ལུང་དང་དཔེས་འཇལ་བ། །དཔེས་སྒྲུབ་བྱ་བའྲི་དོན་གང་ཡྲིན། །མངོན་སུམ་གྲིས་ནྲི་

ལན་བཏབ་བོ། ཞེས་ཚད་མ་བཞྲིའྲི་གྲངས་དང་། ཚད་མས་གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་

དང་། །ཚད་མ་གང་གྲིས། གྲུབ་པ་སོགས་ལ་བརགས་ནས། ཚད་མ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་གསུངས་ཀྲི། མཚན་ཉྲིད་དབྱེ་བ་གཞན་མ་གསུངས་སོ། །དེ་

དག་གྲི་དོན་འདྲིར་མདོར་བསྡུས་འཆད་པ་ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ། 
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

རེས་དཔག་ཚད་མ་བཤད་པ། ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ལྟོས་གྲུབ་ཏུ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། ཡུལ་མངོན་སུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་མཚན་གཞྲིའམ་

ཞེས་པ་གོང་དུ་རེན་གཞལ་བྱ་ཙམ་ལ་བྱས་པའོ། །རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ་སྤྲིའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀང་རུང་སེ། ཞེས་པ་ནྲི། སྔར་དངོས་སྨྲ་བས། ཚད་མ་གཉྲིས་ཀྲི་གྲངས་

ངེས་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པའྲི་གཞལ་བྱ་གཉྲིས་གང་ཡྲིན། སྔར་མ་བྱུང་བ་བཤད་

པའོ། །ལུགས་འདྲིས། སའྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སྲ་བ་ཙམ་འདོད་ཀང་། རང་སྤྲི་གཉྲིས་

ཀྲིས་རང་མཚན་མྲི་འདོད་དེ། དེ་གཉྲིས་ལྟོས་ནས་བཞག་དགོས་ལ། གཞྲི་གང་ལ་

ལྟོས་ནས་རང་མཚན་དུ་འཇོག་པའྲི་སྤྲི་མཚན་བཞག་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་འཇྲིག་རེན་ཡོད་ན་ནྲི། ཅེས་པ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའོ། །ཡུལ་དེ་འཇྲིག་རེན་ན་ཡོད་ན་ནྲི། ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་དེའྲི་སྣང་བ་འཆར་བས་

ཁབ་ལ། ཤེས་པ་དེས་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པར་

བྱས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྣང་བ་ཤེས་པ་དེ་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་སུམ་

པ་དང་། མངོན་གྱུར་པ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་ཤེས་

པ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དེ། མངོན་སུམ་ཉྲིད་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཡུལ་སྣང་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། ཡུལ་དེ་ཤེས་པ་དེ་ལ་མངོན་འགྱུར་ཡྲིན་ན། ཡུལ་དེ་མངོན་

འགྱུར་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། མངོན་སུམ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །དེ་ལྟར་མངོན་

སུམ་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། མངོན་གྱུར་དང་འདའོ། །སྐད་ཅྲིག་ཆ་མེད་

ཀྲི་མངོན་སུམ་འདོད་པ་དག་གྲིས། མངོན་སུམ་དང་ལོག་གྱུར་མྲི་འགལ་བར་སྨྲ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། མངོན་གྱུར་དང་། ལོག་གྱུར་པ་ཡང་མཚུངས་སོ། །ཡུལ་དེ་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་མ་ཁབ་སེ། དབང་ཤེས་

ཀྲིས་དངས་པའྲི་དན་ཤེས་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་ཀང་ཡུལ་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་དང་། 

གཉྲིས་སྣང་ཅན་གྲི་ཤེས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། ཤེས་པའྲི་ཉེར་ལེན་དང་། ཆོས་ཉྲིད་

ལ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་སོགས་ལ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་སྦར་

རོ། །དེ་དག་གྲི་མངོན་སུམ་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་ནས། མཚན་གཞྲི་བཤད་པ་

ནྲི། ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་ལ་སོགས་པས་སྐྲ་ཤད་དུ་འཛགས་པར་སྣང་བ་དག་ནྲི་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་དང་། གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ཡྲིན་ལ། ཟླ་གཉྲིས་”ཀྲིས
1
་སྣང་བ་དེ་ཙམ་

མངོན་སུམ་དུ་གཞལ་བས་ཤེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བཞག་གྲི། རབ་རྲིབ་

ཅན་མ་ཡྲིན་པ། སྔོར་སྣང་”དབང་པོའྲི་ཤེས་པ་
2
སྔོན་པོར་སྣང་”

3
སྔོན་པོོ་གཉྲིས་ལ་

ལྟོས་ནས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འགྲོ་བ་དང་འད་བ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ལ། རབ་རྲིབ་ཅན་ཟླ་

བ་གཉྲིས་སྣང་དང་ལ་སོགས་པས་སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་ལྟ་བུ་ལ་ལྟོས་ནས་ནྲི། སྣང་བ་

དེ་ཡུལ་གྲི་མངོན་སུམ་དང་། དབང་ཤེས་དེ་དག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མཚན་ཉྲིད་པ་

ཁོ་ནའོ། ཞེས་ཕལ་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་མ་བསད་ཀྲིས་ཁད་པར་བཤད་དོ། །འདྲི་

དག་གྲིས་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་དེ་དག་ཚད་མར་བསན་པར་སེམས་ཏེ། འདྲི་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དེའྲི་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་བོ་གཞན་འཆད་པ་མ་འབེལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། ཟླ་གཉྲིས་སུ་སྣང་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༢བ༣ན།  ཀྱིས    སྐུ། ༢༦༢བ༢ན།  ཀྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༧༢བ༤ན།  དབང་པོའྱི་ཤེས་པ་    སྐུ། ༢༦༢བ༢ན།  དབང་ཤེས་དེ་

3  མ་ཕྱི།    སྐུ།  +བ་དང་
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

བ་དེ་དབང་ཤེས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དང་། སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་མངོན་སུམ་

མ་ཡྲིན་པར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་དུ་

ཡང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་དང་། ཡྲིད་ཤེས་འཁྲུལ་བའྲི་འགྲུབ་ཚུལ་སོ་སོར་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཡུལ་ཅན། ཞེས་སོགས་ཏེ། “བརགས
1
་

ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་ལོག་གྱུར་ལ་མྲི་སླུ་བའྲི་ཤེས་པ། རེས་དཔག་ཚད་མར་སོན་

པ་སེ་གོ་སའོ། །དབང་པོ་ལས་འདས་པ་ཅེས་པ་ནྲི། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་སུ། མཐོང་དང་

མ་མཐོང་དངོས་པོ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྐབས་སུ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལ་

སོགས་པས། མཐོང་བ་མངོན་ལོག་ལ་བཤད་པ་ལྟར། དབང་པོ་སེ་མཐོང་བ་མངོན་

ལོག་ལས་འདས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྲིག་ཅྲིང་། ཅེས་

པའྲི། གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕལ་པ་འཕགས་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་ཤེས་

སོགས་ཏེ། ཤེས་པ་དེ་དག་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་ཡྲིད་ཤེས་པ་སེ། སྔ་ཕྲི་དང་། 

དངོས་ཤུགས་དང་། རང་ཚིག་འགལ་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་དག་གྲི་ཚིག་གང་ཡྲིན་པ་

དཔད་གསུམ་གྲིས་དག་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ལྟ་བུ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ནྲི་ལུང་

ཚད་མ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །གླྲིང་བཞྲིའྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་ཚད་དང་། དབྱྲིབས་དང་། དམལ་

བའྲི་གནས་དང་། ཚེ་ཚད་སོགས་མ་དག་པ་དང་། བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཚད་དབྱྲིབས་དང་། 

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲི་སྐུ་ཚེའྲི་ཚད་སོགས་དག་པའྲི་སྣོད་བཅུད་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

ལོག་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཆེས་རེས་

དཔག་ཚད་མའམ། ལུང་ཚད་མའོ། །བ་ལང་དང་འད་བ་ལས། བ་མེན་ཉམས་སུ་མོང་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༢བ༧ན།  ཞོལ། ༢༥༠བ༤ན།   བརགས     བླ། ༡༦ན༦ན། སྐུ།  ༢༦༢བ༦ན།  རགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བ་སེ། སྣང་བའྲི་དོན་”བརགས
1
་ཡང་དག་ལས་རོགས་པ་ནྲི། དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་བ་

སེ། དཔེར་ན། ནས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་བཞྲིན། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ནས། སྤོས་པས་ཆོག་གོ །གཞལ་བྱ་དང་ཚད་མ་ལྟོས་

གྲུབ་དང་། གཞལ་བྱ་འགྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཚད་མ་འགྲུབ་པ་དང་། སོབ་པའྲི་ཚད་མ་

ཕལ་ཆེར་དན་པས་འགྲུབ་པ་སོགས་ནྲི་རོད་བཟློག་ར་འགྲེལ་དང་། སྤོད་འཇུག་དང་། 

རེ་བཙུན་བ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་རོགས་པར་བྱ་སེ། མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

འདྲིར་སྨྲས་པ། ཚིག་དོན་རབ་གསལ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆེར། །བརོན་

པའྲི་གྲུ་གཟྲིངས་རག་ཏུ་བརེན་བྱས་ཀང་། །རྒྱ་ཆེན་གཏྲིང་ཟབ་ཟབ་དོན་ཀོང་འཁོར་

ཅན། །འདྲི་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་བཞྲིན་དཔག་པར་དཀའ། །གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་

རྲིགས་པའྲི་བོ་མྲིག་དང་། །བལ་བའྲི་པཎྲི་ཏར་<ཛ་ཡ།> གྲགས་བུ་<ཤཱྲི་ལ་མ་ཏྲི།>དང་

བཅས། །རེ་འབང་<ཞང་ཐང་སག་པ།>བཅས་པ་གཞུང་བཟང་འཆད་འདོད་པའྲི། །མུན་

ཁོད་རོ་འཕེན་ཡྲི་གེ་བཀོད་ཅེས་གྲགས། །འཆད་པོ་སྔ་མའྲི་རྨྲིག་རེས་མ་མཐོང་

ཡང་། །བ་མའྲི་ལེགས་བཤད་བརྒྱ་ལ་མྲི་འགོང་བའྲི། །སོང་ཐུན་རྲི་དྭགས་རྲི་དྭགས་

མྲིག་ཅན་གང་། །ཁོ་བོའྲི་རྣམ་དཔོད་ལང་ཚོས་དབང་དུ་བྱེད། །ད་ལྟ་འདྲི་ན་གངས་

ཅན་ཙོང་ཁ་པའྲི། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་དོར་ནས་འགྲེལ་བཤད་མཁན། །<སྤན་

རས་གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས།> མུ་ཅོར་སྨྲ་བའྲི་སྲིག་རྒྱུ་འཐུང་འདོད་པ། །འདྲི་དག་ངེས་

པར་བྱེད་པོའྲི་དམོད་པ་སྤྲུལ། །རྲིན་ཆེན་དོར་ནས་འཆྲིང་བུ་ལེན་རྣམས་ལ། །དུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༣ན༤ན།  ཞོལ། ༢༥༡ན༣ན།  བརགས.    བླ། ༡༦བ༥ན།. སྐུ།  ༢༦༣ན༦ན།. རགས
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ཚིག་གསལ་གྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།

ཀྲི་ཆད་པ་ལྟ་བུའྲི་སྐོན་བརྒྱ་དང་། །གྲུབ་མཆོག་ལུགས་བཟང་སྒྲུབ་ཕྲིར་རྲིགས་ཚུལ་

བརྒྱ། །འགོད་པར་ནུས་མོད་དུས་འདྲིར་ངལ་བར་ཟད། །བདག་གྲི་སྲོག་ནྲི་ལན་

བརྒྱར་དོར་ཡང་སའྲི། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་དང་། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་

ཡང་འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅེས། །སོན་པའྲི་ཚིག་འདྲི་ཁ་ནས་རག་ཏུ་ཤོར། །འདྲིར་

འབད་དགེ་བ་གངྒཱའྲི་ཟེགས་མ་ཙམ། །འཕོས་པ་ཡྲིས་ཀང་དམ་པའྲི་ལུགས་བཟང་

ལས། །ཉམས་པའྲི་ཙ་ཏ་ཀ་རྣམས་གདུང་བ་ནྲི། །ཉེར་ཞྲི་ཀུན་གྲིས་ཀུན་མཁེན་མྱུར་

ཐོབ་ཤོག །ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མཐའ་བལ་དབུ་མའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཆོས་དབང་གྲགས་

པའྲི་དཔལ་གྲིས་བཀོད་པའྲི་རེ་ཤྲིག་གྲི་ཟྲིན་བྲིས་སོ། །
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༄༅། །བསོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

བསྡུས་དོན་སྲིང་པོ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ།

༄༅། །ན་མཿཤྲྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གོཥཱ་ཡ། རེན་འབྱུང་མཁེན་ཅྲིང་དེ་གསུང་

བས། །སོན་པ་ཉྲིད་དེ་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་། །ལྷག་ལྷག་བསོད་ཚིག་ཕེང་བ་སེལ། །སངས་

རྒྱས་ལས་ལྷག་བ་མ་རྒྱལ། །ཐུབ་གཞུང་ལྟར་ཕ་རྲི་དབང་རྒྱལ། །རབ་བརླྲིང་མཚོ་

བཞྲིན་ཟབ་པ་ཡྲི། །ངག་འདྲིས་མཁས་རྣམས་རྣམ་དཔོད་ནྲི། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ངལ་

བ་འཛིན། །ཉྲིན་མོར་བྱེད་འདྲིའྲི་འོད་དཔུང་གྲིས། །བོ་མྲིག་ལྡོངས་པར་གྱུར་པའྲི་

བྱ། །སར་ཡང་དེ་གཞུང་འགྲེལ་བརོན་འདྲི། །ཨེ་མ་བྱེད་པའྲི་དམོད་པས་སྤྲུལ། །དེ་

དག་རྣམས་ལ་སྲིང་རེ་ནྲི། །རབ་རྒྱས་ཟླ་བའྲི་རལ་པ་ཡྲིས། །གཞུང་བཟང་ཡན་ལག་

མཆོག་བརྒྱན་ནས། །ས་གསུམ་དཀར་བ་བདག་གྲིས་བྱ། །

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཟབ་མོ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྲི་སྒོ་

ནས་བསོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྲིང་པོ་ནྲི་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་ཏེ། འདྲི་ལ་

བཞྲི། རེན་འབེལ་མཁེན་ཅྲིང་སོན་པའྲི་སྒོ་ནས་མཆོད་པར་བརོོད་པས་གཞུང་དོན་

མདོར་<གང་ཞྲིག་གཟྲིགས་ཤྲིང་གསུངས་པ་ཡྲི།>བསན། དོན་དེ་རྒྱས་པར་བཤད། རང་གྲི་

ཟབ་མོའྲི་དོན་དེ་རོགས་ཤྲིང་གཞན་གྲིས་མ་རོགས་པའྲི་ཚུལ། མཇུག་གྲི་དོན་

ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རེན་འབྱུང་གསུང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ། གཟྲིགས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བསྡུས་དྟོན། 

པའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ། སར་ཡང་གསུང་ཚུལ་གཞན་གྲིས་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། བསན་པ་གཞན་ལས་ཁད་<བསན་འདྲི་གཞན་གྲིས་མ་མཐོང་བས།།>པར་དུ་

འཕགས་པ་དང་། སོན་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། སྔ་མའྲི་རྒྱུ་མཚན་འགོད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རེན་འབྱུང་གྲི་ལམ་རྒུད་པ་<འཇྲིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྲི་སེད་ཀུན།།>པ་

ཀུན་ཟློག་བྱེད་དུ་བསན་པ། དེ་བོ་དང་ལྡན་པས་བསན་<དེ་ཚེ་བོ་དང་ལྡན་པ་ཡྲི།།>པའྲི་

སྲིང་པོར་རོགས་ཚུལ། རེན་འབྱུང་བའྲི་སྒོ་ནས་སོང་ཉྲིད་མཆོག་ཏུ་བསན་པའོ། །དེ་ལ་

གསུམ། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་། དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགོན་ཁོད་ལ།།>རེན་འབེལ་མཐའ་དག་སོང་

པར་གསུངས་པ་ལ་<གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ།།>ཡ་མཚན་པ་དང་། རེན་འབེལ་གྲི་

འཐད་པས་བདེན་པར་བཟུང་མ་བཟུང་གྲི་ཉེས་དམྲིགས་དང་<གང་དུ་བཟུང་བས་བྱྲིས་པ་

རྣམས།།>ཡོན་ཏན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། རེན་འབེལ་སོང་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསན་

པ་དང་། སོང་པ་རེན་འབྱུང་གྲི་དོན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རེན་འབེལ་

སོང་པ་<ཕན་མཛད་ཁོད་ཀྲི་འགྲོ་བ་ལ།།>སྒྲུབ་པའྲི་རགས་ཡང་དག་གྲི་གཙོ་བོར་བསན་པ། 

<རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ།།>རགས་ལྟར་སྣང་དུ་འདོད་པས་སོན་པའྲི་ལུགས་མྲི་

རོགས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སོང་པ་རེན་འབྱུང་དུ་མཐོང་བ་དེས་སོང་པ་ལ་བྱ་

བྱེད་འཇོག་<ཁོད་ནྲི་ནམ་ཞྲིག་སོང་པ་ཉྲིད།།>ནུས་པ། གཅྲིག་ཤོས་དེ་ལ་བཟློག་པ་ཉམ་

ངའྲི་གནས་སུ་བསན་<དེ་ལ་བཟློག་པར་མཐོང་བ་ན།།>པའོ། །གཉྲིས་པ་གཟྲིགས་པའྲི་སྒོ་

ནས་བསོད་པ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་། རེན་འབྱུང་གྲི་དོན་རོགས་དཀའ་བར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན་<དེ་ཕྲིར་ཁོད་ཀྲི་བསན་པ་ལ།།>པ། རྒྱས་

པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མེད་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་དམ་བཅའ་<དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང་།།>འགོད་པ། སྒྲུབ་བྱེད་

བསན་པ། སོང་པ་དང་ལས་འབས་གཉྲིས་གཅྲིག་ངེས་པ་ཅྲིག་ཤོས་ངེས་པའྲི་གྲོགས་

སུ་འགྱུར་<འདྲི་ཀུན་དངོས་པོ་སོང་པ་དང་།།> བའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན། 

སོང་པ་ལ་བྱ་བྱེད་འཇོག་ནུས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རེན་འབེལ་མཐར་ལྟ་འགོག་བྱེད་དུ་

གསུངས་པ་སྨྲ་བ་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་<རང་བཞྲིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་།།>པའོ། །དང་

པོ་ལ་བཞྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་འགལ་<ངོ་བོས་གྲུབ་ན་དེ་གྲུབ་

པ།།>བ། ཡོད་ན་རེན་འབེལ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་<དེ་ཕྲིར་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་།།>སོང་པར་འགྲུབ་པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་སྤོས་པ་

མྲི་<རང་བཞྲིན་ལྡོག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར།།>ལྡོག་པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་སོན་

པའྲི་གསུང་ལ་ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒོལ་བ་<དེ་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་རྣམ་བལ་ཞེས།།>མེད་

པའོ། །གཉྲིས་པ་རེན་འབྱུང་གྲི་དོན་རོགས་དཀའ་བ་ལ་གསུམ། གཞན་སེས་སོང་པ་

ཁས་མྲི་ལེན་<རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡྲི།།>པ་ངོ་མཚར་མེད། རང་སེ་སོང་པ་”ངོ
1
་

འགོག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ། སོང་པ་དང་རེན་འབེལ་བོ་ངོར་གཞྲི་<རང་བཞྲིན་བཅོས་མྲིན་

ལྟོས་མེད་དང་།།>མཐུན་དུ་འདུ་དཀའ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་རོགས་དཀའ་བའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་

གཉྲིས། རེན་འབྱུང་ཁས་བངས་ནས་སོང་པ་འགོག་པ་མྲི་རྲིགས་པ་<ཁོད་ཀྲི་གསུང་གྲི་

གཅེས་པའྲི་མཛོད།།>དང་། རེན་འབེལ་མྲིང་ཙམ་དུ་བསན་པ་ན་མྲིང་ཙམ་ཉྲིད་ཀྲི་བདེན་

པར་འཛིན་པ་རེས་སུ་བཟུང་དཀའ་<རང་བཞྲིན་མེད་ལ་བཀྲྲི་བའྲི་སྒོ།།>བའོ། །གསུམ་པ་

གསུང་ཚུལ་གཞན་གྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ལ་གསུམ། སོན་པའྲི་གསུང་གྲི་ཡོན་ཏན་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༤ན༧ན།  ངོ.    ཞོལ། ༢༥༣ན༣ན།. སྐུ། ༢༦༥ན༦ན།.  དོ.    བླ། ༡༨བ༣ན།. ་་་་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བསྡུས་དྟོན། 

བསན་པ། རང་གཞན་གྲི་སོན་པའྲི་<དོན་བཞྲིན་གཟྲིགས་ནས་ལེགས་གསུང་བ།།>རེས་སུ་

ཞུགས་པའྲི་ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་རང་བཞྲིན་གྲིས་བསན་པའྲི་ཁད་པར་

མཐོང་བས་ཐུབ་པའྲི་གཞུང་ལ་གུས་པ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་<ཨེ་མའོ་མཁས་པ་འདྲི་

ཉྲིད་ཀྲིས།།>བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རེན་འབྱུང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སོན་པའྲི་<དེ་ཕྲིར་

རེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་།།>གསུང་ལ་ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒོལ་བ་མེད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་

པ། རེན་འབེལ་སོན་པའྲི་བཀའྲི་དོན་ཡྲིད་ཆེས་ཚད་མས་གྲུབ་པས་གསུང་གཞན་པ་

ངེས་པ་སེར་<ཁོད་ཀྲི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པར།།>ཚུལ་ལོ། །གསུམ་པ་རང་གྲིས་ཟབ་མོའྲི་དེ་

ཉྲིད་རོགས་ཤྲིང་གཞན་གྲིས་མ་རོགས་པའྲི་ཚུལ་ལ་གསུམ། རོམ་པ་པོས་སོན་པ་

དང་བསན་པའྲི་དེ་ཉྲིད་རོགས་པ། གཞན་གྲིས་མ་<དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡྲི།།>རོགས་པ། 

རང་གྲིས་རོགས་པའྲི་རྒྱུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁེངས་སྐྱུངས་ཤྲིང་<ཀེ་ཧུད་

བདག་བོ་རྨོངས་པས་བཅོམ།།>སྤོ་བ་བསྐེད་པ། རང་གྲི་སོན་པའྲི་ཡོན་ཏན་<སོན་པའྲི་ནང་

ནས་རེན་འབེལ་སོན་པ་དང་།།>བསྔགས་པ། བསན་པའྲི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཕན་ཡོན་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཐོབ་པའོ། །དེ་ལ་བཞྲི། གུས་པ་དང་སྤོ་བ་འཕེལ་བ། ཐུབ་པའྲི་གསུང་རབ་

འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་<འདྲི་ཡྲི་ཕྲིར་དུ་ཁོད་ཀྲི་ནྲི།།>བཤད་པ། སོན་པ་ཉྲིད་ལས་དངོས་སུ་མ་

ཐོབ་ཀང་རེན་འབྱུང་ཟབ་མོས་<གང་གྲི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཡྲི།།>ཐུགས་འཕོགས་པ་ཐུབ་

པའྲི་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་ཡོན་ཏན་དན་པས་ཐུགས་རངས་<འདᨑ་ལའང་ཁོད་ᨵསུང་བསམ་པ་

ན།།>པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གུས་པ་འཕེལ་བ་དང་། ཁད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་<ཕས་

རྒོལ་མཐའ་དག་འཇོོམས་པ་དང་།།>གྲི་སྤོ་བ་འཕེལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དོན་བསམ་

པས་ཐར་པ་འཐོབ་པ་<ཁོད་ཀྲི་ཇྲི་སེད་བཀའ་སྩལ་པ། །དང་ཚིག་ཐོས་པའང་ཐར་པའྲི་རྒྱུར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བསན་ཀེ་མ་ཧོ་ཁོད་ཀྲི་བསན་པ་ནྲི།།>པའོ། །གསུམ་པ་རང་གྲི་རོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་དང་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དང་པོ་སྦངས་པ་<ཚུལ་འདྲི་མཐོང་ནས་བདག་གྲི་ནྲི།།>མཛད་པ། 

བར་དུ་ཐེ་ཚོམས་སྐེས་<དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡྲི།།>པ། མཐར་ངེས་པ་དངས་<ཁོད་ཀྲི་བ་

མེད་ཐེག་པའྲི་ཚུལ།།>པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་<མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་

གྲི་ནྲི། །དང་། རོམ་པ་པོ་རང་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་རེས་འབང་དུ་བསན་<སོན་དེའྲི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་

བྱུང་གྱུར་ཅྲིང་།།>པའོ། །བཞྲི་པ་མཇུག་གྲི་དོན་ལ་གཉྲིས། དགེ་ར་བསྔོ་བ་དང་། ཇྲི་ལྟར་

བརམས་<ཅེས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་>པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། 

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའྲི་ཆེད་དུ་བསྔོ་<སོན་པ་བ་ན་མེད་པའྲི་བསན་པ་དང་།།>བ་

བསན་དང་བསན་འཛིན་རྒྱས་པའྲི ་ཆེད་དུ་<ཕན་མཛད་དེ ་ཡྲི ་བསན་པ་སྲྲིད་པའྲི ་

མཐར།།>བསྔོ་བ། ཉྲིད་ཀྲི་བཞེད་དགོངས་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་བསྔོ་བ། མཐུ་ལྡན་གཞན་

ལའང ་བསྔོ ་བ ་གདབ་པར ་བསྐུལ་<ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་འདྲིར ་བརོན ་པ ་

དང་།།>བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་དམ་པའྲི་ཆོས་<རེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་དེ་

ཉྲིད་གསལ།>འཛིན་པར་སྨྲ་བ་དང་། སོན་ལམ་དེ་ཉྲིད་<འདེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་

མེད་ཀྲིས།།>ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་སོན་པའོ།། །།

སྨྲས་པ། རྙེད་བཀུར་དོན་གཉེར་ཏྲིལ་མར་བཞྲིན། །བཙིར་བའྲི་འབས་བུ་གྲུབ་

པ་ན། །ལང་ཚོ་ཡོལ་བའྲི་འཇྲིག་པས་ཉེན། །འདྲི་དག་གཅྲིག་ཏུ་སྲིང་རེར་འོས། །བ་

མའྲི་ལུགས་བཟང་འཇུག་འདོད་ཀང་། །ལོག་པའྲི་གཡང་སར་གོམས་པ་ནྲི། །ཁོར་

བས་ཉོན་མོངས་ང་རོ་དང་། །གསང་ཐོར་སྒོག་པའང་མང་ཞྲིག་གྲག །དེ་དག་གཏམ་
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ལ་རྣ་བ་ནྲི། །མ་གཏད་ངལ་བ་འདལ་མེད་ནྲི། །བདུད་རྲི་ཚིམ་པའྲི་སྐབས་གསུམ་

པ། །ཁྲིའྲི་ཁ་ཟས་དོན་གཉེར་མྲིན། །གཞུང་བཟང་ཚིག་དོན་ལང་ཚོ་ཡྲི། །སོབས་

ཀྲིས་དེགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཅན། །བསྡུས་དོན་ལྕགས་ཀྱུ་ལྕྲི་བ་འདྲིས། །བཏབ་སེ་འདོད་

དགུར་སྤོད་པ་ཉྲིད། །འདྲི་ནྲི་རྲིགས་གསལ་གཞན་ཡྲིན་ཅེས། །རྣམ་པ་དཔོད་ལ་

འདྲིའྲི་ཡོན་ཏན། །མཐོང་ཚེ་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་བཞྲིན་དུ། །རང་གྲི་སྲོག་བཞྲིན་གུས་

པས་བསེན། །འདྲིར་འབད་དགེ་བ་བདུད་རྲིའྲི་ཟས། །འཕངས་པ་མེད་པར་འགྲོ་ཀུན་

ལ། །སྲིང་ནས་སྦྲིན་བྱ་དགེ་དེས་ཀང་། །སྨྲ་བོའྲི་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ཤོག །ཅེས་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཟབ་མོ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་པའྲི་སྒོ་ནས་

བསོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བསྡུས་དོན་སྲིང་པོ་མཆོག་

ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། སན་ངག་དང་། སེབ་སྦོར་དང་། མྲིང་གྲི་མངོན་བརོད་ལ་སོགས་

པ་ཐ་སད་ཀྲིས་གཙུག་ལག་ཕལ་མོ་ཆེ་ཤེས་ཤྲིང་། མཐའ་བལ་དབུ་མ་མཆོག་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་པ། ཞང་ཞུང་པ་ཆོས་དབང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་ནགས་

ཤོད་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་འབར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དགོན་པར་སྦར་བའོ།། །།
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༄༅། །ཞྲི་ལྷག་གཉྲིས་ཀྲི་དཀའ་གནད་མཁས་གྲུབ་རེའྲི་

གསུང་བཞྲིན་རོ་རེ་འཆང་ཞང་ཞུང་པ་ཆེན་པོས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་

མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བསན་ལ་སོན་པ་ཉྲིད་ལས་ཀང་། །དུས་འདྲིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེ་

བ། །ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་ས་གསུམ་ན། །སན་པར་གྲགས་ཏེ་གཙུག་ན་མོས། །གང་ཞྲིག་

འཁོར་བ་འདྲི་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བ་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། 

ཐར་པའྲི་བདེ་བ་ག་ནོམ་པ་བཙལ་བར་རྲིགས་ཤྲིང་། དེའྲི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནྲི་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བསྐེད་པའྲི་སྔ་རོལ་

དུ། ཞྲི་ལྷག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་ཤྲིང་གོམས་པ་དགོས་ལ། ཐོག་མར་ཞྲི་གནས་

གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་བརོད་པར་བྱ་བ་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནྲི་ཁད་

པར་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། འཛིན་སངས་གསལ་བའྲི་ངར་དང་ལྡན་པ་དང་། 

མྲི་རོག་པའོ། །ཁ་ཅྲིག་བདེ་བ་དང་། དྭངས་པ་གཉྲིས་བསྣན་ནས་བཞྲི་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྲི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའྲི་རེན་གྲི་གཙོ་བོ་བསམ་

གཏན་བཞྲི་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞྲི་གནས་ལ་བདེ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་། 

གསལ་བའྲི་ངར་ཆ་ཐོན་པ་ལས། ལྷག་པའྲི་དྭངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་

གསལ་བ་ནྲི་དམྲིགས་པ་དེའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་རྣམ་པ་གསལ་པོར་ཤར་བ་ཙམ་ལ་མྲི་



ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀི་དཀའ་གནས་ཟིན་བིས།
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བྱེད་ཀྲི། བོའྲི་འཛིན་སངས་དེ་ཉྲིད་གསལ་བ་ཤུགས་ཅན་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སྦྲེང་

ཆགས་སུ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་གསལ་བར་ངེས་ན། དེ་གསལ་བའྲི་ངར་དང་ལྡན་

པར་ངེས་པར་ཁབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ན། དེའྲི་འཛིན་

སངས་ཤུགས་དག་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་ཞྲི་གནས་ཡྲིན་ན་

གསལ་བའྲི་ངར་དང་ལྡན་པས་ཁབ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་བསམ་གཏན་

འགའ་ཞྲིག་ལ་གསལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གསལ་བའྲི་བོ་ནྲི་རགས་པའྲི་སེམས་

ཡྲིན་ལ། དེའྲི་བསམ་གཏན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཚེ། སེམས་སེམས་བྱུང་རགས་པ་རྣམས་

ལོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་ནྲི་དེས་མ་གནོད་དེ། ཞྲི་གནས་ཡྲིན་ན། འདྲིར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

ཞྲི་གནས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ལ། དབང་ཐོབ་པའྲི་བྱང་སེམས་འགའ་ཞྲིག་མཉམ་པར་

འཇོག་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་མ་གཏོགས་དེ་དག་གྲི་ཞྲི་གནས་སྒྲུབ་པའྲི་རེན་དུ་མྲི་

རུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མདོ་རྒྱན་ལས། གཟུགས་མེད་སངས་པའྲི་བསམ་གཏན་དང་། 

ཞེས་དང་། མངོན་རོགས་རྒྱན་དུའང་། ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། ཞེས་

སོགས་འབྱུང་བའོ། །དེས་ན་འདྲི་ལ་གཉྲིས། སེམས་དམྲིགས་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་གཏད་

པའྲི་ཚུལ་དང་། གཏད་པའྲི་འོག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཞྲི་གནས་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པར་བྱེད་པ་པོ་ནྲི། དན་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཞྲིག་

སེ། དན་པ་ཡྲིན་ན། ངེས་ཤེས་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་ཅྲིང་། དེ་ལ་ངེས་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེ་

ངེས་པའྲི་བོ་གཞན་ཞྲིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། གཞན་དག་གཅྲིག་དུ་

བལ་གྲིས་རགས་ལས། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པའྲི་ངེས་པ་ལྷག་གྲི་དངས་པ་ལྷག་

མཐོང་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཞྲི་གནས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡང་ཆགས་པའྲི་གཏམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་དམྲིགས་རེན་བཙལ་བས་རྙེད་པའྲི་ཚེ། དེ་ངེས་པའྲི་འཛིན་

སངས་ཤུགས་དག་གཅྲིག་འཕངས་མཐོ་བར་བསྐེད་དེ། ངེས་ཤེས་དེའྲི་ངང་ལ་

བསྒྲིམས་ཏེ་འཇོག་པའོ། །བོད་ཀྲི་བསམ་གཏན་པ་དག་དམྲིགས་རེན་མེད་པ་ལ་

དམྲིགས་མེད་དུ་འཇོག་པ། འཇོག་སྒོམ་ཞེས་བྱ་བ། ཡུལ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་ཁས་

ལེན་པ་ནྲི་ཐ་སད་ལ་རྨོངས་པས་ཉེས་ཏེ། འདྲི་འད་བའྲི་ནོར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མང་

ངོ་། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་འཇོག་པའྲི་སྐབས་སུ་ཡང་། ར་བའྲི་དམྲིགས་པ་དེ་རགས་

པ་ཙམ། ཡང་དང་ཡང་དུ་དན་པ་སེ། དེ་ཡང་མྱུར་ཆེས་ན་ནྲི་རྒོད་པ་སྐེ་ལ། བུལ་

ཆེས་ན་ནྲི་བྱྲིང་བ་སྐེ་བས་རན་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན། དམྲིགས་རེན་ལ་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་

ལ། སྔར་གྲི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་ཅན་རྒྱུན་མ་ཆད་པའྲི་ངང་ལ། སར་རང་ཁ་དོག་དང་

དབྱྲིབས་སོགས་རགས་པ་ཙམ་ངེས་སུ་གཞུག་པའྲི་དན་པ་ལྟ་བུ་དང་། གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་སྒོམ་པ་ལྟ་བུའྲི་ཚེ། སྔར་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ངེས་པའྲི་

ངེས་ཤེས་ཤུགས་དག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་ལ། སར་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་སྤྲི་ལམ་པ་

ཅྲིག་འཆར་དུ་བཅུག་ལ་དེར་མེད་དོ་སམ་དུ་དན་པ་ལྟ་བུའོ། །

མདོར་ན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྐོན་མེད་གཅྲིག་ལ་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་སེམས་བྱུང་ནྲི་

རྲིགས་ལྔ་ཡོད་དོ། །སྔ་རོལ་ཏུ་དེ་ལ་སྤོ་བའྲི་བརོན་འགྲུས་ནྲི་སེམས་བྱུང་སྤོ་བ་སེ། 

འདུན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་ཡང་དད་པ་སེ། དད་པས་འདུན་པའྲི་རེན་བྱེད་

པའྲི་ལས་ཅན། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་དན་པ་དང་། ཤེས་བཞྲིན་དང་། 

སེམས་པ་སེ། བར་དུ་གསུམ་དང་། མཐར་བཏང་སོམས་ཏེ་དེ་དག་དགོས་པར་ཤེས་

ནྲི། སེམས་སེམས་བྱུང་ལོག་པ། སྒོམ་གྲི་ཡང་རེར་འཛིན་པའྲི་ལོག་རོག་ལྷག་མ་



ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀི་དཀའ་གནས་ཟིན་བིས།
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མེད་པར་ལྡོག་གོ །དེ་དག་གྲི་ཟུར་ཕྲིན་པར། རེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་”དབང་

དུ་
1
གསལ་བར་མཛད་ཟྲིན་པས། བཏགས་ཟྲིན་པ་ལ་ཐག་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། བྱྲིང་བ་ནྲི་

རྨུགས་པ་དང་ཁད་པར་ཆེ་སེ། རྨུགས་པ་ནྲི་གཏྲི་མུག་གྲི་ཆར་གཏོགས་པས་མུན་པ་

འབབ་པ་ལྟ་བུ་བྱྲིང་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མདོ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཚད་ལྡན་མང་པོར་

དེ་གཉྲིས་གྲངས་ཐ་དད་དུ་བྱས་ཤྲིང་། དོན་མྲི་གཅྲིག་པར་བཤད་། བྱྲིང་བ་ནྲི་སྒྱུར་

མང་པོར་ཞུམ་པ་ཞེས་བསྒྱུར་བ། རྣམ་གཡེངས་ཀྲི་ཆར་གཏོགས་པ་སེ། དེ་ལ་འདྲི་

ནྲི་བདག་གྲིས་མྲི་ནུས་སོ། ཞེས་ཡྲི་ཤྲི་བར་གྲགས་པའྲི་ཞུམ་པ་དང་། སེམས་ཀྲི་

འཕངས་དམའ་བ་དང་། སེམས་ཞེན་པར་བྱས་པའྲི་ཞུམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས་འདྲི་

སང་བྱ་ནྲི་གཙོ་ཆེར་ཕྲི་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་བཤད་པ་མཛད་པ་

རྣམས་ཀྲི་གསལ་བར་མ་མཛད་པས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཞྲིག་གོ །ཞེས་རེའྲི་གསུང་

ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་བྱྲིང་བ་རྨུགས་པ་ལ་འདོད་ཅྲིང་། བྱྲིང་བ་ཕ་མོ་སྒོམ་ཡང་

དག་ཏུ་འདོད། བོ་མ་རྲིག་མྲི་འད་བ་མེད་པའྲི་གཅྲིག་ཏུ་འདོད། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་

ལུགས་སྐོན་མེད་ལ། ཞྲི་གནས་མྲི་སྐེ་བར་འདོད་པ་སོགས་ཡམས་དང་འད་བ་མང་

དུ་བྱུང་བ་ནྲི། གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་རྣམས་རྒྱངས་བསྲྲིངས་ཏེ། མན་ངག་ཆུང་ངུས་

ཚིམ་ས་བས་ནོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མྲིང་དེ་དག་ཚངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ། 

དབུས་མཐའ་ནས། ཉེས་པ་ལྔའྲི་གཉེན་པོར། འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བསྒོམ་པར་གསུངས་

པ་དང་། གཞན་ཡང་སེམས་”
2
དགུ་དང་། སོབས་དྲུག་དང་། ཡྲིད་བྱེད་བཞྲི་ཡོད་

ཚུལ་སོགས་ཀང་ཚང་ངོ་། སེམས་དགུའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༡ན། དབང་དུ.    སྐུ། ༢༦༨བ༢ན།. སོགས་སུ

2  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༥ན།.     སྐུ། ༢༦༩ན༢ན།. +གནས་
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སུ་གསལ་ཞྲིང་། རེ་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་སེམས་གནས་

གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཤེས་བཞྲིན་གྲི་བྱ་ར་བསེན་དགོས་མྲི་དགོས་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་

ལ་ཡང་ཤྲིན་སྦངས་མ་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་འདོད་སེམས་དང་། ཐོབ་ནས་བསམ་གཏན་དང་

པོའྲི་ཉེར་བསོགས་སུ་འགྲོ་བ་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །གང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་མཉམ་

གཞག་གྲི་སོབས་ཀྲིས། སྒོ་ལྔའྲི་དབང་ཤེས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ལ་མྲི་འཇུག་ཅྲིང་། 

ཡྲིད་ཤེས་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་ལ་མྲི་རོག་པ། དཔེར་ན། ཤེལ་གྲི་ནང་དུ་ཆུ་དྭངས་པ་

བླུགས་པ་ཉྲི་མས་ཁ་ཕེ་བ་ལྟ་བུ། བདེ་བ་དང་བཅས་པ་ནྲི་མཚན་མ་མེད་པའྲི་སེམས་

ཞེས་བཤད་ལ། སེམས་དགུའྲི་འདུན་པ། རྣམ་པར་ཞྲི་བའྲི་རྨད་ནས་འབྱུང་སེ། དེ་ལ་

རྣམ་རྲིག་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ། རང་རྲིག་གྲི་རང་ཞལ་བསན་པ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་འདྲི་འད་བ་དག་ལ་སྲེད་པའྲི་ར་བ་གཅོད་པའྲི་ལྷག་མཐོང་དང་། བ་མེད་ཀྲི་

རོགས་རྲིམ་ཟབ་མོར་སྨྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲི་དགག་པ་ནྲི། རེ་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་

རབ་ཏུ་གསལ་བས་དེར་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཤྲིན་སྦངས་ཐོབ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་ན། 

བསམ་གཏན་གྲི་སའམ། མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་མ་ཁབ་སེ། ཤྲིན་

སྦངས་ཐོབ་མ་ཐག་པའྲི་དགའ་བདེ་ཡེར་ཡེར་པོ་དེ། དེའྲི་སའྲི་སེམས་སུ་མྲི་རུང་

བས་སོ། །སེམས་དགེ་བ་ལ་བཀོལ་དུ་རུང་བའྲི་སེམས་བྱུང་ནྲི། སེམས་ཤྲིན་

སྦངས་ཡྲིན་ལ། རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅྲིག་པའྲི་གནད་ཀྲིས་སེམས་ལས་རུང་

གྲིས་དངས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་རེག་བྱ་ཁད་པར་ཅན་ཞྲིག་ལུས་ཤྲིན་སྦངས་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས། ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་སེམས་པའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ནྲི། 

མཉམ་གཞག་གྲི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་སྒོམ་བྱུང་
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གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རྲིགས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་མ་ཐོབ་པར་འབྱུང་བ་འདྲི་གནས་མེད་

པས། བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་མ་ཐོབ་པར། སྦོར་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་

འདོད་པ་ནྲི། གསུང་རབ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་ཤྲིང་། ལམ་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་

མགོ་རྨོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལུས་ཤྲིན་སྦངས་ཀྲི་ལུས་ཤྲིང་ལྟར་ཡང་བ་དང་། 

སེམས་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་ལ་བཀྲྲིར་རུང་བ་དེ། ཤྲིན་སྦངས་ཐོབ་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་

ཅད་ལ་འབྱུང་བའམ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལུས་ལ་

འབྱུང་བའམ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བའྲི་ལུས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་མ་

བཞག་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དང་པོ་ལ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་མ་ངེས་ལ། གཉྲིས་པ་ལ་དོགས་པ་མེད་པས་ཕོགས་གསུམ་པ་ཁས་བངས་

པར་བྱའོ། །དེས་ན་ཟབ་མོའྲི་ལྟ་བ་ལ་སྒོམ་བྱུང་གྲི་མོང་བ་སྐེ་བ་ལ། ཞྲི་གནས་འགྲུབ་

པ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཞྲི་གནས་མ་གྲུབ་ན་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་གཏན་མྲི་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་ན་མྲི་རག་པའྲི་མོང་བ་སྐེ་བ་ལ་ཡང་ཞྲི་གནས་འགྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་

པར་ཐལ་བ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལྷག་མཐོང་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། 

ཇྲི་སེད་པ་ལ་དམྲིགས་པ་དང་། ཇྲི་ལྟ་བ་ལ་དམྲིགས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཞྲི་རགས་ཀྲི་

རྣམ་པ་ཅན་”གྲིས
1
ལམ་གྲིས་སྲྲིད་རེ་མན་ཆད་ལ་ཆགས་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་འཇྲིག་

རེན་པའྲི་ལམ་སེ། དེའྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་རེ་ཤྲིག་བཞག་ལ། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གང་

ཟག་ལ་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྲིས། ང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པར་བསྒོམ་པ་དང་། ང་ཡྲི་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧༧ན༧ན།. གྱིས.   སྐུ། ༢༧༠ན༡ན།. གྱི
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གྲུབ་པར་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁད་ཆོས་བཞྲི་ཡོད་དེ། ཁད་ཆོས་དང་པོ་ནྲི། ངའོ་

སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བོ་ལ་སྣང་ཞེན་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་སྣང་བ་ལ་མངོན་དུ་ཤེས་བཞྲིན་

གྲི་བྱ་ར་བསོགས་སེ། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་འདྲི་ལ་སྣང་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་འདུག་བརགས་

པའྲི་ཚེ། ཐོགས་མར་ངའོ་སམ་དུ་སེམས་པར་རོམ་པ་ན། ཕུང་པོ་རགས་པ་དང་

བཅས་པའྲི་ལུས་འདྲི་ལམ་གྲི་འཆར་བ་ཕལ་ཆེར་ལ་འབྱུང་མོད་ཀྲི། དེ་དང་ངའོ་སམ་

པའྲི་བོ་གཉྲིས་སོ། །དུས་སྔ་ཕྲི་བ་ཡྲིན་ཞྲིང་། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེའྲི་རང་དུས་ན། སྔ་

མ་འགགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་པས་དེ་གཉྲིས་ཡུལ་མྲི་གཅྲིག་པ་སེ། དེ་གཉྲིས་

ཁད་པར་མ་ཕེད་ན་ངེས་པར་ལྟ་བ་འཆུག་གོ །སྤྲིར་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་འདྲིའྲི་སྣང་ཚུལ་

ལ། དོན་ལྡོག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་སོགས་དགག་བྱའྲི་སྣང་

བ་འཆར་བར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་གཅྲིག་འཆར་བར་

དགོས་ལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་སོགས་རང་ལྡོག་གྲི་ངོས་ནས་ཁད་མེད་དུ་མྲི་

འཆར་སེ། དེ་གཉྲིས་ལྡོག་པ་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐ་དད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་ཀང་དེ་

ཙམ་དུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ངའོ་སམ་པའྲི་བོའྲི་རང་དུས་ན་བོ་དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་

སྣང་དཔོད་པ་ཡྲིན་གྲི་བོ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བཟུང་སམ་དུ་རེས་སུ་བསམས་པ་ན། ཚིག་

སྤྲི་དང་རང་ཡུལ་དུ་སོང་བ་སོགས་མང་དུ་འོང་ཡང་། ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་བོའྲི་

འཆར་ཚུལ་གཏན་མ་ཡྲིན་གྲི། དུས་ཐ་དད་པ་མོང་བས་གྲུབ་ཅྲིང་། ཕྲི་མའྲི་དུས་ཀྲི་

སྣང་ཚུལ་ལ་རོག་པ་གཏན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་བོ་ལ་སྣང་ན། རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་སྣང་བས་ཁབ་ཀང་། དེ་ཡྲིན་ན། བདེན་འཛིན་ཡྲིན་

པས་མ་ཁབ་སེ། ཁ་འཛིན་ལ་དཀར་པོ་སྣང་ཡང་། དཀར་འཛིན་གྲི་བོ་མ་ཡྲིན་པ་
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བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་ཡང་ལེགས་པར་ཕེ་བ་གཅྲིག་མ་བྱུང་ན། བོའྲི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་

བདེན་འཛིན་དུ་གོ་བའྲི་ནོར་བ་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་ཁད་པར་དང་པོ་ནྲི། དགག་བྱའྲི་

སྤྲི་འཆར་དུ་འཇུག་པ་སེ། དེ་མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པའྲི་བདེན་སོང་གྲི་གོ་བ་མྲི་འཆར་

བས་སོ། །ཁད་ཆོས་གཉྲིས་པ་ནྲི། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེའྲི་རང་དུས་ཀྲི་སྣང་ཚུལ་དེར་

གྲུབ་ན། སྣང་ཚུལ་དེའྲི་གཅྲིག་དང་། ཐ་དད་གང་རུང་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་

ངེས་པ་གཅྲིག་དགོས་ཏེ། འདྲི་ཁབ་པ་ངེས་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ནོ། །ཁད་པར་གསུམ་པ་ནྲི། 

སྣང་ཚུལ་དེ་འད་བའྲི་གཅྲིག་དུ་མ་གཉྲིས་གང་རུང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བ་

སེ། འདྲི་ནྲི་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའྲི་བོའ།ོ །ཁད་པར་བཞྲི་པ་ནྲི། གསུམ་པོ་དེའྲི་བྱེད་པ་

ལ་བསེན་ནས་སྣང་ཚུལ་དེར་གྲུབ་པས་སོང་པར་ངེས་པ་སེ། བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྲི་བོ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་འད་བའྲི་བོ་དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པས་ཁབ་ཀང་། དེ་འད་བའྲི་བོ་ཡྲིན་ན། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། 

གཞན་དུ་ན་བདེན་པར་སྣང་ན། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་

ཐལ། གཟུགས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེ་ལ། ཇྲི་ལྟར་

སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་བོ་སམ་དུ། རེས་ཀྲི་ཤེས་པས་ཞེན་པ་ནྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

ཡྲིན་ནོ། །ད་དུང་གནད་བཞྲིའྲི་ཕྲི་མ་གསུམ་ལ་མོང་བ་འདོན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་བྱ་

སེ། ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཞེན་

པའྲི་བོའྲི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ལ། སྣང་ཞེན་དེ་གཉྲིས་གང་གྲི་ངོར་སྣང་

བ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཡང་། བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྲི་སྒོ་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

 684  

འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྣང་ཞེན་གཉྲིས་པོ་དེ་ལ་སྣང་བ་དང་། ཞེན་ཚུལ་ཡང་ཟླ་བཅས་

སམ་ཟླ་མེད་གང་རུང་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་གྲི །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྣང་ཚུལ་གཞན་མྲི་

འབྱུང་བ་མོང་བ་ལ་བསྐོར་ནས་བལྟས་ན་ཤེས་ལ། གལ་ཏེ་ཟླ་མེད་དང་གཅྲིག་ཏུ་

སྣང་ཞྲིང་། དེར་གྲུབ་ན་དེ་འད་བའྲི་ང་དེ་ད་ལྟའམ་ཕུང་པོ་དང་ཡང་སྣང་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ལ། དེ་ཡྲིན་ན་ཐ་དད་ཡེ་མེད་ཀྲི་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་བས། ང་དེ་མང་

པོར་འགྱུར་བ་དང་། ཡན་ལག་སོགས་གཅྲིག་མ་ཚང་ནའང་། ང་དེ་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་བ་དང་། ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་ཕུང་པོ་ཡོད་པས་ང་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

གཟུགས་ཕུང་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ལྟར་ང་དེ་ཡང་སྔར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་སོགས་བོ་ལ་འཆར་གང་ས་བ་རྣམས་དང་པོར་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། རེས་སུ་ནྲི་ར་

འཇུག་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་ནས་བཤད་པའྲི། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མཐའ་དག་གྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །བསྒོམ་བྱའྲི་ཆོས་

ཉྲིད་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། སྔགས་དང་། ཕར་ཕྲིན་གཉྲིས་དང་། ཞྲི་གནས་གྲུབ་མ་

གྲུབ་དང་། སོ་སོ་སྐེ་བོ་དང་། འཕགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་རོགས་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་

རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཕེད་པར་བྱ་ཞྲིང་ངའོ་སམ་པའྲི་བོ་དང་། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

དང་། གང་ཟག་བདག་འཛིན་དང་། འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་རྣམས་

ཀང་ཕེད་པར་བྱའོ། །འ᩶ᨑར་ནྲི་ཐུན་མོང་བའྲི་ཞྲི་གནས་མ་གྲུབ་པའྲི་སོ་སྐེས་ལྟ་བ་

སྐོང་ཚུལ་བརོད་དེ། དེ་ཡང་གོང་ལྟར། དམ་བཅའ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ལན་

དྲུག་བདུན་གྲི་བར་དུ་སྐར་ནས། དགག་བྱ་དེ་ཞེ་ཕུགས་སུ་བུམ་པ་ཡོད་ཀང་། བུམ་

པ་ཞེས་སྒས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པར་མེད་ཅེས་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་འདྲི་འད་
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བའྲི་སྐོང་ཚུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་གནད་གཅྲིག་གོ །དེའྲི་སྐབས་སུ་དགག་བྱ་

འགག་པའྲི། བཀག་པ་དེ་ཕར་ངོས་སུ་དམྲིགས་རེན་དུ་བཞག་ནས། བཀག་པ་ངེས་

པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་ཕར་ལ་ལྟ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསྒོམས་ན་ནྲི། སོང་ཉྲིད་བདེན་གྲུབ་

བསྒོམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནྲི་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། བོ་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་ངང་དུ་ཐྲིམ་

པའམ། ཞུགས་པ་ལྟར་བྱས་ནས་སྒོམ་སེ། གནད་གཉྲིས་པའོ། །དེ་འད་བའྲི་བར་བར་

དུ་ཡང་ཆུ་ཡང་ཆུ་མྲི་གཡོ་བར། ཉ་ཆུང་གཡོ་བ་ལྟར། དགག་བྱ་བཀག་པས་ངེས་

པའྲི་འཛིན་སངས་དེ་ཉྲིད་མ་ཤོར་བར་དེ་འད་བ་ཡོད་ན། གཙོ་བོ་ཐ་དད་གང་རུང་

ཡོད་སམ་དུ་གཅྲིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དུ་མར་མ་གྲུབ་པ། ཚུལ་རགས་པ་གཅྲིག་

བསྒོམས་ཏེ། སར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་ཅན་བསྐེད་པ་སེ། 

གནད་གསུམ་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའྲི་ཚེ། སྣང་ངོར་སྣ་ཚོགས་འཆར་

ཡང་། ངེས་ངོར་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་ལས་གཞན་མྲི་འཆར་བ་གཅྲིག་འོང་སེ། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ན་ཐོགས་པའྲི་རེག་བྱ་བཅད་ཙམ་ལས་གཞན་དུ་མེད་ཅྲིང་། བོ་

ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འཆར་བ་བཞྲིན་ནོ། །ང་ཡྲི་བ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་སྒོམ་ཚུལ་དང་། 

ཆོས་ལ་བདག་མེད་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་ཚུལ་ཡང་། ཆོས་ཅན་ནམ། སོང་གཞྲི་བརེ་བ་ཙམ་

མ་གཏོགས། དེ་ལས་དཔགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་། རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་སྐོང་ཚུལ་དང་། ཐ་སད་འཇོག་ཚུལ་སོགས་ནྲི་འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། འདྲིར་

བཀོད་པ་རྣམས་ནྲི་མཁས་གྲུབ་དམ་པའྲི་གསུང་སྒོ་སྐུར་སངས་ཏེ་ཟྲིན་བྲིས་སུ་

བཀོད་པ་ཡྲིན་པས། རང་རང་གྲི་བོས་བསྲེ་བསད་མྲི་བྱའོ། །རེ་ཤྲིག་རོགས་སོ། །

ངར་འཛིན་བྱེད་པའྲི་ལྕགས་སྒོགས་རྒྱ། །མན་ངག་རལ་གྲྲིས་ངེས་པར་
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བཅད། །ད་ནྲི་སྲྲིད་པའྲི་བརོན་ར་ནས། །ཀ་ཡེ་གྲོགས་དག་སུ་ཞྲིག་གནས། །

ཞེས་བྱ་བའྲི་ངག་ཚིག་ཀང་ཉེ་བར་སྨྲས་ཏེ། ཞང་ཞུང་པ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆོས་

དབང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བྱས་པའོ།། །།
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༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་

བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྟ་བ་

ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ་གནད་དོན་གསལ་བའྲི་ཟླ་ཟེར་

བཞུགས་སོ། །

 རྒྱལ་ཡུམ་རྲིན་ཆེན་གསེར་གྲི་ཁ་འབྱེད་པ། །མྲི་ཕམ་ཆོས་རེ་ལ་འདུད་དེ་

ཉྲིད་ནྲི།  །ངུར་སྨྲྲིག་གར་གྲི་རྣམ་རོལ་ཙོང་ཁ་པ། །སྲས་བཅས་ཞབས་རྡུལ་གཙང་

མས་ཡན་ལག་མཆོག །ཤྲིས་པར་མཛོད་ཅྲིག་རྒྱ་བོད་མཐའ་དག་གྲིས། །མ་རོགས་

མ་སྨྲས་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ཡང༌། །རབ་དཀའ་རྒྱན་གྲིས་བལྟ་བའྲི་མཐར་ཐུག་ནྲི། །བ་

མའྲི་གསུང་བཞྲིན་བདག་གྲིས་བཤད་པར་བྱ། །དེ་ཡང་བྱམས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་

ཆོས་ཉྲི་ཤུ་ཞེས་གྲགས་པ་ལས། རྒྱན་གཉྲིས་དང༌། འབྱེད་གཉྲིས་དང༌། རྒྱུད་བ་མ་

སེ་ལྔའྲི་ནང་ནས། མངོན་རོགས་རྒྱན་དང༌། རྒྱུད་བ་མའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ། ཐལ་

འགྱུར་དུ་གནས་སོ་ཞེས། རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཁས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་

དབུས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེངྒེའྲི་ང་རོ་སྒོག་པར་མཛད་ལ། གསུང་ཡྲི་གེར་བཀོད་

པ་ཡང་མཛད་དེ། དེའྲི་གསུང་རྒྱུན་ཞྲིབ་པར། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་དང༌། མཁས་གྲུབ་

ཆོས་རེ་དང༌། ཁོ་བོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་ལ་སོགས་
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པ་དགོངས་པ་གཅྲིག་དང་དབྱངས་གཅྲིག་དང༌། མགྲྲིན་གཅྲིག་གྲིས་མཐུན་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རེ་ཤྲིག་གྲིས་ཕྲི་རོལ་པ། གང་ཟག་གྲི་བདག་ཞེ་བས་མཐའ་

གཅྲིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་དག་ལ་ནྲི། སོན་པས་བདག་དེ་ལས་བརམས་ཏེ། རག་མྲི་རག་

སོགས་གང་དུ་ཡང་གསུང་བར་མྲི་མཛད་པས། ལུང་མ་བསན་གྲི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྲི་

སོགས་རྣམ་པར་བཞག་གོ། སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ཉན་ཐོས་སེ་པ་དག་ལ་ཆོས་

ཀྲིས་བདག་མེད་བསན་པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བས། ཤས་ཆེར་གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་

པའྲི་རས་ཡོད་བཀག་པའྲི་བདག་མེད་གཙོ་བོར་སོན་ཅྲིང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ནྲི། 

གཟུགས་ནྲི་དབུ་བ་བརོས་པ་འད། ཞེས་སོགས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ལས་མ་

གསུངས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་བདག་མེད་ཕ་མོ་སོན་

པའྲི་སྣོད་དུ་མྲི་རུང་བས། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀྲིས་སོང་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དང༌། ངོ་

བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པའྲི་ཀུན་བརགས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་

སོང་པའྲི་སོང་ཉྲིད་ཙམ་གཙོ་བོར་གསུངས་པས། དེའྲི་སྒོ་ནས་དེ་དག་གྲི་ལྟ་བ་རྣམ་

པར་བཞག་གོ །དབུ་མ་པ་ལ་ཡང༌། རང་རྒྱུད་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཙམ་བཀག་པ་

སོན་པའྲི་སྣོད་དུ་རུང་ལ། དེ་དང་མཐུན་པའྲི་ལྟ་བ་དང་དེའྲི་སེང་དུ་ཐལ་འགྱུར་པ་ལ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ལྟ་བ་དེ་གཉྲིས་ལས། སྔ་མ་སྔ་མའྲི་སྣོད་

རུང་གྲི་གདུལ་བྱ་མང་ལ། ཕྲི་མའྲི་སྣོད་རུང་གྲི་གང་ཟག་རྣམས་ནྲི་ཉུང་སེ། ལྟ་བ་ཟབ་

མྲི་ཟབ་ཀྲི་དབང་དང༌། གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་མང་ཉུང་གྲི་ཁད་པར་རོ། །དེ་ལ་མངོན་

པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་འདྲིར་ནྲི། རང་རྒྱུད་པའྲི་ལྟ་བར་གྲགས་པ་དེའྲི་སྣོད་རུང་མང་

བས་དེ་དག་གྲི་ཆེད་དུ་དེ་དག་གྲི་ལྟ་བ་དང༌། སྒྲིབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལམ་དང༌། 



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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འབས་བུའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྤྲིར་བཏང་དུ་རྒྱས་པར་གསུང་ལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་བདག་མེད། ཆེས་ཕ་བ་ནྲི་དེའྲི་སྣོད་རུང་གྲི་གདུལ་བྱ་ཉུང་བ་དང་

མཐུན་པར་མདོར་བསྡུས་ནས། དམྲིགས་བསལ་དུ་གསུངས་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་

ལ། དཔེར་ན་སེ་བདུན་གྲི་ལྟ་བ་འཆད་པ་ན། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་རེས་འབངས་

དང་བཅས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྲིས་མདོ་སེ་པའྲི་ལུགས་སྤྲིར་བཏང་དུ་

རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལྟ་བ་དམྲིགས་བསལ་དུ་བྱས་ནས། 

ཉུང་ངུ་བཤད་ཅྲིང་མཐར་ཐུག་གྲི་ལྟ་བ་སེམས་ཙམ་དུ་བཀྲལ་བ་ལྟ་བུའོ། །བཀའ་

བར་པ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་མདོའྲི་གཙོ་བོ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྲི་དོན་ལ། 

སས་དོན་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། དངོས་བསན་སོང་ཉྲིད་གཉྲིས་ལས། 

སྔ་མ་རེ་བཙུན་གྲིས་རྒྱན་འདྲིར་བཀྲལ་བའྲི་ལྟ་བའྲི་མཐར་ཐུག་རང་རྒྱུད་པ་ཕྲིན་གྲི་

ལྟ་བར་མྲི་རུང་སེ། དེ་ལྟ་ན་ར་བ་ཤེས་རབ་གྲི་ལྟ་བའྲི་མཐར་ཐུག་རང་རྒྱུད་དུ་གནས་

པར་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །གལ་ཏེ་མདོ་དེ་དག་གྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་དུ་

གནས་མོད་ཀྲི། རེ་བཙུན་གྲི་རྒྱན་འདྲིར་དེ་ལྟར་མ་བཀྲལ་ལོ་སམ་ན་བདེན་མོད་ཀྲི། 

ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བས། དེའྲི་ཚེ་བོ་གྲོས་

ཀྲི་མྲིག་མ་ལྡོངས་པར་གྲིས་ལ་གུས་པས་ཉོན་ཅྲིག །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་དང་རྒྱན་གྲི་ཆེད་

དུ་”བྱ
1
་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི། རང་རྒྱུད་པར་འཇོག་པ་གནས་མེད་

དོ། །གལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སྣོད་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མྲི་སོན་པས་ཁབ་བོ། 

ཞེས་དང༌། ངེས་དོན་གྲི་མདོ་ཡྲིན་ན། དང་དོན་མྲི་སོན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༢བ༥ན།   ལ    ཞོལ། ༼ཀ༽༢བ༤ན།   བ   * བ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བསན་བཅོས་དེར་ཕྲི་དོན་ཡོད་པར་སོན་ན། ཕྲི་དོན་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་མྲི་སོན་

པས་ཁབ་བོ། ཞེས་དང༌། ཡང་བསན་བཅོས་དེ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་སོན་ན། ཐལ་

འགྱུར་བའྲི་ལུགས་མྲི་སོན་པས་ཁབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་རྲིངས་པ་སེ། འཕགས་

པ་བརྒྱད་སོང་པ་ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་སོན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

གང་ཡང་དག་པའྲི་སྐོན་མེད་པར་ཞུགས་པ་ལ་ནྲི། བ་མེད་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་

བསྐེད་པའྲི་མཐུ་མེད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་བསན་པའྲི་

ཕྲིར། རྒྱན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བསན་བཅོས་མ་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་དག །ཅེས་སོགས་”ཐེག་ཆེན
1
་གྲི་ལུགས་བཞག་

པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་གཉྲིས་ཁས་བངས། སྔ་མ་དགོངས་པ་ཅན་དང༌། ཕྲི་མ་བཏགས་པ་

པའོ། །ཞེ་ན། འདྲི་ཡང་གདུལ་བྱ་མང་ཉུང་གྲི་དབང་གྲིས་སོ། །ཞེས་བཤད་ཅྲིང་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྤྲིར་བཤད་ནས། ཁད་པར་དུ་འཆད་པ་ལ་གཉྲིས། རེ་

བཙུན་བ་མའྲི་གསུང་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ཉྲིད་ལས་ཇྲི་ལྟར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ནྲི་རྲིང་དུ་སོང་བར་བོས་ཀང་ལྷག་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་

ཊྲིཀྐར། འོ་ན་མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། གཟུང་དོན་རོག་པ་སོང་ཕྲིར་དང༌། །འཛིན་པ་

མྲི་སོང་ཕྲིར་དང་ནྲི། །རེན་གྲི་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྲི་ལམ། །ཡང་དག་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་

བྱ། ཞེས་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་གྲིས་བཟུང་བ་ལ་བདེན་ཞེན་གྲི་རོག་པ་སོང་ནུས་ཀང༌། 

འཛིན་པའྲི་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང༌། ཉོན་མོངས་ཤེས་

བྱ་ལམ་གསུམ་གྲིས། །ཉམས་ཕྲིར་སོབ་མ་བསེ་རུ་དང༌། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༡ན།   ཐེག་ཆེན    ཞོལ། ༣ན༢།   ཐེག་དམན



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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དག་པ་སེ། །ཞེས་བཟུང་བ་ལ་བདེན་ཞེན་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་གསུངས་པ། ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་

ན། དེ་ལ་བཟུང་བ་ཕྲི་རོལ་ཞེན་པ་”སོང
1
་པའྲི་དོན་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཚད་མས་གྲུབ་

ཀང༌། ཕྲི་རོལ་བདེན་གྲུབ་རྲིགས་པས་”ཁོགས
2
་པ་དབུ་མ་པ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་

པའྲི་དོན་བསྒོམས་ནས་བདེན་ཞེན་སོང་བ་དང༌། ཡང་ན་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར། ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་རྲིགས་པས་བཀག་པའྲི་དོན་སྒོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕྲི་རོལ་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་སོང་བ་གང་རུང་གཅྲིག་ལས་མྲི་འདའོ། །

 དེ་ལ་ཡང༌། དང་པོ་ལྟར་ན་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཕྲི་དོན་སྤྲིར་ཡོད་པར་འཇོག་

ཐུབ་པ་ལ། བདེན་པར་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྤོད་པའྲི་རྲིགས་པས་ཁེགས་པ་གཅྲིག་

ཡྲིན་ན་ནྲི། དེ་ནས་འཛིན་པ་ལ་བདེན་པ་ཡོད་མོད་ཀྲི་དཔོད་པ་ཞུགས་པ་ན། རྲིགས་

པ་སྔ་མའྲི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པར་ནུས་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷས། 

གང་གྲི་དངོས་གཅྲིག་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མཐོང་བ། །དེ་ཡྲི་དངོས་ཀུན་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་

མཐོང༌། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ། 

 གཉྲིས་པ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ལུགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཕྲི་རོལ་མེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕྲི་རོལ་

མེད་པར་གྲུབ་ན། དེ་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་བཟུང་བ་ལས་རས་ཐ་དད་མེད་པར་ནྲི། སུ་

དབང་པོ་བརྟུལ་ཡང་གྲུབ་པས། འཛིན་པ་ལ་བདེན་ཞེན་མྲི་སོང་བ་ནྲི། སྤྲིར་ཤེས་པ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་བྱེད་ཀྲི། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀྲི་ཕེད་ཁེགས་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༤ན།   སོང    ཞོལ། ༣ན༦ན།   སང

2  མ་ཕྱི། ༣ན༤ན།   ཁོགས    ཞོལ། ༣ན༢ན།   ཁེགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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ཤྲིང༌། ཕེད་བདེན་པར་འཛིན་པ་གཏན་མྲིན་”པས
1
། འཛིན་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བའྲི་

རང་རྒྱལ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་”མེད
2
་ཀྲི་ཤེས་པ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའྲི་

རྣམ་རྲིག་པ་གཉྲིས། གྲུབ་མཐའ་མཚུངས་པ་མཚར། ཞེས་པ་ནྲི། གསལ་བྱེད་པའྲི་

བཞད་གད་དོ། །འདྲིར། རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ཐེག་པ་འབྲིང་དུ་བསན་པ་ལ། བཟུང་བ་

དང༌། འཛིན་པ་ལ་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་སོང་གྲི་ཁད་པར་གསུང་སེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཉན་ཐོས་ལས་ལྷག་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ལས་དམན་པའྲི་ཕྲིར་”འབྲིང
3
་པོའ།ོ །འདྲི་ནྲི་

ཐེག་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྲི་གང་ཟག་གསུམ། དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་བརྟུལ་བ་ཡྲིན་

པས། བདག་མེད་ལས་ལྟོས་ཏེ་དབང་པོའྲི་རྲིམ་པ་གཞག་པ་སེ། ཐེག་ཆེན་ལ་ལྟ་བ་

རབ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་དང༌། ཐེག་འབྲིང་ལ་ལྟ་བ་འབྲིང་སེམས་ཙམ་གྲི་ལྟ་བ་དང༌། ཐེག་

ཆུང་ལ་ལྟ་བ་ཐ་མ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྟ་བ་བཞག་པ་ཡྲིན་ཡང༌། 

དེར་མ་ངེས་སོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་གསུམ་ཀ་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་ནའང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

མྱུར་དུ་གཏྲིང་དཔོག་མྲི་དཔོག་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས། དབང་པོའྲི་”རྲིམ་པ་
4
གསུམ་མྲི་

འགལ་ལོ། །འཛིན་པ་ཤེས་པ་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་པ་དམན་ཁད་ལྟ་བུ་བསན་

པའྲི་ཕྲིར། མངོན་རོགས་རྒྱན་ནས་བཤད་པའྲི་བདག་མེད་ཀྲི་ལྟ་བ་ནྲི་མདོ་རྒྱན་དང༌། 

དབྱེད་རྣམ་གཉྲིས་ལྟར་སེམས་ཙམ་ལ་བཤད་དུ་མྲི་རུང་ངོ༌། །མངོན་རོགས་རྒྱན་

ལའང༌། དབུ་སེམས་སུ་འབེལ་ཚུལ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ལའང་ཡོད་པས། འདྲི་དག་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣ན༧ན།   པས    ཞོལ། ༣བ༥ན།   ཕས

2  མ་ཕྱི། ༣བ༡ན།   མད    ཞོལ། ༣བ༥ན།   མེད   * མེད

3  མ་ཕྱི། ༣བ༢ན།   འབེང    ཞོལ། ༣བ༦ན།   འབྱིང   * འབྱིང

4  མ་ཕྱི། ༣བ༣ན།   རྱིམ་པ་    ཞོལ། ༤ན༢ན།   - རྱིམ་པ་



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་བཤད་དགོས་ཀང༌། ཚིག་མངས་སུ་”དོགས
1
་ནས་རེ་ཤྲིག་ལ་མ་

བྲིས་སོ། །ཞེས་སོ། །འདྲི་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲིས་རོད་པ་སོང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ལ་ཡང་”འགྲེལ
2
་པ་ནས་བཤད་པའྲི་རོད་པ་སང་བ་དང༌། མ་བཤད་པའྲི་རོད་པ་

སངས་པ་གཉྲིས་ལས། འདྲི་ཕྲི་མའོ། །དེ་ལྟར་རོད་པ་སང་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། 

འདྲི་དག་གྲི་སྔོན་དུ་ཊྲིཀྐར། གདགས་གཞྲི་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་དམྲིགས་པའྲི་ཞེན་

ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་ན། བཏགས་ཆོས་གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་ཞེན་ཡུལ་

སུན་མ་བྱྲིན་པས། གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར། གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པ་མ་རོགས་པར་སོན་ནོ། །ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་

བ་དང་བལ་ན་འཁོར་བ་ལས་མྲི་གྲོལ་བ་དང༌། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བ་ལྟ་བ་དེ་དགོས་

པར་བསན་ལ། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་འཁོར་བ་ལས་མ་གྲོལ་བ་ནྲི། མཁས་པ་སུ་

ཡང་མྲི་འདོད། ཅེས་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ལུགས་འདྲི་ལ་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་

འཇོག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི། ཤེས་སྒྲིབ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་དགུར་བྱས་ནས། ས་གཉྲིས་པ་

སོགས་བསྒོམ་ལམ་དགུས་སོང་བའྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཐལ་འགྱུར་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ན། དེ་ལྟ་ན་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཀང་ཐལ་འགྱུར་

པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་མངོན་རོགས་རྒྱན་དངས་པའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་འཇོག་

ཚུལ་འདྲི་དག་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་པའྲི་རོད་པ་སངས་པའོ། །ཤེས་ལྡན་དག་འདྲི་

ཙམ་རེ་གོ་ན་ཡང༌། འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཀྲིས་མངོན་རོགས་རྒྱན་ཐལ་འགྱུར་པར་

བཀྲལ་པའྲི་ཚུལ་གོ་བར་ནུས་པས། རྨོངས་པའྲི་མལ་ན་བག་མེད་པའྲི་གཉྲིད་མ་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན།   ཚོགས    ཞོལ། ༤ན༤།   དོགས   * དོགས

2  མ་ཕྱི། ༣བ༥ན   འགྲལ    ཞོལ། ༤ན༥།   འགྲེལ   * འགྲེལ
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ལོག་པར་བརོན་པ་བསྐེད་ཅྲིག །”ད
1
་ནྲི་རེ་བ་མའྲི་གསུང་བརླྲིང་བས་གོང་དུ་དངས་

པ་དེ་དག་བཤད་པར་བྱ་སེ། དོགས་པ་བངས་པའྲི་དོན་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་པ་དེས་གོ་བར་

ནུས་ལ། ལན་ལ་གཉྲིས། བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང༌། ཚིག་དོན་མདོ་ཙམ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་རྒྱལ་འཕགས་པས་བཟུང་བ་བདེན་འཛིན་སོང་ནུས་ལ། 

འཛིན་པ་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་པ། རྒྱན་གྲིས་རང་ལུགས་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་དོན་ཚད་

མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཕྲི་དོན་གྲུབ་ན། དེ་བདེན་

མེད་དུ་རོགས་ན་བོ་ཁ་ཕོགས་པའྲི་ཚེ། ཤེས་པ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཕྲི་དོན་མ་གྲུབ་ན། འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་མྲི་སོང་བའྲི་དོན། ཤེས་པ་བདེན་

གྲུབ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཐུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་རེ་ཞྲིག་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་

དབུ་མའྲི་ལུགས་ར་བར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་འཕགས་སེང་གེ་བཀྲལ་བ་

ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། ལུགས་དེ་ཙམ་གྲིས་འདུལ་བར་བྱ་བའྲི་གང་ཟག་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། སྔར་ཡང་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

 གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ལན་དངོས་བཤད་པ། རང་རྒྱལ་གྲི་ཐེག་པ་འབྲིང་དུ་

བཤད་པ། རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་བདེན་མེད་རོགས་ཀང་ཐེག་ཆེན་དང་ཁད་པར་

ཡོད་པར་བསན་པ། རྒྱན་གྲི་རང་ལུགས་དབུ་མར་བཤད་དགོས་པའོ། །

 དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་བཟུང་བ་ཕྲི་རོལ་ལ་ཞེན་པ་སོང་བའྲི་དོན་ནྲི། ཞེས་

སོགས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་པ་ལ་བྱ་དགོས་ཏེ། ལེགས་ལྡན་”གྲིས
2
་ཕྲི་དོན་ཚད་གྲུབ་

བཞེད་ཀང༌། ཕྲི་དོན་བདེན་གྲུབ་རྲིགས་པས་མྲི་ཁེགས་ཏེ། ཕྲི་དོན་རང་བཞྲིན་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༢ན།   ད    ཞོལ། ༤བ༤ན།   དེ

2  མ་ཕྱི། ༤ན༦ན།   གྱི    ཞོལ། ༥ན༣ན།   གྱིས   * གྱིས
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གྲུབ་པ་མ་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེའྲི་ལྟ་བ་ཙམ་གྲིས་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར། བརག་པ་དང་པོའྲི་གསུང་ལྷག་མ་རྣམས་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི། 

སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་འགྲེལ་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས། ཞེས་

སོགས་ཏེ། འདྲིར་སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཕྲི་དོན་མེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

པར་འདོད་པས། ཞེས་གསུངས་པས། རེ་བ་མའྲི་རེས་འབང་དུ་རློམས་པ་བླུན་པོ་ཁ་

ཅྲིག །རྒྱན་གྲི་ལུགས་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་ནས། 

འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བས། དེ་གཉྲིས་ཀང་ཐལ་

འགྱུར་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་དཔྲིས་ཕྲིན་པ་བཀག་སེ། ཀ་ཡེ་ཅོད་པན་དང༌། 

འདོམ་དཀྲྲིས་མ་ནོར་བར་གྲིས་ཤྲིག །འཛིན་པ་”བདེན་
1
་ཞེན་མྲི་སོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཤེས་པ། བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་བྱེད་ལ། ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་

པོ་ནྲི། རང་རྒྱལ་གྲི་གྲུབ་མཐའ་འདོད་པའྲི་སོ་སྐེ་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་སེམས་ཙམ་པ་

མཐུན་ནོ་ཞེས་བཞེད་པའོ། །འོ་ན་རྒྱན་ར་བ་དང༌། འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀང་རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེ་ན། དམ་བཅའ་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་བངས་པས། སྒྲུབ་

བྱེད་ཐུན་མོང་དུ་འདོད་པར་མ་ངེས་ལ། འདྲིའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཕགས་པས་གསལ་བར་

མ་མཛད་ཅྲིང༌། རྒྱན་སྣང་དུ་བསམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དངོས་པོ་

ཡོད་ན། དེ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

སྐེ་ཞྲིང་དེ་མེད་བར་མ་ཡྲིན་པ། ཞེས་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་འདྲི་ནྲི་དངོས་པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ཡྲིན་ན། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་དུས་ཅན་གྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༢ན།   བདན    ཞོལ། ༥བ༡ན།   བདེན   *  བདེན
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རྣམ་པར་རོག་པ་ནྲི། ཤེས་པ་འགག་བཞྲིན་པས་འཕངས་བའྲི་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བག་

ཆགས་”སད
1
་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར། འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ནྲི། གཟུང་

བའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་ངེས་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་རྣམ་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ལྷག་

མ་སེ། རྣམ་རོག་དངོས་མྲི་སྣང་ཕྲིར་དང༌། ཉེ་བར་བསད་པའྲི་བསླུ་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་

བསམས་པའོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་མ་སངས་སུ་ཟྲིན་ཀང༌། 

རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་བཤད་དོ། །ལུང་སྔ་མའྲི་དོན། 

ཊྲིཀྐ་རེ་རེ་<གསེར་ཕེང་>ཙམ་”འཆད
2
་པ་ལེགས་པར་མ་མཐོང་བས་མ་བཀོད་ལ། 

དོན་ནྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པ། རེན་འབེལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཛིན་པ་ལ་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་ནྲི་རང་གྲི་བག་ཆགས་

ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཛིན་པ་བདེན་མེད་གོམས་པར་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་པར་

མངོན་ལ། ལུང་ཕྲི་མའྲི་དོན་དཔད་པར་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའྲི་རེས་

འབང་ཆོས་ཤེས་ནྲི། གཟུགས་ཕུང་དང༌། ཕུང་པོ་ཕྲི་མ་བཞྲི་ལ་རྒྱུན་བརན་མྲི་བརན་

ཡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སོ། །ཞེས་སྨྲས་སོ། །བོད་འདྲིར་ཕར་ཊྲིཀ་སྐྲའྲི་གྲངས་ཙམ་

སྣང་བ། བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ནྲི་སྐབས་འདྲི་དག་ན། ཅྲི་ཡང་མྲི་སྨྲ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་

མཛད་པའོ། །ཆོས་ཤེས་ཀྲི་ལུགས་དེ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། ”འདྲིར
3
་བཟུང་བ་

བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་བཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༥ན།   སེད    ཞོལ། ༥བ༤།   སད   * སད

2  མ་ཕྱི། ༤བ༦ན།   འཆད    ཞོལ། ༥བ༦ན།   འཚད

3  མ་ཕྱི། ༥ན༢ན།   འདར    ཞོལ། ༦ན༣ན།   འདྱིར   * འདྱིར
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སོང་པ་རོགས་པ་ཡྲིན་གྲི། གཟུགས་ཕུང་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་ལ་མྲི་བྱེད་ལ། 

གཟུགས་ཕུང་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ནས། ཤེས་པ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་དཔད་པ་ན། 

ཤེས་པ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ནུས་པ་ནྲི། འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀང་ཤྲིན་ཏུའང་

བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གང་གྲི་དངོས་གཅྲིག་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མཐོང་བ། ཞེས་སོགས་

གཉྲིས་ཀས་འདེན་ཅྲིང༌། དོན་ཡང་དེ་ཉྲིད་དུ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཟུགས་ཕུང་དང་

ཕུང་པོ་ཕྲི་མ་བཞྲི་ལ་རྒྱུན་བརན་མྲི་བརན་ཡང་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་བཞག་པར་དཀའ་སེ། 

སྲྲིད་རེ་བའྲི་སེམས་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་བསྐལ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུའྲི་ཡུན་འོང་བ་སོགས་དུ་

མ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཛིན་པ་བདེན་སྨྲའྲི་རང་རྒྱལ་དང༌། སེམས་”ཙམ
1
་པ་གྲུབ་

མཐའ་མཚུངས་པ་མཚར་ཞེས་སྨྲ་བ་པོ་ནྲི། རྲིག་རལ་སོགས་བོད་སྔ་མ་རྣམས་ཡྲིན་

ལ། གསལ་བྱེད་པའྲི་བཞད་གད་ནྲི། རྣམ་ངེས་ཀྲི་འགྲེལ་པ་འཐད་ལྡན་དུ་རྲི་བོང་རྭ་

མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ། གསལ་བྱེད་ཀྲི་བཞད་གད་དུ་བྱས་པ། རྲི་བོང་དང་རྭ་དག་ཡོད་

པར་མཐོང་བའྲི་རྒྱུའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་པ་རྲི་བོང་རྭ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ། བཞད་གད་

བྱེད་པ་དེ་ནྲི་མྲི་ཤེས་པར་སོན་པས། བདག་ཉྲིད་ཅན་ལ་བཞད་གད་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཡྲིན་པ་འདའོ། །མ་བཤད་པ་ལྷག་མ་དག་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི། འདྲིར་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ཐེག་པ་འབྲིང་དུ་སོན་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཏེ། དེར་མ་

ངེས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་ཉྲིད་ལ་ཡང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་གསུམ་

གྲི་ལྟ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་བཞྲིན་ཏེ། གཞན་རྣམས་ཀང་གོ་བར་ཟད་དོ། །གསུམ་པ་ནྲི། 

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་གསུམ་ཀ་ལ། ཞེས་སོགས་ཏེ། མྱུར་བའྲི་གཏྲིང་དཔོགས་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༤ན།   ཙམ    ཞོལ། ༦ན༦ན།   ཅམ
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དཔོགས་མྲི་རོགས་པ་མྱུར་བུལ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་ཡང་གོ་བར་ཟད་དོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། 

འཛིན་པ་ཤེས་པ་ལ་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་པ་དམན་ཁད་དུ་བསན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤེས་པ་བདེན་ཞེན་སོང་ནུས་ཀྲི་ལམ། རྒྱན་འདྲིར་མང་དུ་གཙོ་

བོར་སོན་པ་ན། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །གཞན་འཇུག་པའྲི་རྣམ་

བཤད་ལས། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རང་རྒྱལ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རོགས་པ་ཅྲིག་ཀང་

”ཡོད
1
་པས། རང་རྒྱལ་ལ་ཤེས་པ་བདེན་ཞེན་སོང་མྲི་ནུས་པས་མ་ཁབ་བོ། །ཉན་

ཐོས་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་ཡང་། ཐེག་དམན་ལ་ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས་པས། གཟུང་

འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་འཇོག་མྲི་འཇོག་གཉྲིས་

ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ར་བའྲི་དགོངས་པ་ལ། ཉན་རང་ལ་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པ་དང༌། འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཉན་རང་ལ་བདེན་སོང་རོགས་པའྲི་

འཇོག་ཚུལ་མྲི་འད་སེ། རྒྱན་ར་བའྲི་ལུགས་ལ། རོགས་ཚུལ་ནྲི། ཉན་རང་འཕགས་པ་

ཡྲིན་ན་བདེན་སོང་དངོན་སུམ་དུ་རོགས་”པས
2
་ཁབ་ལ། རོགས་མ་རོགས་གཉྲིས་

འབྱེད་པ་”ནྲི
3
། ཉ་རང་སོ་སྐེའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། རྒྱུད་བ་མའྲི་འགྲེལ་པར། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྲིང་པོ་ལྟ་བ་ལ་མྲིག་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་བཞྲི་སེ། ཞེས་

སོགས་དང་འད་སེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པའྲི་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་ནྲི། རྣམ་བཤད་དུ་ཉྲི་སྣང་གྲི་ལུང་དངས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༡ན།   ཡོད    ཞོལ། ༦བ༦ན།   ཡད

2  མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།   པ    ཞོལ། ༧ན༢ན།   པས   * པས

3  མ་ཕྱི། ༥བ༣ན།   ནྱི    ཞོལ། ༧ན༢ན།   ལ
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དང༌། འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་གསུངས་

པའྲི་དོན། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པ་ཡོད་པའྲི་དོན་དུ་མཛད་

ཀང༌། །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་འབས་ཡུམ་ལ་རྲིང་བའྲི་གཞྲི་ཤེས་སྒ་དང་ཐད་དུ་

ཁས་ལེན་ལ། གཞྲི་ཤེས་འཕགས་པའྲི་རོག་པར་ཡང་འཇོག་པས། ཉན་ཐོས་འཕགས་

པ་ལ་ངེས་བཟུང་དུ་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པས་ཁབ་པར་མྲི་འདོད་དོ། །ཐེག་དམན་ལ་

ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས། ཞེས་པ་ནྲི། འཛིན་བ་བདེན་ཞེས་སོང་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་ཚུལ་

གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་བདེན་བར་”འཛིན
1
་

པ་ནྲི། བདེན་འཛིན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་ལ་མྲི་བྱ་སེ། དེ་དང་ཐེག་དམན་ལ་ཚུལ་

གཉྲིས་གསུངས་པ་གཉྲིས་མ་”འགྲེལ
2
་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བདེན་འཛིན་ལ་ཤེས་

སྒྲིབ་དང༌། ཉོན་སྒྲིབ་གཉྲིས་ངེས་པར་སེ་ངེས་གཟུང་དུ་བྱ་དགོས་སོ། །དེའྲི་དོན་

ཡང༌། མངོན་རོགས་རྒྱན་ནས་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་པའྲི་ལུགས་ཀང་

གསུངས། བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕོགས་ཀང་གསུངས་པའོ། །དེའྲི་སྔ་མ་ནྲི་

མང་ཞྲིང་གྲགས་ཆེ་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་དང༌། དེས་

ན་རྒྱན་གྲི་འབེལ་མཛད་དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་”ཚུལ
3
གཉྲིས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་

ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མྲི་བྱ་སེ། དེ་ནྲི་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་བདེན་མེད་རོགས་

པ་ཡོད་མེད་གསུངས་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པའྲི་

རྨོངས་པ་དེ་དག་ནྲི། ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་ལ་འགེབས་པའོ། །ཡང་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ཕྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༥༦ན།   འཛིན    ཞོལ། ༧ན༦ན།   འཇྱིན

2  མ་ཕྱི། ༥བ༥༦ན།   འགྲེལ    ཞོལ། ༧ན༦ན།   འབེལ

3  མ་ཕྱི། ༥བ༧།   ཆུལ    ཞོལ། ༦བ༢ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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ལུགས་འདྲི་དང་མངོན་རོགས་རྒྱན་གཉྲིས་འགལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནྲི་འཇུག་པའྲི་

ལུགས་དང༌། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྲི་ལུགས་གཉྲིས། ཐལ་འགྱུར་པའྲི་ལུགས་གཅྲིག་

པར་སོན་པ་སེ་གོ་སའོ། །འདྲིར་ཡང་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་མཛད་རྣམས་ཀྲི་ལུགས་དང་

འགལ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་མ་གསུངས་པར། ངེས་བཟུང་དུ་གསུངས་པས། དེའྲི་

ཕྲིར་བོ་ཞྲིབ་བར་བྱ་སེ། རང་གྲིས་ངེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། གཞན་ལ་ཡང་སྨྲ་བར་བྱའྲི། 

རང་གྲི་བོའྲི་དྲི་མ་ཆེན་པོ་དག་ལ་འགོད་པར་མྲི་བྱའོ། །གཞན་ཡང་། ལམ་རྲིམ་

གཉྲིས་ཀར། གདམས་ངག་འདྲི་རེ་བཙུན་བྱམས་པས་མཛད་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་

པའྲི་རྒྱན་གྲི་གདམས་པ་ཡྲིན་ལ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་

འཆད་པ་ན། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། ཟླ་བ་གྲགས་པ་དང༌། དཔལ་ཨ་ཏྲི་ཤའྲི་

ལུགས་གསུམ་མཐུན་པར་མཛད་ནས། ཐལ་འགྱུར་པའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་

ཀང༌། རྒྱན་གྲི་ར་བའྲི་དགོངས་པ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་སོགས་དང་མཐུན་པར་

བཞེད་པར་གསལ་ལོ། །ཡང་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་ཆེ་བ་

འཆད་”པ་ན
1
། བྱང་སེམས་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་གྲི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་ནྲི། རྲིགས་

ཅན་གསུམ་གྲི་དོན་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་དེ་དག་གྲི་ལམ་ལ་བསབ་དགོས་པར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་”འགྲེལ
2
་སོགས་མདོ་བསན་བཅོས་བཞྲི་དངས་ནས་བསྒྲུབ་པར་མཛད་

དོ། །དེ་ལྟ་ན་རྒྱན་འདྲིར་ཡང་རྲིགས་ཅན་གསུམ་ཀའྲི་ལམ་བསན་པར་ཤེས་ལ། དེའྲི་

ཚེ་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ནང་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་རྲིགས་ཅན་དབང་པོ་རྣོན་པོས་

བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བ། འཁོར་བའྲི་ར་བ་མ་ལུས་པར་གཅོད་པའྲི་ལམ་དངོས་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   པ་ན    ཞོལ། ༨ན༢ན།   པ

2  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།   འབེལ    ཞོལ། ༨ན༣ན།   འགྲེལ   * འགྲེལ
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པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་ལྟ་བ་ཁད་པར་ཅན་མ་བསན་ན། 

རྒྱན་གྲི་ཆེན་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་དེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ངེས་ནས། 

གཞན་ལ་བསན་དུ་མེད་པར་འགྱུར་པས། བྱང་སེམས་དབང་རྣོད་གྲི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་

མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྲིགས་པ་ཡང་དག་སེ། འཇུག་པའྲི་རྣམ་

བཤད་ལས་ཀང༌། མངོན་རོགས་རྒྱན་དུ་ཉན་རང་གྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་སོན་

པ་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་པས། རེས་སུ་བཟུང་

རྒྱུའྲི་ཐེག་དམན་ལ་ཡང་ཟབ་མོའྲི་སྣོད་དུ་གྱུར་མ་གྱུར་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང་དེ་གཉྲིས་ལ་

ཡང༌། ཕྲི་མ་ཆེས་མང་བས་ཕལ་ཆེར་དེའྲི་ལམ་མང་དུ་གསུངས་སོ། །ཐེག་ཆེན་ལ་

ཐོག་མར་སེམས་ཙམ་ལ་མཁྲིད་པར། དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་མྲི་རྙེད་པ་སྣང་པ་བཞྲིན་དུ། 

རང་རྒྱལ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་དེ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་དག་ནྲི་རེ་བཙུན་བ་མའྲི་ལུགས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་པ་དག་ལ། མདོ་ཙམ་

བསན་ནས། ད་ནྲི་ལུགས་གཞན་འཛིན་པ་དག་དང༌། ཐུན་མོང་དུ་གོ་བར་བྱ་བའྲི་

ཕྲིར། མངོན་རོགས་རྒྱན་ཉྲིད་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་སྒོམ་བསན་ཚུལ་བརོད་པར་བྱ་

སེ། འདྲི་ལ་གཉྲིས། སྐབས་དང་པོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང་བཞྲི་

པ་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ས་བདུན་པའྲི་ཡོངས་སྦོངས་སུ། ས་

གཞན་ལས་མ་གསུངས་པའྲི། སང་གཉེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ནྲི། 

ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་འདྲི་བསན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་སང་བྱ་ཉྲི་ཤུ་འཆད་པ་

ན། བདག་དང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་གཉེན་པོ་འཆད་པ་

ན། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཤེས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲི་ལ་གཞན་གྲི་བཤད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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པ་འགོད་པ་དང༌། རང་གྲི་ལུགས་བཤད་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྲིག་པར་བྱའོ། །

 དང་པོ་ནྲི། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕེང་དུ། རྣམ་ཐར་གྲི་སྒོ་དང་པོ་ཤེས་པ་

ལ། མདོར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་

རོགས”
1
་པ། ཞེས་པས་འདྲིའྲི་སང་བྱའྲི་བདག་འཛིན་གྲི་ཡུལ་དེ། གང་ཟག་གྲི་

བདག་འབའ་ཞྲིག་ལ་མྲི་བྱ་བར། སྤྲིར་ངོ་བོ་བདེན་པར་གྲུབ་ཙམ་ལ་བྱའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་འདྲིའྲི་བདག་འཛིན་རང་རྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་འབའ་ཞྲིག་

ལ་བྱར་མྲི་རུང་བར་གསུངས་སོ། །འདྲིའྲི་གཉེན་པོས་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་བདེན་འཛིན་

སོང་བའྲི་ས་བདུན་པའྲི་གང་ཟག་བདེན་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དེ་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའྲི་དངོས་ཀྲི་སང་བྱ་ནྲི། བདག་སེ། གང་ཟག་

བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་

དང༌། ཞེས་པའྲི་ཟླས་དངས་པས། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དུ་གྲུབ་སེ། སོབ་དཔོན་

ཆོས་ཀྲི་གྲགས་པས་ཀང་རྣམ་འགྲེལ་དུ། འཇྲིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་འཆད་པ་ན། །སེམས་

ཅན་ལ་ལྟ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། གང་ཟག་གྲི་བདག་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་འདྲི་འཁོར་བའྲི་ར་བར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་”བཀས
2
་འདོད་ལ། 

འཁོར་བའྲི་ར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པའོ། །ཞེས་ཤེས་པར་ནུས་

སོ། །འདྲི་དང༌། གཞན་ཡང༌། རོག་པ་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པ་དང༌། །འདུ་ཤེས་ལྟ་དང་ཉོན་

མོངས་སོངས། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཉེས་པ་ནྲི། ཉྲི་ཤུ་གང་ལ་རྣམ་བཤད་པ། །དེ་

ཡྲི་ས་ནྲི་བདུན་པ་འཐོབ། །ཞེས་གསུངས་པས་ལེགས་པར་བསན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།   རོགས    ཞོལ། ༨བ༥ན།   རོགས   * རོགས

2  མ་ཕྱི། ༧ན༡ན།   བཀས    ཞོལ། ༩ན༣ན།   ཀས



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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བཤད་པས་བདུན་པ་རང་གྲི་ངོ་སྐལ་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཙམ་མོ། །ཞེས་ཀང་བྱ་བར་ནུས་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་འཛིན་སོགས་ནྲི་སྤྲི”
1
་སྒ་བྱེ་བག་ལ་བཤད་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། འདྲིར་བཤད་པར་མ་འདུས་པའྲི་བདེན་འཛིན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་

ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡོངས་སྦོངས་སུ། སྒྱུ་མ་ལྟར་གནས་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། 

བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་དབང་གྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་

ཡང༌། བདེན་པར་སྣང་བ་”ཙམ
2
་ལས་མེད་པའྲི་དོན་ཏེ། བདེན་པར་སྣང་ཡང་བདེན་

མེད་ཀྲི་རྲིས་ཟྲིན་པ་ནྲི། ལྟ་བ་རྣམ་དག་གོ་བའྲི་ལམ་མ་ཞུགས་དང༌། ཚོགས་སྦོར་

དང༌། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ས་དང་པོ་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་དེ་འད་བའྲི་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུ་མ་གཏོགས་པ་ཤས་ཆུང་བས། དེའྲི་ཕྲིར་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་གྲི་སྒྱུ་མ་ལྟར་

གནས་ལུགས་”ཐུན
3
་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ཤེས་དགོས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྐབས་

གསུམ་པ་”ནས
4
་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། སྐབས་བཞྲི་པ་ནས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤེས་པས་སྲྲིད་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང༌། ཞེས་ལུས་རྣམ་གཞག་ནས་

བཤད་པའྲི། ཤེས་པས་སྲྲིད་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཤེས་རབ་”ཀྲིས
5
་འཁོར་བའྲི་སྐོན་མཐོང་བ་ལ་གསུངས་ཀང་དེ་ནྲི་གྲུབ་མཐའྲི་དབང་

ཡྲིན་ནོ།  །འདྲིར་ནྲི། ཚུར་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་བསན་པའྲི་

ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དུས་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༢ན།   ཅྱི    ཞོལ། ༩ན༥ན།   སྤྱི   * སྤྱི

2  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   ཅམ    ཞོལ། ༩ན༦ན།   ཙམ   * ཙམ

3  མ་ཕྱི། ༧ན༤ན།   མཐུན    ཞོལ། ༩བ༢ན།   ཐུན   * ཐུན

4  མ་ཕྱི། ༧ན༥ན།   ན    ཞོལ། ༩བ༢ན།   ནས   * ནས

5  མ་ཕྱི། ༧ན༥ན།   ཀྱི    ཞོལ། ༩བ༣ན།   ཀྱི   * ཀྱིས
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”རོགས
1
་པའྲི་བྱང་འཕགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཤེར་ཕྲིན་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

ཚུལ་འཇུག་པའྲི་རྣམ་བཤད་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་ལྔ་པར་གསུངས་བར་ལྟར་རོ། །ཡེ་

ཤེས་དེ་འབས་ཡུམ་དུ་ཉེ་བ་དང༌། མྲི་རག་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་”རོགས
2
་པའྲི་ཡེ་

ཤེས། ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གཉྲིས་པོ་དེ་དང་བལ་བ་”ནྲི
3
། འབས་ཡུམ་ལ་རྲིང་

བར་བསན་ནས། སྔར་བཤད་པའྲི་བྱང་འཕགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྲྲིད་པའྲི་མཐའ་

འགོག་བྱེད་དུ་སོན་པ་ནྲི། སྦྲིན་ལ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་མེད། །གཞན་དག་དེ་ལ་

སྦོར་བྱེད་པ། །དེ་ནྲི་ཆགས་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ། །རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཕ། 

ཞེས་པ་སེ། སྦྲིན་པ་པོ་དང༌། ལ་སོགས་པས། ལེན་པ་པོ་དང༌། སྦྲིན་པ་ལ་ངར་

”འཛིན
4
་པ་དང༌། ང་ཡྲིར་འཛིན་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རང་གྲིས་རོགས་ཤྲིང༌། 

གཞན་དག་དེ་ལ་སྦོར་བར་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཆགས་པའྲི་མཐའ་དང༌། སྲྲིད་པའྲི་

མཐའ་དང༌། འཁོར་བའྲི་མཐའ་འགོག་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ནོ། །སྦྲིན་པ་པོ་དང༌། 

ལེན་པ་པོ་ལ་ངར་འཛིན་པ་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། སྦྲིན་པ་ལ་ང་

ཡྲིར་འཛིན་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སེ། དེ་དང་རྒྱལ་བ་སོགས་ལ་རང་

བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་”པ
5
་ཡང༌། ཆགས་པ་ཕ་མོ་སེ། བདེན་འཛིན་ཕ་མོ་ཡྲིན་

ནོ། །གང་ལས་ལྟོས་ནས་ཞེ་ན། གང་ཟག་རང་རྐ་གྲུབ་པའྲི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་སོ། །འདྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད་དགོས་ཏེ། འདྲིའྲི་ཐད་ཀྲི་སོང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་ལྔ་པར། 

1  མ་ཕྱི། ༧ན༦ན།   རགས    ཞོལ། ༩བ༤ན།   རོགས   * རོགས

2  མ་ཕྱི། ༧ན༧ན།   རགས    ཞོལ། ༩ན༥ན།   རོགས   * རོགས

3  མ་ཕྱི། ༧ན༧ན།   ནྱི    ཞོལ། ༩ན༥ན།   ན

4  མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།   འཛིན    ཞོལ། ༩བ༦ན།   འཇྱིན

5  མ་ཕྱི། ༧བ༣ན།   པ    ཞོལ། ༡༠ན༢ན།   ཕ
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བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་

སྤོད་པའྲི་”ཚེ
1
། འདྲི་སམ་དུ་བདག་གྲིས་སྦྲིན་པ་ཞྲིག་སྦྲིན། འདྲི་ལ་སྦྲིན་བྱྲིན། སྦྲིན་

པ་འདྲི་ལྟ་བུ་སྦྲིན་ནོ། །ཞེའོ། ཞེས་པ་ནས། བདག་གྲིས་ནྲི་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་བྱའོ་

སམ་དུ་རློམ་སེམས་མེད་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སྦྲིན་པ་”པོ
2
་ལ་ངར་འཛིན་པ་

ཆགས་པ་ཕ་མོར་གསུངས་ཤྲིང༌། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དུ་བྱ་དགོས་

པས། དེ་འཁོར་བའྲི་ར་བ་དང་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་ཡང་གོ་བར་ནུས་སོ། །གང་ཟག་དང་ཆོས་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ། འཁོར་བའྲི་ར་བར་བྱས་ནས་བདེན་མེད་

”མངོན
3
་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སྲྲིད་

མཐའ་འགོག་བྱེད་དུ་བྱ་དགོས་ཀྲི། གཞན་དུ་ན། རྣམ་བྱང་གྲི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

སྲྲིད་མཐའ་འགོག་བྱེད་ཀྲི་ལམ་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གང་ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པར་འཛིན་པ་འཁོར་བའྲི་ར་བར་མྲི་འདོད་པ་དང༌། བདེན་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས།  སྲྲིད་མཐའ་འགོག་བྱེད་དུ་འདོད་པ་ནྲི་འགལ་བ་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་དེ་

ནྲི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་དབུ་མ་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །འདྲིའྲི་ཐད་ཀྲི་མདོ་

འདྲི་དག །ལྟ་སྒོམ་ལ་ལྟོས་པའྲི་སང་གཉེན། སྤོད་པ་ལ་ལྟོས་པའྲི་སང་གཉེན། ཞེས་

སྦར་ནས། འཕགས་སེང་གྲི་”འགྲེལ
4
་པ་གཉྲིས་དང་མཐུན་པར། ཊྲིཀྐ་སྔ་མ་རྒྱས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༤ན།   ཆེ    ཞོལ། ༡༠ན༤ན།   ཚེ   * ཚེ

2  མ་ཕྱི། ༧བ༤ན།   པོ    ཞོལ། ༡༠ན༤ན།   པེ

3  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།   མཇོན    ཞོལ། ༡༠ན༦ན།    མངོན   * མངོན

4  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།   འགྲོལ    ཞོལ། ༡༠བ༢ན།   འགྲེལ   * འགྲེལ
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དག་ཏུ་འཆད་མོད། འདྲིར་ནྲི་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེས་ན་འཇུག་

པའྲི་རྣམ་བཤད་དུ། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྲིས་ལུགས་ལ། བདེན་འཛིན་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་

ཏུ་འཇོག་མྲི་འཇོག་གཉྲིས་ངེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི། བདེན་

འཛིན་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་འདྲི་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལ་

བསེན་ནས། བོ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་ན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་ཤེས། ཆགས་པ་ཕ་རགས་དེ་ལྟར་

ཡྲིན་པ་ཡང༌། རྒྱན་སྣང་གྲི། གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སོང་ཉྲིད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་

སྔ་འགྲེལ་དུ། སོང་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མུ་སེགས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྲི་བདག་

དང་བལ་བའོ་སམ་དུ་ཤེས་པ་ནྲི་ཞེས་འོག་ཏུ་འཆད་པ་དང་སྦར་རོ། ཞེས་གསུངས་

ལ། སྦྲིན་པ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་སྔ་འགྲེལ་དུ། ཆགས་པ་

ཤྲིན་ཏུ་རགས་པ་ཆོས་ཉྲིད་དང་”མ
1
་འགལ་བར་སོན་པས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་

ཞེས་བྱ་བ་བྱྲིན་ཏེ། ཆགས་པ་རབ་ཏུ་ཕ་བའྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ནྲི། རབ་འབྱོར་དེའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

 མཚན་མར་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ན། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

དམྲིགས་ནས་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཆགས་པ་

ཕ་མོའྲི་གཉེན་པོ་ཡང༌། །ཆོས་ཀྲི་ལ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲི། །དབེན་པའྲི་ཕྲིར་ན་དེ་”ཟབ
2
་

ཉྲིད། ཅེས་པ་སེ། རང་བཞྲིན་གྲིས། ཞེས་དགག་བྱ་ཕ་མོའྲི་ཚིག་གྲིས་”བསན
3
་ལ། 

ལམ་དེ་ཟབ་པ་དང་། རོགས་དཀའ་བ་དང༌། བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པར་བསན་ཏོ། །བ་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༣ན།   མ    ཞོལ། ༡༠བ༦།   མྱི

2  མ་ཕྱི། ༨ན༤ན།   ཟང    ཞོལ། ༡༡ན༡ན།   ཟབ   * ཟབ

3  མ་ཕྱི ༨ན༤ན།   བསན    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   བསན   * བསན



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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”མའྲི་དྲིན
1
་ལས་གཞུང་འདྲི་དག་འདྲི་ལྟར་འཆད་ཤེས་པ་ནྲི་རྒྱ་བོད་དུ་སྔོན་ཆད་

བྱུང་རེ་ཀན། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྒོམ་ལམ་གྲི་རོད་ལན་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བསན་པ་

དང༌། སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བས་ཇྲི་ལྟར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གྲངས་མེད་

ལ་སོགས་བསན་པ་རྣམས། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིས། ཐེག་”ཆེན
2
་སྒོམ་ལམ་ལ་

རོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཕོགས་སྔ་མའྲི་བསམ་པ་ནྲི། མདོ་ལས་སྒོམ་ལམ་གྲི་བསོད་ནམས་

གྲངས་མེད་སོགས་གསུངས་པ་ན། བསོད་ནམས་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་སྒོམ་ལམ་གྲི་

རས་ཀང་གྲངས་དེ་སེད་དུ་འགྱུར་བས་སྒོམ་ལམ་དགུའྲི་གྲངས་ངེས་ཉམས་སོ་སམ་

མོ། །ལན་ལ། ཉྲི་སྣང་དུ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་རོད་པ་དང༌། ཕྲི་མ་གཉྲིས་ལན་དུ་

མཛད་དོ། །སོབ་དཔོན་གྲི་འགྲེལ་པ་གཉྲིས་སུ་དོགས་པ་ཁོང་ནས་”བསང
3
་ནས། 

བཞྲི་ཀ་ལན་དུ་མཛད་དེ། གཉྲིས་ཀའྲི་བཞེད་པ་ནྲི། བསོད་ནམས་ཀྲི་གྲངས་དོན་དམ་

དུ་མེད་ཀང༌། མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་”བརེ
4
་བའྲི་རྒྱུ་

མཐུན་འབས་བུ་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བའྲི་གྲངས་ཇྲི་ལྟར་བསན་པ་དག་ཐུབ་པ་

བཞེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །འདྲིའྲི་དོན་དམ་དང༌། ཀུན་རོབ་གཉྲིས་བཤད་པ་དེ། 

སྤོས་པ་བལ་”མ
5
་བལ་དབུ་མ་པ་ལ་གྲགས་པའམ། རོག་གེ་ལ་གྲགས་པའྲི་རས་རང་

མཚན་དང༌། ལྡོག་པ་སྤྲི་མཚན་ལ་བྱེད་ཅེ་ན། བྱང་ཡེས་ལུགས་གཉྲིས་ཀ་མཛད་

ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་རོག་ལོ་དང༌། ཁྱུང་གྲི་བཞེད་པ་ཕྲི་མ་དང༌། འབེའྲི་

1  མ་ཕྱི ༨ན༥ན།   མའ་དན    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   མའྱི་དྱིན   * མའྱི་དྱིན

2  མ་ཕྱི ༨ན༦ན།   ཆན    ཞོལ། ༡༡ན༣ན།   ཆེན   * ཆེན

3  མ་ཕྱི ༨ན༧ན།   སླད    ཞོལ། ༡༡ན༥ན།   སླད   * བསླང

4  མ་ཕྱི ༨ན༧ན།   རྩེ    ཞོལ། ༡༡ན༦ན།   བརྩེ   * བརྩེ

5  མ་ཕྱི ༨བ༡ན།   མ    ཞོལ། ༡༡བ༡ན།   དང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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བཞེད་པ་སྔ་མར་གྲགས་ཤྲིང༌། དཔལ་ལྡན་ཆ་པ། རྲིག་རལ་ཡང་ཕྲི་མར་བཞེད་

དོ། །ཚིག་གསལ་ལས། རས་གཅྲིག་ལ་ལྡོག་ཐ་དད་ཀྲི་དབྱེ་བར་འདོད་ལ། ཊྲིཀ་དག་

<གསེར་ཕེང་>ཀང༌། དེ་རྒྱན་སྣང་གྲི་དགོངས་པའོ། །ཞེས་གསུངས། རོད་ལན་ཇྲི་ལྟར་

འགྲེལ་བའྲི་ཚུལ་དང༌། བདེན་གང་ཡྲིན་སོགས་དཀའ་བར་སྣང་བས་དཔད་དགོས་

ནའང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །གྲངས་མེད་ལ་སོགས། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་དོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་སྐོན་མེད་ཅེས་པ་ལ་སར་ཡང༌། 

དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དོན་དམ་དུ་མེད་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཉམས་འཕེལ་མྲི་རུང་ངོ༌། ཞེས་པའྲི་རོད་པ་”ནྲི
1
། ཐ་ཆད་པའྲི་རོད་པ་ཡྲིན་པས། རེ་

བཙུན་གྲིས་ལན་མཛད་པར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ལན་བཏབ་པ་དེ་ཉྲིད་བཟློག་ནས་སར་

རོད་པར་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིའྲི་རོད་པ་པོ་སུ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕོགས་སྔའྲི་

འདོད་པ་གང་ཡྲིན་དཔད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ཕྲིན་ཆད་འདྲིའྲི་རོད་པ་

པོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཇྲི་ལྟར་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལན་འདེབས་པ་ན། 

བྱང་ཆེན་གྲིས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་གྲུབ་པ་དོན་དམ་དུ་མེད་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་

བཞྲིན། ཞེས་པའྲི་དཔེ་སེམས་ཙམ་པ་ལ་མ་གྲུབ་སེ། དེས་བྱང་ཆེན་གྲི་གདུལ་བྱའྲི་

དོན་སྒྲུབ་པ། དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བྱང་ཆུབ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པ་བཞྲིན། ”བསྒོམ
2
་ལམ་ཡང་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། 

སེམས་ཙམ་པས་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན། བྱང་

1  མ་ཕྱི ༨བ༤ན།   ན    ཞོལ། ༡༡བ༤ན།   ནྱི   *   ནྱི 

2  མ་ཕྱི ༨བ༦ན།   བསོམ    ཞོལ། ༡༢ན༦ན།   སོམ



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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ཆུབ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་”སོགས
1
་ཀྲི་མདོར། འོན་ཀང་འདྲི་སམ་དུ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་

ཙམ་ཡྲིན་ཏེ་འདྲི་ལྟ་སེ། སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ། ཞེས་པ་ནས། 

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་འདྲི་ནྲི་མྲིང་ཙམ་མོ་སམ་ཞྲིང༌། དེ་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་

ལ་སྤོད་པའྲི་ཚེ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་དག་དང༌། སེམས་བསྐེད་པ་དེ་དག་དང༌། དགེ་

བའྲི་ར་བ་དེ་དག་བ་མེད་རོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་སེ། དེ་ཡང་བ་མེད་རོགས་བྱང་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོའ།ོ ཞེས་འབྱུང་བས། བྱང་ཆེན་དོན་དམ་དུ་མེད་ཅྲིང༌། 

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང༌། མྲིང་ཙམ་གྲིས་བཞག་པ་དང༌། ཡོད་པ་གཉྲིས་འགལ་བར་

འདོད་པ་ཞྲིག་སེ། དེ་ནྲི་རང་རྒྱུད་པ་”རང
2
་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་

ལས་འོས་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་”ཚིག
3
་དོན་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་གཉྲིས། སྒོམ་

ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང༌། དེས་བྱང་ཆུབ་ལ་རོད་པ་སངས་པའོ། །

 དང་པོ་གཉྲིས་ལས། རོད་པ་ནྲི། སྒོམ་ལམ་གྲི་དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གྲུབ་པ་བརོད་དུ་མེད་པའྲི་མྲིང་ཙམ་ལ། སང་བྱ་ཉམས་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་སྦོར། 

གཉྲིས་”པ་ལ
4
་ནྲི། བྱང་ཆུབ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་

བསྡུས་ན། སྒོམ་ལམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་ན། སང་གཉེན་མྲི་འཐད་པའྲི་སྐོན་མེད་

པར་ཐལ། བྱང་ཆུབ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་གདུལ་བྱའྲི་དོན་བྱེད་པ་

བཞྲིན་དུ། སྒོམ་ལམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་སང་བྱ་སོང་བ་སོགས་

1  མ་ཕྱི ༨བ༦ན།   སགས    ཞོལ། ༡༢ན༡ན།   སོགས   * སོགས

2  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   - རང    ཞོལ། ༡༢ན༤ན།   རང   * རང

3  མ་ཕྱི། ༩ན༡ན།   ཆྱིག    ཞོལ། ༡༢ན༤ན།   ཆྱིག   * ཚིག

4  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   པ་ལ    ཞོལ། ༡༢ན༥།   པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽
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འདོད་པའྲི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་སེ། དུས་འདྲི་རོད་ལྡན་ཡྲིན་ཡང༌། 

ལེགས་པར་བཤད་པ་འདྲི་འད་ནྲི་རོགས་ལྡན་གྲི་དུས་སུ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའོ། །

 གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། རོད་པ་ནྲི། སེམས་ནྲི་སྔ་མས་བྱང་ཆུབ་བར། 

ཞེས་པའྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། བརགས་དོན་བཙལ་བའྲི་ཚེ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་

རྒྱུད་པ་དག་གྲི་རོད་པ་སེ། སེམས་བསྐེད་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་བ་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་མྲི་

བསྐེད། སྔ་ཕྲི་ཚོགས་པས་ཀང་བྱང་ཆུབ་མྲི་བསྐེད་ན། སེམས་བསྐེད་ཀྲི་བྱང་ཆེན་

བསྐེད་པ་བརགས་དོན་བཙལ་བའྲི་ཚེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། དེས་དེ་ཉྲིད་

བསྐེད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པ་སེ། དཔེར་ན། ཕུང་པོ་རེ་རེ་བ་དང༌། ཚོགས་པ་

གང་ཟག་ཏུ་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གང་

ཟག་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་བཞྲིན་”ནོ
1
། །

 གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི། སེམས་བསྐེད་སྐད་ཅྲིག་”རེ་རེ
2
་ཁོ་ན་དང༌། ཚོགས་པས་

བྱང་ཆུབ་མྲི་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། སེམས་བསྐེད་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་བཏགས་དོན་

བཙལ་བའྲི་ཚེ་མྲི་བསྐེད་ཀང༌། སེམས་བསྐེད་སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ལྟོས་ནས་མྲིང་ཙམ་

གྲིས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པར་ཐལ། མེ་ལྕེ་སྔ་ཕྲི་རེ་རེ་ཁོ་ན་དང་ཚོགས་པས་སོང་བུ་མྲི་

བསྲེག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། མེ་ལྕེས་སོང་བུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མྲི་བསྲེག་

ཀང༌། མར་མེ་སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ལྟོས་ནས་སོང་བུ་བསྲེག་པའྲི་དཔེའྲི་ཚུལ་གྲིས་ནྲི་ཟབ་

མོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་བརྒྱད་ཀང་དེ་དང་འད་བའྲི་ཕྲིར། སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ལྟོས་པ་དང༌། བརེན་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།   ན    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།   ནོ   * ནོ

2  མ་ཕྱི ༨༩ན༦ན།   ར་ར    ཞོལ། ༡༢བ༢ན།   རེ་རེ



མངོན་རོགས་རྒྱན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་ཚུལ།
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པ་རྣམས་ནྲི་མདོའྲི་ཚིག་སེ། བརེན་བཏགས་པ་དང༌། མྲིང་ཙམ་བར་”ཙམ
1
་དང༌། 

བོས་བཞག་པ་སོགས་དོན་འདའོ། །སོབ་དཔོན་སེང་བཟང་གྲི་བཞེད་པ་ནྲི། ཚོགས་

པས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པར་འདོད་པ་སེ། ཐ་སད་བཏགས་པའྲི་བཏགས་དོན་བཙལ་

ནས་འཇོག་པའྲི་ལུགས་ལ། ཆ་ཅན་དེ་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བ་དང༌། ཚོགས་པ་གང་ཡྲིན་

བཙལ་པའྲི་ཚེ། མ་རྙེད་ན་བཏགས་དོན་བཙལ་བའྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྒྱན་

སྣང་དུ། དཔེའྲི་སྐབས་སུ། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས། ཚོགས་

པའྲི་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྐེས་པ། ཞེས་དང༌། དོན་གྲི་སྐབས་སུ་སེམས་བསྐེད་པ་གཉྲིས་

ཀས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱའོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་བ་

དང༌། སྡུད་འགྲེལ་ལས། དེ་དག་འདུས་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་རྲིམ་གྲིས་

འབྱུང་བ་ཉྲིད་དང༌། རྲིང་དུ་མྲི་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྷན་ཅྲིག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེ་

ན། དེས་འདུས་པས་མྲི་བསྐེད་པ་ཕོགས་སྔར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ། ”དེས
2
་ན་ཊྲིཀ་

བྱེད་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་བསྐེད་སྔ་ཕྲི་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བས་བྱང་ཆེན་བསྐེད། ཞེས་

སྨྲ་བ་ནྲི། བརྒལ་ལན་སྐོང་བདེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་འདའོ། །གཉྲིས་པ་སྲྲིད་ཞྲི་

མཉམ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བས་བསན་ཚུལ་ནྲི། ཆོས་རྣམས་རྨྲི་ལམ་འད་བའྲི་ཕྲིར། །སྲྲིད་

དང་ཞྲི་བར་མྲི་རོག་པ། ཞེས་པ་སེ། འཕགས་སེང་གྲིས་འདྲི་ནས་མྲི་སོབ་བའྲི་དགེ་

འདུན་དུ་གསུངས་ལ། རྒྱུད་བ་མའྲི་”འགྲེལ
3
་པར་མཐའ་ཐུག་པའྲི་དགེ་འདུན་དུ་

1  མ་ཕྱི ༩བ༡ན།   ཅམ    ཞོལ། ༡༢བ༦ན།   ཙམ   * ཙམ

2  མ་ཕྱི། ༩བ༣ན།   དེས    ཞོལ། ༡༣ན༣ན།   དས

3  མ་ཕྱི། ༩བ༥ན།   འགྲེལ    ཞོལ། ༡༣ན༦ན།   འབེལ
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གསུངས་པས། འདྲི་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ལ་འཇོག་དགོས་སོ། །སྲྲིད་ཞྲི་ལ་བང་དོར་དུ་

རྣམ་པར་མྲི་རོག་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ནྲི། ས་བདུན་པ་ཕྲིན་ལ་ཡང་ཡོད་པས། 

འདྲིར་ནྲི ་སྲྲིད་ཞྲི་ལ་བང་དོར་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

སངས༌ཤྲིང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་བདེན་པར་”སྣང
1
་བ་འབའ་ཞྲིག་དང་བཅས་པའྲི་དག་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། འཇུག་པ་ལས། ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྲི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ཉེ་

བར་ཞྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཞེས་པ་དང་མཐུན་པའྲི་རྣམ་བཞག་གོ། མཁས་པ་དག་ནྲི། ཊྲི་

ཀྐར་<སྲིང་>འཕགས་སེང་གྲི་ལུགས་ལྟར་འཆད་པ་ན། རེས་ཐོབ་ཀྲི་སྐབས་སུ། 

བདེན་འཛིན་མངོན་འགྱུར་སྐེ་བའྲི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོམ་པའྲི་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། 

ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གསུང་ཐབས་མ་བྱུང་ངོ༌། །ལུགས་འདྲི་ལྟར་སྦར་ཏེ། ལས་མེད་

ལས་སོགས་ཀན་ཀ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་བཤད་ན་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་མོད་ཀྲི་རེ་ཞྲིག་

བཞག་གོ། །གཞན་ཡང་སྐབས་སོ་སོའྲི་གཞུང་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་དཔད་ན། འཆད་ཚུལ་འདྲི་

འད་འགའ་རེ་ཡོད་ཀང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། འདྲིར་སྨྲས་པ། དེ་ལྟར་

རྒྱལ་རྣམས་”ཁོད
2
་བཞད་མཛད་པའྲི་གཏམ། །སངས་རྒྱས་སྤན་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་རྙེད་

དཀའ་ཞྲིང༌། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལྟར་རྙེད་ན་དོན་ཆེ་བའྲི། །ཟབ་མོའྲི་གཏམ་འདྲི་ཁོ་བོས་ཡྲི་

གེར་བཀོད། །ཚིག་ཟུར་སོས་པས་ཁོ་བོའྲི་སོབ་མ་ལ། །ཡོངས་འཛིན་མཆོག་གྲིས་

འདྲི་བསན་འདྲི་ལས་གཞན། །ཕོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སོན་བྱེད་

ཀང༌། །བདག་ཡྲིད་གཡོ་བ་མེད་དོ་གྲོགས་པོ་དག །བ་མའྲི་རེས་འཇུག་བརྒྱ་ཕག་

མང་པོ་ཡྲི། །འཁོར་གྲི་དེགས་ལྡན་མཁས་རློམས་མང་པོ་ཞྲིག །ལེགས་པར་བཤད་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   སང    ཞོལ། ༡༣བ༡།   སྣང   * སྣང

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   ཁོད    ཞོལ། ༡༣བ༣ན།   ཁོང
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འདྲིའྲི་ཆ་ཙམ་གོ་བ་ཡྲི། །བསྐལ་བ་མེད་པར་ལྔ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། ། འཆད་པོ་མང་

བསེན་ངལ་བ་བརྒྱ་བསེན་ཡང༌། །རང་ལུགས་གང་གནས་གྲུབ་མཐའྲི་ཕོགས་མ་

མཐོང༌། །ཉུང་ངུའྲི་སྦོར་འགོད་ཚིག་འཁྲིའྲི་བརྒལ་ལན་གྲིས། །ཁེངས་ལྡན་མཁས་

པར་རློམ་པའང་མང་ཞྲིག་སྣང༌། །སོབ་མར་ཁས་ལེན་བླུན་རྨོངས་འབྱུང་པོའྲི་

བྱ། །ཕོགས་ལྷུང་འདེན་བྱེད་གྲྲིབ་མས་དམ་པའྲི་ལུགས། །བདག་གྲི་ངག་དང་ལྷ་

གཅྲིག་ཉྲི་མ་ཡྲི། །སྒྲིབ་འདོད་སྐལ་པ་ངན་པ་འདྲི་དག་འཚར། །ཀེ་མ་ཁོ་བོ་སྔོན་གྲི་

ལེགས་བྱས་དམན། །ལམ་བཟང་འདོམས་པའྲི ་མཁས་རྣམས་གཞན་དུ་

གཤེགས། །གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་སྒྲུབ་པའྲི་གྲོགས་དང་བལ། །བླུན་པོའྲི་རེས་

འབངས་བླུན་པོའྲི་ཚོགས་དང་འཕད། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ཐུབ་པའྲི་བསན་པ་དང་། །གྲུབ་

བཆོག་ལུགས་བཟང་ཉམས་པ་མ་བཟོད་ནས། །སོར་མོའྲི་བྱཻཌཱུ་ས་གཞྲི་གཙང་མ་

ལ། །ལྷ་དབང་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཅན་སྣང་བར་གྱུར། །རབ་འབྱམས་གཞུང་དང་ཁད་

པར་དུ། །ཕ་རོལ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་ལུགས་ལ། །རྲིང་དུ་སྦངས་ནས་འདྲི་བགྲིས་

ལ། །ནོངས་ན་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་མཛོད། །དགེ་ཚོགས་ཀུན་གསལ་ལྟར་

ཡངས་གང༌། །འགྲོ་ཀུན་ཀུན་མཁེན་ཐོབ་ཕྲིར་བསྔོ། །ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའྲི་ཟློས་

གར་གྲི། །རོལ་བས་འཇྲིག་རེན་གང་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་

མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་པའྲི་

ཚུལ། རྲིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་ལམ་ནས་དངས་ནས་བཤད་པ་སེ། ཞང་ཞུང་པ་ཆོས་
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དབང་གྲགས་པའྲི་དཔལ་”གྲིས
1
་སྒོལ་བྱེད་ཀྲི་ལོ་སྣོན་གྲི་ཟླ་བ་ལ། ནགས་ཤོད་རྣམ་

རྒྱལ་དཔལ་འབར་ཞེས་བྱ་བའྲི་དགོན་པར་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་ནྲི་སོམ་བརོན་བོ་དང་

ལྡན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་ལོ། །

སརྦ་མངྒ་ལཾ།

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།   གྱི    ཞོལ། ༡༤ན༥ན།   གྱིས   * གྱིས
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༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་

བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་

བའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ།

༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་མངོན་

པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་

བའྲི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བ་མ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པདྨོ་ལ་

སྐེ་བ་”ཀུན
1
་ཏུ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྲིག་ཞྲི་བའྲི་རྒྱུ་སྐར་འཕེང༌། །རྒྱལ་

སྲས་རྲི་བོང་འཛིན་པའྲི་དཔལ། །ཀུན་མཁེན་ནམ་མཁའྲི་ནོར་བུ་དག །གང་གྲིས་

བསྐྲུན་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཐུབ་པ་ཕོགས་ཀུན་རྲི་དྭགས་མྲིག་ཅན་གྲི། །མཛེས་སྡུག་

རོགས་པ་སན་པའྲི་བ་གམ་རེར། །མྲི་ཉམས་བསོད་ནམས་རྐང་སེགས་ལ་འཛེགས་

པ། །འཕོག་བྱེད་རལ་པའྲི་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །གང་ཞྲིག་མ་ལུས་འགྲོ་བའྲི་

སྲིང་ལ་རབ་དཀར་བྱམས་པའྲི་ག་པུར་ཐྲིགས་རྒྱུན་ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་ལྷུང་བ་

གང༌། །དེ་ཡྲི་རབ་བསྲིལ་གྲགས་པའྲི་དྲི་བཟང་ནོར་འཛིན་”བུ
2
་མོའྲི་འགྲམ་པ་ལ་ནྲི་

”སྒོལ
3
་བྱེད་མཛུབ་མོས་བྲིས་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བའྲི་ཅོད་པན་མེ་ཏོག་དཀར་པོའྲི་སེ་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༢ན།   ཀུན    ཞོལ། ༡ན༢ན།  རྐུན

2  མ་ཕྱི། ༡ན༤ན།   བུ    ཞོལ། ༡ན༤ན།  བ

3  མ་ཕྱི། ༡ན༤ན།   སྒྲོལ    ཞོལ། ༡ན༤ན།   སོལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མ་ཡྲིས་ཀང་གཞོན་ནུའྲི་ཁུར་བཞྲིན་གཙུག་ཏོར་”ངལ
1
་བ་ཉྲིད་དུ་བྱེད། །དཔལ་ལྡན་

ས་ཡྲི་མགོན་པོ་ཁོད་ཀྲིས་བསྔགས་པའྲི་ཡལ་འདབ་བདེ་གཤེགས་ཞལ་གྲི་རོལ་

རེད་དགའ་བ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གླང་ཆེན་སྨོན་པའྲི་ཐོད་པའྲི་བུམ་པ་

”དལ
2
་བྱེད་ཅྲིང༌། །སོང་ཉྲིད་སེང་གེའྲི་གད་རྒྱངས་དག་པོས་སྲྲིད་པའྲི་བག་རྲི་ཧྲུལ་

པོར་བྱེད། །བདེ་གཤེགས་བསན་པ་གངས་རྲིའྲི་སུལ་ན་སྲིང་རེའྲི་མྲིག་དམར་གཡོ་

བ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་ཁོད་ཀྲིས་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོས་སྐོང་

གྱུར་ཅྲིག །ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཀྲིས། །མྲི་ཉམས་རྣམ་དཔོད་བྱྲིན་

པ་གང༌། །དེ་ཡྲི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་ཡང༌། །སྐལ་བཟང་སྲིང་ལ་སྦྲིན་པར་

བྱ། །ཕག་དོག་མེ་ཡྲིས་མགྲྲིན་པའྲི་ཕུག་སྐམས་ཤྲིང༌། །ལོག་པའྲི་ཕུད་སྒ་འབྱྲིན་པའྲི་

གདུག་པའྲི་སྦྲུལ། །དེ་དག་འདབ་བཟང་དབང་པོའྲི་སར་ཁྲིམ་ལས། །ལེགས་འོངས་

རོ་རེའྲི་རེ་ལ་བག་ཡོད་བྱོས། །འདྲིར་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་

གསལ་བ་ཉྲིད་ནྲི་གང་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཤྲིག་བསན་བཅོས་

ཀྲི་འགྲེལ་ནྲི། བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྲིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བ་

ལས། ”ཐེག
3
་པ་ཆེན་པོའྲི་སེ་སྣོད་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། འཁོར་ལོ་བར་པ་མཚན་ཉྲིད་

མེད་པའྲི་མདོ་དང༌། ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །དེ་

ལ་བར་པའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་སོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཐ་མའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༥ན།   ངལ    ཞོལ། ༡ན༤ན།   བལ

2  མ་ཕྱི། ༡ན༤ན།   དལ    ཞོལ། ༡ན༥ན།  བལ

3  མ་ཕྱི། ༢ན༤ན།   ཐེག    ཞོལ། ༢ན༣ན།   ཐག
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

”གཙོ
1
་བོ་ནྲི་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའོ། །དེ་གཉྲིས་ལས། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་མན་ངག་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། བར་པ་ངེས་དོན་དུ་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས། མཐའ་བལ་དབུ་མའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། འཕགས་པ་ཐོགས་

མེད་སྐུ་མཆེད་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སེའྲི་རྒྱན་དང༌། དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་

འབྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་རྣམ་རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ལ་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་བར་བ་ཤེར་

ཕྲིན་གྲི་མདོ་དག་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། སྲིང་པོའྲི་དོན་དང༌། མངོན་པར་

རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའོ། །སྲིང་པོའྲི་དོན་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་སོང་པ་

ཉྲིད་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྲི་མདོས་

དངོས་སུ་གཙོ་བོར་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་དབུ་མ་

རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པར་མཛད་ལ། རེ་བཙུན་བྱམས་པ་

མགོན་པོས་སྲིང་པོའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་གཞན་དུ་

འཆད་པར་འདོད་དོ། །མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་

ལས། སྲིང་པོའྲི་དོན་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ས་

འོག་གྲི་གཏེར་ལྟར་རོགས་དཀའ་ཞྲིང་རོགས་ན་དོན་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ། རེ་བཙུན་

གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ་དག་གསལ་བར་སོན་པ་གཏེར་གྲི་ཁ་བྱང་ལྟ་

བུའྲི་མན་ངག་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཡང་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༢ན༥ན།   གཙེ    ཞོལ། ༢ན༤།   གཙོ   * གཙོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དག་གྲིས་རྣམ་འགྲེལ་མང་དུ་མཛད་ཀང༌། ཁ་ཅྲིག་གྲིས་སྲིང་པོའྲི་དོན་རྣམ་རྲིག་པ་

ཙམ་གྲི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཀྲལ་ཞྲིང༌། གཞན་དག་གྲི་མཐའ་བལ་དབུ་

མ་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་ཡང༌། ཡུམ་གསུམ་གའྲི་རྒྱན་དུ་མ་སྦར་ལ། འདྲིར་ནྲི་སྲིང་

པོའྲི་དོན་མཐའ་བལ་དབུ་མའྲི་ཚུལ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡུམ་

གསུམ་གའྲི་རྒྱན་དུ་སྦར་བའྲི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་པ་ཉྲིད་དུ་བཞེད་དེ། སོབ་

དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོ་རང་དང་གཞན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་དུ་བྱོན་

ཅྲིང༌། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ཟབ་དོན་གྲི་ཉྲིང་ཁུས་བོ་གྲོས་ཀྲི་ལུས་རྒྱས་པ། ལྷག་པའྲི་བསམ་

པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང་ལྡན་པས་རེ་བཙུན་རང་ཉྲིད་ལས་གནང་བ་མནོས་ཏེ། སད་ཀྲི་

འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་པ་འདྲི་ཉྲིད་མཛད་དོ། །

འདྲི་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ། བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ། བཤད་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། མཆོད་པར་བརོད་ཅྲིང་དམ་བཅའ་

བ། རྣམ་བཤད་སྔ་མ་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། རང་ཉྲིད་འགྲེལ་པ་རོམ་པའྲི་རྒྱུ། ཁེངས་

སྐྱུངས་ཤྲིང་རོམ་པར་སྤོ་བ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གུས་ཕག་འཚལ། གང་ལ་ན། ཤེར་ཕྲིན་ལའོ། །ཅྲིའྲི་ཆེད་དུ་ན། དེའྲི་

རྒྱན་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དག །ཡུམ་ཀུན་གྲི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བར་ནྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ན། འབྱེད་པའྲི་གེགས་བར་ཆད་སེལ་བ་དང༌། དམ་

པའྲི་”སྤོད
1
་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་ཤེར་ཕྲིན་ནྲི། དེའྲི་རྒྱན་ཚིག་ཅེས་

ཤེར་ཕྲིན་གྲི་རྒྱན་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པས། 

1  མ་ཕྱི།༣ན༣ན།   སྤད    ཞོལ། ༣ན༢ན།   སྤོད   * སྤོད
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མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་མངོན་རོགས་ཙམ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་བར་

སྦར་བ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཁ་ཅྲིག་གཞུང་ཤེར་ཕྲིན་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཆོས་ཉྲིད་

དང༌། ཁ་ཅྲིག་འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པ་དག་ནྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །གཞུང་

འདྲིས་ཤུགས་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྲི་འཕངས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡུམ་གསུམ་རྒྱན་

དང་བཅས་པ་སྒའྲི་བརོད་བྱ། མངོན་རོགས་བརྒྱད་དོན་གྲི་བརོད་བྱ། འགྲེལ་པ་འདྲི་

ལས་བསན་བཅོས་ཡུམ་ཀུན་གྲི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཤེས་པ་དགོས་པ། བརོད་བྱ་

ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་བསྒོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་

རྣམ་མཁེན་འཐོབ་པ་ཉྲིད་དགོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲི་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་དག་གྲིས་བྱས་པའྲི་འགྲེལ་པ་འགའ་ཞྲིག་

ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་བརམ་མྲི་དགོས་ལ། མེད་ན་མན་ངག་མེད་པས་བརམ་མྲི་

ནུས་སོ་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་སྔ་མ་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པ་ཡོད་ཀང་དེ་དག་ནྲི་བཤད་པ་

ཕོགས་རེ་བ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་དེ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པར་བྱའོ་ཞེས་ཤེས་པའྲི་

ཕྲིར་དུ་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་བཞྲིའྲི་འགྲེལ་པ་བྱས་ཚུལ་འཆད་པ་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་

ཐོགས་མེད་ཀྲིས་བཀྲལ་ཚུལ་ནྲི། རྣམ་བཤད་མཛད། གང་གྲི་ན། བསན་བཅོས་ཆེན་

པོ་རྒྱན་གྲིའོ། །སུས་ན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་སོ། །དེའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། སྲིང་

རེས་འགྲོ་ལ་ཆགས་པས་ཀུན་ཆགས་མཛད་པའམ། ཡང་ན་སྲིང་རེས་འགྲོ་ལ་

ཆགས་པས་རང་དོན་ལ་ཆགས་མེད་མཛད་པའྲི་སྒོ་ནས་གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་

སྐོབ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །རོམ་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་མྲི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ་གསན་ནས་
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ནྲིའོ། གཉྲིས་པ་དབྱྲིག་”གཉེན
1
་གྲིས་མཛད་ཚུལ་ནྲི། རྣམ་པར་བཀྲལ་ལོ། །གང་ན་

བསན་བཅོས་ཆེན་པོའ།ོ །གང་གྲིས་ན། དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས་སོ། །དེའྲི་ཡོན་ཏན་འགྲོ་

བའྲི་དོན་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྲི་ར་ལག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་རང་གྲི་མོས་པ་

གཙོར་བྱེད་པས་ཤེས་བྱ་ནང་གྲི་ཡྲིན་པ་སེམས་ཙམ་གྲི་ཚུལ་ལ་ཡང་དག་བརེན་

ནས་སོ། །འདྲིས་སྔ་མ་ཡང་ལྟ་བ་འདྲི་དང་མཐུན་པར་བསན་ཏེ། འདྲིས་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་

འགྲེལ་པ་ནྲི་དེའྲི་རེས་སུ་འབངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་འཕགས་གྲོལ་གྲིས་མཛད་ཚུལ་ནྲི། རྣམ་པར་ཕེ། གང་ན། བསན་

བཅོས་ཆེན་པོའ།ོ །སུས་ན་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱས་ཀང་ངོ༌། །དེའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། 

འཕགས་པའྲི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡྲིའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། དབྱྲིག་གཉེན་དེས་བྱས་པ་

ཡང་དག་པར་བྱས་པ་མྲིན་པར་མཐོང་ནས་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་དབུ་མར་གནས་

པའྲི་བོས་མཐའ་བལ་དབུ་མའྲི་ཚུལ་དུའོ། །འདྲིས་འོག་མ་ཡང་ལྟ་བ་འདྲི་དང་མཐུན་

པར་ཤེས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་སྔར་ལྟར་རོ། །བཞྲི་པ་བཙུན་པ་གྲོལ་སེས་བཤད་ཚུལ་ནྲི། 

རྣམ་བཤད་བྱས་སོ། །གང་ན་བསན་བཅོས་ཆེན་པོའ།ོ །སུས་ན་རྣམ་པར་གྲོལ་སེ་

འོ། །དུས་ནྲི་དེའྲི་འོག་ཏུའོ། །ཡོན་ཏན་ནྲི་དང་པའྲི་ས་ལ་གནས་པ་ཡྲིས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་

ན་བསན་བཅོས་འདྲི་ཡུམ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་གྲི་རྒྱན་དུ་མ་རྙེད་པར་ཉྲི་ཁྲི་ཁོ་ནའྲི་

རྒྱན་དུ་སྦར་ཏེའོ། །འཕགས་པས་བཤད་པ་ལས་ནུས་པ་ལྷག་པོ་མེད་པས་དོན་མེད་

དོ་སམ་ན། རང་གྲི་བོ་གྲོས་འཕེལ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས་སྐོན་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༢ན།   གཉན    ཞོལ། ༣བ༢ན།   གཉེན   * གཉེན
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མེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་རྙེད་པ་ངོ་”མཚར
1
་བར་བསན་པ་དང༌། བཀའ་དྲིན་གྲི་ལན་དུ་

དབྱེ་རྲིགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་མཁས་པས་སྣང་བྱས་ཤྲིང་དབྱྲིག་

གཉེན་སོགས་འགའ་ཞྲིག་ཁོ་ནས་རྲིགས་སོབས་ཀྲིས་མ་རྙེད་པའྲི་བསན་བཅོས་

འདྲིའྲི་དོན་མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཡུམ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་གྲིས་བསན་པ་དང༌། 

མཐའ་བལ་དབུ་མ་དང་མཐུན་པ་དེ་ལྟར་རྙེད་པ་གང་དེ་ཡ་མཚན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

དེ་ལྟར་ཤྲིན་ཏུ་རྙེད་དཀའ་བའྲི་ཟབ་མོའྲི་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་འདྲི་ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་སངས་

རྒྱས་དབང་གྲིས་རྙེད་པ་ནྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབྱེ་བར་རྲིགས་ཏེ། བསྒྲུབ་པའྲི་

མཆོད་པ་ཉྲིད་བ་ན་མེད་པའྲི་མཆོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཡུམ་དོན་མ་ལུས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

བདག་གྲི་ནྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན་ཡང་འགྲེལ་པ་འདྲི་རོམ་པ་ལ་སྤོ་བ་སྐེས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཆེད་

དུ་ན། རང་གཞན་ལ་ཕན་གདགས་འདོད་པས་སོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ཡུམ་དོན་

འཆད་པ་འདྲི་བསོད་ནམས་ཁད་པར་ཅན་དག་བསྒྲུབ་ཅྲིང་བསྐེད་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ་ལ་གསུམ། 

བསོད་ནམས་སེལ་བའྲི་ཡན་ལག་མཆོད་བརོད། བསན་བཅོས་ལ་གཞན་འཇུག་པའྲི་

ཡན་ལག་དགོས་”འགྲེལ
2
། འཇུག་བྱ་བསན་བཅོས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དངོས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦར། ར་བ། འགྲེལ་པ་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། ཕག་འཚལ་

བ་ཞེས་དང་ངོ༌། །སུས་ན་བྱམས་པས་སོ། །དུས་ནྲི་རེ་ཤྲིག་བསན་བཅོས་རོམ་པའྲི་

དང་པོར་རོ། །གང་ལ་ན་ཡུམ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་ཉེར་ཞྲིར་ཁྲིད་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཇྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༦ན།   མཆར    ཞོལ། ༤ན༡ན།    མཚར   * མཚར

2  མ་ཕྱི། ༤ན༤ན།   འགྲེལ    ཞོལ། ༤ན༣ན།    འབེལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྲིས་སོ། །དགོས་པ་ནྲི་དངོས་སུ་

འཕགས་པ་བྱམས་པ་རང་ཉྲིད་དམ་པའྲི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་སོན་པས་

དང༌། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གདུལ་བྱ་གཞན་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡོན་ཏན་རྲིན་པོ་ཆེ་

ཕུལ་དུ་དབྱུང་དུ་མེད་ཅྲིང་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་འབྱུང་གནས་ལ་རབ་ཏུ་དྭང་བ་བསྐེད་

པའྲི་ཆེད་དུའོ། །དྭང་བ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དྭང་བའྲི་དོན་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་

ཡུམ་ལ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པས་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུའོ། །འཇུག་པ་ལ་དགོས་

པ་ཅྲི་ཡོད་ན་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ཡུམ་ལ་རབ་ཏུ་དྭང་བས་འཇུག་པ་ནྲི་ལེགས་པ་ཐམས་

ཅད་འཐོབ་པའྲི་ཐོག་མའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཚད་མས་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་

ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན་བྱམས་པའྲི་མཉམ་གཞག་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

ཡོངས་སུ་དཔད་ནས་དེས་དངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ངེས་པར་བཟུངས་

ནས་སོ། །ར་བ་ལ། ཚིག་དོན་དང༌། མཐའ་དཔད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། གང་ཟག་ཉན་

ཐོས་ཞྲི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཐབས་ཀུན་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་བུ་ཉེར་ཞྲིར་ཁྲིད་མཛད་

གང་ཡྲིན་དང་གང་དག་བྱང་སེམས་འགྲོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ཐབས་ལམ་ཤེས་

ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་བུ་འཇྲིག་རེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌། ཐབས་རྣམ་

མཁེན་གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་གང་དག་ཐུབ་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

འབས་བུ་བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་དང་ངེས་སྣ་ཚོགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་འདྲི་གསུང་བར་མཛད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ནྲི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པ་ཤེར་ཕྲིན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཐོམ་མར་གཞྲི་ཤེས། དེ་ནས་ལམ་ཤེས། དེ་ནས་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་མཁེན་ལ་བསོད་པའྲི་གོ་རྲིམ་འདྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཅྲི། ཡུམ་སྲས་ཀྲི་དོན་ནྲི་གང༌། 

ཕག་ཡུལ་གྲི་”ཡུམ་ཡང
1
་གང་ལ་བྱ་ཞེ་ན། གོ་རྲིམ་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། འདྲི་ནྲི་མདོའྲི་

གླེང་གཞྲིའྲི་འགྲེལ་པ་ཡྲིན་པས་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་། བྱ་

རྒོད་ཕུང་པོའྲི་རྲི་ལ་དགེ་སོང་ལྔ་སོང་ཙམ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རེན་ཉན་ཐོས་བསན་ལ། 

ཐམས་ཅད་ཀང་དགྲ་བཅོམ་པ། ཟག་པ་ཟད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འབས་བུ་ཉེར་ཞྲི་

བསན་ཅྲིང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་རེན་བྱང་སེམས་དང༌། ཐམས་ཅན་ཀང་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་འབས་བུ་བསན་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀྲིས་གདན་སེང་གེའྲི་ཁྲི་བཤམས་

ནས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྣང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་རེན་སངས་རྒྱས་དང༌། གསུང་

གྲི་སྣང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་འབས་བུ་ཆོས་འཁོར་བསན་ལ། གསུམ་གའྲི་སྐབས་

སུའང་ཐབས་གཞྲི་ཤེས། ལམ་ཤེས། རྣམ་མཁེན་གསུམ་ཁོང་ན་གནས་པ་རེ་བཙུན་

གྲིས་དངོས་སུ་ཁ་བསྐང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འཕགས་སེང་

གཉྲིས་ཀས་མཆོད་བརོད་དང་གླེང་གཞྲི་མ་སྦར་ཞྲིང༌། འགྲེལ་ཆེན་དུ་གླེང་གཞྲི་

དགོངས་”འགྲེལ
2
་གྲི་མཇུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ར་བའྲི་རེན་

སོན་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཉན་ཐོས་ནྲི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་སོབ་མྲི་སོབ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བྱ་

དགོས་ཤྲིང༌། འབས་བུ་ཉེར་ཞྲི་ཐོབ་པའྲི་ཉན་ཐོས་ནྲི་དགྲ་བཅོམ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས་དོན་

ཐ་དད་ལ། གླེང་གཞྲིའྲི་སྐབས་ཀྲི་དགེ་སོང་ལྔ་སོང་ཞེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་

དགྲ་བཅོམ་པ་ཞེས་སོགས་དོན་གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལམ་ཤེས་ཀྲི་འབས་བུ་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༤ན།   ཡུམ་ཡང    ཞོལ། ༥ན༡ན།   ཡུམ

2  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།  འགྲེལ    ཞོལ། ༥ན༥ན།   འབེལ    བླ།༦ན༢ན།   དགོས་འབེལ
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འཇྲིག་རེན་གྲི་དོན་ནྲི། གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཡྲིན་ལ། གླེང་

གཞྲིའྲི་སྐབས་ཀྲི་གཟུངས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ནྲི་བྱང་སེམས་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་བསན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གོ་རྲིམ་འདྲི་ནྲི་ཤེར་

ཕྲིན་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རྲིམ་གྲིས་འཇུག་པའྲི་གོ་རྲིམ་དང་

མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡུམ་སྲས་ཀྲི་དོན་ལ། སྔ་རབས་པ་དག་དང༌། ཕྲིས་ཀྲི་

རེས་འབངས་ཁ་ཅྲིག་དུས་མཉམ་པའྲི་མཁེན་གསུམ་དང་འཕགས་བཞྲི་རྣམ་པར་

བཞག་འཇོག་གྲི་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་ལ། སྔ་ཕྲི་དག་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་འབས་

ཡྲིན། ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆེས་མྲི་རྲིགས་ཏེ། རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་ཡྲིན་ན་མཚན་མཚོན་

ཡྲིན་དགོས་ལ། ཉན་ཐོས་དང་གཞྲི་ཤེས། བྱང་སེམས་དང་ལམ་ཤེས། དུས་མཉམ་

དག་ཕན་ཚུན་གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་མཁེན་པ་

སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ནྲི་རང་རང་གྲི་འབས་བུ་ཕྲི་མ་དག་བསྐྲུན་པའྲི་ཡུམ་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་

འབས་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ལ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་པོ་དང༌། མཐོང་ལམ་པ་

སྐད་ཅྲིག་དང་པོ་དག་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྣམ་མཁེན་དང་ལམ་ཤེས་

སོགས་སྔ་མ་ལས་མ་སྐེས་ཀང་ཤེར་ཕྲིན་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་སྐེས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཕག་ཡུལ་གྲི་ཡུམ་ལ་ཁ་ཅྲིག་སྐབས་འདྲིའྲི་ཕག་ཡུལ་གཞྲི་ཤེས་ནྲི། ཉན་རང་

ཁོ་ནའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ལས་ཡུམ་ལ་དྭང་བ་སྐེ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཡང༌། ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་

ཅན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། དེ་འདའྲི་དྭང་བ་ལས་ཡུམ་ལ་ཐོས་

བསམ་བསྒོམ་པས་འཇུག་པའྲི་གདུལ་བྱ་ཡྲིན་ནའང་། དེས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་
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འདོད་ན། ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་གྲི་དངོས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་

ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། བསན་བཅོས་འདྲི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་

མོང་མྲིན་པའྲི་སེ་སྣོད་མྲིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། ཉན་རང་གྲི་བསན་བཅོས་འདྲིའྲི་བརོད་

བྱ་ཐོས་བསམ་བསྒོམས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་མ་མངས་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་ཡང༌། སྐབས་

འདྲིའྲི་ཕག་ཡུལ་གྲི་ཡུམ་དུ་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན། ཡུམ་འདྲིས་ཉན་རང་གྲི་

བཞེད་དོན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ། ”འདྲིས
1
་ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ལ་གཞྲི་བདག་

མེད་པར་སོན་པའྲི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བས་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་རོགས་པ་སྐེས་ཏེ། རྲིམ་

གྲིས་ཉོན་མོངས་སངས་ནས་ཞྲི་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་ཐབས་གཞན་མེད་

པས། ཕག་ཡུལ་གྲི་ཡུམ་ཡྲིན་ན། ཉན་རང་གྲི་བཞེད་དོན་དངོས་སུ་མྲི་སྒྲུབ་པས་

ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང༌།”ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་། 
2
རྣམ་རགས་མཚན་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་གསུམ་ཀ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་

པའྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཙམ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་ཤེར་

ཕྲིན་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འཕགས་པ་བཞྲི་གའྲི་དངོས་ཀྲི་ཡུམ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་

མཁེན་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་མྲི་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༢ན།   འདས    ཞོལ། ༦ན༢ན།   འདྱིས   * འདྱིས

2  མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།   ཞོལ། ༦ན༤ན།   - ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་།   * ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་།
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རམ་ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་བྱེད་པ་ཆ་ཤས་སུ་”ལྡན
1
་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་ན་དངོས་པོར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད་སོམས་ཤྲིག །དེས་ན་ཤེར་ཕྲིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་”ཚུལ
2
་གསུམ་པ་ཅན་ཞེས་སོགས་དང་ཡང་ལེགས་པར་འགྲྲིག་

པར་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉན་རང་གྲི་ཡུམ་ཡྲིན་ན་གནོད་པ་གཞན་

ཡང་འབབ་པར་སེམས་སོ། །གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ། དགོས་དོན། བསྡུས་དོན་ཚིག་

དོན། བརྒལ་ལན་དང་བཞྲི། དང་པོ་ལ་དངོས་ཀྲི་དགོས་པ་དང༌། བརྒྱུད་པའྲི་དགོས་

པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་དྭང་བའྲི་རྐེན་དང༌། དྭང་བའྲི་རང་བཞྲིན་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་”ནྲི
3
་ཡུམ་འདྲིའྲི་ཆེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་དང་ལྡན་པར་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དབང་རྟུལ་དྭང་བ་སྐེ་ཚུལ་ནྲི་དེ་ཐོས་ནས་རེ་ཤྲིག་

དད་པའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ནྲི་ཡུམ་གྲིས་འཕགས་བཞྲི་བསྐྲུན་པ་འདྲི་ལ་ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་མྱུར་དུ་རབ་ཏུའམ། ཤུགས་དག་པོའྲི་དྭང་བ་སྐེའོ། །གཉྲིས་པ་དབང་

རྣོན་དྭང་བ་སྐེ་ཚུལ་ནྲི་ཡུམ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་”དྭང་བ
4
སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་དོ། །གང་ན་

དབང་རྟུལ་དུ་མ་ཟད་ཆོས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀང་ངོ༌། །དྭང་བའྲི་ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞྲིག་སྐེད་པར་བྱེད་ན། ཤེར་ཕྲིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་

”ཚུལ
5
་གསུམ་པ་ཅན་ཏེ་མཁེན་གསུམ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ལྡན་པ་དེས་སངས་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   ལྡན    ཞོལ། ༦ན༥ན།   ལན

2  མ་ཕྱི། ༥བ༦ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༦ན༦ན།   ཆུལ

3  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   ནྱི    ཞོལ། ༦བ༡ན།   ན

4  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།    ཞོལ། ༦བ༣ན།   - དྭང་བ   * དྭང་བ

5  མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༦བ༤ན།   ཆུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་ནྲི་གདོན་མྲི་ཟ་བར་སྲྲིད་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་ངེས་

པར་བཟུངས་ཏེའོ། །ངེས་པ་དེ་གང་ལས་སྐེ་ཞེ་ན། དབང་རྟུལ་བཞྲིན་དུ་ཚིག་ཐོས་པ་

”ཁོ
1
་ན་ལས་སྐེས་པ་མྲིན་གྲི། གཞྲི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་མཆོད་བརོད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་དོན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུམ་དེ་འད་ཡོད་པ་ལ་རྲིགས་པས་གནོད་པ་འབབ་མྲི་འབབ་དཔད་

པ་ན་གནོད་པ་མ་མཐོང་ནས་ངེས་པ་དེ་སྐེ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གཞུང་འདྲིས་དབང་

རྣོན་ངེས་པ་སྐེ་བ་ནྲི། དབང་རྟུལ་བཞྲིན་ཚིག་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་སྐེ་བ་མྲིན་པར། 

ཚིག་དེའྲི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་ཡོད་མེད་དཔད་ནས་མེད་པར་མཐོང་བ་ན་སྐེ་

ཞེས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྲི་ངེས་ཤེས་”སྐེ
2
་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་ཙམ་ཞྲིག་བསན་པ་ཡྲིན་

གྲི། གནོད་བྱེད་འདྲི་འད་ཞྲིག་མེད་པར་”མཐོང
3
་ཞེས་པ་དང༌། སྒྲུབ་བྱེད་འདྲི་འད་

ཞྲིག་ཡོད་པར་མཐོང་ཞེས་པའྲི་གནོད་བྱེད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ངོས་འཛིན་

པ་མྲིན་ཞྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་གཞན་དག་གྲིས་ཤེར་ཕྲིན་ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་བྱེད་བཟུང་བ་ལ་

སྦོར་བ་ནྲི་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་མ་ཆགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡུམ་གྲིས་སྲས་

འཕགས་བཞྲི་གདོན་མྲི་ཟ་བར་བསྐྲུན་པ་དེ་ཡུམ་གྲིས་སྲས་འཕགས་བཞྲི་བསྐྲུན་

པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་པས་སྒ་མྲི་རག་པའང་སྒ་མྲི་རག་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

ཐལ་ལོ། །ཅྲི་སེ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྲི་སྨྲའྲི་དེས་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཤུགས་ལ་འཕངས་པར་

སྨྲའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྒ་མྲི་རག་པ་བརོད་པས་སྒ་མྲི་རག་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཤུགས་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༣ན།   ཁོ    ཞོལ། ༦བ༤ན།   ཁ

2  མ་ཕྱི། ༦ན༥ན།   སྐེ    ཞོལ། ༦བ༦ན།   སྐ

3  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།   མཐེང    ཞོལ། ༧ན༡ན།   མཐོང   * མཐོང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཕངས་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དམ་བཅའ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཕེད་པའྲི་གཏམ་དེ་ལ་

རྲིགས་པ་ཤེས་པ་དང་ངོ་ཚ་བའྲི་གནས་སུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞྲི་ལམ་རྣམ་གསུམ་

བདེན་པའྲི་སྐེ་མེད་དུ་གང་གྲིས་འགྲུབ་ན་གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་འབལ་

པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚད་མས་འགྲུབ་བོ། །རགས་འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ནྲི་རྒྱས་པར་ལོགས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་བརྒྱུད་པའྲི་དགོས་པ་ལ་དྭང་བ་ལས་འཇུག་”ཚུལ
1
་ནྲི་ཡུམ་དེ་ལ་

རབ་ཏུ་དྭང་བས་ཀང་དེའྲི་ཡོན་ཏན་རྲིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཞེད་དོན་སྒྲུབ་པ་

ཐོབ་པར་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་གང་ཟག་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཡུམ་དེ་དང་དེ་ལ་བརེན་

པའྲི་གསུང་རབ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་སེ་སྣོད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུང་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དོན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་གུས་པར་བྱེད་དོ། །ཞུགས་པ་ལས་འབས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་

ནྲི་དེ་ནས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་”ཤེས
2
་པ་གསུམ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་གྲིས་

ལེགས་པའྲི་མཆོག་རྣམ་མཁེན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མ་ལ་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ནྲི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བསྡུས་དོན་ནྲི། འདྲིར་མཁེན་གསུམ་གྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཡུམ་ལ་བསོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་”ཉྲིད
3
་གསུམ་གྲིས་ནྲི་དོན་བརྒྱད་བསྡུས་ལ། བརྒྱད་པོ་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༣ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༧ན༥ན།   ཆུལ

2  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   ཤས    ཞོལ། ༧ན༦ན།   ཤེས   * ཤེས

3  མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།   ཉྱིད    ཞོལ། ༧བ༢ན།   ཉྱིད་མཁྱེན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དག་ཀང་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་བསོད་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་བསོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཁེན་གསུམ་དེས་ཀང་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཕགས་བཞྲིའྲི་བཞེད་པའྲི་དོན་ཐམས་ཅན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པར་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཡྲིན་པས་ཡུམ་གྲིས་འཕགས་བཞྲི་བསྐྲུན་ནུས་པར་

ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་བསོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་

གཉྲིས་པོ་དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཤེར་

ཕྲིན་ལ་བསོད་དོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྲིས་མཁེན་གསུམ་ནྲི་མངོན་རོགས་མཐའ་དག་སྡུད་བྱེད་ཡྲིན་

པས་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཡོན་ཏན་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་བསོད་ཅེས་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། གསུམ་གྲིས་བརྒྱད་

བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་ལ་བསོད་པ་ན་བརྒྱད་ཀ་ལ་མ་བསོད་པའྲི་སྐོན་མེད་ཅེས་

པ་ནྲི་ནོར་པ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བསོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། སྒ་སེལ་འཇུག་མྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསྡུས་ཚུལ་ལ་ལོ་ཆེན། མཁེན་

གསུམ་གཏན་ལ་དབབ་བྱ་ཡྲིན་པས་དུས་གསུམ་གྲི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་

དང་འབེལ་ལ། སྦོར་བཞྲི་དང་ཆོས་སྐུ་སྦོར་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་པོའྲི་རྒྱུད་དང་

འབེལ་བ་ཙམ་ཡྲིན་པས་རྒྱ་ཆེ་བས་ཆུང་བ་བསྡུས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་མྲི་འཐད་དེ། 

གསུམ་”གྲིས
1
་ལྔ་བསྡུས་”ཚུལ

2
་དུ་སོང་གྲི་བརྒྱད་བསྡུས་པའྲི་ཚིག་དོན་ལ་མ་

ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་གསུམ་དང་སྦོར་བཞྲི་ཆོས་སྐུ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།    ཞོལ། ༨ན༡ན།   གྱི   * གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༨ན༡ན།   ཆུལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཏན་ལ་དབབ་བྱ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཁད་མེད་ལ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་དེ་དག་ལ་རྒྱུད་དང་

འབེལ་མ་འབེལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལར་སྡུད་བྱེད་ཀྲི་མཁེན་གསུམ་ཆོས་

སུམ་ཅུ་ལ་བྱས་ནས། དེས་”སྦོར
1
་བཞྲི་དང་ཆོས་སྐུ་བསྡུས་པར་འདོད་པ་ལའང༌། 

ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་ཉེས་པ་སྔ་མ་སོ་ན་གནས་སོ། །འབོ་དང༌། དེའྲི་རེས་

འབང་དག་མཁེན་གསུམ་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། སྦོར་བཞྲི་དང་ཆོས་སྐུ་ནྲི། དེ་རབ་

དེའྲི་གོ་རྲིམ་”དང
2
་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་དེའྲི་གནས་སྐབས་ཡྲིན་པས་རང་

བཞྲིན་གྲི་གནས་སྐབས་བསྡུའོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལའང༌། གསུམ་གྲིས་ལྔ་བསྡུས་ཚུལ་

ཙམ་དུ་སོང་ཞྲིང༌། ཚོགས་སྦོར་ནའང་མཁེན་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་གསུམ་པོ་

དེའྲི་གནས་སྐབས་ལ་བཞག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གནས་སྐབས་ཅན་

མེད་པར་དེའྲི་གནས་སྐབས་མྲི་སྲྲིད་དེ། སོར་མོ་མེད་པའྲི་ཁུ་ཚུར་བཞྲིན་ནོ། །དེས་

ན་འདྲི་ནྲི་མཁེན་གསུམ་དང༌། དེའྲི་རྣམ་པ་དང༌། དེའྲི་སྦོར་བ་རྣམས་ཀྲི་ཁད་པར་

ལེགས་པར་མ་ཕེ་བའྲི་ནོངས་པའོ། །སྡུད་བྱེད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའྲི་མཁེན་གསུམ་

གྲིས་སྡུད་བྱ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་སུམ་ཅུ་དང་སྦོར་བཞྲི་དང་ཆོས”སྐུ
3
་སྡུད་པར་

བྱེད་པའང་འཐད་པར་དཀའ་སེ། ཆོས་སུམ་ཅུས་མཁེན་གསུམ་དེ་དང་དེའྲི་གོ་ཆོད་

ན། སེམས་བསྐེད་བཅུ་སོགས་རྣམ་མཁེན་དུ་ཐལ་ཞྲིང༌། གོ་མྲི་ཆོད་ན་སྡུད་བྱ་

མཁེན་གསུམ་མྲི་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི་མཁེན་གསུམ་”ཙམ
4
་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༤ན།   སྦོར    ཞོལ། ༨ན༢ན།   སྦེར

2  མ་ཕྱི། ༧ན༥ན།   དང    ཞོལ། ༨ན༣ན།   དེའྱི

3  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།   སྐུ    ཞོལ། ༨ན༥ན།   - སྐུ

4  མ་ཕྱི། ༧བ༡ན།   ཙམ    ཞོལ། ༨ན༦ན།   ཅམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྡུད་བྱེད་ཡྲིན་ལ། འཕགས་པ་སོ་སོའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་གསུམ་གྲི་གསལ་བ་

སོ་སོ་བདག་ནྲི་སྡུད་བྱ་ཡྲིན་ལ། བསྡུས་ཚུལ་ནྲི་ཁབ་བྱེད་ཀྲིས་ཁབ་བྱ་བསྡུས་

པའོ། །

གསུམ་པ་ཚིག་དོན་ལ། བསོད་པ་དང་ཕག་འཚལ་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གསུམ་

གྲི་དང་པོ་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ནྲི། ཐོས་པར་མཛད་

པ་གང་ཡྲིན་པ་དང་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ཟག་གང་གྲིས་ན་ཉན་ཐོས་དང་དེའྲི་ཕོགས་

སུ་བསན་ནས་ཞྲི་བ་ཚོལ་རྣམས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གྲི་རྲིམ་པ་གཅྲིག་གྲིས་ཤུགས་ལ་

བསན་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་”སེ་རང་དོན
1
་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འདོད་པ་

རྣམས་སོ། །འོན་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་གཏན་མེད་པ་མྲིན་

ཏེ། གཟུང་རོག་སངས་པ་སོགས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ལྷག་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཐབས་གང་གྲིས་ན་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་གཞྲི་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །འབས་བུ་གང་ན། ཕུང་པོ་དང་བཅས་པ་དང་ཕུང་

པོ་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་མང་འདས་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཐོབ་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཐེག་

”ཆེན
2
་གྲི་ལྷག་བཅས་མང་འདས་ནྲི། ཐེག་”ཆེན

3
་ལམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་

པར་སངས་ཤྲིང་ལས་ཉོན་གྲི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་མ་སངས་པའྲི་གནས་

སྐབས་ཀྲི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་དང༌། ལྷག་མེད་མང་འདས་ནྲི། ལམ་དེས་ཉོན་

མོངས་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གཉྲིས་ཀ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སོ་སོར་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༣ན།   ས་རང་དན    ཞོལ། ༨བ༢ན།   སེ་རང་དོན   * སེ་རང་དོན

2  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།   ཆེན    ཞོལ། ༨བ༤ན།   དམན

3  མ་ཕྱི། ༧བ༥ན།   ཆེན    ཞོལ། ༨བ༤ན།   དམན
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བརགས་འགོག་གོ། 

གཉྲིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ནྲི། གང་ཟག་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་འགྲོ་བའྲི་དོན་བྱེད་པ་རྣམས་ཐབས་

ལམ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་བུ་འགྲོ་བ་མཐའ་

དག་གྲི་དོན་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པ་”གང
1
་ཡྲིན་པ་དང༌། གསུམ་པ་རྣམ་མཁེན་གྲི་ཡོན་

ཏན་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ནྲི། བསྐོར་བར་མཛད། ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་སངས་

པས་ཡང་དག་པར་བསམས་པའྲི་སྐུ་ཅན་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྲི་དབང་ཕྱུག་ནྲི་ཉན་རང་

དང༌། བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་”བོར
2
་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ཐབས་གང་

ལ་བརེན་ནས་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་རྣམ་མཁེན། 

གང་དང་ལྡན་ནའོ། །འབས་བུ་གང་ན། སྤོད་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་གྲི་གཉེན་པོར་

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐོར་བའོ། །འདྲིའྲི་མཐའ་དཔད་

པ་ལ་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་འཁོར་ལོ་ནྲི་གང༌། དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ། 

འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་དུ་བསྐོར་རམ། རྲིམ་ཅན་དུ་བསྐོར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་བརོད་བྱ་བསབ་པ་གསུམ་གྲི་བྱེ་བག་ལས་སེ་སྣོད་

གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རྒྱུད་སྲིན་པར་བྱེད་པ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་བསབ་

པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་འདུལ་བའྲི་སེ་སྣོད་དང༌། སྲིན་པ་གྲོལ་བར་བྱེད་བའྲི་ལམ་ལ་ཞྲི་

ལྷག་གཉྲིས་ལས་ཞྲི་གནས་ཀྲི་ཆ་བསམ་གཏན་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལྷག་པ་སེམས་ཀྲི་བསབ་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་མདོ་སེའྲི་སེ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།   ཀང    ཞོལ། ༩ན༡ན།   གང   * གང

2  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།    ཞོལ། ༩ན༢ན།   བོ   * བོར
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྣོད། ལྷག་མཐོང་གྲི་ཆ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསབ་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་མངོན་པའྲི་

སེ་སྣོད་རྣམས་སོ། །རོད་བྱེད་ཀྲི་བྱེ་བག་ལས་ནྲི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། མདོ་སེ་དབྱངས་བསད་ལུང་བསན་དང༌། །ཚིགས་བཅད་ཆེ་

བརོད་གླེང་གཞྲི་དང༌། །རོགས་བརོད་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་དང༌། །སྐེས་རབས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་

པ་དང༌། །རྨད་བྱུང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སེ། ཞེས་བྱ་བ་དག་གོ། །མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་

གཉེན་པོའྲི་བྱེ་བག་ལས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་

ལྟར། འདོད་ཆགས་ལ་གཙོ་བོར་སྤོད་པ་དང༌། ཞེས་སང་ལ་གཙོ་བོར་སྤོད་པ་དང༌། 

གཏྲི་མུག་ལ་གཙོ་བོར་སྤོད་པ་དང༌། གསུམ་པོ་ཆ་མཉམ་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་ཉྲི་ཁྲི་

ཆྲིག་སོང་རེ་རེ་སེ། བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་གྲི་གཉེན་པོར་དེ་དག་གཉེན་པོ་སོན་པའྲི་

ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་གསུངས་སོ། ཞེས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་

ཤེར་ཕྲིན་ཐབས་ཀྲི་ལེའུའྲི་འགྲེལ་པར་གསུངས་པར་དགོངས་འགྲེལ་གྲི་འགྲེལ་བ་

ལས་བཤད་ལ། མཛོད་དུ། ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་དག །ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །ཆོས་ཀྲི་

ཕུང་པོའྲི་ཚད་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་བྱས་པའྲི་བསན་བཅོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། 

ཆོས་ཕུང་གཅྲིག་ཚད་མཉམ་ལ། དེ་ལ་ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་ཡོད་དོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་

ཅྲིག་ཕུང་པོ་དང་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྲི་སྣ་རེ་རེ་རོགས་པར་སོན་པའྲི་གཏམ་

གྲི་ཚོགས་ལ་འདོད་ལ། ”ཐེག
1
་ཆེན་པའྲི་ལུགས་ལ་གླང་པོ་ཆེ་རབ་བརན་གྲིས་

བཀུར་བར་འོས་པའྲི་སྣག་ཚས་ཆོས་ཕུང་གཅྲིག་འབྲི་ནུས་པར་འདོད་པ་སོགས་ལ་

ཆོས་ཤེས་ཀྲིས་བཤད་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་དུ་བྱེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༢ན།   ཐེག    ཞོལ། ༩བ༣ན།   ཐག
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རེ་རེའྲི་གཉེན་པོ་རོགས་པར་སོན་པའྲི་གཏམ་གྲི་ཚོགས་རེ་རེ་ལ་ཆོས་ཕུང་རེ་རེ་བྱ་

སེ། ཇྲི་སྐད་དུ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲི་གཉེན་པོར་ནྲི། །ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་མཐུན་པར་

གསུངས། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དུས་ཀྲི་བྱེ་བག་ལས་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་

འགྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་མཐོང་

བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ།  ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་དྲི་ནྱཱ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐེས་པ་ན། ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་

ཨ་ལ་ལ་འཇྲིག་རེན་དུ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་རོ། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། ཞེས་ཟེར་

ལ། དེ་ཡང་རོགས་པའྲི་ཆོས་འཁོར་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ལུང་གྲི་ཆོས་འཁོར་ལ་

ནྲི། ཉན་ཐོས་སེ་པ་དག །ཐེག་ཆེན་གྲི་བཀའ་མྲི་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། མཚན་ཉྲིད་མེད་

པའྲི་ཆོས་འཁོར་སོགས་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། བདེན་པ་བཞྲིའྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ལན་

གསུམ་དུ་བཟླས་”ཤྲིང
1
་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྐོར་བར་འདོད་དོ། །འདྲིར་ནྲི་ཆོས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་ལས། རོགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི། མཐོང་ལམ་དང་སྒོམ་

ལམ་དག་ཡྲིན་ལ། ཚོགས་སྦོར་ནྲི་མྲིན་ཏེ། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་ས་བོན་གཅོད་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུང་གྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་དག་ལ་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་

ལ་རྲིམ་གྲིས་འཕོ་ཞྲིང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གཅོད་པར་བྱེད་པས་རྒྱལ་པོའྲི་འཁོར་ལོ་

དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། ལུང་གྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། འདྲི་

ལྟར་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། ལེགས་

པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །

1  མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།   ཤྱིང    ཞོལ། ༡༠ན༡ན།   ཤང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། གནས་དང་སྲོང་རྒྱུ་བ་རྲི་དྭགས་ཀྲི་ནགས་སུ། དངོས་ཀྲི་ཆེད་

དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་དུས་

སྔར་གསུངས་ལ། འཁོར་ལོ་འདྲིའྲི་མདོ་དངོས་ནྲི། ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་བསན་པ་བདེན་

བཞྲིའྲི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན”ཞྲིང
1
། ཐེག་དམན་པའྲི་སེ་སྣོད་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་

བརོད་བྱ་ཕོགས་མཐུན་གྲི་མདོ་རྣམས་འཁོར་ལོ་དེར་སྡུད་པ་ཡྲིན་གྲི། འཁོར་ལོ་

དང་པོར་གཏོགས་པའྲི་མདོ་ཡྲིན་ན་དུས་སྔར་གསུངས་པས་ཁབ་པ་མྲིན་ཏེ། འདུལ་

བ་རུང་མཐུན་གྲི་མདོ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཚན་ཉྲིད་

མེད་པའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའྲི་རྲི་ལ་སོགས་པར་དངོས་ཀྲི་ཆེད་དུ་

བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། དུས་བར་དུ་

གསུངས་ཤྲིང་བརོད་བྱ་སོང་པ་ཉྲིད་ལས་བརམས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་

མེད་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་བཤད་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་ཤེར་ཕྲིན་རྒྱས་འབྲིང་

བསྡུས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དང་བརོད་བྱ་ཕོགས་མཐུན་གྲི་མདོ་

རྣམས་འཁོར་ལོ་བར་པར་སྡུད་དོ། །ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཆོས་

འཁོར་ནྲི། གནས་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར་དངོས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་

ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། དུས་ཐ་མར་གསུངས་

ཤྲིང༌། བརོད་བྱ་ངོ་བོ་ཉྲིད་རྣམ་པ་གསུམ་ལས་བརམས་ཏེ། ཀུན་བརགས་མཚན་

ཉྲིད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་བཤད་ལ། འཁོར་ལོ་འདྲིའྲི་མདོ་དངོས་ནྲི་དགོངས་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   ཞྱིང    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   ལ། -ཐེག་དམན་པའྱི་སེ་སྣོད་ཡྱིན་ལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་ངེས་པར་འགྲེལ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་དང་བརོད་བྱ་ཕོགས་མཐུན་གྲི་མདོ་རྣམས་

འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་མདོར་སྡུད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞུགས་པའྲི་དོན་ནྲི། དེ་དང་དེའྲི་

རྲིགས་པ་ངེས་པ་ཡྲིན་ལ། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཞེས་པ་ནྲི། 

རྐེན་གྲི་དབང་གྲིས་ཐེག་པ་གང་དུ་ཡང་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་ལ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་

བྱང་སེམས་སོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་གང་ཟག་ཚང་བ་འཁོར་དུ་འདུས་པའྲི་དོན་ནྲི་

མྲིན་ཏེ། རང་སངས་རྒྱས་སངས་ཀྲི་འཁོར་དུ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་

འཁོར་ལོ་དུས་བར་པར་གསུངས་པ་གང་ལས་ཤེས་ན། ཡུམ་གྲི་མདོར། དེའྲི་ཚེ་

ལྷའྲི་བུ་བརྒྱ་སོང་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་སྐད་མཐུན་

པར་འདྲི་སྐད་དུ། ཀེ་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པས་ནྲི་དེང་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་དུ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་ག་ནོམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པ་བསྐོར་བར་མཐོང་

ངོ༌། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལས་ཀང༌། སོང་པ་ཉྲིད་སོས་པའྲི་

རྣམ་པས་ཆེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པ་བསྐོར་ཞེས་

དང༌། ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྲི་

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསྐོར་ཞེས་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་པ་

དང༌། ལེསས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པར་བཤད་པས་མཚན་ཉྲིད་

མེད་པའྲི་འཁོར་ལོ་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་མཁས་རློམ་གང་དག་སྨྲ་བ་ནྲི་

མངོན་སུམ་དུ་བསོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་འདྲིའྲི་དང་ངེས་ཀྲི་

ཚུལ་ཡང༌། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་སོགས་ཁ་ཅྲིག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ལ་དང་དོན་མྲི་
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སྲྲིད་པར་”འདོད
1
་ཅྲིང་། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་སོགས་དང་ངེས་གཉྲིས་ཀ་ཁས་

ལེན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཤྲིང་རའྲི་སྲོལ་འབྱེད་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལྟར་ན། འཕགས་པ་བོ་གྲོས་མྲི་ཟད་པ་བསན་པའྲི་མདོ་

དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། སོང་པ་ཉྲིད་དོན་དམ་

པའྲི་བདེན་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་ངེས་དོན་དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གཙོ་བོར་སོན་པ་

དང་དོན་ཡྲིན་ལ། དང་ངེས་ཀྲི་དོན་ཡང་གནས་ལུགས་བཙལ་བ་ན། དེས་དངོས་སུ་

བསན་པ་དེ་ཉྲིད་གནས་ལུགས་སུ་མ་སོང་བར། དེ་ལས་གོང་དུ་དངས་ནས་གནས་

ལུགས་གཞན་ཚོལ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དང་དོན་དང༌། མདོ་སེ་དེའྲི་དོན་གནས་

ལུགས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་ངེས་དོན་ཞེས་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་ཀང་

བདེན་དངོས་བཤད་ཅྲིང༌། ཐ་མ་དགོངས་འགྲེལ་སོགས་ལས་གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་བཤད་ལ། དེ་དག་ལ་གནས་ལུགས་སེམས་པའྲི་

རྲིགས་པས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་དང་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བདེན་པར་མེད་པའྲི་ནྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བར་པ་མཚན་

ཉྲིད་མེད་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ངེས་དོན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་ཆེས་གསལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་གཞུང་

བཙུགས་ཏེ་བཤད་དོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་”མཆེད
2
་ཀྲིས་མདོ་སེ་རྒྱན་དང༌། 

དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་སོགས་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། མདོ་གང་མདོ་གཞན་གྲི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་མདོ་དེའྲི་དགོངས་པ་བཤད་དགོས་པ་ནྲི་དང་དོན་དང༌། མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༥ན།   བདེད    ཞོལ། ༡༡ན༣ན།   འདོད   * འདོད

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༣ན།   མཆེད    ཞོལ། ༡༡བ༢ན།  མཚད
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དགོས་པ་ནྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་ལ། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཡོད་པར་བཤད་པ་

དང༌། བར་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་བཤད་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

དགོངས་འགྲེལ་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དགོངས་པ་བཤད་དགོས་ཀྲི། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་

པར་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར། དང་དོན་ཡྲིན་ལ། དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལས་

ནྲི། ཀུན་བརགས་བདེན་པར་མེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་ཅྲིང༌། དོན་

དམ་བདེན་པ་མྲིན་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཞེས་ལེགས་པར་ཕེ་ནས་བཤད་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་བངས་པས་

ཆོག་གྲི། མདོ་གཞན་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དགོངས་པ་བཤད་མྲི་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར། 

ངེས་དོན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱང་ས་དང༌། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང༌། 

ཐེག་བསྡུས་དང༌། རྒྱན་དང༌། དབུས་མཐའྲི་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་བཤད་དག་དང༌། སུམ་

ཅུ་པ་ར་འགྲེལ་དང༌། རྣམ་བཤད་རྲིགས་པ་ལ་སོགས་ལས་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། 

དེས་ན་དགོངས་འགྲེལ་ལས། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་

ཐེག་པ་གསུམ་ཡྲིན་པར་རྐང་བཙུགས་ནས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཤྲིང༌། མདོ་དེ་

དང༌། དེའྲི་རེས་འབང་གྲི་བསན་བཅོས་དེ་དག་ལས་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

དེ་ཉྲིད་ཀུན་བརགས་པ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པས་སོང་པ་གཞན་སོང་གྲི་དོན་དུ་བཤད་པས། 

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པ་དང༌། གཞན་དབང་རྲི་བོང་གྲི་རྭ་དང་མཚུངས་

པ་དང༌། བདེ་གཤེགས་སྲིང་པོ་འདུས་མ་བྱས་འདུས་བྱས་ཀྲིས་སོང་པ་གཞན་སོང་

གྲི་དོན་དུ་འདོད་བཞྲིན་དུ། དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་སོགས་དེ་དག་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་
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པ་ལ་འབད་པ་བྱེད་པ་དེ་དག་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་མགུལ་པ་གཅོད་པ་དང་

མཚུངས་སོ། །

འདྲིར་ནྲི་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་གཞན་དུ་རོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

འཁོར་ལོ་དེ་དག་ཀང་ཁ་ཅྲིག་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་བསྐོར་བར་འདོད་པ་

ནྲི་བབ་ཆོལ་ཏེ། སངས་རྒྱས་ནས་རྲིང་པོ་མ་ལོན་པར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་

སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་དུ་བསྐོར་ནས། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྲི་མཛད་པ་

རོགས་ནས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་མཛད་པ་སོན་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སངས་

རྒྱས་པའྲི་མཛད་པ་བསན་ནས་ཞག་འགའ་ཞྲིག་ལོན་པ་ཙམ་ན་མང་ངན་ལས་འདའ་

བའྲི་མཛད་པ་བསན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྲིམ་ཅན་

དུ་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་

ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བཞྲི་པ་

བརྒལ་ལན་ལ། བརྒལ་བ་དང༌། ལན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། མཆོད་བརོད་བྱས་པས་བྱ་

བ་འགའ་ཞྲིག་ལ་འཇུག་པར་ཤེས་ནས་བྱ་བ་གང་ལ་འཇུག་ཅེས་འདྲི་བ་ལ། བསན་

བཅོས་མངོན་རོགས་རྒྱན་རོམ་པ་ལ་འཇུག་ཅེས་ཁོང་ནས་དང་ངོ༌། །འོ་ན་བརོད་

བྱར་གང་སྡུད། གཞྲི་གཉེན་རྣམ་པ་གང་རུང་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྡུད་”ན
1
་འབད་པ་དོན་མེད་

པ་སོགས་ཀྲི་སྐོན་འདྲི་དག་ཡོད་ལ། གསུམ་ཀ་སྡུད་ན་ཡུམ་གྲི་མདོ་དང་ཟློས་པར་

འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་གཅོད་པ་ལ་དོགས་པ་དགོངས་འགྲེལ་གྲིས་གཅོད་ཅྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༦ན།   མ    ཞོལ། ༡༢བ༡ན།   ན   * ན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དང་པོའྲི་དོགས་གཅོད་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཁ་བསྐངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་མཐའ་

མཆོད་པའྲི་སྐོན་ཡང་མེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་མཁེན་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་བས་དེ་བརོད་

བྱར་བྱས་པའྲི་བསན་བཅོས་རོམ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་བརྒལ་ཡུལ་དུ་འཆད་པ་ནྲི། 

མཁེན་གསུམ་བརོད་བྱར་བྱས་པའྲི་བསན་བཅོས་རོམ་ན་གང་བརོད་བྱར་བྱས་པའྲི་

བསན་བཅོས་རོམ་ཞེས་འདྲི་བ། ལྷ་སྦྲིན་ཁོད་ཀྲི་མྲིང་ཅྲི་ཞེས་འདྲི་བའྲི་བླུན་པོ་དག་

དང་འད་བ་ཡྲིན་ནོ། །

ཚིག་དོན་ནྲི། ”དེ
1
་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་བསོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་བསན་

བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གཞྲི་དང་གཉེན་པོ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་ལས་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་བསྡུས་པར་མཛད་གྲང༌། ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་ནྲི་རོམ་པའྲི་འབད་

པ་”དོན
2
་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་འདྲི་ལས་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བསན་

བཅོས་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་མངོན་པའྲི་སེ་སྣོད་དག་ལས་མ་སོས་པའྲི་གཞྲི་གང་ཡྲིན་

པ་དེ་འབྱུང་བ་ནྲི་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་དེ་གཉྲིས་བརོད་བྱ་ཁད་པར་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་རྣམ་པར་བྱང་བའྲི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་བསྡུས་ཤྲིང་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་དངོས་པོ་མ་བསྡུས་པས་གཉེན་པོ་འདྲི་གང་གྲི་གཉེན་པོ་

ཡྲིན་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྟར་ན་ཡང་རྣམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་དང་གཞྲི་མེད་པ་

”ཙམ
3
་ཞྲིག་བསྡུས་པ་སེ། སྒོ་འདོགས་གང་ལ་གཅོད་པའྲི་གཞྲི་དང་མ་འབེལ་བ་ཁོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༡ན།   དེ    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།   ད

2  མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།   དོན    ཞོལ། ༡༢བ༤ན།   དན

3  མ་ཕྱི། ༡༡ན༤ན།   ཙམ    ཞོལ། ༡༢བ༦ན།  ཅམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ན་བསན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་གང་གྲིས་གཞྲི་གང་ལ་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པའྲི་དོན་རོགས་པ་མེད་པས་གྲོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མཁོ་པའྲི་དོན་

ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དོན་མེད་པ་ཡྲིན་སམ་དུ་གཞན་དག་སེམས་པར་

འགྱུར་པ་མྲིན་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་ལན་ལ་དངོས་དང༌། མཁེན་གསུམ་གྲིས་འཕགས་

བཞྲིའྲི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པའྲི་མདོ་དགོད་པ་དང༌། མདོའྲི་དོན་

བསྡུས་ཏེ་མཁེན་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་བཤད་པ་དང༌། ལན་གྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མངོན་རོགས་རྒྱན་ཆོས་ཅན། གསུམ་པོ་རེ་རེ་ཁོ་ན་”བསྡུས
1
་པའྲི་

སྐོན་ཡོད་པ་དེ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། ཕོགས་གསུམ་ཆར་གྲིས་ཀང་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གསུམ་ཆར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། མཁེན་གསུམ་གཏན་ལ་དབབ་

པའྲི་ཆེད་དུའོ། །དེའྲི་དགོས་པ་ཡང༌། འདྲིར་ནྲི་འཕགས་བཞྲིའྲི་མངོན་རོགས་མཐའ་

དག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། གང་གྲི་ཕྲིར་ཉན་ཐོས་དང༌། རང་

སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། བ་ན་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲིས་མངོན་པར་

རོགས་པ་མཐའ་དག་བསྡུས་པས་ནའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། བར་མའྲི་མདོ་དགོད་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་

བཤད་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། མཁེན་གསུམ་གྲིས་འཕགས་བཞྲིའྲི་མངོན་རོགས་བསྡུས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་མདོ་ལས་བཤད་པ་འདྲི་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་བར་མ་ལས་རབ་འབྱོར་

ཅེས་སོགས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། གཞྲི་ཤེས་ཀྲིས་ཉན་རང་གྲི་མངོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༦ན།   བསྡུས    ཞོལ། ༡༣ན༢ན།   བསྦུས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོགས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ། དྲིས་ལན་གཉྲིས་ལས། དྲི་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཞེས་སོགས་སོ། །ལན་ནྲི། རབ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཕྲི་དང་ནང་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཇྲི་

སེད་པ་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ་དེ་དག་ཀང་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་དང༌། གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པར་ཤེས་ཤྲིང༌། དེ་

ཙམ་གྲིས་དེ་དག་གྲི་བཞེད་དོན་ཡང་སྒྲུབ་ནུས་ཀྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་”མྲིན
1
་

ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཁེན་པ་ཡང་མྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་ཞེས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀྲིས་བྱང་སེམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་གཉྲིས་ལས། དྲི་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་སོ། །ལན་ནྲི། རབ་འབྱོར་

ཅེས་བོས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྲི་མཁེན་

གསུམ་གྲི་ནང་ནས་ལམ་གྲི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། བྱང་སེམས་ཀྲི་བཞེད་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་དོན་བསྒྲུབ་པ་

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཆེད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་གང་

ཡྲིན་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་

གང་ཡྲིན་པ་གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་གང་ཡྲིན་པ་

འཛིན་པ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་བྱུང་གྲིས་བསྐེད་པར་བྱ་

ཞྲིང་ཐོས་བསམ་གྲིས་ལམ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ཀང་སངས་རོགས་

ཀྲིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་ཞྲིང་དེ་དག་གྲི་ལམ་གྲི་བྱ་བ་ཡང་བྱེད་དགོས་པ་དེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༤ན།   མེན    ཞོལ། ༡༣བ༡ན།   མྱིན   * མྱིན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཕྲིར།”འོ
1
་ན་ལམ་གྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱའམ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་མངོན་དུ་

མྲི་བྱའོ། །དུས་ནམ་ཡང་མྲི་བྱའམ་ཞེ་ན། རང་ཉྲིད་ཆོས་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞྲིན་དུ་

གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅྲིག་པའྲི་སོན་ལམ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྲི་

མཛད་པ་སོན་པའྲི་དངོས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའྲི་ཆོས་ཐོས་པའྲི་ཚེ་དེ་ལ་འཕགས་ལམ་སྐེ་རུང་དུ་

བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཐོག་མར་ལོངས་སྐུ་

མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ལས་ཉོན་གྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་མྲིན་པར་

བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འབས་བུར་གྱུར་པ་ཞྲིག་དགོས་པས་དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཚོགས་རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་མ་སྦངས་པར་མྲི་བྱའྲི། དེ་གསུམ་བྱས་

ནས་ཡང་དག་མཐའ་མངོན་དུ་བྱས་ཀང་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ལ་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ལ་

ཡོད་པའྲི་སངས་རོགས་”ཙམ
2
་ཞྲིག་དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲིས་

གང་དུ་རོགས་ཞེ་ན། དེ་འད་བའྲི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་མྲི་རོགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་

མ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་མ་སངས་པར་ཡང་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ་སངས་བའྲི་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་རོགས་པ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མྲི་འཐོབ་ཅྲིང༌། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་ལ་དེ་

འདའྲི་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་ཏུ་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་མ་སངས་

ཏེ།  ཉོན་ཡྲིད་ཀྲི་རྒྱུན་འཆད་པའྲི་མ་མཐའ་ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བརྒྱད་པར་བཤད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།   འོ    ཞོལ། ༡༣བ༥ན།   འ

2  མ་ཕྱི། ༡༢ན༤ན།   ཙམ    ཞོལ། ༡༤ན༣ན།   ཅམ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕྲིར་དང༌། ཉོན་ཡྲིད་སངས་ན་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་ཐོབ་དགོས་

པར། ཡྲིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རོག །གྱུར་ཕྲིར་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སངས་རོགས་ཐམས་ཅད་ས་དང་པོ་

ནས་རོགས་པ་དང༌། རོགས་པ་ས་དང་པོ་ནས་རོགས་པར་བཞེད་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་

འཐད་པ་མྲིན་ནོ། །ཡང་དག་མཐའ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། 

རོགས་སྲིན་མ་སྦངས་པར་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་མྲི་སྲྲིད་པས། དེ་ལྟར་གདམས་

པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ཆད་པ་མང་འདས་ལ་འདོད་པ་མྲི་འཐད་

དེ། རོགས་སྲིན་སྦངས་གསུམ་བྱས་ནས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་

ན་རང་ལུགས་ནྲི། ཆོས་ཉྲིད་ཙམ་ལ་ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་

མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་”ཚད
1
་ནྲི། དེ་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། ས་བརྒྱད་

པ་ནས་དེ་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་

བྱེད་ནུས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཆོས་ཉྲིད་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་

ནུས་ཀང་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས་པ་མྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་མ་འདེས་པ་མྲིན་

པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ཡྲིན་ཀང་མཉམ་པར་འཇོག་ནུས་པ་ཙམ་ཆོས་མ་འདེས་པ་

ཡྲིན་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སྐོན་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་མཁེན་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མངོན་རོགས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་གཉྲིས་ལས། དྲི་བ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས། ལན་ནྲི། རབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༢ན།   ཚད    ཞོལ། ༡༤བ༡ན།   ཆད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འབྱོར་རྣམ་པ་ངོ་བོ་གང་དག་དང༌། རགས་འབས་བུ་གང་དག་དང༌། མཚན་མ་རྒྱུ་

གང་དག་གྲིས་ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་བརོད་པའྲི་རྣམ་པ་དེ་དག་དང༌། རགས་དེ་དག་

དང༌། མཚན་མ་དེ་དག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་

དེ་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་མངོན་རོགས་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་”ཞེས
1
་

བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པའྲི་མདོ་དང་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་མདོར་བསྡུས་པ་

ལས་ཀང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ས་ལ་སོབ་པར་འདོད་པས་ཀང༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུངས་ལ། རྒྱས་པ་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཆོས་ལ་རྣམ་པ་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་རེན་ཅན་འབས་བུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་

རྨོངས་པ་སངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་”ངེས
2
་

པར་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་དང༌། རང་དོན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་པའྲི་རེན་ཅན་

གཞན་དོན་དུ་སེམས་ཅན་མ་སྡུད་པ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་རོགས་པའྲི་རེན་ཅན་

འབས་བུ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་མཐས་གཏུགས་པར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་རྒྱུན་མྲི་

ཆད་པ་དང༌། ཡང་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མཐའ་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

རོགས་པ་དང༌། མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲི་ས་དང་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལས་ཀྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༦ན།    ཞོལ། ༡༤བ༥ན།   ཅེས   *  ཞེས

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༡ན།   ངེས    ཞོལ། ༡༥ན༡ན།   ངས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ལེན་པའྲི་མཚམས་སྦར་བ་ཉྲིད་སངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་

པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བས་ན་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་ནྲི་གཞྲི་དང་གཉེན་པོ་དང་རྣམ་པ་

མཐའ་དག་བསྡུས་པ་དང༌། མངོན་པར་རོགས་པ་རྲིལ་རོགས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་ནྲི། སྐེ་བོ་བོ་

གྲོས་དམན་པ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱས་པ་དང༌། འབྲིང་དང༌། མདོར་བསྡུས་པ་ལ་

དད་པའྲི་སེམས་ཅན་གསུམ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བཞེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན་ཉྲིད་

ཀྲིས་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་གསུམ་པོ་དེ་དང་དེ་ལས་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་ཀྲི་རྲིམ་

པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་དོན་མཐའ་དག་གསལ་བར་མཛད་པ་མྲིན་ནམ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཕགས་པ་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བས་ཡང་དེ་བསན་པ་ལ་དོན་ཅྲི་

ཞྲིག་ཡོད་སམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་དང༌། བསན་བཅོས་འདྲིའྲི་དགོས་

སོགས་བཞྲིའྲི་དོན་ལ་དོན་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག་

རང་གྲི་བསན་བཅོས་ཀྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་དང༌། དགོས་པ་དང༌། དགོས་པའྲི་ཡང་

དགོས་པ་དང༌། འབེལ་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ར་བ་ནྲི། བདེ་

བག་ཏུ་ནྲི་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱན་རོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་རོགས་པ་ཞེ་

ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉྲིད་ལམ། །སོན་པས་འདྲི་ལས་བཤད་པ་གང༌། །གཞན་

གྲིས་མོང་བ་མྲིན་པ་དེའོ། །རོགས་པའྲི་ཡང་དགོས་པ་ནྲི། མཐོང་འགྱུར་ཕྲིར་

དུའོ། །སུས་ན་བོ་དང་ལྡན་པས་སོ། །གང་ན་ཆོས་སྤོད་བཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་མདོའྲི་

དོན་ནོ། །གང་གྲི་སྒོ་ནས་ན། དན་པ་ལ་བཞག་ནས་སྒོམ་པས་སོ། །འབེལ་བ་ནྲི། རྒྱན་

ལས་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲིས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པར་འགྱུར་བ་ནྲི་བསན་བཅོས་རོམ་པའྲི་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་རོགས་པ་ཞེ་ན། 

ཤེར་ཕྲིན་གྲི་དོན་སོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་ཉམས་ལེན་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །རོགས་པ་ལ་ཡང་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། བསན་བཅོས་ཀྲི་

བརོད་བྱ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དགོས་

པའྲི་ཡང་དགོས་པའྲི་ཆེད་དུ་མངོན་པར་འདོད་དོ། །མངོན་དུ་བྱ་རྒྱུའྲི་བརོད་བྱ་དེ་

གང་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲིས་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ལ་

རེས་སུ་སོན་པར་མཛད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལས་

བརོད་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་བསན་པ་གང་ཡྲིན་པའོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། མངོན་རོགས་

བརྒྱད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་བཅུ་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་སེ་ར་བར་དེ་གཅྲིག་པོ་སོས་པ་ནྲི་དེས་མངོན་པར་རོགས་པ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་གསུམ་མངོན་དུ་

བྱེད་ན་ཕྲི་རོལ་པ་དང་ཅྲིག་ཤོས་ཀྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ལ་གོམས་པར་མ་བྱས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐོས་པ་ལས་

བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་དངོས་སུ་མ་མངས་”ཏེ
1
། རོད་པར་བྱེད་

པ་ཡུམ་གསུམ་དང་བརོད་པར་བྱ་བ་”དེ
2
་དག་ཐབས་དང་ཐབས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབེལ་བར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། ཉན་རང་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་

པའྲི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་མྲི་བྱེད་པས་སོ། །དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རང་

དང་གཞན་གྲི་དོན་ཕུང་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ཅྲི་ལ་ཡང་མ་རག་པར་ཆས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༥ན།   ཏེ    ཞོལ། ༡༦ན༡ན།   ཏ

2  མ་ཕྱི། ༡༣བ༥ན།   དེ    ཞོལ། ༡༦ན༡ན།   ད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དག་ཁོ་ནས་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། ཐོས་བསམ་གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་

ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བས་བཞག་པའྲི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྲི་དན་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མདོའྲི་དོན་མ་ལུས་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་སྤོད་པ་

ལེགས་པར་བཞག་ནས་བསྒོམས་པས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའྲི་

རོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་”ས
1
་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་རོགས་པའྲི་རྲིམ་

པས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ར་བར་ཆོས་སྤོད་བཅུ་ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་སྦྲིན་

པ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་ཕར་ཕྲིན་བཅུ་ལ་ཆོས་སྤོད་བཅུ་ཞེས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །སྔ་རབས་པ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང༌། ཞེས་པས་དང་པོ་སེམས་བསྐེད་

དང༌། སྦྲིན་སོགས་ཀྲིས་ཐ་མ་སྒྲུབ་པ་བསན་པའྲི་སྒོ་ནས། རྣམ་མཁེན་གྲི་ཆོས་བཅུ་

ལ་ཆོས་སྤོད་བཅུར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་འཇུག་བྱ་བསན་བཅོས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བཤད་པ་ལ་རྒྱས་པ་ལ་དད་པ་

ལ་མངོན་རོགས་བརྒྱད་དུ་དབྱེ། བར་མ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྡུ། བསྡུས་པ་ལ་དད་

པ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བསྡུས་དོན་ལུས་རྣམ་གཞག །ཚིག་དོན་ཡན་

ལག་རྒྱས་བཤད་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་འགྲེལ་པ་

ལ་སོགས་པས་བསད་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་

པ་གསུངས་སོ། །དགོས་པ་ནྲི། ཉན་པ་པོ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲིས་བསན་བཅོས་ཀྲི་

དོན་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། འཆད་པ་པོས་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༡ན།   ས    ཞོལ། ༡༦ན༤ན།   པ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དུ་བསན་བཅོས་ཀྲི་དོན་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱས་པ་ཡང་གོ་རྲིམ་མ་འཛིངས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བཤད་པར་བྱ་ས་བར་གཟྲིགས་ནས་དེའྲི་ཕྲིར་དུའོ། །གང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་ན། 

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་བཅོ་ལྔས་མདོ་དང་རྒྱས་པར་བསན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ར་བ་ལ། ལུས་མདོར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། བཤད་བྱ་གཞུང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་འཆད་བྱེད་དངོས་པོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་ཡན་ལག་བཤད་དོ། །བརྒྱད་པོ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་ཀུན་ཅེས་པ་ནས་དེ་

རྣམས་བརྒྱད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །འདྲིར་མཐའ་དཔད་པ་ལ། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་རྣམ་

གཞག །མཁེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག །དངོས་བརྒྱད་ཀྲི་གྲངས་དང་གོ་རྲིམ་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་གང་ཞྲིག་སྲྲིད་

ཞྲིའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའམ་ཕྲིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། གཞུང་ལམ་འབས་བུ་

ཤེར་ཕྲིན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་གཙོ་བོ་འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན། ”དེ
1
་

ཉྲིད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་སོན་པའམ། འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་

སོན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་བསན་བཅོས་ཏེ། ཤེར་ཕྲིན་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལམ་

ཤེར་ཕྲིན་ནྲི། འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན་དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་འཐོབ་

པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ལམ་སེ། ཐེག་ཆེན་སོབ་ལམ་རྣམས་སོ། ཞེས་གཞན་དག་འཆད་

ལ། ”དེ
2
་ལྟར་ན་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་ཤེར་ཕྲིན་དངོས་ཡྲིན་ནམ་མྲིན་སའྲི། ཐེག་ཆེན་སོབ་

ལམ་ཡྲིན་ན། ལམ་ཤེར་ཕྲིན་མཚད་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་

སྦྲིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ན་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་པས་ཁབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༢ན།   དེ    ཞོལ། ༡༦བ༥ན།   ད

2  མ་ཕྱི། ༡༤བ༢ན།   ད    ཞོལ། ༡༦བ༦ན།   དེ   * དེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར། སྦྲིན་པ་ཡྲིན་ན་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་

བས་ན་ཐེག་ཆེན་གྲི་བསན་བཅོས་ཡྲིན་ཀང་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་

ཙམ་ཞྲིག་སོན་པ་རྣམས་ནྲི་གཞུང་ཤེར་ཕྲིན་མྲིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དབང་

དུ་བྱས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་བསན་བཅོས་ཁོ་ན་གཞུང་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དུ་ན་

ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་ཡྲིན་ན། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སུ་གཏོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་དག་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་

གྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཙམ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་དག་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་

མྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ནྲི་སོབ་ལམ་ཡྲིན་པས་ཀང་མ་ཁབ་སེ། བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེར་

རབ་ཉྲིད་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་ཀང་སོབ་ལམ་དང་མྲི་སོབ་ལམ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་མྲིན་ན། འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པའྲི་ལམ། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའྲི་

ལམ་བདེན་ཡང་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ལམ་ཤེར་ཕྲིན་དང་འབས་བུ་ཤེར་

ཕྲིན་འགལ་བ་མྲིན་ནོ། འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན་ནྲི། སངས་རྒྱས་”པའྲི
1
་ཡེ་ཤེས་

སོ། །འདྲི་དག་ལས་གཞུང་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་ན་ཤེར་ཕྲིན་”དངོས
2
་མྲིན་པས་ཁབ་སེ། 

ཤེས་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ཤེར་ཕྲིན་དུ་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་དེ་

བརོད་བྱར་སོན་པས་སོ། །དགོས་པ་ནྲི། དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པར་འདོད་པས་འདྲི་ལ་ཐོས་

བསམ་བྱེད་དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུའོ། །འབས་བུ་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིན་ན་ཤེར་ཕྲིན་

དངོས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང་། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་ཤེར་ཕྲིན། ཤེར་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༧ན།།   པའྱི    ཞོལ། ༡༧བ༥ན།   - པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༤བ༧ན།།   དངོས    ཞོལ། ༡༧བ༥ན།   དངས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཕྲིན་དངོས་ཡྲིན་ལ་གལ་ཏེ་སོབ་ལམ་ན་ཤེར་ཕྲིན་མཚན་ཉྲིད་པ་མེད་ན་ཕར་ཕྲིན་

གཞན་རྣམས་ཀང་”མེད
1
་པར་འགྱུར་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་བྱང་སེམས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་

སུ་ལེན་པའྲི་ལམ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང་སྦོར་བའྲི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཞྲིག་སྨྲས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་དང༌། མདོ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

ལ་སོབ་པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་བ་སོགས་ཉེས་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་སོབ་

དཔོན་གྲིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་ནྲི་དངོས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཚིག་དང་ངག་གྲི་

ཚོགས་ཀྲི་གཞུང་དང༌། མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ལམ་ལ་ཡང་

ཤེར་ཕྲིན་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བཏགས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། བརྒྱད་

སོང་དོན་བསྡུའྲི་ཤེར་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན་གཉྲིས་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པར་སོབ་

དཔོན་དཔའ་བོས། གཙོ་བོ་ལས་དབང་དུ་བྱས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་ཤེར་ཕྲིན་དངོས་ཡྲིན་ལ། གཞུང་

ལམ་ལ་ཡང་གཙོ་བོའྲི་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་སྒས་བཏགས་ནས་བསན་པ་ཡྲིན་པས་གནོད་པ་

ཅྲི་ཡང་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་མཁེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་ན་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དང༌། ལམ་ཤེས་ཡྲིན་ན་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༢ན།   མད    ཞོལ། ༡༧བ༡ན།   མེད   * མེད



 752 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱང་འཕགས་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ཁབ་ཅེས་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་དེ། སྐབས་གསུམ་

པའྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ན། བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་

ལོ། །དེ་འདོད་ན། མངོན་རོགས་བརྒྱད་ཀ་བྱང་སེམས་ཀྲིས་ཐོས་བསམ་གྲིས་དན་པ་

ལ་བཞག་ནས་བསྒོམ་བྱུང་གྲིས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་དགོངས་འགྲེལ་གྲི་འགྲེལ་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅན་མཁེན་པ་ཉྲིད་དང༌། དང་

ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒས་བསྡུས་པ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དག་ཀང་

ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སངས་རྒྱས་ལ་ལམ་ཤེས་གཞྲི་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་”པར
1
་བཤད་པ་

དང་འགལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་ན། ཉན་རང་གྲི་རོགས་རྲིགས་དང༌། 

ལམ་ཤེས་ཡྲིན་ན་བྱང་སེམས་ཀྲི་རོགས་རྲིགས་དང༌། རྣམ་མཁེན་ཡྲིན་ན་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་རོགས་རྲིགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་སྨྲས་ནས། གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

གཞྲི་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས། ལམ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

ལམ་གསུམ་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་

འགལ་ཏེ། རྣམ་མཁེན་ཆོས་ཅན། གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉྲིད་དེའྲི་ཕྲིར། 

རགས་གྲུབ་སེ། གཞྲི་གྲུབ་ན་ཁོད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཉན་རང་གྲི་རོགས་རྲིགས་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། 

འཁོར་གསུམ་མོ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྲི་རོགས་རྲིགས་དང༌། ཉན་རང་གྲི་

རོགས་རྲིགས་མྲི་འགལ་ན། ཐེག་ཆེན་གྲི་རོགས་རྲིགས་དང༌། ཐེག་དམན་གྲི་རོགས་

རྲིགས་མྲི་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །ཡང་བྱང་སེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༡ན།   དེར    ཞོལ། ༡༨ན༢ན།   པར  * པར
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཀྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་ཅེས་བཞེད་པའང་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་སངས་པའྲི་”མང
1
་ངན་

ལས་འདས་ཏེ་གང་ཟག་སུའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་མང་འདས་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཉོན་མོངས་འགགས་པའྲི་འགོག་པ་དེ་ཡྲིན་ན། ཉན་

ཐོས་ཀྲི་འགོག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྲི་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་དེ་དག་གྲི་

རོགས་རྲིགས་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅེས་སྨྲ་བ་ལའང༌། རྲིགས་སུ་ཐལ། ཞེས་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཉེས་པ་ཀུན་མཚུངས་སོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྣམ་རགས་མཚན་མ་མ་ལུས་པས་

བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག །ས་མཚམས་ནྲི་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་”ཁོ
2
་ནའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཇྲི་”སེད
3
་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ནྲི་རྣམ་མཁེན་

མྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་ཡྲིན་ན་རྣམ་མཁེན་ཡྲིན་དགོས་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་དོན་

དམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་མངོན་སུམ་ཚད་

མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་

བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་རྣམ་མཁེན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་བུད། ”དེས་ན
4
་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༥ན།    ཞོལ། ༡༨ན༦ན།   མ  * མང

2  མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།   ཁོ    ཞོལ། ༡༨བ༣ན།   ཁ

3  མ་ཕྱི། ༡༦ན༡ན།   སྙེད    ཞོལ། ༡༨བ༣ན།  ཐ་སྙད

4  མ་ཕྱི། ༡༣ན༢ན།   དེས་ན    ཞོལ། ༡༦བ༥ན།   དེས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཁེན་གྲིས་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་ལ། ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲིན་ནོ། །”དེ
1
མྲི་

འགལ་ལམ་ཞེ་ན། འོ་ན་ལམ་ཤེས་ན། ལམ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། 

སྔོན་པོ་འཛིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་ན་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

དེ་འདོད་ན། ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀང་དེར་ཐལ་ལོ། །བརོད་པར་བྱ་བ་མང་ཡང་རེ་

ཤྲིག་བཞག་གོ། ལམ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ལམ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ལ་མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་མཁེན་པ། 

དབྱེ་ན་གསུམ་ལས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། 

རང་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་

སྔ་མས་རྲིགས་བསྒེའོ། །ས་མཚམས་ནྲི། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མཉམ་གཞག་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་དོ། །གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཞྲི་ཕུང་

སོགས་ལ་བཏགས་པའྲི་གང་ཟག་རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་སུ་མེད་པ་ཙམ་དང༌། གཟུང་

བ་བདེན་མེད་ཙམ་གང་རུང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་ཕེ་བའྲི་མཁེན་པ། ས་

མཚམས་ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་ཙམ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཉན་མཐོས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་

མང་འདས་དངོས་སུ་ཐོབ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡྲིན་ན་དེས་མ་ཁབ་

པས། བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་མྲིན་ལ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༣ན།   ད    ཞོལ། ༡༨བ༥ན།   དེ   * དེ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་བྱང་སེམས་

འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང༌། བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

ལམ་ཡོད་མྲི་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་བྱང་

སེམས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌། 

ཞེས་སོགས་དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

གྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པ་

སོགས་ལ་དགོངས་ནས། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་བྱང་འཕགས་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲིང༌། 

ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲིས་དེའྲི་རྒྱུའང་བྱེད་ཅེས་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དཔེན་

ན། བུམ་པའྲི་ཁབ་བྱེད་དངོས་པོ་ཙམ་ཀྲིས་ཀ་བ་ལའང་ཁབ་ཀང་ཀ་བའྲི་དངོས་པོ་

བུམ་པ་ལ་ཁབ་མྲི་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་རོགས་པའྲི་མཁེན་པ་ནྲི་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་གྲི་ལམ་ཤེས་མྲིན་

ལ། ཆོས་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་གྲིས་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དངོས་སུ་

ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་མོང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་

ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཡྲིན་གྲི་གཞྲི་ཤེས་མྲིན་ནོ། །འདྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

ཙམ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་མོང་སོབས་སྐྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་

ཕྲིར། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཙམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

”ལམ
1
་གཞན་རྣམས་ལའང་རྲིགས་བསྒེ་སེ་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་སེམས་

འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤེས་གཞྲི་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་ཀང༌། དེ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་

གཅྲིག་ཡྲིན་ན་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་འགལ་ལོ། །འདྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་ཡང་རྲིགས་

བསྒེའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་བའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲིས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་

ཚུལ་ཆོས་ཀྲི་སྤན་གྲིས་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོགས་པ་མངོན་སུམ་

དུ་འབྱེད་པར་གསུངས་པས་དེའྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། 

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤན་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་དངོས་སུ་སྤོད་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚེ་ན་མེད་པས་ཁབ་ལ། 

དེའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཚེ་ན་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ཡེ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་

མེད་པས་ཁད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁོ་རང་ཀུན་རོབ་ཙམ་སྤོད་པའྲི་བོ་ཡྲིན་ཀང་རང་

བཞྲིན་མེད་རོགས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་དེའྲི་ཚེའང་ཡོད་པར་མྲི་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་དེའྲི་གཟུགས་འཛིན་མྲིག་ཤེས་སོགས་

དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ཅྲིས་འགོག་སོམས་ཤྲིག །ཁ་ཅྲིག་

ཚོགས་སྦོར་བ་སོ་སྐེ་ལ་ཡང་གཞྲི་ཤེས་ལམ་ཤེས་དངོས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་

དེ། མདོ་ལས། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བས་བལྟས་ནས་

འདའ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། འཕགས་པས་རེས་སུ་དཔག་པའྲི་ཤེས་པ་བསལ་བའྲི་

དོན་དུ་མཐོང་བ་སོས་ལ། འཁྲུལ་པའྲི་མཐོང་བ་བསལ་བའྲི་དོན་དུ་ཤེས་པ་སོས་སོ། 

ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལམ་གསུམ་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༦ན།   ལམ    ཞོལ། ༡༩བ༤ན།   ལས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པས་ལམ་ཤེས་ཀྲི་གོ་ཆོད་ན། ཚོགས་སྦོར་ན་རྣམ་མཁེན་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞྲིག་བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ། མཁེན་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དངོས་བརྒྱད་ཀྲི་གྲངས་དང་གོ་རྲིམས་ངེས་པ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མངོན་

རོགས་བརྒྱད་དུ་གྲངས་ངེས་”ཞེ
1
་ན། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་རེན་གྲི་གང་ཟག་

གཅྲིག་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཆ་རྐེན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརྒྱད་དུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ། འབས་བུ་མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁེན་དང༌། དེའྲི་རྒྱུ་ལམ་

ཤེས་དང༌། ལམ་ཤེས་ཀྲི་ཡན་ལག་གཞྲི་ཤེས་རྣམས་སུ་གྲངས་ངེས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་

སྒོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་སྦོར་བ་ལ་མཁེན་གསུམ་གྲི་རོགས་པ་དབང་དུ་

བྱེད་པ་རྒྱུ་འབས་དང༌། དབང་ཐོབ་ནས་བརན་པ་”ཐོབ
2
་པར་བྱེད་པ་རྒྱུ་འབས་

གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་སྦོར་བ་བཞྲིར་གྲངས་ངེས་ལ། ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་ལ་སྐུ་བཞྲི་

འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པར་གྲངས་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོ་རྲིམ་ནྲི། སྐབས་རང་རང་

གྲི་མཚམས་སྦོར་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དག་གྲི་

ཚིག་དོན་ནྲི། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དག་བཤད་པས་བཤད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

ཤྲིན་ཏུ་མདོར་བསྡུ་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་མ་བྲིས་ལ། ཐུབ་པའྲི་རྣམ་ཀུན་

མཁེན་པ་ཉྲིད་དོ། ཅེས་པ་ནྲི། ཆོས་བཅུ་པོ་འདྲི་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྣམ་མཁེན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཡུལ་གྲིས་ཡུལ་ཅན་མཚོན་པའྲི་སྒོ་ནས་

བསན་པའྲི་རྣམ་མཁེན་དེ་ཉྲིད་རེན་ཐུབ་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རོགས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༥ན།   ཞོལ། ༢༠ན༥ན།   ཞེ

2  མ་ཕྱི། ༡༧ན༦ན།   ཐོབ    ཞོལ། ༢༠བ༡ན།   ཐེབ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང༌། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་མཐོང་བའྲི་ལམ་ཞེས་པའང་འགྱུར་རྙྲིང་

ལས། མཐོང་ལམ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་ཞེས་པ་ལྟར་རེན་གྲི་གང་ཟག་ངོས་གཟུང་

བ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ནྲི། དེ་ལ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་ཆོས་ཅན་ཡུམ་གྲི་ལུས་མདོར་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། །དངོས་པོ་བརྒྱད་

ཀྲི་རྐང་གྲངས་ཙམ་”བསན
1
་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་

གྲིས་ཆོས་ཅན། དེ་དག་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་བསྡུས་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་དེ། དོན་བདུན་

ཅུའྲི་རྐང་གྲངས་ཙམ་བསན་པའྲི་ཕྲིར༌། དེ་ལྟར་བསྡུས་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་

ཕྲིར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་རྒྱས་པར་མ་བཀྲོལ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་དོན་གྲི་ཚིག་

ལེའུར་བྱས་པ་རྣམས་ནྲི་བསན་བཅོས་མཛད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེམས་བསྐེད་པ་ནྲི་

གཞན་དོན་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཡན་ལག་རྒྱས་

བཤད་ཀྲི་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་གྲིས་འཆད་པས་དེ་དག་རྣམ་པར་བཤད་པས་

འདྲི་དག་ཀང་བཤད་པར་བསམས་ཏེ། འདྲིར་ཡང་བཤད་ན་ཟློས་པའྲི་ཉེས་པར་

འགྱུར་དུ་དོགས་ནས་རྣམ་པར་མ་བཀྲོལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིད་དོན་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལ། །གཏན་ལ་དབབ་བྱ་མཁེན་པ་

གསུམ། ཉམས་སུ་བང་བྱ་སྦོར་བ་བཞྲི། ཐོབ་བྱ་ཆོས་སྐུའོ། །དང་པོ་ལ་འབས་བུ་རྣམ་

མཁེན། དེའྲི་རྒྱུ་ལམ་ཤེས། དེའྲི་ཤེས་བྱ་ཉམ་ཐོས་ཀྲི་ལམ་གཞྲི་ཤེས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་འགྲེལ་དགོད། ཆོས་བཅུ་བཤད། སྐབས་བསྡུས་”བའོ
2
། དང་པོ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༤ན།    ཞོལ། ༢༠བ༥ན།   བསན་ནས་བསན   *བསན

2  མ་ཕྱི། ༡༧བ༧ན།   བ་འང ཞོལ། ༢༡ན༣ན།   བའོ   * བའོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དེ་ལྟར་བསྡུས་པའྲི་དོན་ཀུན་བསན་ནས་དངོས་བརྒྱད་ཀྲི་དང་པོར་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་སྡུད་པའྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་

བཤད་པར་བཞེད་དོ། །དང་པོར་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་

ཆུབ་རེས་སུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཐོབ་པར་བྱ་

དགོས་སོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། དེ་དེས་དོན་དུ་གཉེར་བྱའྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་

པས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བསམ་པ་སེམས་བསྐེད། དེ་ནས་གདམས་ངག་ནོད་ཚུལ། དེ་

ནས་དེ་དོན་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་རོགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་གཉྲིས་ལས། སྤྲིའྲི་དོན་ལ། ངོ་བོ། མཚན་ཉྲིད་དབྱེ་བ། ས་མཚམས་

སོ། །དང་པོ་ནྲི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལྟར་ན། སེམས་བསྐེད་པ་བྱེད་

པས་སེམས་བསྐེད། ཅེས་སྒ་བཤད་ནས། སེམས་བསྐེད་ཀྲི་ངོ་བོ། སེམས་བྱུང་དུ་

བཞེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་ས་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སོན་ལམ་གྲི་མཆོག་ནྲི་

སེམས་བསྐེད་པ་སེ། ”ཅེས
1
་དང༌། དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས་དོན་གཉྲིས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་

སེམས་དཔའ་ནྲི་སེམས་བསྐེད་པའོ། ཞེས་སོགས་སོ། །འཕགས་སེང་ལྟར་ན། 

སེམས་བསྐེད་ཅེས་པའྲི་སྒ་བཤད་ཚུལ་སེམས་ཀང་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་པ་ཡང་ཡྲིན་

པས་སེམས་བསྐེད་ཅེས་བྱས་ནས་སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་ན་གཙོ་བོ་སེམས་ཡྲིན་

དགོས་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་ཡྲིད་ཤེས་དགེ་བ་”ཞྲིག
2
་ལ་”བཞེད

3
་དེ། འཕགས་

པས་སེམས་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སེམས་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་རྣམ་པར་རྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༣ན།   ཅེས    ཞོལ། ༢༡ན༦ན།   ཞེས

2  མ་ཕྱི། ༡༨ན༤ན།   ཞྱིག    ཞོལ། ༢༡བན༢ན།   ཞག

3  མ་ཕྱི། ༡༨ན༤ན།   བཞེད    ཞོལ། ༢༡བ༢ན།   བཞད



 760 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའོ། །རྣམ་པར་རྲིག་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། དཀར་པོའྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམྲིགས་པ་ནྲི་དེ་ལ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་

པ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། གཞན་དོན་འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་ཞྲིང་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

འདོད་པ་གྲོགས་སུ་ལྡན་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིད་ཤེས། 

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ། ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། སོན་པ་སེམས་བསྐེད། འཇུག་པ་

སེམས་བསྐེད་གཉྲིས་སོ། །འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཆོ་གས་བངས་མ་

བངས་ཞེས་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། ཚད་ལྡན་དུ་མས་སོན་སེམས་ལེན་པའྲི་ཆོ་ག་

བཤད་པ་ལ་ཅོ་འདྲི་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་སོ་སྐེ་དང༌། འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་འཆད་

པ་མྲི་འཐད་དེ། ཚོགས་སྦོར་ན་ལམ་ལ་འགྲོ་བཞྲིན་པ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་བསྐེད་མེད་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ཉེར་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་གསུམ་དང༌། ཐ་མ་བཅུ་དགུ་

ལ་བྱས་ན།

 དང་པོ་གསུམ་ཚོགས་ལམ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། རོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྲི་བདུན་པ་སངས་མ་རྒྱས་བར་ཡོད་པས་དེ་དང་མཚུངས་

ལྡན་གྲི་སེམས་བསྐེད་ཀང་དེ་དག་བར་དུ་ཡོད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་འབས་

བུ་བྱང་ཆུབ་ཁོ་ན་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། རྒྱུ་ཕྲིན་དྲུག་ཙམ་ལ་དམྲིགས་པ་ཅེས་འདོད་

པ་མྲི་འཐད་དེ། འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ལ་ཡང་དག་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འདོད། 

ཅེས་པས་བཤད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཚང་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་འདྲི་གཉྲིས་

ནྲི་གྲོགས་བསབ་པས་ཟྲིན་མ་ཟྲིན་ཁོ་ནས་ཕེ་བ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཡང་དེ་གཉྲིས་འགལ་

བར་ཁས་བངས་ནས་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་བསབ་བྱ་འཆད་པ་ན། སོན་སེམས་ཀྲི་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསབ་བྱ་དང༌། འཇུག་སེམས་ཀྲི་བསབ་བྱ་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་དངོས་སུ་འགལ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་གང་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་བྱ་བས་མ་ཟྲིན་

པ་ནྲི་སོན་སེམས་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། དེ་གང་དེས་ཟྲིན་པ་ནྲི་འཇུག་”སེམས
1
་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

སོན་འཇུག་འགལ་བ་མྲིན་ནོ། །སེམས་བསྐེད་ཀྲི་དབྱེ་ཚུལ་གཞན་ནྲི་མདོར་བསྡུ་

བར་འདོད་པས་མ་བྲིས་སོ།  །བཞྲི་པ་ས་མཚམས་ནྲི། སོན་སེམས་ལམ་དུ་མ་

ཞུགས་པ་ལ་ཡོད་དེ། དང་པོར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཐོབ་འདོད་མ་སྐེས་ན། ཐེག་

ཆེན་གྲི་ལམ་ལ་ཡང་སོབ་པར་མྲི་འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡ་མཐའ་ནྲི་ས་བཅུ་

པའོ། །རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ན་སེམས་བསྐེད་མེད་དེ། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང༌། དེའྲི་ཆེད་དུ་ལམ་ལ་སོབ་པ་གང་

ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མྲི་རོག་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་དག་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་པས། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་

ཡང་སེམས་བསྐེད་ཡོད་དགོས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་གཉྲིས་ཀ་ཐེག་ཆེན་སེམས་

བསྐེད་དུ་ཁས་བངས་དགོས་པས། སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་ན་གཙོ་བོ་སེམས་ཡྲིན་

དགོས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའོ། ཞེ་ན་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་ན་གཙོ་བོ་སེམས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཤྲིང༌། 

ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་ན། དེ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཁད་པར་ཚིག་ལ་དགའ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༤ན།   སམས    ཞོལ། ༢༢ན༣ན།   སེམས   * སེམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁོད་ཀྲིས་སྨྲོས་ཤྲིག །དེས་ན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་སོགས་

ཀྲིས་དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་བཤད་ཀང༌། འཕགས་སེང་གྲི་གཞུང་གང་ལས་ཀང༌། 

དོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ཅེས་པ་ལན་ཅྲིག་མ་བཤད་དོ། །འོ་ན་སེམས་བསྐེད་ཉེར་

གཉྲིས་ཀྲི་ཐ་མ་པ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་འོག་ཏུ་བསན་

པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། མཚན་ཉྲིད། དམྲིགས་ཡུལ། དབྱེ་བ། ས་

མཚམས་སོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་དང༌། རོད་སང་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། 

སེམས་བསྐེད་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པ་སོན་ནོ། །ར་བ་ནྲི། སེམས་

བསྐེད་པ་ནྲི་ཅེས་པ་མཚོན་བྱ་དང་ལྷག་མས་མཚན་ཉྲིད་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། 

རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་ནས་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར་”སྐལ
1
་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་འབད་པར་བྱའོ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་རྒྱུར་ལྡན་ཞྲིང༌། གཞན་གྲི་དོན་དུ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་གྲོགས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་ནྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་

སེམས་བསྐེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དབྱེ་ན། སོན་པ་དང་འཇུག་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་རྣམ་པ་

གཉྲིས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ། རོད་ཡུལ་ནྲི། ར་བའྲི་སྒས་ཟྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སེམས་བྱུང་

ཡྲིན་ན་གཙོ་བོ་སེམས་ཡྲིན་པར་འགལ་བས་འདོད་པ་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

དུ་སོས་པ་མྲི་འཐད་སམ་པ་སེ། འདྲི་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་མྲི་

འགོས་སོ། །རོད་ཚུལ་ནྲི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་ཉྲིད་ནྲི་དེ་

དོན་དུ་གཉེར་བ་དགེ་བའྲི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། སེམས་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༣ན།    ཞོལ། ༢༢བ༤ན།   བསལ   * སལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསྐེད་པ་ནྲི་སེམས་ཡུལ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྣང་བ་ཅན་འབྱུང་བ་མྲིན་ནམ། ཇྲི་

ལྟར་ན་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་དེ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

འགྱུར་ཞེ་ན། དེའྲི་ལན་བསན་པ་ནྲི། སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་ན་སེམས་བྱུང་ཡྲིན་པ་

བདེན་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་ར་ཚིག་འདྲིར་སེམས་བསྐེད་ལ་འདོད་པའྲི་མྲིང་གྲིས་”ཉེ་

བར
1
་བཏགས་པ་ལ་བརེན་པ་ཡྲིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །འདོད་པའྲི་ཆོས་གསུམ་

གང་ཞེ་ན།  འདོད་པ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་མྲི་བཟོད་

པའྲི་སྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ལས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་བར་བྱའོ་

སམ་པའྲི་གཞན་དོན་བྱེད་འདོད་པ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་འདོད་པ་ན་སངས་རྒྱས་ལས་

གཞན་ལ་དེའྲི་ནུས་པ་མེད་པར་མཐོང་ནས་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་

འབྱུང་ལ། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་ཡྲིད་ཤེས་ནྲི་སེམས་བསྐེད་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར། 

གཞན་དོན་འདོད་པའྲི་འདོད་པ་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང༌། བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྲི་

འདོད་པ་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་གཉྲིས་ཡོད་པས། ལན་

གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ཚུལ་གཉྲིས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཊྲིཀ་བྱེད་གང་དག་འདོད་པ་

གཅྲིག་བྱས་ནས། དེའྲི་མྲིང་གྲིས་སེམས་བསྐེད་ལ་བཏགས་ཚུལ་གཉྲིས་བྱེད་པ་

དག་ལ་འདོད་པ་དེ་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་རྒྱུ་དང༌། གྲོགས་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་པའང་ཡྲིན། མྲི་མཉམ་པའང་ཡྲིན་ཅེས་

དངོས་འགལ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདོད་པ་ཅེས་པ་གཞན་དོན་

འདོད་པ་ལ་བྱས་པའྲི་བཏགས་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། ར་ཚིག་འདྲིར་ཆོས་ཅན། གཞན་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༧ན།   ཉེ་བར    ཞོལ། ༢༣ན༢ན།   ཏེ་བརར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དོན་འདོད་པའྲི་མྲིང་གྲིས་སེམས་བསྐེད་ལ་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དགེ་

བའྲི་ཆོས་གཞན་དོན་ལ་འདུན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡོད་ན་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུས་འབས་བུ་བསན་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ལྟར་བཏགས་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་གཞན་”དོན
1
་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དགེ་པའྲི་ཆོས་མཐའ་དག་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་དུ་བཏགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལན་གྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་ན་འདོད་པ་ཅེས་པ་

བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་ལ་བྱས་ནས་ཆོས་ཅན་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྲི་མྲིང་གྲིས་སེམས་

བསྐེད་ལ་བཏགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྐབས་འདྲིའྲི་སོན་ལམ་ནྲི་དོན་དུ་གཉེར་

བ་སེ་ཡང་དག་པར་རོགས་བའྲི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

སྤོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་དེའྲི་སྒར་བསན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སོན་ལམ་དང༌། 

མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲི་སེམས་དེ་སྐེའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དམྲིགས་ཡུལ་ལ་གསུམ་ལས། དྲི་བས་མཚམས་སྦར་བ་ནྲི། ངོ་བོ་

ལ་རོད་པའྲི་དྲི་བར་མ་ཟད་ཀང་གང་འདོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དངོས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་དེ་ནྲི་གང་ཡྲིན། གང་གྲི་དོན་དུ་སེམས་བསྐེད་པ་

ཆེད་དུ་བྱ་བ་དམྲིགས་ཡུལ་གཞན་གྲི་དོན་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ར་བ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་དང་

གཞན་དོན་དེ་དང་དེ་ནྲི་ཡུམ་གསུམ་གྲི་མདོ་བཞྲིན་དུ་བསན་བཅོས་ལས་བསྡུས་

དང་རྒྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་བརོད་དོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་རེ་རེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༥ན།   དེ    ཞོལ། ༢༣བ༡ན།   དོན   * དོན
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རྣམ་པ་གསུམ་ཅར་ལས་ཀང་གཞན་དོན་དང་བྱང་ཆུབ་བསན་ལ། ཇྲི་ལྟར་བསན་ན། 

ཉྲི་ཁྲིའྲི་མདོའྲི་མགོ་འཇུག་གྲི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་པ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་པ་ལ་མྲི་དམྲིགས་པར་

སྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཅན་གྲིས་བྱང་ཆུབ་མདོར་བསན། སྦྲིན་

པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྲིན་པར་བྱ་བ་དང༌། སྦྲིན་པ་པོ་དང༌། ལེན་པ་པོ་ལ་

སོགས་པ་མྲི་དམྲིགས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་ཅན་གྲིས་

བྱང་ཆུབ་རྒྱས་པར་བཤད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐལ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ལ་དགོད་པར་འདོད་པས་ཤེར་ཕྲིན་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་

ཞེས་པས་གཞན་དོན་མདོར་བསན་ཅྲིང༌། སེར་སྣ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྦྲིན་པ་

ལ་སོགས་པ་ལ་དགོད་པར་འདོད་པས་ཤེར་ཕྲིན་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་

ཞེས་པས་གཞན་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲི་ཚིག་སྡུད་

པའོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་རབ་ཏུ་སོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་རྒྱན་གྲི་ངག་གྲིས་མདོ་དེ་འདའྲི་

དོན་དང་མྲི་འགལ་བར་མཚན་ཉྲིད་སོན་པའྲི་ར་ཚིག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་

གྲི་མྲིང་ཙམ་སོས་པའྲི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྡུས་པ་དང་རབ་དབྱེ་སོན་པའྲི་ར་ཚིག་གྲིས་

ཕར་ཕྲིན་བཅུར་ཕེ་ཤྲིང༌། གཞན་དོན་བྱེད་ཚུལ་དཔེས་བསན་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་

པའྲི་སྒོ་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་དང༌། གཞན་གྲི་དོན་བསན་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་སེམས་བསྐེད་པ་ནྲི་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཕྲིར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་འདོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་རེ་བཙུན་གྲིས་རང་བཟོར་བསན་པ་མྲིན་གྲི་

མདོ་གཞན་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲི་མདོ་མྲི་
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འགོད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ”གཙུག
1
་ལག་གྲི་གཞུང་སྐབས་ཀྲི་དོན་སེམས་བསྐེད། སོན་པ་

ལྷུར་ལེན་པ་ནྲི་ཡུམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་གསུང་མོད་ཀྲི་ཚིག་མངས་སུ་

དོགས་ནས་རྒྱས་བསྡུས་ཁུངས་ཉྲིད་དུ་མ་བྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ་ས་མཚམས་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས། ར་བ་ནྲི་དེ་ཡང་

ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

འདུན་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཆོས་ཅན། ས་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་དཀར་”པོ
2
་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞྲིའྲི་དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་སུ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་

བཤད་པར་བྱ་སེ་གོ་སའོ། །དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་འདོད་ཙམ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་

འགྲོ་བ་ལ་ཕན་བདེ་བྱེད་འདོད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱུ་ལ་སོབ་འདོད་རྣམས་

གྲོགས་སུ་ལྡན་པའྲི་ཆ་ནས་འདུན་ལྡན་སོགས་གསུམ་དུ་ཕེ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་

སྦྲིན་པ་ལ་སོབ་འདོད་སོགས་བཅུར་ཕེ་བའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ལ་ཡང༌། སྦྲིན་པ་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་

སོགས་བཅུར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཞན་དོན་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས། 

རྐེན་ཡེ་ཤེས། བསན་བྱ་བྱང་ཕོགས་གཞན་དོན་བྱེད་པའྲི་གྲོགས་སྲིང་རེ་ལྷག་མཐོང་

གཞན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཆོས་སོན་པ་ཡྲིན་པས་ཆོས་སོན་པའྲི་བདག་རྐེན་གཟུངས་

སོབས། ངོ་བོ་ཆོས་ཀྲི་དགའ་སོན། གཞན་དོན་མཆོག་ལ་གཉྲིས་ལས། སོབ་ལམ་གྲི་

གཞན་དོན་མཆོག་བདག་གཞན་མཉམ་ཉྲིད་དུ་དངོས་སུ་རོགས་ནས་རྲིས་སུ་མ་ཆད་

པར་བྱེད་པའྲི་བགྲོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ། མྲི་སོབ་པའྲི་གཞན་དོན་ཁད་པར་བ་ཆོས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༡ན།   གཙུག    ཞོལ། ༢༤བ༡ན།   གཅུག

2  མ་ཕྱི། ༢༠བ༢ན།   པེ    ཞོལ། ༢༤བ༡ན།   པོ   * པོ
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སྐུའྲི་བདག་རྐེན་ལས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་སོན་པ་སེ། གཞན་དོན་གྲི་ཆེད་དུ་དེ་

རྣམས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དོན་གཉེར་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲི་སེམས་

བསྐེད་རྣམས་ཀང་དེ་དག་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཅེས་བྱ་ལ། དེའྲི་

ཕྲིར་མངོན་ཤེས་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་ཅེས་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པར་

ཤེས་པར་བྱ་སེ། གཞན་སུ་ལ་ཡང་ཡྲིད་བརན་ཡོད་པ་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེས་ན་སེམས་

བསྐེད་ཀྲིས་འཕགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཆ་རྐེན་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ལན་

མང་དུ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་འདྲི་དག་མྲི་ཟད་པ་

བརྒྱ་ཅུ་དང་། སྦོར་བ་མྲི་འཐད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནྲི། དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས། དཔེ་ཉྲི་ཤུ་ར་

གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་པ་འདྲི་ནྲི་འཕགས་པ་བོ་གྲོས་མྲི་ཟད་པའྲི་མདོ་

ལས་མྲི་ཟད་པ་ཉྲིད་འབྱུང་བ་དང་སྦར་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་

མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ”དེ
1
་ལྟར་ན་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྲི་པ་ས་མཚམས་ནྲི། དེ་ལ་

སེམས་བསྐེད་པ་དང་པོ་གསུམ་ནྲི་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིམ་

བཞྲིན་ལས་དང་པོ་པའྲི་ས་ཚོགས་ལམ་གསུམ་གྲིས་གཙོ་བོར་བསྡུས་སོ། །དེའྲི་

འོག་ཏུ་གཅྲིག་ནྲི་ས་དང་པོ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྦོར་བའྲི་ལམ་གྲིས་གཙོ་ཆེར་བསྡུས་

སོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་བཅུ་”ནྲི
2
་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུས་བསྡུས་ཏེ་དང་པོ་

མཐོང་ལམ་དང་ལྷག་མ་རྣམས་སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་

ཏུ་ལྔ་ནྲི་ཁད་པར་གྲི་ལམ་གྲིས་བསྡུས་སོ། །ཁད་པར་ལམ་ཨ་བྷྱས། ས་བཅུ་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༢ན།   ད    ཞོལ། ༢༥ན༣ན།   དེ   * དེ

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༣ན།   ན    ཞོལ། ༢༥ན༤ན།   ནྱི   * ནྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཤད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་དག་ས་”ཙམ
1
་ལ་བྱའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་ཐ་མ་

གསུམ་ནྲི་སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞྲི་དང་མཇུག་གྲི་དབྱེ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སས་

བསྡུས་སོ། །འདྲིར་སངས་རྒྱས་པ་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དབང་དུ་བྱས་པ་

མྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ཅྲིས་ཤེས་ཞེ་ན། ཉེར་

གཉྲིས་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་མདོར། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤོད་པ་

བསན་པར་འདོད་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། གླང་པོ་ཆེའྲི་ལྟ་སངས་ཀྲིས་བལྟ་བར་འདོད་

པས་ཡུལ་ལ་བསབ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། 

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་པ། །སྤྲིན་དང་འད་བར་བསན་པ་ཡྲིན། ཅེས་དང༌། 

མདོ་སེ་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པར། སོབ་དཔོན་དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས། བགྲོད་པ་གཅྲིག་པ་

ཉྲིད་ནྲི་ས་དེར་གཏོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཐ་མྲི་

དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་དང༌། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར་ཡང་བགྲོད་པ་ཉྲིད་ནྲི་ས་དེར་གཏོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་བྱ་བ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ས་བཅུ་པ་

ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་འགྲེལ་ཆེན་དུ་འདྲི་ནྲི་ངེས་པར་

སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བར་དུ་དབྱེ་བའྲི་

རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་དབྱེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། 

ཅེས་པ་ནས། གཞན་དུ་རྒྱུ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་དེའྲི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་བྱས་པར་མྲི་འགྱུར་བས་ན་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   ཙམ    ཞོལ། ༢༥ན༥ན།   ཅམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བ་ནྲི་ཁ་ཅྲིག་གྲིའོ། ཞེས་པས་གཞན་ལུགས་རོགས་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་དག་ནྲི་རྒྱལ་

པོ་”ཆེན
1
་པོ་དེ་དང་འད་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་བསྐེད་པ་བརྒྱད་པོ་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་ས་ལས་ཁད་པར་གྲི་ལམ་གྲིས་བསྡུས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེར་ཟེར་རོ། 

ཞེས་པ་རང་ལུགས་ཡྲིན་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །སྒྲིབ་པ་སངས་པའྲི་སེམས་བསྐེད་

དུ་བཤད་པ་ནྲི་ཕལ་ཆེར་”སངས
2
་པ་ལ་དགོངས་པ་སེ། གཞན་དུ་ན་རྒྱན་ལ་འགལ་

བ་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །ས་མཚམས་འདྲི་དག་ཀང་ལམ་དེ་དང་དེའྲི་གནས་སྐབས་ན། 

དོན་གཉེར་དེ་དང་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་བསྐེད་གཙོ་ཆེ། ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི། 

སེམས་བསྐེད་དེ་དག་དེ་ལས་གཞན་མེད་པར་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲིའྲི་དོན་ནྲི་གདམས་ངག་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ཡང་ཅྲི་

ཞྲིག་ཅེ་ན། ཕན་བདེའྲི་ཐབས་འདོམས་པའྲི་ངག་སེ། དེ་ལ་མངོན་མཐོ་དང༌། ངེས་

ལེགས་ཀྲི་ཐབས་འདོམས་པ་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང༌། ཕྲི་མ་ལ་ཐེག་དམན་དང༌། ཐེག་ཆེན་

གྲི་གདམས་ངག་གཉྲིས་ལས། ཕྲི་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་དང་འབས་བུ་

གང་རུང་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་འདོམས་པའྲི་ངག །དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཡོན་ཏན་

མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་ཕྲིར་འདོམས་པའྲི་རེས་བསན་དང༌། དེ་ཐོབ་ཟྲིན་མྲི་ཉམས་ཤྲིང་

འཕེལ་བའྲི་འདོམས་པའྲི་གདམས་པ་གཉྲིས་སུ་ཡོད་དོ། །ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་

ཉན་པ་ནྲི་ཚོགས་ལམ་གྲི་གོང་ནས་ཀང་ཡོད་དེ། ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའྲི་

ཐབས་ཉན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཉན་པ་པོ་ཆོས་རྒྱུན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པས་མ་ཁབ་ལ། ཆོས་རྒྱུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༢ན།   ཆན    ཞོལ། ༢༥བ༦ན།   ཆེན   * ཆེན

2  མ་ཕྱི།༢༡བ༣།   སངས    ཞོལ། ༢༦ན༡ན།   སངས    * སངས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་ཇྲི་ལྟར་ཐོས་པའྲི་ཚིག་

དང་དོན་གོ་རྲིམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་བརེད་པར་འཛིན་ནུས་པའྲི་དན་པ་དང་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །འདྲི་ཡང་མ་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་ཐོབ་

སྲྲིད་དོ། །གདམས་ངག་ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་པར་ཅན་མྲིན་པ་ནྲི་སོན་པ་པོ་

འཕགས་པ་དང་སོ་སྐེ། བརོད་བྱ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་”སོགས
1
་ཀྲིས་ཕེ་བ་ཅྲི་

རྲིགས་སུ་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཤེས་ན་རེ། ཉམས་ལེན་སྒྲུབ་པ་ཡང་གདམས་ངག་གོ ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ལས་ལ་ཡོད་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། གདམས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདེན་པ་བཞྲི་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མཚོན་བྱ་མྲིན་ན་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་དགོས་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་དག་ལ་གདམས་ངག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་གང་ཡང་མ་ཚང་ངོ་། །དེ་ལ་འདྲིར་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་རེས་སུ་གདམས་

ངག་སོན་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་། གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་དོན་

གཉེར་སྐེས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེའྲི་རྒྱུ་ལ་སོབ་པར་དམ་བཅས་

ཤྲིང་སེམས་བསྐེད་ནས་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་གྲི་རྒྱུ་ལ་བསབ་དགོས་ལ། དེ་

ཡང་རང་དགར་རང་སོབས་ཀྲིས་སོབ་ཚུལ་ཤེས་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། གཞན་དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་ལ་མཉན་ནས་ཤེར་པར་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཕོགས་རེ་ཙམ་མཉན་

ནས་ཤེས་མྲི་ནུས་ཀྲི། ལམ་གྲི་ཆ་རྐེན་མ་ལུས་པ་མཉན་ནས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་

པས་དེའྲི་ཕྲིར། ཡུལ་བཅུ་ལ་གདམས་ངག་འདོམས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི།༢༢ན༡།   སེགས     ཞོལ། ༢༦བ༡ན།   སོགས   * སོགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ནོ། །སེམས་བསྐེད་པ་ལམ་ལ་སོབ་ཚུལ་ཤེས་པར་འདོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི་ཡུལ་འདྲི་

ཙམ་ཞྲིག་ལ་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་མཉན་པར་བྱ་དགོས་སོ་

ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །གདམས་ངག་སོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པས་ནྲི་མ་ཁབ་སེ། 

ཉན་ཐོས་ཀྲིས་ཀང་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཆོས་སོན་པ་ཡོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྟ་

སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད། 

གྲངས་ངེས་ཀྲི་མཇུག་བསྡུ། རོགས་དཀའ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་སེམས་

བསྐེད་ཀྲི་ངོ་བོའྲི་ཞར་ལ་དབྱེ་བ་བརོད་ནས་དེའྲི་འོག་ཏུ་གདམས་ངག་འཆད་

དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་དུས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གདམས་ངག་དོན་དུ་གཉེར་བར་བྱེད་

པ་དེའྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐེད་པ་ཐོབ་ཟྲིན་པ་ཡོངས་སུ་བསྲུང་བའྲི་དོན་གྲིས་

མངོན་པར་འཕེལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སེམས་ཉེར་གཉྲིས་པོ་དེས་ཡུལ་དུ་

འཕངས་པའྲི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་དང་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་འགྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

དུ་ཆོས་འདོམས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ལས། ར་བ་ནྲི། བསྒྲུབ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཡུལ་

བཅུའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་གདམས་ངག་ཀང་བཅུའོ། ཞེས་པའོ། །འགྲེལ་པ་ལ་བཅུ་ལས། 

ལམ་གྲི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་གདམས་པ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་གདོམས་པ་

དང༌། ཞེས་པ་བཤད་གཞྲིའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་

ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །དེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་”ལས
1
་མྲི་འདའ་

བར་དོན་དམ་པར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཇུག་ཅེས་པས་ཤེས་རབ་ཁད་པར་

ཅན་དང༌། ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པ་འཇུག་ཅེས་

པས་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་བསན་”ནོ
2
། །

ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་”ཡོད
3
་བཞྲིན་བྱང་སེམས་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མྲི་

མཐོང་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལ་འདོམས་པའྲི་

གདམས་ངག་ཡྲིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སྒོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བྱང་སེམས་ལ་འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འདྲིར་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དབྱེ་གཞྲི་ཆོས་ཅན་

”ཙམ
4
་མོ། །དབྱེ་ན་ཀུན་རོབ་དང༌། དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་གཉྲིས་སོ། །འབྱེད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གནས་ཚུལ་དང༌། སྣང་ཚུལ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བའོ། །སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ལ་

གཉྲིས་ལས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཅེས་པའྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། བདེན་གཉྲིས་ལས། གང་

ཞྲིག་གྲིས་སམ་གང་དག་ལ། ཡང་དག་སྒྲིབ་བྱེད་དེ་ཀུན་རོབ། ཅེས་པ་ལྟར་གནས་

ལུགས་ལ་སྒྲིབ་བའྲི་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ལ། རང་བཞྲིན་སྒྲིབ་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་ཅེས་

གསུངས་ནས། དེའྲི་ངོ་ན་བདེན་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཅེས་བྱའོ། །མཚན་ཉྲིད་

ནྲི་ཐ་སད་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་དངོས་སུ་རྙེད་པའྲི་དོན། ཁ་ཅྲིག་རེན་འབེལ་སྣ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༤ན།    ཞོལ། ༢༧ན༦ན།   ལ   * ལས

2  མ་ཕྱི། ༢༢ན༥ན།   ནོ    ཞོལ། ༢༧བ༡ན།   ན

3  མ་ཕྱི། ༢༢བན༥ན།   ཡོད    ཞོལ། ༢༧བ༡ན།   ཡད

4  མ་ཕྱི། ༢༢བན༦ན།   ཙམ    ཞོལ། ༢༧བ༢ན།   ཅམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། དོན་ལྡོག་དང་གཞྲི་ལྡོག་མ་ཕེད་པའོ། །དབྱེ་ན་

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང༌། ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ཡང་མཚན་ཉྲིད་རྲིམ་

བཞྲིན་སྣང་བ་ལྟར་ཐ་སད་ཙམ་དུ་མྲི་བསླུ་བ་དང༌། སྣང་བ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་བསླུ་བའྲི་

ཆོས། དཔེར་ན་གསེར་བུམ་བུམ་པར་སྣང་བ་དང༌། སྲིག་རྒྱུ་ཆུར་སྣང་བའྲི་སྣང་བ་ལྟ་

བུའོ། །ཆོས་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ཆོས་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་

གྲུབ་མྲི་དགོས་ཏེ། བུམ་པའྲི་སྒ་དོན་བཞྲིན་ནོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་སྒ་བཤད་ནྲི། 

བདེན་གཉྲིས་ལས། བསླུ་བ་མེད་པའྲི་རྲིག་པ་ནྲི། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་རྲིག་ཤེས་ནྲི། མྲི་བསླུ་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་

ཞེས་བྱས་ནས། དེའྲི་ངོ་ན་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཕྲིར་བདེན་པ་ཅེས་བྱ་སེ། མདོར་ན་རྲིག་

ཤེས་ཀྲི་ངོ་ན་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་བདེན་པ་ཅེས་བྱའོ། །མཚན་ཉྲིད་ཁ་ཅྲིག་

རང་བཞྲིན་སྤོས་བལ་གང་ཞྲིག །ཡོངས་”དཔོད
1
་དུ་ཤེས་”བརོད

2
་གཞལ་བྱ་ལས་

འདས་པ། ཅེས་ཟེར་བ་ལ་ནྲི་མེད་དགག་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ་ལོ། །

རང་ལུགས་ནྲི། དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་དངོས་སུ་རྙེད་པའྲི་དོན། 

དབྱེ་ན་རྣམ་གྲངས་པ་དང༌། རྣམ་གྲངས་མྲིན་པའྲི་དོན་གཉྲིས།

 དང་པོ་ནྲི། གཅྲིག་དང་དུ་བལ་གྲི་རགས་ལས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་

རེས་དཔག་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ཡང་དགག་

བྱ་བདེན་གྲུབ་རྣམ་པར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་དགོས་པས་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༤ན།   དཔོད    ཞོལ། ༢༨ན༣ན།   གཅོད   

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༤ན།   བརེད    ཞོལ། ༢༨ན༣ན།   བརོད   * བརོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའྲི་ཕྲིར། དོན་དམ་པར་”བསད
1
་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། དོན་དམ་དངོས་ནྲི་མྲིན་པས་རྣམ་

གྲངས་པའྲི་དོན་དམ་ཞེས་བྱའོ། །

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དངོས་མྲིན་ཞེ་ན། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་མྱུ་གུ་ཡྲིན་པས་དངོས་པོ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་”ནོ
2
། །དེས་ན་རྣམས་གྲངས་མྲིན་པའྲི་དོན་དམ་དངོས་ནྲི། 

མྱུ་གུའྲི་བདེན་མེད་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་སྦྲོས་པའྲི་མཐའ་མ་ལུས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

གྲི་མེད་དགག་དག་གོ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ནྲི་མ་ཡྲིན་དགག་ཡྲིན་ནོ། །བདེན་གཉྲིས་

ངོ་བོ་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མྲིན་

ལ། ཐ་སད་དུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པས་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདེན་གཉྲིས་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་དམྲིགས་ཡུལ་བདེན་བཞྲི་ལ་གདམས་པ་ལ། གདམས་ཡུལ་བདེན་

བཞྲི་བཤད་པ་དང༌། ཚིག་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་བདེན་བཞྲི་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་གྲངས་

ངེས་དང་གོ་རྲིམ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས། སྡུག་བདེན་ལ་མཚན་གཞྲི་ནྲི། 

ལས་ཉོན་གྲི་འབས་བུ་སྣོད་བཅུད་གཉྲིས་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྡུག་བསྔལ་

བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་སེམས་ཅན་སྐེ་བ་དང་སྐེ་བའྲི་གནས་ཀྲིས་ཀང་རྲིག་པར་

བྱའོ། ཞེས་པ་ལྟརརོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། མྲི་རག་”སོགས་མཚན་ཉྲིད་བཞྲིའྲི
3
་སྒོ་ནས་

ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཟག་བཅས། བཞྲི་བོ་གང་ཞེ་ན། སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་འཇྲིག་བའྲི་མྲི་

རག་པ་དང་གནོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། དོན་གཞན་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༦ན།   བསྙད    ཞོལ། ༢༨ན༥ན།   རེད

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༧ན།   ནོ    ཞོལ། ༢༨ན༥ན།   ན

3  མ་ཕྱི། ༢༣བ༣ན།    ཞོལ། ༢༨བ༣ན།   མཚན་གཞྱིའྱི་  * སོགས་མཚན་བཞྱིའྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བདག་གྲིས་སོང་བ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་སོ། །དེ་

དག་ལས་གཉྲིས་པ་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། གཞན་གསུམ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། 

བདེན་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་བྱེ་བག་གོ །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བཞྲི་པོ་

འདྲི་སྡུག་བསྔལ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསན་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་

པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོར་ཏེ། རག་པར་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོར་མྲི་རག་པ་

དང༌། གཙང་བ་དང༌། བདེ་བར་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོར་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། བདག་ཏུ་

འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོར་རྣམ་པ་ལྷག་མ་གཉྲིས་རྣམས་བསན་ཏོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སྡུག་

བསྔལ་ཤེས་བྱར་བསན་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཤེས་པ་ནྲི་བདེན་པ་གཞན་

གསུམ་ལ་ཡང་བང་དོར་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐོག་མའྲི་སྒོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་

ཀུན་འབྱུང་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཉོན་མོངས་པ་དང་དེས་བསགས་པའྲི་ལས་གཉྲིས་

སོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་རབ་སྐེ་རྐེན་གྲི་རྣམ་པར་དཔད་ནས་སང་བར་བྱ་

བ། དེ་ཡང་སྲྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ར་བ་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་སྡུག་བསྔལ་རས་རྲིགས་

ཀུན་སྐེ་བས་ཀུན་འབྱུང་སྡུག་བསྔལ་དག་ཏུ་བསྐེད་པས་རབ་སྐེ་བརྒྱུད་མར་སྐེས་

པས་རྐེན་ནོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཀུན་འབྱུང་སང་བྱར་བསན་ཞེ་ན། ཀུན་འབྱུང་མ་སངས་ན་

སྡུག་བསྔལ་ཡང་སང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་འགོག་བདེན་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི། དགག་གཞྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོད་ཉྲིད་

ལ། འགོག་བྱེད་ལམ་བདེན་གྲི་དགག་བྱ། ལམ་རང་གྲི་སང་བྱའྲི་ས་བོན་བཀག་པའྲི་

བལ་བ་དག་གོ ། འདྲི་དང་ཆོས་ཉྲིད་གཉྲིས་ཁད་པར་མེད་པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། འདྲི་གཉྲིས་

དགག་བྱ་གང་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་པའྲི་དགག་གཞྲི་དགག་བྱ། འགོག་བྱེད། 
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འགོག་ཚུལ་རྣམས་ཁད་པར་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། འགོག་པ། ཞྲི་

བ། ག་ནོམ་པ། ངེས་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པར་དཔད་ནས་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་བལ་བ། དེ་ཡང་

ཉོན་མོངས་སངས་པས་འགོག་པ། སྡུག་བསྔལ་སངས་བས་ཞྲི་བ། འདྲི་ལས་འདོད་

བྱ་མཆོག་མེད་པས་ག་ནོམ། ཐོབ་པ་སར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རག་པའྲི་གནས་ཡྲིན་པས་

ངེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་ཕན་ཡོན་འདྲི་དག་གྲི་སྒོ་ནས་ཐོབ་བྱ་དོན་དམ་པར་མ་ཤེས་

ན་ལམ་ལ་ཡང་སོབ་པར་མྲི་འགྱུར་བས་སྔོན་དུ་བྱ་བར་བསན་ཏོ། །བཞྲི་པ་ལམ་

བདེན་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཏེ། འཁོར་དང་བཅས་ནས་ལམ་

ལྔའོ། །མྲི་སོབ་ལམ་ལམ་བདེན་མྲིན་ན། འགོག་བདེན་ཡང་ནྲི་མྲིན་པས་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་མྲིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌།“ཚོགས
1
་སྦོར་ལམ་བདེན་ཡྲིན་ན་སོ་སྐེ་ལ་འགོག་

བདེན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ལམ་རྲིགས་པ། བསྒྲུབ་པ། ངེས་འབྱྲིན་གྲི་

རྣམ་པར་དཔད་ནས་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས། དེ་ཡང་ཐར་པར་བགྲོད་

བྱེད་ཡྲིན་པས་ལམ་རང་གྲི་སང་བྱ་ས་བོན་གྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པས་རྲིགས་པ། སེམས་

ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པ་འདྲིས་རག་པའྲི་གནས་སུ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་

ཕྲིན་བར་བྱེད་པས་ངེས་འབྱྲིན་ནོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་”བྱེད
2
་པའང་འདྲི་སྒོམ་པ་ལ་

རག་ལས་པས་བསྒོམ་བྱར་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་གྲངས་དང་གོ་རྲིམ་ངེས་པ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བཞྲིར་ངེས”ཞེ
3
་ན། ཐར་པ་

དོན་གཉེར་བང་དོར་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༥ན།   ཚེགས    ཞོལ། ༢༩བ༡ན།    ཚོགས   * ཚོགས

2  མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན།   བེད    ཞོལ། ༢༩བ༢ན།   བད

3  མ་ཕྱི། ༢༤ན༧ན།   ཞེ    ཞོལ། ༢༩བ༣ན།   ཞ



 777 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སུ་ངེས་ཤྲིང༌། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་དེའྲི་ཕྲིར། 

བདེན་པ་གཞྲིར་ངེས་སོ། །གོ་རྲིམ་ནྲི། ནད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ན། དེ་སང་བའྲི་

ཕྲིར་དེའྲི་རྒྱུ་ལ་རོག་ཅྲིང་རྒྱུ་ཤེས་ནས་སོང་ནུས་པར་མཐོང་བ་ན། དེ་སངས་པ་ལ་

ཐོབ་འདོད་རོགས་པར་སྐེ་ལ། དེ་ནས་དེའྲི་རྒྱུ་སང་བའྲི་ཕྲིར། སན་བསེན་པར་བྱེད་

པ་དང་མཐུན་པར་རོགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། རྒྱུད་བར། ནད་

ནྲི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀྲི་རྒྱུ་ནྲི་སང་བྱ་ལ། །བདེ་གནས་ཐོབ་བྱ་སན་ནྲི་བསེན་པར་བྱ་བ་

ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞྲིན་ལམ། ཤེས་བྱ་སང་བྱ་རྲིག་

པར་བྱ་ཞྲིང་བསེན་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ལ་འདོམས་པ་

ནྲི། འདོམས། གང་ལ་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ཉོན་གྲི་འབས་བུར་གྱུར་པ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཤེས་

པར་བྱ་ཞྲིང༌། དོན་དམ་པར་དེའྲི་ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཤེར་ཕྲིན་པ་དག་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་གོ་ཤེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་སོན་པས་སོ། །

ངག་དོན་ནྲི། གཟུགས་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བརོན་ན་བརོན་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་

མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ལ་འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་ཏེ། 

བདེན་གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའ་བར་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་ཚུལ་བཞྲིན་

འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ཀུན་འབྱུང་ལ་འདོམས་པ་ནྲི། 

འདོམས། གང་ལ་ན་ཀུན་འབྱུང་བ་ལའོ། ཇྲི་ལྟར་ན། ཐ་སད་དུ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྱུར་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་”ནྲི་ཀུན
1
་འབྱུང་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཀང་དོན་

དམ་པར་ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། རྣམ་

པར་བྱང་བའྲི་ཆོས་ཅན་མྲིན་ཏེ། སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྒྱུར་གྱུར་

པ་དག་རང་བཞྲིན་ཐ་མྲི་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ་ཞེས་སོན་པས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། 

གཟུགས་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ནམ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་སྔ་

མས་འགྲེའོ། །

གསུམ་པ་འགོག་པ་ལ་འདོམས་པ་ནྲི། འདོམས། གང་ལ་ན། འགོག་པ་ལའོ། །ཇྲི་

ལྟར་ན། ཐ་སད་དུ་གློར་བུར་དྲི་བལ་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་འགོག་བདེན་ཡྲིན་ཀང་དོན་དམ་

པར་དེ་ལ་ནྲི་གཟུགས་མེད་པ་ནས་མ་རྲིག་པ་སྐེ་བ་ཡང་མེད། མ་རྲིག་པ་འགག་པ་

ཡང་མེད་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀང་མེད། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་མེད། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་དང༌། འགོག་པ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་པ་

དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་དང༌། འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་

བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོན་པས་སོ།“།ངག་དོན
2
 ་ནྲི། ཤྭ་རྲིའྲི་བུ་སོང་པ་ཉྲིད་མྲི་སྐེ་མྲི་

འགག་ཅེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན་སོགས་སོ། །བཞྲི་བ་ལམ་ལ་འདོམས་པ་

ནྲི། གང་ལ་ན། ལམ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་ལམ་དང༌། རྲིགས་སྒྲུབ་དང༌། ངེས་འབྱྲིན་ལ་

འདོམས་པ་གསུམ་གྲི། 

དང་པོ་ནྲི། བསྒོམ་བྱ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང༌། བྱང་སེམས་

བདག་ཉྲིད་ཕན་ཚུན་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་དུ་ལྡན་པར་བདེན་པ་དང༌། མྲི་ལྡན་པར་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༥ན།   ན་སུན    ཞོལ། ༣༠ན༣ན།   ནྱི་ཀུན   * ནྱི་ཀུན

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༢ན།   དག་དེན     ཞོལ། ༣༠བ༡ན།    ངག་དོན   * ངག་དོན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བདེན་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་སོན་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ནང་ཡུལ་

ཅན་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་དེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཕྲི་ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་

དང་ཕན་“ཚུན
1
་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་ལྡན་པར་བདེན་པ་དང་མྲི་ལྡན་པར་བདེན་པ་མེད་

པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་སོན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྔོན་གྲི་མཐའ་ལམ་དང་ཕྲི་མའྲི་མཐའ་རྣམ་མཁེན་དག་ཕན་

”ཚུན
2
་ངེས་པར་འབྱུང་”བྱེད

3
་དང་འབྱུང་བར་ལྡན་པར་བདེན་པ་དང་མྲི་ལྡན་པར་

བདེན་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་སོན་པའོ། །གཞན་དག་དོན་དམ་པར་

ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་ཡང་མྲིན། མྲི་ལྡན་པ་ཡང་མྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་དངོས་འགལ་ལོ། །ངག་

དོན་ནྲི། བདག་ཉྲིད་སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་བརོན་ཞེས་བྱ་བའམ། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། ལམ་ལ་འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་

གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའ་བར་ལམ་བདེན་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་ཚུལ་བཞྲིན་འདོམས་པའྲི་

ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་རེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲི་དོན་ལ་

ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་སྐབས་ངོས་གཟུང༌། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་སྐབས་

གསུམ་གསུངས་པའྲི་དགོས་པ་བཤད། དེ་དག་ལས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་མཐར་

ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་བསན། དཀོན་མཆོག་གྲི་སྒ་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དོན་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན། དེ་ཡང་རང་དོན་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༤ན།   ཆུན    ཞོལ། ༣༠བ༣ན།   ཚུན   * ཚུན

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༤ན།   ཆུན    ཞོལ། ༣༠བ༤ན།   ཚུན   * ཚུན

3  མ་ཕྱི། ༢༥ན༤ན།   བད    ཞོལ། ༣༠བ༤ན།   བེད   * བེད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཐར་ཕྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ། གཞན་དོན་མཐར་ཕྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སེ། 

རྒྱུད་བ་མ་ལས། འདུས་མ་བྱས་ཤྲིང་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །གཞན་གྲི་རྐེན་གྲིས་རོགས་

མྲིན་པ། །མཁེན་དང་བརེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དོན་གཉྲིས་ལྡན་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དང་པོ་གསུམ་དང༌། ཕྲི་མ་གསུམ་མོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་ཆོས་

དཀོན་མཆོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གང་ཞྲིག་གང་གྲིས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་ཐེག་

ཆེན་གྲི་རྣམ་བྱང་བདེན་པ། དེ་ལ་ཡང་འགོག་བདེན་གྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང༌། ལམ་

བདེན་གྲི་གསུམ་སེ། བསམ་མེད་གཉྲིས་མེད་རོགས་མེད་པ། །དག་གསལ་གཉེན་

པོའྲི་ཕོགས་ཉྲིད་ཀྲིས། །གང་ཞྲིག་གང་གྲིས་ཆགས་བལ་བ། །བདེན་གཉྲིས་མཚན་

ཉྲིད་ཅན་དེ་ཆོས། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དང་པོ་གསུམ་དང༌། ཕྲི་མ་གསུམ་མོ། །ཐེག་

ཆེན་གྲི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཟྲིགས་

པ་དག་པའྲི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ། དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ནྲི། སེམས་ཀྲི་

ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་སྤོས་པའྲི་མཐའ་མ་ལུས་པ་བཀག་པའྲི་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དེ་ལ་ནྲི་བདེ་བར་གཤེགས་

པའྲི་སྲིང་པོ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་དོན་ལ། རྒྱུད་བར། ཤེས་བྱ་

མཐར་ཐུག་རོགས་པའྲི་བོས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ནྲི། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ། །མཐོང་ཕྲིར་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་དོན། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཙམ་ལ་མྲི་བྱ་སེ། དེ་

ལྟ་ན་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པར་ཐལ་བས་སོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་མ་འདེས་

པར་དེ་དག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་མྲི་བྱ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སེ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་མཁེན་དུ་ཐལ་བས་སོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་

དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་ངེས་ཏེ། སྣང་སོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་

དོན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་གཞན་དག་གོང་དུ་དངས་པའྲི་གཞུང་དེ་དག་གྲིས་སྐབས་གསུམ་

དུ་ཕེ་ནས། དེ་ལྟར་ཕེ་བ་དེའྲི་དགོས་པ་སོན་པ། སོན་པ་བསན་པ་བསབ་དོན་

གྲི། །ཐེག་པ་གསུམ་དང་ཕེད་གསུམ་ལ། །མོས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་བྱས་

ནས། །སྐབས་གསུམ་རྣམ་པར་”བཞག
1
་པ་ཡྲིན། ཅེས་གསུངས་པར་སྨྲ་བ་དག་བབ་

ཅོལ་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངོས་བཟུང་ནས། ཐེག་

ཆེན་གྲི་འགོག་ལམ་ཁོ་ན་ཆོས་དཀོན་ཆོག་དང༌། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་བཞག་པའྲི་རྣམ་བཞག་དེ། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་མོས་པའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པ་ནྲི་འབེལ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅྲིང་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་གོང་དུ་དེ་

ལྟར་བཤད་པ་ལ། འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མདོ་ལས། ཐེག་དམན་གྲི་མང་འདས་

རྣམས་ཀང་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང༌། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་དགེ་འདུན་

དཀོན་མཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སོ་སོར་མོས་

ཤྲིང༌། སོ་སོར་བྱ་བ་བྱེད་པར་འདོད་པས་གདུལ་བྱ་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གའྲི་དབང་

དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར། རྒྱུད་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༡ན།   དག    ཞོལ། ༣༡བ༥ན།   ཞག   * བཞག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བའྲི་འགྲེལ་པར། སེམས་ཅན་རྣམས་ཐེག་པ་ལ་རྲིམ་གྲིས་གཞུག་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སང་ཕྲིར་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཕྲིར། །མེད་ཕྲིར་འཇྲིགས་དང་

བཅས་པའྲི་ཕྲིར། །ཆོས་རྣམ་གཉྲིས་དང་འཕགས་པའྲི་ཚོགས། །གཏན་གྲི་སྐབས་

མཆོག་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ལ། དེ་ཡང་གཞན་དག་སྔར་བསན་

པའྲི་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དེ་དག་མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་

སྦོར་བ་བབ་ཅོལ་ཏེ། སྔར་ནྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་འགོག་ལམ་དང་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་

ཁོ་ན་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་སྨྲས་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་

དང༌། དམན་པའྲི་འགོག་བདེན་ཡང་མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་སྐབས་གསུམ་རྣམ་པར་”བཞག
1
་པའྲི་དགོས་པ་

བསན་པ་ལས་འཕོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དེ་ལྟར་གནས་སྐབས་སུ་ཐེག་དམན་དང་

བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དགེ་འདུན་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་འགོག་ལམ་

ཡང་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཏུ་བཤད་ཀང༌། དེ་དག་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་ཏེ། 

ཆོས་ལ་ལུང་རོགས་གཉྲིས་ལས་ལུང་ནྲི་གཟྲིངས་དང་འད་བར་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་

པ་ན་རང་གྲི་དོན་རོགས་པའྲི་ཐབས་སུ་སང་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རོགས་པའྲི་ཆོས་

ལ་སོབ་པའྲི་ལམ་བདེན་ནྲི། དེ་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ལ་ཡྲིད་བརན་བཅས་ན་སླུ་བས་ད་

དུང་དེ་ལས་གོང་དུ་ཁད་པར་གཞན་ཚོལ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་དག་དེ་ནྲི་

འདུས་བྱས་ཡྲིན་ལ། འདུས་བྱས་ཡྲིན་ན་རྫུན་པ་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པས་མཐར་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།   དག    ཞོལ། ༣༢ན༥ན།   བཞག   * བཞག



 783 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཐུག་གྲི་སྐབས་སུ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ནྲི། གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཀང་

མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །སོབ་པའྲི་འགོག་བདེན་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

མང་འདས་མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་མེད་ཕྲིར། ཞེས་པས་དངོས་སུ་བསན་ཏེ། 

དེ་ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་སང་བྱ་མཐའ་དག་

ལས་གྲོལ་དགོས་པ་ལ་ཁོད་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཙམ་མེད་པས་ཁད་

པར་དུ་བྱས་པས་འགོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་“མཚོན
1
ནས་སོབ་ལམ་གྲི་འགོག་

པ་ཐམས་ཅད་དེར་རོགས་ནུས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འགྲེལ་པར་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་མེད་པ་ཙམ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་ལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་དག་ཉན་ཐོས་སེ་

གཉྲིས་མར་མེ་ཤྲི་བ་ལྟར་མེད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བས་ནྲི་རང་མཚང་སོན་

པ་ཡྲིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་ཅྲིང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་མང་འདས་མེད་

པར་འདོད་པའྲི་སེ་གཉྲིས་ད”དེ
2
་གང་ན་ཡོད་སོན་ཅྲིག །བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ནྲི་རག་རས་

སུ་ཡང་འདོད་དོ། །དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན། ངོ་བོ་ཉྲིད་”སྐུ་ཡང
3
་མཐར་

ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་པར་”ཐལ་ལོ
4
། གཞན་ཡང་རང་གྲི་དམ་བཅའ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་

གཞན་ལུང་འགོད་པ་ལས་ངོ་མཚར་བ་མེད་དོ། །འཕགས་པ་སོབ་པ་དེ་དག་ཀང་

མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་མྲིན་ཏེ། རང་ཉྲིད་ད་དུང་སྒྲིབ་པའྲི་འཇྲིག་པ་དང་བཅས་པའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅྲིག་མཐར་ཐུག་གྲི་སྐབས་སུ་འཐད་དོ། །བཞྲི་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༤ན།   མཆོན    ཞོལ། ༣༢བ༤ན།   མཚོན   * མཚོན

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   དེ    ཞོལ། ༣༢བ༥ན།   ད

3  མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   ཡང    ཞོལ། ༣༢བ༦ན།   ཀང   * སྐུ་ཡང

4  མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   ཐལ    ཞོལ། ༣༢བ༦ན།   ཐལ   * ཐལ་ལོ
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ནྲི། འབྱུང་བ་དཀོན་ཕྲིར་དྲི་མེད་ཕྲིར། །མཐུ་ལྡན་ཕྲིར་དང་འཇྲིག་རེན་གྲི། །རྒྱན་

གྱུར་ཕྲིར་དང་མཆོག་ཉྲིད་ཕྲིར། །འགྱུར་བ་མེད་ཕྲིར་དཀོན་མཆོག་ཉྲིད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

ལ་གདམས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ལ་འདོམས། ཇྲི་ལྟར་ན། དོན་དམ་པར་དབྱྲིངས་དང་

ཡེ་ཤེས་སུ་མྲི་སྦོར་ཏེ། རོགས་པ་སངས་རྒྱས་དང་དབྱྲིངས་བྱང་ཆུབ་དག །སོང་པ་

ཉྲིད་དུ་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །དོན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་དང་རྣམ་

མཁེན་མཚན་མཚོན་དུ་མྲི་སྦོར་ཏེ། སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་མྲི་དམྲིགས་པས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར། དེ་

ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་དུ་དོན་དམ་པར་མྲི་སྦོར་བས་སངས་རྒྱས་དོན་དམ་

པར་མྲི་དམྲིགས་ཤྲིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་དམྲིགས་པར་བྱ་བ་དང་དམྲིགས་པར་བྱེད་པ་

བདེན་མེད་དུ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཏུ་ཤེས་པ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་

བར་ལུང་འབོགས་པའོ། །

ངག་དོན་ནྲི། གཟུགས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྦོར་བར་མྲི་

བྱེད་ཅེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ལ་འདོམས་པའྲི་གདམས་

ངག་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའ་བར་སངས་རྒྱས་སོན་པར་འཛིན་ཚུལ་

ཚུལ་བཞྲིན་འདོམས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆོས་ལ་འདོམས། ཇྲི་

ལྟར་ན་ཐ་སད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྣམ་བྱང་ཆོས་

ཡྲིན་ལ། དོན་དམ་པར་གཞྲི་དང་གཉེན་པོ་དང་རྣམ་པ་མཐའ་དག་ཡུལ་དུ་བསྡུས་པ་
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མཁེན་པ་གསུམ་པོ་དག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྣམ་བྱང་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉྲིད་

མེད་དོ་ཞེས་ལུང་འབོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། །གཞན་དག་གྲིས་འཆད་མ་ཤེས་

སོ། །ངག་དོན་ནྲི། བྱང་ཆེན་ཤེར་ཕྲིན་ལ་སྤོད་པའྲི་ཚེ། གཟུགས་དངོས་པོ་ཡོད་

ཅེས་བྱ་བར་མྲི་སྦོར་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་རྲིགས་

བསྒེའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དགེ་འདུན་ལ་འདོམས། ཇྲི་ལྟར་ན། ཐ་སད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འཕགས་པ་སོབ་པ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་རྣམས་གྲོགས་དགེ་འདུན་ཡྲིན་པར་ཤེས་

པར་བྱས་ནས་དོན་དམ་པར་དེ་དག་ལ་སྐེ་བ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞེས་

ལུང་འབོགས་པས་སོ། །དགེ་འདུན་ལ་དབྱེ་བ་དུ་ཡོད་ན་ར་བའྲི་དབྱེ་བ་འབས་བུ་ལ་

གནས་པ་གསུམ་དང་ཞུགས་པ་བཞྲིའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་བདུན་པོ་རང་

སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅྲིག་བརྒྱད་པོ་ཡན་ལག་གྲི་དབྱེ་བ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་

སོགས་པའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་གྲངས་ཉྲི་ཤུར་འཆད་པའོ། །དགྲ་བཅོམ་ཡང་ཡོད་པ་མྲིན་

ནམ་ཞེ་ན། ཐེག་ཆེན་དགྲ་བཅོམ་པ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གྲི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དགེ་འདུན་དུ་མ་གཏོགས་པའོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་

པའྲི་བྱང་ཆེན་མ་གཏོགས་པ་དབང་པོ་རྟུལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་

ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འགྲེའོ། །

བཞྲི་པ་བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྲི་ལེ་ལོའྲི་གཉེན་པོ་ལ་ཞེན་པའྲི་བརོན་འགྲུས་ལ་

གདམས་པ་ནྲི། བརོན་འགྲུས་བརམས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་དོན་ལ་ནན་

ཏན་བྱེད་པ་ནྲི་ལུས་ལ་སོགས་པའྲི་བདེ་བ་ཕལ་པ་ལ་ཆགས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཉྲིད་
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ཀྲིས་ལ་ལ་བྱ་བ་ངན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་གཉེན་པོར་མ་ཞེན་

པའྲི་བརོན་འགྲུས་ལ་ཆགས་ཡུལ་ལུས་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མདོར་

བསན་པའྲི་སྒོ་ནས་འདོམས་པའོ། །

ལྔ་པ་སྒྲིད་ལུག་པའྲི་ལེ་ལོའྲི་གཉེན་པོར་ངལ་བ་མེད་པ་ལ་གདམས་པ་ནྲི། 

ལམ་ལ་དུས་ཡུན་རྲིང་མོ་ཞྲིག་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་ཀང༌། འདོད་པའྲི་དོན་བྱང་ཆུབ་

མ་གྲུབ་ན་“དངང
1
་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཡོངས་སུ་སྐོ་བར་འགྱུར་བས་དེའྲི་གཉེན་

པོར་ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མེད་པ་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་བར་ལ་བདེན་པར་རློམ་པ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་བསན་པའྲི་སྒོ་ནས་

འདོམས་པའྲི་ངག་གོ། དྲུག་པ་ཞུམ་པའྲི་གཉེན་པོ་ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་བརོན་

འགྲུས་ལ་གདམས་པ་ནྲི། ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལ། 

དོན་རེ་རེའྲི་ཕྲིར་ལམ་གྲི་ལུང་ནོད་པར་བྱ་དགོས་ན། དེ་འད་ག་ལ་ནུས་སམ་དུ་

སེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་གཉེན་པོར་ལམ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་ཆོས་

རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པ་ཉྲིད་དུ་བསབ་པའྲི་སྒོ་ནས་འདོམས་པའྲི་གདམས་

ངག་གོ །བདུན་པ་སྤན་ལྔ་ལ་གདམས་པ་ན་མྲིང་དོན་གྲངས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སྦར་

ན། ཤའྲི་སྤན་ནྲི། དངོས་པོ་ཚད་སོ་སོར་ངེས་པ་སོང་གསུམ་ཚུན་ཆད་ཀྲི་གཟུགས་

ཕ་རགས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་དང༌། ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ལྷའྲི་སྤན་ནྲི་

འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་དུ་མའྲི་སེམས་ཅན་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འཆྲི་འཕོ་བ་དང་སྐེ་

བའྲི་ཡུལ་ཅན་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་སྤན་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མར་རྣམ་པར་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༥ན།   དངང    ཞོལ། ༣༤ན༣།   ངལ
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མྲི་རོག་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་སྤན་ནྲི་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབང་པོ་རྣོ་

རྟུལ་སོགས་རོགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤན་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅན་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་

ལྟར་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་པར་བྱས་ནས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཅྲིང་དོན་དམ་པར་སྤན་ལྔ་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་ལ་སྒྲུབ་པོ་ཞེས་སོབ་པ་ནྲི་སྤན་ལྔ་ལ་འདོམས་

པའོ། །

ས་མཚམས་ནྲི། མ་མཐའ་ཤའྲི་སྤན་ཚོགས་ལམ། ལྷའྲི་སྤན་སྦོར་ལམ། ཤེས་

རབ་ཀྲི་སྤན་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག །ཆོས་ཀྲི་སྤན་དེའྲི་རེས་ཐོབ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སྤན་རེས་མཐུན་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་ཅྲིང༌། ཐ་མ་འདྲི་དངོས་སངས་རྒྱས་ས་

ནའོ། །ངག་དོན་ནྲི་བྱང་ཆེན་ཤའྲི་མྲིག་གང་གྲིས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་

ཅན། སྤན་ལྔ་ལ་འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའ་

བར་སྤན་ལྔ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་ཚུལ་ཚུལ་བཞྲིན་འདོམས་པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།

 བརྒྱད་པ་མངོན་ཤེས་དྲུག་ལ་གདམས་པ་ནྲི། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་མངོན་པར་ཤེས་

པ་བསམ་གཏན་གྲི་མཐུས་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་མངོན་པར་

ཤེས་པ་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའྲི་སྒ་ཆུང་ངུ་དང་ཅྲིག་ཤོས་

བསམ་གཏན་གྲི་མཐུས་ཐོས་པའྲི་རྣ་བའྲི་ཤེས་པ་དང་།  གཞན་གྲི་སེམས་ཤེས་པའྲི་

མངོན་པར་ཤེས་པ་བསམ་གཏན་གྲི་མཐུས་གཞན་གྲི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སྔོན་གྲི་གནས་རེས་སུ་དན་པའྲི་

མངོན་པར་ཤེས་པ་བསམ་གཏན་གྲི་མཐུས་རང་དང་གཞན་གྲི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་དུ་མ་
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རེས་སུ་དན་པ་དང་།  བསམ་གཏན་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷའྲི་མྲིག་

གྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་དུ་མའྲི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་བསམ་

གཏན་གྲི་མཐུས་མཐོང་བ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཉོན་

མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་སོང་བར་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སོ། ཞེས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་དེ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དོན་དམ་པར་གཟོད་མ་ནས་ཞྲི་

བ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་བསན་པ་ནྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ལ་འདོམས་

པའོ། །ས་མཚམས་ནྲི། དང་པོ་ལྔ། ཕྲི་རོལ་པ་དང་ལམ་མ་ཞུགས་ལའང་ཡོད་ཅྲིང༌། 

དྲུག་པ་དགྲ་བཅོམ་གསུམ་ལའོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་ལ་སྤོད་པའྲི་བྱང་

ཆེན་མངོན་པར་ཤེས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་འཐོབ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་

ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འགྲེ། དགུ་པ་སང་བྱ་ཀུན་བརགས་ཀྲི་གཉེན་པོ་ལ་གདམས་

པ་ནྲི། མཐོང་བའྲི་ལམ་བདེན་པ་བཞྲིས་བསྡུས་པ་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དག །རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་རོགས་པས་སྒྱུ་མ་མཁན་

བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའྲི་ལུས་ཅན་རྣམས་

ཀྲིས་མཐོང་ལམ་དེས་སང་བར་བྱ་བའྲི་དངོས་པོ་མཐོང་སངས་ཀྲི་གཉེན་པོ་ཉྲིད་དུ་

རྣམ་པར་སྒོམ་པར་བྱེད་དགོས་སོ། 

ཞེས་སོན་པ་ནྲི་མཐོང་བའྲི་ལམ་ལ་འདོམས་པའོ། །ངག་དོན་ནྲི། རབ་འབྱོར་

བྱང་ཆེན་རྣམས་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་

པའྲི་གདམས་ངག་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་གཉྲིས་ལས་མྲི་འདའ་བར་མཐོང་སང་གྲི་གཉེན་
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པོར་མཐོང་ལམ་བསྒོམ་ཚུལ་ཚུལ་བཞྲིན་འདོམས་པའྲི་ངག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བཅུ་པ་

སང་བྱ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་གཉེན་པོ་ལ་གདམས་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་འདུས་བྱས་ལམ་དང་

འདུས་མ་བྱས་འགོག་པ་དག་བདེན་མེད་དུ་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དོན་དམ་པར་

ཕན་ཚུན་རྲིགས་ཐ་དད་དུ་གདམས་པར་མྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་དུ་སྒོམ་ལམ་གྲིས་ཀང་

མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་དངོས་པོ་ལས་རྲིགས་ཐ་མྲི་དད་པ་ལ་

དམྲིགས་པ་སེ། གཉྲིས་ཀས་ཆོས་ཉྲིད་ཙམ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་

མཐོང་བ་དང་བསྒོམ་པ་དག་རོགས་པ་རྲིགས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་མེད་པས་མཐོང་ལམ་

གྲིས་དམྲིགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་རྲིགས་ཐ་དད་པའྲི་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའྲི་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཟག་མེད་མཚན་ཉྲིད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི་མེད་ཀྲི་འོན་ཀང་དེ་

ནྲི་མཐོང་ལམ་གྲིས་རོགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡུན་རྲིང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་རེན་

ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་དེས་སང་བར་བྱ་བའྲི་དངོས་པོ་སྒོམ་སང་

གྲི་གཉེན་པོ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་སྒོམ་པར་བྱེད་”དོ
1
་ཞེས་སོན་པ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ལ་

འདོམས་པའོ། །ངག་དོན་ནྲི། རབ་”འབྱོར
2
་འདུས་བྱས་ཀྲི་དབྱྲིངས་མེད་པར་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འགྲེ། 

གསུམ་པ་གྲངས་ངེས་འཇུག་བསྡུ་བ་ནྲི། གདམས་ངག་ནྲི་བཅུར་གྲངས་ངེས་

སོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་འདྲི་ཙམ་ཁོ་ནས་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འགྱུར་བས་སོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་

དེས་འཕངས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཤེར་ཕྲིན་པ་ལ་བསྒྲུབ་པའྲི་སྒོམ་ཚུལ་གྲི་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༢ན།   ངོ    ཞོལ། ༣༥བ༦ན།   དོ   * དོ

2  མ་ཕྱི། ༢༩ན༢ན།   འཔོར    ཞོལ། ༣༥བ༦ན།   འབོར   * འབོར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་གང་ཡྲིན་པ་མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། དེའྲི་དམྲིགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་འཕགས་པའྲི་

བདེན་པ་བཞྲི་དང༌། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རེན་གང་ཡྲིན་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐབས་གསུམ་

དང༌། ལམ་ཁད་པར་དུ་འགྲོ་བ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་མ་ཆགས་པ་དང༌། ལམ་བོར་ནས་མྲི་ལྡོག་

པ་འགྲོ་བའྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་པ་ཡོངས་སུ་མྲི་ངལ་བ་དང༌། ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་མྲི་འགྲོ་

བའྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་པ་ལམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གྲི་དྲིན་མྲི་

འཇོག་པར་འགྲོ་བའྲི་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་གང་ཡྲིན་ལ་སྤན་ལྔ་དང༌། གཞན་དོན་བྱེད་པས་

ཚོགས་བསགས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྒྱུ་གང་

ཡྲིན་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང༌། སང་བྱ་མཐའ་དག་སངས་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་

རྒྱུ་ཡྲིན་པ་མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པའྲི་ལམ་དེ་དག་སེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདོམས་

ཚུལ་གདམས་ངག་གྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པའོ། །བཞྲི་པ་རོགས་དཀའ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་

བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲི་དོན་ནྲི། འདྲིར་སྐབས་སུ་བབ་པའྲི་བརོད་བྱ་ནྲི། བོད་

དག་གྲིས་མཚོན་བྱ་དོན་གྲི་དགེ་འདུན་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཞུགས་

འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། དེ་རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མཚོན་བྱེད་དཔེའྲི་དགེ་

འདུན་དུ་ཐ་སད་བྱས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཞུགས་འབས་ཀྲི་ཞུགས་འབས་དག་ཀང་བཤད་

པར་བྱ་བ་ཙམ་ཡྲིན་”མོད
1
་ཀང་འདྲིར་ནྲི་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་ལ། ཐེག་

ཆེན་གྲི་ཞུགས་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། དངོས་བརགས་བཤད་པ། གྲངས་དང་

མཚན་ཉྲིད་ལ་དཔད་པ། ས་”མཚམས
2
་སོ། །

དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི་སྐབས་འདྲིར། དགེ་འདུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༡ན།   མེད    ཞོལ། ༣༦བ༡ན།   མེད   * མོད

2  མ་ཕྱི། ༢༩བ༢ན།   མཆམས    ཞོལ། ༣༦བ༢ན།   མཚམས   * མཚམས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དཀོན་མཆོག་ལ་འདོམས་པའྲི་སྐབས་སུ་མདོ་ལས་མྲིང་གྲི་ཐ་སད་དངོས་སུ་མ་སོས་

པའྲི་བྱང་སེམས་མང་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། རེ་བཙུན་གྲིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཞུགས་འབས་ཀྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་ཉྲི་ཤུར་བསྡུས་ཏེ་

བསན་ཅྲིང་དེ་དག་ཀང་གཞན་དག་ན་རེ་བཏགས་པ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སང་རོགས་འགའ་ཞྲིག་ཆ་འད་བ་ཙམ་དང༌། དགོས་པ་ཐེག་

ཆེན་གྲི་གང་ཟག་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ལ་དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་ཡྲིད་ཆེས་སུ་ཞུགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་དང་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀྲི་མྲིང་བཏགས་པ་ཙམ་གྲིས་བྱང་སེམས་

དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་ཡྲིད་ཆེས་ནས་འཇུག་པ་དེ་ཐེག་དམན་གྲི་དགེ་འདུན་

དཀོན་མཆོག་ཏུ་ཡྲིད་ཆེས་ནས་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནམ། ཐེག་ཆེན་གྲི་དགེ་འདུན་དཀོན་

མཆོག་ཏུ་ཡྲིད་ཆེས་ནས་འཇུག་པ་ཡྲིན། དང་པོ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་འདའྲི་

རྲིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་ལན་དུ་འཇུག་པ་ལ། ལམ་དེ་ཡང་ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་དུ་ཡྲིད་

ཆེས་སྐེ་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་ལ་སོབ་འདོད་དང༌། ཐེག་

ཆེན་ཀྲི་སྐབས་འགྲོ་དང༌། སེམས་བསྐེད་སོགས་གང་ཡང་རྒྱུད་ལ་མེད་པའྲི་ཐེག་

ཆེན་ལམ་ཞུགས་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྟར་ཡང་མྲི་འཐད་”དེ
1
། དེ་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་ལ། བྱང་སེམས་མཐོང་

ལམ་པ་དང༌། བསྒོམ་ལམ་པ་སོགས་ལ་ཐ་སད་བཏགས་ན་ཐེག་དམན་གྲི་དགེ་འདུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༦ན།   ད    ཞོལ། ༣༧ན༢ན།   དེ   * དེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དཀོན་མཆོག་ཏུ་ཡྲིད་ཆེས་སྐེ་བར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་ཡང་དེ་འད་བའྲི་

རྲིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བྱང་སེམས་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

ཞུགས་འབས་ཀྲི་མྲིང་འདོགས་དགོས་ན། ཐེག་ཆེན་གྲི་འབས་བུ་ལ་ཐོབ་འདོད་

བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲི་མྲིང་

འདོགས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བྱང་སེམས་ཡྲིན་པ་ནྲི་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་དངོས་

ཡྲིན་པའྲི་གནོད་བྱེད་དང་།  དངོས་མྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་དུ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེ་

ཉྲིད་དངོས་ཡྲིན་མྲིན་རོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དུ་ན་སྒ་ཡྲིན་པ་དེ་སྒ་མྲི་

རག་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས་

རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བར་ཐོབ་པར་མྲི་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་

སྨྲ་བ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ནྲི་བྱང་སེམས་ཀྲིས་ཐེག་དམན་གྲི་འབས་བུ་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་

པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་འབས་མཚན་ཉྲིད་པ་མེད་པའྲི་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འབེལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་

”དགོས
1
་པ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར།  བཏགས་པ་བར་མྲི་འཐད་དོ། །ཁ་ཅྲིག་བྱང་སེམས་

ཡྲིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པར་འགལ་བར་ཁས་བངས་ནས་དེ་མ་ཐག་འགྲེལ་བའྲི་

ཚིག་དོན་འཆད་པ་ན། འདྲི་ལྟར་སྨྲ་སེ། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་མཐོང་བའྲི་ལམ་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅོ་ལྔ་གནས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་འབས་

གནས་ཀྲི་སང་རོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོན་པས་ན། འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་སེ། དེ་

ལ་དབང་རྟུལ་དད་པའྲི་རེས་འབངས་དང༌། དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྲི་རེས་འབངས་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༣ན།   དགེས    ཞོལ། ༣༧ན༦ན།  དགོས   * དགོས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་དངོས་འགལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀུན་སྦོར་

གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དགེ་སྦོང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་འབས་བུ་ལ་གནས་པ་

ཅེས་སྨྲས་ནས། འགྲེལ་པའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ན། མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་

པ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་སུ་གདགས་སུ་རུང་སེ། ཀུན་

སྦོར་གསུམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དགེ་སྦོང་གྲི་ཚུལ་གྲི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་

བརོན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་ཞུགས་སུ་

ཐལ་ལོ། །མཚན་ཉྲིད་དེའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག །མཐར་

གྲིས་པའྲི་རྒྱུན་ཞུགས་”ཞུགས
1
་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཐོང་ལམ་གྲི་སྔར་འདོད་པའྲི་

བསྒོམ་སངས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཅུང་ཟད་མ་སངས་པའམ། ལྔ་པའྲི་བར་ཅྲི་རྲིགས་པར་

སངས་ཀང་རུང༌། དྲུག་པ་མ་སངས་ལ། རོགས་པའྲི་ཁད་པར་སྦོར་ལམ་སན་གཅྲིག་

པ་ནས་སྐད་ཅྲིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་གནས་པའོ། ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། བྱང་

སེམས་ཡྲིན་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པར་འགལ་ལོ། ཞེས་སྨྲས་ནས་ཚིག་དོན་འཆད་

པ་ན། སྐབས་གཉྲིས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་

མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་གྲི་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་གནས་ཤྲིང༌།”སྔར
2
་

འདོད་པའྲི་སྒོམ་སངས་མ་སངས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཞེས་སྨྲ་བའང་བྱང་

སེམས་དེ་ལ་མཚན་ཉྲིད་དེ་”ཚང
3
་བར་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། འདྲིར་བྱང་སེམས་ལ་ཞུགས་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༧ན།   ཞགས    ཞོལ། ༣༧ན༤ན།   ཞུགས   * ཞུགས

2  མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན།   སྔར    ཞོལ། ༣༨ན༡ན།   སར

3  མ་ཕྱི། ༣༠བ༣ན།   ཚང    ཞོལ། ༣༨ན༡ན།   ཆང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཛད་པ་ནྲི། དངོས་ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་ཏེ། བཏགས་པ་བའྲི་ཚུལ་ལ་ཇྲི་སྐད་

བཤད་པའྲི་གནོད་པ་འབབ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བཏགས་པ་བར་བཞེད་ན་འདོགས་པའྲི་

ཆོས་གསུམ་སོགས་འཆད་རྲིགས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའྲི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་དད་པའྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ནས་བརམས་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བར་དུ་གང་

ཟག་གྲི་རྣམ་གཞག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་འཁོར་ལོའྲི་མདོ་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ནས་

བྱང་སེམས་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཡོད་པར་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྲྲིད་

རེར་འགྲོ་གཟུགས་ཀྲི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པ་”ཙམ
1
་ལ་བཤད་པ་ཡང༌། བྱང་

སེམས་ལ་སྲྲིད་རེར་འགྲོ་མཚན་ཉྲིད་པ་འཇོག་བཞེད་ཅྲིང༌། བྱང་སེམས་སྲྲིད་རེར་

སྐེ་མྲི་བཞེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མྲིན་གྲི། གཞན་དུ་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་འཁོར་ལོའྲི་མདོའྲི་དགོངས་པ་ནྲི་བྱང་སེམས་ལ་

ཞུགས་འབས་ཀྲི་ཐ་སད་བཏགས་པའྲི་དགོངས་པ་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲས་

པའང་མྲི་འཐད་དེ། ཅྲི་ཐེག་དམན་གྲི་མདོར་བྱང་སེམས་ལ་དེ་འདའྲི་ཐ་སད་བཏགས་

པ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་འཁོར་ལོའྲི་མདོ་རང་ཉྲིད་དུ་དེ་ལྟར་བཏགས་

པའྲི་དགོངས་གཞྲི་འཆད་པ་ཡྲིན་ནམ། ཡུམ་གྲི་མདོ་སོགས་སུ་དེ་ལྟར་བཏགས་བའྲི་

དགོངས་གཞྲི་འཆད་པ་ཡྲིན་ནམ། གང་འདོད་དང་། དང་པོ་མྲི་འཐད་དེ། ཐེག་དམན་

1  མ་ཕྱི། ༣༠བ༦ན།   ཅམ    ཞོལ། ༣༨ན༤ན།   ཙམ   * ཙམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གྲི་མདོ་ལས། དེ་ལྟར་བཏགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁེད་རང་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་མྲི་འཐད་དེ། མདོ་དེའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་མཇུག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གང་ལ་དགོངས་ཏེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའྲི་འབས་བུ་བསན་པ་

དང༌། ཞེས་པ་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བར་བསན་པ་བཤད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཞུག་

པས། དེའྲི་ལན་གསུངས་པ་གང་ཞྲིག །མདོ་དེར་དེའྲི་གོང་དུ་ཞུགས་འབས་ཀྲི་ཐ་

སད་བྱང་སེམས་ལ་བཏགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཕྲིར་

མྲི་ལྡོག་འཁོར་ལོའྲི་མདོ་ལས། དགྲ་བཅོམ་པར་བརོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསུངས་

པ་གང་ཞྲིག །ཡུམ་གྲི་མདོ་སོགས་སུ་བྱང་སེམས་ལ་དགྲ་བཅོམ་པ་གསུངས་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་དགྲ་བཅོམ་པར་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་

སོགས་འཆད་པར་ཁས་ལེན་ན། སངས་རྒྱས་དགྲ་བཅོམ་བཏགས་པ་བར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་འཁོར་ལོའྲི་མདོ་ནྲི། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་སྒྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ལས། མཐར་ཐུག་གྲི་མང་འདས་ཀྲི་

རྒྱུན་ལ་ཞུགས་པའྲི་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་མེད་པར་བསན་ནས། བྱང་སེམས་ལ་དེ་

དག་ཡོད་པར་སོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། མདོ་འདྲིའྲི་འཆད་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

རྒྱས་པར་འཆད་པར་འདོད་དོ། །ཉན་ཐོས་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་དངོས་མེད་པའང་

མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་དངོས་མེད་པའང་གང་གྲིས་འགོག །ཉན་

ཐོས་ལ་དགེ་སྦོང་གྲི་འབས་བུ་ཡང་མེད་པར་འདོད་དགོས་པས། ཟག་མེད་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དང༌། རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང༌། འགོག་བདེན་དངོས་ལ་སོགས་པ་ཡང་མེད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཉན་ཐོས་ལ་མང་འདས་དངོས་ཀང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཐར་ཐུག་གྲི་མང་འདས་དངོས་མེད་པ་ཡྲིན་གྲི་མང་འདས་ཙམ་ཡང་མེད་པ་མྲིན་

ཏེ། ཐར་པའང་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། མང་འདས་ཡྲིན་ན་མྲི་གནས་པའྲི་མང་

འདས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པས་མང་འདས་ཀྲི་མཐར་ལྷུང་བ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། གཞྲི་ཤེས་ཀྲིས་ཉེར་ཞྲིར་ཁྲིད་པའྲི་བཞེད་དོན་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ་ནྲི། བྱང་སེམས་ལ་ཕྲིར་མྲི་འོང་མཚན་ཉྲིད་པ་མེད་

པར་ཐལ། ཕྲིར་མྲི་འོང་གྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་བྱང་སེམས་དེ། ད་དུང་འགྲོ་བའྲི་དོན་དུ་འདོད་

པར་སྐེ་བ་ཚད་མེད་པ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ཉན་ཐོས་ཕྲིར་མྲི་འོང་དེའང༌། 

སར་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་གཞན་དོན་དུ་འདོད་པར་སྐེ་བ་ཚད་མེད་པ་

འཛིན་ནམ། མྲི་འཛིན། མྲི་འཛིན་ན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་ཐལ་ལོ། །འཛིན་ན་

དེར་ཐལ། དེའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་དངོས་སོ། །འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བྱང་

སེམས་ལ་དངོས་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། གཞུང་དེ་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ཚུལ་སོན་པའྲི་མདོ་ངེས་དོན་དུ་ཁས་བངས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་

པས་འདྲིར་མྲི་གནོད་དོ། །འོ་ན་བྱང་སེམས་རང་སངས་རྒྱས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། འདྲིར་

རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྲི་

རང་སངས་རྒྱས་ནྲི་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འད་སེ། ཐེག་དམན་གྲི་དེ་ནྲི་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་

བུའྲི་ཕྲིར་དུ་བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་

པས། དེ་ཡྲིན་ན་དགྲ་བཅོམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ནྲི་སངས་རྒྱས་མེད་

ཅྲིང་བྱང་སེམས་གཞན་མེད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་དུ་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུར་གནས་ནས་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བྱང་ཆུབ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལས་གསུངས་པས་དགྲ་བཅོམ་མྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གཞན་དུ་ན་ཐེག་ཆེན་དགྲ་བཅོམ་དུ་འགྱུར་བས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གྲི་

ནང་དུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སོན། དེ་བས་ན་མདོ་དང་འགྲེལ་པ་རྣམས་ལས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་

གསུངས་པས་ཚུལ་དེ་ཡྲིན་པས་སྐབས་འདྲིར་ཐེག་དམན་རང་སངས་རྒྱས་དང་

ཚུལ་འད་བས་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་ནྲི་བབ་ཅོལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར། ཐེག་དམན་ལ་

ནྲི་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་པས་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། 

འདྲིར་ནྲི་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུར་གནས་ནས་གནས་དེར་སངས་རྒྱ་བར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མདོ་ལས་རང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་

རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དག་ཡོད་དེ། ཞེས་”གསོལ
1
་བར་གསུངས་ཀང་

འགྲེལ་པ་གཉྲིས་སུ་རང་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་སོས་པ་ནྲི་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུངས་པ་ཡྲིན་

པས། དོན་ནྲི་བསེརུ་ལྟར་གནས་ནས་རང་ཉྲིད་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་

ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་བུ་དངོས་ཡྲིན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཤྲིན་ཏུའང་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གྲངས་ལ་དཔད་པ་ནྲི། ཉྲི་ཤུའྲི་གྲངས་འཇོག་ཚུལ་ལ། ལེ་བརྒྱད་

མར། གཞུང་གྲིས་ཟྲིན་པ་ཉྲི་ཤུ་དང་བརྒྱད་པ་དང༌། འབས་གནས་དང་པོ་གསུམ་

དང༌། དགྲ་བཅོམ་འབས་ཞུགས་རྣམས་ཀྲི་མདོ་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་འབྱུང་བ་ལ། འཕགས་

པས་གཞུང་གྲི་འོག་མྲིན་འགྲོ་ནས་སྲྲིད་རེར་འགྲོ་བའྲི་བར་ལྔ་པོ་གོང་འཕོ་བ་ཞེས་

གཅྲིག་ཏུ་བགྲངས་ཤྲིང༌། བརྒྱད་པ་དང་འབས་གནས་པར་བ་གཉྲིས་དགྲ་བཅོམ་

ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ”སྣོན
2
་པས་ཉྲི་ཤུར་འཆད་ལ། སོབ་དཔོན་གྲིས་བརྒྱད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༧ན།   གསལ    ཞོལ། ༣༩བ༤ན།   གསོལ   * གསོལ

2  མ་ཕྱི། ༣༢ན༣ན།    ཞོལ། ༤༠ན༡ན།   མནན   * སྣོན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དང༌། ཕྲིར་མྲི་འོང་འབས་གནས་ཙམ་པོ་དང༌། འོག་མྲིན་འགྲོ་རྣམས་དབྱེ་གཞྲིར་

བྱས་ནས་རང་རང་གྲི་དབྱེ་བ་ལས་གྲངས་འཛིན་ལ་སོགས་པ་མ་བགྲངས་ཤྲིང༌། 

བྱང་སེམས་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐེ་བ་དོན་དུ་མྲི་གཉེར་བས་སྲྲིད་རེར་འགྲོ་དང་

གཟུགས་ཀྲི་ཆགས་བཅོམ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སོ་སོར་མ་བགྲངས་ཤྲིང༌། རྒྱུན་

ཞུགས་དང་ཕྲིར་འོང་འབས་གནས་ཙམ་པོ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་གསུམ་མདོ་

ལས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་ཉྲི་ཤུར་མཛད་དོ། 

གསུམ་པ་ས་མཚམས་ནྲི། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའྲི་མ་མཐའ་ས་དང་པོ་དང༌། 

དགྲ་བཅོམ་ཞུགས་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་འཕགས་པས་བཤད་ཅྲིང༌། གཞན་རྣམས་ཀྲི་ནང་

གསེས་ཀྲི་ས་མཚམས་ཞྲིབ་ཏུ་དཀའ་བར་སྣང་ན་ལོགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་

འདོད། །གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་

གྲི་སྐབས་སུ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གསུངས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ལྔ་ལས། ཟུང་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྲི་སྐོར་ལ་ཞུགས་

གནས་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་

མཐོང་བའྲི་ལམ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་གྲི་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་གནས་

ཤྲིང༌། སྔར་འདོད་པའྲི་སྒོམ་སངས་མ་སངས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་

དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་སྦོར་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་དགེ་

སྦོང་གྲི་ཚུལ་གྲི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་བརོན་པས་སོ། །དབྱེ་ན་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། 

དབང་རྟུལ་དད་པའྲི་རེས་འབང་དང༌། དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྲི་རེས་འབང་གྲི་བྱེ་བག་གོ། 

གཉྲིས་པ་ལ་ཙམ་ཁད་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གནས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ཉྲིད་སྒོམ་སངས་

གསུམ་མམ་བཞྲི་སངས་ཤྲིང༌། ལྷའྲི་སྐེ་བ་རྲིགས་མཐུན་གཉྲིས་སམ་གསུམ་”ལེན
1
་

པ་ལྷ་དང་མྲིའྲི་སྐེ་བ་རྲིགས་མཐུན་གཉྲིས་སམ་གསུམ་ལེན་པ་ལྷ་དང་མྲིའྲི་རྲིགས་

ནས་རྲིགས་སུ་སྐེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་གནས་ཙམ་པོ་ལས་གཞན་ཁད་པར་ཅན་རྣམ་

པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ནོ། །ཟུང་གཉྲིས་པ་ཕྲིར་འོང་གྲི་སྐོར་ལ་ཞུགས་འབས་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་སྔར་གྲི་བྱང་སེམས་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོ་དེ་གཉྲིས་

བཅུ་དྲུག་པ་གནས་པ་དད་པ་དང་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དག་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་

གཉྲིས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་བརོན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འབས་གནས་ལ་ཙམ་ཁད་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། འདོད་ཉོན་དྲུག་པ་སངས་པའྲི་རྣམ་གྲོལ་

ལམ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ལན་ཅྲིག་ཕྲིར་འོང་བ་ཡྲིན་ནོ། །གོང་གྲི་

འབས་བུ་དེ་འད་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། བྱང་

སེམས་ཕྲིར་འོང་དེ་ཉྲིད་འདོད་པའྲི་སྒོམ་སངས་ཉོན་མོངས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་སང་

ཞྲིང་དགུ་པ་མ་སངས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། གཞན་བར་ཆད་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདོད་

པར་སྐེ་བ་ལན་ཅྲིག་བངས་ནས་ཉེར་”ལེན
2
་གྲི་ཕུང་པོ་སངས་པའྲི་ཞྲི་བ་མངོན་དུ་

བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་འོང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟུང་གསུམ་པ་ཕྲིར་མྲི་འོང་གྲི་སྐོར་ལ་ཞུགས་

གནས་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་བྱང་སེམས་དད་པ་དང་”མཐོང
3
་བས་ཐོབ་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༢ན།   ལེན    ཞོལ། ༤༠བ༢ན།   ལོན

2  མ་ཕྱི། ༣༢བ༦ན།   ལེན    ཞོལ། ༤༠བ༦ན།   ལན

3  མ་ཕྱི། ༣༢བ༦ན།   མཐོང    ཞོལ། ༤༠བ༦ན།   མཐང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་དེ་དག་འདོད་པའྲི་སྒོམ་སངས་ཉོན་མོངས་དགུ་སོང་བ་ལ་བརོན་པ་ན་ཆོས་ཅན། 

འབས་བུ་གསུམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐ་མའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་སངས་པས་

རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་འབས་བུ་ཐོབ་ཕྲིར་དུ་བརོན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་སྔ་མ་

བཞྲིན་དུ་གྲངས་འཛིན་གཅྲིག་ཡྲིན། 

གཉྲིས་པ་ལ། དབྱེ་གཞྲི་ནྲི་དགུ་པ་དེ་སངས་པའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་

བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཕྲིར་མྲི་འོང་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འདའྲི་འབས་བུ་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་ལས། དང་པོ་བྱང་སེམས་བར་མ་དོར་འདའ་བ་ནྲི། གཟུགས་

སུ་སྐེ་བའྲི་ཀུན་སྦོར་སངས་ལ། མངོན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཀུན་སྦོར་མ་སངས་པས་

གཟུགས་ཀྲི་བར་སྲྲིད་གྲུབ་པ་ན་ལམ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་སངས་

པའྲི་ཞྲི་བ་འཐོབ་པའོ། །སྐེས་ནས་འདའ་བ་ནྲི། ཀུན་སྦོར་གཉྲིས་ཀ་མ་སངས་པས་

གཟུགས་སུ་སྐེས་ཙམ་ན་དེ་འཐོབ་པའོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དང་བཅས་པས་

འདའ་བ་ནྲི། གཟུགས་སུ་སྐེས་ནས་འབད་རོལ་ཆེན་པོས་དེ་འཐོབ་པའོ། །མངོན་

པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནྲི། གཟུགས་སུ་སྐེས་

ནས་འབད་པ་ཆུང་ངུས་དེ་ཐོབ་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། གོང་དུ་འཕོ་བ་སེ། དེ་ཡང་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་འོག་མྲིན་གྲི་མཐར་ཐུག་

པར་འགྲོ་བ་ནྲི། འཕར་བ་དང་ཆེད་འཕར་བ་དང་།  གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆྲི་འཕོ་བ་

ཉྲིད་ཀྲིས་གོང་དུ་འཕོ་བ་སྲྲིད་རེར་འགྲོ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྲིམ་བཞྲིན་

ཕྲི་མ་ལ་ཚངས་རྲིས་སུ་སྐེས་ནས། དེའྲི་རེས་མ་ལ་འོག་མྲིན་དུ་དེ་འཐོབ་པ་དང༌། 

ཚངས་རྲིས་ནས་གནས་འོག་མ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྐེ་ཞྲིང་། བར་གྲི་གནས་གཞན་



 801 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བརྒལ་ཏེ་འོག་མྲིན་དུ་དེ་འཐོབ་པ་དང༌། ”ཚངས
1
་ཆེན་མ་གཏོགས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་

གནས་གཞན་ཐམས་ཅད་དུ་སྐེས་ནས་འོག་མྲིན་དུ་དེ་འཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་བྱང་སེམས་ཕྲིར་མྲི་འོང་དེ་ཉྲིད་སྲྲིད་པའྲི་རེ་མོའྲི་མཐར་ཐུག་པར་

འགྲོ་བ་ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་དེར་སྐེ་བའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་སེ། 

དབྱེ་ན། མཐོང་བའྲི་ཆོས་ལ་ཞྲི་བ་དེ་འཐོབ་པ་དང༌། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

ལུས་ཀྲིས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་གོང་འཕོ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གཉྲིས་སོ། །བཞྲི་པ་དགྲ་

བཅོམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ནྲི། སྲྲིད་རེའྲི་ཉོན་མོངས་དགུའྲི་ས་བོན་སོང་

བ་ལ་བརོན་པའྲི་བྱང་སེམས་སོ། །ལྔ་པ་ར་བར་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་པ་རང་

ཉྲིད་གཅྲིག་པུར་གནས་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་བྱང་སེམས་ནྲི། སངས་

རྒྱས་མྲི་བཞུགས་ཤྲིང༌། བྱང་སེམས་གཞན་མེད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་དུ་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་

རྒྱ་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཉྲི་ཤུའོ། །

གསུམ་པ་དེ་དོན་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་རོགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པ་

ལ། ཐོག་མར་སྒོམ་བྱུང་གྲི་རོགས་པ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་སྐེ་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒྲུབ་པ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲིའྲི་

དོན་ལ། རེན། ངོ་བོ། བོ་རྲིགས་དཔད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྦོར་

ལམ་སྐེ་བའྲི་ལུས་དང༌། སེམས་ཀྲི་རེན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ”ཚེ
2
་དེ་ལ་སྐེ་བའྲི་རེན་གྲི་

གང་ཟག་ནྲི། གླྲིང་གསུམ་གྲི་སྐེས་པ་དང༌། བུད་མེད་འདོད་ལྷ་དང་བཅས་པ་གང་

རུང་ཞྲིག་དགོས་ལ། སེམས་ཀྲི་རེན་ནྲི། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༣ན༥ན།   ཆངས    ཞོལ། ༤༡བ༡ན།   ཚངས   * ཚངས

2  མ་ཕྱི། ༣༣བ༢ན།   ཚེ    ཞོལ། ༤༡བ༥ན།   ཆེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརེན་ཅྲིང་བྱང་སེམས་ཐབས་མཁས་པས་འདོད་སེམས་ལ་ཡང་བརེན་པར་ནུས་པ་

ཡྲིན་ལ། སྤྲིར་ཞྲི་གནས་ཀྲི་སེམས་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་ཞྲིག་ལ་མ་བརེན་པར་ལྷག་

མཐོང་གྲི་ཤེས་དངོས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་དོ། །གཟུགས་མེད་པའྲི་སེམས་ལ་བརེན་པ་མྲིན་ཏེ་

ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཉེར་བསོགས་ཕྲི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་མྲིན་ཏེ། དང་

པོའྲི་དངོས་གཞྲི་མ་ཐོབ་པར་དེ་དག་མྲི་འཐོབ་ཅྲིང༌། དངོས་གཞྲི་ཐོབ་ནས་ཉེར་

བསོགས་ལ་བརེན་པ་དགོས་པ་མེད་དེ། ཞྲི་གནས་ཤས་ཆུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་

པ་ངོ་བོ་ལ། ”མཚན
1
་ཉྲིད་དང་”དབྱེ

2
་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་རོགས་རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་བདེན་པ་མངོན་རོགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་

འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང༌། 

གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། དོད། རེ་མོ། བཟོད་པ། ཆོས་མཆོག་བཞྲིའོ། །དོད་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྲི་དོན་སྒོམས་པས་གཟུང་བ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སྣང་དང་པོར་ཐོབ་པ་ཙམ་

གྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང༌། རེ་མོའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་གྲི་དོད་ལ་ལྟོས་ཏེ་

གཟུང་བ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སྣང་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ཙམ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་

འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང༌། བཟོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། འཛིན་པ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་

སྣང་དང་པོར་སྐེས་པ་ཙམ་གྲིས་ཕེ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་”བྱུང
3
་། ཆོས་མཆོག་

གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་གྲི་བཟོད་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ། འཛིན་པ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༤ན།   མཆན    ཞོལ། ༤༢ན༢ན།   མཚན    * མཚན

2  མ་ཕྱི། ༣༣བ༤ན།   དབ    ཞོལ། ༤༢ན༣ན།   དབེ   * དབེ

3  མ་ཕྱི། ༣༣བ༧ན།   བང    ཞོལ། ༤༢ན༦ན།   བྱུང   * བྱུང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྣང་ལྷག་པར་གྱུར་བའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང༌། དེ་ཡང་སྤྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་མེད་དུ་སྒོམ་པར་འད་ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་རགས་པའྲི་རྲིམ་པས་རོགས་བྱ་ལ་

གསལ་སྣང་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་བོ་”རྲིགས
1
་དཔད་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་

སྦོར་ལམ་འདྲི་དག་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་སྒོམ་བྱུང་གྲི་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་པས་ཆོས་

ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པར་ཐལ་ཞྲིང་ཐེག་ཆེན་

སྦོར་ལམ་གྲིས་མཐོང་སང་གྲི་ས་བོན་སོང་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་རྣལ་བྱོར་

མངོན་སུམ་ཡང་མྲིན་ཞྲིང་། སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་ཡང་མྲིན་གྲི། གཉྲིས་སྣང་གྲི་

རོག་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་འདྲི་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་

མེད་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། དེ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་འཁྲུལ་བའམ། མ་འཁྲུལ་བ་གང་ཡྲིན། དང་པོ་

ལྟར་ན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཉྲིད་ལ་ལོག་ཤེས་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཆོས་ཉྲིད་ལ་རོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན། རྣམ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་ལ་རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་དེ་དེའྲི་དོན་སྤྲི་ཤར་

བའྲི་སྒོ་ནས་འཛིན་པའྲི་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཀང་ཆོས་ཉྲིད་ལ་གསལ་སྣང་ཡོད་

པར་བཤད་པ་ནྲི། སྒོམ་སོབས་ཀྲིས་དེའྲི་དོན་སྤྲི་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། 

མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་དོན་མྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༡ན།   རགས    ཞོལ། ༤༢བ༡ན།   རྱིགས   * རྱིགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད། དང་པོ་ལ་གསུམ་

ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། ལས་དང་པོ་བ་དེ་ལྟར་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་ལ་ངེས་པར་

འབྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་འབྱུང་བས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་འཆད་

དོ། །ར་བ་ནྲི། ཁད་པར་འཕགས་སོ། །གང་ལས་ན། ཉན་ཐོས་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་

བཅས་པ་དག་གྲི་སྦོར་ལམ་ལས་སོ། །གང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐོབ་པ་ཡྲི་

དོད་སོགས་སོ། །གང་གྲིས་ན་དམྲིགས་པ་དང་ནྲི་རྣམ་པ་དང༌། །རྒྱུ་དང་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པ་དང༌། །རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་རྣམ་རོག་བཞྲི་བོ་ལྡན་པ་ལ་བརེན་པ་

དང༌། ཆུང་དང་འབྲིང་དང༌། ཆེན་པོ་ནྲི། དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་

ཆེན་གྲི་དོད་སོགས་བཞྲི་ཆོས་ཅན། ཐེག་དམན་གྲི་དོད་སོགས་བཞྲི་ལས་ཁད་པར་

འཕགས་ཏེ། དམྲིགས་པ། རྣམ་པ། རྒྱུ། ཡོངས་འཛིན། རོག་པ། དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

དེ་དག་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཀས་ཆུང་

འབྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་ཡང་ཁད་ཆོས་སུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ་འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་སུ་དེ་ལྟར་

བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཆུང་འབྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་

སམ་ན། འདྲིར་སྦོར་ལམ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དམྲིགས་

རྣམ་མྲི་འད་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འད་བའྲི་

སྒོ་ནས་ཐེག་དམན་གྲི་སྦོར་ལམ་ལ་དབྱེ་བ་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པའྲི་

ཁད་ཆོས་དང་བཟློས་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་

སྤྲིའྲི་ལྡོག་པ་ནས་བསན་ཞྲིང༌། འདྲི་ནྲི་དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་དུ་མ་དབྱེར་ཡོད་

པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཁད་ཆོས་སུ་བརོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར། 
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ནྲི་རྣམ་པ་ཆུང་ངུ་དང༌། འབྲིང་དང༌། ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པས་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་འགྲེལ་ཆུང་”དུ
1
་ཆུང་འབྲིང་

གྲི་དབྱེ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཤྲིན་ཏུའང་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དམྲིགས་

པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་པ། ཞེས་སོགས་ར་འགྲེལ་རྣམས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པའྲི་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འད་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་བཅུ་

གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་བྱེད་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན། དེ་

དག་ནྲི་དམྲིགས་རྣམ་གྲི་ཁད་ཆོས་ཙམ་པོ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་མྲིན་ལ། མདོར་

བསན་གྲི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ཞེས་པ་ཡན་

ཆད་ཀྲིས་ཁད་གཞྲི་བསན་ནས། ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་ཆུང་འབྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་སོན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཁད་

ཆོས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་ངེས་པར་འབྱེད་

པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ནྲི། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་འཆད་དོ། །དེས་ན་

གཞུང་ཕལ་ཆེ་བར་ཆུང་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་པ་ལས་མྲི་

འབྱུང་ཡང་མ་དག་པར་མངོན་པས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཞེས་བཤད་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་འགྲེལ་ཆེན་དང་ཤྲིན་ཏུ་འགྲྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་

ལས་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་པོ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་པ་ལས་

བྱུང་བའྲི་དོ་བར་གྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལས། 

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས་ཁད་ཆོས་བསན་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༤ན།   ངུ    ཞོལ། ༤༤ན༡ན།   དུ   * དུ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་རོག་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བརེན་པ་འདྲི་དག་རེ་རེ་ཞྲིང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་

པོའྲི་དབྱེ་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ། ”སྔོན
1
་ཆད་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྲི་གཞུང་འདྲི་དག་ཆ་

ཙམ་ཡང་འཆད་ཤེས་པ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ངོ༌། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལས་ན། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དོ་བ་ལས་སོ། གང་ན། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་ཐོབ་

པ་ཐར་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་དགེ་བའྲི་ར་བའྲི་

འོག་ཏུ་བྱུང་བ་འབས་བུ་བདེན་པ་བཞྲི་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། ངོ་བོ་འཇྲིག་

རེན་པའྲི་སྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བ། དབྱེ་ན། ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་

བོ་དོ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་རེ་མོར་གྱུར་པ་དང༌། 

དེའྲི་འོག་ཏུ་བཟོད་པར་གྱུར་པ་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་རྣམས་

སོ། །ཁད་ཆོས་གང་གྲིས་ན་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བས་སམ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དང་འབེལ་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རོགས་”ཚུལ
2
་མྲི་འད་བའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་ཕེ་བ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་

ཆེན་པོ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དམྲིགས་པའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་བདེན་པ་

བཞྲིའྲི་དངོས་པོ་མྲི་རག་སོགས་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཆོས་སུ་བལྟ་བའྲི་གཉེན་པོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་

དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གཏོགས་པ་སེ། མཐོང་ལམ་དུ་བདག་མེད་གསུམ་ག་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༢ན།   སྔན    ཞོ ། ༤༤ན༡།   སྔོན   * སྔོན

2  མ་ཕྱི། ༣༥ན༦ན།   ཆུན    ཞོལ། ༤ན༥ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རོགས་པའྲི་རྒྱུའྲི་ངོ་བོ་དང༌། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་སྲྲིད་ཞྲི་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པས་

སང་བར་བྱ་བའྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་རེ་མོའྲི་

སྐབས་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་དག་དང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྲིས་

སོ། །ངག་དོན་སྔར་དང་འདའོ། །དེ་དག་གྲི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་

ན། ཁད་ཆོས་ཐ་མ་ལྔ་པོ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་གྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཉན་ཐོས་དེ་དག་གྲི་དོ་བར་གྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའྲི་ར་བ་ནྲི་ཐེག་

དམན་གྲི་ལུགས་ལས་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་དངོས་

པོའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེན་པ་བཞྲི་ཙམ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་

བལྟ་བའྲི་གཉེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཞུགས་པ་དང༌། རང་

གྲི་ཐེག་པ་བདག་མེད་ཉྲི་ཚེ་བ་རོགས་པ་ཁོ་ནའྲི་ཆེད་དུ་དང༌། སྔར་བཤད་པའྲི་

ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བལ་བ་དང༌། རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་དང༌། ཐེག་ཆེན་

སྦོར་ལམ་ལ་ལྡན་པའྲི་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་ལྡན་པར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཁད་ཆོས་དང་པོ་ཆུང་འབྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་

པ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་རྣམས་ནྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བཟོད་པ་འབྲིང་གྲི་

གནས་སྐབས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་རྒྱུའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའྲི་གནས་སྐབས་ཁ་

ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་འབས་བུའྲི་གནས་སྐབས་བཟོད་པ་ཆུང་ངུའྲི་གནས་སྐབས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་
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བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་དོད་ཆུང་ངུ་སོགས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ནྲི་”ཆོས་ཉྲིད
1
་

ཀྲི་རྣམ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁད་ཆོས་ཇྲི་ལྟར་སྲྲིད་པ་བཞྲིན་ཁད་གཞྲི་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་

དངོས་པོ་ལ་དམྲིགས་བའྲི་སྒོ་ནས་ཕེ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཉན་རང་ཐབས་མྲི་མཁས་པའྲི་

སྦོར་ལམ་ལ་དེ་འདའྲི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པའྲི་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འད་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། སྔ་མ་བཅུ་

གཉྲིས་པོ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཀྲི་རྣམ་པ་གཞན་གྲིས་ཀང་བདེན་པ་

བཞྲི་ལ་ཀུན་ཏུ་དམྲིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཤེས་སྒྲིབ་རྲིགས་ཇྲི་སེད་

པའྲི་གཉེན་པོ་ཡང་དེ་སེད་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདྲིར་མྲི་

འཆད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། མདོར་བསྡུས་ཏེ་རྣམ་པར་”བཀྲོལ
2
་བ་”ཙམ

3
་དུ་བརོད་པར་

འདོད་པས་མ་སྤོས་སོ། །བདེན་བཞྲི་ལ་རྣམ་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་མྲི་འཐད་དེ། བཅུ་དྲུག་

ཏུ་ངེས་པར་གསུངས་པས་སོ་ཞེ་ན། གང་གྲི་ཕྲིར་འདྲི་ནྲི་ཐེག་དམན་ལས་རྣམ་པར་

གཞག་པ་གཞན་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ནྲི་དེ་དང་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་སུན་འབྱྲིན་པར་བརོད་པར་མྲི་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དབྱེ་བ་དང་རྒྱུའྲི་ཁད་ཆོས་རོག་པའྲི་ཁད་

ཆོས། ཡོངས་འཛིན་གྲི་ཁད་ཆོས་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་སྤྲིའྲི་མཚམས་

སྦར། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད། བརོད་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། 

གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་བའྲི་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༥ན།   ཆོས་ཉྱིད    ཞོལ། ༤༤བ༦ན།   ཉྱིད

2  མ་ཕྱི། ༣༥བ༧ན།   བཀོལ    ཞོལ། ༤༥ན༣ན།   བགོྲལ

3  མ་ཕྱི། ༣༥བ༧ན།   ཅམ    ཞོལ། ༤༥ན༣ན།   ཙམ   * ཙམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཞེ་ན་དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི་ཡྲི་དང་པོ་དོད་ལ་གསུམ་དུ་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་ལ། ར་འགྲེལ་

གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི་དམྲིགས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུ། 

ཞེས་པ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་རེ་རེ་ཞྲིང་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་པས། ར་བར་

དོད་ཆུང་ངུའྲི་མཇུག་ཏུ་སྦར་བ་ཡྲིན་ཀང༌། འགྲེལ་པས་ཚིག་ཚོགས་སྐྱུངས་པའྲི་

ཕྲིར་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལས། དམྲིགས་རྣམ་གྲི་ཁད་པར་

གསུམ་བཤད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དོད་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་སྒ་དོན་དང་བཅས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་དུཿཁ་ལ་སོགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་པོ་ལ་བརེན་པ་མྲི་རག་པ་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། དོད་ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་

བདེན་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དོད་ཆུང་ངུ་ལ་གནས་

པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་”ལ་སོགས
1
་པའྲི་བདེན་པ་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་དང༌། ལྷག་པར་དམྲིགས་པ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་དོད་ཆུང་ངུ་དེའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དམྲིགས་པ་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་གྲི་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པའྲི་དོད་ཆུང་ངུའྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྦོར་བ་འགོག་ཚུལ་

འདྲི་གཉྲིས་དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིགས་འགྲེའོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་དོ་བ་

ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གཏོགས་པ་སེ། ཐེག་ཆེན་མཐོང་

ལམ་དུ་བདག་མེད་གསུམ་ག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་རྒྱུའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་པར་ཁོང་དུ་

ཆུད་པར་བྱའོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་དོད་འབྲིང་གྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། མོས་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༦ན།   སོགས    ཞོལ། ༤༥བ༣ན།   ལ་སོགས   * ལ་སོགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དག་གྲིས་གྲངས་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་བདེན་པ་

དང༌། དེ་འགག་པའྲི་དགག་པ་བདེན་པ་བདག་མྲི་དམྲིགས་ཤྲིང་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་

བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། དོན་དམ་པར་མྲིང་ཐམས་

ཅད་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱུན་མྲི་འད་བ་དང༌། རྒྱུན་འད་བར་འཇུག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དག་བདེན་པར་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རོགས་པའྲི་དོད་འབྲིང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། །ཆེན་

པོའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་གྲི་ཆོས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བརར་བཏགས་པའྲི་ཆོས་ཐ་སད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བས་ཁད་པར་དུ་

བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་དོན་དམ་

པར་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རོགས་པའྲི་དོད་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་

ནོ། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ཐེག་ཆེན་གྲི་དོ་བར་གྱུར་པ་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་

གསུམ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དོད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་

མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེའྲི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་པོ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རེ་མོ་གཉྲིས་ཀྲི་ར་བ་ནྲི། གཟུགས་སོགས་མྲི་གནས་དེ་དག་ནྲི། ཅེས་

སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་སྔར་ལྟར་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རང་གྲི་ངོ་བོ་དང་

བལ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་རང་གྲི་ངོ་བོ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ལ་བདེན་པར་མྲི་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང༌། སོང་པ་
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ཉྲིད་”དང
1
་ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་

བདེན་པར་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་རག་པ་དང་མྲི་རག་པ་ལ་

སོགས་པ་ཉྲིད་དུ་བདེན་པར་མྲི་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རེ་མོ་ཆུང་ངུའྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །འབྲིང་གྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་རག་པ་ལ་

སོགས་པ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་རྣམས་ནྲི་བདེན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཡྲིན་པས། མྲི་

རག་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་དག་ཕན་ཚུན་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པ་ཞེས་བྱ་

བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

བཀག་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་གྲིར་མྲི་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རེ་མོ་འབྲིང་གྲི་

ཡེ་ཤེས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡྲིན་ནོ། །ཆེན་པོའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་

སྤོས་པས་མཚན་མར་མྲི་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། རེ་མོ་ཆེན་པོའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབྱེད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པར་ངེས་པར་རོག་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་རེ་མོར་གྱུར་པ་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་

པ་གསུམ་མོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རེ་མོར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་དགེ་

བའྲི་ར་བ་གཡོ་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་རེ་མོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་བཟོད་པ་ལ་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༦ན།   དང    ཞོལ། ༤༦ན༥ན།   དག
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ཉྲིད། ཅེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་སྔར་ལྟར་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ལ། ཐེག་ཆེན་གྲི་

བཟོད་པ་ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་གཟུགས་རུང་སོགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

དང༌། གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚན་ཉྲིད་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་

བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་

པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང་སྐེ་བོ་དམྲིགས་པ་ཅན་གྲི་ངོར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་

མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་རོགས་པའྲི་བཟོད་པ་ཆུང་ངུའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ།  །འབྲིང་གྲི་

དམྲིགས་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་

བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་ཡང་མེད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མེད་ཅེས་བྱ་བས་ཁད་པར་དུ་

བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་རོགས་པ་

ཁོ་ནས་ལུས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་

ཞེས་བྱ་བ་བཟོད་པ་འབྲིང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། །ཆེན་བའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། དོན་དམ་

པར་རང་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པ་ཉྲིད་

ཅེས་བྱ་བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་ཁོ་

ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཚན་མ་རྣམས་ཀྲི་རེན་དང་བལ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྤོས་པའྲི་

མཐའ་གང་དུ་ཡང་མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་མྲི་མོས་ཤྲིང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིད་ལ་བྱེད་

པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་བཟོད་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་”བཟོད
1
་པར་གྱུར་པ་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༡ན།   བཟོད    ཞོལ། ༤༧ན༤ན།   བཟད
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གསུམ་མོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཕྲིན་ཆད་ངན་འགྲོར་སྐེ་བ་མེད་པས་

ཆོས་ཆེན་པོ་སོང་ཉྲིད་ལ་བཟོད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་ཆོས་མཆོག་ལ་གཉྲིས་ཀྲི་ར་བ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སོགས་སོ། །འགྲེལ་

པ་ལ་སྔར་ལྟར་གཉྲིས་ཀྲི། དང་པོ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བས་ཁད་པར་བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་བསྒོམ་བྱ་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་དམྲིགས་པ་མྲིན་ནོ། རྣམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་སོན་ལམ་

དང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་”ཤེས
1
་དང་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲིས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པར་

འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

བྱེད་པ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ། དོན་དམ་པར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་དང་

གཟུགས་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དབྱེར་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ཆོས་མཆོག་ཆུང་ངུའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། །འབྲིང་གྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

དང་ལྡན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ལུང་སོན་པར་མཛད་པ་འདྲི་

ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་ནས་ལུང་སོན་པའྲི་རྒྱུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་གང་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི། བདེན་པར་རྣམ་པར་རོག་

པ་ཐམས་ཅན་མྲི་འཐད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་མཆོག་འབྲིང་ལ་གནས་པ་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རང་གྲི་རོག་པ་ལ་བདག་ནྲི་མཉམ་པར་བཞག་པའོ་སམ་པ་ལ་

སོགས་པ་འཁོར་གསུམ་དུ་རོགས་པ་མྲི་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཆེན་པོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༤ན།   ཤེས    ཞོལ། ༤༧བ༡ན།   ཤས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དམྲིགས་པ་ནྲི། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཤེར་

ཕྲིན་པ་དང་། ”དོན
1
་གསུམ་ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའམ། སོང་པ་ཉྲིད་དུ་མཉམ་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ཡོད་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

དོན་དམ་པར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་རྣམ་པར་རོགས་པ་ནྲི་ཐབས་དམ་པའོ་ཞེས་བྱ་བར་

བརགས་ནས་དེ་ལྟར་མྲི་རོག་པའྲི་ཆོས་མཆོག་ཆེན་”པོའྲི
2
་ཡེ་ཤེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྲི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དང་

ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཆོས་མཆོག་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། འཇྲིག་རེན་པའྲི་

ཆོས་ཐམས་ཅན་ཀྲི་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་བརོད་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སང་བ་

ལ། དགག་བཞག་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། རོད་པའྲི་ཡུལ་ནྲི་སཾ་སྐྲ�་ཏའྲི་སྐད་ལ། གཟུགས་

སོགས་ཀྲི་འདུ་འགོད་གནས་བལ་ཞེས་སོགས་གཞུང་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་

བརོད་ཀྲི་སྒར་ཡོད་པས་དེ་ལ་རོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། བོད་སྐད་ལ་

རོད་ཡུལ་མེད་པས་རོད་ལན་འདྲི་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འགྱུར་ལོག་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལེགས་སྦར་ལ་གཞུང་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་དོན་ལོག་པར་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གསུམ་པོའྲི་ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་གཅྲིག །ཏྲིང་འཛིན་རྣམ་པར་མྲི་རོག་

པ། ཅེས་སོགས་སུ་སྦར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དག་དམྲིགས་པ་མྲི་རག་ལ་

སོགས་པ། །བདེན་པའྲི་རེན་ཅན་དེ་ཡྲི་ནྲི། ཞེས་པའྲི་དྲུག་སྒ་འདྲི་གཞུང་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅད་ལའང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡྲིན་པས་རོད་ཡུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཞེན་པའང་འཐད་

1  མ་ཕྱི། ༣༧བ༧ན།   དོན    ཞོལ། ༤༧བ༥ན།   དན

2  མ་ཕྱི། ༣༨ན༡ན།   པེའོ    ཞོལ། ༤༧བ༦ན།   པོའྱི   *  པོའ ོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པར་མྲི་སེམས་ཏེ། ཐལ་བ་ཕྲི་མ་སོ་ན་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱ་བོད་ཀྲི་བཤད་པ་

བྱེད་པ་གཞན་དག་ལ་ནྲི་སྲིང་པོ་ཅྲིའང་མྲི་སྣང་བས་དགག་ཡུལ་གྲི་རྣམ་གྲངས་མང་

པོ་དགོད་པར་མ་བྱས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་མཐུན་པར། དམྲིགས་པ་དང་པོ་སོན་

པའྲི་གཞུང་ཆོས་ཅན། བརོད་པའྲི་སྒ་དང་གཞུང་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་བརོད་ཀྲི་

སྒར་ཁས་བངས་ནས། ལན་གྲི་སྐབས་སུ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་འདྲི་དག་

ལ་ཁད་པར་གཞན་སོང་མྲི་སོང་མ་གཏོགས་བརོད་བྱའྲི་དོན་ལ་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་

དོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། སྦོར་ལམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དམྲིགས་རྣམ་ལ་ཁད་པར་

ཅྲི་ཡང་མེད་པར་ཐལ། གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་བརོད་བྱ་ལ་ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན་དོད་རེ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཞུང་ལས་

དམྲིགས་རྣམ་གྲི་ཁད་པར་བཅུ་གཉྲིས་བཤད་པ་ལ་དངོས་སུ་བསོན་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་སུ་བཤད་པའང༌། བ་ལང་གྲི་ར་མྲིན་པ་ཅེས་

པའྲི་ཆོས་བརོད་ཀྲི་སྒས་བ་ལང་ཆོས་སུ་བརོད་ཅྲིང༌། བ་ལང་ར་མྲིན་པ་ཅེས་པའྲི་

ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒས་བ་ལང་ཆོས་ཅན་དུ་འཕངས་པས། སྒ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་

གྲིས་ཆོས་སུ་འཕངས་པ་དང༌། གཅྲིག་གྲིས་ཆོས་ཅན་དུ་འཕངས་པ་གཉྲིས་ཀ་བ་

ལང་གྲི་ལྡོག་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁད་པར་མེད་ཅེས་པ་ཡྲིན་གྲི་སྒ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་

བརོད་བྱ། ཁད་པར་ཅྲིའང་མེད་ཅེས་པ་མྲིན་པས་རང་ཉྲིད་”བསལ
1
་བར་མ་བྱེད་

ཅྲིག །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ལ་རོད་པ་ནྲི། སྦོར་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀང་

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༢ན།    ཞོལ། ༤༨བ༣ན།   བསལ    བླ། ༥༢བ༢ན།   གསལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བདེན་བཞྲི་ལ་སྒོ་འདོགས་”གཅོད
1
་པ་ཤ་སག་ཡྲིན་པས། བདེན་བཞྲི་རེན་ཆོས་ཅན་

ལྟ་བུ་དང༌། དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་ཆོས་ལྟ་བུར་བསན་

དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བདེན་བཞྲི་དང་མ་འབེལ་བའྲི་དམྲིགས་རྣམ་ཡན་གར་བ་

བསན་པར་འགྱུར་པས། གཞྲི་གང་གྲི་སེང་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་

ཇྲི་ལྟར་གཅོད་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ་འདྲིར་”དོད
2
་ཆུང་ངུའྲི་

དམྲིགས་པ་སོན་པ་ན། བདེན་བཞྲི་རེན་དང༌། མྲི་རག་སོགས་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་ཁད་

ཆོས་ལྟ་བུར་བརོད་ནའང༌། དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་ན། ཁད་གཞྲི་

བདེན་བཞྲི་ལ་མ་བརེན་པར་ཁད་ཆོས་དམྲིགས་རྣམ་ཁོ་ན་བརོད་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་

ཞེ་ན། ལན་ལ་དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་བདེན་བཞྲི་དང་རེན་དང་བརེན་པར་དངོས་སུ་མ་

བརོད་པར་དེ་དག་བདེན་བཞྲི་ལ་མ་བརེན་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལན་དང༌། དོད་ཆུང་

ངུའྲི་དམྲིགས་པ་བདེན་བཞྲི་ལ་བརེན་པར་དངོས་སུ་བརོད་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་གཞན་

དག་ཀང་བརེན་པར་འཕངས་པའྲི་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། ”སྦོར་ལམ་བདེན
3
་པ་མངོན་རོགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་

ཡྲིན་པས་དེ་དག་གྲི་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་སོན་པ་ན། བདེན་བཞྲི་ཁད་པར་ཅན་གྲི་

ཆོས་ཅན་ཏེ་ཁད་གཞྲི་དང༌། དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་ཁད་ཆོས་སུ་

བརོད་པས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ན་ཡང་དམྲིགས་པ་མྲི་རག་ལ་སོགས་པ་བདེན་

པའྲི་རེན་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར། དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་རྣམས་སོན་པའྲི་ཚེ་

1  མ་ཕྱི། ༣༨བན༢ན།   གཅེད    ཞོལ། ༤༨བ༣ན།   གཅོད   * གཅོད

2  མ་ཕྱི། ༣༨བན༤ན།   དེད    ཞོལ། ༤༨བ༥ན།   དོད   * དོད

3  མ་ཕྱི། ༣༨བ༦ན།   སྦར་ལམ་བདན    ཞོལ། ༤༩ན༡ན།   སྦོར་ལམ་བདེན   * སྦོར་ལམ་བདེན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བདེན་བཞྲི་ཁད་གཞྲིར་མ་བརོད་པར་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྲི་ཆོས་

འབའ་ཞྲིག་བརོད་པས་ཐམས་ཅད་དུ་བརོད་པ་ནྲི་དོད་ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་བདེན་

བཞྲི་དང་འབེལ་ཅྲིང༌། དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་རྣམས་བདེན་བཞྲི་དང་མ་འབེལ་བས་

མྲིན་གྲི་བརོད་”ཚུལ
1
་ཙམ་ཐ་དད་པར་ཟད་ལ། བདེན་བཞྲི་དང་འབེལ་བར་དངོས་

སུ་བརོད་མ་བརོད་ཀྲིས་བདེན་བཞྲི་དང་འབེལ་མ་འབེལ་གྲི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་མྲིན་

ཏེ། ཆོས་བརོད་ཀྲི་སྒས་བ་ལང་ཁད་ཆོས་སུ་བརོད། ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒས་བ་

ལང་ཁད་གཞྲིར་བརོད་ཀང་ཁད་པར་གཞན་སོང་བ་དང་མྲི་སོང་བ་མ་གཏོགས་པར་

འདྲི་དག་ལ་དོན་གྲི་ཁད་པར་བ་ལང་ཙམ་བརོད་པ་ནྲི་ཁད་པར་འགའ་ཡང་མེད་དོ་

ཞེས་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིས་

ཆོས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དེ་གཉྲིས་བརོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཀང་དོན་བ་

ལང་གྲི་ལྡོག་པ་བརོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པ་ལྟར་འདྲིར་ཡང་བདེན་བཞྲི་དང་འབེལ་

བར་དངོས་སུ་བརོད་མ་བརོད་ཀྲི་ཚུལ་ཙམ་ཐ་དད་པ་ཡྲིན་གྲི། དོན་ལ་བདེན་བཞྲི་

དང་འབེལ་བའྲི་དམྲིགས་རྣམ་བརོད་པར་ཁད་པར་མེད་དེ་”ཅེས
2
་པ་ཡྲིན་གྲི། 

དམྲིགས་པ་དང་པོ་སོན་པ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་དང་དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་སོན་པ་

རྣམས་ཆོས་བརོད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་ཞེས་སོན་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོད་”ཆུང
3
་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་སོན་པ་ན་བདེན་

བཞྲི་དང་འབེལ་བར་དངོས་སུ་བརོད་ཅྲིང༌། དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་མ་རྣམས་དེ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༣༩ན༡ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༤༩ན༤ན།   ཆུལ

2  མ་ཕྱི། ༣༩ན༤ན།   ཅེས    ཞོལ། ༤༩བ༡ན།   ཞེས

3  མ་ཕྱི། ༣༩ན༤ན།   ཚུང    ཞོལ། ༤༩བ༢ན།   ཆུང   * ཆུང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འབེལ་བར་དངོས་སུ་མ་བརོད་པའྲི་བརོད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་དག་ལ་བདེན་

བཞྲི་དང་འབེལ་མ་འབེལ་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། བ་ལང་ལ་བལྟོས་

པའྲི་ཆོས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་བརོད་ཚུལ་ཐ་དད་ཀང་བ་ལང་གྲི་ལྡོག་པ་

བརོད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ལན་གཉྲིས་པ་ནྲི། ལན་གྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་ན་

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་སེབ་པའྲི་ངོར་བརོད་ཚུལ་ཐ་དད་པར་བརོད་ཀང་དོད་ཆུང་ངུའྲི་

དམྲིགས་པ་བདེན་བཞྲི་དང་འབེལ་པར་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ལྷག་མ་

ལ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པར་རོགས་པ་ཁོ་ན་དམྲིགས་པ་དང་རྣམ་

པར་བྱ་བ་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་

དང་ལྡན་པ་དོད་ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་བདེན་བཞྲི་དང་འབེལ་ན་དེ་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པ་

”དང
1
་དགག་པ་དང་བལ་བ་དོད་འབྲིང་གྲི་དམྲིགས་པ་ཡང་བདེན་བཞྲི་དང་འབེལ་

བར་འགྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདེན་པ་”མངོན
2
་རོགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་

མངོན་རོགས་རྲིགས་རྒྱུན་གཅྲིག་ཡྲིན་པས་སོ། །འོག་མ་དོད་ཆེན་པོ་སོགས་དག་ལ་

ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅྲིག་སྐབས་དོན་”འོག
3
་མ་དག་ཅེས་ཟེར་

རོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོད་ཆུང་ངུའྲི་དམྲིགས་པ་བདེན་བཞྲི་དང་

འབེལ་བར་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་ར་ཚིག་གྲིས་སྦོར་ལམ་གྲི་དམྲིགས་རྣམ་ལྷག་

མའང་དེ་དང་འབེལ་བར་ཤུགས་ལ་འཕེན་པར་ཐལ། སྦོར་ལམ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་

ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མངོན་རོགས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་མངོན་རོགས་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན།   དང    ཞོལ། ༤༩བ༥ན།   དག

2  མ་ཕྱི། ༣༩བ༡ན།   མངེན    ཞོལ། ༤༩བ༦ན།   མངོན   * མངོན

3  མ་ཕྱི། ༣༩བ༢ན།   འོག    ཞོལ། ༥༠ན༡ན།   འག
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རྒྱུན་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་སྔ་ཕྲི་འདྲི་དག་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ཡང༌། ཁོ་བོ་འབའ་

ཞྲིག་ལས་གཞན་གྲིས་ཕོགས་”ཙམ
1
་དུ་གོམ་པ་མ་དོར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ཁད་ཆོས་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ”ཚིག
2
་གྲི་

དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་དང༌། རྣམ་གཞག་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སེམས་རྲིང་

བའྲི་རྣམ་པ་ལ་རོག་པར་བྱས་པ་དང༌། གཉྲིས་སྣང་ཙམ་ལ་རོག་བར་བྱས་པ་དང༌། སྒ་

དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་གསུམ་ལས། འདྲིར་ཡང་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། འདྲིར་བསན་རོག་

པ་རྣམས་ནྲི་སྒ་དོན་འཛིན་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་སྤྲི་འཛིན་པའྲི་

རོག་པ་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཉྲིས་སྣང་དང༌། རྲིང་བའྲི་རྣམ་

པ་ཅན་གྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པར་མྲི་འགལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རྣམ་གཞག་དཔད་པ་ལ། དགག་བཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཁ་

ཅྲིག་ན་རེ། འདྲིར་བཤད་”རོག་པ་ཙམ
3
་དགག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་

སྦོར་ལམ་བཞྲི་ལ་ངོ་བོར་ལྡན་པ་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གྲིས་”སོང
4
་བས་ཁད་པར་

འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།

 དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་བསན་རོག་པ་ཙམ་དགག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་ན། 

སྐབས་ལྔ་པའྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པའྲི་”རོག
5
་པ་རྣམས་ཀང་ཐམས་ཅད་དགག་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༣ན།   ཙམ    ཞོལ། ༥༠ན༣ན།   ཅམ

2  མ་ཕྱི། ༣༩བ༤ན།   ཆྱིག    ཞོལ། ༥༠ན༣ན།   ཚིག   * ཚིག

3  མ་ཕྱི། ༣༩བ༦ན།   རེག་པ་ཅམ     ཞོལ། ༥༠ན༥ན།   རོག་པ་ཙམ   * རོག་པ་ཙམ

4  མ་ཕྱི། ༣༩བ༦ན།   སེང    ཞོལ། ༥༠ན༦ན།   སོང   * སོང

5  མ་ཕྱི། ༣༩བ༦ན།   རེག    ཞོལ། ༥༠ན༦ན།   རོག   * རོག
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རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཁས་བངས་དགོས་”ཏེ།
1
འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་འོག་ནས་འཆད་

པའྲི་རེ་མོའྲི་མངོན་པར་བསྡུས་པའྲི་མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲིས་སང་བར་བྱ་

བའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲིས་གྲངས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་འབྱེད་

པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འདྲི་དག་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལ་བརེན་པར་བརོད་པར་

བྱའོ། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན་ཡང་འཇུག་པར་བྱའོ། ཞེས་གཟུང་

བར་རྣམ་པར་རོག་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་

པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །རོག་པ་བཞྲི་བོ་འདྲི་སྦོར་ལམ་ལ་ངོ་བོར་

ལྡན་པ་མཐོང་ལམ་གྲིས་སོང་བར་ཁས་བངས་པ་དང༌། ཁོད་རང་གྲིས་རོག་པ་འདྲི་

དག་ལ་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པས་དངོས་སུ་

འགལ་ཞྲིང༌། གཞུང་ར་འགྲེལ་ཐམས་ཅད་དུ། མཐོང་སང་སྒོམ་སང་གཉྲིས་གཉྲིས་

ཡོད་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རོག་པ་བཞྲི་

པོ་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་ལྡན་ན། དེ་དག་ཐེག་ཆེན་

སྦོར་ལམ་ལ་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་

ཁེགས་ན། དེ་དག་ཁེགས་དགོས་པས། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཡྲིན་ན་སྒྲིབ་པ་ཅྲི་ཡང་

རྒྱུད་ལ་མེད་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་རོག་པ་འདྲི་དག་དང་ཐེག་ཆེན་སྦོར་

ལམ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ་ཞེས་འདོད་པ་ཡང་མྲི་

འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་གཉྲིས་འཛིན་སངས་མཐུན་པར་ཐལ། དམྲིགས་རྣམ་མཚུངས་

པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༣༩བ༧ན།   ཏ    ཞོལ། ༥༠བ༡ན།   ཏེ   * ཏེ
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མྲིན་པར་ཐལ། བདེན་འཛིན་གྲི་རོག་པ་དང་འཛིན་སངས་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། ཁ་ཅྲིག་

སྦོར་ལམ་འདྲི་དག་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ནས།  

སར་ཡང་སྦོར་ལམ་བཞྲི་བོ་རྲིམ་བཞྲིན་རོག་པ་བཞྲི་བོ་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། དངོས་

འགལ་སྨྲ་བ་ལ་”ངང
1
་གྲིས་ཆས་པ་ཞྲིག་གོ། ཡང་ཁ་ཅྲིག་སང་བྱར་ལྡན་པས་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། དེའྲི་སང་བྱ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་

པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། མཐོང་སྒོམ་གྲི་ལམ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཅྲི་

སེ་དེའྲི་སང་བྱ་ཡྲིན་ཀང་དེས་སོང་བའྲི་ཆ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཕྲིར། ཁད་

ཆོས་སུ་འཇོག་པ་མྲི་འགལ་ཞེ་ན། སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་དག་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ཁ་ཅྲིག་སྐབས་འདྲིར་བསན་གྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ན། ཐེག་

ཆེན་ལམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཡུལ་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་ལ་དམྲིགས་ནས། དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་གྲི་རྣམ་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་

དག་རྲིམ་པ་བཞྲིན། གཟུང་རོག་དང་འཛིན་རོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། གཟུང་བ་ནྲི་

ལོངས་སྤད་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གྲི་གཟུང་བ་གཉྲིས་

ཡོད་ཅྲིང༌། འཛིན་པ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་སེ། དེ་ཡང་ཤེས་རྲིག་གྲིས་བསྡུས་པ་ཆོས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། བདག་ཏུ་ཐ་སད་བཏག་པ་གང་ཟག་གྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། དེ་ཡང་

འདྲིར། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རོག་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་

ཡྲིན་པས། དགག་རོག་དང་སྒྲུབ་རོག་གཉྲིས་ཀ་བསན་དགོས་ཀྲི། གང་ཡང་རུང་བ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༦ན།   ངང    ཞོལ། ༥༡ན༢ན།   ངང   * དང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞྲིག་བསན་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ལ་ནྲི་མ་”ཚང་།
1
་བའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །སྦོར་བཞྲི་

ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འདྲིར་བསན་”རོག
2
་པ་བཞྲི་ཡྲིན་པར་འགྱུར་བའྲི་སྒོ་ནས། ཉན་

རང་གྲི་སྦོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བར་རྣམ་པར་

བཞག་ནས། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་མ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པར་བྱེད་པ་དག་ཀང་”མཛེས
3
་པ་མྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ཐེག་ཆེན་

སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འབད་པ་དུ་མའྲི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྒྱུད་ལ་

སྐེད་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྒྱུད་ལ་སང་བར་བྱ་བའྲི་གཙོ་

བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཅན། ཁོད་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱེད་

མྲིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་འཐོབ་པའྲི་གེགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་ན་ཉན་རང་གྲི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་ཁབ་པར་

ཐལ། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་དེ་བྱང་སེམས་ལམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་རོག་

པ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཉན་རང་སྦོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་ན། འཁོར་བ་པ་ཡྲིན་ན། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་

ཐལ་ལོ། །ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། ཤེས་སྒྲིབ་མྲིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསལ་བ་ཁས། གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་

འཛིན་པའྲི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། འཛིན་རོག་ཡྲིན་པར་ཐལ། འཛིན་པ་དགག་སྒྲུབ་གང་

རུང་གྲི་རྣམ་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁབ་དངོས། འདོད་ན། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༠བ༣ན།   ཆང    ཞོལ། ༥༡བ༡ན།   ཚང   * ཚང

2  མ་ཕྱི། ༤༠བ༤ན།   རོག    ཞོལ། ༥༡བ༡ན།   རག

3  མ་ཕྱི། ༤༠བ༤ན།   མཇེས    ཞོལ། ༥༡བ༢ན།   མཇེས   * མཛེས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། འཛིན་རོག་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་དངོས། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྐབས་འདྲིར་བསན་གྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ན། 

སྒྲུབ་རོག་ཡྲིན་པས་ཁབ་སེ། འདྲིར་བསན་རོག་པ་ཡྲིན་ན། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་སང་

བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ལ། དགག་”རོག
1
་ནྲི། དགག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས། 

བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་འཛིན་སངས་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

འདྲིར་གཟུང་རོག་དང་འཛིན་རོག་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྲིམ་བཞྲིན། གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པས་ཞེན་པ་གཟུང་འཛིན་གོང་གྲི་འདོད་

པ་དང་འད་ཞྲིང༌། ཁད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང༌། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲི་མཉམ་

གཞག་ཏུ་རོག་པ་འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་ལྡན་ལ། རེས་ཐོབ་ཏུ་མངོན་འགྱུར་ལྡན་པས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། ཞེས་ཟེར་ལ། འདྲི་ཡང་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དང་ཉོན་

མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་ནྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་མྲིན་ནོ། །ཞེས་

སྨྲའོ། །ཕོགས་འདྲི་ཡང་རྣ་བ་ལ་འབབ་པ་མྲིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན།  ཆད་ལྟ་ཡྲིན་

ན་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་འཛིན་སངས་མཐུན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

དགག་རོག་ཡྲིན་ན། དེ་དང་འཛིན་སངས་མཐུན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་བདེན་

མེད་བདེན་པར་འཛིན་པ་སོགས་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་མྲིན་པར་

འདོད་དགོས་པས། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་མཐར་འཛིན་གྲི་ལྟ་བ་ཕོགས་

གཅྲིག་སང་བྱའྲི་རྒྱ་ལས་”གྲོལ
2
་བར་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཟུང་

འཛིན་ལ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་རོག་པའྲི་ས་བོན་མཉམ་གཞག་ཏུ་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༢ན།   རོག    ཞོལ། ༥༢ན༢ན།   རག

2  མ་ཕྱི། ༤༡ན༦ན།   གྲོལ    ཞོལ། ༥༢ན༦ན།   གྲལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྡན་ཞྲིང༌། མངོན་གྱུར་རེས་ཐོབ་ཏུ་ལྡན་པས། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་དེ། ཐེག་དམན་

སྦོར་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་མྲིན་པར་ཐལ། དེ་ཉྲིད་ཐེག་དམན་སྦོར་ལམ་

ལ་ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་སྦོར་ལམ་གྲི་མཉམ་

གཞག་ཏུ་གཟུང་བ་དང༌། འཛིན་པའྲི་ཆོས་རྣམས་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་ས་བོན་ལྡན་

ཞྲིང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་མངོན་གྱུར་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་ཞེན་པའྲི་ངར་

འཛིན་ཆོས་ཅན། འདྲིར་བསན་འཛིན་རོག་ཡྲིན་པར་ཐལ། འཛིན་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་

བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པས་ཞེན་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཁབ་དངོས། འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་ལམ་

གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་དངོས། ད་

ནྲི་གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྐབས་འདྲིར་བསན་པའྲི་རོག་

པ་ནྲི། ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་གྲི། ཉོན་

མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པའྲི་རོག་པ་དག་ནྲི་འདྲིར་བསན་པ་མྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བས་ན་

ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་སུ་གྱུར་པའྲི་རོག་པ་ཙམ་དབྱེ་གཞྲི། དབྱེ་ན་གཟུང་རོག་

དང་འཛིན་རོག་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ནྲི་གང༌། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དུ་

རོག་ཅེ་ན། ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་གཟུང་འཛིན་གྲི་ཚུལ་གསུམ་སེ། སྐེ་མཆེད་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱས་པ་གཟུགས་སོགས་ཕྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་གཟུང་བ་དང༌། མྲིག་སོགས་ནང་གྲི་སྐེ་

མཆེད་འཛིན་པའོ། །ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་བེམ་པོ་རྣམས་གཟུང་བ་དང་

རྲིག་པ་རྣམས་འཛིན་པའོ། །བདག་དང་བདག་གྲི་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ། ལོང་སྤོད་པ་

པོའྲི་བདག་འཛིན་པ་དང་། ལོངས་སྤད་བྱའྲི་བདག་གྲི་བ་གཟུང་བའོ། །དེ་དག་ལས་

འདྲིར་ནྲི་ཐ་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཀང་། འཕགས་སེང་གྲིས་མུ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བཞྲི་དཔད་པ་དང་མྲི་འགྲྲིག་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཐད་ལ། དེ་ནས་འཛིན་པ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་

པ་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་ཡང་ཤེས་པ་དང་གང་ཟག་གོ །གཟུང་བ་ནྲི་

ལོངས་སྤད་བྱའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲིས་

བསྡུས་པ་དང༌། རྣམ་བྱང་གྲི་ཕོགས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་གཉྲིས་སོ།  དེའྲི་ཕྲིར་འཛིན་

རོག་ཡང་གཉྲིས་ཏེ། རས་འཛིན་རོག་པ་དང༌། བཏགས་འཛིན་རོག་པའོ། ། ”དེ
1
་

བཞྲིན་དུ་གཟུང་རོག་ཀང་གཉྲིས་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པ་

དང༌། རྣམ་བྱང་གྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྲི་རོག་པའོ། །འཕགས་པས་གཟུང་རོག་དང་པོ་

འདྲི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བརེན་པའྲི་རོག་པར་བྱས་ནས་འདྲི་དང་རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་

མྲི་འགལ་ཞྲིང༌། གཟུང་རོག་ཐ་མ་ཡྲིན་ན་དང་པོའང་ཡྲིན་དགོས་ལ། དང་པོ་ལ་ཐ་མ་

མྲིན་པའང་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་སོབ་དཔོན་གྲིས། དང་པོ་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་དང༌། ཐ་མ་རྣམ་བྱང་ལ་བརེན་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པས་འགལ་བར་བཞེད་པའྲི་

ལུགས་བཞྲིན་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡུལ་དེ་དག་ལ་ཡང་རོག་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་གཉྲིས་

ཏེ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པས་རོག་པ་དང༌། དགག་པའྲི་རྣམ་པས་རོག་པའོ། །དེ་ཡང་འདྲི་

ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་གཟུང་བ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་སྒྲུབ་རོག་དང༌། ཀུན་

ནས་ཉོང་མོངས་ཀྲིས་ཕོགས་ཀྲི་གཟུང་བ་བདེན་པར་མེད་པ་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་

འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྲི་དགག་རོག་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་གཟུང་བ་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་

རོག་པ་དང༌། དེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གཟུང་བའྲི་བདེན་མེད་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་

1  མ་ཕྱི། ༤༡བ༦ན།   ད    ཞོལ། ༥༣ན༢ན།   ད   * དེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཚུལ་འདྲིས་ལྷག་མ་རྣམ་བྱང་གྲི་ཕོགས་དང༌། འཛིན་པ་གཉྲིས་ལའང་”རགས
1
་

ཚུལ་རྲིགས་བསྒེ་བར་བྱའོ། ། ”དེ
2
་ལྟ་ན་འདྲིར་བསན་གཟུང་རོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་གང་ཞྲིག་རང་གྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་གཟུང་བ་དེ་

ཉྲིད་དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་གྲི་རྣམ་པས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ། འདྲིར་བསན་

འཛིན་རོག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་འཛིན་པ་དེ་ཉྲིད། 

དགག་སྒྲུབ་གང་རུང་གྲི་རྣམ་པས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ། དེ་དག་གྲིས་དབྱེ་བ་

རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་རྲིགས་བསྒེའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རོག་པ་བཞྲི་བོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

མཐོང་སང་གྲི་ཟག་བཅས་དང་སྒོམ་སང་གྲི་ཟག་བཅས་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བས་

བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོའྲི་དབྱེ་བས་དགུ་

དགུ་དང༌། དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་གྲི་བྱེ་བག་གྲིས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར་འདྲིར་བསན་རོག་པ་ཙམ་གྲི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་བཤད་ནས། ད་ནྲི་ཐེག་ཆེན་སྦོར་

ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བའྲི་”ཚུལ
3
་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རོག་པ་བཞྲི་བོ་

འདྲི་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་གྲི། འདྲིར་བསན་རོག་པ་ཡྲིན་ན་ཐེག་

ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་ནྲི་ཤེས་རྲིག་དང་ལྡན་པ་སུ་ཡང་

དབང་ཡོད་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་པར་མྲི་བྱེད་ལ། གང་དག་བྱང་སེམས་ཀྲི་སང་བྱའྲི་

གཙོ་བོར་གྱུར་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ན། འདྲིར་བསན་རོག་པ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ནས། 

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༤ན།   རགས    ཞོལ། ༥༣ན༦ན།   རོགས

2  མ་ཕྱི། ༤༢ན༤ན།   དེ    ཞོལ། ༥༣ན༦ན།   ད

3  མ་ཕྱི། ༤༢ན༧ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༥༣བ༣ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སར་ཡང་འདྲིར་བསན་རོག་པ་ཡྲིན་ན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་སུ་གྱུར་

པོའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་

ན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པར་འདོད་དགོས་པས། དུད་འགྲོ་མཐའ་

དག་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་མ་ལུས་པ་བྱང་སེམས་སྦོར་ལམ་པའྲི་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ལྐུགས་པའྲི་འཛུམ་བག་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་

འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་མཉམ་གཞག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་

སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་

པས། རང་ཡུལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་མེད་ཀྲི། རང་ཡུལ་གྲི་སེང་གྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ལ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་ཙམ་

ཞྲིག་ཡོད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་ཞེན་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་

ཡྲིན་པས། བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་”རེས
1
་སུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་དུ་འགྱུར་

བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པས། རང་གྲི་ཞེན་ཡུལ་

ཆོས་ཉྲིད་དེའྲི་དོན་སྤྲི་འཆར་བ་ན། ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་

བདེན་སྣང་ཡོད་དེ། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ན་བདེན་འཛིན་གྲི་བག་

ཆགས་ཀྲིས་བསད་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྣང་ཡུལ་ལ་ཁྲུལ་པའྲི་ཤེས་

པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་ཀང་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་སྣང་དེ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་

བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པའྲི་སོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་ཉྲིད་

བདེན་པར་སྣང་བ་ཡོད་ཀང༌། ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་ཡོད་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༤ན།   རེས    ཞོལ། ༥༣ན༦ན།   རས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་རང་གྲི་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བུམ་པ་སྣང་

བའྲི་སྣང་བ་ཡོད་ཀང་རང་གྲི་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་བུམ་པའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའྲི་

འཛིན་སངས་མེད་ཀྲི་བུམ་པའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་འཛིན་སངས་ཡོད་པ་

ལྟ་བུའོ། ། ”དེས
1
་ན་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་དེ་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་སྒོ་

ནས། དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་

བསན་དགག་རོག་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་ཅྲིང་དེའྲི་སྒོ་ནས་ཉན་རང་གྲི་སྦོར་

ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཉན་རང་གྲི་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཉྲིད་

ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པར་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པའྲི་ཁད་

ཆོས་དང་བཟློས་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མྲི་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་ནྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་

ངོས་ནས་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ནྲི་སྣང་ཚུལ་གྲི་ངོས་ནས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་

ཟག་བཅས་ཡྲིན་ན་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་མྲི་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མྲི་དགོས་ཏེ། དེ་དགོས་ན་

ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་ནའང་ཉོན་མོངས་ཡྲིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། ། དེ་

འདོད་ན། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་ལྷག་བཅས་ཀྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་

པོ་དག་ཉོན་མོངས་ཡྲིན་པར་ཐལ་པས། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲིས་ཉོན་མོངས་མ་

སངས་པར་འདོད་པར་གྲིས་ཤྲིག་དང་གཞན་ཡང་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་ན། 

”ཤེས
2
་སྒྲིབ་ཡྲིན་དགོས་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་ན་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་པར་

ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་སོ་སྐེའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་

པའྲི་བདེན་སྣང་ཡོད་པས་ཁབ་པས་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༤༢བ༧ན།   དེས    ཞོལ། ༥༤ན༥ན།   དས

2  མ་ཕྱི། ༤༣ན༤ན།   ཤས    ཞོལ། ༥༤བ༣ན།   ཤེས   * ཤེས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དེ་ལྟར་ན། ཉོན་མོངས་པ་དག་ཀང་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ར་བ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། །དེ་དག་སྤོས་ལས་སྤོས་པ་ནྲི། །སོང་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་འགག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ད་ནྲི་འཕགས་སེང་གྲིས་

གཟུང་འཛིན་གྲི་རོག་པ་ལ་མུ་བཞྲི་བརྲིས་པའྲི་དོན་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གཟུང་

རོག་ཡྲིན་ལ་འཛིན་རོག་མྲིན་པའྲི་མུ་ནྲི། གཟུགས་སོགས་ཕྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་དག་བདེན་

པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འཛིན་རོག་ཡྲིན་ལ་གཟུང་རོག་མྲིན་པའྲི་ནྲི། རང་གྲི་

ཤེས་པའྲི་འཛིན་རྣམ་སྐད་ཅྲིག་མ་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ལྟ་བུ་སེ། འཛིན་རྣམ་

དེ་ནྲི་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་འཛིན་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་

པ་ནྲི། གཟུང་རྣམ་རྒྱུན་ལྡན་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་སེ། དེ་ནྲི་

རང་ཡུལ་ལ་བལྟོས་ནས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་འཛིན་པ་ཡྲིན་ལ། འཛིན་

རྣམ་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་ལྟར་ཕེ་བའྲི་གཟུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པ་ནྲི། 

གཉྲིས་སྣང་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཤེར་ཕྲིན་ལྟ་བུའོ། །འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་སུ་མུ་གསུམ་

པ་འདྲི་ལ་ཤེས་པ་རྒྱུན་ལྡན་ཞེས་སོས་པ་ནྲི། དུས་མཐའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་སོ་སྐེས་ངེས་

མྲི་ནུས་པ་ལ་དགོངས་པའོ། ཁ་ཅྲིག་མུ་གསུམ་པ་ལ། གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་

པ་ལ་རོག་པ་ཅེས་སྦོར་པ་ནྲི། འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་སུ། གསུམ་པ་ནྲི། སྐད་ཅྲིག་གཞན་

གྲི་དེ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཞན་ཞེས་པ། དེའྲི་གོང་དུ་སྐད་ཅྲིག་

གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལས་

གཞན་སྐད་ཅྲིག་དུ་མ་བསགས་པའྲི་རྒྱུན་ལ་གསུངས་པ་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །ད་ནྲི་སོ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོ་སྐེ་བོ་འཕགས་དབྱེ་བས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་གྲིས། འཛིན་རོག་གཉྲིས་སོ་སོ་

སྐེ་བོ་དང་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ལ་སོ་སོར་ངེས་པར་བཤད་པ་ལ་དོགས་པ་བཅད་

པ། འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་ཀ་ལས་མཐུན་པར་གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་བཤད་པར་བྱའོ། དེ་

ཡང་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས། ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་

རྣམས་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོས་ཀང་རོགས་པ་མྲིན་ནམ། ”དེས
1
་ན་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་

པ་དང་པོའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ནྲི་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་མོས་

པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ་བྱེད་པ་བརོད་པར་འདོད་

པ་ཡྲིན་པས་སྲིང་པོ་མེད་དོ། ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ལ་ཡང་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དགེ་སོང་དག་མཚན་མོ་འདས་ན་ནང་བར་གྲི་དུས་སུ་ངས་སྲོག་ཆགས་ཅེ་སྤང་

སྐད་འབྱྲིན་པ་ཐོས་སོ་ཞེས་གསུངས་བྱ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ང་དེའྲི་ཚེ་དེའྲི་དུས་ན་

རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སེངྒེ་ཡན་ལག་མ་སད་པ་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གང་

གསུངས་པ་མྲིན་ནམ། དེས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་

པ་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ཚིག་དེ་ནྲི་ཐ་སད་པ་ཡྲིན་གྲི་དོན་དམ་པ་ནྲི་མྲིན་

པ་དེས་དེས་ན་སྲིང་པོ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

སོ་སོ་སྐེ་བོ་འཕགས་དབྱེ་བས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་གྲིས་རས་འཛིན་རོག་པ་སོ་

སྐེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅྲིང༌། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བཤད་

པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་པ་ལ་ཡོད་པར་

བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྲི་དང་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༤ན།   ངེས    ཞོལ། ༥༥ན༦ན།   དེས   * དེས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་པོ་གྲངས་བཞྲིན་དུ་ལྡན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

སོགས་སྨྲས་ཤྲིང་། ར་བར་ཡང་རྣམ་རོག་བཞྲི་པོ་ལྡན་རེན་པ་ཞེས་སྨྲས་པས་སོ། །སོ་

སོ་སྐེ་བོ་ལ་ཡང་རས་འཛིན་ཡོད་ཅྲིང༌། འཕགས་པ་ལ་ཡང་བཏགས་འཛིན་ཡོད་

ཅེས་ཀང་བསན་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རོད་ལན་གོང་དུ་དངས་པ་འདྲི་དག་འབེལ་མེད་

དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སོ་སྐེ་ལ་ཡང་ཡོད་ན། འཕགས་པ་ལ་མེད་དགོས་ལ། 

འཕགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་ན། སོ་སྐེ་ལ་མེད་དགོས་སམ་པའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་

འབེལ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གལ་ཏེ་དེ་འདའྲི་དོགས་པ་བྱུང་བ་ཡྲིན་ནའང༌། 

ལན་འདེབས་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་ལ་འབེལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གཞུང་གྲིས་དེ་

གཉྲིས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་བསན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྔ་མ་དག་གྲིས་འདྲིའྲི་

དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་བཤད་པ་མང་དུ་བྱས་པ་དག་ནྲི། རྲི་དྭགས་སྲིག་རྒྱུས་

”འདོད
1
་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། སོ་སོ་སྐེ་

བོ་འཕགས་དབྱེ་བས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས། རས་འཛིན་རོག་པ་ནྲི་སོ་སྐེའྲི་ཞེན་ངོ་དང་

མཐུན་པར་བདེན་པར་སྣང་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་ལ། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ནྲི། འཕགས་

པའྲི་གཟྲིགས་ངོ་དང་མཐུན་པར་བདེན་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསན་པ་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། 

དེ་ལ་དོགས་པ་འདྲི་ལྟར་འབྱུང་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་འཛིན་པ་སོ་

སྐེ་ལ་ཡང་ཡོད་པས། བདག་མེད་དང་བཏགས་ཡོད་སོགས་སུ་བདེན་པར་སྣང་བ་

ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འཕགས་པའྲི་གཟྲིགས་ངོ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ནར་བརོད་ཅེ་ན། སོ་སྐེ་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༤ན།   འདེད    ཞོལ། ༥༦ན༡ན།   འདོད   *  འདོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགའ་ཞྲིག་ལ་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་”ཚུལ
1
་གྲིས་ཆོས་བདག་མེད་པ་སོགས་སུ་

འཛིན་པ་ཡོད་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མེད་ཅྲིང་། འདྲིར་ནྲི་འཕགས་པས་ཆོས་

བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པ་དེའྲི་གཟྲིགས་ངོ་དང་མཐུན་པར་

”བདེན
2
་པར་སྣང་བ་ཞེས་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་པས་རོད་པ་དེ་ལ་སྲིང་པོ་མེད་

དོ། །གལ་ཏེ་འཕགས་པ་ལ་ཡང༌། ང་དེའྲི་ཞེས་སོགས་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཡོད་པས། 

རས་འཛིན་རོག་པའང་འཕགས་པའྲི་གཟྲིགས་ངོར་མཐུན་པར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

འཕགས་པས་ང་ཐ་སད་པ་ཙམ་གཟྲིགས་པས། ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ་འཇུག་པའྲི་

ཚེ། ང་དེའྲི་ཚེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ང་བདེན་པར་གཟྲིགས་པའམ། ང་

རས་ཡོད་དུ་གཟྲིགས་པ་མྲིན་པས། ང་རས་ཡོད་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་པར་སྣང་

བའྲི་རོག་པ་ནྲི་འཕགས་པའྲི་གཟྲིགས་ངོ་དང་མཐུན་པར་བདེན་པར་སྣང་བ་མྲིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བ་ཉྲིད་འགྲེལ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དགོངས་པ་རྨ་མེད་པའོ། །འོ་ན་འདྲིར་རས་འཛིན་

རོག་པ་གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་བཤད་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དུ་

མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གང་ཟག་ལ་དམྲིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་སྐ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡོད་

དུ་འཛིན་པ་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཡྲིན་ཀང༌། འདྲིར་གང་ཟག་རས་ཡོད་ལ་

དམྲིགས་ནས་རྣམ་པ་བདེན་པར་འཛིན་པའམ། བདེན་པར་སྣང་བ་ལ་བཤད་པས་

ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་གྲི་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་གྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དུ་མྲི་

འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་དུ་འགྲོ་བ་ཐོགས་པ་ལ་དོན་དམ་པའྲི་

དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༤༤ན༦ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༥༦ན༤ན།   ཚུལ   * ཆུལ

2  མ་ཕྱི། ༤༤ན༧ན།   བདན    ཞོལ། ༥༦ན༤ན།   བདེན   * བདེན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ནོ། །ཁ་ཅྲིག་རས་འཛིན་ལ་རོག་པ་དང༌། བཏགས་འཛིན་ལ་རོག་པ་ཞེས་བྱས་ནས། 

ཡུལ་རས་འཛིན་དང་བཏགས་འཛིན་གཉྲིས་སོ་སྐེ་དང་འཕགས་པ་ལ་སོ་སོར་

བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་ཅན་རས་འཛིན་རོག་པ་དང༌། བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གཉྲིས་

གང་ཟག་དེ་གཉྲིས་ལ་སོ་སོར་ངེས་པར་བཤད་པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མྲི་འཐད་

དེ། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་དང་འགྲེལ་ཆེན་དུ། སོ་སྐེ་ལ་ཡང་ཆོས་བདག་མེད་པར་རོགས་པ་

ཡོད་པས། འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཁབ་པར་འགྱུར་

ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བཏགས་འཛིན་སོ་

སྐེ་ལ་མེད་པར་བཤད་པ་ལ། འོ་ན་བཏགས་འཛིན་ལ་རོག་པའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཁབ་

པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་སེ། སོ་སྐེ་ལ་ཡང་ཆོས་བདག་མེད་པར་འཛིན་པ་ཡོད་པས་

བཏགས་འཛིན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་འབེལ་མེད་འདྲི་ལྟ་བུ་རོགས་

ལྡན་སུ་ཞྲིག་འགོད་པར་བྱེད། དེར་མ་ཟད་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བས་ནྲི། ”རོད
1
་པ་དང༌། ལན་

གཉྲིས་ཀས། སོ་སྐེ་ལ་རོག་པ་དེའྲི་ཡུལ་མེད་ན་རོག་པ་དེ་ཡང་མེད་པས་ཁབ་པར་ཁ་

འཆམ་པ་ཉྲིད་དུ་སྨྲ་དགོས་ཏེ། སོ་སྐེ་ལ་བཏགས་འཛིན་མེད་པར་བཤད་པ་ལ། འོ་ན་

འཛིན་རོག་དང་པོའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཁབ་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཅེས་པའྲི་རོད་པ་འོང་

དོན་མེད་ཅྲིང༌། ལན་གྲིས་ཀང་བཏགས་འཛིན་མེད་ཀང་དེ་ལ་རོག་པ་མེད་མྲི་དགོས་

པས། བཏགས་འཛིན་རོག་པའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་མ་ཁབ་པའྲི་སྐོན་མེད་ཅེས་ལན་

”འདེབས
2
་པར་རྲིགས་ཀྲི་སོ་སྐེའྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཡྲིན་པས་

སྐོན་མེད་ཅེས་པའྲི་ལན་བཏབ་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོ་སྐེ་ལ་རོག་

1  མ་ཕྱི། ༤༤བ༧ན།   རྩོད    ཞོལ། ༥༧ན༡ན།   རྩད

2  མ་ཕྱི། ༤༥ན༢ན།   འདེབས    ཞོལ། ༥༧ན༢ན།   འདབས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་དེའྲི་ཡུལ་དེ་མེད་ན། དེ་ལ་རོག་པའང་མེད་པས་ཁབ་ན། སོ་སྐེ་ལ་ཤེས་བྱ་ཐམས་

ཅད་ཡོད་པར་ཐལ། ”དེ
1
་ཐམས་ཅད་ལ་རོག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུགས་འདྲི་

ནྲི་བཏགས་པའྲི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་

པ་ཅེས་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བསོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བཏགས་པའྲི་

དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་སུ་འགྱུར་པས་སོ། །འདྲི་དག་ལ་བརོད་

པར་བྱ་བ་མང་ཡང་འདྲིར་ཡྲི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་ལ། རོག་པའྲི་རྣམ་

གཞག་འདྲི་དག་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ཡང༌། ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འཆད་ཤེས་པ་གཞན་མ་

མཐོང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་གྲི་དོན་ལ། སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད། ལྡན་

ཚུལ་གྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྣམ་པར་རོག་པ་ཅེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ། 

མདོར་བསན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། གཟུང་རོག་མདོར་

བསན་ལ། ར་བ་ནྲི། གཟུང་བར་རོག་པ། དབྱེ་གཞྲི། དབྱེ་ན་རྣམ་པ་གཉྲིས་

སོ། །”འབྱེད
2
་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཀུན་ནས་ཉོང་མོངས་པའྲི་གཞྲིའྲི་རེན་ཅན་དང་དེའྲི་

གཉེན་པོའྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པོ་དེ་ནྲི་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་སེ་རྨོངས་པ་དང༌། རྣམ་བྱང་གྲི་ཕུང་

པོ་སོགས་ཡུལ་དགུ་དགུའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུང་བར་རྣམ་པར་

རོག་པ་དབྱེ་གཞྲི། དབྱེ་ན། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་གཞྲིའྲི་རེན་ཅན་དང་”གཉེན
3
་

1  མ་ཕྱི། ༤༥ན༣ན།   དེ    ཞོལ། ༥༧ན༣ན།   ད

2  མ་ཕྱི། ༤༧ན༦ན།    ཞོལ། ༥༧ན༢ན།   འབད

3  མ་ཕྱི། ༤༥ན༧ན།   གཉེན    ཞོལ། ༥༧བ༢ན།   གཉན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པོའྲི་རེན་ཅན་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ་མ་རྲིག་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྲི་ཕུང་

པོ་ལ་”སོགས
1
་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་གཉྲིས་པོ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་པས་དགུ་དགུའོ། །ར་

འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་ནྲི་གཟུང་རོག་ཆོས་ཅན། གཉྲིས་ཡོད་དེ། ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་གཟུང་རོག་དང༌། རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་ནས་

ཉོན་མོངས་གཟུང་རོག་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། མ་རྲིག་པ་སོགས་ཡུལ་དགུ་ལ་རོག་

པ་དགུ་”ཡོད
2
་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། རྣམ་བྱང་གྲི་

ཕུང་པོ་སོགས་དགུ་ལ་རོག་པ་དགུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་འཛིན་རོག་མདོར་

བསན་ལ། ར་བ་ནྲི་རས་དང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། འགྲེལ་པ་ནྲི། གང་ཟག་རས་སུ་

ཡོད་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཏེ། ཚིག་དོན་དང༌། ངག་དོན་ནྲི། སྔ་མས་རྲིགས་བསྒེའོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། ཡུལ་གྲི་སྒོ་

ནས་དགུ་དགུར་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་ལ་དགུ་པོ་སོ་སོ་མྲིང་གྲི་སྒོ་ནས་མདོར་

བསྡུས་པའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ལ་བཞྲི་ལས། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་གཟུང་རོག་རྒྱས་

བཤད་ནྲི། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་གཙོ་བོ་མ་རྲིག་པ་དང་། དེའྲི་འབས་བུ་ཟག་

བཅས་ཀྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ཁད་པར་

མྲིང་དང་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་”མོངས
3
་ཀྲི་བྱེད་ལས། 

གཞྲིའྲི་དུས་སུ་མཐའ་གཉྲིས་ལ་ཆགས་པར་བྱེད་པ་དང་ལམ་གྲི་དུས་སུ་མངོན་

1  མ་ཕྱི། ༤༥ན༧ན།   སོགས    ཞོལ། ༥༧བ༢ན།   སགས

2  མ་ཕྱི། ༤༥བ༡ན།   ཡོད    ཞོལ། ༥༧བ༣ན།   ཡད

3  མ་ཕྱི། ༤༥བ༤ན།   མོངས    ཞོལ། ༥༨ན༡ན།   མངས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཐོའྲི་རྒྱུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱ་བའྲི་བང་དོར་མྲི་ཤེས་པ་དང་

ངེས་ལེགས་ཀྲི་འཕགས་པའྲི་ལམ་ལ་དང་”པོར
1
་མྲི་གནས་པའམ་མྲི་འཇུག་པ་དང༌། 

ཞུགས་ཀང་ལམ་གྲི་ཡུལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ལམ་བསྒོམ་པ་པོ་བདག་ལ་སོགས་པ་

དང༌། ལམ་གྲི་འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྨོངས་པར་བྱེད་པ་

སེ། དེ་ལྟར་ཡུལ་དགུ་”པོ་དེ
2
་དག་གམ། དེ་དག་གྲི་སེང་གྲི་བདེན་པ་བཀག་པ་དག་

བདེན་པར་སྣང་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཞྲིའྲི་རེན་ཅན་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོག་

པ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་རྒྱས་བཤད་ནྲི། རྣམ་བྱང་གྲི་ངོ་བོ་ཟག་པ་མེད་

པའྲི་ཕུང་པོ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྐེན་རྣམ་བྱང་སྐེ་བའྲི་སྒོ་དང༌། ས་”བོན
3
་རྲིགས་དང་ཇྲི་

ལྟར་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་རྣམ་བྱང་གྲི་སྐེ་བ་དང་དེ་འདའྲི་རྣམ་བྱང་ལ་དབྱེ་ན། གཞྲིའྲི་རྣམ་

བྱང་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ལམ་གྲི་རྣམ་བྱང་ཙམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་དོན་དང༌། ལམ་གྲི་

རྣམ་བྱང་ཁད་པར་བ་མཐོང་བ་དང༌། བསྒོམ་པ་དང༌། འབས་བུའྲི་རྣམ་བྱང་མྲི་སོབ་

པའྲི་ལམ་རྣམས་ཏེ་ཡུལ་དགུ་པོ་དེ་ལ་བརེན་པ་གཉེན་པོའྲི་རེན་ཅན་གྲི་གཟུང་བར་

རྣམ་པར་རོག་པ་དགུ་པོ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་རས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། བདག་རང་དབང་ཅན་

དང་གཅྲིག་བུར་བདེན་པར་སྣང་བ་དང༌། རྒྱུ་ལ་གསོག་པ་པོའྲི་བདག་དང༌། ཡུལ་ལ་

བལྟ་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཏུ་བདེན་པར་སྣང་བ་དང༌། འཁོར་བར་ཀུན་ནས་ཉོན་

1  མ་ཕྱི། ༤༥བ༥ན།   པོར    ཞོལ། ༥༨ན༡ན།   པར

2  མ་ཕྱི། ༤༥བ༦ན།   པ་ད    ཞོལ། ༥༨ན༢ན།   པོ་དེ   * པོ་དེ

3  མ་ཕྱི། ༤༥བ༧ན།   པོན    ཞོལ། ༥༨ན༤ན།   བན



 837 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མོངས་པའྲི་རེན་དང༌། འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལམ་གྲིས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་རེན་

དང༌། འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་མཐོང་བ་དང་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲིས་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བར་བྱེད་པའྲི་རེན་དང༌། ལམ་གྲིས་དོན་བྱས་པ་ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་རེན་

རྣམས་སུ་འགྱུར་བ་བདག་བདེན་པར་སྣང་བ་སེ། དེ་ལྟར་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པའྲི་

རེན་ཅན་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་དགུ་པོ་རྣམས་སོ། །

བཞྲི་པ་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཙམ་གྲི་

གདགས་གཞྲི་ཕུང་པོ་དང༌། སྐེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་དང༌། སོ་སྐེའྲི་གདགས་གཞྲི་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དང༌། འཕགས་པ་ཙམ་གྲི་

གདགས་གཞྲི་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང༌། འཕགས་པ་སོབ་པ་དམན་འབྲིང་”མཆོག
1
་

གསུམ་གྲི་གདགས་གཞྲི་རྲིམ་བཞྲིན་མཐོང་བ་དང༌། ”བསྒོམ
2
་པ་དང༌། ཁད་པར་གྲི་

ལམ་དང༌། འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པའྲི་གདགས་གཞྲི་མྲི་སོབ་པའྲི་ལམ་རྣམས་ཏེ། 

སེམས་ཅན་སྤྲི་དང་ཁད་པར་རྣམས་གདགས་གཞྲི་དང་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བདེན་པར་སྣང་བ་སྐེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པ་ལ་བརེན་པའྲི་

འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དགུ་པོ་རྣམས་སོ། །རྒྱས་བཤད་འདྲི་དག་”ལ
3
་མདོར་

བསན་དུ་བཤད་པའྲི་དབྱེ་སྦོར་དགོད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པར་

རོག་པ་བཞྲི་དང༌། ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་པོ་གྲངས་བཞྲིན་དུ་

ལྡན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ངེས་ཆ་བཞྲི་པོ་དེ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་གཟུང་འཛིན་བཞྲི་པོ་དེ་རང་

1  མ་ཕྱི། ༤༦ན༤ན།   མཆོག    ཞོལ། ༥༨བ༣ན།   མཆག

2  མ་ཕྱི། ༤༦ན༥ན།   བསོམ    ཞོལ། ༥༨བ༣ན།   སོམ

3  མ་ཕྱི། ༤༦ན༦ན།   ལ    ཞོལ། ༥༨བ༥ན།   ལམ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཞྲིན་མེད་པ་ཞེན་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །

གསུམ་པ་ཡོངས་འཛིན་གྲི་ཁད་ཆོས་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། ར་

བར་ཚིགས་བཅད། སར་མདོ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་

རོག་པའྲི་སྔར་གསུངས་ན་ཡང་རྒྱས་བཤད་དུ་ཡང་ཆུང་འབྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་དང་”རོག
1
་

པའྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཡོངས་འཛིན་གསུངས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡོངས་འཛིན་ཕྲིས་བཤད་ཅྲིང་དེ་དག་དེའྲི་སྔར་བཤད་པ་

དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་དབྱེ་བ་དང་རོག་པ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་ཡང་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་”ཡྲིན
2
་པས་སོ། །ར་བ་ནྲི། འཕགས་པ་ལྟར་ན། རྣམ་མཁེན་

ཡྲིད་བྱེད་དང་ལྡན་ཞྲིང་ཟབ་མོ་ལ་སེམས་མྲི་འགོང་བ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ཉན་རང་གྲི་ཡྲིད་བྱེད་དང་དངོས་པོར་མངོན་ཞེན་སོགས་བོར་བས་ནྲི་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནང་ཡོངས་འཛིན་ཐབས་མཁས་ཡྲིན་ནོ། །ཡོངས་འཛིན་ཕྲིས་བཤད་

ཅྲིང་དེ་དག་དེའྲི་སྔར་བཤད་པ་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་དབྱེ་བ་དང་རོག་པ་ཇྲི་སྐད་བཤད་

པ་ཡང་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་པས་སོ། །ར་བ་ནྲི། 

འཕགས་པ་ལྟར་ན། རྣམ་མཁེན་ཡྲིད་བྱེད་དང་ལྡན་ཞྲིང་ཟབ་མོ་ལ་སེམས་མྲི་འགོང་

བ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཉན་རང་གྲི་ཡྲིད་བྱེད་དང་དངོས་པོར་

མངོན་ཞེན་སོགས་བོར་བ་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་སོགས་སོན་བྱེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སྲིག་གྲོགས་བོར་བ་

1  མ་ཕྱི། ༤༦བ༡ན།   རག     ཞོལ། ༥༩ན༡ན།   རོག   * རག

2  མ་ཕྱི། ༤༦བ༢ན།   མྱིན    ཞོལ། ༥༩ན༡ན།   ཡྱིན   * ཡྱིན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྲི་ཡོངས་འཛིན་དགེ་བཤེས་ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན་གསུམ་པ་

འགྲེལ་པ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་ལ་སེམས་མྲི་འགོང་ཞྲིང་མྲི་སྐྲག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་

མཁས་པས་བསམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན་དུ་དངོས་པོ་མཐའ་དག་བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་

པར་སོན་པར་བྱེད་པ་ཕྲིན་དྲུག་གྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སེར་སྣ་ལ་སོགས་

པ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྲི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཡྲིན་པས་སོ། བྱང་སེམས་སྦོར་ལམ་པ་ཆོས་

ཅན། ཉན་རང་སྦོར་ལམ་པ་ལས་ཡོངས་འཛིན་གྲིས་ཁད་པར་འཕགས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

དགེ་བཤེས་དེ་ལྟ་བུས་སྲྲིད་ཞྲིར་མྲི་ལྟུང་བར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒྲུབ་པ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། བསྒྲུབ་པའྲི་རེན། 

ཡུལ། དོན་དུ་གཉེར་བྱ། རང་གྲི་ངོ་བོ་དང་བཞྲི། དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲིའྲི་དོན་ལ། 

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གྲི་ལུགས་བཤད་པ་དང༌། དབུ་མ་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཤད་

པ་ལས། དང་པོ་ནྲི་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དག །རྲིགས་ཀྲི་ངོ་བོ་སེམས་མ་ཆགས་པ་འདོད་པ་

ཆུང་བ་དང༌། ཆོས་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་འདོད་ཅྲིང༌། དབྱེ་ན། ཆོས་དང༌། བསོད་

སོམས་དང༌། གནས་མལ་ངན་”ངོན
1
་གྲིས་ཆོག་ཤེས་པ་གསུམ་དང༌། སོང་བ་དང་

བསྒོམ་པ་ལ་དགའ་བའོ། །མ་ཆགས་འཕགས་རྲིགས་དེ་ལས་ནྲི། །གསུམ་ནྲི་ཆོག་

ཤེས་བདག་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་ཚུལ་དང༌། ཐ་མས་

ལས་བསན་ཏེ། ཚུལ་འདྲི་ལ་གནས་ནས་ལས་འདྲི་བྱས་ན་འཕགས་པའྲི་ཆོས་ཐོབ་

པར་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །མཛོད་ལས། གསུམ་གྲིས་ཚུལ་བསན་ཐ་མ་ལས། 

1  མ་ཕྱི། ༤༧ན༢ན།   དོན    ཞོལ། ༥༩བ༢ན།   དོན   * ངོན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ནྲི། ཡྲིད་ཤེས་ཀྲི་སེང་ན་ཡོད་པ། འཕགས་ཆོས་བསྐེད་

པའྲི་ནུས་པ་ཉྲིད་ལ་རྲིགས་སུ་འདོད་དེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ཀྲིས། མདོ་སེ་

བདག་གྲི་རྲིགས་ཤེས་བྱ་བ་ནྲི། སེམས་ཀྲི་ས་བོན་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་

དང༌། སོབ་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཡང༌། ཡོངས་སུ་ཉམས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ས་བོན་

ལ་རྲིགས་ཤེས་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣམ་རྲིག་པ་དག་གྲི་འདོད་པ་ནྲི། 

མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་དེ་ནྲི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

འོངས་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཐོབ་པ་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་པ་སེ། ཞེས་

འབྱུང་བའྲི་དོན་དུ་བསམས་ནས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་ཁད་པར་ནྲི་རང་བཞྲིན་གནས་

པའྲི་རྲིགས་དང༌། རྐེན་གྲིས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་ས་བོན་ནྲི་རྒྱས་འགྱུར་གྲི་

རྲིགས་སུ་བཞེད་དེ། བྱང་ས་ལས། དེ་ལ་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་རྲིགས་ནྲི། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་པས་ཏེ། དེ་ནྲི་

གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པ། ཐོག་མ་མེད་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཐོབ་པ་དེ་ལྟ་

བུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་རྲིགས་ནྲི། སྔོན་དགེ་བའྲི་ར་བ་

གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཐོབ་པ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཀུན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་བཞག་ན་དེའྲི་སེང་ན་ཡོད་པ་དང༌། རྣམ་པར་མ་

བཞག་ན་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་སེང་ན་ཡོད་པའྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ས་བོན་རྲིགས་

འད་”སྔར
1
མེད་གསར་དུ་རྐེན་གྲིས་བསྒྲུབས་པ་མྲིན་གྲི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་

རྲིགས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པ་འཕགས་ལམ་སྐད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་ཉེར་ལེན་བྱེད་ཞྲིག་སེ། 

1  མ་ཕྱི། ༤༧ན༧ན།   སར    ཞོལ། ༦༠ན༤ན།   སྔར   * སྔར
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གལ་ཏེ་འདྲི་མེད་ན་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅྲིག་དང་པོ་ལ་སྐལ་མཉམ་གྲི་རྒྱུ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་འདའྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ས་བོན་དེ་ནྲི་གང་ལ་ལྡན་

པའྲི་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་པོ་རྣམས་ས་བོན་དེའྲི་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་རྲིགས་ཅན་སོ་སོར་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་ཁད་

པར་ཞེས་བྱ་ལ་ཐོས་པས་གསོ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐོས་པའྲི་བག་ཆགས་

ཞེས་ཀང་བྱ་ཞྲིང་དེ་འདའྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ས་བོན་གང༌། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་

ཆོས་ཐོས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་གསོ་བར་བྱ་བ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་རྲིགས་དང༌། གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་ཙམ་སོན་པའྲི་ཆོས་ཐོས་པས་གསོ་བར་བྱ་བ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཟག་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་དུ་གནས་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་”དང
1
། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་སོགས་སོན་པའྲི་ཆོས་ཐོས་བས་གསོ་བར་བྱ་

བ་རང་རྒྱལ་གྲི་འཕགས་ལམ་བསྐེད་རུང་གྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནྲི། རང་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་རྲིགས་ཤེས་བྱ་ལ། ཟག་མེད་ཀྲི་ས་བོན་གང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་པ་གསུམ་

གང་རུང་གྲི་རོགས་པའྲི་རྒྱུར་ངེས་པ་ནྲི་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཤེས་བྱ་ཞྲིང༌། རྐེན་དབང་

གྲིས་ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་རོགས་པའྲི་རྒྱུར་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་ནྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་

ཡྲིན་ལ། གང་ཟག་གང་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀྲི་ས་བོན་མེད་པ་ནྲི་རྲིགས་ཆད་པ་

ཅེས་བྱའོ། རྣམ་རྲིག་པ་རྲིགས་ཆད་མྲི་འདོད་དོ། ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ནྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཆད་པ་མྲི་འདོད་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

རྲིགས་ཅན་དུ་འདོད་དགོས་པས། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པའྲི་གོ་

1  མ་ཕྱི། ༤༧བ༣ན།   དང    ཞོལ། ༦༠བ༡ན།   པ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྐབས་མེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཆད་པ་ཡོད་ན་དེ་བཞྲིན་དུ་ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཀྲིའང་རྲིགས་ཆད་འདོད་དགོས་པས། ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་རྲིགས་ཆད་

འདོད་པ་དང༌། རྲིགས་ཆད་མྲི་འདོད་པ་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་མདོ་

སེ་རྒྱན་ལས། དཀར་པོ་དམན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་དང་བལ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། གཏན་

ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ནྲི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གང་ལ་

ཡང་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་”འདའ
1
་བའྲི་རྲིགས་ཉྲིད་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་གཉྲིས་པ་དབུ་མ་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རྲིགས་

ལ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་དང༌། རྒྱས་པ་ལས་གྱུར་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གང་

ཟག་གང་རང་བཞྲིན་དབང་པོ་རྟུལ་བས། རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ། གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་ཙམ་གྲི་རོགས་པའྲི་རེན་དུ་རེ་ཤྲིག་ངེས་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་

ངེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གང་ཟག་དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་དབང་པོ་འབྲིང་དུ་གྱུར་པས་

རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ། རེ་ཤྲིག་བདག་མེད་ཕེད་དང་གཉྲིས་རོགས་པ་ཙམ་

གྲི་རེན་དུ་ངེས་པ་ནྲི། རང་རྒྱལ་དུ་རྲིགས་ངེས་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་དབང་པོ་རྣོ་

བས། རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་དང་པོ་ནས་ཐེག་ཆེན་གྲི་རོགས་པའྲི་རེན་དུ་

ངེས་པ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་དུ་རྲིགས་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་

རྐེན་དང་ཕད་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གའྲི་རོགས་པའྲི་རེན་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་

ཅན་ཞེས་བྱའོ། མཐར་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་རོགས་པའྲི་རེན་དུ་ངེས་པས་

1  མ་ཕྱི། ༤༨ན༡ན།   འངའ    ཞོལ། ༦༠བ༦ན།   འདའ   * འདའ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲིས་ཁབ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་རང་བཞྲིན་གྲི་དབང་པོ་རྣོན་པོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་

བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་དག་ནྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིགས་ནྲི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཐོས་པ་དང༌། བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསགས་པའྲི་རྐེན་གྲིས་བཞག་པའྲི་མ་འོངས་པ་ན་གཟུགས་སྐུ་

ཕུན་ཚོགས་འགྲུབ་པའྲི་ས་བོན་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གནས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་ཀྲི་

ཆོོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་གྲིས་གློ་བུར་གྲི་

དྲི་མ་དང་བལ་བར་བྱས་ནས་དྲི་མ་མ་ལུས་པས་དག་པར་གྱུར་པ་ན་ཆོས་སྐུ་མངོན་

དུ་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིགས་ས་བོན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་

དུ་གྱུར་པས་ཉེར་ལེན་བྱས་ཤྲིང་རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངོས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་

རྐེན་བྱས་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དང༌། དེའྲི་བདག་རྐེན་ལས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་

འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་དག་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིགས་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་གོ་མྲི་ཆོད་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་སྐུར་”བ
1
་

འདེབས་པ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་མྲི་ཆོད་

པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སེ། རྲིགས་འདྲི་གཉྲིས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་

པར་འདོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་རང་བཞྲིན་གནས་

རྲིགས་འདུས་བྱས་ཀང་ཡོད་དེ། དྲི་བཅས་ཀྲི་སེམས་”འོད
2
་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པས་རྲིགས་སུ་འདོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༡ན།    ཞོལ། ༦༡བ༢ན།   པ   * བ

2  མ་ཕྱི། ༤༨བ༢ན།   འེད    ཞོལ། ༦༡བ༤ན།   འོད   * འོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིགས་ནྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་

ཅྲིང༌། །དེའང་རྲིགས་དངོས་མྲིན་པར་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །འོ་ན་རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་ཡྲིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཉེར་ལེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ག་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། རྣམ་མཁེན་གྲི་ཉེར་

ལེན་ཡྲིན་པར་སྐབས་སྔ་ཕྲི་དག་ཏུ་ལན་མང་དུ་སྨྲས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སེམས་

མོང་བ་གསལ་རྲིག་རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཁོ་ན་ལ་རྲིགས་ཞེས་བསན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་ངེས་བཟུང་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར། རྣམ་རྲིག་པས་ཟག་མེད་ཀྲི་ས་བོན་རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་

སུ་སྨྲས་པ་འགོག་པའྲི་སྐབས་སུ་”དེ
1
་འདུས་བྱས་ཡྲིན་པས་རང་བཞྲིན་གནས་

རྲིགས་དང་རྒྱས་འགྱུར་གྲི་རྲིགས་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་དགག་པ་

བརོད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སེམས་མོང་བ་གསལ་རྲིག་དེ་ཉྲིད་གློ་བུར་གྲི་

དྲི་མས་དག་པ་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པས། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་འདུས་བྱས་ཡོད་དོ། ཞེས་སྨྲ་

བ་ཡང་དགག་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཕོགས་འདྲི་”ཉེས
2
་པ་དུ་མའྲི་གནས་སོ། །ལུས་

ཅན་ལ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་སྦྲང་མའྲི་རྲི་དང་འད། ཞེས་པས་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་བཤད་པ་མྲིན་ནམ་ཞེན། མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འདྲི་ནྲི་དྲི་བཅས་

ཀྲི་ཁམས་ཙམ་མཚོན་པའྲི་དཔེ་སོན་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པས། དྲི་བཅས་ཀྲི་ཁམས་

ཙམ་ཤེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བས། ཆོས་ཉྲིད་དྲི་བཅས་ལ་འདུས་

བྱས་ཀྲིས་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་དྲི་མེད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་ཆོས་

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༥ན།   དེ    ཞོལ། ༦༢ན༡ན།   ད

2  མ་ཕྱི། ༤༨བ༦ན།   ཉེས    ཞོལ། ༦༢ན༢ན།   ཉས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར། དྲི་བཅས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་

ཤེས་པ་ཞེས་པའྲི་ཐ་སད་བྱས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྲིགས་སུ་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྒྱུ་བྱེད་པས་

རྲིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། རེན་བྱེད་པས་རྲིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས་

པ་ལས། 

དང་པོའྲི་དོན་ནྲི། རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་བསྐེད་པ་མྲིན་གྲི། འོན་

ཀང་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་འདྲི་”ཡོད
1
་ན། དྲི་མ་སེམས་རྒྱུད་གློ་

བུར་བར་འགྱུར་བས། དེ་འབལ་བར་བྱེད་པས་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བ་འཐད་ལ། སེམས་ཀྲི་

ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་མེད་ན་དྲི་མ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འགྲོ་དགོས་

པས། དེ་སེམས་རྒྱུད་ལ་འབལ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བ་མྲི་འཐད་ཅྲིང༌། དེའྲི་

ཕྲིར་རྒྱུ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་བསྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་གསུངས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རེན་བྱེད་པས་རྲིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཡོད་ན་

རླུང་དང་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པས་གོ་སྐབས་འབྱེད་ལ། མེད་ན་མྲི་འབྱེད་

པས་དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་བརེན་བར་བཤད་པ་ལྟར་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་

རྣམ་དག་ཡོད་ན། སེམས་རྒྱུད་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཡོན་ཏན་གནས་པའྲི་གོ་སྐབས་

ཡོད་ཅྲིང༌། མེད་ན་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་གནས་རྲིགས་བསྒྲུབ་པའྲི་རེན་དུ་

བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དུ། ས་ནྲི་ཆུ་ལ་རླུང་ལ། །རླུང་ནྲི་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་

1  མ་ཕྱི། ༤༩ན༢ན།   ཡོད    ཞོལ། ༦༢ན༦ན།   ཡད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གནས། །མཁའ་ནྲི་ས་ཆུ་དག་དང་ནྲི། །རླུང་གྲི་ཁམས་ལ་གནས་མ་ཡྲིན། །དེ་བཞྲིན་

ཕུང་པོ་ཁམས་དབང་རྣམས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དག་ལ་གནས། །ལས་དང་ཉོན་

མོངས་ཚུལ་བཞྲིན་མྲིན། །ཡྲིད་བྱེད་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཚུལ་བཞྲིན་མྲིན་ན་

ཡྲིད་བྱེད་ནྲི། །སེམས་ཀྲི་དག་པ་ལ་རབ་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བས་

ན་རྲིགས་ཀྲི་དོན་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་གྲི་དོན་ལ། རྲིགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བསན་པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་

སང་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒྲུབ་པ་དང་

ལྡན་པ་ལ་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དང་མཐོང་བའྲི་

ལམ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་འབྱུང་བས་སྦོར་ལམ་གྲི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་འཆད་ཅྲིང་དེ་

ཡང་རེན་ལ་རག་ལས་ཐོག་མར་སྒྲུབ་པའྲི་རེན་དུ་གྱུར་པ་རྲིགས་འཆད་དོ༌། །ར་བ་ནྲི། 

རོགས་པ་ཡྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འགྲེལ་པ་བཤད་པས་ཤེས་སའོ། །འགྲེལ་པ་ལ་རེན་

ཆོས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་དང་གོ་རྲིམ་བཤད་པ།  གྲངས་ངེས་བཤད་པ། དེ་

དག་གྲི་རེན་ཆོས་ཉྲིད་རྲིགས་སུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ཐམས་ཅད་སྐོན་སེལ་བ་དང༌། ཡོན་

ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ལ། དེ་ཡང་སྐོན་མ་བསལ་བར་ཡོན་ཏན་མྲི་

འཐོབ་པས། དང་པོར་སྐོན་སེལ་ཚུལ་འཆད་ཅྲིང་དེ་ལ་ཡང་སེལ་བྱེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་

མ་སྐེས་པར་སེལ་མྲི་ནུས་པས་གཉེན་པོ་སྔར་བཤད་ལ། གཉེན་པོ་ཡང་མངོན་གྱུར་

མགོ་གནོན་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལམ་སྔར་སྐེས་ནས་ས་བོན་སོང་བ་འཇྲིག་རེན་

ལས་འདས་པའྲི་ལམ་ཕྲིས་སྐེ་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཀུན་བརགས་ཀྲི་ས་བོན་སྔར་སོང་ཞྲིང༌། 
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ས་བོན་ཕྲིས་སོང་དགོས་ཏེ། དེ་བས་ན་རེ་ཤྲིག་དང་པོར་འཇྲིག་རེན་

པའྲི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་སོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་འཇྲིག་རེན་ལས་

འདས་པའྲི་མཐོང་བ་དང་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་དག་གོ ། གཉེན་པོ་བསན་པ་དེའྲི་འོག་ཏུ་

གཉེན་པོ་དེ་དག་གྲིས་སང་བྱ་སོང་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི། གཉེན་པོ་དེ་དག་སྐེས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་སང་བྱ་སོང་ལ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སོང་ན། རྐུན་པོ་སར་ནང་དུ་མྲི་ལྡོག་པར་

བྱས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕྱུང་བ་དང་སྒོ་ཕར་བཅད་པ་དུས་མཉམ་པ་ལྟར་གཉེན་པོ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་སྐེ་བ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་དགག་པ་དག་དུས་མཉམ་ཞྲིང༌། རྣམ་

གྲོལ་ལམ་སྐེས་པ་དང༌། ངོ་སྐལ་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་འགག་པ་དུས་མཉམ་མོ། །དེ་

ལྟར་གཉེན་པོ་དང་སོང་ཚུལ་བཤད་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་སངས་པའྲི་ངོ་བོ་བཤད་པ་ནྲི། 

སང་གཉེན་དེ་དག་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པས་དེ་དག་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་དང་

འགག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་སངས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྐོན་བསལ་ནས་ཡོན་

ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་སོན་ཅྲིང༌། 

དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་མ་ཐོབ་པར་དམན་པའྲི་གང་ཟག་ལས་

མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མྲི་འཐོབ་པས་དེའྲི་འོག་ཏུ་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་དང༌། སྦྲིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་

མྲི་གནས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་ཤེས་ཁད་

པར་ཅན་ཐོབ་པ་ན། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་དག་སྐེས་པས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་རྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་འཐོབ་བོ། །དེ་འཐོབ་པ་

ན་གཞན་དོན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བྱེད་ནུས་པས་དེའྲི་འོག་ཏུ་གཞན་དོན་གྲི་སྒྲུབ་པ་
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འཆད་ལ། དེ་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་ཀྲི་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་མངོན་དུ་སོང་བ་

ལས་མཐར་ཐུག་གྲི་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་དགོས་པས་དང་པོར་གདུལ་བྱའྲི་

བསམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་ལ་དགོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་གོ་

རྲིམ་གྲི་སྒྲུབ་པ་འཆད་དོ། །འདྲིར་ལྡེམ་དགོངས་རྣམ་པ་བཞྲི་ལས་གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་

པོར་དགོངས་པ་ནྲི་ཕྲིར་རོལ་པ་བསན་པ་ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་དུ། གང་ཟག་བདེན་

པར་ཡོད་པ་གསུངས་པ་ལྟ་”བུའོ
1
། །མཚན་ཉྲིད་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྲི། སེམས་

ཙམ་པ་དག །མཚན་ཉྲིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདོ་ལས་ཆོས་

ཐམས་ཅན་མཚན་ཉྲིད་མེད་པར་བཤད་པ་ལ་འདོད་ཀང༌། ”འདྲིར
2
་ནྲི་དགོངས་པ་

ངེས་འགྲེལ་སོགས་སུ་མཚན་ཉྲིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་ཁད་པར་

བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཟུང་དགོས་”སོ
3
། །ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་མངོན་པ་ལས་ཆོས་རྣམས་

ཀྲི་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ་ལ་འདོད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཁས་ལེན་པ་མྲི་གོ་བས་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་

མ་ཕོགས་པར་གསལ་བར་བྱས་སོ། །གཉེན་པོ་ལ་ལྡེམ་པོར་་”དགོངས
4
པ་ནྲི། 

དགོངས་པ་ཅན་ཏེ། དེ་ཡང་མཉམ་པ་ཉྲིད་ལ་”དགོངས
5
་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ལ་

བརྙས་པའྲི་གཉེན་པོར་མཉམ་པ་ཉྲིད་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ང་དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༤ན།   བུའེ    ཞོལ། ༦༣བ༦ན།   བུའོ   * བུའོ

2  མ་ཕྱི། ༥༠ན༤ན།   འདྱིར    ཞོལ། ༦༣བ༦ན།   འདྱིར

3  མ་ཕྱི། ༥༠ན༥ན།   སོ    ཞོལ། ༦༤ན༡ན།   ས

4  མ་ཕྱི། ༥༠ན༦ན།   དགོདས    ཞོལ། ༦༤ན༢ན།   དགོངས   * དགོངས

5  མ་ཕྱི། ༥༠ན༦ན།   དགེངས     ཞོལ། ༦༤ན༢ན།   དགོངས   * དགོངས
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རྣམ་པར་གཟྲིགས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཉམ་པ་གསུམ་ནྲི། རྒྱུ་

ཚོགས་གཉྲིས། འབས་བུ་ཆོས་སྐུ། གཞན་དོན་འཕྲིན་ལས་མཉམ་པའོ། །དོན་གཞན་

ལ་དགོངས་པ་ནྲི། ལས་དང་སྲྲིད་པ་སང་བྱ་ཞྲིང༌། །སྦོར་བའྲི་རྣམ་ཤེས་མཆོག་

འཛིན་གཉྲིས། །སྐེ་”མཆེད
1
་ཡུལ་དང་བཅས་བཅོམ་ན། །མྲི་”དེ

2
་དག་པ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་བའྲི་དོན་ལ་དགོངས་ནས། ཕ་དང་མ་ནྲི་བསད་བྱ་ཞྲིང༌། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དུས་གཞན་ལ་དགོངས་པ་ནྲི། བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་སོན་ལམ་

བཏབ་པ་ཙམ་གྲིས་དེར་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་ཟག་གྲི་

བསམ་པ་ལ་དགོངས་པ་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་མཆོག་འཛིན་གྲི་གཉེན་བོར། སྦྲིན་པ་ལ་

སད་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསྔགས་པ་ལྟ་བུའོ། །བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་ནྲི། 

རབ་ཏུ་གྲགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་མ་གྲགས་པའྲི་དོན་ཟབ་མོ་སོན་བྱེད་དུ་བསྒྱུར་བ་སེ། 

ཇྲི་སྐད་དུ། སྲིང་པོ་མེད་ལ་སྲིང་པོར་ཤེས། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ལ་ལེགས་པར་

གནས། །ཉོན་མོངས་པས་ནྲི་རབ་ཉོན་མོངས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་སྲིང་པོ་ནྲི་རྣམ་གཡེང་ངོ༌། །དེ་མེད་པ་ལ་སྲིང་པོར་

ཤེས། ཞེས་པས། ཞྲི་གནས་ཁད་པར་ཅན་བསན་ཏོ། །རགས་སོགས་ལས་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ལ་ལེགས་པར་གནས། ཞེས་པས་མྲི་རག་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་རོགས་པའྲི་ལྷག་

མཐོང་བསན་ལ། ཡུན་རྲིང་པོར་གཞན་དོན་གྲི་དཀའ་སྤད་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པས་

རབ་ཏུ་ཉོན་མོངས། ཞེས་པས་སྲིང་རེ་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་

རབ་སྒོམ་ཞྲིང༌། སྲིང་རེས་གཞན་དོན་ལ་འབད་ན་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་ཅེས་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༧ན།   མཚད    ཞོལ། ༦༤ན༤ན།   མཆེད   * མཆེད

2  མ་ཕྱི། ༥༠ན༧ན།   ད    ཞོལ། ༦༤ན༤ན།   དེ   * དེ
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པའོ། །དེ་ཡང་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལྡེམ་པོའྲི་ངག་གམ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མྲིན་པ་

གསུངས་པ་ནྲི་ལྡེམ་དགོངས་ཡྲིན་ལ། དགོངས་གཞྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནྲི་དགོངས་

པ་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དགོངས་པ་ཅན་ལ་ལྡེམ་དགོངས་ཀྲིས་ཁབ་ལ། ལྡེམ་”དགོངས
1
་

ལ། དགོངས་པ་ཅན་གྲིས་མ་ཁབ་སེ། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་དུ་མྲི་རུང་བ་ལ་དགོངས་

གཞྲི་”ཡོད
2
་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་གནས་སྐབས་ཀྲི་གཞན་དོན་ཕུན་

ཚོགས་ལས་དེའྲི་འོག་ཏུ་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་མཚན་མ་མེད་ཅྲིང་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་

པར་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྲིན་པ་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ནྲི་སྒྲུབ་པ་

བཅུ་གསུམ་གྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་པོ་འདྲིར་གྲངས་ངེས་

ཏེ། འདྲིས་ཀང་རྣམ་མཁེན་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐེས་བུའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་

མེད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ནྲི་ཐོས་

བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་རྲིགས་སད་བྱེད་ཀྲི་རྐེན་གྲི་རྲིགས་

སད་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་གནས་སྐབས་མྲིན་པས་འདྲིར་མ་སོས་སོ། །འགྲེལ་གཞུང་སྔ་

མ་རྣམས་ལ་ངག་དོན་སོ་སོར་འགོད་ན། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། རེན་ཆོས་

བཅུ་གསུམ་གྲི་དང་པོར་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་

”རོགས
3
་པ་དང་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་སོ། །སྔར་བཤད་གོ་རྲིམ་ལ་

དཔགས་ཏེ་དགོད་པར་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༥ན།   དགོངས    ཞོལ། ༦༤བ༤ན།   དགེངས

2  མ་ཕྱི། ༥༠བ༥ན།   ཡད    ཞོལ། ༦༤བ༤ན།   ཡེད   * ཡོད

3  མ་ཕྱི། ༥༡ན༡ན།   རོགས    ཞོལ། ༦༥ན༡ན།   རེགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གསུམ་པ་ནྲི། སྒྲུབ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྲི་བྱེ་བག་”གྲིས
1
་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྣམ་པ་བཅུ་གསུམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ལ་

ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཞེས་བསན་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དུ་བཤད་པའྲི་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་

པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞུང་འདྲི་རེན་ལ་

རྲིགས་ཞེས་བྱ། ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ཡྲིན་པས་དོན་”བསྡུར
2
་འཆད་པ་མྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་དང་ལན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་

གཉྲིས་ལས། སྔ་འགྲེལ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཁོ་ན་འཕགས་པའྲི་ཆོས་རོགས་

པར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

ཆོས་ཉྲིད་བ་ན་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པའྲི་

རྲིགས་ཡྲིན་ན། འོ་ན་ནྲི་དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ནྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྲིར་གནས་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་མྲིན་

སམ་པའྲི་སྐེ་”བོ
3
་བོ་གྲོས་དམན་པའྲི་ངོར་དོགས་པ་བསུ་བར་བར་སྐབས་ཀྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ར་བ་ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་རྲིགས་ནྲི་ཐ་དད་དུ་རུང་བ་མྲིན་

པར་ཐལ། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པ་གང་

ཞྲིག །ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལ་རང་བཞྲིན་རྣམ་

དག་ཡྲིན་པར་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། 

གཉྲིས་པ་ལན་ལ། རྒྱུའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་གསུམ་དུ་འབྱེད་པའྲི་ལན་དང༌། རེན་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༢ན།    ཞོལ། ༦༥ན༢ན།   གྱི   * གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༥༡ན༣ན།    ཞོལ། ༦༥ན༣ན།   སྡུར   * བསྡུར

3  མ་ཕྱི། ༥༡ན༥ན།   བེ    ཞོལ། ༦༥ན༥ན།   བོ   * བོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་གསུམ་དུ་འབྱེད་པའྲི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

ཐེག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རོགས་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཙམ་དང༌། བདག་མེད་ཕེད་

དང་གཉྲིས་དང༌། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་གང་ཟག་གང་

ལ་རོགས་པ་དེ་དག་གང་དམྲིགས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་འཕགས་པའྲི་

”ཆོས
1
་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་གང་ཟག་དེ་དང་དེའྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་

རོགས་པ་དེ་དང་དེའྲི་རྒྱུའྲི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

རྲིགས་ཉྲིད་དུ་ཐ་སད་འདོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལན་ཞྲིག་ཀང་རེ་བཙུན་གྲིས་

གཟྲིགས་ཤྲིང་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་ཀྲི་དོན་བསྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ལ་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ”ཆོས
2
་དབྱྲིངས་རང་བཞྲིན་རྣམ་

དག་ཏུ་ཁད་པར་མེད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་རྲིགས་སོ་སོར་དབྱེར་མྲི་རུང་བའྲི་

སྐོན་མེད་དེ། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

འཕགས་ཆོས་སོ་སོའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་གསུམ་གྲི་

དབྱེ་བ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་གང་ཟག་དག་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་པ་དཔེ་སོན་པའྲི་གཞུང་ལ་

སྦར་བའྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་མ་བརགས་པ་སེ། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས། ཇྲི་ལྟར་

དམྲིགས་པ་ན་འཕགས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་རྲིགས་ཡྲིན་པར་

བརོད་པ་དེས་ན། འདྲིར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཅྲི་སེ་ཚོལ་བར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པའང་

དཔེ་སོན་བྱེད་དུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་དང་དོན་གཅྲིག་པས་སོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་

དབྱྲིངས་རྲིགས་ཡྲིན་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་རྲིགས་སོ་སོར་དབྱེར་མྲི་རུང་ངོ༌། ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༥༡བ༡ན།   ཆེ    ཞོལ། ༦༥བ༢ན།   ཆོས   * ཆོས

2  མ་ཕྱི། ༥༡བ༢ན།   ཆེས    ཞོལ། ༦༥བ༣ན།   ཆོས   * ཆོས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པའྲི་རོད་པའྲི་ལན་འདེབས་པ་ན། རྲིགས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

རྲིགས་སོ་སོར་དབྱེར་རུང་བ་དཔེར་བརོད་དུ་བྱས་ནས་དོན་ཇྲི་ལྟར་བུ་ཞྲིག་ལན་དུ་

སྨྲ། ”དེར
1
་མ་ཟད། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་འཕགས་པ་གསུམ་པོ་གང་གྲི་

ཆོས་རོགས་པའྲི་རྒྱུའྲི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཞེས་པའྲི་བཤད་པ་བྱེད་པ་

ནྲི། ཉན་རང་འཕགས་པའྲི་རོགས་པས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པར་སྨྲས་པ་དང༌། ཉན་

རང་འཕགས་པ་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་མེད་པར་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་

དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་”བསྒྲུབ
2
་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པ་དང༌། རེན་

བྱེད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་སུ་འཇོག་ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲི་མ་ལ་བརེན་པའྲི་

ལན་ར་བས་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། སྔ་མའྲི་སྒོ་ནས་ལན་གདབ་ཚུལ་འགྲེལ་པས་

ཁ་བསྐངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་ས་ཆོས་ཉྲིད་དེ་གོ་ས་

བར་བྱ་བའྲི་དོན་འཇྲིག་རེན་པའྲི་དངགས་སམ་ཐ་སད་ཀྲིས་ལན་གཞན་དུ་གསུངས་

སོ། །ར་བ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཏུ་འད་ཡང་རྲིགས་

གསུམ་དུ་དབྱེར་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། དེར་འད་ཡང༌། བརེན་པའྲི་ཆོས་ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་རོགས་པའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་རེན་ཆོས་དབྱྲིངས་དེ་ཡྲི་”དབྱེ
3
་བ་རྲིགས་

གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་བརོད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། འགྲེལ་པ་ནྲི། དཔེར་ན་འཇྲིམ་པའྲི་ཕུང་

པོ་གཅྲིག་ལས་མངོན་པར་གྲུབ་ཅྲིང་མེ་ལྕེ་གཅྲིག་གྲི་སོ་བཏང་བའྲི་རེན་བུམ་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༥༡བ༥ན།   དེར    ཞོལ། ༦༦ན༢ན།  དར

2  མ་ཕྱི། ༥༡བ༦ན།   བསྒྲུབ    ཞོལ། ༦༦ན༣ན།   སྒྲུབ

3  མ་ཕྱི། ༥༢ན༢ན།   དབ    ཞོལ། ༦༦ན༦ན།   དབེ   * དབེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་པ་རྲིགས་གཅྲིག་ཀང་བརེན་པ་སྦྲང་རྲི་དང་ལྲི་ཁར་ལ་སོགས་པ་བླུག་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་དེ་དང༌། དེའྲི་སྣོད་ཐ་དད་པར་འབྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བརེན་པའྲི་ཆོས་ཐེག་པ་

གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རེན་རྲིགས་ཐ་དད་པ་

ཉྲིད་དོ་ཞེས་བསན་ཏོ། །ངག་དོན་ར་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡུལ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་”སྦར
1
་ནྲི། ཇྲི་སྐད་ཅེས་

སོགས། ར་བ་ནྲི། དམྲིགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འགྲེལ་པ་བཤད་པས་ཤེས་

སའོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང༌། མཐའ་དཔད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་སོ་

སོར་བཤད་པ་དང༌། ”དེ
2
་དག་ཀུན་བསྒྲུབ་པའྲི་དམྲིགས་པར་བསན་པ་གྲངས་ངེས་

དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚེ་རེ་

ཤྲིག་དང་པོར་དགེ་བ་དང༌། མྲི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སེ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

དགེ་སྦོང་གྲི་ཚུལ་ཉྲིད་དང༌། སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ལུང་དུ་མ་བསན་

པའྲི་ལུས་ཀྲི་ལས་ལ་སོགས་པ་ལ། བྱེ་བག་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་སྤྲིར་དམྲིགས་ནས་

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བང་བྱ་དང༌། དོར་བྱ་དང༌། བཏང་སོམས་སུ་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་གཅོད་

དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཉྲིད་འཇྲིག་རེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་པོ་

དབྱེ་བ་བཞྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་དམྲིགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཕེ་ནས་ཡོངས་སུ་གཅོད་དེ། འདྲི་

ལྟར་གྲངས་བཞྲིན་དུ་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་བའྲི་ཕུང་པོ་ལྔས་

བསྡུས་པ་འཇྲིག་རེན་པའྲི་བསམ་གཏན་དང༌། འཕགས་པའྲི་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅན་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༥༢ན༣ན།   སྤར    ཞོལ། ༦༦བ༢ན།   སྦར   * སྦར

2  མ་ཕྱི། ༥༢ན༤ན།   དེ    ཞོལ། ༦༦བ༣ན།   ད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསྡུས་པའྲི་བསམ་གཏན་བཞྲི་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཞྲི་གནས་དམན་པ་དང༌། ཕྲི་མ་ཞྲི་

གནས་མཆོག་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའྲི་ཕུང་

པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའྲི་གཉེན་པོ་མྲིན་ཞྲིང༌། དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་

བཞྲི་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དེར་ལྟ་བའྲི་གཉེན་པོ་ཟག་མེད་ཀྲི་ལྷག་མཐོང་ཡྲིན་པར་ཡོངས་

སུ་གཅོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲིས་སྒོ་འདོགས་

གཅོད་པའྲི་གཞྲི་ལ་ཡང་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་འདོད་པའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་

ནྲི་ཀུན་རོབ་དང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མྲི་བལྟོས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ནྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་

པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲི་གཞྲི་བདེན་གཉྲིས་ལ་སྒོ་

འདོགས་བཅད་པ་འབས་བུ་ཡང་འཕགས་པའྲི་”སྐེ
1
་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་

བའྲི་བསམ་གཏན་བཞྲི་སོགས་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཡོན་ཏན་དང༌། ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་ཅན་སོབས་བཅུ་སོགས་ནྲི་ཐུན་མོང་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་

སྒྲུབ་པའྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྲི་གོང་དུ་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

རོགས་པའྲི་གོ་རྲིམ་གྲི་དམྲིགས་པས་ནའོ། །ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྲི་དམྲིགས་པ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྲིག་གོ །ཁོད་ལ་དགེ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་རྣམས་

ཡོད་པས་སོ། །གཞན་ཡང་གཞུང་འདྲི་དོན་བསྡུར་བྱེད་པ་དང༌། ར་བའྲི་རྐང་པ་དང་

པོ་མདོར་བསན་དུ་བྱེད་པ་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཞེས་སོགས་འདྲི་རྐང་པ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༢ན།   སེ    ཞོལ། ༦༧ན༣ན།   སྐེ   * སྐེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པོའྲི་འགྲེལ་པ་ཡྲིན་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན་དེའྲི་འགྲེལ་པ་གང་ཡྲིན་”སོས
1
་ཤྲིག །ར་

འགྲེལ་ཀུན་ལ་ངག་དོན་ནྲི། དགེ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྲི་དམྲིགས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། དེས་བང་དོར་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་བ་སོགས་སུ་དཔོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཅེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་མཐའ་དཔད་པ་ལ། རྣམ་རྲིག་པའྲི་འདོད་པ་འགོག་ཚུལ་བཤད་པ་

དང༌། རྲིགས་དང་དམྲིགས་པའྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་གཉྲིས་དང་པོ་ནྲི། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར། 

རྣམ་རྲིག་པའྲི་འདོད་པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་བརྒྱད་སོང་

འགྲེལ་ཆེན་དུ་བངས་པའྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཡང་དང་པོར་རྣམ་རྲིག་པའྲི་

འདོད་པ་ལ་སྐོན་བརོད་པ་ནྲི། འགྲེལ་ཆེན་ལས། གང་དག་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རག་ཏུ་

རྣམ་པར་དག་པ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་

སེམས་པ་དེ་དག་གྲིས་རག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁད་པར་དུ་འགྲོ་བ་ཇྲི་ལྟར་བརོད་པར་བྱ་

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྣམ་རྲིག་པས་ཆོས་ཉྲིད་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་པར་འདོད་པ་ཡྲིན་”ལ
2
་དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། སེམས་

ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་སྔར་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་ལ། ཕྲིས་ལམ་སྒོམ་སོབས་ཀྲིས་དྲི་མས་དག་

པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འགྲོར་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁབ་སེ། དྲི་བཅས་སུ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲི་བཅས་དེ་ཉྲིད་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༥ན།    ཞོལ། ༦༧ན༦ན།   སྨྲོས

2  མ་ཕྱི། ༥༣ན༢ན།   ལ    ཞོལ། ༦༧བ༤ན།   པ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གནས་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཆོས་ཉྲིད་དྲི་བཅས་ཀྲི་གནས་སྐབས་དེར་བདེན་

པར་གྲུབ་ན་གནས་སྐབས་དེ་གནས་ལུགས་སུ་འགྱུར་བས་ནམ་ཡང་མྲི་འདོར་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པས་སྐོན་སང་བ་འགོག་པ་ནྲི། 

འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཆུ་ཁམས་གསེར་དང་ནམ་མཁའ་རྣམས། །དག་པ་བཞྲིན་དུ་དག་

པར་འདོད། ཅེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྲི་དག་པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གཉེན་པོའྲི་ཕོགས་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕོགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དོན་གྲིས་འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་མྲི་མཐུན་པ་

དང་གཉེན་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་སངས་པ་མེད་པས་ཕོགས་གཅྲིག་པའྲི་

དག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་ཁོ་བོ་ཅག་ནྲི། ཆུ་དང་

གསེར་གྲི་ངོ་བོ་བསལ་ནས་དག་པར་བྱེད་པ་མྲིན་གྲི་དེ་དག་རྙོག་མ་དང་དྲི་མ་སེལ་

བ་ལྟར། ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་དག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་བདེན་པར་གྲུབ་ཀང༌། 

དེ་ཉྲིད་གཉེན་པོས་སྦོང་བར་བྱེད་པ་མྲིན་གྲི་དེ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་དྲི་མ་སྦོང་བ་ཡྲིན་པས། 

ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དྲི་མ་སྦངས་པའྲི་དག་པ་ཁད་པར་དུ་འགྲོར་མེད་པར་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཉྲིད་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་དྲི་མ་སྦོང་བའྲི་

གཉེན་པོ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་

ཐལ། ཡུལ་བདེན་པར་གྲུབ་ནས་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། མྲི་མཐུན་ཕོགས་དྲི་མ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་

བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། བྱ་བྱེད་གཉྲིས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྲི་

ཁད་པར་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཟུང་བ་མེད་ན་དེ་འཛིན་མེད། ཅེས་”ཁེད་རང་



 858 
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གྲིས
1
་ཁས་བངས་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐལ་བ་དེ་འདོད་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་སང་གཉེན་གཉྲིས་ཀ་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པར་བྱེད་ན་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་

སྒྲུབ་པའྲི་དྲི་མ་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་མྲི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་

པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དྲི་མ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་

ནམ་ཡང་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། །ཞེས་པའྲི་སྐོན་གྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་

སངས་པ་མེད་པར་སོ་ན་གནས་པས་ཆོས་ཉྲིད་དེ་དག་པ་ཕོགས་གཅྲིག་པའྲི་རང་

བཞྲིན་རྣམ་དག་ཁོ་ནར་གནས་ནས་གློར་བུར་དྲི་བལ་གྲི་དག་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དབུ་མ་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་པ་ནྲི། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཁོད་

ཀྲི་ཕོགས་ལྟར་ན། རབ་འབྱོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་

དངོས་པོ་མེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བས་དམྲིགས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་

ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིར་རྲིག་པའྲི་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་ན། དངོས་པོ་མེད་པ་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པར་བརོད་ན། དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྒྲིབ་པ་དེ་རྲིམ་གྲིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་དག་

པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའྲི་དོན་ནྲི། ཁེད་ལྟར་ནའང༌། རྣམ་མཁེན་ཀྲི་དམྲིགས་

པ་དངོས་མེད་དུ་ཁས་བངས་པས། དེ་ལ་དྲི་མ་དག་པ་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་སྔར་བཤད་

པ་རྣམས་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། ཁོ་བོས་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་

རྲིགས་པས་དཔད་པ་ན་བདེན་པའྲི་དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དམྲིགས་པར་ཁས་བངས་ཀྲི། དངོས་པོ་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་ཙམ་དམྲིགས་པར་ཁས་མ་

1  མ་ཕྱི། ༥༣བ༡ན།    ཞོལ། ༦༨ན༦ན།   དག་གྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བངས་ལ། དེ་འདའྲི་དངོས་མེད་དེ་ཡང་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་པར་

བརོད་ཀྲི། ཁོད་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལྟར་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་

ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྒྲིབ་པའྲི་བོ་ལ་ཀུན་རོབ་འདྲི་དག་བདེན་པར་སྣང་བ་

རྲིམ་གྲིས་དག་ནས། མཉམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་དེ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས། 

རེས་ཐོབ་ཏུ་ཀུན་རོབ་པ་འདྲི་དག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་པ་ཇེ་ཆེར་འགྱུར་བ་ནྲི། རྣམ་

པར་དག་པ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །བརྒལ་ལན་

འདྲི་དག་ནྲི་དོན་ལ་སྔར་གཞན་དག་གྲིས་ཕོགས་ཙམ་མ་མཐོང་བར་སྣང་བས། ཁོ་བོ་

འབའ་ཞྲིག་འདྲི་ལྟར་དུ་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཤད་པ་ལ་འཕགས་པ་དང་སོབ་དཔོན་

ཐུགས་”རངས
1
་པར་མཛོད་ཅྲིག །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་བྱས་ན། རང་བཞྲིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་

ནྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ་རྣམ་འགྱུར་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ནྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་པས་གཉྲིས་ཀ་

ཡང་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་དགག་པ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རྲིགས་ནྲི་ཆོས་

ཉྲིད་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། དམྲིགས་པ་ལ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པས། 

རྲིགས་དང་དམྲིགས་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ཆེད་དུ་བྱ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། 

དང་པོ་སྤྲིའྲི་དོན་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། ས་མཚམས། གྲངས་དང༌། གོ་རྲིམ་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་དགོས་པ། གཉྲིས་པ་དབྱེ་ན། སེམས་ཆེན་པོ། སོང་བ་ཆེན་པོ། 

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༢ན།    ཞོལ། ༦༩ན༣ན།   རང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོགས་པ་ཆེན་པོ་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་པ། 

རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པའོ། །དེ་

ཡང་སེམས་འདྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དང༌། སེ་ཆེན་པོ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཉྲིད་

དུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། སེམས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །སེམ་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ནྲི། 

འཁོར་བའྲི་སེམས་ཅན་སྤྲི་དང༌། སེ་ཆེན་པོ་ནྲི་ཞུགས་པ་དང་གནས་པའྲི་གང་ཟག་

རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་སུ་”ལྟ
1
་བ་ཅྲི་རྲིགས་པའམ། མ་ལུས་པར་སངས་པ་

དང༌། གསུམ་པ་”ནྲི
2
། བདག་མེད་གཉྲིས་རོགས་པའོ། ས་མཚམས་ནྲི། འདྲི་དག་རེ་

རེ་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས། དང་པོ་ཐེག་ཆེན་

ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ན་ཡོད་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །འགྲེལ་ཆེན་ལས། རོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས་དང་པོ་པ་དང༌། མོས་པ་སྤོད་པ་

སོགས་ནའང་ཡོད་པར་བཤད་ཅྲིང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

འདྲི་ལ་སེམས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་ཀང་

འབྱུང་བ་དང་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར་ཡང༌། སེམས་ཆེན་པོ་དང་རོགས་པ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཀ་

སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པ་ནས་ཡོད་པར་དངོས་སུ་བཤད་པས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རྒྱལ་པོ་ཕ་རོལ་གྲི་སེ་གཞོམ་པར་འདོད་པ་”དག
3
་། མྲི་མཐུན་

ཕོགས་ཀྲི་དགྲ་གཞོམ་པ་དང༌། ཡུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པར་ཁད་པར་རོགས་པར་བྱ་

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༦ན།   ལ    ཞོལ། ༦༩བ༢ན།  བ

2  མ་ཕྱི། ༥༤ན༦ན།   ནྱི    ཞོལ། ༦༩བ༢ན།   ན

3  མ་ཕྱི། ༥༤བ༢ན།   དག     ཞོ། ༦༩བ༥ན།   དང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བ་ཐོབ་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་འགྲན་ཟླ་མེད་པའྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སེ། གསུམ་པོ་འདྲི་

ཙམ་ཞྲིག་གྲི་དོན་དུ་གཡུལ་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་བཞྲིན་དུ། བྱང་སེམས་ཀང་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང༌། རོགས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང༌། 

དེའྲི་སྒོ་ནས་རང་ཉྲིད་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སེ། གསུམ་པོ་འདྲི་ཙམ་

གྲི་དོན་དུ་ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡྲིན་པས། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་པོ་

འདྲིར་གྲངས་ངེས་ལ། དེ་ཡང་ཆེན་དུ་བྱ་བའྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་སེམས་ཆེན་པོ་དང་

པོར་བསན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀང་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མ་ལུས་པ་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་འཐོབ་

དགོས་པས། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོང་བ་ཆེན་པོ་བསན་ལ། སང་བྱ་དང་རོགས་བྱ་རོགས་

པའྲི་སྒོ་ནས་སང་དགོས་པས། དེའྲི་འོག་ཏུ་རོགས་པ་ཆེན་པོ་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དམྲིགས་པ་ཞེས་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་ན་ཆེད་དུ་བྱ་བ་འདྲིའོ། །གང་གྲིས་ན། 

རང་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཀྲིའོ། །གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཆེན་པོ་གསུམ་གྲིས་སོ། །གསུམ་པོ་

གང་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཉྲིད་དུ་བྱེད་པའྲི་སེམས་ཆེན་པོ་དང༌། སོང་བ་

ཆེན་པོ་དང༌། རོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་གསུམ་པོའ།ོ །འགྲེལ་པ་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅན་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་

བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའྲི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་གསུམ་དང་

ལྡན་པས་སོ། །དེར་ཐལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཉྲིད་

ཀྲིས་སེམས་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དང༌། སོང་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དང༌། རོགས་པ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དབང་དུ་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་བྱང་སེམས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་དེའྲི་ཕྲིར། ར་འགྲེལ་གཉྲིས་

ཀ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། ཆེན་པོ་གསུམ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེས་གང་གྲི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་དོན་དུ་གཉེར་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྤྲིའྲི་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་”བསྒྲུབ
1
་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། སེམས་བསྐེད་ལ་གནས་ནས་རང་བཞྲིན་གྲི་དོན་རོམ་ཞྲིང༌། བྱང་ཆུབ་

ཆེན་པོའྲི་ཆེད་དུ་བརོན་པའྲི་བྱ་བ། དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། གནས་རོམ་

འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཆེ་བདག་ཉྲིད། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་

པར་བསྔགས་ཞེས་སོ། དབྱེ་ན་བཞྲི་ལས། གོ་ཆའྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་

གཞན་གྲི་དོན་དུ་ཕྲིན་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བསམས་པས་གོ་”བགོས
2
་པའྲི་བྱ་

བ། མ་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ནས་ཡོད། འཇུག་པའྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྒྱུའམ་

འབས་བུའྲི་ཐེག་ཆེན་ལ་སྦོར་བའྲི་བརོན་འགྲུས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་དངོས་སུ་གནོན་

པའྲི་བྱ་བ། མ་མཐའ་ཐེག་ཆེན་གྲི་དོད་ནས་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཉྲིད་ལ་སྒོམ་བྱུང་གྲི་

རོགས་པ་སྐེས་པས་སོ། །”ཚོགས
3
་སྒྲུབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཚོགས་

གཉྲིས་ཀྲི་དཔུང་དངོས་སུ་གསོག་པའྲི་བྱ་བ། མ་མཐའ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཆོས་མཆོག་

ཆེན་པོ་ནས་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཟག་མེད་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་བྱ་བ་

ཡོད་པས། ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་དངོས་སུ་གསོག་པའྲི་བྱ་བ། མ་མཐའ་དེ་

ནས་ཡོད་པས་སོ། །དེས་ན་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྲིས་བསག་བྱའྲི་ཚོགས་ནྲི་གཙོ་བོར་ཟག་

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༡ན།   བསྒྲུབ    ཞོལ། ༧༠བ༡ན།   སྒྲུབ

2  མ་ཕྱི། ༥༥ན༣ན།    ཞོལ། ༧༠བ༣ན།   དགོས

3  མ་ཕྱི། ༥༥ན༤ན།   ཆོགས    ཞོལ། ༧༠བ༤ན།   ཚོགས   * ཚོགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མེད་ཡྲིན་པས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་དང༌། ཞེས་སྦོར་ལམ་མ་སོས་པ་ཡྲིན་

ལ། དེ་དངོས་སུ་གསོག་པའྲི་བྱ་བ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ན་ཡོད་པས། ཐོགས་མེད་

ཀྲིས་ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི་བརེ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། གཟུངས་ཀྲི་བར་ནྲི་མངོན་སུམ་

དུ་སྦོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། 

སོབ་དཔོན་གྲིས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ངེས་འབྱུང་”བསྒྲུབ
1
་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྣམ་མཁེན་ནམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གང་རུང་དུ་དེ་མ་ཐག་

ངེས་པར་འབྱྲིན་པའྲི་བྱ་བ། ས་མཚམས་ས་བཅུ་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ལ། ཕྲིས་ཀྲི་ཊྲིཀ་

བྱེད་དག་ཁད་པར་གྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་འབྱུང་བས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཡོད་དོ་

ཞེས་ཟེར་ཡང༌། ཁད་པར་ལམ་ནྲི་དག་ས་ཙམ་མྲིན་གྲི་ས་བཅུ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ངེས་པར་

འབྱུང་བ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་དང༌། རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་གཞན་མ་

བཤད་པས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སྒྲུབ་བར་བཞྲིར་ངེས་ཞེ་ན། སྤྲིར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅན་བསམ་སྦོར་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཤྲིང༌། སྦོར་བ་ལའང༌། སྦོར་བ་

ཙམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། ཁད་པར་ཅན་ལའང་རྒྱུ་གསོག་པ་དང༌། 

འབས་བུ་བསྐེད་པའྲི་སྦོར་བ་ཁད་པར་ཅན་གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོ་རྲིམ་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དམག་དཔོན་དག་ཐོག་མར་རང་ཉྲིད་གོ་བགོས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཕྲིར་འབྱུང་

བ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བ་རོམ། དེའྲི་འོག་ཏུ་དཔུང་གསོག །དེའྲི་འོག་ཏུ་གཡུལ་སྤད་དེ། 

ཕ་རོལ་གྲི་སེ་བཅོམ་ནས་ཡུལ་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར་འདྲིའྲི་གོ་རྲིམས་

ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༥༥ན༧ན།   བསྒྲུབ    ཞོལ། ༧༡ན༡ན།   སྒྲུབ
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གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། དྲི་བས་མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དེའྲི་ལན་

བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། གཉྲིས་པ་ལ། དབྱེ་གཞྲི། དབྱེ་

བ། ས་མཚམས། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་

གསུམ་གྲི་ཡུལ་ལ་དམྲིགས་ནས་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནྲི་སྤྲིར་

དགེ་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེན་བྱེད་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་དེ་འདའྲི་བྱ་བ་དང༌། དེ་ལྟར་

ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་ལ། མངོན་པར་རོགས་པ་རེ་རེ་ཞྲིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་

རེན་ཅན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་བྱ་བ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་སེའོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའམ། སྦོར་བས་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་

ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྔར་རབས་པ་དག །སྤྲིའྲི་སྒྲུབ་པ་དང་

བྱེ་བག་གྲི་སྒྲུབ་པ་ཅེས་པའྲི་ཐ་སད་བྱེད་དོ། །གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ནྲི། གོ་ཆ་དང༌། 

འཇུག་པ་དང༌། ཚོགས་དང༌། ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་ས་མཚམས་ནྲི། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་བཞྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན་དུ་ས་

མཚམས་དང་སྦར་ན། མ་མཐའ་རྒྱུད་པས་སྦོར་བ། ཚོགས་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་གོ་ཆ་དང་། མ་མཐའ་དངོས་སུ་སྦོར་བའྲི་མོས་སྤོད་ཀྲི་ལམ་གྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་འཇུག་པ་དང༌། མངོན་དུ་སྦོར་བ་ཆོས་མཆོག་

ཆེན་པོ་དང༌། མཐོང་བ་དང་”བསྒོམ
1
་པའྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་

1  མ་ཕྱི། ༥༦ན༡ན།   བསོམ    ཞོལ། ༧༡བ༥ན།   སོམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཉྲིད་ཚོགས་དང་ས་བཅུ་པའྲི་ཁད་པར་གྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ངེས་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ། །འདྲི་ལྟར་བྱས་ན་འགྲེལ་ཆེན་དུ། དེ་ལ་འཕགས་

པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས། གོ་ཆ་དང་འཇུག་པའྲི་སྒྲུབ་པ་དག་ནྲི། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བརྒྱུད་

པ་དང༌། དངོས་སུ་སྦོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཚོགས་དང་མོས་པ་སྤོད་པའྲི་སས་བསྡུས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི། བརེ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། གཟུངས་ཀྲི་བར་ནྲི་

མངོན་དུ་སྦོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ས་དང་

པོར་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི། མཐོང་བའྲི་

ལམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། 

གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། གཉེན་པོའྲི་ཕོགས་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི་ལམ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤོད་ཡུལ་

ཅན་ཡྲིན་ལ། ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་ལ་བརེན་པ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་སྦོར་བ་དང་མཐོང་བ་དང༌། སྒོམ་པ་དང༌། ཁད་པར་གྲི་ལམ་

གྲི་རང་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། གོ་ཆ་དང༌། འཇུག་པ་དང༌། ཚོགས་དང༌། 

ངེས་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ཡང་ར་བར་སྒྲུབ་པའྲི་དབྱེ་བ་བཞྲི་པོ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་མ་གཏོགས། དབྱེ་གཞྲི་དང༌། ས་

མཚམས་དངོས་སུ་མ་བསན་པ་འགྲེལ་བས་ཁ་བསྐངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ལ་བཞྲི་ལས། གོ་སྒྲུབ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། བཞྲི་པོ་

དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་བསམ་པའྲི་བརོན་འགྲུས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་དང་པོ་གོ་ཆའྲི་

སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ། ར་བ་ནྲི། སོ་སོར་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་དེ་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་
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བསྡུས་པ་ཡྲིས་གོ་ཆ་སྒྲུབ་པ་གང་ཡྲིན་དེ་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲིས་མདོ་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན་

བཤད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སོ་སོར་འབྱེད་ཚུལ་དང༌། དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྦྲིན་པའྲི་གོ་ཆ་བཤད་པ་དང༌། ཚུལ་དེ་གཞན་ལ་བསྒེ་བའོ། །དང་པོ་

ནྲི། ཆོས་ཀྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྦྲིན་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེའྲི་ངོ་བོ་སྦྲིན་པ་ཉན་ཐོས་

ཀྲི་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་སོང་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མྲི་

སན་པར་སྨྲ་བ་ཉྲིད་བཟོད་པ་བཟོད་པ་དང༌། འདུན་པ་སྐེད་པ་བརོན་འགྲུས་དང༌། 

ཐེག་པ་གཞན་དང་མ་འདེས་པའྲི་རེ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་བསམ་གཏན་དང༌། སྦྲིན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ཤེས་རབ་སེ། དེ་ལྟར་ཡུལ་དྲུག་ལ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ། 

བསམ་པའྲི་གོ་ཆ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁད་པར་བྱེད་པ་ནྲི་སྦྲིན་པའྲི་གོ་ཆ་དྲུག་གོ། གཉྲིས་པ་

ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བར་བྱེད། བཟོད་པ་རོགས་

པར་བྱེད། བརོན་འགྲུས་རོམ། བསམ་གཏན་སྒྲུབ། ཤེས་རབ་སྒོམ་པར་བྱེད་པར་གོ་

བགོས་པ་དྲུག་དྲུག་གོ། དེ་དག་གྲི་སྦྲིན་པ་ནྲི་དེ་དག་ལ་གཞན་འགོད་པ་ཡྲིན་པར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་སོ་སོར་སྦྲིན་པ་

ལ་སོགས་པ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པས་ན་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

ཡྲིན་མོད་ཀྲི། གོ་ཆའྲི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུར་རུང་སེ་སྦྲིན་པའྲི་སྦྲིན་པ་ནས། 

ཤེས་རབ་”ཀྲི
1
་སྦྲིན་པའྲི་བར་དྲུག་སྦྲིན་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་སྦྲིན་པའྲི་ཤེས་རབ་

1  མ་ཕྱི། ༥༦བ༤ན།   གྱི    ཞོལ། ༧༢བ༤ན།   ཀྱི   * ཀྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ནས། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་བར་དྲུག་ཤེས་རབ་ཏུ་ཆོས་མཐུན་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཤེས་རབ་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་

ནྲི། ཚོགས་ལམ་པའྲི་གོ་ཆ་ཆོས་ཅན། གོ་སྒྲུབ་ཡྲིན་ཏེ། ཕར་ཕྲིན་རེ་རེ་ཡང་ཕར་

ཕྲིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་གོ་བགོས་པའྲི་བསམ་པའྲི་བརོན་འགྲུས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་འཇུག་སྒྲུབ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་

སོ། །ར་བ་ནྲི། བསམ་གཏན་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་ལ་

རོགས་དཀའ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འཇུག་པའྲི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་

དགུའོ། །དགུ་གང་ཞེ་ན། བྱང་སེམས་ཀྲི་འཇུག་བྱ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་

ཐེག་ཆེན་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། རྒྱུའྲི་ཐེག་ཆེན་ཡང་ཚོགས་གཉྲིས་སུ་ངེས་ཤྲིང༌། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ལ། ཞྲི་ལྷག་གཉྲིས་ལས། ཞྲི་གནས་ཀྲི་ངོ་བོ་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་སྦྲིན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་དང༌། ལྷག་མཐོང་གྲི་ངོ་བོ། མཐོང་བ་དང༌། བསྒོམ་

པ་དང་། མྲི་སོབ་པ་དང༌། ཁད་པར་གྲི་ལམ་དང༌། ”ཚོགས
1
་གཉྲིས་གསོག་པའྲི་ཀུན་

སོང་”ཚད
2
་མེད་པ་བཞྲི་དང༌། དངོས་གཞྲི་མྲི་དམྲིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། རེས་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་གསུམ་དག་པ་དང༌། འབས་བུའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་དབྱེ་བ་

ཆེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་དང༌། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། ངོ་བོ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དག་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའྲི་སྦོར་བས་ཡང་དག་པར་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༢ན།   ཆོགས    ཞོལ། ༧༣ན༣ན།    ཚོགས   * ཆོགས

2  མ་ཕྱི། ༥༧ན༢ན།   ཚད    ཞོལ། ༧༣ན༣ན།   ཆད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གནས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བྱ་བ་ནྲིའོ། །དེ་དག་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འཇུག་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། 

ཐེག་”པ
1
་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་མཐའ་དག་སྦོར་བས་གནོན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་

སོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་ལམ་དོད་ཆོས་ཅན། 

འཇུག་སྒྲུབ་ཡྲིན་ཏེ། མཚན་ཉྲིད་དགོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་རོགས་དཀའ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་

བཤད་པ་དང༌། ཚད་མེད་བཞྲི་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་རྒྱུ། ངོ་བོ། འབས་བུ་

གསུམ་གྲི་དང་པོ་ནྲི། གང་གྲིས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ཐོབ་པར་

བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མཚན་ཉྲིད་རབ་ཏུ་རྲིག་པ་དང༌། 

མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། དགའ་བ་སྡུད་པ་དང༌། 

དཔོད་པ་དང༌། སྦོར་བའྲི་མཐའ་དང༌། སྦོར་བའྲི་མཐའྲི་འབས་བུ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ས་པའྲི་ཡྲིད་བྱེད་གང་གྲིས་ས་འོག་མ་

རྣམས་རགས་པ་དང༌། ས་གོང་མ་རྣམས་ཞྲི་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་དཔོད་པར་བྱེད་པ་སེ། 

དེ་ཡང་ཐོས་བསམ་འདེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །འདྲི་ནྲི་འདོད་པའྲི་

རེན་ལ་བསྒོམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། གཟུགས་ཁམས་སུ་སེམས་ལོང་མེད་པར་

སེམས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བས་བསམ་བྱུང་མེད་ལ། གཟུགས་མེད་

ན་སྒ་མེད་པས་ཐོས་བྱུང་ཡང་མེད་དོ། ཞེས་བཤད་ཀང༌། གཟུགས་ཁམས་ན་བསམ་

བྱུང་མེད་པས་སོ་སྐེའྲི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཐོས་བསམ་ལས་འདས་ཏེ། གཅྲིག་ཏུ་བསྒོམ་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༣ན།   བ   ཞོལ། ༧༣ན༥ན།   བ   * པ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་པས་ཞྲི་རགས་ཀྲི་མཚན་མ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་སྒོམ་

པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ནྲི་སྒོམ་བྱུང་ངོ༌། །གསུམ་པ་ནྲི། ཐོག་མར་སོང་བའྲི་ལམ་དང་ལྡན་

པའྲི་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་སེ། དེས་ས་འོག་མ་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོ་གསུམ་སོང་

ཞྲིང༌། དེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་དང་བལ་བ་འཐོབ་བོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་

ཏུ་རྣམ་འབྱོར་པ་དེ་དེ་གསུམ་སངས་པའྲི་དགའ་བདེ་ཆུང་ངུ་ལ་རེག་ཅྲིང༌། ཉོན་

མོངས་འབྲིང་གསུམ་སོང་བའྲི་སོང་བའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཉོན་མོངས་ཀུན་སངས་སམ་སམ་པའྲི་རོག་པ་འབྱུང་པས་

བརག་པའྲི་ཕྲིར། སྡུག་པའྲི་མཚན་མ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ཅྲིང་སོ་སོར་རོག་པ་ཡྲིའོ། །དྲུག་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་”དཔད
1
་པ་ན་ཅུང་ཟད་སགས་པར་ཤེས་ནས། ཆུང་ངུ་གསུམ་སོང་

བའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའོ། །བདུན་པ་ནྲི། གོང་སའྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སེམས་ཐོབ་

པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གཉྲིས་ནྲི། སྦོར་བའྲི་ལམ་མོ། །ལྔ་བ་ནྲི། ཁད་པར་ལམ་དང་

བདུན་པ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མོ། །དང་པོ་དྲུག་ནྲི་ཉེར་བསོགས་ཡྲིན་ལ། ཐ་མ་དངོས་གཞྲི་

འོ། །

གཉྲིས་པ་ངོ་བོ་ལ། མཚན་ཉྲིད། དབྱེ་བ། རྣམ་གཞག་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། 

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་གཉྲིས་ཀ་ལ་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་གཉྲིས་ལས་རྒྱུ་སོམས་

འཇུག་གྲི་བསམ་གཏན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཡན་ལག་གྲི་སྒོ་ནས་འོག་ས་ལས་འདའ་

བའྲི་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ། འབས་བུ་སྐེ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

སྐེ་བ་གཞན་དུ་སོམས་འཇུག་གྲི་བསམ་གཏན་བསྒོམས་པའྲི་རྣམ་སྲིན།  རྒྱུ་མཐུན་

1  མ་ཕྱི། ༥༧བ༣ན།   དཔད    ཞོལ། ༧༤ན༡ན།   དཔོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲི་འབས་བུར་གྱུར་པ། དེ་ཡང་ཚངས་རྲིས་ནས་འོག་མྲིན་བར་གྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་སྐེས་ཐོབ་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་སོ། །རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྲི་གཟུགས་མེད་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད། དམྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་འོག་ས་ལས་འདས་པའྲི་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ། འབས་བུ་སྐེ་བའྲི་གཟུགས་མེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སྔ་མས་

འགྲེ་ཞྲིང༌། གཟུགས་མེད་དུ་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སྐེས་ཐོབ་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་

སོ། །དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གྲི་སོམས་འཇུག་རྣམས་ནྲི། ས་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་བལྟ་

བའྲི་ཕྲིར། དམྲིགས་པས་འདའ་བ་མེད་ལ། འོག་མའྲི་ཡན་ལག་རགས་པ་རྣམས་

ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཡན་ལག་མྲི་འད་བའྲི་བྱེ་བག་ཡོད་པས། ཡན་ལག་

”གྲིས
1
་འདའ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། གཟུགས་མེད་རྣམས་ནྲི། ཞྲི་གནས་སུ་རོ་གཅྲིག་པའྲི་

ཕྲིར་ཡན་ལག་མྲི་འད་བ་མེད་ཀྲི། དམྲིགས་པ་མྲི་འད་བའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་

བའྲི་ཕྲིར། དམྲིགས་པས་འདའ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ནྲི། བསམ་གཏན་བཞྲི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྲིའོ། །དེ་ལ་

བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་དངོས་གཞྲིའྲི་སོམས་འཇུག་ནྲི། གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་རོག་

དཔོད་གང་རུང་གྲིས་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་

སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྲིག །སྲིག་པས་དབེན་པ་ལས་

སྐེས་པའྲི་དགའ་བདེ་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ། འདྲི་ལ་དངོས་གཞྲི་ཙམ་པོ་

དང༌། ”ཁད
2
་པར་ཅན་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོ་ནྲི། རོག་དཔོད་གཉྲིས་ཀ་དང་ལྡན་ལ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོག་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཞྲིང་དཔོད་པ་ཙམ་དང་ལྡན་

1  མ་ཕྱི། ༥༨ན༡ན།   གྱིས    ཞོལ། ༧༤ན༦ན།   གྱི

2  མ་ཕྱི། ༥༨ན༣ན།   ཁྱད    ཞོལ། ༧༤བ༣ན།   བད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པའོ། །འདྲིའྲི་ཡན་ལག་ལྔའྲི་ནང་ནས་རོག་པ་ནྲི་ཆེས་རགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བས་ཀང་སོང་ནུས་པས་ཡན་ལག་

རགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་མ་བལ་གྲི་བྱེ་བག་གྲིས། ཙམ་ཁད་གཉྲིས་སུ་ཕེ་

ལ། 

གཉྲིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲིས། ཡན་ལག་རྣམས་ནྲི་རང་ས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བལ་བར་སོང་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཙམ་ཁད་ཀྲི་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་གཉྲིས་

པའྲི་སོམས་འཇུག་ནྲི། ནད་རབ་ཏུ་དྭང་བ་གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རོག་དཔོད་ལས་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་

བཅས་པ་གང་ཞྲིག །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐེས་པའྲི་དགའ་བདེ་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་

ཏུ་ལྡན་པ། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནྲི། གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་དན་ཤེས་བཞྲིན་བཏང་

སོམས་གསུམ་གྲིས་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་

སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་གང་ཞྲིག །དགའ་བས་དབེན་པའྲི་བདེ་

བ་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ།  བསམ་ལྡན་བཞྲི་པ་ནྲི། ”གཉེན
1
་པོའྲི་ཡན་

ལག་དན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཡོངས་སུ་དག་པས་བདེ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་གང་ཞྲིག །ཚོར་

བ་བཏང་སོམས་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ། དེ་ལ་བསམ་གཏན་གྲི་མྲི་མཐུན་

ཕོགས་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཆེན་པོ་དང༌། འབྲིང་། ཆུང་ངུའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདོད་པ་

ལ་འདུན་པ་དང་རྣམ་འཚེ་སེ། དེ་དག་གྲིས་བསམ་གཏན་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༥༨ན༧ན།   གཉེན    ཞོལ། ༧༥ན༡ན།   གཉན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གེགས་བྱེད་དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རོག་པ་དང་དཔོད་པ་སེ། དེ་དག་གྲིས་ཐོབ་པ་ཁད་

པར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་གེགས་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དགའ་བ་དང་བདེ་བ་སེ། དེ་དག་གྲིས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་

མཆོག་ཏུ་གེགས་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་ཆེན་པོ་སངས་པ་དང་པོ་དང༌། འབྲིང་དང་བལ་བ་

གཉྲིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང་ཆུང་ངུ་དང་བལ་བ་བཞྲི་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བཞྲི་པ་

སེམས་ལས་སུ་རུང་བའྲི་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་བསྐེད་པའྲི་ཚོར་བ་

མཐའ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ན། རྣལ་འབྱོར་པས་འདུ་ཤེས་ཉྲིད་ཡུལ་

ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་འཁྲུག་བྱེད་དུ་རོགས་ནས། འདུ་ཤེས་ལས་

ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་དོན་དུ་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སོམས་འཇུག་རྣམས་སྒོམ་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་ལ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སོམས་འཇུག་ནྲི། སྦོར་བའྲི་དུས་སུ་

གཟུགས་དང་ཐོགས་པའྲི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་བཤྲིག་སེ། དངོས་གཞྲིའྲི་དུས་སུ་དེ་

ཉྲིད་མངོན་དུ་གྱུར་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །རྣམ་ཤེས་

མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སོམས་འཇུག་ནྲི། སྦོར་བའྲི་དུས་སུ་ནམ་མཁའྲི་ཡུལ་ཅན་

གྲི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀང་མཐའ་ཡས་སོ་སམ་དུ་ཡྲིད་ལ་བྱས་པས་དངོས་གཞྲིའྲི་

དུས་སུ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཅྲི་ཡང་མེད་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སོམས་འཇུག་ནྲི། སྦོར་བའྲི་

དུས་སུ་གཟུང་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད་དོ་སམ་དུ་ཡྲིད་ལ་བྱས་པས་དངོས་གཞྲིའྲི་དུས་སུ་

ཞེས་སོགས་སོ། །འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྲིན་གྲི་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སོམས་འཇུག་

ནྲི། འདུ་ཤེས་རགས་པ་ནྲི་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུའོ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་ནྲི་ཀུན་

ཏུ་རྨོངས་པའོ། །འདུ་ཤེས་མེད་མྲིན་ཡོད་མྲིན་ནྲི་མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བའོ། །སམ་དུ་ཡྲིད་ལ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བྱས་པས་དངོས་གཞྲིའྲི་དུས་”སུ
1
་དེ་ཉྲིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་

རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་དང་པོ་

གསུམ་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་དང༌། དག་པ་བ་དང༌། ཟག་མེད་གསུམ་གསུམ་”ཡོད
2
་

ལ། སྲྲིད་རེ་ལ་ནྲི་སྔ་མ་གཉྲིས་ཡོད་ཀྲི་ཟག་མེད་མེད་དེ། སེམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་ཆེས་མྲི་

གསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་པའང་ཐེག་ཆེན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། ཐེག་ཆེན་ལ་

ནྲི་འདས་ལམ་སྲྲིད་རེའྲི་སེམས་ལ་བརེན་པ་ཡོད་དོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཉེར་

བསོགས་ལ། དག་པ་བ་དང་ཟག་མེད་གཉྲིས་ཡོད༌ལ། ཉེར་བསོགས་ལྷག་མ་རྣམས་

ལ་དག་པ་འབའ་ཞྲིག་ཡོད་དོ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནྲི་མེད་དེ། འདྲི་དག་

ནྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉོང་མོངས་ཅན་གྲིས་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཉེར་བསོགས་ལྷག་

མ་རྣམས་ལ་ཟག་མེད་མྲི་འབྱུང་ཞེ་ན། གང་གྲིས་འོག་སའྲི་དངོས་གཞྲི་མ་ཐོབ་པར་

གོང་མའྲི་ཉེར་བསོགས་ལ་”སོམས
3
་པར་འཇུག་མྲི་ནུས་ལ། གོང་མའྲི་ཉེར་

བསོགས་ཐོབ་པ་དེ་ནྲི་འོག་མའྲི་དངོས་གཞྲི་ལ་བརེན་ནས་ལམ་སྒྲུབ་ཀྲི་འོག་མའྲི་

ཉེར་བསོགས་ལ་བརེན་པ་མྲིན་ཏེ། གོང་མའྲི་ཉེར་བསོགས་ལས་འོག་མའྲི་དངོས་

གཞྲི་ཆེས་ཞྲི་བས་ལམ་སྒྲུབ་ས་བའྲི་ཕྲིར་རོ། དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་ལ་ནྲི་ཟག་མེད་

ཡོད་དོ། བསམ་གཏན་གྲི་དངོས་གཞྲི་མ་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ནྲི། དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདས་ལམ་

1  མ་ཕྱི། ༥༨བ༧ན།   སུ    ཞོལ། ༧༥བ༣ན།   ས

2  མ་ཕྱི། ༥༩ན༡ན།   ཡོད    ཞོལ། ༧༥བ༤ན།   ཡད

3  མ་ཕྱི། ༥༧ན༣ན།   སོྙམས    ཞོལ། ༧༦ན༡ན།   སྙམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཡྲིན་ཅྲིང་། དངོས་གཞྲིའྲི་སེམས་མ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་ཀྲིས། ཁམས་གསུམ་ག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་

བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་ལྕོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །དངོས་གཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་འོག་

ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་མྲི་བྱེད་དེ། ཉེར་བསོགས་ཀྲིས་བལ་བར་བྱས་

ཟྲིན་པས་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་གཞྲི་ཟག་བཅས་རྣམས་ནྲི། རང་ས་དང་

གོང་སའྲི་སང་བྱའྲི་གཉེན་པོ་མྲི་བྱེད་དེ། རང་སའྲི་སྲེད་པས་བཅྲིངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

གོང་ས་ལས་དམན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་ནྲི། མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་

གནས་”ཙམ
1
་དང༌། ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་གྲི་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བར་བྱེད་པའྲི་ལམ་མྲིན་ལ། དངོས་གཞྲི་ཟག་མེད་རྣམས་ནྲི་རང་ས་དང་གོང་

སའྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ཡང་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

ཉེར་བསོགས་རྣམས་ནྲི་འོག་ས་ཁོ་ནའྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བར་བྱེད་པའྲི་ལམ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། ཡན་ལག་གྲིས་མ་ཟྲིན་པས་ཡོན་ཏན་མངོན་

པར་བསྒྲུབ་པའྲི་ལམ་མྲིན་ལ། མྲི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བའྲི་རོལ་བ་དང་བཅས་པ་

མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་མྲིན་ནོ། །དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་དེ་དག་

ཉོན་མོངས་ཅན་ནྲི་རང་སའྲི་ཉོན་མོངས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲི་སེམས་རེ་

གཅྲིག་པའོ། །དེ་ལ་བཞྲི་ལས་སྲེད་པ་ཤས་ཆེ་བ་ནྲི། བསམ་གཏན་གྲི་བདེ་བ་ལ་རོ་

མང་བའྲི་སྲེད་པས་བཅྲིངས་པའོ། །ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་བ་དང༌། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བ་དང༌། 

ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དེ་དང་དེས་བཅྲིངས་པའོ། །དེ་དག་ནྲི་ས་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༧ན།   ཙམ    ཞོལ། ༧༦ན༦ན།   ཅམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བོན་རུལ་པ་བཞྲིན་རྣམ་སྲིན་མྲི་འཕེན་པའྲི་ཕྲིར་རྒྱུ་སོམས་འཇུག་གྲི་བསམ་གཏན་

མྲིན་ལ། བསམ་གཏན་ཙམ་ནྲི་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བསམ་གཏན་ཉོན་མོངས་ཅན་མྲི་

སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དག་པ་ནྲི། རང་སའྲི་ཉོན་མོངས་ཀྲིས་མ་བསད་པའྲི་དགེ་བ་རེ་

གཅྲིག་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་སེ། དེའང་བཞྲི་ལས་ཉམས་པ་ཆ་མཐུན་ནྲི། 

བསམ་གཏན་དག་པ་བ་གང་གྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་སའམ་འོག་སའྲི་ཉོན་མོངས་

སྐེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །གནས་པ་ཆ་མཐུན་ནྲི། གང་གྲི་འཇུག་ཏུ་རང་དང་ས་

གཅྲིག་པའྲི་དག་པ་བ་གཞན་འདེན་པའོ། །ཁད་པར་ཆ་མཐུན་ནྲི། གང་གྲི་མཇུག་ཏུ་

ས་གོང་མའྲི་དག་པ་བ་གཞན་འདེན་པར་བྱེད་པའོ། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནྲི། འདས་

ལམ་འདེན་པར་བྱེད་པའོ། །སྲེད་རེ་ལ་ཁད་པར་ཆ་མཐུན་མེད་དེ། གོང་ནས་གཞན་

མེད་པས་སོ། །གཞན་རྣམས་ལ་བཞྲི་ག་ཡོད་དོ། །འདས་ལམ་གྲི་”ངོ་བོར
1
་སྐེས་པའྲི་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་”མེད
2
་ནྲི་ཟག་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་གཞག་ལ། ཡན་ལག་དང༌། གྲངས་དང༌། གོ་རྲིམ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་གསུམ། དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་གྲི་དབྱེ་བ། ཕེ་”བ
3
་སོ་སོའྲི་དོན། གྲངས་

ངེས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནྲི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་དང༌། གཉྲིས་པ་

ལ་བཞྲི་དང༌། གསུམ་པ་ལ་ལྔ་དང༌། བཞྲི་པ་ལ་བཞྲི་སེ། སྔར་མཚན་ཉྲིད་སྐབས་སུ་

བཤད་པ་བཞྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཡན་ལག་རོག་པ་ནྲི། 

འདོད་པ་རགས་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཞྲི་བའོ། ཞེས་ཀུན་ཏུ་ཚོལ་བའྲི་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༥༩བ༦ན།   ངོ་བེ    ཞོལ། ༧༦བ༦ན།   ངོ་བོར   * ངོ་བོར

2  མ་ཕྱི། ༥༩བ༦ན།   མེད    ཞོལ། ༧༧ན༡ན།   མད

3  མ་ཕྱི། ༥༩བ༧ན།    ཞོལ། ༧༧ན༡ན།   བའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་ཅན་ནོ། །དཔོད་པ་ནྲི། དེ་དག་གྲི་ཁད་པར་ཞྲིབ་མོར་དཔོད་པའོ། །དེ་གཉྲིས་

གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་རྣམས་སོང་

བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲི་དགེ་བས་དབེན་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་དགའ་བདེ་ཕན་ཡོན་

གྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ཏེ། དེས་བསམ་གཏན་པའྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་

ཕྲིར། སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་གནས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་”གཉེན
1
་པོ་

དང་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསམ་གཏན་གཉྲིས་

”པ་ལ་ནྲི
2
་དན་ཤེས་བཞྲིན་བཏང་སོམས་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་

བ་གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐེས་པའྲི་དགའ་བདེ་ཕན་ཡོན་གྲི་

ཡན་ལག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་དན་ཤེས་བཞྲིན་བཏང་སོམས་

གསུམ་གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ལ། དགའ་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་

ལག་གོ། 

བཞྲི་པ་ལ་དན་པ་དང༌། བཏང་སོམས་ཡོངས་དག་གཉེན་པོའྲི་ཡན་ལག་དང༌། 

ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་གོ། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན། 

དན་ཤེས་བཞྲིན་བཏང་སོམས་གསུམ་ཡོད་ཀང་རོག་དཔོད་ཀྲིས་མངོན་པར་

”བསྒྲུབས
3
་པས་རང་གྲི་ངོ་བོ་ལས་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡན་ལག་ཏུ་མ་སོས་ལ། 

གཉྲིས་པ་ན་ལས་བྱེད་ཀང་དགའ་བས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པའྲི་ཕྲིར། རང་གྲི་མྲིང་གྲིས་

མ་བསན་པར་ནང་རབ་ཏུ་དྭང་བ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་སོས་ཤྲིང༌། གསུམ་པར་དགའ་

1  མ་ཕྱི། ༦༠ན༢ན།   གཉེན    ཞོལ། ༧༧ན༥ན།   གཉན

2  མ་ཕྱི། ༦༠ན༢ན།   པ་ལ་ནྱི    ཞོལ། ༧༧ན༥ན།   པ་ན

3  མ་ཕྱི། ༦༠ན༥ན།   བསྒྲུབས    ཞོལ། ༧༧ན༥ན།   བསླབས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པའྲི་ཀུན་དཀྲྲིས་ལས་གྲོལ་བའྲི་ཕྲིར་རང་མྲིང་གྲིས་སོས་ལ། བཞྲི་པར་བསམ་གཏན་

གྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བའྲི་ཕྲིར་ཡོངས་དག་གྲི་སྒས་བསན་ཏོ། །འོ་ན་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲི་དགའ་བདེའྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྱེ་བག་སྨྲ་བ་ནྲི། དགའ་བ་ཡྲིད་

ཤེས་འཁོར་ཀྲི་ཚོར་བ་སྲིམ་པ་ཡྲིན་ལ། བདེ་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་

ཞེར་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ཁ་ཅྲིག་དགའ་བ་ནྲི་སྔ་མ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། བདེ་བ་ནྲི། དབང་

ཤེས་འཁོར་གྲི་ཚོར་བ་སྲིམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་ལས། བདེ་བ་ལུས་ཀྲིས་མོང་ཞེས་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བསམ་གཏན་བཞྲི་པ་ན་ཤྲིན་སྦངས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་

ཀང་བདེ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་མ་སོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲིར་ནྲི་བསྡུ་བར་བཤད་

པ་ལྟར། ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་ཚོར་བ་སྲིམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་འཁོར་བཅས་ལ་ཕན་

འདོགས་པའྲི་ཕྲིར། དགའ་བ་ཞེས་བྱ་ལ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྲི་ཁ་

ནང་དུ་ཕོགས་ཏེ། དབང་པོ་དང་བཅས་པའྲི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ཕྲིར་བདེ་བ་

ཞེས་བརོད་དོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ན་ནྲི་ཡྲིད་ཤེས་འཁོར་གྲི་ཚོར་བ་སྲིམ་པ་

དེ་ཉྲིད་དན་ཤེས་བཞྲིན་བཏང་སོམས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་ཟྲིན་པས་སེམས་གཡོ་བའྲི་བྱ་

བ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། དགའ་བ་ཞེས་མྲི་”བརོད
1
་ལ། ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ཏེ་དབང་པོ་

དང་བཅས་པའྲི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྲི་ཕྲིར། བདེ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། ། 

གསུམ་པ་ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཡན་ལག་འདྲི་དག་ཏུ་གྲངས་ངེས་ཞེ་ན། གནོད་པ་སོང་

བའྲི་ཡན་ལག །ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག །རེན་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་

”བྱས
2
་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི་ཅྲིའྲི་ཕྲིར། བསམ་གཏན་བཞྲིར་གྲངས་ངེས་ཞེ་ན། 

1  མ་ཕྱི། ༦༠བ༢ན།   བརེད    ཞོལ། ༧༨ན༡ན།   བརོད   * བརོད

2  མ་ཕྱི། ༦༠བ༣ན།   བས    ཞོལ། ༧༨ན༢ན།   འདུས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྲིམ་བཞྲིན་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཚོར་བ་རགས་པ་ཕ་བ་དང༌། བདེ་བའྲི་ཚོར་བ་རགས་པ་

དང་ཕད་པ་བཞྲི་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཞྲིར་ངེས་སོ། །ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་གཟུགས་མེད་བཞྲིར་”ངེས
1
་ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་རྣམས་ནྲི་འདུ་ཤེས་ལས་

ངེས་པར་འབྱུང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་འདུ་ཤེས་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཕྲི་རོལ་

གཟུགས་དང་ནང་རྣམ་ཤེས་ལ་བཀྲ་བར་འཛིན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་སང་བྱ་གཟུགས་དང༌། ཐོགས་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང་། གཉེན་པོ་ནམ་

མཁའྲི་འདུ་ཤེས་སོ། །དེ་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནྲི། ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་དང༌། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་གཉྲིས་ལ་ཡྲིན་ལ། མྲི་

མཐུན་ཕོགས་རྣམ་ཤེས་ལ་ཞེན་པ་དང༌། དེའྲི་གཉེན་པོ་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་འདུ་ཤེས་

ཀྲི་མཚན་མ་གཉྲིས་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་གཟུགས་མེད་ཐ་མ་གཉྲིས་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བཞྲིར་ངེས་སོ། །གོ་རྲིམ་ནྲི། རྣམ་འབྱོར་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བའྲི་

རྲིམ་པས་”བཞག་
2
་གོ །གསུམ་པ་འབས་བུ་ནྲི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཆུང་ངུ་དང༌། 

འབྲིང་དང༌། ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྒོམས་པ་ལས། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཚངས་རྲིས་

དང༌”ཚངས
3
་པ་མདུན་ན་འདོན་དང༌། ”ཚངས

4
་ཆེན་རྣམས་སུ་སྐེ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་

གཉྲིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། བཞྲི་པ་རྣམས་ཆུང་ངུ་དང༌། འབྲིང་དང༌། ཆེན་པོ་

རྣམས་སུ་བསྒོམས་པ་ལས། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ། བསམ་གཏན་གཉྲིས་པ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༦༠བ༤ན།   ངེས    ཞོལ། ༧༨ན༣ན།   ངས

2  མ་ཕྱི། ༦༠བ༧ན།   བཞག    ཞོལ། ༧༨ན༦ན།   བཞ

3  མ་ཕྱི། ༦༠བ༧ན།   ཚངས    ཞོལ། ༧༨ན༦ན།   ཆངས

4  མ་ཕྱི། ༦༠ན༧ན།   ཚངས    ཞོལ། ༧༨བ༡ན།   ཆངས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གསུམ་པ་དང༌། བཞྲི་པའྲི་སྐེ་བ་གསུམ་གསུམ་འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཟུགས་

མེད་རྣམས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོར་བསྒོམས་པ་ལས་ནྲི་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སྐེ་བ་མཐོན་

པོ་དང༌། དམའ་བ་དང༌། ངན་པ་དང་། བཟང་པོ་ཅྲི་རྲིགས་པ་འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྲི་གུས་སྦོར་དང༌། རག་སྦོར་གཉྲིས་ཀ་དང་མྲི་ལྡན་པ་དང༌། 

ཆེན་པོ་གཉྲིས་ཀ་དང་ལྡན་པའོ། །བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་འདྲི་དག་གྲིས་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བཤད་པར་བྱ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་འདྲིར་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མདོར་

བསྡུས་སོ། །གཉྲིས་པ་ཚད་མེད་བཞྲི་བཤད་པ་ལ། ”ཚད
1
་མེད་པ་ནྲི་བཞྲི་སེ། བྱམས་

པ་དང༌། སྲིང་རེ་དང༌། དགའ་བ་དང༌། བཏང་སོམས་ཚད་མེད་པའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་

དག་ལ་ཚད་མེད་པ་བྱ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཚོགས་

ཚད་མེད་པའྲི་རྒྱུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་པའྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལ་དང་པོ་ནྲི། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས། མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་

འཕད་པར་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་

བཅས་པ་དང༌། གཉྲིས་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནྲི་

བདེ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་འདོད་པ་དང༌། 

བཞྲི་པ་ནྲི། ཆགས་སང་གྲི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་དང་བལ་བར་འདོད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་

ནོ། །དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། ཆོས་ལ་དམྲིགས་པ་

དང་།  དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་བྱམས་སོགས་གསུམ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། སེམས་

ཅན་རས་ཡོད་ལ་དམྲིགས་པ་དང་། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕུང་སོགས་ཆོས་ཙམ་དུ་བདེན་

1  མ་ཕྱི། ༦༡ན༣ན།   ཚད    ཞོལ། ༧༨བ༤ན།  ཆད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྣང་མ་དོར་བར།  དེ་འདའྲི་ཕུང་སོགས་ལ་བཏགས་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་

དང་། 

གསུམ་པ་ནྲི། ཕུང་སོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་སེ། དང་པོ་སོ་སྐེ། གཉྲིས་པ་ཉན་རང་

འཕགས་པ། གསུམ་པ་བྱང་འཕགས་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། །འདྲི་དག་གྲི་འབས་བུ་ཡང༌། 

གནས་སྐབས་ཀྲི་འབས་བུ་ནྲི། ཚངས་པའྲི་གནས་སུ་སྐེ་བ་རྣམ་”སྲིན
1
་གྲི་འབས་བུ། 

ཚོགས་རོགས་པར་བྱེད་པ་བདག་པོའྲི་འབས་བུ། སེམས་ཅན་སྲིན་པར་བྱེད་པ་

སྐེས་བུ་བྱེད་པའྲི་འབས་བུ། རག་ཏུ་དེ་དག་དང་མྲི་འབལ་བ་རྒྱུ་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ། 

གནོད་སེམས་མགོ་ནོན་པ་བལ་འབས་སོ། །མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་ནྲི་རྣམ་མཁེན་

འཐོབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ། སྤྲིར་བསན་པ་དང༌། རོགས་དཀའ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་

པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་

བ་ནྲི། བརེ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། སྲིང་རེ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། 

ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆེན་དངོས་སུ་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡྲིན་

པས་སོ། །དེར་ཐལ། འདྲི་དག་གྲིས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའྲི་ངོ་བོས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་

པོ་འབས་བུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །ཇྲི་ལྟར་འཛིན་ན་བདེན་པར་མྲི་

དམྲིགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ལས་མྲི་འདའ་བར་རྒྱུའྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་དོན་

མཐའ་དག་སྒྲུབ་པས་སོ། །ཚོགས་སྒྲུབ་དེ་ཡང་དབྱེ་ན་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ནོ། །དེ་

1  མ་ཕྱི། ༦༡བ༡ན།   སན    ཞོལ། ༧༩ན༣ན།  སྱིན   * སྱིན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དག་གང་ཞེ་ན། སྲིང་རེ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། 

འདྲིར་བསམ་གཏན་སྲིང་རེ་སོགས་བཅུ་བདུན་ཆོས་ཅན། ཚོགས་སྒྲུབ་ཡྲིན་ཏེ། 

མཚན་ཉྲིད་དགོད་དོ། །འདྲིར་ཚིག་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་ཤེས་བྱ་བ་འདྲི་ཅྲི་ཞེ་ན། 

གཟུངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་ཏྲིང་ངེ་”འཛིན
1
་དང་”མཚུངས

2
་པར་ལྡན་པའྲི་དན་པ་དང་ཤེས་

རབ་ཡྲིན་པ། གསང་སྔགས་ཀྲི་གཟུངས་ནྲི་གསང་སྔགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་ངོ་བོ་མྲིན་

ནོ། །དབྱེ་བ་ནྲི། ཨ་ར་པ་”ཙ་ན
3
་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་དམྲིགས་ནས། ཨ་ནྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒོ་སེ། མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཡྲི་གེ་སོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་བྱེད་དུ་བྱས་

ཏེ། བསྒོམས་པས་སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། སོང་ཉྲིད་ལ་མྲི་སྐྲག་པ་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་ནྲི་བཟོད་པའྲི་གཟུགས་དང་། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

སེམས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ཚིག་དང་དོན་གོ་རྲིམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བརོད་པ་

མེད་པར་འཛིན་པར་ནུས་པའྲི་དན་པ་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་

ནྲི།  ཚིག་གྲི་གཟུངས་དང༌། དོན་གྲི་གཟུངས་སོ། །སྲིག་པ་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་

སྐོབ་པའྲི་གསང་སྔགས་རོམ་པར་ནུས་པའྲི་དན་པ་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསང་

སྔགས་ཀྲི་གཟུངས་སོ། །

ས་མཚམས་ནྲི། ཚིག་དང་དོན་གྲི་གཟུངས་མ་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་

དང༌། ”བཟོད
4
་པའྲི་གཟུངས་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་ནས་དང༌། གསངས་སྔགས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༡བ༥ན།   འཇྱིན    ཞོལ། ༧༩བ༢ན།   འཛིན   * འཛིན

2  མ་ཕྱི། ༦༡བ༥ན།   མཚུངས    ཞོལ། ༧༩བ༢ན།    མཆུངས

3  མ་ཕྱི། ༦༡བ༥ན།   ཅན     ཞོལ། ༧༩བ༢ན།    ཅ་ན   * ཙ་ན

4  མ་ཕྱི། ༦༢ན༡ན།   བཟོད    ཞོལ། ༧༩བ༥ན།  བཟད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཟུངས་མཐོང་ལམ་ནས་”ཡོད
1
་ཅྲིང༌། ”སྒ

2
་དོན་ནྲི་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ན་

གཟུངས་ཏེ། ཚིག་དང་དོན་འཛིན་པས་སམ། ལེགས་པའྲི་ལམ་ལས་མྲི་ཉམས་པར་

འཛིན་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རོགས་དཀའ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས། སའྲི་

ཚོགས། གཉེན་པོའྲི་ཚོགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

ཡུལ་གྲི་སོང་ཉྲིད་དབྱེ་བ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་སོང་གཞྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་དབྱེ་བ་

ལ་རག་ལས་པས། ཆོས་ཅན་ཉྲི་ཤུ་པོ་འདྲིར་སྨྲས་པ། མྲིག་སོགས་ནང་དང་

གཟུགས་སོགས་ཕྲི་རོལ་རྣམས་དང་ནྲི། དབང་རེན་སོགས་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀས་

བསྡུས་པ་དང༌། སོང་པའྲི་དངོས་པོ་དང་ཕོགས་བཅུ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལམ་

དང༌། རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དང༌། ཅྲིག་ཤོས་འདུས་མ་བྱས་དང༌། མཐའ་ལས་འདས་

པའྲི་དབུས་དང༌། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའྲི་འཁོར་བ་དང༌། བཏང་ཞྲིང་དོར་བ་

མེད་པ་དང༌། འཕགས་པའྲི་ཤེས་མཐོང་གྲིས་མ་”མཛད
3
་པའྲི་རང་བཞྲིན་དང་ནྲི་

ཆོས་ཀུན་དང༌། ཆོས་ཀྲི་སྐེ་འགལ་ལ་སོགས་དང༌། འདས་སོགས་དུས་གསུམ་དང༌། 

རྒྱུ་རྐེན་ལྡན་པའམ་ཚོགས་པ་དང༌། གཅྲིག་ཤོས་ངོ་བོ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། 

ནམ་མཁའ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་བྱེད་པ་པོ་གཞན་གྲིས་

སོང་པ་ཆོས་ཀྲི་གཞན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང༌། དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་ཉྲི་ཤུ་པོ་དེ་དག་དོན་དམ་

བར་རང་རང་ངོ་བོས་སོང་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་དེ་དག་གྲི་སོང་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་པོ་དེ་ལ་གོ་

1  མ་ཕྱི། ༦༢ན༡ན།   ཡོད    ཞོལ། ༧༩བ༦ན།   ཡད

2  མ་ཕྱི། ༦༢ན༡ན།   སྒྲ    ཞོལ། ༧༩བ༦ན།   ས

3  མ་ཕྱི། ༦༢ན༤ན།   མཇད    ཞོལ། ༨༠ན༣།   མཛང   *  མཛད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ནང་དང༌། ཕྲི་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀ་དང༌། ཆེན་པོ་དང༌། དོན་དམ་པ་དང༌། 

འདུས་བྱས་དང༌། འདུས་མ་བྱས་དང༌། མཐའ་ལས་འདས་པ་དང༌། ཐོག་མ་དང༌། ཐ་

མ་མེད་པ་དང༌། དོར་བ་མེད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་དང༌། མཚན་

ཉྲིད་དང༌། མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་དང༌། དངོས་པོ་

མེད་པ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། གཞན་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་སེ། སོང་པ་ཉྲིད་ཉྲི་

ཤུར་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་ཡུལ་སོང་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་དེ་དག་གྲི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀང་ཉྲི་ཤུའོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

ཉྲི་ཤུ་ཡོད་དེ། དེའྲི་ཡུལ་སོང་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སོང་གཞྲི་ཆོས་

ཅན་ཉྲི་ཤུར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་མཚམས་དང༌། དམྲིགས་པ་གང་

ཡྲིན་དཔད་པ་སོགས་ཆེས་གལ་ཆེ་བའྲི་གནས་འགའ་ཞྲིག་མདོར་བསྡུས་ན་མཐའ་

མྲི་ཆོད། རྒྱས་པར་བཤད་ན་མངས་པར་འགྱུར་བས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །ལོགས་སུ་

བཤད་པར་འདོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་སའྲི་ཚོགས་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་ནྲི། སའྲི་ངོ་བོ། དབྱེ་

བ། ཁད་ཆོས། འཕོ་ཚུལ། སྒ་དོན་དང་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྲི། རོགས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཕྲི་

མའྲི་རེན་བྱེད་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་བཅས་པའོ། །གཉྲིས་

པ་དབྱེ་བ་ནྲི། རབ་ཏུ་དགའ་བ་སོགས་བཅུའོ། །གསུམ་པ་ཁད་ཆོས་ལ། ལུས་འཛིན་

པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། ས་བཅུ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ། འཛམ་གླྲིང་གྲི་རྒྱལ་པོ་དང༌། འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་པོ་དང༌། བརྒྱ་བྱྲིན་དང༌། འཐབ་བལ་དང༌། དགའ་ལྡན་འཕྲུལ་

དགའ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་བཞྲིའྲི་བདག་པོ་དང༌། སོང་གྲི་བདག་པོ་ཚངས་པ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དང་། སོང་གསུམ་གྲི་བདག་པོ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་། འོག་མྲིན་དུ་ལྷའྲི་བུ་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་རྣམ་སྲིན་གྲི་ལུས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཡོན་

གཏན་གྲི་གྲངས་ནྲི། ས་དང་པོར་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ། སྤྲུལ་སྐུའྲི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་

མཐོང་། དེ་དག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཤེས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་

འཇུག །འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ་ཞྲིང་བརྒྱར་འགྲོ། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་

བརྒྱ་སྣང་བར་བྱེད། སེམས་ཅན་བརྒྱ་སྲིན། བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས། དེ་དག་གྲི་

སྔོན་དང་ཕྲི་མའྲི་མཐའ་ལ་འཇུག །ཆོས་ཀྲི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད། ལུས་བརྒྱ་སོན། ལུས་རེ་

རེ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྲི་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་སོན་པ་སེ། ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་

གཉྲིས་འཐོབ་བོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་གཉྲིས་པ་ལ་སོང་འགྱུར་དང༌། 

གསུམ་པ་ལ་བརྒྱ་སོང་འགྱུར་དང༌། ས་བཞྲི་པ་ལ་ཁག་ཁྲིག་དང༌། ས་ལྔ་པ་ལ་

ཁག་ཕག་སོང་དང༌། ས་དྲུག་པ་ལ་ཁག་ཁྲིག་བརྒྱ་སོང་དང༌། ས་བདུན་པ་ལ་བྱེ་བ་

ཁག་ཁྲིག་བརྒྱ་སོང་དང༌། ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུའྲི་རྡུལ་སེད་

དང༌། ས་དགུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་གྲངས་མེད་འབུམ་ཕག་བཅུའྲི་རྡུལ་སེད་

དང༌། ས་བཅུ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ཇྲི་སེད་ཡོད་པའྲི་རྔུལ་གྲི་གྲངས་དང་མཉམ་

པ་འཐོབ་བོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཁད་པར་ནྲི། ས་བཅུ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན། ཕར་ཕྲིན་

བཅུ་རང་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་དང་བལ་བའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་དག་པ་འཐོབ་

བོ། །གཞན་ཡང་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཁད་པར་དང༌། གཟུངས་དང༌། སངས་པའྲི་ཁད་པར་

སོགས་དུ་མ་མདོ་ལས་བཤད་དོ། །གཞྲི་པ་འཕོ་”ཚུལ
1
་ནྲི། ས་གང་གྲི་ས་ཡོངས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༦༣ན༢ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༨༡ན༤ན།   ཆུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྦོང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཆོས་གང་ཡྲིན་པ་རྣམས་ཇྲི་སྲྲིད་མ་རོགས་པར་དེ་སྲྲིད་དུ་ས་

དེ་ཡྲིན་ལ། རོགས་ནས་ནྲི་ས་གཞན་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་འགྲེལ་ཆེན་

ལས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

ལྔ་པ་སྒ་དོན་ནྲི། རྒྱན་ལས། འབྱུང་པོ་དཔག་མེད་འཇྲིག་མེད་ཕྲིར། །དཔག་ཏུ་

མེད་པ་དེ་དག་ལས། །ཕྲི་ཕྲིར་གོང་དུ་འགྲོ་ལྡན་ཕྲིར། །དེ་དག་ཉྲིད་ནྲི་སར་འདོད་དོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། སྤྲིའྲི་”མཚམས
1
་སྦར་བ་

དང༌། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སའྲི་ཚོགས་ལ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་རྒྱུའྲི་ས་དང༌། འབས་བུའྲི་ས་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་དགུའྲི་ས་དང་པོའྲི་

ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་བ་ནྲི། ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་ཞེས་སོགས་གསུངས། འགྲེལ་པ་ནྲི། ར་

འགྲེལ་ཇྲི་ལྟ་བཞྲིན་སྦར་ན། གཞྲི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དོན་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་ག་གྱུ་

མེད་པའྲི་བསམ་པ་དང༌། རང་དང་གཞན་གྲི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ཉྲིད་དང༌། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སོགས་ཀྲི་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དང༌། བདོག་

པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང༌། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་མགུ་བར་བྱེད་པ་

དང༌། རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་ཕྲིར་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་དམ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་འདོད་པ་དང༌། ཁྲིམ་ན་གནས་པ་ལ་མངོན་པར་མྲི་དགའ་བ་དང༌། བ་ན་

མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་འདོད་ཅྲིང་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དང་དམ་པའྲི་ཆོས་རབ་ཏུ་

སོན་པ་དང༌། བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་བཅུས་

1  མ་ཕྱི། ༦༣ན༣ན།   མཆམ    ཞོལ། ༨༡ན༦ན།   མཚམས   * མཚམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ”ཡོངས
1
་སུ་”སྦོང

2
་པའྲི་

རྒྱུའྲི་ཁད་པར་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མྲི་དམྲིགས་པས་”ཁད
3
་པར་དུ་བྱས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་དག་ཁོ་ནས་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་ཟྲིན་

ཁད་པར་དུ་བྱེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ར་

འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། ཆོས་བཅུ་པོ་འདྲི་ཆོས་ཅན། ས་དང་པོའྲི་ཡོངས་

སྦོང་ཡྲིན་ཏེ། ས་དང་པོ་ཐོབ་ཟྲིན་ཡོན་ཏན་གྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ས་དང་

པོའྲི་ཐབས་ཞེས་ཁད་པར་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ”ངག
4
་དོན་འདྲི་ཡོངས་སྤོང་ལྷག་མ་

ཐམས་ཅན་ལ་རྲིགས་འགྲེའོ། །གཉྲིས་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་བ་ནྲི། ཚུལ་ཁྲིམས་

ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། དགེ་བའྲི་ཆོས་སྡུད་པ་ནས་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ལ་སྤོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་སྔ་མ་བཞྲིན་

དུ་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བྱས་པའྲི་

ཁད་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་ས་གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་འཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ས་གསུམ་

པའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་བ་ནྲི། ཐོས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། དམ་པའྲི་

ཆོས་ཉན་པས་ངོམས་མྲི་ཤེས་པ་ནས་རང་དང་གཞན་ལ་བལྟོས་ནས་མྲི་དགེ་བའྲི་

ཆོས་མྲི་བྱེད་པ་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་སྔ་མ་བཞྲིན་

བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་མྲི་རོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦོང་

1  མ་ཕྱི། ༦༣ན༧ན།   ཡངས    ཞོལ། ༨༡བ༤ན།  ཡོངས   * ཡོངས

2  མ་ཕྱི། ༦༣ན༧ན།   སོྤད    ཞོལ། ༨༡བ༤ན།  སོྦང   * སྦོང

3  མ་ཕྱི། ༦༣ན༧ན།   ཁྱད    ཞོལ། ༨༡བ༤ན།   བེད

4  མ་ཕྱི། ༦༣བ༢ན།   ངག    ཞོལ། ༨༡བ༦ན།   དག
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བ་བྱས་པས་ས་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་རོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ས་བཞྲི་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་

ལ། ར་བ་ནྲི། ནགས་གནས་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རག་ཏུ་དགོན་པར་

གནས་པ་དང༌། རྙེད་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པ་མེད་པ་དང༌། རྙེད་པ་ཐོབ་པ་

ལ་ལྷག་པར་དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་པ་དང༌། ཟས་ལ་ཆགས་པའྲི་གཉེན་པོར་བསོད་

སོམས་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་སན་གཅྲིག་པ་དང༌། ཟས་ཕྲིས་མྲི་ལེན་པ་གསུམ་དང༌། 

གནས་ལ་ཆགས་པའྲི་གཉེན་པོར་དགོན་པ་བ་དང༌། ཤྲིང་དྲུང་པ་དང༌། བ་གབ་མེད་

པ་བ་དང༌། དུར་ཁོད་པ་དང༌། གོས་ལ་ཆགས་པའྲི་གཉེན་པོར་ཆོས་གོས་གསུམ་པ་

དང༌། ཕྲིང་བ་པ་དང༌། ཕག་དར་ཁོད་པ་དང༌། མལ་སན་ལ་ཆགས་པའྲི་གཉེན་པོར་

ཙོག་བུ་པ་དང༌། གཞྲི་ཇྲི་བཞྲིན་པ་སེ། སྦངས་བའྲི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྲིས་ཡང་དག་

བར་སོམ་པ་དང༌། བསབ་པ་བངས་པ་སྲོག་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཡོངས་སུ་མྲི་

གཏོང་བ་དང༌། འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་བལྟ་བས་སོད་པ་དང༌། 

གདུལ་བྱ་དང་”འཚམས
1
་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གསུམ་ལ་གཞོལ་བར་བྱེད་པ་

དང༌། བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་དང༌། དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་”སེམས
2
་མྲི་

ཞུམ་པ་དང༌། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་བར་མྲི་བལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་སྔ་མ་ལྟ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པ་རྣམ་པ་བཅུས་ས་བཞྲི་པ་འོད་

འཕོ་བ་ཅན་གནོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ས་ལྔ་བའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་བ་ནྲི། འདྲིས་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། 

རྙེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་འགྲོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༤ན༡ན།   སམས    ཞོལ། ༨༢བ༡མ།   མཚམས   * འཚམས

2  མ་ཕྱི། ༦༤ན༡ན།   སམས    ཞོལ། ༨༢བ༡མ།   སེསམ   * སེམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་བཅུ་རྣམ་པར་སོང་ཞྲིང་དེ་དག་ལས་བཟློག་པའྲི་ཆོས་དོན་གྲིས་

འཕངས་པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་མྲི་དམྲིགས་པར་

རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦངས་པས་ས་ལྔ་པ་སྦང་

དཀའ་བ་འཐོབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ས་དྲུག་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་བ་ནྲི། སྦྲིན་སོགས་བང་

བྱའྲི་ཆོས་དྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྲིང་སོབ་མ་དང་ནྲི་བསེ་རུ་ལ་དགའ་བ་སོགས་

སང་བྱ་དྲུག་སངས་པས་ས་ནྲི་དྲུག་པ་ཡང་དག་འཐོབ་བོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ས་དྲུག་

པར། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐོབ་བས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བའྲི་

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་གཞན་དོན་ལ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་བསམ་གཏན་རོགས་པས་ཉན་ཐོས་

དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་འདོད་པའྲི་སེམས་སོང་བ་དང༌། “ཆོས
1
་ལ་“ངེ

2
་རོག་གྲི་

བཟོད་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་པས་ངོ་བོ་ཉྲིད་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་སྐྲག་པའྲི་སེམས་སོང་

བ་དང༌། སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་པས་སོང་བ་“པོའྲི
3
་སྐེ་“བོས

4
་ན་ཞུམ་པའྲི་

སེམས་སོང་བ་དང༌བརོན་འགྲུས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་པས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་རང་

གྲི་ངང་གྲིས་གཏོང་བར་ཞུགས་པ་ལ་མྲི་དགའ་བའྲི་སེམས་སོང་བ་དང༌། ཐབས་

མཁས་ཀྲི་ཤེར་ཕྲིན་རོགས་པས་རང་ཉྲིད་བཀྲེན་ཡང་སོང་བ་པོའྲི་སྐེ་བོ་སོང་བའྲི་

སེམས་སོང་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༤ན༥ན།   ཆེས    ཞོལ། ༨༢བ༦ན།   ཆོས་ནུས   * ཆོས

2  མ་ཕྱི། ༦༤ན༥ན།   ངེས    ཞོལ། ༨༢བ༦ན།   ནུས

3  མ་ཕྱི། ༦༤ན༦ན།   པེའྱི    ཞོལ། ༨༢བ༦ན།   པོའྱི   * པོའྱི

4  མ་ཕྱི། ༦༤ན༦ན།   བོས    ཞོལ། ༨༢བ༦ན།   བས



 889 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དམྲིགས་པར་རོགས་པས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་སྦངས་པས་ས་དྲུག་པ་མངོན་

དུ་གྱུར་པ་ཐོབ་ཟྲིན་གྲི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཀུན་ཤེས་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ས་བདུན་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། སང་བྱ་ཉྲི་ཤུ་སོང་ཚུལ་དང༌། 

གཉེན་པོ་ཉྲི་ཤུ་བསེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ར་བ་ནྲི། བདག་དང་ཞེས་སོགས་

སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། བདག་དང་ཞེས་པ་ནས། འགལ་བ་བརོད་པ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་

སོང་བ་སེ། ཉེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཉྲི་ཤུ་དང་བལ་ནས་བཟློག་པའྲི་ཆོས་དོན་གྲིས་འཕངས་

པ་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་ས་བདུན་པ་རྲིང་དུ་སོང་བ་ཐོབ་

ཟྲིན་ཡོན་ཏན་གྲི་སྒོ་ནས་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དོན་གྲིས་འཕངས་པས་ཆོས་ཉྲི་ཤུ་པོས་འདྲི་

བསན་པའྲི་ཕྲིར། ར་བ་ནྲི། རྣམ་ཐར་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རྣམ་པར་ཐར་

བའྲི་སྒོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། མང་ངན་

ལས་འདས་པ་སྤོས་པའྲི་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀྲི་ཆོས་ལ་སོན་པ་མེད་

པ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་དང་གསུམ་ནྲི། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བདག་དང་སེམས་ཅན་

དང་སྲོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་གསུམ་གྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་

ལ་”བསག
1
་པར་བྱ་བ་དང༌། གསོད་པ་པོ་དང༌། བསད་པ་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་སོགས་

པ་ནྲི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ནོ། །སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་སྲིང་

བརེ་བ་དང༌། དངོས་པོར་དམྲིགས་པ་མེད་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་

རོགས་པ་དང༌། གསུམ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་ཆད་པ་དང༌། རག་པ་དང༌། མཚན་མར་འཛིན་

1  མ་ཕྱི། ༦༤བ༤ན།   བསང   ཞོལ། ༨༣ན༦ན།   བསག   * བསག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་གསུམ་གྲི་གཉེན་པོའ།ོ །མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པ་ནྲི་

མཐར་ཐུག་གྲི་རྲིགས་གསུམ་ཐ་དད་པར་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོའ།ོ །མྲི་སྐེ་བ་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པ་དང༌། ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་ངེས་པར་རོག་པའྲི་བཟོད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང༌། 

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཐབས་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་

རབ་ཏུ་སོན་པ་གསུམ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དུ་བདེན་པར་འཛིན་པ་

གསུམ་གྲི་གཉེན་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་རོག་པ་ཐམས་ཅད་”གཅོད
1
་པ་ནས་གདུལ་བྱ་

དང་མཐུན་པར་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་གྲི་ལུས་རབ་ཏུ་སོན་པའྲི་བར་རྣམས་ནྲི། རྲིམ་

བཞྲིན་ཁམས་གསུམ་ལ་གནས་པ་ནས་འགལ་བ་བརོད་པ་འཛིན་པའྲི་བར་གྲི་གཉེན་

པོ་སེ། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་པོ་འདྲིས་ཀང་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་ས་བདུན་

པ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་བ་ནྲི། སེམས་

ཅན་ཀུན་ཡྲིད་ཅེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། སེམས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་སོགས། 

ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་མྲི་དམྲིགས་

པར་རོགས་པས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྦངས་པ་ནས་བརྒྱད་པ་མྲི་གཡོ་བ་ཐོས་ཟྲིན་

རོགས་པར་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ས་དགུ་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་ལ། ར་

བ་ནྲི། སོན་ལམ་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། སོན་ལམ་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། ལྷ་ལ་

སོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐད་ཤེས་པ་དང༌། སོབས་པ་ཆུ་བོ་ལྟར་མྲི་

ཟད་པ་དང༌། སྐེ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བསྔགས་པའྲི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། རྲིགས་

རྒྱལ་པོ་དང་ལ་སོགས་པ་བམ་ཟེར་གནས་པ་དང༌། རུས་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༦༤བ༧ན།   གཅོད    ཞོལ། ༨༣བ༣ན།   གཅད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྐེས་པ་དང༌། ཆོ་འབང་མ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་དུ་ལེགས་པར་

འབེལ་བའྲི་གཉེན་དམ་པ་”བྱོན
1
་བྱོན་པ་དང༌། རང་དབང་པའྲི་འཁོར་དང༌། བརྒྱ་

བྱྲིན་ལ་སོགས་པས་མངོན་པར་བསོད་པར་སྐེ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་

བསྐུལ་ཏེ་ཁྲིམ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་དང་འད་བའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་ཨ་ཤྭད་ཐ་དང༌། ཀླུ་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཆོས་སྐུའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་སངས་རྒྱས་དང༌། སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉྲིས་པ་འབས་བུའྲི་ས་ལ་གསུམ་གྲི་མཚམས་སྦར་ནྲི། རྒྱུའྲི་ས་རྣམས་ཀྲི་

ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་དེ་ལྟར་ས་སོ་སོ་ལ་ངེས་པར་བསན་ནས་འབས་བུའྲི་ས་ཉྲིད་དུ་

ཡོངས་སྤོང་དེ་དག་མ་བཤད་པར་ས་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་བསྡུ་པའྲི་སྒོ་

ནས་ས་བཅུ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་ས་བཅུ་བ་ལ་ཡོངས་སྦོང་མྲི་འཆད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ། ལོཙྪ་པ་ཆེན་པོས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་ཁད་པར་དུ་

འགྱུར་བར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་ཡོངས་སྦོང་སོན་པ་ཡྲིན་པ་ལ་ས་བཅུ་པ་འདྲི་ས་དགུ་པ་

ལས་འདས་པའྲི་འབས་བུའྲི་སར་བསན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁད་པར་དུ་གྱུར་བར་ཤེས་པའྲི་

ཕྲིར༌། ཡོངས་སྦོང་མ་བསན་ཅེས་གསུངས་ཀང༌། ཡོངས་སྦོང་བསན་པའྲི་དགོས་པ་

དེ་ཙམ་དུ་མ་ངེས་ལ། གཞན་དག་ས་དགུ་པའྲི་ཡོངས་སྦོང་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཉྲིད་བཅུ་

པའྲི་ཡང་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི། ས་དེ་དང་དེའྲི་ཡོངས་སྦོང་མ་རོགས་པར་དེ་སྲྲིད་དུ་

ས་དེ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་དང་ཆེས་འགལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ས་བཅུ་པ་ས་དགུ་པར་ཐལ་བས་

1  མ་ཕྱི། ༦༥ན༤ན།   བོན    ཞོལ། ༨༤ན༢ན།   བན
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སོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ན་འོད་ཟེར་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་

ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སའྲི་”ཡོན
1
་ཏན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་

ཡོངས་སྦོང་གྲི་འབད་རོལ་ལ་མྲི་བལྟོས་པའྲི་ཕྲིར་མ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ར་བ་ནྲི། ས་

དགུ་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ས་དགུ་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་དེ་ལ་

སོན་ལམ་ཤེས་པ་གང་གྲིས་གནས་པའྲི་ས་དེ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་བཅུ་པ་

ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ཡྲིན་ན་བྱང་སེམས་ཀྲི་སར་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། ས་བཅུ་པ་ལ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་

ཁོ་ནར་བརོད་པར་བྱ་ཡྲི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་མདོ་

ལས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདའ་བྱ་ས་དགུ་གང་ཞེ་ན། མྲིང་དོན་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

བཤད་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཐེག་དམན་གྲི་སྦོར་ལམ་བཞྲི་ཆོས་ཅན། རྲིགས་

ཀྲི་ས་ཡྲིན་ཏེ། དམན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རྲིགས་ངེས་པའྲི་སོ་

སྐེའྲི་རོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་སེ་པ་ཁ་ཅྲིག །རང་

བཞྲིན་གྲི་ས་ངེས་པ་མྲི་འདོད་ཅྲིང༌། རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བྱང་སེམས་དང་རང་

རྒྱལ་གྲི་ཐེག་པ་རྣམས་དོད་ནས་རྲིགས་ངེས་པར་འདོད་དེ། མཛོད་ལས། སོན་དག་

བསེ་རུ་བྱང་ཆུབ་པར། །བསམ་གཏན་མཐའ་རེན་གཅྲིག་ལ་ཀུན། ཅེས་པ་ལྟར་

རོ། །ཉན་ཐོས་ནྲི་བཟོད་ཆེན་ནས་རྲིགས་ངེས་པར་འདོད་ཀྲི། དེའྲི་སྔར་མྲིན་ཏེ། 

གཉྲིས་སོབ་རྲིགས་ལས་ལྡོག་ནས་ནྲི། །སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་གཞན་གསུམ་ཡང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༦༥བ༢ན།   ཡོན    ཞོལ། ༨༤བ༢ན།   ཡན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཞེས་བཟོད་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་འཇུག་སྲྲིད་ལ། བཟོད་འབྲིང་མན་

ཆད་དུ་རང་རྒྱལ་དུ་ཡང་ལྡོག་པ་བཤད་པས་སོ། །དེས་ན་དེ་དག་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

བཟོད་ཆེན་དང་ཆོས་མཆོག་རྲིགས་ཀྲི་སར་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ཉན་རང་

རྲིགས་མ་ངེས་པ་ལྷག་མེད་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་སྲྲིད་པས་དེ་ལ་

རྲིགས་ཀྲི་ས་བཞག་ཏུ་མེད་ལ། ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཚོགས་ལམ་ནས་ངེས་

ཀང༌། རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཆོས་མཆོག་ནས་ངེས་པས། ཆོས་མཆོག་རྲིགས་ཀྲི་

སར་འདོད་ཅྲིང༌། འདྲིར་སོབ་དཔོན་གྲི་བཞེད་པས་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་

རྲིགས་ཀྲི་ས་མྲི་བཞག་ལ། ཉན་རང་མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་རོགས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་སྦོར་ལམ་ནས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པས་སྦོར་ལམ་བཞྲི་རྲིགས་ཀྲི་སར་བཞག་

སེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི། ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་

”རོགས
1
་པས་རང་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའོ། ཞེས་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ཤེས་

ཀྲི་མདོའྲི་འགྲེལ་པའྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པས་སོ། །འདྲིར་གཞན་དག་གྲིས་མཛོད་

བཞྲིན་དུ་རང་ལུགས་ལ་བཤད་པ་ནྲི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྲི་གས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་མ་གོ་བར་ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པའྲི་རྣམ་གཞག་གང་བྱེད་ཐམས་ཅད་

དོན་སྨྲ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་བཞྲིན་དུ་བྱེད་དགོས་སམ་པའྲི་མུན་སྤྲུལ་གང་ཅྲི་ཡང་རུང་

བ་ཆེན་པོའ།ོ །འབས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ནྲི་བརྒྱད་པའྲི་ས་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པ་ནྲི་མཐོང་བའྲི་ས་དང༌། ལན་ཅྲིག་ཕྲིར་འོང་བའྲི་རོགས་པ་ནྲི་”བསྲབ
2
་པའྲི་ས་དང༌། 

ཕྲིར་མྲི་འོང་བའྲི་ས་ནྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་ས་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༦ན༢ན།   རོགས    ཞོལ། ༨༥ན༤ན།   རགས

2  མ་ཕྱི། ༦༦ན༤ན།    ཞོལ། ༨༥ན༦ན།   སབ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོགས་པ་ནྲི་བྱས་པ་རོགས་པའྲི་ས་དང༌། ལྷག་མ་ཞུགས་པ་གསུམ་གྲི་རོགས་པ་ནྲི་

ཉན་ཐོས་ཀྲི་སའོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ས་ཞེས་

གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ས་བཅུ་པའྲི་འདའ་བྱ་ལ་ཚུལ་ལམ་ཐེག་པ་གསུམ་

གྲི་རོགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པར་དགོངས་པས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་རོགས་པ་ནྲི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་དང༌། ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་རྣམ་པ་དགུ་པོ་བྱང་སེམས་ཀྲི་ས་ཞེས་གྲངས་འཛིན་

གཅྲིག་ཁོ་ན་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དགུ་པའོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། 

རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ས་བཅུ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དམན་པ་ས་བརྒྱད་དང༌། བྱང་

སེམས་ཀྲི་ས་འོག་མ་རྣམས་ལས་འདས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ཙམ་ལ་གནས་པའྲི་

བྱང་སེམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། གཉེན་པོའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་

བ་ནྲི། མཐོང་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པར་རོགས་པ་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་དངོས་པོ་ཙམ་དང༌། གཉེན་པོའྲི་རེན་ཅན་གཉྲིས་དང༌། 

འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པ་དང༌། སྐེས་བུ་བཏགས་པར་

ཡོད་པའྲི་རེན་ཅན་གཉྲིས་སོ་སོར་ཀུན་བརགས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་མཐོང་བའྲི་ལམ་དང༌། 

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་”བསྒོམ
1
་པའྲི་ལམ་ལ་”སོང

2
་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་

རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱད་ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རབ་

ཏུ་དབྱེ་བས་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྣམ་པ་ལ་བརེན་ནས་མངོན་དུ་བྱ་དགོས་པའྲི་ལམ་

1  མ་ཕྱི། ༦༦བ༢ན།   བསོམ    ཞོལ། ༨༥བ༥ན།   སོམ

2  མ་ཕྱི། ༦༦བ༢ན།   སོང    ཞོལ། ༨༥བ༥ན།   སང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པོ་ཁོ་ནའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཁད་པར་གཉེན་པོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །

ངག་དོན་ནྲི། གཉེན་པོ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཆོས་ཅན། བརྒྱད་ཡོད་དེ། མཐོང་སང་

གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རོག་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོ་མཐོང་ལམ་བཞྲི་དང༌། སྒོམ་སང་གཟུང་

འཛིན་གྲི་རྣམ་རོག་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོ་སྒོམ་ལམ་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་ངེས་

འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞྲི་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། 

ཆེད་དུ་བྱ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། མཐར་ཐུག་གྲི་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་

ངོ་བོ་ནྲི། ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལའང་གཞན་དོན་དང༌། རང་དོན་

གཉྲིས་ལས། གཞན་དོན་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་རྒྱུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྲིད་རོགས་པ་

དང་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་ངོ་བོ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པར་བྱེད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། མཚན་

མ་མེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་དོན་”སང
1
རོགས་གཉྲིས་

ལས། ཇྲི་ལྟ་བ་རོགས་པ་རག་པ་དང་ཆད་པ་དང་བལ་བའྲི་ངོ་བོའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་

ཁད་པར་དང༌། སངས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་དོན་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀ་སངས་པ་འཐོབ་པ་

དང༌། ཇྲི་སེད་པ་རོགས་པ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དང༌། 

གནས་སྐབས་ཀྲི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་མཁེན་དེའྲི་ཁད་པར་གྲི་ལམ་རོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའྲི་གཞྲི་དེ་ལྟ་བུ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའྲི་ཆོས་གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པར་”དེ
2
་དག་ཐམས་ཅད་མྲི་

དམྲིགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་དག་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བ་རྣམ་པ་

བརྒྱད་ཡྲིན་པས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་སྒྲུབ་པ་ནྲི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །ངག་དོན་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༦༦བ༥ན།   སླང    ཞོལ། ༨༦ན༣ན།   སོང   * སང

2  མ་ཕྱི། ༦༦བ༧ན།   དེ    ཞོལ། ༨༦ན༥ན།   ད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་བརྒྱད་དུ་ངེས་ཏེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་ངེས་པར་

འབྱུང་བ་བརྒྱད་དུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་

རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་ལས། སྐབས་དང་པོའྲི་འགྲེལ་པའོ།  །

གཉྲིས་པ་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མྲིན་པ་ལམ་ཤེས་ལ། མཚམས་སྦར། ཆོས་བཅུ་གཅྲིག་

བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་འཆད་

དོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་བཅུ་རོགས་ཤྲིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནྲི་

ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་ན་མེད་པས་སོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། 

རྣམ་མཁེན་གྲི་ཆོས་བཅུ་ནྲི་རྣམ་མཁེན་གྲི་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས་ཀ་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ལྟ་ནའང་སྔར་ནྲི་རྒྱུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་འཕགས་ལམ་གྲི་ཁད་པར་བཅུའྲི་ཡོངས་སྦོང་

ཙམ་ཞྲིག་བསན་ཀང་བྱང་སེམས་ཀྲི་འཕགས་ལམ་ངོ་བོ་ལམ་གསུམ་ཤེས་པར་བྱེད་

ཚུལ་དང༌། མཐོང་སྒོམ་ལམ་གྲིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལམ་དེ་དག་གྲི་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་

ནས་མ་བསན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་མཁེན་ཆོས་བཅུ་ལས། རྒྱུའྲི་”ཆོས
1
་བྱང་སེམས་

ཀྲི་ལམ་ལོགས་སུ་དངས་ཏེ་འདྲིར་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ན་”ནོ
2
། །དེ་ལྟར་ཡང་

འགྲེལ་ཆེན་ལས། མཐོང་བའྲི་ལམ་དེའྲི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནྲི། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བཤད་པ་ལས་གཟུང་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ན། རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྲིབས་རྣམས་ཀང༌། དེར་སོས་པས་བྱང་ཆུབ་

1  མ་ཕྱི། ༦༧ན༤ན།   ཆོས    ཞོལ། ༨༦བ༤ན།   ཆས

2  མ་ཕྱི། ༦༧ན༥ན།   ནོ    ཞོལ། ༨༦བ༤ན།   ན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་བསན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བསན་ཅེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སེ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་

ཆུད་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་བརོད་པ་ཡྲིན་ལ། རྒྱལ་བའྲི་སྲས་རྣམས་ཀྲི་ལམ་ནྲི་དེ་ལས་གསུངས་པ་མྲིན་ནོ།

 ཞེས་དོགས་པ་བསལ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་ལས་རྒྱུ་འབས་ཙམ་ཞྲིག་དངས་ནས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་མཐོང་པའྲི་ལམ་བདག་ཉྲིད་ཅན་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་

དུ་ལོགས་ཤྲིག་ཏུ་བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་སོ། །གཞན་དག་ནྲི་ལམ་ཤེས་

མེད་ན་རྣམ་མཁེན་མྲི་འཐོབ་པས་ལམ་ཤེས་འཆད་ཅེས་བཤད་མོད། ལམ་ཤེས་

མེད་ན་མེད་ཅེས་པར་སོང་གྲི་ལམ་ཤེས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་ན་མེད་ཅེས་པར་མ་

སོང་ལ། འདྲིར་མཁེན་པ་གསུམ་ནྲི། ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཡུལ་

དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས། ལམ་ཤེས་ལས་རྣམ་མཁེན་སྐེ་བའྲི་གོ་རྲིམ་ལས། རྣམ་

མཁེན་གྲི་ཆོས་བཅུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། ལམ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་བཅུ་གཅྲིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་

ལ་བལྟོས་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་ཆོས་བཅུ་གཅྲིག་བཤད་པ་ལ། ལམ་ཤེས་ཀྲི་ཡན་ལག་དང༌། ཡན་ལག་

ཅན་གྲི་ལམ་ཤེས་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། ལྷ་རྣམས་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་

པ་ལ། ལམ་ཤེས་སྐེ་བའྲི་རེན། རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་གང་སོང་བ་རང་བཞྲིན། གཞན་

ནྲི་ལྟར་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་བྱེད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། དངོས་ཀྲི་རེན་དང༌། 

བརྒྱུད་པའྲི་རེན་གཉྲིས༌། དང་པོ་ལ་གཉྲིས་ལས། གེགས་དང་བལ་བ་ནྲི། ལམ་ཤེས་

གསུངས་པའྲི་ཚེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་འོད་དག་གྲིས་ལྷ་ལ་སོགས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་རྣམ་པར་སྲིན་པ་འོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལྷ་

དེ་དག་ལ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་དེ་མ་ཐག་སྐེ་བར་རུང་བ་ཉྲིད་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ང་རྒྱལ་བཅོམ་པའྲི་རྒྱུད་ཁོ་ན་ལ་རོགས་པ་ལམ་ཤེས་དངོས་སུ་སྐེ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་

ཕྲིས་ཀྲི་གདུལ་བྱས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་དེའྲི་

ཚིག་ཟུར་གྲིས་ལམ་ཤེས་དེ་མ་ཐག་སྐེ་བའྲི་རེན་ང་རྒྱལ་བཅོམ་པ་ཞྲིག་དགོས་པར་

བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་མཐུན་རྐེན་དང་ལྡན་པའྲི་རེན་ནྲི། ལམ་ཤེས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྐེ་

ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཐོབ་མ་ཐག་པའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན། བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སེམས་བསྐེད་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་དང་། དེ་ལས་ཅྲིག་

ཤོས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའྲི་ཉན་རང་སོབ་པས་ཀང་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་”བསྒོམ
1
་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པ་ཡྲིན་ནོ། །རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་བ་ན་མེདཔ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་གལ་ཏེ་ཡུལ་ངེས་པ་

དང༌། ཞེས་པའྲི་མདོར། གང་ཡང་དག་པའྲི་སྐོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དག་ལ་ནྲི། 

བ་མེད་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་མཐུ་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ལམ་ཤེས་བསྒོམ་མྲི་སྲྲིད་པར་བསན་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྲི་དེ་

མ་ཐག་མྲི་སྐེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༧བ༧ན།   བསོམ    ཞོལ། ༨༧བ༣ན།   བསོམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་གྲི་དེས་དོན་མཚན་ཉྲིད་པ་མྲིན་ནོ་ཞེས་མདོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུགས་

ལས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲིག་ཤོས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་བྱང་སེམས་མྲིན་ཏེ། ལམ་

ཤེས་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་སྐེ་བར་བསན་མ་ཐག་ཡྲིན་པས་སོ། །ཕྲི་རོལ་པ་ལ་བྱེད་

པ་ལ་འབེལ་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །འདྲིའྲི་མཐའ་དཔད་པ་ནྲི། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་

གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། སེམས་”ཙམ
1
་པ་དག་དགོངས་གཞྲི་ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཏུ་ཐ་དད་མེད་པ་དང༌། ལམ་བདག་

མེད་རོགས་པ་དང༌། འབས་བུ་རྣམ་གྲོལ་དུ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས། 

དགོངས་པ་ཉན་ཐོས་མ་ངེས་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་དངས་པ་དང༌། བྱང་སེམས་མ་ངེས་པའྲི་

རྲིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་དུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་

ཡྲིན་གྲི། ངེས་དོན་ལ་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་པ་གསུམ་ཡྲིན་ཏེ། ཁམས་དང༌། མོས་པ་

དང༌། སྒྲུབ་པ་དང༌། འབས་བུ་རྣམས་གསུམ་དུ་ངེས་ཤྲིང༌། དགྲ་བཅོམ་ལྷག་མེད་དུ་

ཞུགས་པ་སར་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདོད་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་ཐེག་

པ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། མཐར་ཐུག་པའྲི་མང་འདས་ཐོབ་ན་འཇྲིགས་པ་མེད་པའྲི་

གནས་ཐོབ་དགོས་པ་ལ། ཉན་རང་གྲི་མང་འདས་ཐོབ་ཀང་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་

དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར་མང་འདས་མཐར་ཐུག་

མེད་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་སོ། །དེས་ན་ཉན་རང་ལྷག་མེད་དུ་

ཞུགས་པའང༌། དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་པདྨའྲི་སྦུབས་སུ་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་བངས་

ཏེ་ཟག་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སད་པར་བྱས་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༦༨ན༤ན།   ཅམ    ཞོལ། ༨༧བ༦ན།   ཙམ   * ཙམ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སར་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པར་ལང་གཤེགས་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་གྲི་ཐེག་པ་

གསུངས་པ་ནྲི། འཁོར་བའྲི་ལམ་གྲིས་དུབ་པའྲི་གདུལ་བྱ་འགའ་ཞྲིག་རེ་ཤྲིག་

དབུགས་དབྱུང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་

གང་ནས་འཇུག་ཅེ་ན། ཚོགས་ལམ་ནས་འཇུག་དགོས་ཏེ། ཆོས་ཉྲིད་སྒོམ་པ་དང་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དུས་མཉམ་མྲི་འོང་བས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་གོང་དུ་

ཆོས་ཉྲིད་དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་རོགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་འགྲོ་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ནྲི་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྔོན་དུ་ཚོགས་གསོག་པ་དང་འབེལ་བར་བྱས་

པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉྲིད་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་འགྲོ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་

ནྲི་ཚོགས་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་འཁོར་བའྲི་མཐའ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ཟད་པའྲི་མཐའ་ཡོད་པར་ཐལ། མང་འདས་ཡྲིན་ན་

འཁོར་བ་ཟད་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དུ་ན་མང་འདས་ཐོབ་ཀང༌། 

འཁོར་བ་མ་ཟད་པར་འདོད་དགོས་པས་འཁོར་བའྲི་ཟད་མཐའ་མེད་དོ། ཞེས་འདོད་

པ་ནྲི་ཐར་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའོ། །གལ་ཏེ་མང་འདས་ཐོབ་པ་ན་མང་འདས་ཐོབ་

པའྲི་གང་ཟག་རང་གྲི་འཁོར་བ་ཟད་པ་ཡྲིན་གྲི། འཁོར་བ་ཙམ་ཟད་པ་མྲིན་པས། དེ་

ཙམ་གྲིས་འཁོར་བ་ཟད་པ་ཡོད་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སངས་རྒྱས་པ་ན་རང་

རྒྱུད་ཀྲི་སྒྲིབ་གཉྲིས་སངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྒྲིབ་གཉྲིས་ཙམ་སངས་པ་མྲིན་པས། སངས་

རྒྱས་ཡོད་ཀང་སྒྲིབ་གཉྲིས་སངས་པ་ཡོད་མྲི་དགོས་སོ། ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད་

སོམས་ཤྲིག །དེས་ན་འཁོར་བའྲི་ཟད་མཐའ་མེད་ན་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་མེད་དགོས་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པས། སྒྲིབ་གཉྲིས་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་འདོད་པ་དང༌། ”ཆེས
1
་ཤྲིན་ཏུ་

དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འཁོར་བ་ཟད་པ་ཡོད་དེ། ཉོན་མོངས་ཟད་པ་ཡོད་པས་སོ། །འོ་ན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱའམ་མྲི་རྒྱ་ཞེ་ན། རྒྱ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སེམས་རྒྱུད་ལ་སྒྲིབ་གཉྲིས་གློ་བུར་བ་ཡྲིན་པས་གཉེན་པོ་དང་ཕད་ན་འབལ་རུང་

ཡྲིན་ཅྲིང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རེ་རེའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་དགོས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རེའྲི་ཡུལ་དུ་དོང་བས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། གང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རེས་ཞུགས་པ་ལ་འཕྲིན་ལས་འཇུག་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བྱའོ་ཞེས་ཐུགས་བསྐེད་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ནའྲི་ཕྲིར་དུ་ཚོགས་གཉྲིས་བསགས་པ་

ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་རེ་རེ་”ཡང
2
་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀྲི་བར་དུ་མ་ངན་ལས་མྲི་འདའ་བར་གསུངས་

པ་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་ན། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པའྲི་དུས་སྲྲིད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པའྲི་གནས་སྐབས་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་བ་ལ། སངས་རྒྱས་པའྲི་གནས་སྐབས་སྲྲིད་མྲི་དགོས་ཏེ། 

1  མ་ཕྱི། ༦༨བ༦ན།   ཆེས    ཞོལ། ༨༨བ༥ན།   ཆོས

2  མ་ཕྱི། ༦༩ན༢ན།   ཡང    ཞོལ། ༨༩ན༣ན།  འང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སེམས་ཅན་ལ་ཚད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཉེས་པ་འདྲི་ནྲི། ཁོད་རང་ལ་ཡང་

མཚུངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཚང་རྒྱ་མྲི་རྒྱ་གཉྲིས་སུ་གྲངས་ངེས་ལ། 

འཚང་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་རྒྱས་ཚར་བ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་

བས་སོ། །ཁོད་ཀྲིས་བརོད་པ་འདྲི་ནྲི་ཁབ་པ་འགལ་བའང་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མ་ཆད་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གདུལ་བྱ་སངས་རྒྱས་ལ་བཀོད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་

ཡྲིན་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན། དུ་བ་སྐེས་པ་ན། མེའྲི་འབས་བུ་རྒྱུན་ཆད་དགོས་པར་

འདོད་པ་དང༌། ཁད་པར་ཅྲི་འདུག་སོམས་ཤྲིག །ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སོང་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་སོང་གཞྲི་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་མྲིན་པར་ཐལ། འཁོར་བའྲི་མཐའ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན། དེར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནྲི། འགྲོ་འོང་

བལ་ཕྲིར་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུའྲི་ཞེས་དང༌། དེའྲི་ཐད་ཀྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་

འདྲིར་འོངས་པ་དང༌། འདྲི་ནས་ཕྲི་མར་འགྲོ་བ་མེད་པའྲི་དོན་དུ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་

དོན་དམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་གཞན་དུ་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་

ཁོ་བོས་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་བཞྲིན་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་འདྲི་དག་ལ་བརོད་”པར་བྱ་བ
1
་

མང་ཡང་རེ་ཤྲིག་བཞག་གོ ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་བྱང་སེམས་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཉོན་

མོངས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སོང་བ་མྲིན་པ་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་རང་

བཞྲིན་ཡྲིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པར་བཞུགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༡ན།   པར    ཞོལ། ༨༩བ༣ན།   པར   * པར་བ་བ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སོབ་པ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་དོན་དུ་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་དོན་དུ་གཉེར་གྲི། རང་དོན་

དུ་ཉོན་མོངས་སངས་པ་ཙམ་དོན་དུ་མྲི་གཉེར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་

སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡྲིན་པས། དེ་ལ་ཞུགས་པར་བཤད་

པ་ཙམ་གྲིས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལེན་ག་ལ་དགོས། དེའྲི་ཕྲིར་ཊྲིཀ་བྱེད་དག་གྲིས་མ་

འཁྲུལ་བ་བྱས་ལ་འདྲིར་ཉོན་མོངས་མྲི་སོང་བར་བཤད་པའང་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་རྒྱུར་

དགོས་ནས་མྲིན་ཏེ། དག་ས་ལ་གནས་པས་གཞན་དོན་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་མྲི་སྲྲིད་པས་

ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྐེ་བ་ལེན་ན་ལས་ཉོན་གྲི་དབང་གྲིས་ལེན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བྱང་སེམས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་གཏན་མྲི་སོང་བར་བཤད་པ་

མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ལའང་ཉོན་མོངས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཉོན་མོངས་ཀྲི་

བག་ལ་ཉལ་ས་བཅུ་པའྲི་བར་དུ་མྲི་སོང་བར་བཤད་པ་ཙམ་ཡང་མྲིན་ཏེ། བག་ལ་

ཉལ་ཡྲིན་ན་ཉོན་མོངས་མྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་པས་ཤེས་

པ་མྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་སྲིང་རེ་དང༌། སོན་ལམ་དང༌། སེམས་བསྐེད་

སོགས་དགེ་བའྲི་ར་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་ཆོས་སུ་བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའྲི་མདོ་ལས་

གསུངས་པ་དེ་དག་འདྲིར་མྲི་སོང་བ་རྒྱུའྲི་ཉོན་མོངས་སུ་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཉོན་

མོངས་དང་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་རྒྱུར་འད་བས་ཉོན་མོངས་སུ་བཏགས་སོ། ཞེས་ཟེར་

བའང་མྲི་འཐད་དེ། ལམ་ཤེས་ཀྲིས་སེམས་བསྐེད་སོགས་སོང་མྲི་སོང་གྲི་དོགས་པ་

བླུན་པོ་གནག་རྲིའྲི་ངོར་ཡང་དཔད་མྲི་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་ནྲི་ཉོན་

མོངས་ཙམ་བྱང་”སེམས
1
་ཀྲིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མྲི་སོང་བར་བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༦ན།   སམས    ཞོལ། ༨༩ན༤ན།   སེམས   * སེམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་ལས་ནྲི་རང་དོན་དུ་

ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་པ་དང༌། གཞན་དོན་དུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་

མཁས་པས་སེམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་བསྡུས་པ་ཡོངས་སུ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་ལམ་ཤེས་ཀྲི་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། དེ་འད་ཕྲི་མ་ཕྲི་མ་

ཆོས་ཅན། ལམ་ཤེས་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་བྱེད་ལས་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྲི་ལམ་ཤེས་ལ། ཉན་ཐོས་དང༌། རང་རྒྱལ་དང༌། བྱང་

སེམས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་གསུམ། དང་པོ་ལ། ལམ་ཤེས་དངོས་དང༌། རྒྱུ་

ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གཉྲིས། 

དང་པོ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་ལ། གཞན་དག་

གྲིས་འདོད་པ་ནྲི། སྔར་བཀག་ཟྲིན་ལ་རང་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་མོང་སོབས་

ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལ། 

དེའྲི་དོན་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤྲིར་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ནྲི། བྱང་

སེམས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཙམ་གྲི་ལམ་དེ་དང་དེའྲི་འབས་བུ་མངོན་དུ་

བྱ་བ་ཙམ་མྲིན་པས། གང་ཟག་དང་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡང་བྱང་

སེམས་ཀྲིས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་མངོན་རོགས་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་མངོན་

རོགས་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མཐོང་ལམ་དུ་བདག་མེད་གཉྲིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་

བྱེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། སྒོམ་ལམ་དུ་རོགས་ཟྲིན་སྒོམ་པར་བྱེད་དགོས་པ་ནྲི་མྲིན་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ནོ། །ཉོན་སྒྲིབ་ནྲི། འཛིན་པ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་སངས་

པའྲི་ཞར་ལ་སོང་བས་དེའྲི་གཉེན་པོར་སྒོམ་མྲི་དགོས་ལ། ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་

རེས་སུ་འཛིན་པ་ནྲི་མཐོང་ལམ་དུ་ཤེས་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་ཉན་

རང་གྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་གཉྲིས་ཀང་མཐོང་ལམ་གྲིས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་པས། 

དེ་གཉྲིས་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་འབེལ་བར་

བསན་ཅྲིང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ནྲི་མཐོང་སྒོམ་སོ་སོར་ཕེ་

ནས་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་”སྦོར
1
་ལམ་དུ་གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། 

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཟུང་བ་ལྟར་ཡང་དོན་དམ་པར་

མ་གྲུབ་བའྲི་ཚུལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་བསྒོམས་པས་མཐོང་ལམ་

དུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ན། དེའྲི་འོག་ཏུ་རོགས་པ་དེའྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ལ་མཉམ་གཞག་ཏུ་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པས་རེས་ཐོབ་ཏུ་མཉམ་

གཞག་དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་དན་པའྲི་སྒོ་ནས། དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རོགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་

འདེན་པར་ནུས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་

ལ་མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ཅེས་བྱ་ཞྲིང༌། ཚུལ་འདྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

ལམ་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ་ཡང་རྲིགས་བསྒེའོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་དོན་ལ་གསུམ་ལས། ”མཚམས
2
་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་རེན་ལ་

སོགས་པ་བརོད་ནས་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་

1  མ་ཕྱི། ༧༠ན༧ན།   སྤར    ཞོལ། ༩༠བ༦ན།   སོྤར   * སྦོར

2  མ་ཕྱི། ༧༠བ༢ན།   མཆམས    ཞོལ། ༩༡ན༤ན།   མཚམས   * མཚམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སངས་རོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་བྱ་དགོས་པས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་འཆད་

དོ། །ར་བ་ནྲི། ཤེས་པར་བྱ། གང་དུ་ན། ལམ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲི་ཚུལ་ལ་ནྲིའོ། །གང་ན་

འཕགས་པའྲི ་བདེན་པ་བཞྲི ་དག་གྲི ་རྣམ་པ་རོགས་པའྲི ་ཉན་ཐོས་ལམ་འདྲི ་

ལའོ། །གང་གྲི་སྒོ་ནས་ན་མྲི་དམྲིགས་པར་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་

ནས་ནྲིའོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་སྐབས་འདྲིར། མདོ་ལས། བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་ར་དྲུག་

གསུངས་པ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་མྲི་རག་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་བ་གཉྲིས་ནྲི་རང་མྲིང་གྲིས་བསན་ཅྲིང༌། སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བདག་མེད་པ་

ཅེས་པའྲི་མྲིང་གཞན་གྲིས་བཤད་ལ། བདག་མེད་དེ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཞྲི་བའྲི་རྣམ་

པ་ཅེས་པའྲི་མྲིང་གཞན་གྲིས་བཤད་པས་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་བཞྲི་དག་དང༌། གཞུང་འདྲི་

འགྱུར་མ་དག་པས། གསེར་གླྲིང་པའྲི་འགྲེལ་བཤད་དུ། སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བདག་

མེད་པ་དང༌། དེ་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཞྲི་བའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་དག་དང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་རོ། །

ཀུན་འབྱུང་བའྲི་བདེན་པའྲི་རྒྱུ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་དང༌། རྐེན་

གྲི་ངོ་”བོ་ཉྲིད
1
་རྣམས་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན། ནད་དང༌། འབས་དང༌། ཟུག་རྔུ་དང༌། སྲིག་

པའྲི་རྣམ་པ་ཅེས་པའྲི་མྲིང་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་བསན་ཏོ། །དེ་དག་ནྲི་སྡུག་ཀུན་སོ་སོ་

བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེར་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པ་དེ་དག་

ཉྲིད་སོ་སོ་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བ་དང༌། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱ་བ་དང༌། འགོག་

པར་བྱ་བའྲི་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནྲི་མདོ་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་ཕ་རོལ་

1  མ་ཕྱི། ༧༠བ༦ན།    ཞོལ། ༩༡བ༢ན།   བོར   * བོ་ཉྱིད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་དང་གཉྲིས་དང་གསུམ་རྣམས་ཀྲིས་མཚོན་ཏེ་བསན་

པ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་སྡུག་ཀུན་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་དུ་ཡྲིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲིར་རྒོལ་བས་ཕ་རོལ་དང༌། གནོད་བྱེད་ཡོད་པས་འཇྲིག་

པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

ཆོས་ཅན། ”སྒོམ
1
་ལམ་ཐ་མར་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བྱ་བ་དག་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་

ཏེ། གཡོ་བ་དང་རབ་ཏུ་འཇྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་བསྒོམ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེ་ཆོས་ཅན། ལྷག་མེད་དུ་འགོག་པར་བྱ་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ཕྲིའྲི་གནོད་

པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པས་འཇྲིགས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གྲི་གནོད་པས་གླགས་ཐོད་

པས་ནད་འགོ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་མྲིན་པའྲི་གནོད་པས་གླགས་ཐོད་པས་”འཆེ
2
་

བའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡྲིད་ལ་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་ཕ་རོལ་སོགས་ཀྲིས་ཡྲིད་

འབྱུང་བ་སོགས་བསན་པ་ཡྲིན་ཀང་ཡྲིད་འབྱུང་བ་སོགས་གསུམ་སྡུག་ཀུན་གྲི་རྣམ་

པ་ཡྲིན་པར་གང་ལས་བསན་ཞེ་ན། སྡུག་ཀུན་ལ་ཡྲིད་འབྱུང་བ་དང༌། འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བར་བྱ་བའྲི་དང༌། འགོག་པའྲི་ཕྲིར་ཞུགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་གྲངས་བསྡུ་

བ་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ལུང་དོན་བངས་པའོ། །འགོག་པའྲི་བདེན་པའྲི་

འགོག་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་བདག་མེད་པའྲི་མྲིང་གྲིས་དང༌། ཞྲི་བ། རང་མྲིང་གྲིས་དང་

ག་ནོམ་པའྲི་རྣམ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དབེན་པ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་དང༌། ངེས་པར་འབྱུང་

བའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་དང༌། 

མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་དག་གྲི་མྲིང་གྲིས་དང༌། ལམ་གྲི་བདེན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༧༡ན༢ན།    ཞོལ། ༩༡བ༥ན།   བསོམ   * སོམ

2  མ་ཕྱི། ༧༡ན༣ན།   འཆེ    ཞོལ། ༩༢ན༡ན།   འཚེ
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ལམ་དང༌། རྲིགས་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང༌། ངེས་པར་འབྱྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་རང་གྲི་

མྲིང་གྲིས་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་མདོ་ལས་བསན་པའྲི་བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་རོགས་

པ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་

པའྲི་སྒོ་ནས་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་ལྟར་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

རོགས་པའྲི་ལམ་ལ་མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་

ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་བཅུ་

དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་

སྒོ་ནས་མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། བདེན་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་

ནྲི་འཕགས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་དོན་

དམ་པར། རང་རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོང་པའྲི་ཕྲིར་སོང་པ་ཉྲིད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་

དད་པ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་

པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་རག་པའང་བདེན་པ་མྲིན། མྲི་རག་

པའང་བདེན་པ་མྲིན་ཞེས་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་པ་བཀག་

པ་དང༌། གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་

སངས་རྒྱས་ནས་བདེན་པའྲི་ཆོས་རྣམས་མ་གཟྲིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཚད་མའྲི་སྐེས་



 909 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བུ་མྲི་དམྲིགས་”པའྲི
1
་གཏན་”ཚིགས

2
་ཀྲིས་འཐད་པས་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བདེན་པར་མྲི་གནས་པ་རྒྱས་པར་མདོ་ལས་ཇྲི་སྐད་དུ་བསན་པ་ཅེས་

བྱ་བའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་

ནས་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་

ལ། ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་

བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་དུ་

བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བདེན་མེད་རོགས་པས་ཟྲིན་པར་བྱས་ཏེ་སྒོམ་པའྲི་

ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ཤེས་ལ། རེན་གང་གྲི་ཁད་པར་དེ་ལ་བརེན་པའྲི་

ལམ་ཤེས་པར་བྱེད་ཚུལ། ལམ་ཤེས་དེའྲི་རྒྱུ་ངེས་ཆ་བཤད་”པ
3
་དང་གསུམ། དང་

པོ་ལ་ཁད་ཆོས་དངོས་དང༌། དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

མཚམས་སྦར་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་གྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་

བརོད་པར་རྲིགས་མོད་ཀྲི་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལས་རང་རྒྱལ་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་ཁད་པར་

དུ་འཕགས་ན་གང་གྲིས་ན་དེ་དག་གྲི་ལམ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ལས་གཞན་ཡྲིན་ནོ་

སམ་པའྲི་དོགས་པ་བསུ་བར་རེ་ཤྲིག་ཉན་ཐོས་ལས་རང་རྒྱལ་ཁད་ཞུགས་པ་ཉྲིད་དུ་

སྒྲུབ་པ་འཆད་དོ། །ར་བ་”ནྲི
4
། རང་བྱུང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ལམ་བགྲོད་

1  མ་ཕྱི། ༧༡བ༤ན།   པའ    ཞོལ། ༩༢བ༣ན།   པའྱི   * པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༧༡བ༤ན།   ཆྱིགས    ཞོལ། ༩༡ན༤ན།    ཚིགས   * ཚིགས

3  མ་ཕྱི། ༧༡བ༧ན།   པ    ཞོལ། ༩༢བ༦ན།   བའང

4  མ་ཕྱི། ༧༢༡ན།   ན    ཞོལ། ༩༣ན༢ན།   ནྱི   * ནྱི
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པའྲི་ཁད་པར་དང༌། ཆོས་སོན་པའྲི་ཁད་པར་གཉྲིས། 

དང་པོ་ནྲི། ལུགས་ལས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ནྲི་གཞན་གྲིས་བསན་པ་ལ་བལྟོས་

ནས་སྲྲིད་པ་ཐ་མའྲི་ཚེ་རང་གྲི་བྱང་ཆུབ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དག་ཀང་

བརོད་པ་དང་བཅས་པས་ཆོས་བསན་པས་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་འབྱུང་

ངོ་། །རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་སྔོན་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་

པས་སྲྲིད་པ་ཐ་མའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གཞན་གྲིས་བསན་པ་ལ་”མྲི
1
་བལྟོས་པར་བདག་

ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རང་རྒྱལ་དེ་

དག་ལ་སྲྲིད་པ་ཐ་མའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་བསན་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་བྱ་

བ་ནྲི་ཉན་ཐོས་ལམ་ལས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ཁད་ཞུགས་པ་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་

རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་འགྲེལ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒར་བརོད་པའྲི་ཆོས་བསན་པའྲི་

སྒོ་ནས་ཉན་པ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་འཆད་པ་པོའྲི་ཤེས་པའྲི་རལ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་

ན། རང་རྒྱལ་དེ་དག་ནྲི་རང་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པའྲི་

མཐུས་སྒ་མེད་པའྲི་ཆོས་བསན་པས། གཞན་དག་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འཇུག་པར་བྱེད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རལ་ཉན་པ་པོས་མྲི་རོགས་པ་

ཉྲིད་ནྲི་ཁད་ཞུགས་པ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་འགྲེལ་

པའོ། །ངག་དོན་ནྲི། རང་རྒྱལ་ཆོས་ཅན། ལམ་བགྲོད་ཚུལ་ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་

འཕགས་ཏེ། སྲྲིད་པ་ཐ་མའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གཞན་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་བྱུང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར༌། ཆོས་ཅན། ཆོས་སོན་ཚུལ་ཉན་ཐོས་ལས་ཁད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༧༢ན༣ན།   མྱི    ཞོལ། ༩༣ན༤ན།   མ
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འཕགས་ཏེ། སྒ་མེད་དུ་ཆོས་སོན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། ཆོས་སོན་པ་ནྲི་ངག་གྲི་ལས་

ཡྲིན་པས་ཡང་ཇྲི་ལྟར་སྒ་མེད་པར་ཆོས་སོན་སམ་པའྲི་དོགས་པ་བསུ་བར། ར་བ་ནྲི། 

གང་གང་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒ་མེད་པར་ཆོས་སོན་པ་

ཅེས་བྱ་བ་མྲི་འགལ་ཏེ། སྒ་མེད་ཀང་དོན་དེ་རང་རྒྱལ་གྲི་ཡྲིད་ལ་བསམས་པ་ཙམ་

གྲིས་རང་གྲི་གདུལ་བྱ་གང་གྲི་དོན་གང་ལ་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟར་ཉན་པར་འདོད་པ་དེའྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་དོན་དེ་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཁབ་སེ་

ཆོས་སོན་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་སོན་ནུས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། རྣམ་པར་མ་བརགས་

རྣམ་པར་མ་དཔད་པར་ཚིག་ཏུ་མྲི་སྨྲ་བས་བརོད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཡང་རྒྱུད་འཁྲུག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འདྲི་ལྟར་སངས་

རྒྱས་སུ་གྱུར་ནས་ནང་གྲི་བརོད་པ་རྣམ་རོག་མེད་པར་ཆོས་སོན་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་

སོན་ལམ་བཏབ་བོ། །དེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚེ་རོག་པ་མེད་པར་ཆོས་སོན་པ་

དང༌། རྒྱུའྲི་ཚུལ་འད་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་

སྐབས་ན་ཡང་སྔོན་སོབ་ལམ་གྲི་ཚེ། ངག་གྲི་བརོད་པ་མེད་པར་ཆོས་སོན་པར་གྱུར་

ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་སོན་ལམ་དང་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་རྒྱུར་ཚོགས་བསགས་ཤྲིང་ཡེ་ཤེས་

བསྒོམས་པའྲི་མཐུས་དེ་ལྟར་ནུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་སོན་ལམ་སོགས་ཀྲི་མཐུས་

སངས་རྒྱས་རོག་མེད་དུ་ཆོས་སོན་ནུས་པ་ལྟར་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་དེའྲི་མཐུས་

སྒ་མེད་དུ་ཆོས་སོན་ནུས་ཞེས་དཔེ་དོན་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི། རང་སངས་རྒྱས་དང་

སངས་རྒྱས་སྒ་མེད་དུ་ཆོས་སོན་པར་འདའོ། ཞེས་སྦོར་བ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། གསུང་
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དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རང་སངས་རྒྱས་སྒ་མེད་

དུ་ལུས་ཀྲིས་ཆོས་སོན་ཅེས་འཆད་པ་དག་ནྲི་བབ་ཅོལ་”ཏེ
1
།  ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་

ལ། ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་ལ་ཀུན་སོང་དགོས་མྲི་དགོས་ཁད་པར་མེད་

པས་ངག་གྲི་ཆོས་བསན་པས་ཤེས་པའྲི་རལ་རོགས་ན་ལུས་ཀྲིས་བསན་པས་ཀང་

རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྲིད་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

བསམས་པས་ལྷའྲི་དབང་པོའྲི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །ཡྲིད་ཀྲིས་ཆོས་སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། རང་རྒྱལ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མེད་དུ་ཆོས་སོན་ནུས་ཏེ། སོན་ལམ་ལ་སོགས་པའྲི་མཐུས་རང་གྲི་

ཡྲིད་ལ་བསམ་པ་ཙམ་གྲིས་གདུལ་བྱ་ལ་དོན་དེ་གོ་བར་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་

ནྲི། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་པའྲི་གཟུང་བ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆོས་

ཅན། གཟུང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན། བདེན་འཛིན་གྲི་རོག་པ་སོང་སེ། གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་པར་རོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སོབ་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་རོག་པ་ཁོད་ཀྲིས་མྲི་སོང་སེ། ཁོད་འཛིན་པ་བདེན་མེད་རོགས་

པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་བརེན་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་

སེམས་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་རོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཁད་པར་

གསུམ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པའྲི་ལམ་རང་རྒྱུད་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས། བསེ་རུ་ལྟ་

བུའྲི་ལམ་གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཡང་དག་བསྡུས་པར་

1  མ་ཕྱི། ༧༢བ༦ན།    ཞོལ། ༩༤ན༣ན།   སེ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་

དག་གྲི་འདྲིར་ལམ་ས་གང་གྲི་རེན་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་ཉྲིད་རྲིགས་ཀྲི་རེན་བྱས་ནས་དང་

པོ་རང་སངས་རྒྱས་དང་། 

གཉྲིས་པ་རང་སངས་རྒྱས་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་བྱེད་པ་ནྲི། སྐབས་འདྲིའྲི་

རེན་གྲི་གང་ཟག །རྒྱལ་སྲས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་པར་རྒྱལ་སྲས་བདེན་

ལ་མཁས་དང་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ཅྲིང༌། ཡུམ་རྒྱས་

འབྲིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ཀ་ལས། བྱང་སེམས་ཆེན་པོར་བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་

འགལ་ལོ། །གཞན་དག་ཤེས་བྱ་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཟུང་བ་

བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཞེད་པ་དང་ལམ་དེའྲི་རེན་རྲིགས་རང་རྒྱལ་གྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ལ་བཞེད་པ་དང་འགལ་ལ། ཁ་ཅྲིག་སྐབས་འདྲི། རེན་རྲིགས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌། ཤེས་བྱ་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་རང་རྒྱལ་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པ་བྱང་སེམས་ཀྲིས་གཞན་རྲིག་གྲི་ཤེས་པར་འདོད་པ་ནྲི་དེ་བས་ཀང་ནང་འགལ་བ་

ཆེན་པོའ།ོ །དེས་ན་གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པ་ནྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པ་དེ་བྱང་སེམས་དང༌། རང་རྒྱལ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་ལ། བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། བྱང་སེམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་

བརེན་ཅྲིང༌། རང་རྒྱལ་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། རང་རྒྱལ་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་

བརེན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་རང་རྒྱལ་ལ་ཐོས་བསམ་བྱ་བའྲི་གཞྲི་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་སེ་སྣོད་ལས་ལོག་པ་མེད་ཅྲིང༌། ཐོས་བསམ་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ལྟར་སྒོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་ལ་གཟུང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བ་བདེན་མེད་”མཏོགས་
1
་མ་”མཏོགས

2
་ཀྲི་ཁད་འབྱུང་བ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། གཉྲིས་

ཀས་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་འད་ཡང༌། ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་

ལས་བདག་མེད་ཕ་རགས་གཉྲིས་བསན་ཏེ། རགས་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང༌། 

ཕ་བ་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་དབང་པོ་རྟུལ་”བའྲི
3
་ཕྲིར། ཐེག་

དམན་གྲི་སེ་སྣོད་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་ཀང༌། བདག་མེད་རགས་པ་ཙམ་དེ་དག་གོ་

ཡྲི། ཕ་བ་མྲི་གོ་ལ། རང་རྒྱལ་གྲི་རྲིགས་ཅན་དབང་པོ་རྣོ་བས་བདག་མེད་ཕ་བའང་

གོ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སྣོད་ལ་

ཐོས་བསམ་བྱེད་པར་འད་ཡང་། གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉྲིས་ལ། ཐེག་ཆེན་གྲི་

སེ་སྣོད་ནས་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་བཀག་མ་བཀག་གྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་

རགས་གཉྲིས་བསན་པ་ལ་བརེན་ནས། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གོ་ཚུལ་གཉྲིས་འབྱུང་བ་

བཞྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་སྣོད་ལས་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ལས་མ་བཤད་ཀང་། རང་རྒྱལ་དབང་པོ་རྣོ་པས་དེ་ལས་བཤད་

པའྲི་རེན་འབེལ་ཡྲིད་ལ་བྱས་པ་ན། གཟུང་མེད་རོགས་ནུས་ན། བྱང་སེམས་དེ་ལས་

ཀང་དབང་པོ་ཆེས་རྣོ་བས། དེ་ལས་བཤད་པའྲི་རེན་འབེལ་ཡྲིད་ལ་བྱས་པ་ན་འཛིན་

མེད་རོགས་ནུས་པར་ཐལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་ཅན་གསུམ་ཀ་ལ་ཐེག་དམན་གྲི་སེ་

སྣོད་གཅྲིག་པུ་བསན་པས་ཆོག་པར་ཐལ་ལོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རང་སངས་རྒྱལ་ཀྲི་

ལམ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སུས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སོ། །གང་གྲི་ཆེད་དུ་ན། རང་

1  མ་ཕྱི། ༧༣བ༢ན།   གཏོགས    ཞོལ། ༩༥ན༣ན།   ཏོགས

2  མ་ཕྱི། ༧༣བ༢ན།   གཏོགས    ཞོལ། ༩༥ན༣ན།   ཏོགས

3  མ་ཕྱི། ༧༣བ༣ན   བའ    ཞོལ། ༩༥ན༤ན།   བའྱི   * བའྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྒྱལ་གྲི་རྲིགས་ཅན་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་རང་དོན་དུ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པར་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲིའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ལམ་ལ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་བདེན་པ་བསྒོམ་པ་ཁོ་ན་དང༌། དངོས་པོ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་བསྒོམས་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་དོན་གྲིས་

རྣམ་པར་རོག་པ་དག་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སངས་པ་དང་མ་སངས་པ་དང༌། རང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པས་བསྡུས་པ་གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ལམ་དེ་གང་ལ་བརེན་

པའྲི་ཆོས་ཀྲི་གཞྲིའྲི་ཁད་པར་རྲིགས་ཀྲིས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཆོས་རོགས་པར་རོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། 

གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་

ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་

ཡྲིན་ཏེ། ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་གཟུང་བ་བདེན་མེད་

རོགས་པའྲི་ལམ་ལ་མོང་སོབས་ཀྲིས་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པའྲི་བྱང་སེམས་འཕགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། ངེས་པར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། 

བཏགས་པའྲི་སོགས་སོ། འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་

བར་ལ་བྱུང་བའྲི་བཏགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དང་མྲི་འགལ་བར་ཐ་སེད་དུ་རབ་ཏུ་སོན་པ་

དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་འགྲྲིབ་པ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་དོན་དུ་སོབ་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོང་པའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་ལ་ནང་དང༌། ཕྲི་ལ་སོགས་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚན་མར་ཡོངས་སུ་
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མྲི་འཛིན་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་

སོགས་པ་”མེད་པ
1
་ཅེས་བྱ་བའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བདེན་པ་བཞྲིའྲི་

དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པས་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲིས་སྐབས་ཀྲི་རྲིགས་བསྒེའོ། །སུམ་པ་བྱང་སེམས་ཀྲི་

ལམ་ཤེས་ལ། སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར་བ་དང༌། སོ་སོའྲི་ངོ་བོའོ། །དང་པོ་ནྲི། དམན་

མཆོག་གྲི་རྲིམ་པས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་གྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་ལམ་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཐོང་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་གཉྲིས། དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་དོན་ལ། 

རེན་དང་བརེན་པ་གཉྲིས༌། དང་བོ་ལ་མཐོང་ལམ་གསར་དུ་སྐེ་བའྲི་ལུས་རེན་ནྲི། གླྲིང་

གསུམ་གྲི་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་འདོད་ལྷ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནའྲི་རེན་ལ་སྐེ་ཡྲི། 

ཁམས་གོང་གྲི་རེན་ལ་མྲི་སྐེ་སེ། དེ་དག་གྲི་སོ་སྐེ་རྣམས་སྐོ་བ་ཤས་ཆུང་བའྲི་ཕྲིར། 

སེམས་རེན་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་མཐོང་ལམ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ཅྲིང་

གཟུགས་མེད་ལ་མྲི་བསེན་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཀྲི་སེམས་ནྲི་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆུང་

བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཟུགས་མེད་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་འདོད་ཁམས་ལ་མྲི་དམྲིགས་ལ། 

མཐོང་ལམ་ཁམས་གསུམ་ཀའྲི་མཐོང་སངས་ཀྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། འོན་ཀང་

བྱང་སེམས་ནྲི་ཐབས་མཁས་པས་”ཐེག
2
་ཆེན་མཐོང་ལམ་ས་དགུ་པོ་གང་ཡང་རུང་

བའྲི་ངོ་བོར་སྐེད་ནུས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ས་དགུ་ལ་ནྲི་ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། ཉྲི་

ཁྲི་སྣང་བ་དང༌། འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་ཀ་རུ། ས་དགུ་ཀ་གཉེན་པོའྲི་རེན་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༧༤ན༥ན།   མེད་པ    ཞོལ། ༩༦ན༤ན།   ཆད་པ

2  མ་ཕྱི། ༧༤བ༢ན།   ཐེག    ཞོལ། ༩༦བ༣ན།   ཐག
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འདོད་པ་ཁམས་དང་སྲྲིད་རེ་ན། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་སངས། ཅེས་བཤད་པ་

ཉན་ཐོས་ཐབས་མྲི་མཁས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དང་འདྲི་མྲི་འགལ་ལོ་

ཞེས་འགྲེལ་ཆེན་དུ་བཤད་དོ། །གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་

ལམ་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་བརེན་པ་མཐོང་ལམ་ལ། ”ངོ་བོ
1
་དབྱེ་བ། རྣམ་གཞག་གསུམ་དང་པོ་

”ནྲི
2
། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་མཚན་ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའྲི་མཇུག་

ཐོགས་སུ་སྐེས་ཤྲིང༌། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་

བདེན་པ་མངོན་རོགས། གཞན་དག་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཙམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་

ཆོས་ཉྲིད་གསར་དུ་མཐོང་བ་ཞེས་པའྲིཚིག་ཟུར་དུ་འགོད་པ་མྲི་འཐད་དོ། །གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་

པའྲི་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་

ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཡྲིན་ན་བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་ཆོས་ཉྲིད་གསར་མཐོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་མཐོང་ལམ་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་ནས་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་

རྣམས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དང༌། ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་

རང་གྲི་གཞལ་བྱ་ལ་གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཤེས་པ། ཞེས་འདོད་པ་དག་ནྲི། ནང་

འགལ་བའྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་སྤུངས་པའོ། །དབྱེ་ན་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་གོ ། 

1  མ་ཕྱི། ༧༤བ༤ན   ངོ་གོ    ཞོལ། ༩༦བ༥ན།   ངོ་བོ   * ངོ་བོ

2  མ་ཕྱི། ༧༤བ༤ན   ནྱི    ཞོལ། ༩༦བ༥ན།   ན
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དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་སོང་བའྲི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་མོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་ནྲི། དེའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མོ། །དེ་གཉྲིས་

ཀའང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པར་ཁད་པར་མེད་ཅྲིང༌། སྔ་

མས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་སོང་བ་དང༌། ཕྲི་མས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ། 

རེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་ཤེས་འདེན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་རེས་བཟོད་

དང༌། རེས་ཤེས་གཉྲིས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པར་

ཁད་པར་མེད་ལ། སྔ་མས་ཤེས་”བཟོད
1
་སྔ་མ་གཉྲིས་འཕགས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

རྒྱུར་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་རེས་ཐོབ་ཏུ་འདེན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཅྲིང༌། ཕྲི་མས་རེས་

བཟོད་དེ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་འདེན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ལ། འདྲི་གཉྲིས་ཁད་

པར་ལམ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཆོས་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་དང༌། ཆོས་

ཤེས་པས་ནྲི་གཟུང་བ་རོགས་ལ། རེས་སུ་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་དང༌། ”རེས
2
་སུ་ཤེས་

པས་འཛིན་པ་རོགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། སྡུག་བསྔལ་

ལ་རེས་སུ་རོགས་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྲི་མཇུག་

ཐོགས་སུ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་

པ་འདྲི་གཉྲིས། འཕགས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུའོ་ཞེས་སོ་སོ་རང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་

གྱུར་པའྲི་ཤེས་རབ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡང༌། ཁོ་བོས་བཤད་པ་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་

ལ། དེ་སྐད་བྱས་ན། འགྲེལ་ཆེད་དུ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཁད་པར་

མེད་ཀང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་ཤེས་འདེན་ཚུལ་གྲི་ནུས་པ་མྲི་འད་བ་བཅུ་དྲུག་མཉམ་

1  མ་ཕྱི། ༧༥ན༣ན   བཟོང    ཞོལ། ༩༧ན༦ན།   བཟོད   * བཟོད

2  མ་ཕྱི། ༧༥ན༤ན།   རེས    ཞོལ། ༩༧བ༢ན།   རས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཞག་ཏུ་རྲིམ་ཅན་དུ་ཐོབ་པས། མཐོང་ལམ་ལ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཕེ་བར་བཤད་

པའང་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་ཀྲི་

གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་ན། ཆོས་ཉྲིད་

གསར་རོགས་ཁས་མ་བངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ཞྲིང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་དག་དོན་

དམ་པར་བདེན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་དག་ཀུན་ལས་བཏུས་སེམས་ཙམ་གྲི་

བསན་བཅོས་སུ་ཁས་བངས་ནས། སེམས་ཙམ་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཡོངས་གྲུབ་ཁོ་ན་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དམྲིགས་པར་འདོད་པ་ལ། དམྲིགས་པ་དག་པ་ཁད་པར་

དུ་འགྲོར་མེད་པར་ཐལ་བ་དབུ་མ་པས་འཕེན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། སར་ཡང་ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀྲི་ལུགས་ལ། རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་

དམྲིགས་པར་འདོད་པ་ན་”ནྲི
1
་འགལ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས། དབུ་མ་

ཆེན་པོའྲི་བསན་བཅོས་དང༌། དེ་དག་གྲི་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྲི་མཉམ་

གཞག་སྣང་མེད་ཀྲིས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་ནས། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ལུགས་ལ། 

རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་དམྲིགས་པར་འདོད་པ་དེ་བས་ཀང་

དངོས་འགལ་ལོ། །ཁ་ཅྲིག་ཀུན་ལས་བཏུས། མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པར་ཁས་བངས་ནས། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་ལུགས་ལ། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ཆོས་

ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པར་འདོད་པ་ནྲི། གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའྲི་གཏམ་

ཡྲིན་ནོ། །ཤེས་བཟོད་བཞྲི་བདེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་རྲིགས་བསྒེའོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་གཞག་ནྲི། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་ལའང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་

1  མ་ཕྱི། ༧༥བ༢ན།   ནྱི    ཞོལ། ༩༨ན༡ན།   ན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མེད་རོགས་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་གཉྲིས་ལས། དང་

པོ་ནྲི། ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་མྲིན་ཏེ། ཡྲིན་ན་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་

ཚད་མར་འགྲོ་དགོས་པ་ལ། ཁོའྲི་རྙེད་དོན་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་གང་ཟག་བདག་མེད་དོན་དམ་ཡྲིན་ན། ཉན་རང་གྲིས་ཀང་ཆོས་

ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན། མཐོང་ལམ་དེ་གཉྲིས་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟར་

”སྐེ
1
་ན། སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་བར་མ་

ཆད་དུ་སྐེ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་བར་མ་ཆད་དུ་སྐེས་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ཆོས་ཅན་

བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་

ན་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྲིག་མ་དུ་ཡྲིན་ཅེ་ན། འདྲི་ལ་འགྲེལ་ཆེན་དུ། འབས་བུའྲི་མངོན་

པར་རོགས་པ་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སོ་སོར་རོགས་པའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་

ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་པར་འདོད་པའྲི་ལུགས་གཅྲིག་དང༌། སོ་སོར་རོག་པའྲི་མངོན་

རོགས་ཀང་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་བཀོད་ནས། ལུགས་ཐ་མ་

ལ། ཞུགས་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་བརོད་ཅྲིང༌། ལུགས་དང་པོའྲི་

གཞུང་”བཙུགས
2
་པར་མཛད་དོ། །དེའྲི་དོན་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། མཐོང་ལམ་དེ་

འབས་བུའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལས་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། སོ་སོར་རོགས་པའྲི་

མངོན་རོགས་ལས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །ཀེ་མ། 

སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་པོ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང༌། རྣམ་གྲོལ་ལམ་སོགས་ཀྲི་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༧༥བ༦ན   སྐོ    ཞོལ། ༩༨བ༦ན།   སྐེ   * སྐེ

2  མ་ཕྱི། ༧༥ན༣ན།   བཅུགས    ཞོལ། ༩༨བ༣ན།   བཙུགས   * བཙུགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པར་དུ་མ་བཀོད་ནས་འགལ་བར་ཁས་བངས་བཞྲིན་དུ། སར་ཡང་མཐོང་ལམ་དེ་

སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་པར། ཁས་ལེན་པ་ནྲི་ཆེས་ངོ་མཚར་རོ། །གཞན་ཡང་མཐོང་

ལམ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཀང་ཡྲིན། སྐད་ཅྲིག་དུ་མ་ཡང་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

འབས་བུའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ལ་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན། སོ་སོར་རོགས་པའྲི་

མངོན་རོགས་ལས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བས་ན་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

འབས་བུའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཅེས་པ་ནྲི། སྦོར་ལམ་གྲི་འབས་བུ་བདེན་པ་མངོན་

པར་རོགས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ལ། སོ་སོར་རོགས་པའྲི་མངོན་རོགས་ཞེས་པ་ནྲི་

འབས་བུའྲི་མངོན་རོགས་དེ་ཉྲིད་ཆ་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་མངོན་རོགས་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་

པས་འབས་བུའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅེས་པ་ནྲི། མཐོང་ལམ་དེ་སྐད་

ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅེས་པའོ། །སོ་སོར་རོགས་པའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་

དྲུག་ཡྲིན་ཅེས་པ་ནྲི། མཐོང་ལམ་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་

བཅུ་དྲུག་ཡོད། ཅེས་པའོ། །སྐད་ཅྲིག་ཀང་རང་གྲུབ་དུས་ལས། དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་

སོད་པ་ལ་སྐད་ཅྲིག་མར་བྱས་པའོ། །དེས་ན་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་རང་གྲུབ་དུས་

ལས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་ལ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་

དྲུག་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་པོ་རོགས་པར་མ་གྲུབ་བར་དུ་དེ་ཉྲིད་

རོགས་པར་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། བཅུ་དྲུག་རོགས་ནས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་བསོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཅྲིག་རང་རོགས་པར་གྲུབ་ནས་དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་སོད་

པ་དང༌། ཁོའྲི་ཆ་ཤས་ཞག་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་མྲི་འགལ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཐོང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལམ་ལ་ཆ་ཤས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་”མ་དབྱེ
1
་རྒྱུ་མེད་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་དང༌། 

འབས་གནས་ཀྲི་རོགས་པ་སོ་སོར་དབྱེ་མྲི་ནུས་པས། ཞུགས་འབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་འཕེན་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེས་ན་འབས་བུའྲི་མངོན་རོགས་

ལས་མཐོང་ལམ་དེ་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མཐོང་ལམ་དེ་སོ་སོར་རོགས་པའྲི་

མངོན་རོགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། འབས་བུའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་དང༌། སོ་སོར་

རོགས་པའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་གོ ། ཞེས་བཤད་ལ། སྐད་ཅྲིག་གྲི་

གྲངས་ལ་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་རོད་པ་དག་ཀང་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་མེད་རོད་པ་

ཡྲིན་གྲི། མཐོང་ལམ་དེ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་མྲིན་རོད་པ་ག་ལ་ཡྲིན་ནོ། །”མཐོང
2
་

ལམ་དེ་འབས་བུའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་སོ་སོར་རོགས་

པའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས། འགྲེལ་ཆེན་དུ། 

དགོངས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་མཐོང་ལམ་པའྲི་ལམ་གྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་སྐད་ཅྲིག་

མ་གཅྲིག་ཡྲིྲིན་ཀང་། སོ་སོར་རོགས་པའྲི་མངོན་རོགས་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཉྲིད་དུ་

བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་མཉམ་གཞག་ཏུ་

རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་ཡང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་ངེས་པ་འདེན་པའྲི་ནུས་པ་བཅུ་དྲུག་མཉམ་གཞག་

ཏུ་རྲིམས་ཀྲིས་འཐོབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀྲི་ཚེ་

བདེན་པ་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་མཐོང་ཡང༌། དེ་དག་ལ་སྒོ་འདོགས་སེལ་བའྲི་

ནུས་པ་མེད་ན། སོ་སྐེ་དང་ཁད་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། གང་སེལ་བའྲི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྲི་སྒོ་

1  མ་ཕྱི། ༧༦བ༡ན།    ཞོལ། ༩༩ན༥ན།   དབེར   * དབེ

2  མ་ཕྱི། ༧༦བ༣ན།   མཐོང    ཞོལ། ༩༩བ༢ན།   མཐང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འདོགས་དེའྲི་ས་བོན་སོང་མྲི་སོང་གྲི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། ཞེས་འགྲེལ་ཆེན་ལས་

བཤད་དོ། །བདེན་བཞྲི་ལ་སྒོ་འདོགས་སེལ་བའྲི་ནུས་པ་གོ་རྲིམ་དེ་ལྟར་འཐོབ་

པའང༌། ཚོགས་ལམ་དང༌། སྦོར་ལམ་དུ། ནད་ནྲི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀྲི་རྒྱུ་ནྲི་སང་བྱ་

ལ། །བདེར་གནས་ཐོབ་བྱ་སན་ནྲི་བསེན་པར་བྱ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་

འགོག་པ་དང་དེ་བཞྲིན་ལམ། །ཤེས་བྱ་སང་བྱ་རེག་པར་བྱ་ཞྲིང་བདེན་པར་བྱ། ཞེས་

པའྲི་གོ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཡྲིན་ནོ། །མཐོང་ལམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྲི་དག་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་

འདྲི་ལྟར་ལེགས་པར་བཤད་པ་ནྲི་མཁས་པ་དག་དགའ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་དུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ལ་སྐད་ཅྲིག་མདོར་བསན། རྣམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད། 

རྣམ་པ་མ་བསན་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། རང་

སངས་རྒྱས་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། བདེན་དང་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་ལམ་ནྲི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཞེས་མདོ་ལས་

བརོད་དོ། །སྐབས་གང་དུ་ན། ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་སུའོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། 

ཆོས་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་དང༌། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་དང༌། 

རེས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། ཤེས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཞྲི་པོ་སོ་སོར་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

པ་བདེན་པ་དང༌། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་པ་དབང་དང་ལྡན་པ་ཚེ་འདྲི་དང་གཞན་

པའྲི་ཡོན་ཏན་དག་དང་ལྡན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་དག་རྣམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བུར་སྒོམ་

པར་བྱ་ཞེ་ན། ར་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་རྒྱས་པར་
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བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས། སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི། 

དོན་དམ་པའྲི་ཚུལ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དང༌། སངས་རྒྱས་དག་ལ་རེན་དང་བརེན་

པའྲི་དངོས་པོར་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་ཕན་ཚུན་རྣམ་གྲངས་ཀྲིས་གནས་པར་

ཁས་མྲི་ལེན་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་དག་དོན་དམ་པར་འཇལ་བྱེད་ཀྲི་ཚད་

མ་མེད་པ་ཉྲིད་དང༌། སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་དེ་དག་ཚད་ཀྲིས་གཟུང་དུ་མེད། ནམ་མཁའ་

ཚད་མེད་པ་བཞྲིན་དུའོ། ཞེས་དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྲིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་

བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་དེ་དག་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པ་བཞྲི་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེན་

པའྲི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རག་པ་དང༌། ཆད་པའྲི་མཐའ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་

དང༌། ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཀྲི་ཤེར་ཕྲིན་པ་ལ་གནས་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཉྲིད་དུ་

ངེས་པར་འཛིན་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེར་ཕྲིན་དེ་ལ་གནས་པ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་བང་བ་དང་དོར་བ་མེད་པར་བསྒོམས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

མེད་པར་མོས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་

བུ་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་གཉུག་

མ་རང་བཞྲིན་ཁོ་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དང་ཚད་མེད་པར་མཉམ་

པ་དགེ་བའྲི་ར་བ་རྣམས་ཀྲིས་འབས་བུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཉྲིད་འཐོབ་པ་དང༌། 
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཤེར་ཕྲིན་པར་གཉེན་པོ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྡུས་པ་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཕྲི་དང་ནང་གྲི་”འཚེ
1
་བ་རབ་ཏུ་ཞྲི་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཆོས་རྣམས་ལ་

དམྲིགས་ནས་འགོག་པའྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་དག་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ལམ་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི། ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྒོམ་པ་ཁོ་ནས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་དང༌། མ་བྱས་པ་འདུས་མ་བྱས་ལ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་ཞྲི་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲིས་ལྷས་བྱས་པ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ནང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་

གནོད་པ་གསུམ་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་བསྲུངས་པ་དང་། བསྐབ་པ་དང་། ས་བདག་མཛད་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སྲོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལ་གནས་ནས། དེ་ཉྲིད་ལ་གཞན་

དག་འགོད་པ་དང༌། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་ཟད་པར་བྱེད་འདོད་པས་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་བུར་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྲིགས་

ནས་ལམ་གྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་”བོ་དག་སྐེ་བར
2
་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྲི་ལམ་”ཤེས
3
་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་དག་ཡྲིན་

ནོ། །རྣམ་པ་འདྲི་དག་མཉམ་རེས་གང་གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཅེ་ན། རེས་ཐོབ་སོགས་སུ་

འབྱུང་བའྲི་ཚེ་འདྲི་ཕྲིའྲི་ཕན་ཡོན་སོགས་དངོས་སུ་བསན་པས་མཚོན་ནས། མཉམ་

གཞག་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༧༣བ༣ན།   འཆེ    ཞོལ། ༡༠༠བ༦ན།   འཆེ   * འཚེ

2  མ་ཕྱི། ༧༧བ༦ན།   བོ་དག་སྐེ་བར    ཞོལ། ༡༠༡ན༣ན།   པོ་དེ་འབྱུང་བར

3  མ་ཕྱི། ༧༧བ༧ན།   ཤེས    ཞོལ། ༡༠༡ན༣ན།   ཞེས
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དེ་ལྟར་”མཚོན
1
་ནས་བསན་པ་ནྲི་གདུལ་བྱ་ཉེ་བའྲི་བསམ་པ་ལ་བལྟོས་པའྲི་དགོས་

པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ལ། འགྲེལ་ཆེན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། སྐད་

ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་སྐེ་བ་ན། རྣམ་པ་འདྲི་ལྟ་བུས་ཆོས་རྣམས་ལ་དམྲིགས་ནས་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི་རྣམ་པ་འདྲི་དག་གྲི་མཇུག་ཏུ་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་སྐེ་བར་

སོན་པ་མྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་འདྲི་དག་སྦོར་ལམ་གྲི་རྣམ་པར་བཞེད་པ་ནྲི་ཚིག་ལེའུར་

བྱས་པ་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལྷུར་ལེར་པའྲི་གཞུང་གྲིས་མཐོང་ལམ་གྲི་རྣམ་པའྲི་དོན་མ་

བཤད་པར་འདོད་པ་དག་གྲི་ཕོགས་སུ་”བསན
2
་པར་འགྱུར་རོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་

ཆེན་མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་

བཟོད་ནས་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཀྲི་བར་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ་འདོད་པ་བརོད་པ་ནྲི། རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་བྱེད་ཁ་ཅྲིག་ནྲི་འདྲིར། 

མཐོང་ལམ་མདོར་བསན་གྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའྲི་དོན་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལྷུར་ལེན་

པའྲི་རྒྱས་བཤད་ཀྲི་གཞུང་གྲི་རྣམ་པའྲི་དོན་ལ་བཤད་པར་མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲི་སྐད་

ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་གྲངས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཉྲི་ཚེ་མཛད་པར་ཟད་དེ། བཤད་པ་དང་

མ་བཤད་པའྲི་ངེས་པར་”འབྱེད
3
་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་གྲི་ཚིག་

ལེའུར་བྱས་པ་རྣམས་སུའང་དེ་བཞྲིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་དགག་པ་ནྲི། སེང་བཟང་སོགས་གཞན་དག་ན་རེ་དེ་ལྟ་ནའང་

གཞུང་དེ་དག་གྲིས་ནྲི། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། རེས་

1  མ་ཕྱི། ༧༨ན༡ན།   མཚེས    ཞོལ། ༡༠༡ན༥ན།   མཚོན   * མཚོན།

2  མ་ཕྱི། ༧༨ན༣ན།   བསླན    ཞོལ། ༡༠༡བ༡ན།   བསན

3  མ་ཕྱི། ༧༨ན༥ན།   དབད    ཞོལ། ༡༠༡བ༣ན།   འབེད   * འབེད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཐོབ་ཏུ་མངོན་རོགས་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའྲི་རྲིམ་པ་སོགས་མ་བསན་པར་མངོན་པར་

རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་འགྱུར་ལ། ཞན་ཡང་ཚིག་དོན་ལའང་

མ་ཞུགས་ཏེ། དམྲིགས་པ་དང་ནྲི་རྣམ་པ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའྲི་དོན་ཀང་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞྲིང་། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཉན་རང་གྲི་སྦོར་ལམ་

ལས་དམྲིགས་རྣམ་གྲིས་ཁད་པར་འཕགས་པར་བསན་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ། སྒོམ་ལམ་གྲི་བྱེད་པ་དང༌། བྱེད་པ་ཅན་གྲི་སྒོམ་ལམ་

གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གསུམ་གྲི་མཚམས་སྦར་ནྲི། མཐོང་བའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་

ནྲི་ཀུན་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་བཞྲི་དང༌། ལྔ་པ་དང༌། དྲུག་པ་རྣམས་

ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན། སྒོམ་ལམ་གྲི་བྱེད་འབས། རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུ། བདག་འབས་

སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རྨུགས་རྒོད་སོགས་ཞྲི་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སེམས་ལ་རང་

དབང་ཉྲིད་དུ་བྱེད་པ་དང༌། ང་རྒྱལ་བཅོམ་པས་དགེ་པའྲི་”བཤེས
1
་གཉེན་ལ་སོགས་

པ་སྐེ་བོ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་”འདུད
2
་པ་དང༌། དེ་ལྟར་ཕྲི་ནང་གྲི་མཐུན་རྐེན་

གཉྲིས་དང་ལྡན་པས་ནང་གྲི་ཉེར་འཚེ་སྒོམ་སང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཟྲིལ་

གྲིས་གནོན་པ་དང༌། ཕྲིའྲི་ཉེར་”འཚེ
3
་ཕ་རོལ་གྲིས་བྱས་པའྲི་གནོད་པ་རེས་སུ་སྒྲུབ་

པའྲི་ཡུལ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དང༌། མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་སྒྲུབ་པདང༌། གནས་སྐབས་སུ་རེན་སྒོམ་ལམ་པ་གནས་པའྲི་ཡུལ་ཡང་མཆོད་

པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་བྱེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཡྲིན་ནོ། ། 

1  མ་ཕྱི། ༧༨བ༢ན།   བཤས    ཞོལ། ༡༠༢ན༢ན།   བཤེས   * བཤེས

2  མ་ཕྱི། ༧༨བ༢ན།   འདུང    ཞོལ། ༡༠༢ན༢ན།   འདུད   * འདུད

3  མ་ཕྱི། ༧༨བ༣ན།   འཚ    ཞོལ། ༡༠༢ན༢ན།    འཚེ   * འཚེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་གྲི་བྱེད་པ་ཆོས་ཅན། དྲུག་ཡོད་དེ། སེམས་

ལས་སུ་རུང་ཞྲིང་། ཐེག་ཆེན་དགེ་བཤེས་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་བྱེད་པ་གཉྲིས། ཕྲི་ནང་

གྲི་ཉེར་”འཚེ
1
་ཞྲི་བའྲི་བྱེད་པ་གཉྲིས། རོགས་བྱང་སྒྲུབ་ཅྲིང་རེན་ཡུལ་མཆོད་རེན་དུ་

བྱེད་པ་གཉྲིས་རྣམས་སུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་དབྱེ་བ་བསན་ནས། མཚམས་

སྦར་བ་དང༌། སོ་སོའྲི་ངོ་བོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། བྱེད་པའྲི་འོག་ཏུ་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཟག་བཅས་སྒོམ་ལམ་དང་། ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་

དབྱེ་བ་བསན་པས། མཚམས་སྦར་བ་དང་། སོ་སོའྲི་ངོ་བོ། བྱེད་ལས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཉྲིས་ཡོད་དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོ་ནྲི་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཟག་པ་དང་བཅས་

པ་འཆད་ཅྲིང་། དེ་ལའང་མོས་པ་དང་བསྔོ་བ་དང་རེས་སུ་ཡྲིད་རང་བ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་

པ་ཅེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་མོས་པའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། ”མཉམ
2
་གཞག་ཏུ་

ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་སོབས་ཀྲིས། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡུམ་ལ་ཡོན་གཏན་ཇྲི་

ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་ངེས་པ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དང་པའོ། །

དེ་ཡང་ཡུམ་ལ་དོན་གསུམ་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ལས། ཡུམ་གྲིས་རང་

དོན་སྒྲུབ་ནུས་པའྲི་ཆ་ལ་མོས་པ་ཅུང་ཟད་ལྷག་པའྲི་སྒོམ་ལམ་ནྲི། རང་དོན་མོས་པ་

ཅེས་བྱ་ལ་མ་དག་ས་བདུན་གྲི་སྒོམ་ལམ་རེས་ཐོབ་ན་ཡོད་དེ། ས་དེ་དག་ཏུ་གང་

ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ལྷག་མ་མེད་པར་མ་སངས་པའོ། །ཡུམ་གྲི་རང་དོན་སྒྲུབ་པ་

དང༌། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཆ་མཉམ་དུ་མོས་པ་ལྷག་པ་ནྲི་

གཉྲིས་དོན་མོས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའྲི་རེས་ཐོབ་ན་ཡོད་དེ། ཉོན་

1  མ་ཕྱི། ༧༨བ༤ན།   འཚ    ཞོལ། ༡༠༢ན༣ན།   འཚེ   * འཚེ

2  མ་ཕྱི། ༧༨བ༦ན།   མཉག    ཞོལ། ༡༠༢བ༢ན།   མཉམ   * མཉམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཡྲིད་སངས་པས་བདག་གཞན་མཉམ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡུམ་གྲིས་གཞན་

དོན་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་མོས་པ་ནྲི་གཞན་དོན་མོས་པ་སེ། 

ས་བཅུ་པའྲི་རེས་ཐོབ་ན་ཡོད་དེ། སྐབས་དེར་གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་དང་ཆ་འད་

བའྲི་ཕྲིར། སྒོམ་ལམ་བསྔོ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། མོས་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བའྲི་དགེ་ར་

རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའྲི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་

བཅས་པ་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་གྲིས་བསྡུས་པའོ། །སྒོམ་ལམ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ནྲི། རང་

གཞན་གྲི་དགེ་ར་ལ་དགའ་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང་བའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་

ལམ། ཁ་ཅྲིག་མོས་བསྔོ་ཡྲི་རང་གསུམ་པོ་འདྲི་སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་རོག་པ་མྲིན་ནོ། 

ཞེས་སྨྲ་བ་བབ་ཅོལ་ཏེ། སྒོམ་ལམ་བསྔོ་བ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས། བསྔོ་ས་མ་འོངས་པ་ན་

འཐོབ་འགྱུར་གྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་། བསྔོ་བྱ་རང་གཞན་གྲིས་བསགས་

པའྲི་དུས་གསུམ་གྲི་དགེ་ར་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངམ། དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་དུ་

དམྲིགས། དང་པོ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་བ་ལྟར་ན་སྒ་དོན་འཛིན་པའྲི་

རོག་པ་མྲིན་པ་ཉམས་སོ། །འདྲིས་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ལའང་མཚུངས་ཤྲིང༌། མོས་པ་

ཡུམ་གྲི་ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར། ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་སུ་བཤད་པར་གསལ་

ལོ། །འོ་ན་འདྲི་དག་ཟག་བཅས་སུ་བཤད་པ་ཟག་པ་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཞེ་

ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་ཡྲིན་པས་བདེན་

པར་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་མེད་ཅྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་མྲིན་ལ། ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་

བ་ཡྲིན་ཀང༌། བདེན་འཛིན་གྲི་བག་ལ་ཉལ་མ་སངས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པས་

རང་ལ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་བདེན་སྣང་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་སྣང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་ལ། བདེན་སྣང་དེ་ཡང་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་

ཡྲིན་པས། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ས་

བོན་ལས་བྱུང་ན། ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀང་

ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་ཐལ་ལོ། །འདྲི་དག་ལ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ལོག་པར་བཤད་ཅྲིང༌། གཞན་དག་

ཡྲིད་བརན་མ་རྙེད་པར་སྒྱུ་ཐབས་ཀྲིས་དོར་བར་སྣང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་ལས། མོས་པ་ལ་དངོས་དང༌། ཕན་ཡོན་

གཉྲིས། དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། གསུམ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

སྒོམ་པའྲི་ལམ་དང་པོ་མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་”འཆད་
1
དོ། །ར་བ་ནྲི། 

མོས་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །ལུས་དང༌། ཡན་ལག་དང༌། ཉྲིད་ལག་གྲི་དབྱེ་བའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པའོ། །འགྲེལ་པའང་དེ་ལྟར་གསུམ་ལས། ར་བའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། ཟག་བཅས་

སྒོམ་ལམ་ལ་གསུམ་ཡོད་པར་མ་ཟད། མོས་པའྲི་ངོ་བོ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་

མོ། །གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཡུམ་གྲིས་རང་དང༌། གཉྲིས་ཀ་དང༌། གཞན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་

པའྲི་ནུས་པ་གསུམ་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་དང༌། རང་དོན་དང༌། གཉྲིས་དོན་

དང༌། གཞན་དོན་མོས་པ་གསུམ་མོ། །འོ་ན་ཚོགས་ལམ་སོགས་སུ་ཡུམ་ལ་ཡོན་

ཏན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་མོས་”བ་དེ
2
་དག་ཀང་འདྲིར་གཟུང་ངམ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་རེས་

ཐོབ་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་མོས་པ་བཞྲིན་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་

དགེ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་རེན་ནམ། འབས་བུར་གྱུར་པ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་

ཡྲིན་པས་དང་པོར་ཚོགས་ལམ་སོགས་སུ་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་དོ། །

1  མ་ཕྱི། ༧༩བ༣ན།   འཚད    ཞོལ། ༡༠༣བ༢ན།   འཆད   * འཆད

2  མ་ཕྱི། ༧༩བ༥ན།   བ་དེ    ཞོལ། ༡༠༣བ༤ན།   ཕ་ད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་མོས་པ་ཆོས་ཅན། གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། མཉམ་

གཞག་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་མཐོང་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཡུམ་གྲི་དོན་གསུམ་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་

ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ལྷག་པར་མོས་པའྲི་རང་ཉྲིད་མོས་པ་སོགས་གསུམ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཞུང་འདྲི་ན་ཡང་ཅེས་པ་འགྱུར་མ་དག་པ་སེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཇྲི་ལྟར་མོས་པ་

བཞྲིན་མཐོང་བའྲི་དགེ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་རེན་ཅན་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་

ཡྲིན་པས། ཞེས་པ་ལྟར་བཤད་དོ། །ཡན་ལག་གྲི་དབྱེ་བ་”ནྲི
1
། དེ་དག་ཀང་ཞེས་

སོགས་དང༌། ཉྲིད་ལག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། དེ་ཡང་སོ་སོར་ཞེས་སོགས་ཏེ། ངག་དོན་

དབྱེ་སྦོར་རོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན། སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་མོས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་སྒོམ་པའྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །ར་བ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡུམ་དོན་

གསུམ་གྲི་འབྱུང་གནས་སུ་ཇྲི་ལྟར་མོས་པ་བཞྲིན་མཉམ་གཞག་ཏུ་མཐོང་བའྲི་ཆོས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤེར་ཕྲིན་པ་ལ་ཞུགས་པའྲི་མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དང་པོར་རང་དོན་

མོས་པའྲི་གནས་སྐབས་དགུ་དག་ཏུ་སོ་སོར་བསོད་པ་རྣམ་པ་དགུ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

སྔ་མ་ལས་ཕྲི་མ་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་ཅྲིང་བསོད་པར་འདོད། 

དེ་བཞྲིན་དུ་གཉྲིས་པ་གཉྲིས་དོན་མོས་པ་དང་གསུམ་པ་གཞན་དོན་མོས་པའྲི་

གནས་སྐབས་དགུ་དག་ཏུ་སོ་སོར་བཀུར་བ་དང་བསྔགས་པ་རྣམ་པ་དགུ་དགུས་གོ་

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་ཅྲིང་བཀུར་བ་དང་

བསྔགས་པར་འདོད་དེ། དེས་ན་བསོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༧༩བ༧ན།   ནྱི    ཞོལ། ༡༠༤ན༡ན།   ན
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མོས་པ་སྒོམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

རོགས་ནས་ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྲིན་བརོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་གྲི་ཡོན་

ཏན་ཡོད་པ་དང་མྲི་འཚམས་པར་བརོད་པའྲི་གཅམ་བུའམ་ངོ་བསོད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་

མྲིན་ནོ། །ར་འགྲེལ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒོམ་ལམ་མོས་པ་ཕན་ཡོན་

ཆེན་པོ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་དེ་”བསྒོམས
1
་པའྲི་བྱང་སེམས་

སྒོམ་ལམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐུགས་རངས་པའྲི་བསོད་བཀུར་བསྔགས་གསུམ་

མཛད་པ་འཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་བསྔོ་བ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་མོས་པ་ལས་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྲི་བསྔོ་བ་འབྱུང་པས་གཉྲིས་པ་བསྔོ་བ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་འཆད་

དོ། །ར་བ་ནྲི། ཡོངས་སུ་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྔོ་བའྲི་ངོ་བོ་སོན་ཅྲིང༌། 

ཁམས་གསུམ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་དང༌། ཞེས་པའྲི་བར་རྣམས་ཀྲིས་བསྔོ་བའྲི་ཁད་

ཆོས་སོན་ལ། ལྷག་མས་བསྔོ་བའྲི་དབྱེ་བ་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་དེ་ནྲི་ཞེས་པ་རྐང་པ་

གཅྲིག་གྲིས་བསྔོ་བྱའྲི་རས་ལ་མངོན་ཞེན་འགོག་པ་དང༌། དེ་ནས་གཅྲིག་གྲིས་བསྔོ་

བྱེད་ཀྲི་སེམས་ལ་མངོན་ཞེན་འགོག་པ་དང༌། དབེན་པ་དང་ཞེས་པས། བསྔོ་བ་པོ་

གང་ཟག་ལ་མངོན་ཞེན་འགོག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཚོགས། །རང་

བཞྲིན་དན་པའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། ཞེས་པས་བསྔོ་རྒྱུའྲི་དགེ་ར་ལ་རེན་གྲི་ངོས་ནས་

བཟང་ངན་དུ་བདེན་ཞེན་འགོག་པ་དང༌། ཐབས་བཅས་ཅེས་པས་དགེ་ར་ཕྲིན་དྲུག་

ལ་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་བཟང་ངན་དུ་བདེན་ཞེན་འགོག་པ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༨༠ན༥ན།    ཞོལ། ༡༠༤བ༡ན།   སོམས   * བསོམས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཞེས་པས་བསྔོ་བྱེད་སོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་མེད་དུ་བདེན་པར་ཞེན་པ་

འགོག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་ཡྲི་རང་དང༌། ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྔོ་བའྲི་ཚུལ་

འཁོར་གསུམ་མྲི་དམྲིགས་པར་བསྔོ་བ་དང༌། ཁམས་གསུམ་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་དང་

ཞེས་པས་བསྔོ་བ་ཁམས་གསུམ་དུ་མྲི་བསྔོ་བར་རོགས་བྱང་དུ་བསྔོ་བར་བསན་

ནོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་བསྔོ་བ་པོ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲིས་གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་ལ་

ལམ་གསུམ་ཉེ་བར་སོན་པའྲི་རྒྱུའྲི་ངོ་བོའྲི་བྱེད་པ་དང་སོམ་པ་བྱང་སེམས་ཀྲིས་ཆེད་

དུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་གྲི་དགོས་པ་མྲི་ཟད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། བསྔོ་

ས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའྲི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་བྱེད་

དོ། །བཅུ་གཉྲིས་གང་ཞེ་ན། མྲིང་དོན་གོ་རྲིམ་སྦར་ནས་བཤད་པ་ནྲི། ཇྲི་སྐད་བཤད་

པའྲི་མོས་པའྲི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བས་ཉན་རང་ལས་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་དེ་

ལྟར་མདོ་ལས་མྲིང་དུ་བཏགས་པའྲི་བསྔོ་བ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ནྲི་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བསྔོ་བའོ། །མྲི་དམྲིགས་པའྲི་བསྔོ་བ་ཞེས་དེ་

ལྟར་མྲིང་དུ་བཏགས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ན་བསྔོ་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུང་

པོ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའོ། །ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་ནྲི་སྔོ་བར་བྱེད་

པའྲི་སེམས་དང༌། དབེན་པ་ནྲི་བསྔོ་བ་པོའྲི་གང་ཟག་བདག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་

པའྲི་དངོས་པོ་དང་དེའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བའྲི་ཚོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དན་པའྲི་བསྔོ་བ་ནྲི་

དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དགེ་བ་དང༌། བྱང་སེམས་རང་གྲི་དགེ་བ་བཟང་ངན་

དུ་དོན་དམ་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བསྔོ་བའོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་
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དང་བཅས་པའྲི་བསྔོ་པ་”ཡྲིད
1
་བྱེད་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལ་བཟང་ངན་གྲི་

ཁད་པར་དོན་དམ་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བསྔོ་བའོ། །མཚན་མ་མེད་

ཅེས་པའྲི་མྲིང་དུ་བཏགས་པའྲི་བསྔོ་བ་ཡྲིད་བྱེད་ནྲི། བསྔོ་བྱ་སོགས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་བདེན་མེད་དུ་བདེན་པའྲི་མཚན་མ་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བསྔོ་

བའོ། །སངས་རྒྱས་”ཀྲིས
2
་གནང་བའྲི་མྲིང་ཅན་ནྲི་འཁོར་གསུམ་གྲི་ལམ་ཐམས་

ཅད་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་”པ
3
་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བསྔོ་བའོ། །བསྔོ་ས་ཁམས་

གསུམ་པར་མ་གཏོགས་པའྲི་མྲིང་ཅན་ནྲི། འདོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་བདེན་

པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའོ། །བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་ཆུང་ངུ་

ཞེས་དེ་ལྟར་མྲིང་དུ་བཏགས་པའྲི་བསྔོ་བ་ནྲི་གདུལ་བྱ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པའྲི་

ལས་ཀྲི་ལམ་ལ་བཀོད་པའྲི་དགེ་བ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་བསྔོ་

བའོ། །བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་འབྲིང་གྲི་མྲིང་ཅན་ནྲི་གདུལ་བྱ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་

པ་ལ་སོགས་བ་ལ་བཀོད་པའྲི་དགེ་བ་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་བསྔོ་

བའོ། །བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་མྲིང་དུ་བཏགས་

པའྲི་”བསྔོ
4
་བ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ནྲི་གདུལ་བྱ་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་གནས་པར་

བྱས་པའྲི་དགེ་བ་རྣམས་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་བསྔོ་བའོ། །ར་

འགྲེལ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲིས་ཡུམ་ལ་མོས་པ་སྒོམ་པ་སོགས་ཀྲི་དགེ་ར་

1  མ་ཕྱི། ༨༡བན༧ན།   ཡྱི    ཞོལ། ༡༠༥ན༦ན།   ཡད

2  མ་ཕྱི། ༨༡ན༡ན།   ཀྱིས    ཞོལ། ༡༠༥བ༡ན།   ཀས

3  མ་ཕྱི། ༨༡ན༢ན།   པ    ཞོལ། ༡༠༥བ༡ན།   ཕ

4  མ་ཕྱི། ༨༡ན༣ན།   བསྔེ  ཞོལ། ༡༠༥བ༤ན།   བསྔོ   * བསྔོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རོགས་བྱང་དུ་བསྔོས་པའྲི་བསྔོ་བ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། བསྔོ་བའྲི་

རང་བཞྲིན་དང༌། ཁད་ཆོས་བརྒྱད་དང༌། དབྱེ་བ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་

སོ། །ར་བ་ནྲི། ཐབས་དང་སོགས་ཏེ། དང་པོས་རང་ཚུལ། གཉྲིས་པས་རང་ཡུལ། ཐ་

མ་གཉྲིས་ཀྲིས་ངོ་བོ་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐབས་ཀྲིས་དགེ་ར་རྣམས་

དམྲིགས་ནས་དོན་དམ་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གཞན་གྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་

རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་རེས་སུ་ཡྲི་”རང
1
་བར་བྱ་བ་དག་ཡྲིན་

ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། ས་གཉྲིས་པའྲི་སྒོམ་ལམ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ཆོས་ཅན། སྒོམ་ལམ་

རེས་སུ་ཡྲི་རང་ཡྲིན་ཏེ། རང་གཞན་གྲི་དགེ་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སྒོ་

ནས་དགའ་བ་སྒོམ་པའྲི་སྒོམ་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གསུམ་པ་ནྲི། གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་

མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་ནྲི་འབྱུང་ཁུངས་དག་ནས་གསེར་གྲི་གར་བུ་བཞྲིན་དུ་

བསོད་ནམས་གསར་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ། །བསྔོ་བ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་ནྲི་

བསོད་ནམས་དེ་གསེར་མགར་གྲིས་གསེར་སྦྲམ་རྒྱན་དུ་བསྒྱུར་པ་བཞྲིན་དུ་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱེད་དོ། །རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་ཡྲིད་ལ་

བྱེད་པས་ནྲི་རང་དང་གཞན་གྲི་བསོད་ནམས་བྱ་བ་མཉམ་པ་ཉྲིད་འཐོབ་ཅྲིང་གཞན་

གྲི་དགེ་བ་འདུས་བྱས་དང༌། དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་བསོད་ནམས་མཉམ་ཞེས་བྱ་

བ་སེ། དེ་ཡང་ས་ཐོབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་ལ། དབྱེ་བའྲི་སྒོ་ནས་མཚམས་སྦར། སོ་སོའྲི་ངོ་

1  མ་ཕྱི། ༨༡ན༡ན༧ན།   རད    ཞོལ། ༡༠༦ན༡ན།   རང   * རང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཟག་པ་དང་བཅས་པའྲི་འོག་ཏུ་ཟག་པ་མེད་

པའྲི་ལམ་སེ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་དང༌། རྣམ་དག་སྒོམ་ལམ་རྣམ་པ་གཉྲིས་

སོ། །འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་ཁད་པར་ཁ་ཅྲིག་རོགས་པ་དང༌། སངས་པའོ། ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་

འཐད་དེ། སངས་པ་ནྲི་འགོག་བདེན་ཡྲིན་པས། སྒོམ་ལམ་དུ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲོོོལ་ལམ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། གཉྲིས་ཡོད་

པ་དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོ་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོམ་པའྲི་ལམ་

འཆད་དོ། །ར་བ་ནྲི། དེ་ཡྲི་ངོ་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་གྲི་

ངོ་བོ་ནྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བའྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད་

དོ། །”དེས
1
་མ་ཟྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་གཞན་གྲིས་སངས་རྒྱས་མྲི་འཐོབ་བའྲི་མཆོག་

ཉྲིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁད་པར་སྐེ་བ་མེད་པར་རོགས་པར་སྦོར་བ་ནྲི་ཀུན་ལ་

བདེན་པར་མངོན་པར་འདུ་མྲི་བྱེད་པ་སྒོམ་ལམ་གྲི་རྣམ་པའོ། །གནས་སྐབས་སུ་དེ་

ལྟ་བུའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ལམ་ཆོས་རྣམས་མྲི་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་དུ་

རོགས་པ་གོང་མ་གོང་མ་རྲིམ་བཞྲིན་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ནྲི་གཏོད་

པར་བྱེད་པའོ། །མཐར་ཐུག་དོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དོན་ཆེན་

པོ་ཉྲིད་དོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ས་གཉྲིས་པའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་

ཡྲིན་ཏེ། སྦྲིན་སོགས་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༨༡བ༦ན།   དེས    ཞོལ། ༡༠༦བ༢ན།    དེ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གྲི་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་བསྐེད་བའྲི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་རྒྱུ་དང༌། རང་བཞྲིན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་སངས་རྒྱས་སོགས་ཏེ། དང་པོ་གསུམ་གྲིས་མཐུན་རྐེན་དང༌། 

ལྷག་མས་འགལ་རྐེན་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། མཐུན་རྐེན་ནྲི། སངས་

རྒྱས་ལ་སོགས་པ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པ་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང༌། ཞྲི་གནས་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། ལྷག་མཐོང་གྲི་ངོ་

བོ་རྣམ་དག་སྒོམ་ལམ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དག་ཡྲིན་ནོ། །འགལ་རྐེན་ནྲི། ནང་གྲི་རྲིགས་

དམན་པས་ཆོས་ཟབ་མོ་ལམ་མོས་པ་དང༌། དབང་པོ་དམན་པས་དངོས་པོར་འཛིན་

པ་དང༌། ཕྲིའྲི་རྐེན་བདུད་ཀྲིས་གནོད་པ་བྱས་པ་དང༌། མྲི་དགེ་པའྲི་གྲོགས་པོ་དང་

འགྲོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྒོམ་ལམ་མྲི་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དག་ཡྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། རྣམ་དག་སྒོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྲི་ནང་གྲི་མཐུན་རྐེན་ཇྲི་སྐད་

བཤད་པ་ཚངས་ཤྲིང༌། ཕྲི་ནང་གྲི་འགལ་རྐེན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་དང་བལ་བ་

ལས་སྐེ་དགོས་ཏེ། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལྷག་མཐོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ། སྤྲིར་”བསན
1
་པ་དང༌། བྱེ་བག་ཏུ་བསན་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་

མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་འཐོབ་བ་དང་མྲི་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་དག་དང༌། དེ་ནས་སྐབས་

སུ་བབ་པ་རྣམ་པར་དག་”པ
2
་འཕགས་པ་སོ་སོའྲི་ཁད་པར་མ་ཕེ་བར་སྤྲིར་འཆད་

1  མ་ཕྱི། ༨༢ན༥ན།   བསེན    ཞོལ། ༡༠༧ན༤ན།   བསན   * བསན

2  མ་ཕྱི། ༨༢ན༦ན།   པ    ཞོལ། ༡༠༧ན༤ན།   པའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དོ། །ར་བ་ནྲི། འབས་བུ་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། འདྲིར་གང་དག་ཡུལ་ཅན་རྣམ་

གྲོལ་ལམ་དྲི་མས་དག་པ་ན། དེའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་དྲི་མ་དེས་དག་ཅེས་

འཆད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དྲི་མས་དག་པ་ན། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དྲི་མས་དག་དགོས་པས་དྲི་མ་ཤེས་བྱ་ལ་མྲི་སྲྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་

ཅྲིག་ཕོགས་དེ་ལ་དགག་པ་དེ་ལྟར་བརོད་ནས། རང་ལུགས་འཇོག་པ་ན་དེས་ན་རྒྱུ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་བསལ་བའྲི་དྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་

ཀང་རྣམ་པར་དག་པས་ན། འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པས་གཟུགས་རྣམ་པར་དག་

པར་བརོད་ཀྲི། སྤྲིར་ཡུལ་ཅན་དག་པས་ཡུལ་དག་ཅེས་བརོད་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་

བ་ནྲི། དེ་མ་”ཐག་ཏུ
1
་བར་མ་ཆད་པར་ནང་འགལ་དངོས་སུ་སྨྲ་བ་སེ། རྣམ་མཁེན་

སྐད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་བསལ་བའྲི་དྲི་མ་དེས་རྣམ་མཁེན་

དེའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་དག་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་དྲི་མས་དག་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་དྲི་མས་དག་མྲི་དགོས་པ་ཉམས་སོ། །བར་

ཆད་མེད་ལམ་དྲི་མས་དག་པ་ན་དྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། དེའྲི་ཡུལ་སོགས་ཀང་དག་

དགོས་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་དག་པས་ཡུལ་དག་མྲི་དགོས་པའང་རང་ཚིག་འགལ་བ་

ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་འདྲིའྲི་གཟུགས་སོགས་ཞེས་པ་ནྲི། ཡུལ་”ཙམ
2
་ལ་ཟེར་བ་མྲིན་

གྲི། རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྐེས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འགྲེལ་ཆེན་དུ་ཀུན་རོབ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་གང་ཡྲིན། ཅེས་

པ་ལུང་དངས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ཅྲིང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྱུ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༨༢བ༡ན།   ཐག    ཞོལ། ༡༠༧བ༡ན།   ཐག་ཏུ   * ཐག་ཏུ

2  མ་ཕྱི། ༨༢བ༣ན།   ཅམ    ཞོལ། ༡༠༧བ༤ན།   ཙམ   * ཙམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལྟ་བུར་གྱུར་པའྲི་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་སོ། །དེས་ན་ས་

གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་དག་པའྲི་དག་པ་དང༌། ས་གཉྲིས་

པའྲི་ཕུང་པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དྲི་མས་དག་པའྲི་དག་པ་རྲིགས་ཐ་མྲི་དད་དེ། གཉྲིས་ཀའྲི་

དག་”བྱས
1
་གཉྲིས་པའྲི་ངོ་སྐལ་གྲི་སང་བྱར་གྱུར་པའྲི་དྲི་མ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སོ། 

ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཚིག་དོན་ནྲི། འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་དགེ་སྦོང་གྲི་”ཚུལ
2
་

གྲི་འབས་བུ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་གང་ཟག་དེའྲི་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད། རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་དེ་དག་རྣམ་པར་

དག་པ་ངོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་ཅྲིང༌། རྲིགས་སོ་སོར་བཅད་དུ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དེར་ཐལ། 

དེ་གཉྲིས་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གློ་བུར་དྲི་བལ་དང༌། སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་

དག་གང་གྲི་ཆནས་ཀང་རྲིགས་དང་པོའྲི་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་མྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། 

ས་གཉྲིས་པའྲི་འབས་བུ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང༌། ས་གཉྲིས་པ་བ་གཟུགས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ས་གཉྲིས་པའྲི་ངོ་སྐལ་གྲི་སང་བྱར་

གྱུར་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

བལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་དག་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་རྣམ་

པར་དག་པས་འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པར་མདོ་ལས་བརོད་དོ། །ངག་དོན་ནྲི། ས་

གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་དག་པའྲི་དག་པ་དང༌། ས་

གཉྲིས་པ་བ་ཕུང་པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དྲི་མས་དག་པའྲི་དག་པ་ཆོས་ཅན། རྲིགས་དང་ངོ་

1  མ་ཕྱི། ༨༢བ༥ན།   བས    ཞོལ། ༡༠༧བ༦ན།   བས

2  མ་ཕྱི། ༨༢བ༦ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༡༠༨ན༡ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བོ་ཐ་མྲི་དད་དེ། ས་གཉྲིས་པའྲི་”ངོ
1
་སྐལ་གྲི་དྲི་མས་དག་པའྲི་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དེའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་འཕགས་བཞྲིའྲི་རྣམ་དག་གྲི་དབྱེ་བ། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་དག་ཤྲིན་ཏུ་བར་སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ཀན་ཀ་སངས་ཏེ་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། རྣམ་པར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་ཉོན་མོངས་སོགས་

སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་

ཕོགས་ཀྲིས་དག་པའྲི་དག་པ་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་

ལ་སོགས་པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཙམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དེ་ཆོས་ཅན། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཉོན་

མོངས་དེ་དང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་པོ་གཟུང་བས་རྣམ་པར་རོག་པ་

ཙམ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་དེ་

ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་དྲི་

མ་སེ། རང་གྲི་”ངོ
2
་སྐལ་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཉོན་མོངས་དང༌། གཟུང་རོག་དང༌། འཛིན་རོག་

གཉྲིས་ཀ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་དག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གློ་བུར་དྲི་མས་ཤྲིན་ཏུ་

རྣམ་པར་དག་པ་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་

ཅན། བ་ན་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྲིན་པར་འདོད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་

བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་

1  མ་ཕྱི། ༨༣ན༣ན།   དོ    ཞོལ། ༡༠༨ན༦ན།   དོ   * ངོ

2  མ་ཕྱི། ༨༣ན༦ན།   ངོ    ཞོལ། ༡༠༨བ༣ན།   དོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བའྲི་དག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ། དྲི་བ་ནྲི། ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་སུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པར་

དག་པ་སོས་པའྲི་ཞར་ལ་སོགས་སོ། །ལན་ལ་གཉྲིས་ལས། ར་བ་ནྲི། ས་དགུ་ལ་ནྲི་

སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། འདོད་པའྲི་ཁམས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། གཟུགས་

མེད་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དག་སེ། ས་དགུ་ལ་བརེན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་

ལམ་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དགུ། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དགུའྲི་གཉེན་པོའྲི་ངོ་བོར་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་དྲི་མའྲི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་བལ་བའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྒྱུ་དང༌། ཉན་རང་གྲི་སྒོམ་ལམ་ཅྲིག་

ཤོས་དྲི་མ་ཕོགས་གཅྲིག་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་དང་ཉན་རང་གྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྲིན་ཏུ་བ་དང་ཅྲིག་ཤོས་ཞེས་

བྱའོ། །ངག་དོན་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་དང་ཉན་རང་གྲི་རྣམ་དག་ལ་ཤྲིན་

ཏུ་བ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་བ་མྲིན་པའྲི་ཁད་པར་འཐད་དེ། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་དེ་དྲི་མ་

མ་ལུས་པའྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཉན་རང་གྲི་སྒོམ་

ལམ་དྲི་མ་ཕོགས་གཅྲིག་ཙམ་གྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་

གཉེན་པོས་སང་བྱ་སོང་པའྲི་ཚུལ་ལ་མཐའ་དཔད་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་སང་བྱ་

གང་གཉེན་པོ་གང་གྲིས་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སོང་ཞེ་ན། སང་བྱ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། མཐོང་སང་

དང་སྒོམ་སང་ངོ། །དང་པོ་ནྲི། བཤེས་གཉེན་ངན་པས་ཆོས་ལོག་བསན་པ་སོགས་ཀྲི་

མཐུ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བརགས་ཀྲི་ཆ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མཚུངས་པར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འབེལ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་ཏེ། རེ་རེ་ལ་ཡང་མངོན་གྱུར་དང༌། ས་

བོན་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཡོད་ཅྲིང༌། ས་བོན་ནྲི་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་པའྲི་ནུས་པའྲི་

ངོ་བོར་གནས་པ་ཡྲིན་ལ། ནུས་པ་དེ་ལས་དམྲིགས་རྣམ་འཛིན་པར་སྐེས་པའྲི་སྒྲིབ་

པ་ནྲི་མངོན་གྱུར་རོ། །ཡང་སྒྲིབ་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཞྲི་གནས་ཁད་པར་ཅན་ལ་སྒྲིབ་པ་

དང༌། ལྷག་མཐོང་ལ་སྒྲིབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ནྲི། སོམས་འཇུག་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་

ཞྲིང་དེ་ཉོན་མོངས་མྲིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཤེས་རབ་

རྐང་པས་རྣམ་གྲོལ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་སྒྲིབ་མྲིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་དགྲ་

བཅོམ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་དག་གྲིས་ཀང་མ་ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་སྤྲུལ་པ་དང༌། སོམས་པར་འཇུག་པ་སོགས་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པ་ལུས་སེམས་ལས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའོ། །ལྷག་མཐོང་

ལ་སྒྲིབ་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་”དག
1
་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི། གཙོ་བོར་ཐར་པ་ཙམ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྲི་སྒྲིབ་པ། གཉྲིས་པ་ནྲི། གཙོ་

བོར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པའྲི་སྒྲིབ་པ། རེ་རེ་ལའང་མངོན་

གྱུར་དང་ས་བོན་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མངོན་གྱུར་ནྲི། 

སེར་སྣ་དང་”ཕག
2
་དོག་ལ་སོགས་པ་དང་ར་བ་དང་ཉེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་

སོ། །དེ་དག་ནྲི་ཉོན་མོངས་པ་དང་དེའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ལ། འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་ཉོན་སྒྲིབ་ཡྲིན་ཀང་ཉོན་མོངས་མྲིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་

ཡྲིན་ན། ཤེས་པ་ཡྲིན་པས་དམྲིགས་རྣམ་འཛིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་སྒྲིབ་

1  མ་ཕྱི། ༨༤ན༢ན།   དག    ཞོལ། ༡༠༩བ༣ན།   དང

2  མ་ཕྱི། ༨༤ན༣ན།   ཁག    ཞོལ། ༡༠༩བ༤ན།   ཕག   * ཕག
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མངོན་གྱུར་ནྲི། བདེན་འཛིན་གྲི་རོག་པ་དག་ཡྲིན་ལ། ས་བོན་དེ་ཉྲིད་བསྐེད་པའྲི་བག་

ལ་ཉལ་ནུས་པའྲི་ངོ་བོར་གནས་པའོ། །དེ་ཡང་མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་གཉྲིས་པ་

ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་གཉེན་པོ་ནྲི་བཞྲི་སེ། རྣམ་པ་སུན་འབྱྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་དང༌། སོང་

བའྲི་གཉེན་པོ་དང༌། རེན་གཉེན་པོ་དང༌། ཐག་བསྲྲིང་གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། ཐོག་

མར་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་བལྟ་བ་སེ། འདོད་

ཆགས་ཀྲི་གཉེན་པོར་མྲི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་སོང་བའྲི་

གཉེནཔོ་མྲིན་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་ནྲི་ཡྲིད་དུ་”འོང
1
་བའྲི་རྣམ་པར་ཞུགས་ལ། མྲི་

སྡུག་པ་ནྲི་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོང་པའྲི་རྣམ་པར་ཞུགས་པས། རེ་ཤྲིག་འདོད་ཆགས་མངོན་

གྱུར་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། གཉྲིས་ཀའང་ཡུལ་གྲི་གནས་ཚུལ་ལས། 

ཕྲིན་ལོག་ཏུ་དམྲིགས་པར་འད་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོང་བའྲི་གཉེན་པོ་ནྲི། སྦོར་བའྲི་ལམ་

དང༌། བར་ཆད་མེད་པའྲི་ལམ་མོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་མངོན་གྱུར་དང༌། ཕྲི་མ་ས་བོན་གྲི་

སོང་གཉེན་ཡྲིན་ནོ། །རེན་གཉེན་པོ་ནྲི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྲི་ལམ་དང༌། ཐག་བསྲྲིང་

གཉེན་པོ་ནྲི་ཁད་པར་གྲི་ལམ་མོ། །

གསུམ་པ་གཉེན་པོས་སང་བྱ་ཇྲི་ལྟར་སོང་བའྲི་ཚུལ་ལ། དགག་བཞག་གཉྲིས་

ལས། དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སང་བྱ་མངོན་གྱུར་འདས་པ་འགག་པས་སང་མྲི་

དགོས། མ་འོངས་པ་མ་སྐེས་པས་སང་མྲི་ནུས། ད་ལྟར་བ་ལམ་དང་མཉམ་དུ་མྲི་

འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། ས་བོན་སོང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ས་བོན་མ་འོངས་པ་སོང་བ་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༨༤ན༦ན།   འོད    ཞོལ། ༡༡༠ན༢ན།   འོང   * འོང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ས་བོན་མ་འོངས་པ་ཆོས་ཅན། སང་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། མ་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །སྣང་བས་མུན་པ་མྲི་སེལ་བར་ཐལ། མུན་པ་འདས་པ་

འགགས། མ་འོངས་པ་མ་སྐེས། མུན་པ་ད་ལྟ་བ་སྣང་བ་དང་མཉམ་དུ་མྲི་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་ཕོགས་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཕྲི་མ་འདྲི་རང་

གྲིས་ཀང་བཀོད་ནས་དེ་མ་ཐག་དེ་བས་ན། མངོན་གྱུར་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའྲི་སྒོ་

ནས་སོང་བ་མྲིན་ཏེ། འདས་པ་འགགས། མ་འོངས་པ་མ་སྐེས། ད་ལྟ་བ་ནྲི་ལམ་དང་

མཉམ་དུ་མྲི་འཇུག་པས་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ས་བོན་ལ་མྲི་

མཚུངས་ཏེ། དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་པས་ལམ་ད་ལྟ་བ་དང་མཉམ་དུ་འཇུག་ཏུ་རུང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །སྣང་བས་མུན་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱར་མེད་པར་

ཐལ། མུན་པ་འདས་པ་འགགས། མ་འོངས་པ་མ་སྐེས། ད་ལྟར་བ་སྣང་དང་མཉམ་དུ་

མྲི་འཇུག་པས་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འཁོར་གསུམ་”ཕུང
1
་

མཚམས་དང་བཅས་པ་དེ་མ་ཐག་རང་ཉྲིད་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བས་དན་པ་རྣལ་དུ་

མ་བཞག་པའོ། །ས་བོན་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་མཉམ་དུ་འཇུག་པའང་མྲིན་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་མཐོང་ལམ་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་ཡྲིད་ཤེས་དེ་ལ། མཐོང་”སངས
2
་ས་བོན་ཡོད་

དམ། མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་གྲི་ཚེ་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་”སངས་ཀྲི
3
་ས་བོན་ཅན་

གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་”ཡོད
4
། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡྲིད་དེ་ཟག་བཅས་ཟག་

1  མ་ཕྱི། ༨༤བ༦ན།   ཕུང    ཞོལ། ༡༡༠བ༣ན།   ཕུད

2  མ་ཕྱི། ༨༤བ༦ན།   སངས་ཀྱི    ཞོལ། ༡༡༠བ༤ན།   སང་གྱི

3  མ་ཕྱི། ༨༤བ༧ན།   སངས་ཀྱི    ཞོལ། ༡༡༠བ༤ན།   སང་གྱི

4  མ་ཕྱི། ༨༤བ༧ན།   ཡོད    ཞོལ། ༡༡༠བ༥ན།  ཡད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མེད་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་ཐལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ལྟར་ན། གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་

ལ་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉྲིས་དུས་ཅྲིག་ཅར་ཡོད་པར་འགྱུར་

བས་གང་ཟག་དེ་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་ལོ། །

གཉྲིས་པ་རང་ལུགས་ནྲི། བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་དང༌། ”སྒོམ
1
་ལམ་པ་མྲི་

རོག་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞྲིན་པའྲི་རྒྱུད་ལ། དེའྲི་ཚེ་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་གང་

གྲིའང་ས་བོན་མེད་དེ། ཡོད་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། མཐོང་ལམ་སྒོམ་སངས་ཀྲི་

བག་ཆགས་བསྒོ་གཞྲི་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་

སོ། །དེའྲི་ཚེ་སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་མེད་ཀང༌། སངས་པའྲི་དབང་གྲིས་མེད་པ་མྲིན་གྲི། 

ཟག་མེད་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང༌། སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་ཅན་གྲི་ཡྲིད་ཤེས་

ཟག་བཅས་གཉྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་མྲི་རུང་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ཡྲིད་

ཤེས་ཟག་བཅས་དེ་རེ་ཤྲིག་སྐེ་བའྲི་གོ་བཀག་པའྲི་དབང་གྲིས་མེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་སར་ཡང་སྒྲིབ་པའྲི་ས་བོན་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲི་ཚེ་གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་སངས་མེད་ཀང་

སངས་པ་མྲིན་ལ། སོང་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྲི་ཚེ་སངས་པ་ཞེས་

བྱའོ། །དེ་ཡང་སྤྲིར་མངོན་གྱུར་དང༌། ས་བོན་གང་སོང་ཡང༌། ད་ལྟར་བ་སོང་བས་

ཁབ་སེ། སྒྲིབ་པ་མངོན་གྱུར་དང༌། ས་བོན་གང་ཡྲིན་ཀང་ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། འདས་མ་འོངས་ཡྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་གཉེན་

པོ་རང་དུས་ན་འདས་པ་དང༌། འགགས་པའྲི་ས་བོན་སང་མྲི་དགོས་ལ། གཉེན་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༨༥ན༡ན   སོམ    ཞོལ། ༡༡༠བ༦ན།   སོམ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་དུས་ན་ལྷན་ཅྲིག་འཇུག་པའྲི་ད་ལྟར་བ་ཡྲིན་པའང་མྲི་སོང་གྲི། དེ་གསུམ་གང་

དུའང་མ་ཕེ་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་སྐལ་གྲི་སང་བྱའྲི་ས་བོན་ཙམ་སོང་བ་ཡྲིན་ལ། སངས་

པའྲི་དོན་ས་བོན་དེ་མ་འོངས་པ་ན་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་མྲི་རུང་དུ་བྱས་པའོ། །དེས་ན་

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འདས་པ་”ནྲི
1
་འགགས་པའྲི་ཕྲིར་མྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

ཀང༌། གཉེན་པོར་དུས་ན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང༌། ལྷན་ཅྲིག་འཇུག་པ་གང་

ཡང་མྲི་སོང་པར་བསན་ལ། འོན་ཀང་གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྣམ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལས་

སོང་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དེ་གསུམ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་གནས་ངན་ལེན་ཙམ་སོང་

བར་བསན་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྣམ་པ་དེ་སངས་པས་མ་འོངས་པ་ན་

ཉོན་མོངས་པ་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་གནས་པ་དེ་ནྲི་སོང་བའོ། ཅེས་པ་དང༌། རྣམ་

འགྲེལ་ལས། སྐེ་འདོད་ཉེས་པ་བཅོམ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ས་བོན་སར་སྐེ་

མྲི་རུང་དུ་བྱས་པ་སངས་པའྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི། ས་བོན་མ་འོངས་པ་སོང་

བར་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །ཚུལ་འདྲིས་རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་

ཕོགས་འདྲི་ལ་མཁས་རློམ་དག་གྲིས་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་བྱས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲི་བ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་བ་ཡྲིན་ཞེ་ན་

ཞེས་པ་སེ། ས་དགུ་ལ་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་”བྱང
2
་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་བ་

ཡྲིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་དག་ཤྲིན་ཏུ་བ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་དེ་ལ། འོ་

ན་དེ་དྲི་མ་མ་ལུས་པའྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་བར་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ་ཅེས་

དྲིས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཇྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་དག་ཤྲིན་ཏུ་བ་ཡྲིན་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༨༥ན༦ན།   ནྱི    ཞོལ། ༡༡ན༦ན།   ན

2  མ་ཕྱི། ༨༥བ༣ན།   པང    ཞོལ། ༡༡བ༣ན།   བང   * བང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ས་དགུ་ལ་ནྲི་ཞེས་པའྲི་དྲི་བ་དང་ཁད་པར་མེད་དོ། །ལན་ལ་གཉྲིས་ལས། ར་བ་ནྲི། 

འཕགས་པ་ལྟར་ན། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་ཁམས་གསུམ་གྲི་དྲི་མ་མ་ལུས་པའྲི་

གཉེན་པོ་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཇལ་དང་གཞལ་བྱ་དག་མཉམ་པར་རོགས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །དེ་ལ་འོ་ན་ཆོས་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན། གཉེན་པོས་སང་བྱ་སོང་བའྲི་

རྲིམ་པ་མྲི་འཐད་པས་དྲི་མ་མཐའ་དག་གྲི་གཉེན་པོར་འགལ་ལོ་ཞེས་པའྲི་ཀན་ཀ་

དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སང་གཉེན་གྲི་གོ་རྲིམ་མྲི་

འཐད་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་སང་གཉེན་གྲི་རྲིམ་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་སྐོན་མེད་ཅེས་པའྲི་སྒོ་

ནས་སངས་པ་ཡྲིས་འགལ་བ་མེད་པར་གྲུབ་བོ། ཞེས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། 

འགྲེལ་པ་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་བ་ཇྲི་སྐད་དུ་བསན་པ་དེ་དྲི་མ་

མཐའ་དག་གྲི་གཉེན་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན། ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་

འཛིན་པ་དང༌། ཤེས་བྱ་གཟུང་བ་དག་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཉམ་པ་

ཉྲིད་དུ་རོགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །འདྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མྲི་སྦོར་བ་དག་ནྲི། 

མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞེས་པའྲི་ར་ཚིག་ལ་མ་བརགས་པའོ། །རགས་དེ་སྤྲིར་དྲི་མ་མ་

ལུས་པའྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང༌། གཉེན་པོ་བྱེད་ཚུལ་”དེ
1
་ལས་

དགུ་ལ་ནྲི་ཞེས་པར་བཤད་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཆེ་རྲིམས་ནས་འགག་ཅྲིང༌། 

གཉེན་པོ་ཆུང་རྲིམ་ནས་སྐེ་བ་མྲི་འཐད་”དེ
2
། འདྲི་ལྟར་གཉེན་པོ་ནྲི་ཆེན་པོ་ལ་

སོགས་པ་ཆེ་རྲིམ་ནས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དང་པོར་སྐེ་བའྲི་ལམ་རྣམས་ནྲི་རོལ་བ་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༨༦ན༡ན།   དེ    ཞོལ། ༡༡༢ན༢ན།   ད

2  མ་ཕྱི། ༨༦ན༡ན།   དེ    ཞོལ། ༡༡༢ན༣ན།   ད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པོས་སྐེ་དགོས་པས་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་རྣམས་ནྲི་རོལ་བ་ཆུང་ངུས་”སྐེད
1
་པས་

ཆུང་ངུ་ཡྲིན་པས་སོ། །མྲི་མཐུན་ཕོགས་ནྲི་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ཆུང་རྲིམ་

ནས་འགག་པར་རྲིགས་”ཏེ
2
། དང་པོ་ནྲི་སང་ས་བས་ཆུང་ངུ་དང༌། ཕྲི་མ་རྣམས་ནྲི་

སང་དཀའ་བས་ཆེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཀན་ཀ་གོས་ལ་ཆགས་པའྲི་

དྲི་མ་རགས་པ་འབད་པ་ཆུང་ངུས་སེལ་ཞྲིང༌། ཕ་མོ་སེལ་བ་ལ།”བཙོ
3
་བག་མཁན་

ཆེ་ཐང་དུ་འབད་པའྲི་དཔེས་སངས་པའྲི་སྒོ་ནས་སོང་ཚུལ་དེ་འཐད་པར་འགྲུབ་

བོ། །དེ་ཡང་མདོ་ལས། དོན་དམ་པར་སྦང་གཉེན་མ་གྲུབ་པའྲི་ལན་དངོས་སུ་བསན་

ནས། ཀུན་རོབ་ཀྲི་ལན་ཤུགས་ལ་འཕེན་ཅྲིང༌། བསན་བཅོས་ལས། མདོའྲི་ཤུགས་

བསན་ཁོ་ན་གནས་པ་དེ་ཉྲིད་དངོས་སུ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་གྲིས་

གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྲིན་

ཏུ་པ་ཡྲིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ ། 

གསུམ་པ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་

རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་ལས། 

སྐབས་གཉྲིས་པའྲི་འགྲེལ་པའོ།  །

གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་བཤད། སྐབས་བསྡུ་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་

མེད་པར་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་

1  མ་ཕྱི། ༨༦ན༢ན།   སྐེད    ཞོལ། ༡༡༢ན༤ན།   སྐད

2  མ་ཕྱི། ༨༦ན༢ན།   ཏ    ཞོལ། ༡༡༢ན༤ན།   ཏེ   * ཏེ

3  མ་ཕྱི། ༨༦ན༣ན།   པ་ཙོ    ཞོལ། ༡༡༢ན༥ན།   བཙོ   * བཙོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཤེས་པ་ཉྲིད་འཆད་དོ། །འདྲིར་གང་དག་གཞྲི་ཤེས་སང་བྱར་མ་ཤེས་པར། ལམ་

ཤེས་དེའྲི་གཉེན་པོར། མྲི་ཤེས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་པ་བྱེད་པ་འཁྲུལ་བ་ཡྲིན་

ཏེ། ལམ་ཤེས་”གཉེན
1
་པོར་མ་ཤེས་པར་ཡང་གཞྲི་ཤེས་དེའྲི་སང་བྱར། མྲི་ཤེས་

པས་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་རེན་བརན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞྲི་ཤེས་པར་

ལམ་མྲི་ཤེས། ཞེས་འབྱུང་གྲིས། གཞྲི་ཤེས་མ་ཤེས་པར་ལམ་ཤེས་མྲི་ཤེས། ཞེས་

མྲི་འབྱུང་བས། གཞུང་གྲི་ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་

དད་པའྲི་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་སང་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ལྟར་

ན་སྐབས་གསུམ་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་མཚན་”འཛིན
2
་གཞྲི་ཤེས་སུ་འགྱུར་

དགོས་ན་ཡང༌། དེ་ནྲི་ཆེན་མྲི་འཐད་དེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་གྲི་བརོད་བྱ་མངོན་

རོགས་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཉན་རང་གྲིས་མ་མངས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

རྒྱན་གྲི་”ཆེད
3
་དུ་བྱ་བའྲི་གདུལ་བྱ་ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བདེན་གཞྲི་མྲི་རག་སོགས་སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རོགས་པས་མ་ཟྲིན་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་

ཉྲིད་སྐབས་འདྲིའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་ལས། ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་

སུ་ཉན་རང་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་ཡང་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་

བཤད་པ་མྲིན་ནམ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཡང་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལོགས་སུ་བསན་ཅེ་ན། 

བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་ལམ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲི་ཚུལ་ལ་ནྲི། །འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨༦ན༧ན།   གཉེན    ཞོལ། ༡༡༢བ༣ན།   གཉན

2  མ་ཕྱི། ༨༦བ༡ན།   འཇྱིན    ཞོལ། ༡༡༢བ༥ན།   འཛིན   * འཛིན

3  མ་ཕྱི། ༨༦བ༢ན།   ཆེད    ཞོལ། ༡༡༢བ༦ན།   ཚད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དག་གྲི །རྣམ་པ་མྲི་དམྲིགས་སྒོ་ནས་ནྲི། །ཉན་ཐོས་ལམ་འདྲི་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་མྲི་

དམྲིགས་པར་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་མྲི་རག་པ་

ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པས་འཕངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གཞྲི་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པའྲི་དོན་དུ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་”ལེགས
1
་སུ་བཤད་པར་བཟུང་ངོ་། ཞེས་

གསུངས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། དངོས་དང༌། ཞར་ལ་མཁེན་གསུམ་གྲི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ། །ཉེ་རྲིང་གྲི་རྒྱུ་མཚན། མྲི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོའྲི་དབྱེ་

བ། གཞྲི་ཤེས་སྒོམ་པའྲི་སྦོར་བ། སྦོར་བ་དེའྲི་མཉམ་ཉྲིད། མཉམ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་

འབས་བུ་མཐོང་ལམ་དང་དྲུག་གོ ། དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་

མྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་བར་ན་མྲི་གནས་པ། བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཆོས་ཅན། འབས་

བུའྲི་ཤེར་ཕྲིན་པ་ལ་ཉེ་བར་འདོད་དེ། དུས་རྣམས་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཤེས་ཕྲིར་རོ། །མདོ་

ལས་ཀང་འདྲི་ཁོ་ན་བཞྲིན་བཤད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དངོས་བསན་ནྲི། བྱང་སེམས་

གཞྲི་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་པ་དང་ཞྲི་བ་ལ་མྲི་གནས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཚུ་རོལ་གྲི་མཐའ་འཁོར་བ་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་རག་པ་དང༌། སྲིང་རེས་ཕ་

རོལ་གྲི་མཐའ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་ཆད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། 

དེ་དག་གྲི་བར་ན་ཡང་མྲི་གནས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་སྲྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཤེར་

ཕྲིན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༨༦བ༦ན།   ལེགས    ཞོལ། ༡༡༣ན༤ན།   ལོགས
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ཉེ་བར་གྱུར་པར་འདོད་དེ། དུས་གསུམ་པའྲི་ཆོས་རྣམས་བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་

རྣམ་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པས་སོ། །ཤུགས་བསན་ནྲི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་

རང་གྲིས་རོགས་པ་ཙམ་གྲི་ཤེར་ཕྲིན་པ་གཞྲི་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོའྲི་དངོས་པོ་

དང་དངོས་པོ་མེད་པར་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་མཚན་འཛིན་གྲི་ས་བོན་གྲིས་

བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཁོར་བ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་པར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །སྲིང་བརེ་བ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་རོགས་ཀྲི་ཤེས་རབ་དང་བལ་

བའྲི་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའྲི་ཤེར་ཕྲིན་པ་དང་

རྲིང་བར་གྱུར་ཏེ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་མདོ་

བསན་བཅོས་”ལས
1
་ཇྲི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཀུན་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་སོན་པའྲི་སྐབས་ལས་བཟློག་སེ་བསན་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། རོད་པ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་སྒོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་ན་ཉན་

ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དག་པའྲི་ཤེར་ཕྲིན་པ་རྲིང་བ་

དང་ཅྲིག་ཤོས་སུ་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པ་

ན་གཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་རོགས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ལ། གཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་རོགས་པ་དེ་

ཡང་ཉན་རང་དང་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་ནམ་སེ། ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

གཞྲི་ཤེས་ཡོད་པས་སོ། །རགས་སྔ་མ་དེར་ཐལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་ལུགས་ལས། རེན་ཅྲིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ཉྲིད་ཁོད་ནྲི་སོང་བར་བཞེད། ཅེས་འབྱུང་བས་སོ། ཞེ་

ན། 

1  མ་ཕྱི། ༨༧ན༥ན།    ཞོལ། ༡༡༣བ༤ན།   ལ   * ལས
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གཉྲིས་པ་ལན་ལ་གཉྲིས་ལས། ར་བ་ནྲི། དེ་ནྲི་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ཐེག་

དམན་གྲི་གཞྲི་ཤེས་རྲིང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཉེ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཐུན་

མོང་གྲི་མཇུག་བསྡུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་ཉན་རང་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་

བའྲི་ཡུམ་རྲིང་བར་གྱུར་ཏེ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་མེད་པ་དེའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དངོས་པོའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོའམ་

གནས་ལུགས་མྲི་ཤེས་པས་སོ། །དེར་ཐལ། དངོས་པོ་སྤོས་པའྲི་མཚན་མ་དང་ལྡན་

པར་རོགས་པས་སོ། །དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་དངོས་པོ་ར་གླང་

སོགས་སྣང་བ་ལ་དེའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་མྲི་ཤེས་པས་ར་གླང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་མྲི་

སྣང་བ་བཞྲིན་དུའོ། །རགས་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་རང་

བཞྲིན་མེད་རོགས་ཀྲི་ཤེས་རབ་སོགས་ཐབས་མཁས་པ་དང་བལ་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་དེ་དག་ལ་ཡུམ་འདྲི་ཡང་དག་

པར་ཉེ་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ནྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཆོས་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རོ། དེར་ཐལ། དུས་རྲིང་མོ་ཞྲིག་ནས་ཐེག་ཆེན་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཡང་དག་པར་མགུ་བར་བྱས་པའྲི་མན་ངག་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོགས་པ་ཅན་བདེན་པ་གཉྲིས་ལ་བརེན་པ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བའྲི་

ཐབས་ལ་མཁས་པས་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་འཁྲུལ་པའྲི་མཚན་མ་ཅྲི་རྲིགས་

པར་བསལ་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་གཞྲི་ཤེས་པར་འད་ཡང་ཐབས་མྲིན་པས་ནྲི་རྲིང་བ་ཉྲིད་
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ཡྲིན་ལ་ཐབས་ཀྲིས་ནྲི་མྲི་རྲིང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ། གཞྲི་ལམ་ལ་མཚན་

འཛིན་གྲི་སང་གཉེན་དང༌། འབས་བུ་ལ་མཚན་འཛིན་གྲི་སང་གཉེན་དང༌། དེ་དག་གྲི་

དོན་བསྡུ་པའོ། །དང་པོ་ལ་སང་བྱ་དང༌། གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས་

མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། གཟུགས་སོགས་སོ། །དེ་ཡང་

སྐབས་འདྲི་དག་ཏུ་ཉན་རང་གྲི་གཞྲི་ཤེས་ལ་མཚན་འཛིན་གཞྲི་ཤེས་དང༌། མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ལ། གཉེན་པོ་

གཞྲི་ཤེས་སུ་བཤད་པའྲི་དོན་ནོ། །ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་མཚན་འཛིན་ཡྲིན་

པ་དང༌། དེ་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་”ཀྲིས
1
་སོང་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་

ལྟར་འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའྲི་གཞྲི་ཤེས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་ཡྲིན་ལ། མཚན་འཛིན་ཡྲིན་ན་རོག་པ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆོས་

ཀྲི་མཚན་འཛིན་ཡྲིན་ན། བདག་འཛིན་ཡྲིན་དགོས་ལ། ཉན་རང་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་མངོན་སུམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆོས་ཀྲི་

མཚན་འཛིན་ཡྲིན་ན། ཤེས་སྒྲིབ་མངོན་གྱུར་ཡྲིན་དགོས་པས། འཇྲིག་རེན་ལས་

འདས་པའྲི་ལམ་མྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་འཇྲིག་རེན་པ་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གྲི་ཁད་

པར་མཚན་མར་འཛིན་མྲི་འཛིན་ལ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བྱང་

སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས། ཉན་རང་གྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་འཛིན་སོང་བ་ལ་འབེལ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ལྟར་

1  མ་ཕྱི། ༨༦བ༧ན།    ཞོལ། ༡༡༤བ༣ན།   ཀྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ན་བྱང་སེམས་གཅྲིག་སངས་རྒྱས་པ་ན། ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྲི་མཚན་འཛིན་

ལས་གྲོལ་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་བྱང་སེམས་རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་སོང་བ་ཡྲིན་གྲི། 

ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་སོང་བ་མྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སང་མྲི་དགོས་ཏེ། ཉན་

རང་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མྲི་སྲྲིད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིནཏེ། ཉན་རང་འཕགས་པ་གཞྲི་ཤེས་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཡང༌། ཆོས་བདེན་འཛིན་གྲི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་མ་

ཉམས་པར་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་རེས་”ཐོབ
1
་ཏུ་མཚན་འཛིན་མངོན་གྱུར་

འདེན་པར་བྱེད་པས་ཉན་རང་འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ན་ཡོད་པའྲི་གང་ཟག་”གྲི
2
་

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང༌། ཆོས་ཀྲི་མཚན་འཛིན་གྲི་ས་

བོན་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའམ། ས་བོན་དང་བཅས་པའྲི་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མཚན་འཛིན་གཞྲི་ཤེས་བྱ་ཞྲིང༌། ཆོས་ལ་མཚན་འཛིན་བྱང་སེམས་ལམ་གྲི་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀང༌། མཚན་འཛིན་དེའྲི་ས་

བོན་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཁོ་རང་བྱང་སེམས་ལམ་

གྲི་སོང་བ་ག་ལ་ཡྲིན། བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ནྲི། ཆོས་ལ། ”མཚན
3
་

འཛིན། གཉེན་པོ་ཁད་པར་ཅན་རང་བཞྲིན་མེད་རོགས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པས་

གཉེན་པོ་གཞྲི་ཤེས་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེས་ན་ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ནྲི། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས། ཉོན་མོངས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨༨ན༥ན།   ཐོབ    ཞོལ། ༡༡༥ན༣ན།   ཐབ

2  མ་ཕྱི། ༨༨ན༦ན།   ག    ཞོལ། ༡༡༥ན༣ན།   གྱི   * གྱི

3  མ་ཕྱི། ༨༨བ༡ན།   མཆན    ཞོལ། ༡༡༥ན༥ན།   མཚན   * མཚན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཟག་མེད་ཡྲིན་ཀང་ཆོས་ལ་”མཚན
1
་འཛིན་གྲི་ས་བོན་དང་བཅས་པས་ཤེས་སྒྲིབ་

ཀྲི་ཟག་བཅས་སོ། །

གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ནྲི། རེས་ཐོབ་ཏུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དུས་གསུམ་པའྲི་

ཆོས་སོ་སྐེའྲི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པའྲི་ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། 

འཕགས་པ་སོབ་པའྲི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉྲིས་ཀའྲི་ངོ་བོ་བདེན་པའྲི་དངོས་པོར་

མ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པའྲི་དངོས་པོར་དམྲིགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཉམ་གཞག་

ཏུ་གཞན་གྲིས་ཀུན་བརགས་པ་ལྟར་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བལྟ་

བ་དང༌། སྦྲིན་སོགས་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པའྲི་འདུ་ཤེས་ནྲི་གོ་

རྲིམ་བཞྲིན་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་དང་སེར་སྣ་སོགས་དེ་དག་གྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་

ན་ཡང་གང་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་འཛིན་དེ་གནས་ལུགས་ལས་ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲིས་སང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མཚན་འཛིན་དེས་བཅྲིངས་པའྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀང་བྱང་སེམས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

དང་འབེལ་བའྲི་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཉན་རང་གྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་དེ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་ཆ་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ན་ཡང་། བྱང་སེམས་ལམ་གྲི་

སང་བྱ་ཆོས་ཀྲི་མཚན་འཛིན་དེའྲི་ས་བོན་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཅེས་སོགས་སོ། །ར་བ་

ནྲི། སྦྲིན་ལ་སོགས་ལ་ཅེས་པ་རྐང་པ་གསུམ་མོ། །དེའྲི་འགྲེལ་པ་ནྲི། འཁོར་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༨༨བ༢ན།   མཆན    ཞོལ། ༡༡༥ན༦ན།   མཚན   * མཚན



 956 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་རོགས་པའྲི་

སྒོ་ནས་རང་དང་གཞན་སྦོར་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་གཉེན་པོ་གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་ཏེ། གནས་ལུགས་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་

པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང་། བདེན་པར་ཆགས་པའྲི་

ཚོགས་ཀྲི་གནས་སམ། ས་བོན་ཐམས་ཅད་བཀག་པའམ་མེད་པས་བང་བར་བྱ་བའྲི་

གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་སང་བྱ། སང་བྱའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཉེན་པོ། རྒྱུ་མཚན་ལས་འཕོས་པའྲི་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དད་སོགས་དང་

འབེལ་བའྲི་ཆགས་པ་ཕ་མོ་དང་མྲི་མཐུན་པ་ཕོགས་ཡྲིན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སམ་མ་དད་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི་བདེན་འཛིན་གྲི་ཆགས་པ་ཕ་མོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་བང་བྱ་མྲིན་པས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཡྲིན་ཏེ། 

འདྲིས་སངས་རྒྱས་ལ་མཚན་འཛིན་གྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་བང་བྱ་མྲིན་པར་བསན་གྲི། སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་

སོགས་བང་བྱ་མྲིན་པར་མ་བསན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་བདེན་

པར་འཛིན་པས་”ཕག
1
་འཚལ་བ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་བང་བྱ་ཡྲིན་པས་མ་

ཁབ་སེ། བདེན་འཛིན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

1  མ་ཕྱི། ༨༩ན༤ན།   ཕག    ཞོལ། ༡༡༦ན༥ན།   ག
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དྲི་བ་ནྲི། ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཆགས་པ་ཕ་མོ་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕོགས་ཡྲིན་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་ལན་ལ། ར་བ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལས་བདེན་པར་དམྲིགས་པ་ཡང་བྱང་

སེམས་ལམ་གྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཡྲིན་ནོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་ན་ཆོས་ཀྲི་རྲིགས་

རྣམས་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཁོ་ནས་སོང་པས་ཆོས་དེ་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཟབ་པ་

ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། འོ་ན་དེ་ཇྲི་ལྟར་སང་ཞེ་ན། ར་བ་ནྲི། ཆོས་

རྣམས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་

ཅན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་བདེན་པར་ཆགས་པ་སོང་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་པ་ཁོ་ན་སེ། འདྲི་ལྟ་སེ་རང་བཞྲིན་མེད་

པའོ་ཞེས་ཤེས་བ་དང་ཤེས་བྱ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་”ཤེས
1
་པའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་ལ་ཟབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རོགས་དཀའ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཉྲིས། དང་

པོ་ལ་གཉྲིས་ལས་དྲི་བ་ནྲི། ཡང་ཇྲི་ལྟར་སོགས་སོ། །ལན་ལ། ར་བ་ནྲི། མཐོང་བ་

ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། རོགས་པར་དཀའ་བ་ཉྲིད་དུ་མདོ་ལས་བཤད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རོགས་དཀའ་

བའྲི་དོན་ཡང་གང་གྲི་ཕྲིར་ན་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་སྒོ་ནས་དམྲིགས་པའྲི་དོན་གསལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

1  མ་ཕྱི། ༨༩ན༧ན།   ཤེས    ཞོལ། ༡༡༦བ༢ན།  ཤས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ལ་དྲི་བ་ནྲི། ཡང་དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ལན་ལ་ར་བ་ནྲི། གཟུགས་ལ་

སོགས་པར་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཆོས་མ་འདེས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་བར་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། རོགས་

པར་དཀའ་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཉྲིས་སྣང་སོགས་ཀྲི་སྤོས་པའྲི་”མཚན
1
་མ་གང་དུ་ཡང་

ཡོངས་སུ་མྲི་ཤེས་པའམ། ཤེས་པར་བྱར་མེད་པས་གཉྲིས་སྣང་གྲི་བོས་བསམ་པ་

ལས་འདས་པ་ཉྲིད་དུ་འདོད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་སྐབས་སུ་ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའྲི་གཞྲི་ཤེས་ལ་

ཆོས་ཅན། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་པོའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཤེས་

པར་བྱའོ། །གོང་དུ་དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཚན་འཛིན་གྲི་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་དང༌། ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་བྱེ་བག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་གཟུགས་སོགས་ཅེས་

པས་གཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པ་དང་དེ་མྲི་རག་སོགས་དང༌། ཞེས་པས་

གཞྲིའྲི་ཁད་པར་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པ་དང༌། དེ་མ་རོགས་དང༌། ཞེས་སོགས་གཞྲིའྲི་

དབྱེ་བ་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པ་དང༌། སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ཤེས་བྱེད་དོ་ཞེས་པས་བདེན་

མེད་དུ་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་རགས་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པ་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དངོས་

བསན་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྦོར་བ་དང༌། ཤུགས་བསན་ཉན་རང་གྲི་སྦོར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསན་ཅེས་དང་ངོ༌། །གང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༨༩བ༣ན།   མཆན    ཞོལ། ༡༡༦བ༥ན།   མཚན   * མཚན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཡུལ་དེ་དང་དེ་ལ་ཞེན་སྤོད་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་སྦོར་རྣམ་པ་བཅུའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་

དངོས་བསན་རེས་སུ་འགྲོ་བའྲི་སྒོ་ནས་སོ། །བཅུ་པོ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྦོར་ལམ་ཆོས་ཅན། གཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ལ་ཞེན་

སྤོད་བཀག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲུབ་

པ་རང་དབང་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བསལ་པའྲི་སྒོ་ནས་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། གཞྲིའྲི་ཁད་པར་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་དག་ཉྲིད་ཀྲི་མྲི་རག་པ་དང་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པ་གསལ་བའྲི་སྒོ་ནས་”སྦོར
1
་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། མཚན་

ཉྲིད་ལ་ཞེན་སྤོད་བཀག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། སོ་སོར་མ་རོགས་པ་ཀུན་བརགས་

དང༌། རོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་པ་གཞན་དབང་ལ་

སྒྲུབ་པའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་”དེས
2
་འགྲེའོ། །ཆགས་པ་མེད་པ་

ལ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་གཉེན་པོ་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པ་དང༌། གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། 

བྱེད་པ་པོ་མེད་པ་ཉྲིད་ལ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དང༌། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་རྣམ་མཁེན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་དོན་དམ་

པར་མྲི་དམྲིགས་ཤྲིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྲིས་ཐོབ་པར་བྱ་

དགོས་པས་ཆེད་དུ་བྱ་བ་བྱ་དཀའ་བ་དང་ལམ་ཤེས་པ་ནྲི་དོན་དམ་པར་མྲི་དམྲིགས་

ཤྲིང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ལམ་གསུམ་ལ་སོབ་ཀང་རོགས་སྲིན་མ་སྦངས་པར་དེ་དག་གྲི་

འབས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་མྲི་བྱེད་པས་སྦོར་བ་བྱ་དཀའ་བ་དང༌། གཞྲི་ཤེས་ནྲི། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༩༠ན༢ན།   སོར    ཞོལ། ༡༡༧ན༦ན།   སྦོར   * སྦོར

2  མ་ཕྱི། ༩༠ན༣ན།   དས    ཞོལ། ༡༡༧བ༡ན།   དེས   * དེས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་དེའྲི་སྒོ་ནས་ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་ཀང༌། རང་

ཉྲིད་ཉོན་མོངས་ཙམ་སངས་པའྲི་འབས་བུ་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་པས་བྱེད་པའམ་ལས་སུ་

བྱ་བ་བྱ་དཀའ་བའོ། །དེ་དག་ལ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ནྲི། བྱ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་སྦོར་བ་ལ་

དང༌། གདུལ་བྱའྲི་སྐལ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འབས་བུ་ཐོབ་པས་མྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དེ་

ལྟར་སྦོར་བ་ནྲི་སྦོར་བའྲི་འབས་བུ་ལ་དང༌། བསྲུང་བྱེད་གཞན་གྲི་རྐེན་གྲིས་མྲི་འགྲོ་

བ་ཉྲིད་ལ་དེ་ལྟར་སྦོར་བའྲི་ཕན་ཡོན་ལ་དང༌། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་བདུན་ལ་

དེ་ལྟར་སྦོར་བ་གཞྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཤེས་བྱེད་ཀྲིས་རགས་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་

པའྲི་སྦོར་བའོ། །

རགས་དེ་དག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་པ་བྱེད་ཅེ་ན། སྣང་བ་ཕྲི་ནང་གྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བདེན་པར་མེད་དེ། གཉྲིས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་

ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ་གྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྨྲི་ལམ་བཞྲིན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

རྒྱལ་པོ་ལས། ཇྲི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའྲི་རྨྲི་ལམ་ན། །བུ་ཕོ་བྱུང་ཞྲིང་ཤྲི་བ་དེས་

མཐོང་ནས། །བྱུང་ན་དགའ་ཞྲིང་ཤྲི་ན་མྲི་དགའ་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་

བཞྲིན་ཤེས་པར་གྲིས། ཞེས་པས་བསན་ཏོ། །ཆོས་ཅན། དེ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་མཉམ་

དུ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒྱུ་མ་བཞྲིན་དེ་ལས་སྒྱུ་མ་

བྱེད་པ་དག་གྲིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏེ། ར་དང་གླང་པོ་ཤྲིང་ར་སྣ་ཚོགས་བྱས། །དེ་ལ་ཇྲི་

བཞྲིན་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་ཤེས་པར་གྲིས། 

ཞེས་སོ། །བདེན་པར་སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགལ་པའྲི་ཕྲིར། སྲིག་རྒྱུ་བཞྲིན་

ཇྲི་ལྟར་སོ་ཀའྲི་ཉྲི་མ་ཕེད་དུས་སུ། །སྐེས་བུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤྲིང་འགྲོ་བ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཡྲིས། །སྲིག་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡྲི་ཕུང་པོར་སྣང་། ཞེས་སོགས་སོ། །རྐེན་ལ་རག་ལས་

པའྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་བརྙན་བཞྲིན། ཇྲི་ལྟར་མྲི་དག་ནགས་ཀྲི་ཁོད་འདུག་

སེ། །སྐེས་བུ་གླུ་ལེན་དུ་དང་དགོད་པ་ལས། །བག་ཆ་སྣང་ཡང་སྣང་བ་གང་ཡང་

མེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་ཤེས་པར་གྲིས། ཞེས་སོ། །རང་བཞྲིན་

ལས་མ་འཕོས་པའྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲིག་ཡོར་རམ་གཟུགས་བརྙན་བཞྲིན། 

ཇྲི་ལྟར་ནམ་མཁའ་དྭངས་པར་ཟླ་ཤར་ན། །དེ་ཡྲི་གཟུགས་བརྙན་དྭང་བའྲི་མཚོར་

སྣང་ཡང༌། །ཟླ་བ་ཆུ་ཡྲི་དང་དུ་འཕོས་པ་མེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་

ཤེས་པར་གྲིས། ཞེས་སོ། །བདེན་པའྲི་རས་ཀྲིས་རེན་མེད་པའྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དྲི་ཟའྲི་གྲོང་ཁེར་བཞྲིན། བདེན་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་མེད་པའྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་སྤྲུལ་པ་བཞྲིན། ཇྲི་ལྟར་སྤྲུལ་པ་དྲི་ཟའྲི་གྲོང་ཁེར་དང༌།  །རྨྲི་ལམ་ཇྲི་བཞྲིན་

སྒྱུ་མ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །མཚན་མ་སྒོམ་པའང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོང༌། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དེ་བཞྲིན་ཤེས་པར་གྲིས། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་བསན་པའྲི་སྦོར་བ་འདྲི་དག་ཇྲི་

སྲྲིད་གཞྲིའྲི་ཆོས་ལ་མངོན་ཞེན་གྲི་དྲི་མ་ཡོད་ཀྲི་བར་དུ་སྒོམ་དགོས་པས་ལས་དང་

”པོ
1
་པའྲི་ས་ནས་ས་བཅུ་པའྲི་བར་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ངེས་འབྱེད་ཆ་

མཐུན་མྲིན་ནོ། ཞེས་གཞན་དག་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འཕགས་པ་

དང༌། སོབ་དཔོན་གཉྲིས་ཀས་བཟློས་སོང་གྲི་སྐབས་སུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དུ་

བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་བཟློས་སོང་གྲི་སྐབས་སུ་ངེས་འབྱེད་

ཆ་མཐུན་དུ་སྨྲས་པ་དང༌། དངོས་སུ་འགལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་གང་ཟག་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩༡ན༡ན།   པོ    ཞོལ། ༡༡༨བ༡ན།   པ
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བདག་གྲིས་སོང་པའྲི་གཞྲི། གཟུགས་སོགས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས། དེ་ལྟར་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲིས་

སོང་བར་སྒོམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་

སྦོར་བ་ཉྲིད་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་དགོས་པ་ཡང་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྦོར་ལམ་དུ་དེ་

ལྟར་སྒོམས་པས་མཐོང་ལམ་དུ་གཞྲི་ཤེས་མཚན་འཛིན་དང་མ་འབེལ་བར་སྐེ་བ་

ཡྲིན་ལ། ཉན་རང་གྲིས་དེ་ལྟར་མ་སྒོམས་པར་མཚན་འཛིན་དང་འབེལ་བར་སྐེ་བ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཡྲི་ནྲི། དེ་ལྟར་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་

ཤུགས་ཀྲིས་ནྲི་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་ལས་བཟློག་སེ། གཞྲི་ལ་བདེན་འཛིན་མ་བཀག་པ་

གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲིས་”སོང
1
་པ་ཙམ་གཞྲི་བསྒོམས་ཏེ། སྦོར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ལྔ་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་ནྲི། མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་

སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། སྔོན་

པོ་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་མཚན་མའམ་ཁད་ཆོས་དང༌། རབ་དབྱེ་དུ་མའྲི་སྤོས་པ་དང༌། 

དེ་དག་རོགས་པའྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པར་རློམ་པ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་མྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་གཞྲི་ཤེས་སྦོར་ལམ་པའྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་དམ་འཛིན་

སངས་ཡྲིན་པས་སམ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཉན་རང་གྲི་མཉམ་ཉྲིད་བཞྲི་དང་མྲི་

ལྡན་པར་ཤུགས་ལ་ཤེས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་

ཆོས་ཅན། ཉན་རང་གྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་ཞུགས་ཏེ། གཟུགས་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༩༡ན༥།   སོད    ཞོལ། ༡༡༨བ༦ན།   སོད
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ལ་མངོན་ཞེན་འགོག་པའྲི་མཉམ་ཉྲིད་བཞྲི་ལྡན་གྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དྲུག་པ་མཉམ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་འབས་བུ་མཐོང་ལམ་ལ། སྐད་ཅྲིག་མ་མདོར་

བསན། རྣམ་པ་བསྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་བྱུང་སྒོམ་ལམ་མྲི་སོན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། སྦོར་བའྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། སྡུག་

བསྔལ་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། འདྲིར་བསན་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐབས་སུ་བསན་པའྲི་མཐོང་

བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་

བཞྲིན་མེད་རོགས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བཅུ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། 

བདེན་པའྲི་སོ་སོ་ལ་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། ར་བ་ནྲི། 

གཟུགས་རག་མྲིན་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དངོས་བསན་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཐོང་

ལམ། ཤུགས་བསན་ཉན་རང་གྲི་མཐོང་ལམ། དང་པོ་ལ། སྐད་ཅྲིག་མའྲི་རྣམ་པ་སོ་

སོར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས། སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྣམ་པ་

བཞྲི་ནྲི། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་

རག་པ་དང་མྲི་རག་པ་ཉྲིད་དང་བལ་བས་ན། རག་པ་ཡང་མྲིན། མྲི་རག་པ་ཡང་མྲིན་པ་

དང༌། དོན་དམ་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་མྲིན་པ་དག་བལ་བ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཕུང་པོ་རྒྱུན་རག་པ་དང༌། རྒྱུན་ཆད་པའྲི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་

སོང་པ་དང་མྲི་སོང་པ་དང་བལ་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་བདག་

དང་བདག་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མྲིན་པས་མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་དང༌། ཀུན་
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ནས་ཉོན་མོངས་པ་མྲིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བ་མྲིན་པ་དང༌། ཉམས་འཕེལ་མེད་པ་

སོགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་”མཐོང
1
་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲི་རག་

སོགས་བཞྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྲིན་པ་སོགས་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། དོན་དམ་པར་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་སྡུག་

བསྔལ་རས་རྲིགས་ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་མེད་པ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་

ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སངས་པ་དང༌། 

དོན་དམ་པར་སྡུག་བསྔལ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་དང༌། རབ་ཏུ་མྲི་སྐེ་བ་དང་མ་འདེས་

པས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་གྲོལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུད་མར་

བསྐེད་པའྲི་རྐེན་དང་རྐེན་མྲིན་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་ངོ་བོར་བརོད་

དུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །སྦོར་བ་

འགོད་ཚུལ་སྔ་མས་འགྲེའོ། །

གསུམ་པ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པར་ཉོན་མོངས་

འགགས་པའྲི་འགོག་པ་དང་འགོག་པ་མེད་པ་དང་མ་འབེལ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་འགོག་པའྲི་

བདེན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པས་རྒྱུད་གཞན་ལ་སྦྲིན་དུ་མེད་པ་དང་དོན་དམ་པར་

སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་བ་དང་མ་ཞྲི་བ་མེད་པས་དམྲིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་དང༌། དོན་

1  མ་ཕྱི། ༩༡བ༦ན།   མཐོང    ཞོལ། ༡༡༩བ༣ན།   མཐེང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དམ་པར་འདོད་ཆགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ག་ནོམ་པ་དང༌། ག་ནོམ་པ་མྲིན་པ་དང་

བལ་པའྲི་ཕྲིར་མཐའ་གཉྲིས་ལས་འདས་ཤྲིང་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་

རག་པའྲི་གནས་སུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་པ་ཡང་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་ནད་ཐམས་ཅད་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་རོགས་

པའྲི་མཐོང་ལམ་ནྲི་འགོག་པའྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ལམ་གྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི།  དོན་དམ་པར་ལམ་དང་ལམ་མྲིན་པ་དང་བལ་

བའྲི་ཕྲིར་ངན་སོང་ཆད་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་ཉོན་མོངས་ཀྲི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར་རྲིགས་པ་དང་རྲིགས་པ་མྲིན་པ་དང་མ་འདེས་པའྲི་ཕྲིར་འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་

བའྲི་དོན་གྲི་ཐབས་ལ་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ་ཉྲིད་དང༌། དོན་དམ་པར་སེམས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་མྲིན་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་མཚན་མ་དག་དང་མ་འབེལ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་ངེས་པར་འབྱྲིན་པ་དང་

ངེས་པར་འབྱྲིན་པ་མྲིན་པ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་རོད་པར་བྱེད་པའྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་བྱ་དང་སྒ་གཉྲིས་ལ་གཉྲིས་འཛིན་གྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མེད་

པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ལམ་གྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་

པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཀུན་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་དག་ནྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་

རྣམས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཤེས་པ་ཉྲིད་སོན་པའྲི་



 966 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྐབས་འདྲིར་ཤུགས་ལ་བསན་”པ
1
་མཐོང་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། རང་བཞྲིན་མེད་

རོགས་ཀྲིས་ཟྲིན་པ་དེ་ལས་བཟློག་པ་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་སྒོམ་

པར་བྱ་བ་མཚན་འཛིན་དང་འབེལ་བའྲི་མཐོང་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ནྲི། ལམ་ཤེས་ཀྲི་སྐབས་ལྟར་འདྲིར་ཡང་སྒོམ་ལམ་ལོགས་སུ་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་མ་བསན་ཅེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་ཟྲིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་སྐབས་འདྲིར་མ་བསན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་ཕྲིར་དུ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པར་བྱ་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། རང་ཉྲིད་དེའྲི་འབས་བུ་ཉོན་མོངས་ཙམ་སངས་པ་

མངོན་དུ་བྱ་ཕྲིར་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་མྲིན་པས་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་མ་བསན་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲིར་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་

ལམ་བསན་མ་བསན་དཔོད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་འཛིན་

གཞྲི་ཤེས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་ལམ་དང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གོམས་

པར་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་ལམ་བསན་མ་བསན་དཔོད་པ་གང་ཡང་འབེལ་མེད་དེ། མཚན་

འཛིན་གཞྲི་ཤེས་སུ་གྱུར་པའྲི་མཐོང་ལམ་བྱང་སེསམ་ཀྲིས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་མངོན་

རོགས་མྲིན་ལ། ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་ལམ་ནྲི། བྱང་སེམས་

ཀྲི་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་མངོན་རོགས་ཀང་མྲིན་པས་འདྲིར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་མངོན་

རོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་མངོན་རོགས་མྲིན་པས་ཞེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

1  མ་ཕྱི། ༩༢བ༢ན།   པ    ཞོལ། ༡༢༠བ༡ན།   པའྱི



 967 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བཀོད་པ་དག་དང༌། རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་དང་”ཚུ
1
་རོལ་བཞྲིན་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་

ཅྲིག་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་མཐོང་བྱེད་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་བསན་པས་

མཐོང་བྱ་བཟློག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤུགས་ལ་འཕངས་ཞེས་སྨྲ་”བ
2
་ནྲི། སྐབས་འདྲིར་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་ལམ་མཐོང་བྱེད། བྱང་སེམས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སུ་སྨྲ་བ་

དང༌། གོང་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་ཤེས་ཚུལ་བྱང་སེམས་ཀྲི་རེས་ཐོབ་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་སྤན་

གྲིས་ཤེས་པར་སྨྲས་པ་ཆེས་འགལ་བའྲི་ཁུར་བངས་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་མཐོང་བར་

ཟད་དོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་ན་ལམ་ཤེས་ཀྲི་མཐོང་ལམ་གྲིས་ཀང་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་

བཟློག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤུགས་ལ་འཕེན་ནུས་པར་མཚུངས་པས། སྐབས་འདྲིར་མཐོང་

ལམ་ཡང་བསན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་རྒྱས་པར་བསན་ནས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་མཇུག་བསྡུ་བར་མཛད་དེ། མངོན་རོགས་ཀྲི་དོན་

མཐའ་དག་སྡུད་པར་བྱེད་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ར་བ་ནྲི། འཕགས་པ་ལྟར་ན། རབ་

འབྱོར་ཤེར་ཕྲིན་པ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་གང་ཡང་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་མྲིན་ཞེས་པ་འདྲི་དང༌། 

རབ་འབྱོར་ཤེར་ཕྲིན་འདྲི་ནྲི་འདོད་པའྲི་ཁམས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་འདའ་བར་བྱེད་པའམ་

གནས་པར་བྱེད་པ་མྲིན་ཞེས་པ་ཡང་འདྲི་དང་ཡང་རབ་འབྱོར་ཤེར་ཕྲིན་འདྲི་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་སེར་བར་བྱེད་པའམ་འཕོག་པར་བྱེད་བ་མྲིན་ཞེས་པ་

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གནས་སྐབས་སམ་མདོ་”ཚན
3
་གསུམ་པོ་དག་གྲིས་མཁེན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༩༢བ༧ན།   ཆུ    ཞོལ། ༡༢༡ན༡ན།   ཚུ   * ཚུ

2  མ་ཕྱི། ༩༣ན༡ན།   བ    ཞོལ། ༡༢༡ན༢ན།   བོ

3  མ་ཕྱི། ༩༣ན༥ན།   ཚན    ཞོལ། ༡༢༡ན༦ན།   ཚེན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ནྲི་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་རོགས་པར་ཡོངས་སུ་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་མདོ་དང་པོས་གཞྲི་ཤེས། གཉྲིས་པས་ལམ་ཤེས། གསུམ་པས་རྣམ་

མཁེན་མཇུག་བསྡུས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འཕགས་བས་གཞྲི་ཤེས་ནས་མས་རྲིམས་སུ་

བསྡུ་བ་མཛད་པ་ནྲི། ཉྲི་ཁྲི་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སོབ་དཔོན་གྲིས་

རྣམ་མཁེན་ནས་ཡས་རྲིམས་སུ་བསྡུ་བ་མཛད་པ་ནྲི་བརྒྱད་སོང་པ་དང་མཐུན་པར་

མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། མདོ་ཚིག་གསུམ་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། རབ་འབྱོར་གྲི་ལེའུ། མཐའ་

གཉྲིས་རྣམ་དག་གྲི་ལེའུ། སྤོད་པ་ཁད་པར་ཅན་གྲི་ལེའུ་གསུམ་གྲིས་མཇུག་བསྡུས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་གསུམ་པོ་དེས་མཁེན་གསུམ་རྒྱས་པས་བཤད་པའྲི་མཇུག་ཏུ་ཁོད་

ཀྲིས་མཁེན་གསུམ་མདོར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གང་དག་ལེའུ་དེ་

གསུམ་གྲིས་རོགས་པར་བསན་”ཅེས
1
་སྦོར་བ་ནྲི་བབ་ཅོལ་ལོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གོང་

དུ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་

བཅུ་པོ་འདྲི་དང་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་བཅུ་པོ་འདྲི་དང་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཆོས་དགུ་པོ་འདྲི་ལྟ་སེ། དེ་ལྟར་ལེའུ་གསུམ་གྲིས་རྣམ་མཁེན། ལམ་ཤེས་གཞྲི་

ཤེས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་གྲིས་

བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཚུལ་དུ་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་པར་མ་གོ་བར་སྐོན་སོང་

ལ་སྦོར་བ་སོགས་མུན་སྤྲུལ་བྱས་སྣང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༩༣བ༡ན།   ཅེས    ཞོལ། ༡༢༡བ༣ན།   ཅས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་

རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་ལས། སྐབས་གསུམ་པའྲི་འགྲེལ་པའོ།  །

གཉྲིས་བ་ཉམས་སུ་བང་བྱ་སྦོར་བ་བཞྲི་བཤད་ལ། དབང་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུ་འབས་

དང༌། བསན་པ་རྒྱུ་འབས་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་དབང་དུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་རྣམ་ཀུན་དང༌། 

དབང་དུ་ཐོབ་པ་རེ་མོའྲི་སྦོར་བ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་

སྦར། འབེལ་བ་ཅན་གྲི་རབ་དབྱེ་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མཁེན་གསུམ་གྲི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་

པར་རོགས་པར་རོགས་པ་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་

གསུམ་ཐོས་བསམ་གྲིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་

སྒོམ་པར་བྱེད་པས་བཤད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གང་གྲི་ཕྲིར་སྒོམ་ན་ཐོས་བསམ་གྲིས་

མཁེན་གསུམ་གྲི་རོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོགས་ཤེས་པར་”མ
1
་ཟད་དེ་དག་གྲི་

རོགས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་མོང་བའྲི་སྒོ་ནས་དབང་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡང་ངོ༌།  །ཇྲི་ལྟར་

སྒོམ་ན། རྣམ་པ་དང་ལམ་དང་གཞྲི་ཤེས་པ་རྣམས་མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བའྲི་དང་རྒྱུ་

ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྤོས་པ་མྲིན་པར་ཡེ་ཤེས་”རང
2
་རང་གྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་

རྲིགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བསྡུ་བའྲི་སྒོ་ནས་

སོ། །དེའྲི་དགོས་པ་ཡང་ཡེ་ཤེས་འདྲི་དག་སྒོམ་པ་”ན
3
། འདྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་

འདྲིའོ། །དབྱེ་ན་འདྲི་སེད་ཅྲིག་གོ་སམ་པ་སོགས་སྒོམ་པ་ཡང་མྲིན་ལ། ལྷ་བསྒོམ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༩༣བ༦ན།   མ    ཞོལ། ༡༢༢ན༢ན།   མྱི

2  མ་ཕྱི། ༩༣བ༧ན།   རབ    ཞོལ། ༡༢༢ན༣ན།   རང   * རང

3  མ་ཕྱི། ༩༣བ༧ན།   ན    ཞོལ། ༡༢༢ན༤ན།   ནྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལྟ་བུ་ཡང་མྲིན་གྲི། རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་དེའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ངོ་

བོར་བསྐེད་ནས་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྲིང་རེ་སྒོམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་རྣམ་པ་སྦོར་པས་སྒོམ་ཚུལ། སྦོར་བ་དང་པོར་སྐེས་པའྲི་གནས་

སྐབས། སྐེས་པ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་རགས་ཀྲི་རབ་དབྱེ། ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་

གང་ཟག་གྲི་སྒོམ་རྲིམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། བསྒོམ་བྱ་རྣམ་པའྲི་རབ་དབྱེ། སྒོམ་

པ་པོ་རེན་གྲི་གང་ཟག །གང་གྲིས་བསྒོམ་པའྲི་སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ། སྦོར་བ་བསྒོམས་

པའྲི་ཕན་ཡོན་ཡོན་ཏན། སྦོར་བ་བསྒོམས་པའྲི་ཚེ་དོར་བྱའྲི་གོལ་ས་སྐོན། སྦོར་བའྲི་

རང་བཞྲིན་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། སྒོམ་བྱུང་གྲི་སྦོར་བའྲི་ཉེར་རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་

མཐུན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྲི་དོན་དང༌། ཚིག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་

རྣམ་པ་ལ་དོན་རྣམ་དང་ཤེས་རྣམ་གཉྲིས་ལས། འདྲིར་བསན་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་

དོན་རྣམ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། མདོར་བསན་དུ་ཤེས་རྣམ་དངོས་སུ་བསན་ཅྲིང་། རྒྱས་བཤད་

དུ་དོན་རྣམ་དངོས་སུ་བསན་ཏོ། ཞེས་སྨྲ་བར་བྱེད་ལ། དོན་རྣམ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་”སྒོ
1
་

འདོགས་བཅད་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་དང་། ཤེས་རྣམ་ནྲི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་འདོད་

དོ། །དེ་ཡང་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། འདྲིར་བསན་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བསྒོམ་བྱ་

རྣམ་པ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

མདོར་བསན་གྲི་ར་འགྲེལ་འདྲི་དག་བསྒོམ་བྱ་རྣམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་བྱེད་ཀྲི་

གཞུང་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཞྲི་ཤེས་དང་། ལམ་ཤེས་དང༌། རྣམ་མཁེན་

གྲི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་འདྲི་ལས་གང་ཡང་མྲིན། འདྲིས་སྒོམ་བྱའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩༤ན༤ན།   སྒྲོ    ཞོལ། ༡༢༢བ༢ན།   ས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་པ་སྐབས་འདྲིར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུང་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་དེ་ཉྲིད་སྨྲ་བ་ནྲི་གཞུང་

ར་འགྲེལ་ལ་དངོས་སུ་”སོན
1
་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདྲིར་བསན་བསྒོམ་

བྱའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་ཤེས་རྣམ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་ལས་ཀང༌། རྣམ་པ་རྣམས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པའྲི་སྒས་གསུངས་ཤྲིང༌། མདོར་བསན་གྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སུ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མདོར་བསན་དུ་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་བཤད་ཀྲིས་འཆད་

པ་མྲིན་ན། ལུས་དང་ཡན་ལག་མྲི་མཐུན་པས་སྐོན་ཆགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འོ་ན་མེད་པ་དང་མྲི་སྐེ་བ་སོགས་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། མེད་པ་དང་མེད་པའྲི་རྣམ་

པ་ལ་ཁད་པར་”ཆེ
2
་སེ། མེད་པ་ཞེས་བས་ཡུལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བསན་ཀང༌། མེད་

པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་དེ་རོགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན་མྲིག་ཡོར་གྲི་རྣམ་པ་ཡང་

མྲིག་ཡོར་ཉྲིད་ལ་འདོད་དགོས་ན་ཡང༌། མྲིག་ཡོར་གྲི་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་རོག་གྲི་

གཉེན་པོར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། གཞན་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པའང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་

འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ལམ་དུ་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལོ། །དེས་ན་རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་སྒོམ་པ་ན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་མཁེན་པ་གསུམ་དང༌། འཛིན་སངས་ཀྲི་རྲིགས་མཚུངས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ད་ལྟ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ནས་སྒོམ་པ་ལ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་རྣམ་མཁེན་དང༌། 

རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་ལ་ཁད་མེད་པ་གཞན་དག་གྲི་ལྟར་ན་ནྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་

པ་སྦོར་བས་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ནས་བསྒོམས་པ་ན་རྣམ་མཁེན་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ནས་

སྒོམ་དགོས་པས་ཚོགས་ལམ་ནའང་རྣམ་མཁེན་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །

1  མ་ཕྱི། ༩༤ན༦ན།   བསོན    ཞོལ། ༢༢བ༤ན།   བསན   * སོན

2  མ་ཕྱི། ༩༤བ༡ན།   ཆེ    ཞོལ། ༡༢༢བ༥ན།   ཆ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ཚིག་དོན་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་

པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། གཞྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བྱེ་བག་རྣམས་རྣམ་པ་

ཞེས་བྱ་སེ། རྣམ་པ་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །དབྱེ་ན་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། རྣམ་པ་དེ་ནྲི་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འདོད་དེ། འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཀུན་མཁེན་ཉྲིད་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་

པས་དེས་ན་མཁེན་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་མཚན་གཞྲི། སྐབས་འདྲིར་བསན་བསྒོམ་བྱ་

རྣམ་པར་མཚོན། བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས། ཞེས་

དགོད་པར་བྱའོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རག་པ་དང་

བདེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའྲི་མྲི་མཐུན་བའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གཉེན་པོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བྱེ་བག་རྣམས་

བསྒོམ་བྱ་རྣམ་པ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ནྲི་འདྲིར་བསན་རྣམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་དག་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ནར་བཞེད་དོ། །འབྱེད་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་བྱེ་བག་གྲིས་སོ། །མཚོན་སྦོར་སྔར་

ལྟར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ་སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། 

རྣམ་པ་རྣམས་སྤྲིར་བསན་ནས་ད་ནྲི་ཁད་པར་དུ་ཕེ་ནས་འཆད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་ལ། ར་འགྲེལ་གཉྲིས་

ལས། ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཅོས་ལྡན་འདས་ཤེར་ཕྲིན་འདྲི་ནྲི་མ་

མཆྲིས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའོ། ཞེས་པ་ནས་མྲི་གཡོ་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་མདོ་དགོད་པའོ། །རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་མདོའྲི་མཚམས་ཕེ་

ནས་འཆད་པའོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བདེན་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་སོ་སོར་བཤད། གྲངས་ཀྲི་སྒོ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་བཤད་པ་དང༌། 

ལམ་བདེན་གྲི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། མཁེན་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་གསུམ་

ཡོད་པ་”དེ
1
་ལ་རེ་ཤྲིག་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་པ་ཉེར་

བདུན་གསུངས་པ་དེ་དང་པོར་འཆད་”དོ
2
། །དེ་ཡང་སྐབས་འདྲིའྲི་མདོ་ལས་མེད་

པའྲི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་བཤད་པ་རྣམས་མྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་

པའྲི་རྣམ་པ་དག་དང་སྦར་ནས་བཤད་ནས། རག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དོན་

དམ་པར་མྲི་སྐེ་བ་དང་དོན་གཞན་གྲི་བདག་གྲིས་དབེན་པ་དང༌། རང་གྲི་ངོ་བོ་བདག་

ཏུ་རོག་པས་མྲི་བརྲི་བ་རྣམས་ནྲི་”གོ
3
་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེན་པའྲི་མྲི་

རག་སྡུག་བསྔལ་སོང་པ་བདག་མེད་བཞྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

དག་རོགས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། འདྲིར་བསན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་

རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ངག་དོན་ནྲི་རྲིགས་འགྲེའོ། །དོན་དམ་པར་

སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པའྲི་གནས་མེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྟར་སྐེ་འགག་མེད་པ་དང༌། 

སྒ་རོད་བྱེད་དུ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་རོག་དཔོད་མེད་པ་དང༌། མྲིང་བཞྲིའྲི་ཕུང་པོ་བདེན་

པར་མེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་གྲི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དག་ཡྲིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་”ཀྲིས
4
་རྐང་གྲིས་སོང་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༩༥ན༥ན།   དེ    ཞོལ། ༡༢༣བ༣ན།   དེས

2  མ་ཕྱི། ༩༥ན༥ན།   ངོ    ཞོལ། ༡༢༣བ༣ན།   དོ   * དོ

3  མ་ཕྱི། ༩༥ན༥ན།   གོ    ཞོ། ༡༢༣བ༤ན།   ག

4  མ་ཕྱི། ༩༥བ༡ན།    ཀྱིས    ཞོལ། ༡༢༤ན༡ན།   ཀྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཐོབ་བྱ་མྲིན་པས་འགྲོ་བ་མེད་པ་དང༌། གཉྲིས་སྣང་གྲི་རྣམ་པའྲི་སྒོ་ནས་མྲི་འཕོགས་

པ་དང༌། དོན་དམ་པར་དྲི་མ་མྲི་ཟད་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་རྣམས་ནྲི་

འགོག་པའྲི་བདེན་པའྲི་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་རེན་ལམ་གྲི་དབྱེ་བ། བརེན་པ་རྣམ་པའྲི་རབ་དབྱེ། གྲངས་ཀྲི་དོན་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཤེས་པས་བསྡུས་པའྲི་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་

མོ། །གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་གཉེན་པོ་ཉྲིད་དུ་ཉོན་མོངས་ཀྲི་

ཟག་པ་མེད་པའྲི་ལམ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་དང་ཤེས་

སྒྲིབ་གཟུང་རོག་གྲི་གཉེན་པོ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་གཟུང་རོག་གྲི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་

རེས་ཐོབ་དང༌། མཉམ་གཞག་དེ་ཟག་པ་མེད་པ་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་སོ། །ཟག་མེད་དེས་

མཉམ་གཞག་མཐོང་སྒོམ་གཉྲིས་ཀ་བསྡུས་སོ། །གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྐབས་སུ་ཤེས་སྒྲིབ་

ཀྲི་གཉེན་པོ་སོན་པ་མ་འབེལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བསྡུས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་རང་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གྲིས་

ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་གཟུང་རོག་གྲི་གཉེན་པོ་ཉྲིད་དུ་གཞྲི་ཤེས་སྒོམ་པས་སོ། །

ངག་དོན་ནྲི། གཞྲི་ཤེས་བསྡུས་པའྲི་ལམ་བདེན་ཆོས་ཅན། གསུམ་དུ་ཡོད་

དོ། །ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་མེད་དང༌། ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་རོག་གྲི་ཟག་བཅས་གཅྲིག་

དང༌། ཟག་མེད་གཅྲིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིས་ནྲི་རང་སངས་རྒྱས་གཟུང་

རོག་གྲི་གཉེན་པོར་གཞྲི་ཤེས་སྒོམ་པར་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་རོག་གཉེན་པོར་གྱུར་པའྲི་

གཞྲི་ཤེས་ཡོད་བའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྐབས་འདྲི་ཉྲིད་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་

པའྲི་རེན་ལམ་གསུམ་པོ་དེ་ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པར་སོན་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་
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ལྟར་ན་སྐབས་འདྲིར་བསན་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་རྣམ་རྣམས་ཀང་ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་བསྒོམ་པའྲི་

རེན་གྲི་གང་ཟག །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བྱས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཅན་གྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་གང་ཟག་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞྲི་

ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་འདྲི་དག་སྒོམ་པའྲི་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ཉན་རང་ལའང་ཡོད་པར་

ཐལ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་རེ་སྦོར་སོགས་ཀང་ཡོད་དགོས་པས་ཉན་རང་ལ་སྦོར་བ་བཞྲི་

ཀ་ཡོད་པར་ཐལ་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། ལམ་དང་པོའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། ལམ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་

ལམ་དང་པོའྲི་རྣམ་པ་ལ་བྱེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། ཤེས་པ་པོའྲི་

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། ཤེས་པ་པོའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། གོང་

དུ་འཕོ་བ་པོའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་འདུལ་བ་པོའྲི་གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་པ་རོགས་པ་ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི་གོ་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ་ལམ་རྲིགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ལམ་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་རྨྲི་ལམ་དང༌། སྒ་བརྙན་དང༌། མྲིག་ཡོར་དང༌། སྲིག་

རྒྱུ་དང༌། སྒྱུ་མའྲི་རྣམ་པ་སེ་ལྔ་མདོ་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་དཔེ་

དེ་དག་གྲིས་མཚོན་པ། ཕྲིའྲི་གཟུང་བ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་དང༌། མ་སྐེས་

པ་དང༌། མ་འགགས་པ་དང༌། གཟོད་མ་ནས་ཞྲི་བ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོངས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་རོགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། དེ་དག་ནྲི་

སྤྲིར་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་གཟུང་རོག་ཙམ་གྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །ལམ་
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གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་པ་

དང༌། གོས་པ་མེད་པ་དང༌། སྤོས་པ་མེད་པ་དང༌། རློམ་པ་མེད་པ་དང༌། མྲི་གཡོ་བའྲི་

རྣམ་པ་སེ་དྲུག་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དག་གྲི་དོན་ནྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་བྱའྲི་

གྲྲིབ་པ་གཟུང་རོག་ཆགས་སོགས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། དད་སོགས་

ཀྲིས་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའྲི་བག་ཆགས་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་

པའྲི་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་དང༌། རང་གྲི་རོགས་པ་ཐོབ་པ་དང༌། ཐོབ་ཟྲིན་ཡོངས་སུ་

ཉམས་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ས་སོ་སོར་ངེས་

པའྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་ཚན་གསུམ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། རྲིམ་

བཞྲིན། བྱེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་གཞྲི་ཤེས་ཆོས་ཅན། ལམ་

གྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱེད་པ་པོའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་གྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའྲི་

གཞྲི་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནས། གཟུང་བ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་མཉམ་

གཞག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་གཟུང་རོག་

གྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུང་མེད་རོགས་པའྲི་མྲི་གཡོ་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པའྲི་བར་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ལམ་གྲི་བདེན་པ་ལ་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་སེའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་

སྤྲིར་ན་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་

ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་འཆད་དོ། །ར་བ་ནྲི། མདོ་ལས། ཤེར་

ཕྲིན་འདྲི་ནྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། ཤེར་ཕྲིན་འདྲི་ནྲི་དངོས་

པོ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་
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དྲུག་གསུངས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲིས། བདེན་པ་བཞྲི་པོ་ལ་སྦར་ནས་འཆད་

དོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སྤྲིར་བསན། སོ་སོར་བཤད། གྲངས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ནྲི། མདོ་”ལས
1
། རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། 

ལམ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང༌། འགོག་པའྲི་བདེན་པ་ལ་གྲངས་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

དང་ཞེས་བྱ་བ་དང་ལ་སོགས་པ་བདུན་དང་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་

ཁོངས་སུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །བདེན་བཞྲིའྲི་གོ་རྲིམ་སྐབས་གཞན་དང་མྲི་མཐུན་པ་ཅྲི་

ཞེ་ན། གཞན་དུ་བཤད་པ་ཡུལ་ཅན་རོགས་པའྲི་གོ་རྲིམ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་དོན་གྲི་རྲིམ་

པའྲི་སྒོ་ནས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྲི་ཀུན་

འབྱུང་བའྲི་བདེན་པ་དག་ནྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་དག་ནྲི་འབས་བུ་

ཡྲིན་ཞྲིང་ཅྲིག་ཤོས་རྣམ་བྱང་གྲི་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྲི་ལམ་གྲི་བདེན་པ་དག་ནྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་ལ་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་དག་ནྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། ལམ་

ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དེ། ཀུན་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་བརྒྱད། 

ལམ་གྲི་བདུན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་ལྔ། འགོག་བདེན་པའྲི་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་ཀུན་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་སང་གཉེན་དང༌། ལམ་གྲི་རྣམ་པ་

དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང༌། དུཿཁའྲི་རྣམ་པ་རང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། 

འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཕན་ཡོན་གྲི་སྒོ་ནས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བདེན་པ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པ་བསན་པ་དེ་ལས་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་རབ་སྐེ་རྐེན་གྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༩༦བ༤ན།   ལས    ཞོལ། ༡༢༥ན༦ན།   ལ་ཀ
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དང་གསུམ་དང༌། གཅྲིག་དང་གཅྲིག་སེ་དེ་ལྟར་ནའོ། །གང་ཞྲིག་གང་གྲི་གཉེན་པོ་

ཡྲིན་ཅེ་ན། ད་ལྟར་བའྲི་ཕུང་པོ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང༌། མ་འོངས་པའྲི་ཕུང་

པོ་ལ་འདུན་པས་མྲི་གནས་པ་དང༌། ཡང་སྲྲིད་ལ་དགའ་བ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ལམ་ཤེས་

ཀྲི་རྣམ་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་གང་ཡྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། འདུན་པ་དང་འདོད་

ཆགས་ལ་དགའ་བའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ཆགས་མེད་པ་དང༌། ཞེ་སང་

མེད་པ་དང༌། གཏྲི་མུག་མེད་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་

བ་”གང
1
་ཡྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་དང༌། གཏྲི་མུག་གྲི་

གཉེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་དག་ནྲི་ཆོས་

ཅན། རབ་ཏུ་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་རོག་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། བདེན་པའྲི་སེམས་ཅན་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་དག་ནྲི་

ཆོས་ཅན། རྐེན་གང་ཡྲིན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་

གཉེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ཀུན་འབྱུང་སང་བྱར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་སང་གཉེན་

གྲི་སྒོ་ནས་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་ལམ་གྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་བདུན་ཡྲིན་ཏེ། ལམ་རྲིགས་པ་སྒྲུབ་

པ་ངེས་འབྱྲིན་དེ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གཉྲིས་དང་གཉྲིས་དང་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་

ནའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། དམ་བཅའ་དང་འཐད་པའྲི་ཚུལ་དུ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

སྦར་ནས་བཤད་པ་ནྲི། ཚད་མེད་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་སྐབས་”འབྱྲིན
2
་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སེམས་

1  མ་ཕྱི། ༩༧ན༣ན།   གང    ཞོལ། ༡༢༥བ༦ན།   དང

2  མ་ཕྱི། ༩༧ན༧ན།   འབྱིན    ཞོལ། ༡༢༦ན༤ན།   འབེད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་སྐབས་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་མ་

འབེལ་བའྲི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་དབྱྲིངས་ཐ་མྲི་དད་”པ
1
་

རོགས་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྲིགས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་ཉན་རང་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པས་

རང་དོན་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་

རྣམ་པ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཚུལ་གཞལ་དུ་མེད་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པས་སེམས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བདེན་པར་ཆགས་པ་མེད་པའྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་དག་ནྲི་ཆོས་

ཅན། ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་”ཚུལ
2
་གྲིས་ལམ་

རྲིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་སྔ་མ་རྣམས་ཕྲི་མ་འདྲིའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས། འདྲི་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ལེགས་པ་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མྲི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། སོང་པ་དང༌། བདག་མེད་

པ་དང༌། ལྔ་པ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་རོགས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་”ཡྲིན་ཏེ
3
། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་རང་སྤྲིའྲི་མཚན་

ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྲིན་

ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། མདོ་ལས་སོང་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གསུངས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༩༧ན༧ན།   པ    ཞོལ། ༡༢༦ན༥ན།   ལ

2  མ་ཕྱི། ༩༧བ༢ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༡༢༦བ༡ན།   ཚུལ   * ཚུལ

3  མ་ཕྱི། ༩༧བ༤ན།   ཡན་ཏ    ཞོལ། ༡༢༦བ༢ན།   ཡྱིན་ཏེ   * ཡྱིན་ཏེ
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འགོག་བདེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བཞྲི་དང་སྦར་བ་ནྲི། ནང་དང་ཕྲི་དང་གཉྲིས་ཀ་སོང་པ་

ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། འགོག་པ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཏེ། ནང་དང་ཕྲི་དང་གཉྲིས་ཀའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་སུ་བདེན་པར་ཞེན་པའྲི་དྲི་མ་

དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སོང་པ་

དང༌། ཆེན་པོ་དང༌། དོན་དམ་པ་དང༌། འདུས་བྱས་དང༌། འདུས་མ་བྱས་དང༌། མཐའ་

ལས་འདས་པ་དང༌། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་དང༌། དོར་བ་མེད་པ་སོང་པ་ཉྲིད་

རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་སེ་བརྒྱད་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཞྲི་བ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་

ཏེ། ཀུན་བརགས་པའྲི་བདག་གྲིས་སོང་པ་དང་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་དང༌། དོན་དམ་པ་

དང༌། འདུས་བྱས་དང༌། འདུས་མ་བྱས་དང༌། རག་པ་དང༌། ཆད་པའྲི་མཐའ་དང་བལ་

བ་དང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་དང་རོགས་པའྲི་ཆོས་དོར་བ་མེད་པ་རྣམས་

ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དགག་པས་ཕེ་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ག་ནོམ་པ་

རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་གྲིས་ཀུན་བརགས་པའྲི་བྱེད་པ་པོར་ཞེན་པས་

དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དང༌། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། མྲི་དམྲིགས་པ་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་

རྣམ་པ་དེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཇྲི་ལྟར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

བརགས་པ་ཙམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་བདེན་པའྲི་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་འཁྲུལ་

པ་དང༌། དུས་སུ་འཁྲུལ་པ་རྣམས་དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དངོས་པོ་མེད་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་པོ་
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ཆོས་ཅན། ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་ངོ་བོ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་པའྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་དུ་ཞེན་པ་དགག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་འགོག་པའྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ནོ། །ལམ་བསེན་བྱར་

ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་འཐད་པའྲི་སྒོ་ནས་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་བྱར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་

རང་སྤྲིའྲི་”མཚན
1
་ཉྲིད་དང༌། འགོག་པ་ཐོབ་བྱར་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕན་ཡོན་གྲི་སྒོ་

ནས་བསན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སྤྲིར་ནྲི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མཚམས་

སྦར་བ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས། མདོ་ལས་

ཡུམ་འདྲི་ནྲི་དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའྲི་ཕ”རོལ
2
་ཏུ་ཕྲིར་པའོ། ཞེས་པ་ནས། ཡུམ་

འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་བཤད་བྱའྲི་མདོ་དགོད་

པའོ། །ལྷག་མས་དེ་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་”འགྲེལ
3
་པ་ལ། མདོར་བསན་པ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ནས་བཟུངས་”སེ
4
་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་པའྲི་མཐར་ཐུག་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་མདོ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་

ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་གྲངས་

བཞྲིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའྲི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་

ར་བདུན་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་

1  མ་ཕྱི། ༩༨ན༤ན།   མཆན    ཞོལ། ༡༢༧ན༤ན།   མཚན   * མཚན

2  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།   རལ    ཞོལ། ༡༢༧ན༥ན།   རོལ   * ཕ་རོལ

3  མ་ཕྱི། ༩༨ན༦ན།   འགྲལ    ཞོལ། ༡༢༧ན༦ན།   འགྲེལ   * འགྲེལ

4  མ་ཕྱི། ༩༨ན༧ན།    ཞོལ། ༡༢༧ན༦ན།   ཏེ
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པའྲི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་བཞྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའྲི་རྣམ་པ་སུམ་

ཅུ་ར་དགུར་བཞེད་དོ། །རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་སོན་པ་ན་ཉན་རང་བྱང་སེམས་དང་

ཐུན་མོང་བའྲི་རྣམ་པ་དེ་དག་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སོན་ཅེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རོགས་རྲིགས་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུས་པའྲི་

ཕྲིར་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ཡང་གཞྲི་ཤེས་དང༌། ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཉན་རང་དང༌། བྱང་

སེམས་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པས་རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་

པ་སོན་པ་ན་དེ་དག་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་རོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡང་དབྱེ་དགོས་

སོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུའྲི་ནང་

ནས་འདྲི་དག་ཉན་རང་ཐུན་མོང་བའྲི་རོགས་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། འདྲི་དག་བྱང་སེམས་

དང་ཐུན་མོང་བའྲི་རོགས་རྲིགས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འདྲི་དག་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་རོགས་

རྲིགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཞེས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་དང༌། 

བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་ཤེས་སུ་སོན་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །གཞན་དག་གྲིས་ནྲི་ཕོགས་

མ་མཐོང་བར་སྣང་ངོ་། །ངག་དོན་ནྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་དང་བཅུ་

ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་རོགས་རྲིགས་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་སོ་བདུན། 

བྱང་སེམས་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་རོགས་རྲིགས་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་སོ་བཞྲི། སངས་

རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་རོགས་རྲིགས་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་སོ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་ལ། སོ་སོར་བཤད། 

སྤྲིའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དང་པོ་ནྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་རྣམ་པ་ལ་བདུན་ལས་དང་པོ་དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའྲི་ལམ་ལ་དན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །འདྲི་ལ་དམྲིགས་པ། རྣམ་པ། ངོ་བོ། དགོས་པ། ས་

མཚམས་དང་ལྔ་ལས། དམྲིགས་པ་ནྲི། ལུས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། སེམས་དང༌། ཆོས་

རྣམས་ལ་དམྲིགས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་དག་དམྲིགས་པར་བཞག་ཅེ་ན། བྱྲིས་པ་ཕྲིན་

ཅྲི་ལོག་གྲི་བོ་ཅན་རྣམས་ལུས་ལ་བདག་གྲི་གནས་ཀྲི་དངོས་པོ་དང༌། ཚོར་བ་ལ་

བདག་གྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་གཞྲི་དང༌། སེམས་ལ་བདག་གྲི་དངོས་པོ་དང༌། ཆོས་ལ་

བདག་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྲི་རྒྱུར་རོག་པ་དེ་ལས་ལོག་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལ་ལུས་ནྲི་གསུམ་སེ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་མྲིག་སོགས་ནང་དང༌། གཟུགས་སོགས་

ཕྲི་དང༌། གཞན་གྲི་དབང་པོ་དང༌། རང་གྲི་དབང་རེན་སོགས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་

སོ། །ཚོར་བ་སོགས་གསུམ་ལའང༌། རེན་དང་དམྲིགས་ཡུལ་གྲི་སྒོ་ནས་དེ་བཞྲིན་དུ་

གསུམ་གསུམ་མོ། །རྣམ་པ་ནྲི། ལུས་མྲི་གཙང་བ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ། སེམས་མྲི་

རག །ཆོས་བདག་མེད་པར་སྒོམ་པའོ། །ངོ་བོ་ནྲི། ལུས་”ཚོར
1
་སོགས་ལ་རང་སྤྲིའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དེའྲི་དམྲིགས་རྣམ་མ་

རེད་པའྲི་དན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །དགོས་པ་ནྲི། བདེན་པ་བཞྲི་ལ་

འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་སེ། 

ལུས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༩༩ན༣ན།   ཐོབ    ཞོལ། ༡༢༨ན༤ན།    ཚོར   * ཚོར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོ། །གཉྲིས་པས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལ་འཇུག་སེ། ཀུན་འབྱུང་གྲི་གཙོ་བོར་སྲེད་པ་

གསུམ་དུ་རོགས་ནས་སོང་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པས་འགོག་པའྲི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་སེ། བདག་དང་བལ་བའྲི་རྣམ་ཤེས་

སྐད་ཅྲིག་མར་རོགས་པས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་ཚེ་བདག་ཆད་ཀྲི་དོགས་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བཞྲི་པས་ལམ་བདེན་ལ་འཇུག་སེ། ཆོས་”ཆགས
1
་སོགས་སང་བྱ་

དང༌། རྣམ་བྱང་བང་བྱར་རོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ས་མཚམས་ནྲི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་

ནས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུའྲི་དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་ལ་ཡོངས་སུ་རོག་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། ལུས་ཚོར་སོགས་ལ་རང་སྤྲིའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་རོག་པའྲི་དན་པ་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བརོན་

འགྲུས་འབྱུང་བས་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལམ་འཆད་ལ། དེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་འབྲིང་

གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞྲི་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལམ་

ཡྲིན་ཏེ། མྲི་དགེ་བ་སྐེས་པ་དང༌། མ་སྐེས་པ་དག་ལ་དམྲིགས་ནས་གོ་རྲིམ་ཞྲིན་དུ་

ཡང་དག་པར་སོང་བ་དང༌། མྲི་སྐེ་བ་དང༌། དགེ་བ་སྐེས་པ་དང༌། མ་སྐེས་པ་དག་ལ་

དམྲིགས་ནས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་འཕེལ་བ་དང་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་བང་དོར་ལ་སྤོ་བའྲི་

བརོན་འགྲུས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བསྒོམ་ཚུལ་ནྲི་དེ་ལྟར་བང་དོར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བདུན་

པ་བསྐེད། འབད་པ་བརོན་འགྲུས་རོམ། སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན། རབ་ཏུ་འཇོག་པར་

1  མ་ཕྱི། ༩༩ན༦ན།   ཆགས    ཞོལ། ༡༢༨བ༡ན།   ཚོགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དགོས་པ་ནྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཉམས་ཤྲིང་གཉེན་པོ་འཕེལ་པའོ། །

གསུམ་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་ལམ་ནྲི། བང་དོར་བྱེད་པའྲི་བརོན་

འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ནྲི་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉྲིད་དུ་བྱེད་པས་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་ལམ་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོས་བསྡུས་

པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྐང་པའྲི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་སྦོང་བའྲི་ལམ་

ཡྲིན་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སོགས་ལ་དམྲིགས་ནས་

སོང་བའྲི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒོམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་

དང་བཅས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་གྲོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཞྲིའོ། །བཞྲི་གང་ཞེ་ན། 

འདུན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་གུས་སྦོར་དང༌། བརོན་འགྲུས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་

”རགས་སྦོར
1
་དང༌། སེམས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་སྔོན་གོམས་པའྲི་ས་བོན་བརགས་པ་

དང༌། དཔོད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་གཞན་གྲིས་བསན་པའྲི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་

རྣམས་ལ་བརེན་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ལ་རེག་པའོ། །དེ་ལ་ཡང་

དབུས་མཐར། ལེ་ལོ་དང་ནྲི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརེད་དང་བྱྲིང་དང་རྒོད་པ་

དང༌། །འདུ་མྲི་བྱེད་དང་འདུ་བྱེད་དང༌། །འདྲི་དག་ཉེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། ཞེས་པ་ལྟར། 

མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལྔ་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་གཉེན་པོར་སོང་བའྲི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བསྒོམ་སེ། 

དེ་ལ་ལེ་ལོའྲི་གཉེན་པོ་དངོས་ནྲི། རོལ་བའོ། །དེའྲི་གནས་ནྲི་འདུན་པའོ། །རྒྱུ་ནྲི་དད་

པའོ། །འབས་བུ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པའོ། །གདམས་ངག་བརེད་པའྲི་གཉེན་པོ་དན་

པའོ། །བྱྲིང་རྒོད་ཀྲི་གཉེན་པོ་ཤེས་བཞྲིན་ནོ། །བྱྲིང་རྒོད་སོགས་ཀྲི་གཉེན་པོ་འདུ་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩༩བ༥ན།   རགས་སྤོར    ཞོལ། ༡༢༩ན༡ན།   རག་སྦོར   * རགས་སྦོར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོར་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའྲི་སེམས་”པའོ
1
། །བྱྲིང་རྒོད་ཞྲི་

བ་ན་སེམས་འདུ་བྱེད་པའྲི་གཉེན་པོར་བཏང་སོམས་སོ། །དགོས་པ་ནྲི། རྫུ་འཕྲུལ་

སོགས་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་སེམས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བ་བྱས་པ་ལ་དོ་བ་དང་

རེ་མོའྲི་སྦོར་བ་འབྱུང་བས་མངོན་པར་རོགས་པར་སྦོར་བའྲི་ལམ་འཆད་ལ། དེ་ཡང་

དོ་བ་དང་རེ་མོ་གང་རུང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་བདེན་པ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དད་པ་དང༌། བང་

དོར་བྱེད་པར་སྤོ་བའྲི་བརོན་འགྲུས་དང༌། བདེན་པའྲི་དམྲིགས་པ་མ་བརེད་པའྲི་དན་

པ་དང༌། དམྲིགས་པ་ལ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བདེན་པར་རྣམ་པར་

འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་དབང་པོའྲི་རྣམ་པ་ལྔ་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རོགས་པར་

སྦོར་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་པ་མངོན་རོགས་ལ་དབང་བྱེད་པའྲི་རྣམ་བྱང་དབང་པོ་

གང་ཞྲིག་སོབས་ཀྲི་ངོ་བོར་མ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། ལྔ་པ་ནྲི། དོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ་

བཟོད་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་མཆོག་འབྱུང་བས་དེའྲི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་

འབེལ་བའྲི་ལམ་འཆད་ལ། དེ་ཡང་བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་གང་རུང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང༌། དད་པ་དང༌། བརོན་འགྲུས་དང༌། དན་པ་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་

རབ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་དང་འབེལ་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། 

རང་རང་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་བརྲི་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་སོབས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་

བྱུང་གྲི་དད་སོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དྲུག་པ་ནྲི། དོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་རོགས་པ་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བའྲི་ལམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༡ན།    ཞོལ། ༡༢༩ན༤ན།   དཔའོ   * པའོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འབྱུང་བས་དེའྲི་འོག་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་ལམ་འཆད་ལ། དེ་ཡང་བདེན་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ལ་དམྲིགས་ནས། དེ་ལས་སེམས་མྲི་གཡེང་བར་བྱེད་པའྲི་གནས་ཀྲི་

ཡན་ལག་དན་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲི་ཡན་ལག་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང༌། 

མཐོང་སངས་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་ཡན་ལག་བརོན་འགྲུས་དང༌། ཕན་ཡོན་གྲི་

ཡན་ལག་དགའ་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྲི་གཞྲི་གནས་དང་ངོ་བོའྲི་ཡན་ལག་

ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བཏང་སོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཡན་

ལག་གྲི་རྣམ་པ་བདུན་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་རོགས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་པ་

མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐོང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་དག་སྒོམ་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི། དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམྲིགས་ནས་

དེས་དབེན་པ་ཚོལ་ཞྲིང་གནས། ཀུན་འབྱུང་ལ་དམྲིགས་ནས་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བ་ཚོལ་ཞྲིང་གནས། འགོག་པ་ལ་དམྲིགས་ནས་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཚོལ་

ཞྲིང་གནས། ལམ་ལ་དམྲིགས་ནས་ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སོང་བས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་

བ་ཚོལ་བསེ། ལྷག་མ་དྲུག་སྒོམ་ཚུལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་ཡན་

ལག་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། དབུས་མཐའྲི་འགྲེལ་བཤད་ལས། མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་

ཆུབ་ནྲི་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་དན་པ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ནྲི་བྱང་

ཆུབ་དང་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་ཡན་ལག་གོ། །ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ནྲི་རོགས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ན་བྱང་ཆུབ་སེ། དེ་དག་གྲི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པས་ན་ཡན་ལག་གོ 

། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

བདུན་པ་ནྲི། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་འབྱུང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བས་དེའྲི་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་ངེས་པར་འབྱྲིན་པའྲི་ལམ་འཆད་ལ། དེ་ཡང་

ངེས་པར་དམྲིགས་པ་དང་སྒོམ་ཚུལ་གོང་དང་འད་ཞྲིང༌། ངོ་བོ་ནྲི་མཐོང་ལམ་མཉམ་

གཞག་ཏུ་རོགས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའྲི་ཡང་

དག་པའྲི་ལྟ་བ་དང༌། རང་གྲིས་རོགས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་ངག་ཀུན་

ནས་སོང་བ་ཡང་དག་པའྲི་རོགས་པ་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་རང་གྲིས་

རོགས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་སོན་པར་བྱེད་པ་ཡང་དག་པའྲི་ངག་དང༌། སྲོག་གཅོད་

སོགས་ལུས་ཀྲི་ལས་རྣམ་པར་”དག
1
་པ་ཡང་དག་པའྲི་ལས་ཀྲི་མཐའ་དང༌། ཁ་

”གསག
2
་དང་ཚུལ་འཆོས་སོགས་མེད་པས་ཡང་དག་བའྲི་འཚོ་བ་དང༌། སྒོམ་སང་

མ་ལུས་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་དེའྲི་གཉེན་པོ་ལ་རོལ་བ་ཡང་དག་པའྲི་རོལ་བ་དང༌། ཞྲི་

གནས་དང་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཏང་སོམས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་མ་རེད་པའྲི་དན་པ་དང༌། 

མངོན་ཤེས་སོགས་ཡོན་གཏན་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སྒྲིབ་པ་སེལ་བའྲི་ཆེད་དུ་བསྒོམ་པ་

ཡང་དག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཕགས་པའྲི་ལམ་ཡན་ལག་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་དག་པར་ངེས་པར་འབྱྲིན་པའྲི་

ལམ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོམ་སང་རྣམ་པར་དག་པར་”བྱེད
3
་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་དང་སོབ་མ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་

ཀུན་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་གྲི་རེན་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་གཉེན་པོའྲི་ལམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༧ན།   ངག    ཞོལ། ༡༣༠ན༤ན།   དག   * དག

2  མ་ཕྱི། ༡༠༠བ༧ན།   གསག    ཞོལ། ༡༣༠ན༤ན།   གསོག

3  མ་ཕྱི། ༡༠༡ན༢ན།   བད    ཞོལ། ༡༣༠ན༦ན།   བེེད   * བེད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལ། རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། གོ་

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སོང་པ་དང༌། བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་དང་པོ་སོང་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བདག་ཏུ་ལྟ་བས་བྱས་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འགོག་པ་དང་ལམ་གྲི་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ནྲི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་གཉྲིས་པ་མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

བདག་ལྟ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མྲི་རག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བའྲི་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རོགས་

པའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཅན། གསུམ་པ་སོན་པ་མེད་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཁམས་གསུམ་པ་ལ་བང་བྱར་སོན་པའྲི་གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སོང་པ་

ཉྲིད་དང་། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། བསྡུ་བར། གང་དུ་སོང་པ་ཉྲིད་

དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པ་བྱེ་བག་མེད་པར་གསུངས་པ་དེར་ནྲི་དེ་

དག་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བལྟ་བར་

བྱའོ། །གང་དུ་དེ་དག་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྒ་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་དེར་ནྲི་དེ་དག་བསྒོམ་

པ་ལས་བྱུང་བ་འཇྲིག་རེན་པ་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བལྟ་བར་

བྱའོ། །གང་དུ་དེ་དག་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོའྲི་སྒར་གསུངས་པ་དེ་ནྲི། དེ་དག་འཇྲིག་

རེན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བལྟ་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་སྤྲུལ་པའྲི་ལམ་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་མོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྲི་ནང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མྲིན་པས་ཕ་རོལ་གྲི་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ཞེས་བྱ་

བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྲི་གཉྲིས་དང༌། སྡུག་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཅྲིག་སེ་དེ་ལྟར་

ནའོ། །རྣམ་ཐར་འདྲི་དག་ས་གང་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གང་གྲིས་བསྒོམ་ཞེ་ན། གང་

ཟག་ནྲི་ཐེག་ཆེན་པ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོས་ཀང་བསྒོམ་སྲྲིད་ལ། ཉན་ཐོས་ཕྲིར་མྲི་

འོང་ལུས་མངོན་བྱེད་དང༌། དགྲ་བཅོམ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ་རྣམས་

ཀྲིས་བསྒོམ་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། རྣམ་ཐར་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཐོབ་པ་རེན་གྲི་ཁད་

པར་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མཛོད་ལས། གཟུགས་མེད་ཅེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་གྲི། །རེན་

ཅན་ལྷག་མ་མྲི་ལས་སྐེ། ཞེས་པ་ལྟར་མྲིའྲི་རེན་ལ་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །སེམས་ནྲི་

མཛོད་ལས། མྲི་སྡུག་བསམ་གཏན་གཉྲིས་ན་ཡོད། ཅེས་པ་ལྟར། རྣམ་ཐར་དང་པོ་

གཉྲིས། འདོད་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་སས་བསྡུས་པའྲི་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་

པའྲི་གཉེན་པོར་རྲིམ་བཞྲིན་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉྲིས་པ་ལ་བརེན་པར་བཤད་

ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། བསམ་གཏན་བཞྲི་པའྲི་རབ་མཐའ་ལ་བརེན་པར་བཤད་

ཅྲིང༌། འགྲེལ་ཆེན་ལས། གོ་རྲིམ་གཞྲིན་དུ་ནང་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མྲིན་

པའྲི་བདག་ཉྲིད་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་བརེན། 

ཞེས་གཟུགས་མེད་ལ་ཡང་བརེན་པར་བཤད་པ་དང༌། ཉྲི་སྣང་དུའང་དེ་དང་མཐུན་

པར་བཤད་པ་ནྲི། མཛོད་ཀྲི་དེ་ཉན་ཐོས་པའྲི་ལུགས་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་དེ་

ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་ལ། འདྲིའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་ལམ་ནྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲིས་

བསྡུས་པ་བྱང་སེམས་ཁོ་ནས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བྱང་སེམས་ཐབས་ལ་མཁས་

པས། གཟུགས་མེད་ཀྲི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ཀང་གཟུགས་ལ་བལྟ་ནུས་ཏེ། འདོད་
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སེམས་ལ་བརན་ནས་འདས་ལམ་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་བཞྲིན་སམ་དུ་དགོངས་ནས་

འགྲེལ་ཆེན་གཉྲིས་སུ་”དེ
1
་ལྟར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་དང་པོ་སྒོམ་པ་པོ་

གཟུགས་མེད་ཀྲི་སོམས་འཇུག་ཐོབ་ན་རང་ལ་གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་མོས་པ་ཡྲིད་

བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་བཞག་པའྲི་རྣམ་ཐར་གཉྲིས་པ་བསྒོམ་པ་པོ་གཟུགས་མེད་ཀྲི་

སོམས་འཇུག་ཐོབ་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་ལ་གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་བཤྲིག་ཅྲིང༌། 

མ་ཐོབ་ན་རང་ལ་གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲིས་བཤྲིག་ནས་སྒོམ་

མོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སྒོམ་ཞེ་ན། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གཉྲིས་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི 

བལྟའོ། །དམྲིགས་པ་གང་ལ་ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་

བཟང་པོ་དང་ངན་པ་རྣམས་ལའོ། །ཆེ་ཆུང་ནྲི་སྣོད་བཅུད་ཀྲི་གཟུགས་དང༌། བཟང་

ངན་ནྲི་མཛེས་མྲི་མཛེས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་ཐར་དང་པོས་ནྲི། ནང་

ལྟ་བ་པོ་རང་ལ་གཟུགས་ཅན་དང༌། རྣམ་ཐར་གཉྲིས་པས་གཟུགས་ཅན་མྲིན་པའྲི་

འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་པས་བལྟ་ལ། གཉྲིས་ཀས་ཀང་ཆེ་ཆུང་སོགས་དེ་དག་ལ་དེ་

བས་ཀང་ཆེ་བའམ་ཆུང་བ་སོགས་གང་དང་གང་དུ་སྤྲུལ་འདོད་པ་དེ་དང་དེར་མོས་

པར་བྱེད་པའོ། །ངེས་ཚིག་ནྲི་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མྲིན་པའྲི་

རྣམ་ཐར་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རྲིམ་བཞྲིན། རང་ལ་གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་རྣམ་པར་མ་

བཤྲིག་པ་དང༌། རྣམ་པར་བཤྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དགོས་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་

སྤྲུལ་པས་སྒྲིབ་པའྲི་གཉེན་པོར། གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་”བཤྲིག
2
་མ་བཤྲིག་གཉྲིས་

ཀྲི་དགོས་པ་ནྲི། སྤྲུལ་པ་བྱེད་པའྲི་ཚེ། སྤྲུལ་པ་པོ་སྣང་བ་དང་མྲི་སྣང་བར་བྱ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༡ན།   ནེ    ཞོལ། ༡༣༡ན༦ན།   དེ   * དེ

2  མ་ཕྱི། ༡༠༢ན༥ན།   བཤག    ཞོལ། ༡༣༡བ༤ན།   བཤག   * བཤྱིག
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ཕྲིར་རོ། །རྣམ་ཐར་གསུམ་པ་སྒོམ་ཚུལ་ནྲི། གནས་སོ། གང་ལན་སྡུག་པའྲི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་ལའོ། །དགོས་པ་ནྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་དགའ་བ་

དང༌། མྲི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་མྲི་དགའ་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དེ་དག་གྲི་གཉེན་པོར། 

ཇྲི་ལྟར་ན་སྦོར་བའྲི་དུས་སུ་སྡུག་མྲི་སྡུག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང་རེས་སུ་

འབེལ་བའྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། དངོས་གཞྲིའྲི་དུས་སུ་སྡུག་པར་རོ་གཅྲིག་པའྲི་འདུ་ཤེས་

གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་མོ། །འདྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་རྣམ་ཐར་གསུམ་གྲི་མཆོག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཕགས་པ་རྣམས་འདྲི་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པས། མདོ་ལས་

ལུས་ཀྲི་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་རོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་སོ། ཞེས་སོགས་

སོ། །རྣམ་ཐར་འདྲི་དག་ལ་སྒོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འགྱུར་མ་དག་པའོ། །ངག་དོན་ནྲི། ལམ་

ཤེས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་རྣམ་ཐར་གསུམ་པོ་འདྲི་ཆོས་ཅན། སྤྲུལ་

པའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྲིས་གཞན་དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་དབང་

འབྱོར་བར་བྱ་བའྲི་ཆེད་གཙོ་བོར་སྒོམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་མཐོང་བའྲི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའྲི་ལམ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་

པོ་ནྲི། བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་གཟུགས་མེད་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་རྣམ་པ་

བཞྲི་ཆོས་ཅན། ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་པའྲི་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཏེ། རང་

སའྲི་རོ་མང་གྲི་སྒྲིབ་པ་ལས་གྲོལ་ཕྲིར་དུ་སྒོམ་པའྲི་གཟུགས་མེད་ཀྲི་རྣམ་ཐར་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པའྲི་

རྣམ་ཐར་ཆོས་ཅན། ཞྲི་བར་གནས་པའྲི་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཏེ། འདུ་ཤེས་དང་

ཚོར་བ་འགོག་པའྲི་སོམས་འཇུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ལྔའོ། ཞེས་དོན་
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བསྡུ་བའོ། །

བཞྲི་པ་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་ལ་ཆོས་ཅན། དགུ་ཡོད་དེ། འདས་

ལམ་གྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པའྲི་བསམ་གཏན་བཞྲི་དང་གཟུགས་མེད་པ་བཞྲི་དང༌། འདས་

ལམ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་ཐོབ་པའྲི་འགོག་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་

ཕྲིར། འདྲིར་འགོག་པའྲི་སོམས་འཇུག་གྲི་མཐའ་དཔད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་སྔ་མའྲི་

ལུགས་དགོད་པ་དང༌། འདྲིར་སོབ་དཔོན་གྲི་ལུགས་གང་ཡྲིན་དཔད་པའོ། །དང་པོ་

ནྲི་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལྟར་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འགོག་པའྲི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་གང་ཞེ་ན། ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ལ་སྲྲིད་

པའྲི་རེ་མོ་ལས་གེན་དུ་བསྐོད་པའྲི་ཞྲི་བར་གནས་པའྲི་འདུ་ཤེས་སྔོན་དུ་བཏང་བའྲི་

ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་བསན་པ་མྲིན་པ་རྣམས་

དང༌། བསན་པ་དེ་དག་ལས་ཀང་ཁ་ཅྲིག་འགོག་པ་ལ་འགོག་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་

པ་ཞེས་གདགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞྲི་གནས་ཁད་པར་ཅན་སྲྲིད་རེའྲི་

སེམས་དང༌། ལྷག་མཐོང་ཁད་པར་ཅན་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཤེས་རབ་

གཉྲིས་ལ་བརེན་ནས། ཉན་རང་འཕགས་པ་དག་ཚོར་འདུ་རགས་པ་སོ་མྲི་གསོད་པ་

ཞྲི་བར་གནས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་གནས་པ་མཆོག་ལ་གནས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། 

བྱང་སེམས་འཕགས་པ་གཞན་དོན་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་རལ་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་དུ། 

དགག་བྱ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆོས་བསན་པ་མྲིན་པ་ཚོགས་དྲུག་

འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། བསན་པ་ཀུན་གཞྲི་དང༌། ཉོན་ཡྲིད་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་

ནས་ཉོན་ཡྲིད་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཀག་ཅྲིང༌། རེ་ཤྲིག་སྐེ་བ་དང་མྲི་མཐུན་པར་
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བྱས་པ་ལ། འགོག་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བཞེད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གྲགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དག་ནྲི་སྤོས་པའྲི་མཚན་མ་མ་ལུས་

པ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་འགོག་

པའྲི་སོམས་འཇུག་ཏུ་བཞེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་འཕགས་སེང་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཞེད་ཅེ་ན། ཁ་ཅྲིག་སྤོས་པ་

བཀག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་འཕགས་སེང་གྲི་དགོངས་པར་འདོད་

པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་འདྲིར་འདས་ལམ་དངོས་སུ་འཆད་པར་རྲིགས་པ་ལ། ཉྲི་ཁྲི་

སྣང་བར། འགོག་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་

གྲིས་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་འདས་ལམ་སོབས་ཀྲིས་ཐོབ་པས་འདས་ལམ་དུ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་མ་ཟད། ཉན་རང་འཕགས་པ་སྤོས་པ་བཀག་པའྲི་མྲི་

རོག་ཡེ་ཤེས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཡོད་དགོས་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་

པའྲི་ཉན་རང་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན། ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རོགས་པ་མེད་པར་འདོད་བཞྲིན་དུ་ཚུལ་འདྲི་ཁས་བངས་ན་འགལ་བ་འདུ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་གཞུང་གྲི་དགོངས་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་དུ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སེ་ཚན་གྲི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། ཐོད་རྒལ་གྲི་སེལ་

ཆོས་བཤད་པས་དེར་འགྱུར་ན། འདོད་སེམས་ཀང་དེར་ཐལ་ཞྲིང༌། ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སེ་ཚན་དུ་བཤད་པས་དེར་ཁས་ལེན་ན། ཟད་པར་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀང་

སྤོས་པ་བཀག་པའྲི་མྲི་རོག་ཡེ་ཤེས་ལ་འདོད་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་
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ན་འཕགས་སེང་གྲི་དགོངས་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་བཤད་

པ་དང་མཐུན་པར་གསལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་

དབུ་མ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་གཞྲི་ཁས་ལེན་པ་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། དབུ་མ་པ་ཡྲིན་

པས་ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་དགོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། རྣལ་འབྱོར་དཔོད་པའྲི་དབུ་

མ་པ་ནྲི་ཐ་སད་དུ་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་བའྲི་མཐའ་རྣམ་པར་འཇོག་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར། སོབ་དཔོན་བཟང་སྐོང་གྲིས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཀུན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་བྱ་རྣམ་པ་བཅུས་བསྡུས་པའྲི་སྲིང་པོ་

མཁེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་ཆེས་

ལེགས་ཏེ། ཡོོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་དམྲིགས་པའོ། ཞེས་ཐེག་བསྡུས་སུ་ཀུན་གཞྲིའྲི་

རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་གནས་བཅུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་གནས་དེ་དག་མཁེན་པ་རྣམ་

མཁེན་གྲི་དོན་དུ་གསུངས་པས་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་བཞེད་པར་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་

གསལ་ལོ། །ཚིག་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མདོར་བསྡུས་པར་བཀོད་དོ། །ལྔ་པ་སོང་

བའྲི་ལམ་ལ་ཡུལ་བདེན་པ་བཞྲིས་བསྡུས་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་བཟོད་པ་བཞྲི་ཆོས་ཅན། སོང་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའྲི་ལམ་གྲི་

རྣམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དྲུག་པ་ནྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རྣམ་པ་

བཅུ་ཅོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་ཏེ། རོགས་བྱང་གྲི་རྒྱུ་ཚོགས་གཉྲིས་

ཀྲི་གཙོ་བོ་མ་ཚང་བ་མེད་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་རོགས་རྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་

པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་མདོར་བསན། རྒྱལ་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྣམ་
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པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་སོབས་སོགས་སོ་དགུ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐུན་

མོང་མྲིན་པའྲི་ལམ་གཅྲིག་པུ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་ལམ་དུ་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་

རོགས་རྲིགས་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་རོགས་པ་ཡྲིནཔའྲི་

ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་བརེན་པ་ཡོན་ཏན་དང༌། རེན་ཡེ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས། 

སོབས་བཅུ་ནྲི། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་དེ་ལ་ནྲི་བཞྲི་ཡོད་པ་ལས་རེ་ཤྲིག་སོབས་

བཅུ་དང་པོར་འཆད་ལ། དེ་ཡང་སྦྲིན་པ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་གནས་དང་

དབུལ་པོ་འབྱུང་བ་གནས་མྲིན་པ་སོགས་དང༌། ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་དང་གདུལ་

བྱའྲི་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་སམ་

རྲིགས་དུ་མ་དང༌། དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མྲིན་པ་དང༌། མཐོ་རྲིས་དང་ཐར་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའྲི་ལམ་དང༌། བསམ་གཏན་སོམས་འཇུག་”གྲིས་ཀུན་
1
་ནས་

ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང༌། སྔོན་གྲི་གནས་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་དན་པ་

དང༌། འཆྲི་འཕོ་དང༌། སྐེ་བ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་

འཇུག་པའྲི་མཁེན་པ་རྣམ་པ་བཅུ་ཆོས་ཅན། སོབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། མྲི་མཐུན་

ཕོགས་འཇོམས་པ་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་མཁེན་

པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་མྲི་འཇྲིགས་པ་བཞྲི་ནྲི། ང་ནྲི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་བདག་ཉྲིད་ཞལ་

གྲིས་འཆེས་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་བྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་བརོད་པ་

དང༌། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་བྱང་ཆུབ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༤ན༣ན།   གྱིས་ཀུན་    ཞོལ། ༡༣༣བ༤ན།   གྱི་འདུན
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འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་བསན་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཉྲིད་

དུ་ཞལ་གྲིས་འཆེས་པ་ལ་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་བཞྲི་

ཆོས་ཅན། མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་དོན་སངས་རོགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

དམ་བཅས་པ་དང༌། གཞན་ལ་ལམ་དེའྲི་བར་ཆད་བསན་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒོལ་

བའྲི་བག་ཚ་བ་མེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་སོ་

སོ་ཡང་དག་པར་རྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་མཁེན་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང༌། དོན་དང༌། ངེས་པའྲི་ཚིག་དང༌། སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་

དག་པར་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་དང༌། ཆོས་ཀྲི་རང་

དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ཡུལ་གྲི་སྐད་སོ་སོ་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཡུལ་ལ་

ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་མ་འདེས་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། སྐུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དང༌། གསུང་ལ་ཅ་ཅོ་དང༌། ཐུགས་

ལ་དན་པ་ཉམས་པ་དང༌། ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང༌། འཁོར་འདས་ལ་

བདེན་པའྲི་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འདུ་ཤེས་དང༌། སོ་སོར་མ་བརགས་པར་གདུལ་བྱ་ཡལ་

བར་འདོར་བའྲི་གཏང་སོམས་མྲི་མངའ་པའྲི་སྤོད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཆོས་ཅན། སྤོད་པ་

མ་འདེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀྲི་རྲིགས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བའྲི་སྤོད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། གཞན་དོན་ལ་འདུན་པ་དང༌། དེ་ལ་སྦོར་བའྲི་བརོན་འགྲུས་དང༌། དེའྲི་

ཐབས་མ་བརེད་པའྲི་དན་པ་དང་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། 

མཁེན་པ་ཟད་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་

ཉམས་པ་མྲི་མངའ་བའྲི་རྣམ་པ་དྲུག་ཆོས་ཅན། རོགས་པ་མ་འདེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་
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ཀྲི་རྲིགས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་བའྲི་རོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། འཕྲིན་ལས་མ་

འདེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་དུས་ཀྲི་ཀུན་སོང་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགྲོ་ཞྲིང༌། དེ་དུས་ཀྲི་ཀུན་

སོང་ཡེ་ཤེས་རེས་སུ་འབང་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དུས་གསུམ་

གཟྲིགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཡེ་ཤེས་མ་

འདེས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གྲི་

ཤེས་པས་མ་ཆགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པས་མ་ཐོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་

རྣམ་པ་དག་གོ ། 

གཉྲིས་པ་རེན་ཡེ་ཤེས་ལ་གསུམ་ལས། ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གནས་ལུགས་སུ་མཐུན་པར་བཤད་པའྲི་དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་བྱུང་གྲི་

རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སེད་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དབང་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་སྒོ་

ནས་མངའ་བསྒྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་

ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་རྣམ་མཁེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སེད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་

རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སོགས་
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སོ། །ཅྲི་རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་འདྲི་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། སྤྲིར་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྒོམ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་

དང༌། མཚན་ཉྲིད་རེས་སུ་དཔོད་པའྲི་སྒོམ་དང༌། སོན་ལམ་གྲི་སྒོམ་མོ། །དང་པོ་ནྲི། 

གང་སྒོམས་པ་ན་བོ་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བར་མྲི་སྐེ་བར། རེས་སུ་མཐུན་པ་”ཙམ
1
་

དུ་སྐེ་བས་ཏེ། དཔེར་ན་ཚོགས་ལམ་དུ་དབང་པོ་ལྔ་བསྒོམས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི། གང་བསྒོམས་པ་ན་བོ་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བར་སྐེ་བ་སེ། དཔེར་ན་ཚོགས་ལམ་

དུ་དན་པ་ཉེར་གཞག་བསྒོམས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། མ་འོངས་པ་ན་རང་རྒྱུད་ལ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་དེ་དང་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་འདྲི་དང་འདྲིའོ་

ཞེས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ཅྲིང་སོ་སོར་རོག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་དཔོད་པར་བྱེད་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། གོ་འཕང་དེ་དང་དེ་ཐོབ་པར་ཡྲིད་ཀྲིས་སོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་

ཆེད་དུ་ཚོགས་གསོག་པར་བྱེད་པའོ། །ལས་དང་པོ་བ་ཉྲིད་ནས་ཚུལ་བཞྲི་པོ་འདྲིས་

བསྒོམ་བྱར་མ་གྱུར་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྲི་མེད་དོ། །དེ་ལས་རྣམ་མཁེན་གྲི་

རྣམ་པ་འདྲི་དག་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ། ཐུན་མོང་

གྲི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞྲི་ནྲི་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་སྒོམ་པ་

ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་དེ་དག་གྲི་རྒྱུད་ལ་སྤྲིར་གཞྲི་ཤེས་ལམ་ཤེས་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་

བར་སྐེ་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ལམ་ཤེས་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་སྐེ་བའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བར་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སོབས་སོགས་སོ་དགུ་ནྲི་རེས་མཐུན་པ་

ཙམ་ཡང་མྲི་སྐེ་བས་མཚན་ཉྲིད་རེས་སུ་དཔོད་པ་དང༌། སོན་ལམ་གྲི་”ཚུལ
2
་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༥ན༤ན།   ཅམ    ཞོལ། ༡༣༤བ༦ན།   ཙམ   * ཙམ

2  མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༡ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༡༣༥ན༤ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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སྒོམ་པར་བྱེད་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་དུ་ནྲི་སོབས་སོགས་ཀང་རེས་མཐུན་པ་

ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་མོས་པ་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པ་དང༌། གྲངས་ཀྲི་

མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་ནྲི། ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡོད་

པའྲི་བྱེ་བག་གྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་པ་མེད་པ་དང༌། ཟག་པ་དང་

བཅས་པ་དག་ཀང་ཡྲིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་སོ་དྲུག་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཤྲིན་ཏུ་མ་སངས་པའྲི་

ཕྲིར་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་ཆེད་དུ་

གཉེར་ནས་སོང་བའྲི་གཉེན་པོར་གཞྲི་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་གང་ཡང་སྒོམ་པར་མྲི་

བྱེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་”ཙམ
1
་ཡྲིན་གྲི་སྤྲིར་བྱང་

སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བྱང་སེམས་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་

མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བས་སོ། །ཡང་ན་གཞུང་ཚན་གསུམ་པོ་འདྲིས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་

གཞྲི་ཤེས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་མེད། བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ལམ་ཤེས་

གཉྲིས་ཀ་ལ་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཡོད། སྒྲིབ་གཉྲིས་གང་གྲིའང་ཟག་བཅས་

མྲི་སྲྲིད་ཅེས་བསན་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་པར་བྱ་ཞྲིང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་ཁོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༥ན།   ཙམ    ཞོལ། ༡༣༥བ༢ན།   ཅམ



 1001 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ནའོ། ཞེས་པའང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མྲིན་ནོ། ཞེས་བཤད་

ན་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དག་ནྲི་སྐབས་འདྲིར་རང་གྲི་

ངང་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་དོ། །གཞུང་ཚན་གཉྲིས་ལ་ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་མེད། བྱང་སེམས་

ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ལམ་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཡོད་དེ། ཉན་ཐོས་

ཉོན་མོངས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སོང་བས་ཁབ། བྱང་”སེམས
1
་གཞྲི་ཤེས་དང་ལམ་

ཤེས་གང་ཡང་ཉོན་མོངས་ཀྲི་གཉེན་པོར་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་མྲི་སྒོམ་གྲི་གཙོ་བོར་

ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་གཉེན་པོར་ལམ་སྒོམ་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་པོ་ནྲི་ཟག་པ་མེད་པ་ཁོ་ན་དག་

ཡྲིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་

སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣམ་པ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་ན་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་

གསུམ་ཡོད་དེ། །གཉྲིས་པ་སྒོམ་པ་པོ་རེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་

སྦར་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་སྦོར་བ་ཁད་པར་ཅན་དག་གྲིས་རྣམ་པ་རྣམས་སྒོམ་དགོས་ན་

དེ་དག་ཀང་སྦོར་བ་པོ་ཁད་པར་ཅན་བསན་པ་མེད་པར་བརོད་པར་མྲི་ནུས་པས་

སྦོར་བའྲི་སྔོན་དུ་ཡུམ་ཉན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྣོད་སྦོར་བ་པོ་འཆད་དོ། །ར་བ་ནྲི། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །དགེ་བའྲི་བཤེས་ཀྲིས་མགོན་བཅས་པ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༢ན།   སེམས    ཞོལ། ༡༣༥བ༥ན།   སམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་པས་འདྲི་རེ་རེ་ཞྲིང་གྲི་མཇུག་ཏུ་སྦར་ནས་འགྲེལ་པས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །

འགྲེལ་པ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བར་རྣམ་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཡུམ་འདྲིའྲི་གཞུང་ཉན་པའྲི་སྣོད་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་སངས་རྒྱས་

ལ་སོགས་པ་བཞེད་དེ། ཁོད་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་

སྤྲིར་དགེ་བའྲི་ར་བ་དང་པོར་བསྐྲུན་ཅྲིང་ཕྲིས་གོང་ནས་དུ་”སྦངས
1
་པ་ཐེག་ཆེན་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་

ཅན། དེའྲི་ཚིག་འཛིན་པའྲི་སྣོད་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞེད་དེ། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ལ་སོགས་པ་བསེན་བཀུར་གྲིས་མཉེས་པར་

བྱས་པ་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེའྲི་དོན་མ་”བརེད
2
་པར་སེམས་དཔའྲི་སྣོད་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞེད་དེ། སངས་རྒྱས་སོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྲི་དོན་ཡོངས་

སུ་འདྲི་བ་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། དེའྲི་དོན་སྒོམ་བྱུང་ཚུལ་བཞྲིན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པའྲི་སྣོད་ཉྲིད་

ཡྲིན་པར་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བཞེད་དེ། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དག་གྲིས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་གང་གྲིས་སྒོམ་པའྲི་སྦོར་བའྲི་དབྱེ་བ་ལ་

གསུམ་ལས། མཚམས་སྦོར་ནྲི། དེ་ལྟར་སྦོར་བ་པོ་བསན་ནས་སྦོར་བ་འཆད་

དོ། །ར་བ་ལ། རང་བཞྲིན་གྲི་སྦོར་བ། གནས་སྐབས་ཀྲི་སྦོར་བ། དེ་འགྲུབ་བྱེད་རྒྱུའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༧ན།   སྤངས    ཞོལ། ༡༣༦ན༤ན།   སྦངས   * སྦངས

2  མ་ཕྱི། ༡༠༦བ༡ན།   བརེད    ཞོལ། ༡༣༦ན༦ན།  བརོད   * བརོད



 1003 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྦོར་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། ཞེན་སྤོད་འགོག་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་ཕེ་བ་དང༌། ཡུལ་

གྲི་སྒོ་ནས་ཕེ་བ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མྲི་གནས་ཕྲིར། 

ཞེས་པས་ཡུལ་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པའྲི་སྦོར་བ་དང༌། དེ་ལ་སྦོར་བ་བཀག་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་པས་ཡུལ་ལ་ཞེན་སྤོད་འགོག་པའྲི་སྦོར་བ་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞྲིའྲི་ཆོས་དེ་ཡྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཟབ་ཕྲིར། གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་

སྒོམ་པ་ཟབ་པའྲི་སྦོར་བ་དང༌། ལམ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་རྣམས་གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་

ཕྲིར་ལམ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྒོམ་པའྲི་སྦོར་བ་ནྲི་གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་སྦོར་བ་དང༌། 

རྣམ་པ་དེ་དག་ཚད་ནྲི་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་མཁེན་གྲི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པའྲི་སྦོར་བ་ནྲི་

ཚད་མེད་པའྲི་སྦོར་བའོ། །སྦོར་བ་ལྔ་པོ་འདྲི་ལས་དང་པོ་པའྲི་ས་ནས་ས་བཅུ་བའྲི་

བར་གྲི་ས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་གྲི་སྦོར་བ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ནས་

སྦོར་བ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི་སའྲི་གནས་སྐབས་སོ་སོ་ལ་རྲིགས་སུ་ཆད་པའྲི་ཕྲིར་གནས་

སྐབས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་སྦོར་བ་ཐ་མ་ནྲི་སྦོར་བ་འདྲི་གཉྲིས་ཀའྲི་འགྲུབ་བྱེད་

ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བའོ། །ས་མཚམས་གང་ན་གང་ཡོད་པ་ནྲི་འགྲེལ་པ་འཆད་པ་ན་

ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་གྲི་སྦོར་བ་ལྔ་དང༌། གནས་སྐབས་ཀྲི་སྦོར་

བ་བཅོ་ལྔ་སེ་ཉྲི་ཤུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། རང་བཞྲིན་གྲི་སྦོར་བ་ནྲི་མྲིང་

དོན་དངས་བཞྲིན་དུ་སྦར་ན། བྱང་སེམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་

ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་རོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེན་པར་
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མྲི་གནས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་སྦོར་བའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བདེན་

པར་མྲི་སྦོར་བ་ཉྲིད་སྦོར་བ་ཡྲིན་པར་རོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟབ་

པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཟབ་པར་རོགས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིན་ཏེ། གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བ་ལམ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཚད་མེད་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཚད་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་

ལྟར་རོགས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་གནས་སྐབས་ཀྲི་སྦོར་བ་ལ། དོན་དང་མྲིང་གོང་བཞྲིན་དུ་སྦར་བ་ནྲི། 

བྱང་སེམས་”ཚོགས
1
་ལམ་པ་དབང་རྟུལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ”ཚོགས

2
་

ཆེན་པོ་ཡུན་རྲིང་མོ་ཞྲིག་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ས་ལ་སྐྲག་པ་མངོན་གྱུར་སྐེ་སྲྲིད་པའྲི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་དོད་ཆོས་ཅན། ལུང་བསན་པ་ཐོབ་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཡུམ་

ལ་མྲི་སྐྲག་པའྲི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐེག་ཆེན་རེ་མོ་ཆོས་

ཅན། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཡུམ་ཐོས་སོགས་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་

འཛིན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐེག་ཆེན་བཟོད་པ་ཆོས་ཅན། ངེས་པར་འབྱུང་

བའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། རག་ཏུ་ཟབ་མོ་དེའྲི་ཆོས་བསྒོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཐེག་ཆེན་ཆོས་མཆོག་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། བདུད་བཞྲི་

དང་ས་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ཆད་ཀྲི་ཆོས་སོང་བའྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི ཕྲིར། ཐེག་ཆེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༧ན༤ན།   ཚོགས    ཞོལ། ༡༣༦ན༤ན།   ཆོགས

2  མ་ཕྱི། ༡༠༧ན༥ན།   ཆེགས    ཞོལ། ༡༣༦ན༤ན།   ཚོགས   * ཚོགས



 1005 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མཐོང་ལམ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའྲི་

སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་གསར་དུ་སྐེས་པའྲི་རེན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ས་གཉྲིས་པ་ནས་བདུན་པའྲི་བར་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། མྱུར་དུ་མངོན་

པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། མྱུར་དུ་འབས་བུ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་མངོན་

པར་འགྲུབ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཞན་གྲི་

དོན་དང༌། འཕེལ་བ་དང༌། འགྲྲིབ་པ་མེད་པ་དང༌། ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་པ་ལ་སོགས་

པ་མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རྣམ་པ་

འགོག་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོར་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ་རྣམས་ཀྲི་

སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་དང༌། དོན་དམ་

པར་འཕེལ་བ་དང་འགྲྲིབ་པ་མྲི་མཐོང་བ་དང༌། ”འདོད
1
་པའྲི་ཁམས་སུ་མྲི་དམྲིགས་

པ་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རྣམ་པར་བདེན་པའྲི་རློམ་

པ་མེད་པ་དང༌། གཟུགས་དང་དེའྲི་”མཚན
2
་མ་དང༌། དེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་བདེན་པར་

རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ས་དགུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། འབས་

བུ་རྲིན་པོ་ཆེ་སྦྲིན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། འབས་བུ་དང་པོ་མཐོང་བའྲི་ས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་བར་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ས་

བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་

ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཚོགས་ལམ་ནས་ས་བདུན་པའྲི་བར་གྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ས་མཚམས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༣ན།   འདོད    ཞོལ། ༡༣༧བ༣ན།   འདད   * འདོད

2  མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༤ན།   མཆད    ཞོལ། ༡༣༧བ༤ན།   མཆན   * མཚན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལ་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ལོ་སྐོར་དང་ཟླ་བ་སོགས་སུ་ས་མཚམས་བཅད་ནས་བརོན་པའྲི་

ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་སྦོར་བ་བསྒོམས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་

སྦར་ནྲི། ”ཡོན
1
་ཏན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ན་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། བདུད་ཀྲི་མཐུ་

བཅོམ་ལ་སོགས་པ་མདོ་ལས་གསུངས་པའྲི་སྦོར་བའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་

བཞྲིའོ། །འགྲེལ་པ་ལ། འབས་བུ་དང་རྒྱུ་གྲངས་བཞྲིན་དུ་སྦར་ནས་བཤད་པ་ནྲི། 

གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་སྦོར་བ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྲི་བྱང་

སེམས་ཆོས་ཅན། བདུད་ཀྲི་མཐུ་བཅོམ་པའྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་སེ། རྒྱུའྲི་གནས་

སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཐོབ་པས་སོ། །དེ་ཆོས་ཅན། 

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་དགོངས་ཤྲིང་མཁེན་པ་ཉྲིད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་མངོན་སུམ་

དུ་མཛད་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དང༌། དོན་

ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་དང་འཕད་ཅྲིང་མཐོ་རྲིས་སུ་སྐེ་བ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་དང༌། རང་

གང་དུ་སྐེ་བར་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་དཔད་ཅྲིང་ལུང་བསན་པ་དང༌། ཟག་པ་མེད་

པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་དང༌། ཡུམ་དོན་སྨྲ་བའྲི་སྐེས་བུ་ཉྲིད་དང༌། བདུད་

ལས་ཀྲིས་མྲི་ཕེད་པ་ཉྲིད་དང༌། དགེ་བའྲི་ར་བ་ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པ་སྐེ་བ་

དང༌། དམ་བཅས་པའྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། འབས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་ན་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཚེ་རབས་

གཞན་དུའང་ཤེར་ཕྲིན་ཚང་བར་ངེས་པར་འཐོབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༧ན།   ཡན    ཞོལ། ༡༣༧བ༦ན།   ཡོན   * ཡོན
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འབྱུང་སེ། 

རྲིམ་བཞྲིན་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་དགོངས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཁེན་ཅྲིང་ཤའྲི་

སྤན་གྲིས་གཟྲིགས་པ་དང༌། བྱང་ཆེན་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་དང༌། ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་

ཤེར་ཕྲིན་སོན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང༌། གཉེན་པོའྲི་ཆོས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཏམ་བརོད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་གྲོགས་མཛད་པ་དང༌། འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་ཚོལ་བའྲི་

དགའ་བ་རྒྱ་ཆེན་སོགས་བསྐེད་པ་དང༌། དེའྲི་དམ་བཅས་པའྲི་ཚིག་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་ཆོས་ཟབ་མོ་མངོན་པར་”འདོད
1
་པ་དང༌། 

”ད
2
་ལྟ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པ་དང༌། ད་ལྟ་ཤེར་ཕྲིན་པ་ཚང་བར་རྙེད་པ་ཅེས་བྱ་

བ་དེ་དག་ཐོབ་པས་སོ། །

ལྔ་པ་སྦོར་བ་སྒོམ་པའྲི་ཚེ་དོར་བྱའྲི་གོལ་ས་སྐོན་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་

ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། སྐོན་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ་འདྲི་དག་ལས་དང་པོ་

བའྲི་ས་ནས་ཤས་ཆེ་བ་དང༌། སྦོར་ལམ་བཞྲི་ན་ཆ་ཕ་བ་དང༌། མ་དག་ས་བདུན་ན་

ཤྲིན་ཏུ་ཆ་ཕ་བར་ཡོད་ལ། མདོ་ལས་འདྲི་ཐམས་ཅད་བདུད་ལས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི། 

ཁ་ཅྲིག་བདུད་ལས་དངོས་དང༌། ཁ་ཅྲིག་བདུད་ལས་དང་འད་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་དེ་ལྟར་

སྤོད་ན་བདུད་ཀྲིས་གླགས་རྙེད་པར་འགྱུར་བས་བདུད་ལས་སུ་”བཞག
3
་

གོ། །འགྲེལ་པ་ལ། སྦོར་བའྲི་འགལ་རྐེན་རང་ལ་གནས་པ་ཉྲི་ཤུ ། རང་གཞན་གང་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༨ན༧ན།   འདོད    ཞོལ། ༡༣༨བ༡ན།   འདེད

2  མ་ཕྱི། ༡༠༨ན༧ན།   ད    ཞོལ། ༡༣༨བ༡ན།   དེ

3  མ་ཕྱི། ༡༠༨བ༢ན།   བཞག    ཞོལ། ༡༣༨བ༣ན།   བ་ཞ
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རུང་ལ་གནས་པ་མཐུན་རྐེན་”མ་ཚང
1
་བ་ཉེར་གསུམ། གཞན་ལ་བརེན་པའྲི་འགལ་

རྐེན་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་སོབས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི། ཚེགས་ཆེན་པོས་

འཐོབ་པ་དང༌། སོབས་པ་ཧ་ཅང་མྱུར་བའོ། །གནས་ངན་ལེན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི། 

ལུས་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་དང༌། སེམས་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་དང༌། རྲིགས་པ་མྲིན་པས་

བསྐེད་པ་ཁ་དོན་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐེག་ཆེན་ལས་ཉམས་པའྲི་རྒྱུ་བདུན་ནྲི། 

ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སྣོད་ལས་ཕྲིར་ཕོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཛིན་པ་ཉྲིད་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་

བོར་ནས་དམན་པའྲི་སེ་སྣོད་ལ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉམས་པ་དང༌། 

དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡུམ་ག་ནོམ་པའྲི་རོ་མང་བ་ཉམས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཐེག་པའྲི་མཆོག་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པ་ཉམས་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་རག་

ཏུ་ཆེད་དུ་བྱ་བ་རྣམ་མཁེན་ལས་ཉམས་པ་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་བཅུ་ཚན་དང་པོའ།ོ །དམན་

པའྲི་སེ་སྣོད་ལ་རྣམ་མཁེན་”ཚོལ
2
་བ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་འབེལ་པ་ཉམས་པ་དང༌། 

དེ་ལྟར་ཚོལ་བ་གོང་ན་མེད་པ་ཆོས་སྐུ་ལས་ཉམས་པའོ། །ཐེག་ཆེན་ལས་གཡེང་

བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་ཡུལ་རྣམ་པ་མང་པོ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་སོབས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། ཡུམ་

ཡྲི་གེར་འདྲི་བ་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་

པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡྲི་གེ་ལ་ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡྲི་གེ་མེད་པ་ཙམ་ལ་

ཡུམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། ཡུལ་དང་གྲོགས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌། 

རྙེད་པ་དང༌། བཀུར་སྲི་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་”པ
3
་རོ་མང་བ་དང༌། ལམ་མྲིན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༨བ༢ན།   མཚང    ཞོལ། ༡༣༨བ༣ན།   མ་ཚང   * མ་ཚང

2  མ་ཕྱི། ༡༠༨བ༥ན།   ཆོལ    ཞོལ། ༡༣༨བ༦ན།   ཚོལ   * ཚོལ

3  མ་ཕྱི། ༡༠༨བ༧ན།    ཞོལ། ༡༣༩ན༢ན།   * པའྱི



 1009 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བདུད་ཀྲིས་བསན་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཚོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་བཅུ་ཚན་གཉྲིས་

པའོ། །

གཉྲིས་ལ་སྐོན་སོབ་དཔོན་ལ་”བརེན
1
་པ། རང་ཉྲིད་ལ་བརེན་པ། གཉྲིས་ཀ་ལ་

བརེན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གྲངས་བཞྲིན་དུ་”ཉན
2
་པ་པོ་སྔ་མ་དང་འཆད་པ་པོ་ཕྲི་མ་

དང་མངོན་པར་འབེལ་བས་ཚོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལས་ཉམས་པ་སེ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞེས་པ་ནྲི། བཟློག་ན་ཡང་ཉེས་པར་འགྱུར་བར་སོན་པའོ། ཞེས་ཟེར་བ་བབ་ཅོལ་སེ། 

སོབ་དཔོན་འདུན་པ་ཆེ་ཞྲིང་སོབ་མ་སོམས་ལས་ཆེ་བ་སོགས་སྐོན་ཡོན་ན། སྦོར་

བའྲི་སྐོན་མེད་ན། རྣམ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔོན་སོབ་བོ་མཉམ་དགོས་པས་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་སོབ་མ་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པས་ཁབ་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞེས་པ་ནྲི། ཉན་པ་པོ་ཕྲི་མ་དང་མ་འབེལ་ཞྲིང༌། འཆད་པ་པོ་སྔ་དང་མ་འབེལ་བར་

སོན་པ་སེ། འོག་མ་ལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཉན་པ་པོ་འདུན་པ་དང་

འཆད་པ་པོ་སོམས་ལས་ཆེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་”ཚོགས
3
་པའྲི་ཆོས་ལས་ཉམས་པ་དང༌། 

ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་པར་བྱ་སེ་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞན་དོན་དུ་ངན་སོང་གྲི་འགྲོ་བ་ལས་ཡྲིད་ཕྲིར་ཕོགས་པ་དང༌། 

རང་དོན་དུ་བདེ་འགྲོར་འགྲོ་བ་ལ་ཡྲིད་བདེ་བ་སེ་གཉྲིས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི། འཆད་པ་

པོ་དང་ཉན་པོ་དག་ཅེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་བརེན་པའྲི་འགལ་

རྐེན་ནྲི། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བདུད་ཀྲིས་འབྱེད་པའྲི་སྦོར་བ་དང༌། མྲི་སྡུག་པ་སྒོམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༩ན༡ན།    ཞོལ། ༡༣༩ན༣ན།    བསེན

2  མ་ཕྱི། ༡༠༨བ༥ན།   ཏན    ཞོལ། ༡༣༩ན༣ན།   ཉན   * ཉན

3  མ་ཕྱི། ༡༠༩ན༤ན།   ཆོགས    ཞོལ། ༡༣༩ན༦ན།   ཚོགས   * ཚོགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་ལ་སོགས་གནས་ལུགས་སྒོམ་པར་སོན་པ་བཅོས་མ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡུལ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མྲིན་པ་བདུད་སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་པ་སོགས་ལ་དགའ་བ་བསྐེད་པ་

ཅེས་བྱ་བ་གཞན་གསུམ་སེ། དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སྐོན་བཞྲི་བཅུ་ར་དྲུག་ཡྲིན་

ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། འདྲིར་བསན་སྦོར་བའྲི་སྐོན་ཆོས་ཅན། བཞྲི་བཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དེ། 

རང་ལ་གནས་པའྲི་འགལ་རྐེན་ཉྲི་ཤུ ། མཐུན་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཉེར་གསུམ། འགལ་

རྐེན་གཞན་ལ་བརེན་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

དྲུག་པ་སྦོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་མཚོན་བྱེད་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་

དང༌། ཚིག་གྲི་དོན་ནྲི། །དང་པོ་ལ། གཞན་གྲི་འདོད་པ་བརོད་ཅྲིང་དེ་དགག་པ་དང༌། 

རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། བོད་ཀྲི་བ་མ་དག་འདྲི་ལྟར་བཞེད་དེ། སྦོར་

བའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚོན་བྱ། མཚོན་ཚུལ། མཚོན་པའྲི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཤེས་

ཁད་བྱེད་པ་གསུམ་ལས། ཤེས་མཚན་ནྲི། སྐབས་འདྲིར་མདོ་བསན་བཅོས་ལས་

ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གསུམ་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི་སྦོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲིན་

གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་གསུམ་གྲི་རོགས་པ་ཡྲིན་ལ། སྦོར་བའྲི་

མཚན་ཉྲིད། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཤེས་པ་དེ་དག་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་

གསུམ་སྦོར་བ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྐབས་འདྲིར་ཤེས་པ་བཅུ་

དྲུག་པ་ཕག་གསུམ་དངོས་སུ་བསན་པ་ནྲི། ནུས་པ་ལ་ཤེས་པའྲི་སྒ་ཉེ་བར་བརགས་

ནས་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་བརགས་

པའོ། །དགོས་པ་ནྲི་ནུས་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དངོས་ལ་

གནོད་བྱེད་ནྲི། ཤེས་པ་འདྲི་དག་སྦོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དངོས་མྲིན་ཏེ། དེ་བསྡུས་པ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་མདོར། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཤེར་ཕྲིན་པ་ལ་བརེན་ནས་

སེམས་བསྡུས་པ་དང་གཡེངས་པ་མཁེན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པས་ཤེས་པར་བཤད་པས་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་བཅུ་དྲུག་ཕག་གསུམ་དུ་ཕེ་

བ་ནྲི་གདུལ་བྱ་ཉེ་བའྲི་བསམ་པ་ལ་བལྟོས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཡང་དག་པར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

མཁེན་གསུམ་གྲི་རོགས་པ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་གསུམ་མོ། །ཁད་མཚན་ནྲི། 

བསམ་མྲི་ཁབ་སོགས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། 

བྱེད་”མཚན
1
་ནྲི། སྦོར་བ་བཞྲི་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རོགས་པ་ལ་གཞན་འགོད་

པའྲི་ནུས་པའོ། །མཚོན་བྱ་ནྲི་མཁེན་གསུམ་སྦོར་བས་སངས་རྒྱས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་

པ་ཡྲིན་ལ། ནུས་པ་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གོ། མཚོན་

ཚུལ་ནྲི། ཤེས་མཚན་གྲིས་ཐེག་”ཆེན
2
་སྦོར་བ་སངས་རྒྱས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་

དུ་མྲི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་མཚོན་པར་བྱེད་ལ། ཁད་མཚན་གྲི་ནུས་པ་དེ་

གཞན་ལ་བཀག་ནས་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བ་ཁོ་ན་སངས་རྒྱས་སྐེད་བྱེད་དུ་མཚོན། ཞེས་

གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་མཚོན་ཞྲིང༌། བྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་

ལས་ཕུན་ཚོགས་སྐེད་བྱེད་དུ་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། །མཚོན་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། བྱང་

སེམས་སེམས་བསྐེད་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡྲིན་པས་ཤེས་མཚན་

གྲིས་དེ་ལྟར་མཚོན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བ་སངས་རྒྱས་སྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་

དུ་ཤེས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། ཁད་མཚན་གྲིས་ནུས་པ་དེ་གཞན་ལ་ཡོད་པས་

ཐེག་དམན་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ལམ་གྲི་གོལ་ས་སོང༌། བྱང་སེམས་སངས་རྒྱས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༥ན།   ཚན    ཞོལ། ༡༤༠ན༢ན།   མཚན    * མཚན

2  མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༧ན།   ཆན    ཞོལ། ༡༤༠ན༣ན།   ཆེན   * ཆེན
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དོན་དུ་གཉེར་བའང་གཞན་དོན་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པ་ལ་བྱེད་”མཚན
1
་གྲིས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་སྐེད་བྱེད་དུ་མཚོན་པ་ལ་བརེན་ནས། བྱང་སེམས་རང་གྲི་

མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཐེག་ཆེན་སྦོར་

བ་ཁོ་ན་ལ་ཤེས་ནས་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གུས་པར་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཤེས་ཁད་བྱེད་པ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་

ཐེག་ཆེན་སྦོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲིན་པར་སངས་རྒྱས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། གཞུང་གྲི་ཚིག་ལ་མྲི་ཞུགས་ཀང་སྐབས་

སུ་བབ་པའྲི་དོན་ཉམས་སོ། །

”ཐེག
2
་ཆེན་སྦོར་བ་མཚན་གཞྲི། སངས་རྒྱས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་དུ་མཚོན་

པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཁེན་གསུམ་གྲི་རོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ན། བུམ་པ་

མཚན་གཞྲི་དངོས་པོར་མཚོན་པ་ལ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་མཚན་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚེ། 

དོན་བྱེད་ནུས་པ་དེ་བུམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྦོར་

བའྲི་ནུས་པ་ལ་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཤེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་ལ་ཤེས་

བྱེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཡྲིད་བརན་པར་དཀའོ། །ཡང་ཕྲི་རབས་ཀྲི་མཁས་

པ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྐབས་འདྲིར་བསན་གྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གསུམ་པོ་དག་ནྲི། 

སངས་རྒྱས་པའྲི་རོགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པས་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་

ལ། འདྲི་དག་གྲིས་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཁེན་པས་རྒྱུ་ཐེག་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༢ན།   ཆན    ཞོལ། ༡༤༠ན༦ན།   མཚན   * མཚན

2  མ་ཕྱི། ༡༡༠ན༤ན།   ཐེག    ཞོལ། ༡༤༠བ༢ན།   ཐག
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ཆེན་གྲི་སྦོར་བ་”མཚོན
1
་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ན་སྦོར་བ་ཉྲི་ཤུ་མཚན་གཞྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྒྱུར་མཚོན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་རུང་དང་ལྡན་པ་

མཚན་ཉྲིད་དོ། །མཁེན་གསུམ་སྦོར་བ་མཚན་གཞྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཁེན་

པའྲི་”རྒྱུར
2
་མཚོན། དེ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་མཚན་ཉྲིད་དེ་བུ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་

གྲིས་བུར་མཚོན་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཐེག་ཆེན་

སྦོར་བ་མཚན་གཞྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་མཚོན་བྱར་སོང་གྲི། 

ཐེག་ཆེན་སྦོར་བ་མཚོན་བྱར་མ་སོང་བས་འདྲི་དག་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བའྲི་མྲིན་པར་

ཐལ་བའྲི་སྐོན་སོ་ན་གནས་པའྲི་ཕྲིར་དང་། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཁེན་པའྲི་རྒྱུ་

དང༌། དེ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་ལྡན་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཡྲིན་གྲི། རྒྱུ་འབས་མྲིན་པས་འབས་བུ་

རྒྱུ་མཚོན་དུ་སྨྲས་པ་དང༌། མཚོན་སྦོར་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། ”ཤེས
3
་པ་འདྲི་དག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཁེན་པ་”ཡྲིན

4
་པ་ལ་ཤེས་བྱེད་

གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་སེམས་

”བསྡུས
5
་པ་དང་གཡེངས་པ་མཁེན་ཞེས་སོགས་བཤད་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མདོ་

ལས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གསུམ་སྒས་ཟྲིན་ལ་དངོས་

སུ་བསན་ནས་དེའྲི་ཤུགས་ལ་རྒྱུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཁེན་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་

ཕག་གསུམ་སྦས་དོན་གྲི་ཚུལ་དུ་བསན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བསན་བཅོས་སུ་མདོའྲི་སྦས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༡ན།   མཆོན    ཞོལ། ༡༤༠བ༥ན།   མཚོན   * མཚོན

2  མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༡ན།   རྒྱུང    ཞོལ། ༡༤༠བ༥ན།   རྒྱུར   * རྒྱུར

3  མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༣ན།   ཤེས    ཞོལ། ༡༤༡ན༢ན།   ཞེས

4  མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༣ན།   ཡྱིན    ཞོལ། ༡༤༡ན༢ན།   ཡན

5  མ་ཕྱི། ༡༡༠བ༤ན།    ཞོལ། ༡༤༡ན༢ན།   བཤུས   * བསྡུས
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དོན་མངོན་རོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་གཙོ་བོར་བསན་པ་ཡྲིན་པས་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཁེན་

པར་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གསུམ་བསན་གྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

མཁེན་པ་མཚན་ཉྲིད་དུ་བསན་པ་”མྲིནམ་ཕྲི། ༡༡༠བ༥ན།   མན    ཞོལ། 

༡༤༡ན༤ན།   མྲིན   * མན་ནོ། །འོ་ན་བསན་བཅོས་སུ་ཡང་ཐུབ་པས་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་རོགས་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། ཐུབ་པ་ཅེས་པ་འབྱུང་ཡང་རོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སེ། བྱང་སེམས་ལ་ཡང་ཐུབ་པའྲི་སྒས་བསན་པ་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཐུབ་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་པ་ཡྲིས། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་བཞག་པ་ལ། མཚན་ཉྲིད། མཚོན་བྱ། མཚན་གཞྲི། 

མཚོན་ཚུལ། མཚོན་པའྲི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཤེས་པ་ཁད་པར། བྱེད་པ་རྣམས་

ཏེ། ཤེས་པ་ལ་ཡང་གཞྲི་ཤེས། ལམ་ཤེས། རྣམ་མཁེན་གྲི་ཤེས་མཚན་གསུམ་

མོ། །དེ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཁེན་པ་གང༌། གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་ཐབས་

ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་པ་ནྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་མཚན་ཡྲིན་ལ། བྱང་སེམས་

ཀྲི་མཁེན་པ་གང་ལམ་གསུམ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་རོགས་པ་ནྲི་ལམ་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་མཚན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའྲི་ཤེས་རྣམ་དག་མཚན་

ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རོགས་ནས་དེ་དག་དང་དམྲིགས་རྣམ་རེས་སུ་མཐུན་པར་

སྒོམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཁེན་པ་ནྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་ཤེས་མཚན་ཡྲིན་ནོ། །ཁད་

མཚན་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་མཁེན་པས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཚུལ་ཏེ། སྔ་

མ་གསུམ་དང་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ནྲི་གདུལ་བྱ་ཉེ་བའྲི་བསམ་པ་
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ལ་བལྟོས་ནས་ཡྲིན་ནོ། །བྱེད་མཚན་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྦོར་བས་ད་ལྟ་རང་རེས་སུ་

མཐུན་པའྲི་མཁེན་གསུམ་གྲི་རོགས་པ་ལ་གདུལ་བྱ་གཞན་འགོད་པའྲི་བྱེད་པ་སེ་

བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་ཕེ་བ་ནྲི་གདུལ་བྱ་ཉེ་བའྲི་བསམ་པ་བལྟོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཚོན་བྱ་ནྲི་

ཐེག་ཆེན་གྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་དང༌། ལམ་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་དང༌། རྣམ་མཁེན་གྲི་

སྦོར་བ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་སེ། 

དེ་ཡང་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཉན་ཐོས་རག་སོགས་ཀྲིས་དབེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

དང་པོ་བཞྲི་པོ་དེ་མཚན་གཞྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པར་མཚོན། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་སོགས་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་ཟྲིན་

པའྲི་སྒོ་ནས་གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་ཅྲིང༌། གདུལ་བྱ་མང་འདས་ལ་འགོད་པའྲི་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིན་པ། དེ་བཞྲིན་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་དཀའ་བ་སོགས་ངོ་བོ་ཉྲིད་བར་བ་ལྔ་པོ་

དེ་མཚན་གཞྲི། ལམ་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པར་མཚོན། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ཤེས་པ་

སོགས་ལམ་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་ཅྲིང༌། 

ཕན་བདེ་སྐོབ་པ་སོགས་གདུལ་བྱ་ཐེག་ཆེན་ལ་འགོད་པའྲི་བྱེད་པ་བདུན་དང་ལྡན་

པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པ། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཐ་མ་བདུན་པོ་དེ་མཚན་གཞྲི། རྣམ་མཁེན་གྲི་སྦོར་

བ་ཡྲིན་པར་མཚོན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་སོགས་འབས་

བུའྲི་ཤེས་རྣམ་དག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་

ཅྲིང༌། འཇྲིག་རེན་གྲི་རེན་མཛད་པའྲི་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པ། ཅེས་པ་

སེ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་མཚན་རྲིམ་པ་གསུམ་གྲིས་མཁེན་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་གསུམ་པོ་
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དེ་ཉྲིད་རྲིམ་བཞྲིན་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

ཕྲིར་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་རྣམས་ཇྲི་བཞྲིན་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་

ཤེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ད་མཚན་གྲིས་མཚོན་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི། ལམ་ཤེས་དང་རྣམ་མཁེན་གྲི་སྦོར་བ་མཚན་གཞྲི། ཉན་རང་གྲི་སྦོར་བ་

ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མཚོན། བསམ་མྲི་ཁབ་སོགས་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་

རོགས་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པ། འོ་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་

དག་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་གྲི། མཚོན་བྱ་མྲིན་ན། ངོ་བོ་ཉྲིད་གང་མཚོན་བྱ་ཡང༌། ཞེས་

གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་གཞྲིར་བྱས་ནས་

སྦོར་བ་གསུམ་དུ་མཚོན་པར་བྱ་བ་མྲིན་པས་ན། ངོ་བོ་ཉྲིད་གང་མཚོན་བྱ་ཡང༌། 

ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་། འདྲི་དག་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་ཆེན་སྦོར་བ་དག་

མཚོན་པའྲི་བྱ་བ་འཇུག་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པས་འདྲི་དག་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བ་དེ་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་ལས་ལ་འཇུག་བར་བསྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་

པ་”ཆེས
1
་ཤྲིན་ཏུ་འཐད་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ལམ་ཤེས་དང་རྣམ་མཁེན་གྲི་

སྦོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་ཁད་མཚན་གྲི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་བསན་

ཅྲིང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་དེ་ལྟར་མ་བསན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་མཁས་

པ་དུ་མ་དག་གཞྲི་ཤེས་ཙམ་གྲི་ལྡོག་པ་ཉན་རང་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲིང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་བ་”ནྲི
2
། ལམ་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་ཁོངས་སུ་འདུ་བས་འདྲིར་དངོས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༡བ༦ན།   ཆེས    ཞོལ། ༡༤༢ན༦ན།   ཆས

2  མ་ཕྱི། ༡༡༡བ༧ན།   ནྱི    ཞོལ། ༡༤༢བ༡ན།   དེ
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མ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་བྱེད་པ་

དངོས་སུ་བསན་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་བྱེད་པ་ཙམ་ཉན་རང་ལ་ཡང་

ཡོད་ཅྲིང༌། བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་བྱེད་པ་ལམ་ཤེས་ཀྲི་བྱེད་པའྲི་

ཁོངས་སུ་འདུ་བས་སོ། །དེས་ན་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་

ཐམས་ཅད་ཉན་རང་གྲི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་”ཙམ
1
་དུ་འད་ཡང་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་མྲི་འད་སེ། བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ནྲི་ཁོ་

རང་གྲི་ངོ་བོ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་ཀང་ཁོ་བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ཆ་ནས་ཉན་རང་”གྲི
2
་སྦོར་བ་ལས་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ལ། སྦོར་བ་གཞན་གཉྲིས་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོའང་ཆོས་ཀྲི་

བདག་མེད་རོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས། ཉན་རང་གྲི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཁད་པར་འཕགས་ཚུལ་སྔ་མ་ནྲི། སྐབས་གསུམ་པར། 

བྱང་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་དེ་མཉམ་ཉྲིད་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པར་བསན་ཟྲིན་པས་འདྲིར་

བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལའང་ཁད་མཚན་སོན་པའྲི་སྐབས་སུ་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ལ་

དངོས་སུ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་ནྲི་མཚོན་པའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་གྲི། མཐོང་ལམ་སྐད་

ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ཁོ་ན་ཁད་མཚན་དུ་སོན་བཞེད་པ་མྲིན་ལ། ཊྲིཀ་བྱེད་གང་དག་གཞྲི་

ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཉན་རང་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ནས་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༢ན༢ན།   ཙམ    ཞོལ། ༡༤༢བ༣ན།   ཅམ

2  མ་ཕྱི། ༡༡༢ན༣ན།   ག    ཞོལ། ༡༤༢བ༤ན།   གྱི   * གྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤེས་མཚན་”རོགས
1
་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་པ་དང༌། དེས་

གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་”མཚོན
2
་ཚུལ་འབས་བུ་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་ནང་འགལ་བའྲི་

ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། གང་དག་གཞྲི་ཤེས་མཚན་ཡང་ཉན་རང་ཁོ་ནའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

རོགས་པའྲི་ཁད་པར་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་གཞུང་དུ་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་ཤེས་མཚན་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་

དག་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་”དེ
3
་

བཞྲིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞྲིན་རོགས་པ་སེ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དངོས་སུ་བསན་པ་

དང་འགལ་ཞྲིང༌། ཁ་ཅྲིག་ཤེས་མཚན་གྲིས་སྦོར་བ་སངས་རྒྱས་སྐེད་བྱེད་དུ་མྲི་

ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲི་ཚུལ་གྲིས་མཚོན་པ་དང༌། ཁད་མཚན་གྲིས་གཞན་ལྡན་རྣམ་

དཔོད་ཀྲི་ཚུལ་དུ་མཚོན་པ་མྲི་འཐད་པར་སྨྲས་ནས། སར་ཡང་ཤེས་”མཚན
4
་གྲིས་

ཐེག་ཆེན་སྦོར་བ་མྲི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲིས་མཚོན་པར་བྱེད་ལ། ཁད་མཚན་གྲིས་

གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྲིས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ཁད་མཚན་ལ་གཞྲི་ཤེས་ཀྲིས་

ཁད་མཚན་མ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་དངོས་སུ་འགལ་བ་ངོ་མྲི་ཤེས་པར་

ཟད་དོ། །

ལྔ་བ་མཚོན་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། སྦོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟ་བར་མ་ཤེས་ན་སྒོམ་

མྲི་ནུས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་སྦོར་བ་བསྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་རང་བཞྲིན་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པའྲི་

ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར། སོ་སོའྲི་དོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༢ན༥ན།   རོགས   ཞོལ། ༡༤༣ན༡ན།   རགས

2  མ་ཕྱི། ༡༡༢ན༦ན།   མཆོན    ཞོལ། ༡༤༣ན༡ན།   མཚོན   * མཚོན

3  མ་ཕྱི། ༡༡༢ན༧ན།   དེ    ཞོལ། ༡༤༣ན༢ན།   ད

4  མ་ཕྱི། ༡༡༢བ༡ན།   མཚན    ཞོལ། ༡༤༣ན༣ན།   མཆན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཡོན་ཏན་བང་བ་དང་སྐོན་དོར་བས་སྦོར་

བ་རྣམས་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ནྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་ལ་པ་མདོར་བསན། རྒྱས་

པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། བྱེད་པ་གང་གྲིས་སྦོར་བའྲི་རང་

བཞྲིན་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དེ་སྦོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་

པ་གསུམ་ཏེ། ཤེས་པ་དང༌། ཁད་པར་དང་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་

དྲུག་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སྦོར་བར་མཚོན་པ་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་མཚན་

ཉྲིད་”ཅེས
1
་པའྲི་སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་སྔ་མ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྐད་དོད།  ལུ་ཊ་

ཞེས་པ་དེ་བྱེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། ཕྲི་མ་ནྲི་ལས་

ལ་འཇུག་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་འགྲེལ་པ་ལ། བྱེད་པར་བསྒྲུབས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། ལས་སུ་

བསྒྲུབས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་བྱེད་པར་

བསྒྲུབས་པ་འདྲིས་སྦོར་བ་རྣམས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་མཚན་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ན་ཤེས་པ་དང༌། ཁད་པར་དང༌། བྱེད་པ་རྣམས་སྦོར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཅྲིང་ལས་སུ་བསྒྲུབས་པ་དེ་རྣམས་”ཐེག
2
་ཆེན་སྦོར་བར་མཚོན་པར་བྱ་བ་

ཡྲིན་པས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་ལྟར་ན་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲིར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་ཁད་བྱེད་པ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་རྒྱུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༢བ༥ན།   ཅེས    ཞོལ། ༡༤༣བ༡ན།   ཅས

2  མ་ཕྱི། ༡༡༢བ༧ན།   ཐག    ཞོལ། ༡༤༣བ༣ན།   ཐེག   * ཐེག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཚན་ཡོད་དེ། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་ལས་སུ་བསྒྲུབས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཁོད་ལ་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་ཤེས་པ། ཁད་པར། བྱེད་པ། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །དང་པོ་

ལ་གཞྲི་ཤེས། ལམ་ཤེས། རྣམ་མཁེན་གྲི་ཤེས་མཚན་གསུམ། དང་པོ་ལ་མཚམས་

སྦར་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་བཞྲི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། སྔ་མ་རྣམས་ཀྲིས་

རྒྱས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་དོན་བསྡུས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་དང༌། འཇྲིག་རེན་དེ་འཇྲིག་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྤོད་པ་དང༌། སེམས་ནང་དུ་བསྡུས་པ་དང༌། 

སེམས་ཕྲིར་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང༌། སེམས་ནམ་མཁའ་ལྟར་མྲི་ཟད་པའྲི་རྣམ་པ་

དང༌། སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ར་བའྲི་སོགས་པ་

”ཅེས
1
་བྱ་བའྲི་སྒས་བསྡུས་པ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང༌། སེམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡྲིན་པས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་བདེན་མེད་ཡོན་ཏན་

གྲི་རེན་དུ་མཉམ་པས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་རེན་

མེད་པས་སེམས་ཚད་མེད་པ་དང༌། སེམས་དབང་པོ་ལ་”བསན
2
་དུ་མེད་པ་དང༌། 

སེམས་སྤན་ལྔས་ལྟར་མེད་པ་དང༌། སེམས་གཡོ་བ་དང་ལ་སོགས་པ་འདུ་བ་དང༌། 

བཀྲམ་པ་དང༌། བཅུམ་པ་རྣམས་འཁྲུལ་གཞྲི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་འཁྲུལ་བར་ཤེས་

པ་དང་ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་ལྟ་བ་བཞྲིའྲི་མཐའ་ཟད་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་པའྲི་དང་སྲོང་འགའ་

ཞྲིག་གྲིས་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ཐམས་ཅད་བཅུ་བཞྲིར་བསྡུས་ནས་བཅོམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༣ན༤ན།   ཅེས    ཞོལ། ༡༤༤ན༡ན།  ཅས

2  མ་ཕྱི། ༡༡༣ན༥ན།    ཞོལ། ༡༤༤ན༢ན།  བསེན   * བསན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ་ན། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁད་གཞྲི་མེད་པའྲི་ཁད་ཆོས་ལས་

བརམས་ཏེ། འདྲི་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་དགོངས་ཤྲིང༌། ཁད་གཞྲི་བདག་བཀག་ན་དོན་དུ་

མྲི་འགྱུར་བར་དགོངས་ནས་དེའྲི་ཚེ་གང་དུ་ཡང་ལུང་མ་བསན་པས་ན། ལུང་དུ་མ་

བསན་པའྲི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞྲི་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། སྔོན་གྲི་མཐའ་དང༌། 

ཕྲི་མའྲི་མཐའ་དང༌། མང་འདས་ལ་བརེན་པ་བཞྲི་བཞྲི་དང༌། ལུས་སྲོག་ལ་བརེན་པ་

གཉྲིས་རྣམས་ཏེ། དང་པོ་གསུམ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང༌། གྲོལ་བའྲི་

བདག་གྲི་གནས་སྐབས་ལ་རོག་པ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་ལུས་སྲོག་གྲི་གནས་སྐབས་ལ་

རོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང༌། བདག་དང་འཇྲིག་རེན་རག་པ་དང༌། མྲི་རག་པ་དང༌། 

གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པའྲི་ཕུང་གསུམ་དུ་བདེན་པར་བལྟ་བ་ནྲི། 

སྔོན་གྲི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞྲིའོ། །བདག་དང་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང་མྲི་

ལྡན་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པ་བདེན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ནྲི། 

ཕྲི་མའྲི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་བཞྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གྲོངས་”ཡན
1
་ཆད་འབྱུང་

བ་དང༌། མྲི་འབྱུང་བ་དང༌། གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པ་དང་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ནྲི་

མང་འདས་པ་བརེན་པ་བཞྲིའོ། །ལུས་སྲོག་གཅྲིག་ཏུ་བལྟ་བ་དང༌། ཐ་དད་དུ་བདེན་

པར་བལྟ་བ་ནྲི་ལུས་སྲོག་ལ་བརེན་པ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་བདག་ནྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་

དང༌། འཇྲིག་རེན་ནྲི་དེའྲི་གདགས་གཞྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། ལུས་ནྲི་དབང་པོ་དང་བཅས་

པའྲི་སྐེས་བུའྲི་ལུས་ཡྲིན་ལ། སྲོག་ནྲི་བདག་གྲི་རྣམ་གྲངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་བདག་

དང་འཇྲིག་རེན་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མེད་གང་ལས་ཀང་གསར་དུ་སྐེས་པ་མྲིན་གྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༣ན།   ཡན    ཞོལ། ༡༡༤བ༡ན།   ཕན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བལྟ་བ་ནྲི་རག་པར་བལྟ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་

བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་མེད་དུ་གསར་དུ་སྐེས་པར་བལྟ་བ་ནྲི་”མྲི
1
་རག་པར་བལྟ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གདོད་མ་ནས་ཡོད་པ་དང༌། གནས་སྐབས་གསར་དུ་

སྐེས་པར་བལྟ་བ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པར་བལྟ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་གཉྲིས་གང་དུ་ཡང་

བརོད་དུ་མེད་པར་བལྟ་བ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པར་བལྟ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་དང་

འཇྲིག་རེན་དེ་དག་ཤྲི་འཕོས་པའྲི་འོག་ཏུ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་པ་ནྲི། མཐའ་དང་ལྡན་

པར་བལྟ་བ་དང༌། ཚེ་འདྲིའྲི་བདག་དང་འཇྲིག་རེན་དེ་དག་མ་འགྱུར་བར་ཚེ་ཕྲི་མར་

འཇུག་པར་འདོད་པ་མཐའ་དང་མྲི་ལྡན་པར་བལྟ་བ་དང༌། དེ་དག་རང་བཞྲིན་འཇུག་

ཅྲིང་གནས་སྐབས་མྲི་འཇུག་པར་འདོད་པ་གཉྲིས་ཀར་བལྟ་བ་དང༌། དེ་གཉྲིས་གང་

དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་འདོད་པ་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པར་བལྟ་བའོ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚེ་གྲོལ་བའྲི་བདག་ཡོད་

པར་བལྟ་བ་དང༌། སྔར་བདག་ཡོད་པ་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚེ་རྒྱུན་ཆད་པར་

བལྟ་བ་དང༌། རང་བཞྲིན་ཡོད་ཅྲིང་གནས་སྐབས་རྒྱུན་ཆད་པར་བལྟ་བ་དང༌། དེ་

གཉྲིས་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ནྲི་མང་འདས་ལ་བརེན་པ་

བཞྲིའོ། །འདྲི་དག་ལས་བདག་དང་འཇྲིག་རེན་རག་པ་དང༌། མཐའ་དང་མྲི་ལྡན་པ་

དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གྲོངས་ནས་འབྱུང་བར་བལྟ་བ་རྣམས་ནྲི་གྲངས་ཅན་

སོགས་རག་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པས་

འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་གཡོ་བའྲི་ལྟ་པ་ཞེས་བྱའོ། །མྲི་རག་པ་དང་མཐའ་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༡༣བ༥ན།   མ    ཞོལ། ༡༤༤བ༣ན།   མྱི   * མྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གྲོངས་ནས་མྲི་འབྱུང་བར་ལྟ་བ་རྣམས་ནྲི། རྒྱང་པན་སོགས་

ཆད་པར་བལྟ་བ་རྣམས་ཀྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་དགག་པའྲི་རྣམ་པས་འཇུག་

པའྲི་ཕྲིར་འདུ་བའྲི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱའོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་འགྲེལ་ཆེན་དུ་བཞྲི་ཚན་དང་པོ་

ལ། དང་པོ་གྲངས་ཅན་གྲི་ལྟ་བ་གཡོ་བ། གཉྲིས་པ་རྒྱང་པན་གྲི་ལྟ་བ་འདུ་བ་ཞེས་

གསུངས་ནས། ལྷག་མ་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་བར་བྱའྲི་ཞེས་གསུངས་པས། བཞྲི་

ཚན་གཉྲིས་པའྲི་སྐབས་སུ་མཐའ་དང་ལྡན་མྲི་ལྡན་ཞེས་གོ་རྲིམ་བསྒྱུར་དགོས་པར་

སྨྲ་ལ། ཁ་ཅྲིག་གོ་རྲིམ་བསྒྱུར་མྲི་དགོས་ཏེ། ཚེ་ཕྲི་མའྲི་ཐོག་མ་དེ་”ཚེ
1
་འདྲིའྲི་མཇུག་

གམ་མཐའ་ཡྲིན་པས་མཐའ་ལྡན་དུ་ལྟ་བ་གྲངས་”ཅན
2
་ལ་རུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །མཐའ་ལྡན་གྲངས་”ཅན
3
་ལ་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་དེ། དབུ་མ་ར་བ་ལས། གལ་ཏེ་

འཇྲིག་རེན་མཐའ་ཡོད་ན། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

མཐའ་ལྡན་གྲི་དོན་ཤྲི་བའྲི་འོག་ཏུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མཐའ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་དོན། ཚེ་

འདྲིའྲི་བདག་དང་འཇྲིག་རེན་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཕྲི་མར་འཇུག་པ་ལ་བྱས་ནས་དེ་གཉྲིས་ཀ་

ལ་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་བརོད་པར་མཛད་པས་སོ། །དེས་ན་འགྲེལ་

ཆེན་གྲི་དེ་ནྲི་ཇྲི་རྲིགས་པར་སྦར་བར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གསུམ་པ་རྣམས་ནྲི་

གཅེར་བུ་བའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ལ། ཆ་གཅྲིག་འགོག་པ་དང་ཆ་གཅྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣམ་པ་

ཆ་མཉམ་དུ་ཡོད་པས་བཀྲམ་པ་ཅེས་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་རྣམས་ནྲི་བརོད་དུ་མེད་བའྲི་བདག་ཁས་ལེན་པ་གནས་མ་བུ་བའྲི་ལྟ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༤ན༥ན།   ཚེ    ཞོལ། ༡༤༥ན༤ན།   ཆེ

2  མ་ཕྱི། ༡༡༤ན༥ན།   ཆེན    ཞོལ། ༡༤༥ན༥ན།   ཆེན   * ཅན

3  མ་ཕྱི། ༡༡༤ན༦ན།   ཆེན    ཞོལ། ༡༤༥ན༥ན།   ཆེན   * ཅན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིན་ཅྲིང༌། དགག་སྒྲུབ་གཉྲིས་ཀ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པས་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་བཅུམ་པ་

ཞེས་བྱའོ། །ལུས་སྲོག་གཅྲིག་ཏུ་བལྟ་བ་བྱེ་བག་པ་དང༌། ཐ་དད་དུ་བལྟ་བ་གྲངས་

”ཅན
1
་གྲི་ལྟ་བར་སའྲི་དངོས་གཞྲི་ལས་བཤད་ཅྲིང༌། སྔ་མ་གཡོ་བ་དང༌། ཕྲི་མ་འདུ་

བའྲི་ལྟ་བའོ། །གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་དོན་དམ་པར་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་རོགས་པ་དེ་”གཞན
2
་ལ་

བསན་ཅྲིང་མྲིང་གྲི་བརར་བརགས་པ་ཤེས་པ་ཅེས་བྱ་བ་སེ། མདོར་ན་ཇྲི་སྐད་བཤད་

པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་བྱེ་བག་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྲི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་

ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཤེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དབེན་པ་སོགས་ངོ་བོ་

ཉྲིད་དང་པོ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་རྣམས་སུ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་མཚོན་པ་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ནའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་སོང་ཉྲིད་

སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་བོས་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། རྒྱུའྲི་མཚན་མ་མེད་པ་

དང༌། འབས་བུ་ལ་སོན་པ་མེད་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌། འགག་པ་

མེད་པ་དང༌། ར་བའྲི་སོགས་པ་ཅེས་བྱ་བའྲི་སྒས་བསྡུས་པའྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བ་མེད་པ་དང༌། སང་བྱའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་དང༌། རང་

བཞྲིན་གྲིས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རེན་མེད་

པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མྲི་འགྱུར་བས་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་དྲུག་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་

སུས་ཀང་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་མེད་པ་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་གཞན་གྲིས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༤བ༢ན།   ཆེན    ཞོལ། ༡༤༥བ༢ན།   ཆེན   * ཅན

2  མ་ཕྱི། ༡༡༤བ༣ན།   གཞན    ཞོལ། ༡༤༥བ༣ན།   བཞྱིན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འདུ་མྲི་བྱེད་བ་དང་ཆོས་ཉྲིད་རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་མ་བྱས་པས་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ་དང་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་བར་གྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དང༌། དོན་

དམ་པར་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་དེ་དག་ཀང་མཚན་ཉྲིད་མེད་པར་ཤེས་པ་ཅེས་བྱ་བ་སེ། 

མདོར་ན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་

ཆོས་ཅན། ཤེས་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ།  །ཇྲི་ལྟ་

བ་བཞྲིན་དུ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལྔ་པོ་དེ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་

དག་ཏུ་མཚོན་པས་ནའོ། །

གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། དེ་ནྲི་

སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་རྣམ་མཁེན་ལ་

བརེན་ནས་”མཐོང
1
་ཆོས་ལ་བདེ་པར་གནས་”པ་དང་།

2
་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། བ་

མར་བྱ་བ་དང་། མཉེས་པར་བྱ་བ་དང་། མཆོད་པར་བྱ་བ་དང་། བདེན་པའྲི་བྱེད་པ་

པོ་མེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། སྤོས་པའྲི་མཐའ་གང་དུ་

ཡང་མ་མཐོང་བ་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའྲི་དོན་དུ་སོན་པར་མཛད་པ་དང་། སྤྲིར་འཇྲིག་

རེན་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་སོན་པ་ཤེས་པ་དང་ཞེས་པ་སྤྲིར་བསན་ནས། དེ་ཉྲིད་སོ་

སོར་ཕེ་ནས་འཆད་པ་ནྲི། གདུལ་བྱ་འཁོར་དུ་མ་བསྡུས་པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་

བསྡུས་ནས་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་འཇྲིག་རེན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་

བརོད་པར་མཛད་པ་དང༌། བསྡུས་པ་རྣམས་འཇྲིག་རེན་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༥ན༢ན།   མཐོད    ཞོལ། ༡༤༦ན༣ན།   མཐོང   * མཐོང

2  མ་ཕྱི། ༡༡༥ན༢ན།    ཞོལ། ༡༤༦ན༣ན།   དང   * པ་དང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

”བསྐེད
1
་ནས་སྲིན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་འཇྲིག་རེན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པར་མཛད་པ་

དང་། སྲིན་པ་རྣམས་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་སྒོ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་བསྐེད་ནས་

གྲོལ་བར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་འཇྲིག་རེན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་མཐོང་བར་མཛད་པ་དང་། ཞེས་

པའམ། ཡང་ན་ཉན་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་

འཇྲིག་རེན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བརོད་པར་མཛད་པ་དང༌། ཆེད་དུ་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པ་བྱང་

འཕགས་རྣམས་ལ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རེན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་

མཛད་པ་དང༌། ཆེད་དུ་བྱ་བའྲི་དོན་མཐར་ཕྲིན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྣམ་མཁེན་

གྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རེན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་མཐོང་བར་མཛད་པ་དང༌། ཞེས་བཤད་པར་བྱ་

སེ། སྔ་མ་ནྲི་ཡུམ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་གཞན་དོན་མཛད་པ་དང༌། ཕྲི་མ་

ནྲི་ཡུམ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཕགས་བཞྲིའྲི་བཞེད་དོན་བསྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཉྲིད་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་ཉྲིད་དུ་སོན་པ་དང༌། སྤོས་པ་ཞྲི་བ་ཉྲིད་དུ་

སོན་པ་དང༌། འཇྲིག་རེན་རང་བཞྲིན་གྲིས་འགོག་པ་དང༌། མཚན་འཛིན་གྲིས་འདུ་

ཤེས་འགོག་པ་ཤེས་པ་ཅེས་བྱ་བ་རྣམས་ཏེ། མདོར་ན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་འདྲི་རྣམས་

ཀྲི་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པའྲི་བྱེ་བག་བཅུ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཤེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དམྲིགས་པ་སོགས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཐ་

མ་བདུན་པོ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་དེ་དག་ཏུ་

མཚོན་པར་བྱེད་པས་ནའོ། །

གཉྲིས་པ་ཁད་མཚན་ལ། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དོན་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༥ན༤ན།   བསྐད    ཞོལ། ༡༤༦ན༥ན།   བསྐེད   * བསྐེད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུས་ཤེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་

དག་མཁེན་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་དེ་དང་དེར་འཇོག་པ་ཙམ་གྲི་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་བརོད་

ནས་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པས་མཁེན་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་རྣམས་ཀྲི་རང་ལས་ཁད་པར་

འཕགས་པར་འཇོག་བྱེད་ཀང་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ཤེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

འོག་ཏུ་བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཁད་པར་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འཆད་དོ། །དེ་

ཡང་ཤེས་མཚན་གྲིས་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་མཁེན་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་ཙམ་དུ་མཚོན་པར་

བྱེད་པའྲི་སྤྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་མཚོན་ཞེས་བྱ་ལ། ཁད་མཚན་གྲིས་ཉན་རང་གྲི་རོགས་

པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་འཇོག་བྱེད་ཡྲིན་པས་ཁད་པར་དུ་མཚོན་པ་ཅེས་

བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དམན་ལམ་དངོས་སུ་མ་བཤད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ར་བ་ནྲི། བསམ་མྲི་ཁབ་ཅེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་

ནྲི། མདོ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྲི་བདེན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་དང་རེས་སུ་

”ཤེས
1
་པའྲི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་གྲིས་མཚོན་ནས་བསན་

པ། བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་དང་མྲི་མཉམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འཛིན་སངས་ཀྲི་ཁད་

པར་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་སོབ་ལམ་གྲི་མངོན་རོགས་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་དང༌། ལ་སོགས་པ་རྣམ་མཁེན་གྲི་སྦོར་བ་

དག་ཉན་རང་གྲི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མཚོན་པས་ནའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཡང་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་བསམ་མྲི་ཁབ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༥བ༦ན།   ཤས    ཞོལ། ༡༤༧ན༢ན།   ཤེས   * ཤེས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་དང༌། ལ་

སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་མཁེན་གྲི་སྦོར་བཞྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་གྲི་ལམ་

ཡྲིན་ཏེ། ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གང་གྲིས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་རྣམས་ལས་

ཁད་ཞུགས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁད་པར་བཅུ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྲི་ཤེས་

རབ་ཀྲི་”སོབས
1
་ཀྲིས་རོག་གེས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་ཉྲིད་དང༌། ཟླ་དང་མྲི་མཉམ་

པ་ཉྲིད་དང༌། ཚད་མས་གཞལ་བ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང༌། གྲངས་ཀྲིས་

བགྲངས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་། བཞྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པའྲི་

སྐད་ཅྲིག་མ་བཞྲིས་མཚོན་ནས་བསན་པའྲི་ཁད་པར་དག་ཡྲིན་ནོ། །འཕགས་པའྲི་

གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་སྡུད་པ་དང་སྐེས་བུ་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སེད་ལ་མཁས་པས་

རྲིག་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དང༌། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་རང་གྲི་ལུགས་ལ་བལྟོས་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་

ཉན་རང་ལས་ཤྲིན་ཏུ་མྱུར་བའྲི་ཤེས་པ་དང་བཞྲི་ནྲི་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་

པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་ཁད་པར་དག་ཡྲིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

པའྲི་བདེན་པ་ལ་བརེན་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་”དོན
2
་དམ་པར་བྲི་བ་མེད་པ་དང་གང་

བ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་རོགས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་སྦྲིན་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་སྦོར་བས་

བསྐལ་པ་དུ་མར་སྒྲུབ་པའྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་།  

1  མ་ཕྱི། ༡༡༦ན༢ན།   སོབས    ཞོལ། ༡༤༧ན༥ན།   རོབས

2  མ་ཕྱི། ༡༡༦ན༥ན།   དོན    ཞོལ། ༡༤༧བ༢ན།   དན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་པར་མྲི་རོག་པར་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི་འགོག་

པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་རྣམ་པ་དག་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་

གཉྲིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ལམ་གྲི་རེན་རྲིགས་དང་ལྡན་པ་དང༌། སོན་ལམ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་རྒྱུ་”ཚོགས
1
་དང་ལྡན་པ་དང་

ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང༌། བྱང་

ཆུབ་གཞན་དང་གཟུགས་སོགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་རོ་མང་བ་མེད་པ་རྣམས་

ནྲི་ལམ་གྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་ཁད་པར་དག་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། གང་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཉན་རང་གྲི་ལམ་མ་བཤད་ན་

དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མྲི་ཤེས་སོ། ཞེ་ན། ཉན་”རང
2
་དེ་དག་གྲི་ལམ་ནྲི་

ཆོས་ཅན། འདྲིར་དངོས་སུ་མ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་”དེ
3
། གོ་ས་བས་མ་བཤད་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གོ་ས་བར་ཐལ། ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་ཁད་པར་དང་བལ་བའྲི་མངོན་

པར་ཞེན་པ་ལ་སོགས་པས་བཅྲིངས་པར་སྐེ་བ་མཚན་ཉྲིད་ཅན་དུ་སྔར་བཤད་དེ་

དག་གྲི་ཤུགས་ལ་ཤེས་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། གང་དག་སྐབས་གསུམ་པའྲི་བརོད་བྱའྲི་

”གཙོ
4
་བོའྲི་གཞྲི་ཤེས་དང༌། གཞྲི་ཤེས་རྣམ་པ་ཉེར་བདུན་སོགས་ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རོགས་པར་འདོད་པ་”དག
5
གྲིས་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཉན་རང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་སྦོར་

བར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཁད་མཚན་གྲིས་ལམ་ཤེས་རྣམ་མཁེན་གྲི་སྦོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༦ན༧ན།   ཚོགས    ཞོལ། ༡༤༧བ༤ན།   ཆོགས

2  མ་ཕྱི། ༡༡༦བ༡ན།   རང    ཞོལ། ༡༤༧བ༥ན།   རད

3  མ་ཕྱི། ༡༡༦བ༢ན།   དེ    ཞོལ། ༡༤༧བ༥ན།   དོ

4  མ་ཕྱི། ༡༡༦བ༣ན།   གཙོ    ཞོལ། ༡༤༧བ༦ན།   གཅོ

5  མ་ཕྱི། ༡༡༦བ༣ན།   ངག    ཞོལ། ༡༤༨ན༡ན།   དག   * དག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བ་གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་བ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་མཚོན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན།  ཁད་པར་འཕགས་ཡུལ་དངོས་སུ་མ་བསན་པ་ཉམས་སོ། །དེས་ན་མུན་སྦྲུལ་

ཆེན་པོའ།ོ །གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཁད་པར་གྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་ཕན་

དང་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་ལས། གཞྲི་ཤེས་ཀྲི་བྱེད་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བྱེད་པ་

ཆོས་ཅན། གསུམ་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགྲོ་བ་ལས་བཏོན་ནས་མང་འདས་

ལ་འགོད་པ་མ་འོངས་པའྲི་ཕན་པ་དང༌། ཡྲིད་མྲི་བདེ་བཀྲོལ་ནས་མང་འདས་ལ་

འགོད་པ་ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་དང༌། ཡང་སྲྲིད་མྲི་ལེན་པར་བྱེད་པས་སྡུག་བསྔལ་མེད་

པའྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པ་མྲིན་པའྲི་རྣམ་པར་ཆོས་ཉྲིད་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་གྲིས་རྲིམ་

བཞྲིན་ཕན་དང༌། བདེ་དང༌། སྐོབ་པའྲི་བྱེད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལམ་ཤེས་ཀྲི་བྱེད་པ་ནྲི། ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བྱེད་པ་ཆོས་ཅན། 

བདུན་ཡོད་དེ། ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་འདས་ལ་འགོད་པས་གཏན་དུ་ཕན་པ་དང་འདེ་བ་

མེད་པར་ཆོས་བསན་པས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་བཟློག་པ་དང༌། འཁོར་བ་དང་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པ་དང་སྲེད་པའྲི་བརླན་དང་བལ་བའྲི་མང་

འདས་སོན་པས་རང་དང་གཞན་ཀྲི་དོན་རོགས་པའྲི་རེན་གྲི་ངོ་བོ་དང༌། གཞན་གྲི་

དོན་སྒྲུབ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང༌། ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ལམ་གྲིས་རང་རང་གྲི་སང་བྱ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་ཡང་དེའྲི་འབས་བུ་

ཡང་དག་མཐའ་རོགས་སྲིན་མ་སྦངས་པར་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་པར་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་

རྣམས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྲི་དུས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡང་དག་པར་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དོན་གྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་སྐབས་དང་གནས་དང༌། དཔུང་གཉེན་དང༌། གླྲིང་དང༌། ཡོངས་

འདེན་དང༌། ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་འབས་བུ་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་

པའྲི་བྱེད་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་རྣམ་མཁེན་གྲི་སྦོར་བའྲི་བྱེད་པ་ནྲི། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ལ་ནྲི་ཆོས་ཅན། བྱེད་པ་གཅྲིག་ཡོད་དེ། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོན་པ་དེ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་

གྲིས་རེན་གྲི་མཛད་པ་དེ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་རྣམ་མཁེན་གྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་རྣམ་མཁེན་སྦོར་བའྲི་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་བྱེད་པའྲི་རྣམ་པ་རྲིམ་པ་གསུམ་པོ་དག་ཆོས་ཅན། བྱེད་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྦོར་བ་དག་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་མཛད་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་ནའོ། །བཞྲི་”པ
1
་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །ར་བ་ནྲི་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲིས་དབྱེ་བ་བསན་ནས། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེ་དག་

ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ་དབྱེ་བ་དང་། དེ་

དག་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་ཤེས་སྦོར་བའྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པས་དབེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཆོས་

ཅན། བཞྲི་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། དེའྲི་རགས་ལུས་

ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་དང༌། དེའྲི་མཚན་མ་ཚུལ་བཞྲིན་མྲིན་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༧ན༥ན།   པྱི    ཞོལ། ༡༤༨བ༣ན།   པ   * པ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་པ་དང༌། འདོད་ཆགས་དང་འདོད་ཆགས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་དག་གྲི་རྣམ་རོག་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབེན་པ་རྣམས་སུ་”ཡོད
1
་

པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལམ་ཤེས་སྦོར་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི། ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ལ་ཆོས་ཅན། ལྔ་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པར་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་མ་ངན་ལས་

འདའ་བར་གོ་གོན་པས་བྱ་དཀའ་བ་དང༌། ཐེག་པ་གཞན་དུ་མྲི་ལྟུང་བ་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲིས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རྣམ་མཁེན་དུ་ངེས་པ་དང༌། ཡུན་རྲིང་པོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་

མཆོག་ཉྲིད་ཀྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ་དང་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་དང༌། སྒོམ་པ་པོའྲི་ཆོས་མ་

དམྲིགས་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་ངོ་བོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མཐའ་དག་བཀག་པ་ཞེས་

བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཏུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་ལ་ཆོས་ཅན། བདུན་ཡོད་དེ། ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་དང་ལམ་ཤེས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཡུལ་དུ་བསྡུས་པའྲི་དངོས་པོའྲི་ཁད་པར་ལ་དམྲིགས་ནས་སྒོམ་པ་དང༌། 

འཇྲིག་རེན་གྲི་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བར་བདེན་པར་འཛིན་པ་ལས་བཟློག་སེ་བསན་

པས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་

པ་དང༌། ཤེས་བྱ་དང་ཤེས་པ་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པས་གཞྲི་མེད་པ་དང་། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་འགྲོ་བ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་མེད་པས་སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌། དངོས་པོ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་དང༌། ལ་

སོགས་པ་དེ་གཉྲིས་ཀ་མྲིན་པ་དང༌། གསུམ་གྲི་དངོས་པོ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མྲི་དམྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༧བ༡ན།   ཡོད    ཞོལ། ༡༤༨བ༦ན།   ཡེད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པར་རོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་ན་

ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་བཞེན་དོ། ཞེས་ར་

བར་ཁོད་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁོད་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་དག་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་

བཞྲིན་དུ་མཚོན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་ལས་སུ་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན་

ཁོད་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤེས་མཚན་ཞེ་བརྒྱད། ཁད་མཚན་བཅུ་དྲུག །བྱེད་

མཚན་བཅུ་གཅྲིག །ངོ་བོ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ན་སོགས་སོ། །བདུན་པ་

སྒོམ་བྱུང་གྲི་སྦོར་བའྲི་ཉེར་རྒྱུ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བཤད་པ་ལ། སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་

ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། རེན། མཚན་ཉྲིད། སྒ་དོན། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐེག་

ཆེན་སེམས་བསྐེད་སྐེ་རུང་བའྲི་རེན་ཀུན་ལ་འདྲིའང་རུང་ཞྲིང༌། དེའང་ཐེག་ཆེན་གྲི་

སེམས་བསྐེད་ནྲི། གླྲིང་གསུམ་གྲི་མྲི་དང་འདོད་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་དང༌། ངན་སོང་

གསུམ་གྲི་འགྲོ་བ་འགའ་ལའང་སྐེར་རུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐར་ཆའང་དེ་དག་ལ་

རུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །སེམས་རེན་ནྲི། འགའ་ཞྲིག་ན་རེ། འདོད་སེམས་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ཏེ། 

འདྲི་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་

སྒོམ་བྱུང་དུ་འགྱུར་བས་སོ། ཞེས་ཟེར་པ་མྲི་འཐད་དེ། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ཆེན་

པོ་བའྲི་རྒྱུན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཐེག་

ཆེན་ཐར་ཆ་ནྲི་འདོད་སེམས་དང་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཚོགས་ལམ་ན་ཐོས་བསམ་གཙོ་”ཡྲི
1
་སྒོམ་བྱུང་མེད་ཅེས་པ་

དང༌། ཆོས་ཉྲིད་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་”ཕེབས
2
་པ་

ཡོད་ཀང༌། སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་གསལ་སྣང་སྐེས་པ་མེད་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་

གྲི་སྤྲིར་ཚོགས་ལམ་ན་སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་གཏན་མེད་དུ་འཆད་པ་མྲིན་ལ་སྒོམ་

བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ན་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པས་ཁབ་ན། ཉན་རང་ལ་སྒོམ་བྱུང་

གྲི་ཤེས་རབ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །”སྒ
3
་དོན་ནྲི་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས། ཐར་པ་

ནྲི་བལ་བའྲི་ཁད་པར་ཞྲིག་སེ། ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། ཐར་པ་ནྲི་འཁོར་བའྲི་སྐེ་བ་མ་

ལུས་པ་ཟད་པའྲི་བལ་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཆ་ནྲི་སྦོར་ལམ་དུ་མྲི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པ་ཟད་པ་དེ་། ”ཡྲིན
4
་ཞྲིང༌། དེ་དང་མཐུན་པའམ་དེའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཐར་པའྲི་

ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བྱའོ། །

གསུམ་པ་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རང་འབས་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་

ཚོགས་ལམ་གྲི་དགེ་བ། བཞྲི་པ་དབྱེ་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཐར་ཆ་གསུམ་མོ། །དེ་

དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀང་གོ་རྲིམ་བཞྲིན། རང་འབས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ངེས་ཆའྲི་རྒྱུའྲི་

རྲིགས་སུ་གནས་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཚོགས་ལམ་གྲི་དགེ་བ། ཞེས་སོགས་སུ་འདོན་

པ་བསྒྱུར་ཞྲིང་བཤད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་ལ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ་མཚམས་སྦར་བ་

དང་། དོན་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐར་པའྲི་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་ངོ་བོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༨ན༥ན།   མྱི    ཞོལ། ༡༤༩བ༤ན།   ཡྱི   * ཡྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༡༨ན༥ན།   ཕེབས    ཞོལ། ༡༤༩བ༥ན།   ཕབས

3  མ་ཕྱི། ༡༡༨ན༦ན།   སྒྲ    ཞོལ། ༡༤༩བ༦ན།   ས

4  མ་ཕྱི། ༡༡༨ན༧ན།   ཡྱིན    ཞོལ། ༡༥༠ན༡།   ཕྱིན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དང༌། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། མཚན་མེད་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། བདེན་

པའྲི་མཚན་མ་མེད་པར་དམྲིགས་པའྲི་ཤེས་པའྲི་རྣམ་པས་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་ཐུག་པ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་

ས་བོན་ནུས་ལྡན་བཞག་ཅྲིང༌། རྲིགས་སད་པར་བྱེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྐེད་པར་མཁས་

པའྲི་བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་འདྲི་ལ་ཐེག་ཆེན་ཐར་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་

ཡྲིན་པར་འདོད་དོ། །རང་འབས་ཐེག་ཆེན་ངེས་ཆའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཚོགས་ལམ་གྲི་

ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། མཁས་པ་དེ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན་སོགས་སོ། །ར་བ་

ནྲི། སངས་རྒྱས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། མཁས་པའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། དེ་དག་ཆེ་ཆུང་

འབྲིང་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཡུལ་ཅན་དད་པ་དང༌། བརོན་

འགྲུས་དང༌། དན་པ་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་བདེན་པ་

མངོན་རོགས་ལ་དབང་བྱེད་པའྲི་སྒོམ་བྱུང་མྲིན་པས་དབང་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མྲིན་པ་

རྣམས་ཀྲིས་གྲངས་བཞྲིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང༌། སྦྲིན་སོགས་དང༌། བསམ་པ་ཕུན་

ཚོགས་སེམས་བསྐེད་དང༌། རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཐར་”ཆ་ཆོས
1
་ཅན། ཁོད་ལ་ཡུལ་གྲི་སྒོ་ནས་ལྔར་

ཡོད་དེ། བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པའྲི་དད་སོགས་ལྔ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

1  མ་ཕྱི། ༡༡༩ན༡ན།   ཆ་ཆོས    ཞོལ། ༡༥༠བ༡།   མ་ཆོས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཐར་ཆ་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པ་དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་

འཐོབ་པས་ཁབ་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་སྤྲིར་ཐེག་ཆེན་ཐར་ཆ་ལས་ཉན་ཐོས་ཀྲི་

རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐར་ཆ་དང༌། རང་རྒྱལ་གྲི་

རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐར་ཆ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་

རྲིགས་ཅན་ཐེག་ཆེན་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐར་ཆ་གསུམ་ཡོད་ལ། གསུམ་

པ་ལ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་བྱང་སེམས་དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་རྟུལ་གསུམ་

གྲི་ཐར་ཆ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་དད་པ་ལ་སོགས་

པ་གང་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པས་ཆེན་པོ་དེའྲི་ནང་ནས་ཀང་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་དབང་པོ་རྣོན་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པས་ནྲི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་

བར་མ་ཆོད་པར་རོགས་པར་ས་”ཞྲིང་ཚེགས
1
་ཆུང་ངུས་རོགས་ནུས་ལ། ཐེག་ཆེན་

གྲི་རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྲི་ཐར་ཆ་ཆེན་པོ་

དེ་དག་གཉྲིས་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་བྱང་སེམས་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པས་ནྲི་རོགས་བྱང་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་རོགས་པར་དཀའ་བའམ་

ཚེགས་ཆེན་པོས་རོགས་ཤྲིང་འཐོབ་པར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་རྒྱུའྲི་ཁད་

པར་གྲིས་འབས་བུ་ལ་འཐོབ་དཀའ་སའྲི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་རེན་འབེལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ཡྲིན་པས་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༩ན༥ན།   ཞང་ཚེགས    ཞོལ། ༡༥༠བ༥ན།   ཞྱིང་ཚོགས   * ཞྱིང་ཚེགས



 1037 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པ་དབང་པོ་འབྲིང་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐར་ཆ་ནྲི་སྔ་མ་བས་

རོགས་དཀའ་ཞྲིང༌། ཕྲི་མ་བས་རོགས་ས་བར་དོན་གྲིས་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་

གྲི་རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པ་དབང་རྟུལ་གྲིས་ཀང་རོགས་བྱང་

ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་ཐོབ་པར་དཀའ་བར་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་

ཤུགས་ཀྲིས་ན་རང་རྒྱལ་དུ་རྲིགས་ངེས་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་སུ་རྲིགས་ངེས་པ་རོགས་

བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཐར་ཆས་རོགས་བྱང་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་

ཆོད་པར་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་མྲི་བྱེད་པར་བསན་ཅྲིང༌། འོ་ན་”གང
1
་དག་དེ་དག་གྲིས་

རོགས་བྱང་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་”མ་ཆོད
2
་པར་མྲི་འཐོབ་ཅེ་ན། སྐབས་འདྲིར་

བསན། ཐར་ཆ་འབྲིང་པོ་རང་རྒྱལ་དུ་རྲིགས་ངེས་པ་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་

པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དད་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རོགས་བྱང་གྲི་གོང་དུ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

བྱང་ཆུབ་རོགས་པར་བྱེད་ལ། སྐབས་འདྲིར་བསན་ཐར་ཆ་ཆུང་ངུ་ཉན་ཐོས་སུ་

རྲིགས་ངེས་པ་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དད་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་

ནྲི་རོགས་བྱང་གྲི་སྔ་རོལ་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་རོགས་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་

འདྲི་དོན་གྲིས་འཕངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཐར་ཆའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྲི་དད་སོགས་ལྔ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ཀྲིས་རོགས་བྱང་ཐེག་པ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་བྱེད་པས་

མ་ཁབ་སེ། ཁོད་རང་རྒྱལ་དུ་རྲིགས་ངེས་པ་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་པས་དེའྲི་སྔ་རོལ་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་རྒྱུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༩བ༢ན།   གང    ཞོལ། ༡༥༡ན༣ན།   གད

2  མ་ཕྱི། ༡༡༩བ༢ན།   མ་ཆོད    ཞོལ། ༡༥༡ན༣ན།   ཆོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞན་དག་སྐབས་འདྲིའྲི་ཐར་ཆ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དང༌། རྟུལ་འབྲིང་རྣོ་གསུམ་

ཁད་མེད་དུ་བྱས་ནས། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་དང་ཐེག་ཆེན་གྲི་ཐར་ཆ་

གསུམ་ལ་འཆད་པ་ནྲི་རྣམ་པར་འཁམས་ཏེ། མདོ་དང་འགལ། བསན་བཅོས་དང་

འགལ། འགྲེལ་པའྲི་ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར། མདོ་དང་ཇྲི་ལྟར་འགལ་ན། 

སྐབས་འདྲིའྲི་ཐར་ཆ་ཆུང་ངུ་སོན་པའྲི་མདོར། བྱང་ཆེན་ཐོག་མར་སེམས་བསྐེད་པ་

ནས་བཟུང་སེ། རྣམ་མཁེན་དང་ལྡན་པས་སྦྲིན་གཏོང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། 

ཆུང་ངུའྲི་རེན་གྲི་གང་ཟག་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པར་བསོན་མྲི་ནུས་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཉྲི་སྣང་ལས་ཀང༌། དེ་ལ་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་མཚན་མར་མྲི་བྱེད་པར་ཡང་དག་

པར་བསྒྲུབ་པས་ནྲི་ཆུང་ངུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

རྣམ་པར་བསབ་པར་བྱའོ། ཞེས་པས་ནྲི་འབྲིང་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་ཤྲིང༌། ཉན་རང་གྲི་ཐར་ཆ་ཡྲིན་ན། མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣམ་པས་སྦྲིན་

སོགས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པས་སོབ་པ་སོགས་སུ་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསན་བཅོས་དང་ཇྲི་ལྟར་འགལ་ན། ར་བར་སྐབས་འདྲིར་

བསན་གྲི་དད་སོགས་ལྔ་པོ་ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་མཁས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་གྲི་

ཐར་ཆ་ཡྲིན་ན་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་མཁས་པ་སོགས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འགྲེལ་པའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་ཏེ། ཆེན་པོ་དང་རྣོན་པོས་ཞེས་བཟླས་

ནས་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཡང་ཁ་ཅྲིག་ཆེན་པོ་དང་རྣོན་པོ་ཐེག་ཆེན་གྲི་

རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐར་ཆ་དང༌། འབྲིང་ནྲི་རང་རྒྱལ་གྲི་

རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐར་ཆ་དང༌། ཆུང་ངུའམ་རྟུལ་པོ་ནྲི། 
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ཐར་ཆ་ལ་འཆད་པའང་

མྲི་འཐད་དེ། མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆེན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་

རབ་ཏུ་སེམས་པ་ན། བྱང་ཆེན་གང་གྲིས་སེམས་མྲི་ཞུམ། མྲི་”འགོང
1
་ཡྲིད་ལ་

འགོད་པ་མེད་ཅྲིང༌། མྲི་དངང་། ཀུན་ཏུ་མྲི་སྐྲག །ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་

ན་བྱང་ཆེན་བ་མེད་རོགས་བྱང་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་མྲི་ཞུམ་

མྲི་དངངས་པའྲི་རྟུལ་པོའྲི་ཐར་ཆའྲི་རགས་དང༌། མྲི་འགོང་ཞྲིང་མྲི་སྐྲག་པ། འབྲིང་གྲི་

རགས་དང༌། མྲི་འགོད་ཅྲིང་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པས་ཟྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་བ་རྣོན་པོའྲི་རགས་

སུ་བཤད་ལ། ཉན་རང་རྲིགས་ཅན་རོགས་བྱང་དུ་སེམས་བསྐེད་པའྲི་ལས་དང་པོ་བ་

ཡྲིན་ན་སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོ་ལ་སེམས་མྲི་ཞུམ་པ་དང་མྲི་དངངས་པ་སོགས་སུ་འགལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཁོ་བོས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་བྱོས་ཤྲིག །

གཉྲིས་པ་སྦོར་བ་དང་པོར་སྐེས་པའྲི་གནས་སྐབས་ལ། དངོས་དང༌། བཟློས་

སོང་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཐར་པའྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། དྲི་བ་

སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་

ལས། དང་པོ་དོད་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་འདྲི་ལ་

སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་ནམ་དོ་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་པར་བཞེད་དོ། །རྣམ་པ་གང་གྲི་

ཞེ་ན། ཆགས་སང་མེད་པའྲི་མཉམ་པའྲི་རྣམ་པ་དང༌། ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་བསྒྲུབས་པས་

བྱམས་པ་གཉྲིས་ནྲི་ཆུང་ངུ་དང༌། ཕྲི་མའྲི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པས་ཕན་པ་དང༌། ཁོང་ཁོ་བ་

མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་མེད་པའྲི་སེམས་ནྲི་འབྲིང་སེ་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༠ན༥ན།   འགོང    ཞོལ། ༡༥༢ན༡ན།   འགོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དང༌། སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་རྒན་པ་རྣམས་ལ་ཕ་དང་མའྲི་སེམས་དང༌། མཉམ་པ་

རྣམས་ལ་སྤུན་དང་སྲྲིང་མོའྲི་སེམས་དང༌། གཞོན་པ་རྣམས་ལ་བུ་དང་བུ་མོའྲི་

སེམས་དང༌། ཕན་འདོགས་པའྲི་བཤེས་དང༌། ཡྲིད་བརན་པའྲི་གྲོགས་དང༌། རུས་

གཅྲིག་པའྲི་གཉེན་དང༌། མྲི་གཅྲིག་པའྲི་སྣག་གྲི་ཉེ་མཚམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཆུང་འབྲིང་ལས་གཞན་རྣམ་པ་ལྔའོ། །ལྔ་ཚན་གཉྲིས་སུ་བྱས་པ་ནྲི། ལྔ་ཚན་དང་པོ་

ལ་རེ་རེ་དང༌། ཕྲི་མ་ལ་གཉྲིས་གཉྲིས་བགྲང་བར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་རེ་མོ་ནྲི། སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་ནྲི་རེ་མོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་

”ནོ
1
། །རྣམ་པ་གང་གྲིས་ཞེ་ན། མདོར་ན་མྲི་དགེ་བ་ལ་གྲངས་བཞྲིན་དུ་སོང་པའྲི་སྒོ་

ནས་ལྡོག་པ་དང་གཞན་བདག་ཉྲིད་ཅན་དེའྲི་སྒོ་ནས་གཞན་རྣམས་སྲིག་པ་ལས་ལྡོག་

པ་དང༌། གཞན་བདག་ཉྲིད་མ་བསྐུལ་བར་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བསྔགས་པ་

བརོད་པ་ལ་མཐུན་པར་བྱེད་པ་ཆུང་ངུའྲི་རྣམ་པ་དང་དགེ་བ་ལ་གྲངས་བཞྲིན་ལེན་

པའྲི་སྒོ་ནས་ཞུགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དེའྲི་སྒོ་ནས་དགེ་བ་ལ་གནས་པ་དག་ལ་

སྦོར་བ་དང༌། གཞན་བདག་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང༌། 

མཐུན་པར་བྱེད་པ་ནྲི་འབྲིང་གྲི་རྣམ་པ་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་གཉྲིས་པོ་ནང་གསེས་ཀྲི་

ཆོས་ཀྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ནྲི་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་བཟོད་པ་ནྲི། རེ་མོར་གྱུར་པ་ལ་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་དག་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་བཟོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་པ་གང་

གྲི་ཞེ་ན། རེ་མོར་གྱུར་པ་ལ་རང་དང་གཞན་གྲི་རེན་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་དག་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༠བ༥ན།   ནོ    ཞོལ། ༡༥༢བ༡ན།   ན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་རང་གྲི་རེན་ཅན་ཞེས་པ། རང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྲི་

བདེན་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ལ་གནས་ནས་གཞན་གྲི་རེན་ཅན་ཞེས་པ་གཞན་སྡུག་

བསྔལ་ལ་སོགས་པའྲི་བདེན་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ལ་སྦོར་བ་དང༌། བསྔགས་པ་བརོད་

པ་དང་མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །དེས་ན་རེ་མོར་གྱུར་པ་ལ་དམྲིགས་

པ་དག་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་”ཞེས
1
་པས་སེམས་ཅན་དམྲིགས་པར་བསན་ཅྲིང་

བདེན་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ཅེས་པའྲི་དམྲིགས་པ། ཞེས་པ་དེ་ཤེས་པ་ཞེས་པའྲི་འགྲེལ་

པ་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་བོད་དག་སོབ་དཔོན་ལ་བདེན་པ་དམྲིགས་པར་

བཤད་པ་ནོར་ཞེས་འགྲེལ་པ་འཆད། གང་ལ་སྦོར་བའྲི་ཡུལ་ངེས་པ་གཟུང་ཞེས་ཟེར་

བ་ནྲི་རང་གྲི་བོ་སྐོན་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ལ་སྐུར་”བ
2
་འདེབས་པར་བྱེད་པའོ། །

བཞྲི་པ་ཆོས་མཆོག་ནྲི། སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་རང་དང་གཞན་གྲི་རེན་ཅན་ཁོ་ནས་

སྲིན་པར་བྱེད་པ་དང་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་དག་གྲིས་སེམས་ཅན་

ལ་དམྲིགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །གཞུང་རྲིམ་པ་བཞྲི་ལ། ངག་དོན་ནྲི་རྲིམ་

པ་བཞྲིན། དོད་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འདྲིར་

བསན་དོད་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་མཉམ་པའྲི་སེམས་སོགས་བཅུས་སེམས་

ཅན་ལ་དམྲིགས་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་དོན་མངོན་རོགས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། རེ་མོ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་ཆོས་ཅན། འདྲིར་

བསན་རེ་མོ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་དགེ་སྲིག་ལ་བང་དོར་བྱེད་པ་ལ་རང་

གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་སྦོར་བ་སོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པས་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༡ན༣ན།   ཞས    ཞོལ། ༡༥༢བ༦ན།   ཞེས   * ཞེས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༢ན༤ན།   ཞས    ཞོལ། ༡༥༣ན༡ན།   པ   * བ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་དུ་བྱས་པ་སོགས་སོ། །བཟོད་པ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་

ཆོས་ཅན། འདྲིར་བསན་བཟོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་

ལ་དམྲིགས་པ་ལ་གནས་ནས། གཞན་དེ་ལ་སྦོར་བ་སོགས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ལ་

དམྲིགས་པ་སོགས་སོ། །ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་མངོན་རོགས་

ཆོས་ཅན། འདྲིར་བསན་ཆོས་མཆོག་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་རང་སེམས་

ཅན་སྲིན་གྲོལ་བྱེད་པ་ལ་གནས་ནས། གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་སོགས་ཀྲིས་སེམས་

ཅན་ལ་དམྲིགས་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་དོན་མངོན་རོགས་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་ན་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། རོད་པ་དང༌། ལན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སྐབས་དང་པོ་དྲུག་ཕལ་ཆེ་

བར། སྦོར་མཐོང་སྒོམ་གསུམ་གསུམ་ཀ་བསན་པ་མྲི་འཐད་དེ། བཟློས་པའྲི་ཉེན་པར་

འགྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་ལན་ལ། དགག་བཞག་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་

གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། སྐོན་མེད་དེ། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་

ལྡོག་པ་མྲི་འད་བའྲི་སྒོ་ནས་སོན་”ཚུལ
1
་ཐ་དད་པ་ཡོད་ལ། སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་

སྐབས་སུ་དག་སའྲི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་

ནས་བསན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་ཆོས་

མཐུན་པར་སོ། །བཏགས་པའྲི་དགོས་པ་དག་སར་འབད་རོལ་ཉེ་བར་ཞྲི་བས་ཟག་

མེད་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་སྐེའམ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་དགག་པར་བྱ་བའྲི་

ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་བཟློག་པར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༡བ༤ན།   ཚུལ    ཞོལ། ༡༥༣བ༢ན།   ཆུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྣམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་ལམ་གྲིས་བསྡུས་པ་ཅེས་པ་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་

བསན་ཏེ། ཞེས་ཟེར་རོ། །”བརགས
1
་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་ལ་

མཐུན་ལ། འོ་ན་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་དང་གང་ལ། སྐབས་གང་དང་གང་གྲི་སྦོར་

མཐོང་སྒོམ་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་མྲི་མཐུན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། 

ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣསས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན་

རྣམ་ཀུན་གྲི་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་དེ་

གསུམ་ལ་རེ་སྦོར་དང་མཐར་གྲིས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ལམ་གསུམ་གྲི་མྲིང་གྲིས་

བཏགས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་འཐད་དེ། སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སྐབས་སུ་

བཟློས་སྐོན་ཆགས་པར་ཐལ། དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པོ་དེ་མཚན་ཉྲིད་པ་ལན་

གསུམ་བསན་པའྲི་ཕྲིར། མ་ཁབ་ན་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་བསན་པའྲི་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་

གསུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ན་བཟློས་སྐོན་འབྱུང་བ་བུད། ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ས་

བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་རྣམ་ཀུན་གྲི་སྐབས་སུ་དང༌། 

ས་དགུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་རེ་སྦོར་གྲི་སྐབས་སུ་དང༌། ས་

བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་མཐར་གྲིས་པའྲི་སྐབས་སུ་སྦོར་

མཐོང་སྒོམ་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ས་བརྒྱད་པ་

མན་ཆད་དང༌། ས་བཅུ་པ་ན་རེ་སྦོར་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ། སྦོར་ལམ་རེ་སྦོར་དང་

མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་དང༌། སྒོམ་ལམ་རེ་སྦོར་གང་ཡྲིན་ཀང༌། ས་དགུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ས་དེ་དག་ན་མཁེན་གསུམ་བསྡུས་བསྒོམ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༡བ༦ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༣བ༤ན།   བཏགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརན་པ་ཐོབ་ཕྲིར་སྒོམ་པའྲི་སྦོར་བ་མེད་པར་ཐལ་ཞྲིང༌། འགྲེལ་ཆེན་ལས། མཐོང་

ལམ་པ་དང་སྒོམ་ལམ་པས་སང་བར་བྱ་བའྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་

པ་འདྲི་དག་ཀང་ས་བཅུ་པ་དང་འབེལ་བའྲི་ཁད་པར་གྲི་ལམ་ལ་སོང་བར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ལ། ཞེས་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་དང༌། སྒོམ་ལམ་རེ་སྦོར་གྲིས་ངོས་སྐལ་གྲི་སང་

བྱ་རོག་པ་དེ་དག་གྲི་བག་ལ་ཉལ་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བའྲི་དངོས་གཉེན་ས་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྡུད་འགྲེལ་ལས། ལེགས་པའྲི་བོ་གྲོས་ལ་

སོགས་པ་གཉྲིས་ལ་ནྲི་རེ་མོའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་བསན་ཏོ། ཞེས་རེ་སྦོར་ཁད་པ་

ཅན་ས་དགུ་བ་དང་བཅུ་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་

ཡང་སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ཐོབ་པའྲི་གོང་དུ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་འཐོབ་

པར་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་བའྲི་དོན་བསྡུ་དང༌། སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚམས་སྦར་ལས་

ཤེས་ལ། སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད་སྦོར་བ་ས་བརྒྱད་པ་”ཐོབ
1
་མ་ཐག་ཏུ་འཐོབ་པས་ཁབ་

ཅྲིང༌། ཁེད་རང་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་ཀུན་གྲི་སྦོར་མཐོང་

བསྒོམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཁོ་ན་ལ་སྨྲ་བའྲི་འདོད་པ་སྔ་ཕྲི་

གཉྲིས་ཀ་ལ་ཆེས་གནོད་པར་འགྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཆུང་ངུ༌། ས་དགུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ༌། ས་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་གསུམ་

”ལ
2
་རྣམ་ཀུན་གྲི་སྐབས་སུ་དང༌། ས་གསུམ་པོ་དེའྲི་ཡེ་ཤེས་འབྲིང་གསུམ་ལ་རེ་

སྦོར་གྲི་སྐབས་སུ་དང༌། ས་གསུམ་པོ་དེའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་མཐར་གྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༢ན༧ན།    ཞོལ། ༡༥༢བ༦ན།   འཐོམ   * ཐོབ

2  མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༡ན།   ལ    ཞོལ། ༡༥༤བ༡ན།   པོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པའྲི་སྐབས་སུ་སྦོར་མཐོང་བསྒོམ་པའྲི་”མྲིང
1
་གྲིས་བསན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་

དེ། དང་པོ་ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ༌། དེ་ནས་ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཆུང་ངུ༌། དེ་ནས་ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འབྲིང་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པར་ཐལ། གདགས་

གཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་དང་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་པའྲི་ལམ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་

ཆོས་མཐུན་པར་གང་ཟག་གྲི་གདགས་གཞྲི་དེ་ལྟར་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། རགས་ཟུར་

གཉྲིས་ཀ་ཁས་བངས་སོ། །ཁ་ཅྲིག་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ནྲི་དག་

སའྲི་བྱང་སེམས་དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་རྟུལ་གསུམ་གྲི་མངོན་རོགས་ལ་འདོད་པའང་མྲི་

འཐད་དེ། གང་ཟག་གསུམ་པོ་དེའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བའྲི་ངེས་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སྐབས་ཀྲི་སྦོར་མཐོང་”བརགས
2
་

པ་བར་འདོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ”བརགས
3
་པའྲི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

ཀང་འཐད་པ་མྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དག་སའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཆར་སྐེ་

བའྲི་དོགས་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་”ངོར
4
། དེ་གསུམ་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བར་སྒྲུབ་པ་ན། རྒོལ་

ཕྲིར་རྒོལ་ཀྲི་རོད་གཞྲི་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཚད་མས་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་བམ་མ་

གྲུབ། ཕྲི་མ་ལྟར་ན་རྒོལ་བ་དེའྲི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

རོ། །གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ས་བརྒྱད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་དང༌། ས་དགུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༢ན།   མྱིང    ཞོལ། ༡༥༤བ༢ན།   མྱིད

2  མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༥ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༤བ༥ན།   བཏགས    བླ།༡༦༧བ༡ན།   བཏགས

3  མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༥ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༤བ༥ན།   བཏགས    བླ།༡༦༧བ༡ན།   བཏགས

4  མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༥ན།   ངོར    ཞོལ། ༡༥༤བ༥ན།   དོར   * ངོར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ས་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་ངེས་ནས། ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཅྲིག་

ཅར་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་དོགས་པ་མ་ཆོད་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ངེས་ཀང་དེ་

འད་དོགས་པ་མྲི་ཆོད་ན་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་གསུམ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ངེས་པས་

ཀང་དོགས་པ་དེ་མྲི་ཆོད་པར་ཐལ་ལོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀང་མྲི་འཐད་དེ། 

སྐབས་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་གསུམ་ཡང་”ཟློས
1
་པར་ཐལ། དངོས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅྲི་ཡོད། གལ་ཏེ་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སྦོར་

མཐོང་སྒོམ་གསུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཀང་སོན་ཚུལ་མྲི་འད་བའྲི་སྒོ་ནས་བསན་

པས་”ཟློས
2
་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སྐབས་སུ་བསན་པའང་

མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་ཀང༌། ”ཟློས
3
་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། སོན་ཚུལ་ཐ་དད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའང་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་སྨྲ་བ་ནྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། 

དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་མྲིན་རོད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རོད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་

ཀང་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་ན། སྦོར་ལམ་ཡྲིན་པའང་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པ་ལ་

གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བར་མཚུངས་པས་སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་

གསུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པ་དང༌། དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ཀའང་དངོས་

ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་སམ་དུ་འགྱུར་རོ། །བག་ལ་ཉལ་ཀུན་འཇོམས་པ་དང༌། ཞེས་པ་

དང༌། ཆོས་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་མདོ་ལས། རང་རྣམ་མཁེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ་

ལ་གནས་ནས་གཞན་དེ་ལ་འགོད་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གནོད་དོ། ཞེ་ན། མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༡ན།   ཟོས    ཞོལ། ༡༥༥ན༢ན།   བཟོས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༢ན།   ཟོས    ཞོལ། ༡༥༥ན༣ན།   བཟོས

3  མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༢ན།    ཞོལ། ༡༥༥ན༣ན།   བཟོས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འཐད་དེ། བག་ལ་ཉལ་མ་ལུས་པ་བཅོམ་པས་བརྒྱད་པ་ནའང་མེད་ཅྲིང༌། འཇོམས་

པའྲི་བྱ་བ་རེས་མཐུན་པ་ཙམ་སྦོར་ལམ་ནས་ཀང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྣམ་མཁེན་

གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིའང་དངོས་སུ་བསྐེད་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནའང་མེད་ཅྲིང༌། བརྒྱུད་ནས་

བསྐེད་པ་སྦོར་ལམ་ནའང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་

ལམ་”བརགས
1
་པ་བར་འཕགས་པ་མྲི་བཞེད་ཀང་སོབ་དཔོན་གྲི་གཞུང་འདྲིའྲི་

བཟློས་སོང་གྲི་དགོངས་པ་ལམ་གསུམ་བརགས་པ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། སོབ་

དཔོན་གྲི་གཞུང་ལ་འདྲིས་པར་མ་བྱས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་

ནའང་བཟློས་སོང་གྲི་གཞུང་ཚིག་འདྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཡོད་པས་འགྲེལ་པ་ཆེ་ཆུང་

གཉྲིད་ཀའྲི་དགོངས་པ་ལམ་གསུམ་”བརགས
2
་པ་བར་འགྱུར་ནའང་དེ་ནྲི་མྲིན་ཏེ།  

སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་ལམ་གསུམ་”བརགས
3
་པ་བར་བཞེད་ན། སྦོར་ལམ་པ་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་ན་ས་བརྒྱད་པ་བར་འགྲེལ་པ་ཆེ་

ཆུང་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུགས་ལ་བཞེད་རྲིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འགྲེལ་ཆེན་དུ་ལ་ལ་

རྲིགས་ངེས་པ་ཡྲིན་ཀང་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་

ཡང་ཐབས་ཀྲི་ཁད་པར་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྦོར་ལམ་པ་རྲིགས་མ་ངེས་པ་དབང་རྣོན་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་

ཏུ་རགས་འདྲི་དག་གྲིས་སྒྲུབ་ཀྲི་དབང་རྟུལ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་གསུངས་ལ། ཡང་

འགྲེལ་ཆེན་ལས། ས་བརྒྱད་པ་ལ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་ངེས་པ་ཉྲིད་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༣ན༦ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༥བ༡ན།   བཏགས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༢བ༡ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༥བ༢ན།   བཏགས

3  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༡ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༥བ༣ན།   བཏགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཞག་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་འབྲིང་

རྟུལ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་ཐོབ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། སྦོར་

ལམ་པ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་གྲི་རགས་སུ་བཤད་པ་འདྲི་དག་ས་བརྒྱད་པ་ཁོ་ནའྲི་རགས་

མྲིན་པར་བཞེད་པ་”ཆེས
1
་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་

ལམ་གསུམ་ཡང་”བརགས
2
་པ་བར་མྲི་བཞེད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་མྲིན་པར་བཞེད་

ན་བཟློས་སོང་གྲི་གཞུང་གྲིས་”བརགས
3
་པ་བར་སྨྲས་པ་དང༌། དོ་བ་ལ་སོགས་པ་

བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུང་པར་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

མཚན་ཉྲིད་པར་སྨྲས་བ་རང་ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་

སྒོམ་ལམ་པ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་”བརགས
4
་ལ་སོགས་པའྲི་སྐབས་སུ་སྒོམ་ལམ་གྲི་ཐ་

སད་ཀྲིས་བསན་པའྲི་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་སྒོམ་ལམ་དངོས་ཡྲིན་པ་ལ་གནོད་

བྱེད་སོགས་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་དག་སྒོམ་ལམ་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་

ཏེ་སྒོམ་ལམ་”བརགས
5
་པ་བ་ཡྲིན་ཅེས་པ་ནྲི། ས་དགུའྲི་དབྱེ་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་

ལམ་”བརགས
6
་པ་བ་ཡྲིན་པ་ལ་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་

སྐབས་སུ་སྒོམ་ལམ་གྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་བསན་པའྲི་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྐབས་

གཉྲིས་པར་བཤད་པའྲི་ཟག་བཅས་སྒོམ་ལམ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་སྒོམ་ལམ་དངོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༤ན།   ཆས    ཞོལ། ༡༥༥བ༦ན།   ཆེས   * ཆེས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༤ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ནན།   བཏགས

3  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༥ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ན༡ན།  བཏགས

4  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༦ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ན༢ན།   བཏགས

5  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༧ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ན༢ན།   བཏགས

6  མ་ཕྱི། ༡༢༣བ༧ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ན༣ན།   བཏགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

”བརགས
1
་ཀྲི་ཁད་པར་འབྱེད་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ས་དགུའྲི་

དབྱེ་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་ལམ་མ་ཡྲིན་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་ཁས། 

འདོད་ན་ཁེད་རང་གྲིས་ཁད་པར་”དངོས
2
་སུ་ཕེ་བ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་

རེ། སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་ལམ་གསུམ་”བརགས
3
་པ་བ་ཡྲིན་པ་མྲི་འཐད་པས། 

སོབ་དཔོན་གྲི་”ཟློས
4
་སོང་གྲི་གཞུང་གྲི་དགོངས་པའང་ལམ་གསུམ་མཚན་ཉྲིད་

པར་སྨྲ་ལ། དེའྲི་ཚུལ་ཡང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ས་བརྒྱད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུམ་

རོགས་པའྲི་དོན་དུ། རྣམ་ཀུན་གྲི་སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་དང༌། ས་དགུ་པ་དང༌། ས་

བཅུ་པའྲི་དཀྲིལ་སོད་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་རོགས་པའྲི་དོན་དུ་རེ་མོའྲི་སྐབས་སུ་དང༌། ས་

བཅུ་པའྲི་དཀྲིལ་སད་ལ་ཆ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་རོགས་པའྲི་དོན་དུ་མཐར་གྲིས་པའྲི་

སྐབས་སུ་ལམ་གསུམ་མཚན་ཉྲིད་པ་དག་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་ཅྲི་ཡོད་

ཅེ་ན། དག་སར་འབད་རོལ་ཉེ་བར་ཞྲི་བས་དག་སའྲི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་

ཅྲིག་ཅར་སྐེའམ་སམ་པའྲི་དགོས་པ་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ་ལམ་གསུམ་པོ་མཚན་ཉྲིད་

པ་དག་བསན་པས། དག་སའྲི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དག་མཚོན་

ནས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཚོན་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དམྲིགས་རྣམ་མཚུངས་ཤྲིང་

རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་ཆོས་མཐུན་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཤེས་བྱ་

ཆོས་ཅན། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་གསུམ་ལན་གསུམ་བསན་པས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༤ན༡ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ན༤ན།   བཏགས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༤ན༢ན།   དངོས    ཞོལ། ༡༥༦ན༤ན།   དངས

3  མ་ཕྱི། ༡༢༤ན༢ན།   བརགས    ཞོལ། ༡༥༦ན༥ན།   བཏགས

4  མ་ཕྱི། ༡༢༤ན༢ན།    ཞོལ། ༡༥༦ན༥ན།   བཟོས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀང་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དེ་དག་མཚོན་ནུས་པར་ཐལ། 

དེ་དག་དང་དམྲིགས་རྣམ་མཚུངས་ཤྲིང་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། 

རགས་ཁབ་ཁས། འདོད་ན་སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་སྦོར་མཐོང་སྒོམ་གསུམ་བསན་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བའྲི་དོགས་པ་ཁེགས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་

དོགས་པ་དེ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་དུ་ལམ་གསུམ་བསན་པ་དོན་

མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ལམ་གསུམ་དང་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བར་ཆོས་མཐུན་པར་

ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཅྲིག་ཅར་སྐེ་བའྲི་དོགས་པ་གཅོད་པ་དང་མྲི་འཐད་པར་བཤད་ཟྲིན་

ཅྲིང༌། ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་ཞེས་པའང་ས་བཅུ་པའྲི་

དཀྲིལ་སོད་དཀྲིལ་སད་དུ་ཕེ་བའྲི་ཆ་སོགས་ལ་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིད་བརན་མྲི་རུང་ངོ་། །

གཉྲིས་པ་རང་གྲི་ལུགས་ལ། སྐབས་དང་པོ་གསུམ་དུ་ལམ་གསུམ་བསན་པ་

རྣམས་མྲི་”ཟློས
1
་པར་བསན་པ་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་

མངོན་པར་རོགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་སྐབས་ལ་ནྲི་ཆོས་ཅན། འཇྲིག་རེན་པའྲི་ངེས་

པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་རོགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་

པ་མཐོང་བའྲི་ལམ་དང་སྒོམ་པའྲི་ལམ་རོགས་པའྲི་ཚུལ་ཅྲི་རྲིགས་པར། ལམ་གསུམ་

བསན་པ་ཡྲིན་ཀང་”ཟློས
2
་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཉན་རང་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་

ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་ཚུལ་གྲི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ལམ་གསུམ་དང༌། 

གཞྲི་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་རྣམ་པར་བསྒོམ་པའྲི་དབྱེ་བས་དགོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༤བ༢ན།    ཞོལ། ༡༥༦བ༦ན།   བཟོས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༤བ༣ན།    ཞོལ། ༡༥༧ན༡ན།   བཟོས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པ་དང་སོན་ཚུལ་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར། སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་བསན་པ་མྲི་”ཟློས
1
་པར་

བསན་པ་ནྲི། རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྦོར་བ་དང་

པོ་གསུམ་གྲི་སྐབས་ལ་ནྲི་ལན་གསུམ་གསུམ་བསན་ཀང་བཟློས་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། 

འདྲི་ལྟར་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གྲི་ངོ་བོ་གྱུར་པའྲི་སྦོར་བ་གསུམ་གོམས་པར་བྱས་

ནས། སྒོམ་པ་གོང་ནས་གོང་གྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཁད་པར་གྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

འཇྲིག་རེན་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གྲིས་

བསྡུས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པ་ཆུང་ངུས་མཐོང་ལམ་དང༌། འབྲིང་མ་དག་ས་

བདུན་དང༌། ཆེན་པོ་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་སྦོར་བ་རྣམས་སྐེ་བའྲི་སྒོ་

ནས་སྦོར་བ་གསུམ་པོ་རེ་རེའང་ལམ་གསུམ་ཀའྲི་གནས་སྐབས་སུ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བ་

ཡྲིན་པས་རྣམ་རོགས་སྦོར་བ་ཐམས་ཅད་སྦོར་ལམ་ལྟ་བུའྲི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུན་

གཅྲིག་པ་ཅྲིག་ཅར་རོགས་པར་སྐེས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་རེ་སྦོར་ཐམས་ཅད་མཐོང་

ལམ་ལྟ་བུའྲི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་གཅྲིག་པ་ཅྲིག་ཅར་རོགས་པར་སྐེས། དེའྲི་རེས་སུ་མ་

དག་ས་བདུན་ལྟ་བུའྲི་སྐབས་སུ་མཐར་གྲིས་སྦོར་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་

ཅར་རོགས་པར་སྐེ་བའྲི་ལམ་གསུམ་རེ་རེའྲི་སྐབས་སུའང༌། སྦོར་བ་གསུམ་”ག
2
་

ཚང་བར་སྐེ་བ་མྲིན་ནམ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་སྐེ་བ་དགག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

སྦོར་བ་གསུམ་པོ་སོན་པ་ན་རེ་རེའྲི་སྐབས་སུའང་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་ལ་སོགས་

པ་ལམ་གསུམ་ཀའྲི་ཐ་སད་དངོས་སུ་སོས་པའྲི་སྒོ་ནས་གསུངས་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །འོ་ན་མཐར་གྲིས་པའྲི་སྦོར་བའྲི་སྐབས་སུ་ཐ་སད་དངོས་སུ་ཇྲི་ལྟར་སོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༤བ༥ན།    ཞོལ། ༡༥༧ན༢ན།   བཟོས

2  མ་ཕྱི། ༡༢༥ན༢ན།   ག    ཞོལ། ༡༥༧ན༦ན།   པ
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ཞེ་ན། མྲིང་གྲི་ཐ་སད་དངོས་སུ་མ་སོས་ཀང༌། ལམ་དེ་དང་དེ་སོན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའྲི་སྒའྲི་ཐ་སད་དངོས་སུ་སོས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

ངག་དོན་ནྲི། རེ་བཙུན་ཆོས་ཅན། སྦོར་བ་དང་པོ་གསུམ་ཀའྲི་སྐབས་སུ་ལམ་

གསུམ་ཀ་སོན་པའྲི་སྒའྲི་ཐ་སད་དངོས་སུ་སོས་པའྲི་སྒོ་ནས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། ལམ་གསུམ་པོ་རེ་རེའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་སྦོར་བ་གསུམ་ཀ་ཡོད་པ་

མྲིན་པར་ལམ་རེ་རེ་ཁོ་ནའྲི་སྐབས་སུ་སྦོར་བ་རེ་རེ་ཁོ་ན་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་

རོགས་པར་སྐེའམ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་བ་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར། ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་དཔྲིས་ཕྲིན་པར་བཤད་པ་ལ་བོ་གྲོས་ལྡན་པ་དག་

དགའ་བར་བྱོས་ཤྲིག །གསུམ་པ་སྐེས་པ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་རགས་ཀྲི་རབ་དབྱེ་

བཤད་པ་ལ་སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དོན་

ནྲི་གང༌། དེར་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བུ། རགས་དེ་དག་གྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་

སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་གང་ཞྲིག་ཡྲིན་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། བསམ་པ་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་དང༌། སྦོར་བ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རང་དོན་ཡྲིད་བྱེད་ཀྲི་

བོ་ནམ་ཡང་མྲི་སྐེ་བར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། སྦོར་བས་ཐེག་དམན་གྲི་ལམ་

ལ་སོབ་མྲི་སྲྲིད་པའོ། །ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་གང་ཟག་གཉྲིས་ཏེ། རྲིགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་དང༌། རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ཐེག་

ཆེན་དུ་རྲིགས་ངེས་པས་སེམས་བསྐེད་པ་ཙམ་ནས་རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་

པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གྲི་རོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་སོབས་
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ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའོ། །དེ་ལ་རྲིགས་ངེས་པ་ནྲི། སྦོར་བའྲི་སྔོན་དུ་སྲིང་རེ་དང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྲིགས་ཀྲི་རགས་ལས་ཤེས་ལ། རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་

ལྡོག་པ་ནྲི་འདྲིར་བཤད་པའྲི་རགས་རྣམས་ཀྲིས་དཔོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་

བཤད་པའྲི་རགས་རྣམས་ནྲི་རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཡང་རྲིགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཡྲིན་ཀང༌། རོགས་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཀང་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སྦོར་ལམ་དུ་ངན་

འགྲོ་རྒྱུན་ཆད་པའྲི་ཕྲིར་བརགས་མྲིན་འགོག་པ་ཐོབ་ཀང་། སར་ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་

ངན་འགྲོའྲི་ས་བོན་བཅོམ་པའྲི་སྒོ་ནས་བརགས་”འགོག་
1
ཐོབ་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བས་

ན་རྲིགས་སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ཡྲིན་ཀང་ཇྲི་སྲྲིད་རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་མ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་གྲི་རགས་འདྲི་དག་

འཐོབ་པ་མྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་བཤད་པའྲི་རགས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་དཔག་

པར་བྱ་བའྲི་གང་ཟག་ནྲི་རྲིགས་ངེས་པ་དང༌། མ་ངེས་པའྲི་བྱང་སེམས་རོགས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་ཐོབ་པ་དག་གོ། དེ་ཡང་རོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་མྲི་

ལྡོག་པའྲི་གང་ཟག་ནྲི་གསུམ་སེ། སྦོར་ལམ་པ་དང༌། མ་དག་ས་པ་དང༌། དག་ས་ལ་

གནས་པའོ། །དེ་དག་ལས། མ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་སྦོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་ཕྲིར་

མྲི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི། དབང་འབྲིང་དང་དབང་རྟུལ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པ་དང༌། ས་

བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཐམས་ཅད་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་འགྲེལ་ཆེན་ལས་

གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་དངོས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་མཐོང་ལམ་མ་དག་ས་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༥བ༤ན།  ཞོལ། ༡༥༨ན༣ན།      * འགོག་
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གནས་པ་དབང་འབྲིང་དང་དབང་རྣོན་སྒྲུབ་ནུས་ཤྲིང་དབང་རྟུལ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་

ཤུགས་ལ་ཤེས་སོ། །དེ་དག་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་ནྲི་མདོ་ལས་ཉྲི་ཤུ་

དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་གདུལ་བྱ་ཉེ་བའྲི་བསམ་པ་ལ་བལྟོས་པ་

ཡྲིན་གྲི་ཡང་དག་པར་ན་འབས་བུ་བྱང་ཆེན་བསྐེད་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དང༌། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་ལུས་ངག་གྲི་རྣམ་

པར་རྲིག་བྱེད་ཁད་པར་ཅན་དག་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ། ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་

ཅན་ཕ་རོལ་པོས་མ་གྲུབ་པས་ལུས་ངག་གྲི་རྲིག་བྱེད་ཁོ་ན་རགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཐབས་ཤེས་ཕ་རོལ་པོས་ལུས་ངག་གྲི་རགས་ལས་ཀང་རོགས་མྲི་ནུས་

སམ་ནུས། དང་པོ་ལྟར་ན་ལུས་ངག་གྲི་རགས་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་ཡང་སྒྲུབ་མྲི་

ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །ནུས་ན་རགས་ཡང་དག་གྲི་ཕོགས་ཆོས་ཡྲིན་ན་ཕྲིར་རྒོལ་གྲིས་

གྲུབ་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཐབས་ཤེས་ཕྲིར་རྒོལ་གྲིས་ལུས་ངག་གྲི་རགས་ལས་

རོགས་ནུས་ཀང་མངོན་སུམ་གྲིས་མ་གྲུབ་པས་དེ་ཉྲིད་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྲི་

རགས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །”འོ
1
་ན་སོ་སོ་རང་གྲི་རྲིགས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་

རྣམས་ཇྲི་ལྟར་གཞན་ཡྲིད་ཆེས་པར་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་ཡྲིན་ཞེས་གསུངས་

པ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་བ་བྱང་འཕགས་རྣམས་ཀྲི་རེས་ཐོབ་

ཀྲི་ཐ་སད་ནྲི། སེམས་ཅན་གདུལ་བའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་

ཅད་དུ་མཉམ་གཞག་གྲིས་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་མྲིན་ན་དེ་དག་གྲི་ལུས་

ངག་གྲི་ཐ་སད་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་གཞན་བྱང་འཕགས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༦ན༤ན།   འོ    ཞོལ། ༡༥༨བ༣ན།  ཐོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཡོད་པར་ཡྲིད་ཆེས་པར་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་

པའོ། །

རགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། བྱང་སེམས་སྦོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་ཡྲིན་པ་ལ། 

ཕྲིར་རྒོལ་གྲིས་སྦོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་ཡྲིན་པར་མ་ངེས་ཤྲིང༌། བྱང་སེམས་ཙམ་

ཡྲིན་པར་ངེས་པའམ། སྦོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་ཡྲིན་པར་ངེས་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལ་རོགས་

བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པས་ཁབ་པར་མ་ངེས་པར་འདྲི་བ་མེད་རོགས་བྱང་ལས་

ཕྲིར་ལྡོག་གམ་མྲི་ལྡོག་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྲི་ངོར་སྔ་རྒོལ་”ཀང
1
་བྱང་སེམས་དེ་

ཉྲིད་དམ། གང་ཟག་གཞན་གྲིས་བྱང་སེམས་དེ་ཆོས་ཅན། བ་མེད་རོགས་བྱང་ལས་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་སེ། རང་དོན་ཡྲིད་བྱེད་སྐེ་བའྲི་གོ་སྐབས་མེད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཁད་

པར་ཅན་དང༌། འཛིན་པ་ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ལ་གནོད་བྱེད་སོབས་ལྡན་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་ལ། དེའྲི་ཕོགས་ཆོས་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྲི་རགས་ལས་སྒྲུབ་

དགོས་སོ། །ཁབ་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་རོགས་བྱང་

བསྐེད་པ་ལ་འགལ་རྐེན་གྲིས་གེགས་བྱེད་མྲི་ནུས་ཤྲིང༌། གེགས་མ་བྱས་ན་རོགས་

བྱང་བསྐེད་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་རགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ལ། རོགས་བྱང་བསྐེད་

པའྲི་གེགས་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ལ་མྲི་སྤོ་བ་དང༌། ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སུ་

ཟད་ལ། དང་”པོ
2
་གང་ཟག་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང་གཉྲིས་པས་གང་ཟག་

དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་གོམས་བྱ་ལ་གསལ་སྣང་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༦ན༧ན།   བང    ཞོལ། ༡༥༩ན༡ན།   ཀང   * ཀང

2  མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༣ན།   པོ    ཞོལ། ༡༥༩ན༤ན།   པ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རབ་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྲོ་བའྲི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་གང་དག་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་གྲི་རགས་ཀྲི་ཁབ་འབེལ་ལུང་ཁོ་ནས་གྲུབ་

དགོས་པར་འདོད་པ་”དེ
1
་དག་གྲིས་ནྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་

བདག་འཛིན་སོང་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཁད་པར་ཅན་གྲིས་སྔོན་ཡྲིད་བྱེད་

ཀྲི་བོ་འགོག་པ་ཙམ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲིས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ལས་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་”ཙམ
2
་ཡང་དངོས་སོབས་ཀྲིས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་

ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་པས། གང་ཟག་དེ་དག་གྲིས་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ་ལ་

སྲྲིད་པ་ཙམ་དུའང་རགས་ཀྲིས་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་སོ། །དེ་ཡང་རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་

ལྡོག་པར་འགྲུབ་པ་ལ། ཕྲིར་ལྡོག་མྲི་སྲྲིད་པར་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་རུང་

ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་པས་ཅྲི་ལའང་མྲི་ཕན་ཏེ། སངས་རྒྱ་སྲྲིད་ན་ཕྲིར་ལྡོག་མྲི་སྲྲིད་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ། དམན་པའྲི་

བསམ་སྦོར་གང་གྲིས་ཀང་བར་”མ་ཆོད
3
་པར་སངས་རྒྱ་ངེས་སུ་བསྒྲུབ་དགོས་

སོ། །འོ་ན་འགྲེལ་ཆེན་ལས་རུང་བ་ཉྲིད་རེས་སུ་དཔག་པར་ངེས་པར་གཟུང་བར་

བྱའོ། ཞེས་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། གདོན་མྲི་ཟ་བར་རོགས་བྱང་ཐོབ་ཏུ་རུང་བ་ཁོ་ན་

དཔོག །ཅེས་པ་མྲིན་གྲི། སངས་རྒྱ་སྲྲིད་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཇྲི་

སྐད་བཤད་པ་ནྲི་གཞན་ངོར་སྒྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། སྔར་”ཚོགས
4
་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༥ན།   དེ    ཞོལ། ༡༥༩ན༥ན།   ད

2  མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༦ན།   ཙམ    ཞོལ། ༡༥༩ན༦ན།   ཅམ

3  མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༧ན།   མཆོད    ཞོལ། ༡༥༩བ༢ན།   མ་ཆོད   * མ་ཆོད

4  མ་ཕྱི། ༡༢༧ན༢ན།   ཚོགས    ཞོལ། ༡༥༩བ༣ན།   ཆོགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལས་དུ་ཁབ་འབེལ་ཐོས་བསམ་གྲིས་ངེས་པ་མ་བརེད་པར་ཡོད་པ་ལ་ཕྲིས་ཕོགས་

ཆོས་རང་ལ་མོང་བས་གྲུབ་པ་ན། ”ཁོ
1
་བོ་རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པར་

འགྱུར་རོ་སམ་དུ་གློ་བུར་བའྲི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའང་

སྲྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར་བ་ནྲི། ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་

ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་དགེ་འདུན་འབྱུང་བས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དགེ་འདུན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འཆད་

དོ། །འགྱུར་འདྲི་ལྟར་གདོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་པ་ལ། བྱང་སེམས་གསུམ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དམ་

བཅའ་དགོད། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་རགས་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ར་བ་ནྲི། ངེས་

འབྱེད་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་སྲྲིད་ཞྲིའྲི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའྲི་དཔའ་བོ་གང་དག་

ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲི་དང༌། མཐོང་བ་དང་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོབ་

པ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དགེ་འདུན་ཡྲིན་ནོ། །འོག་ནས་འཆད་པའྲི་རགས་དེ་དང་དེ་

རོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་སྦོར་ལམ་དང༌། མཐོང་ལམ་དང༌། སྒོམ་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་

མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༧ན༢ན།   ཁོ    ཞོལ། ༡༥༩བ༣ན།   ཁ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདེས་པ་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན་རེ་ཤྲིག་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཅེས་

སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་

མཐུན་པ་ལ་སོགས་གཞན་པའྲི་དབང་རྣོན་རྣམས་ཀྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རགས་ཡང་དག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཡང་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་

པས་ཞེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། དོད་དང༌། རེ་མོ་དང༌། བཟོད་པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་མཆོག་

ལ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་རྣོན་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྲིར་

མྲི་ལྡོག་པ་ཡྲིན་པར་རགས་ཉྲི་ཤུ་པོ་འདྲི་དག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཉྲི་ཤུ་པོ་གང་ཞེ་

ན། བཞྲི་ལས། དང་པོ་དོད་ཀྲི་རགས་ནྲི་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཆོས་ལས་བདེན་ཞེན་ལྡོག་པ་དང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

ཐོབ་པས་ཐེ་ཚོམ་ཟད་པ་དང༌། སོན་ལམ་གྲུབ་པས་ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་

པའྲི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཅན་དང༌། དམལ་བ་དང༌། ཡྲི་དྭགས་དང་། དུད་འགྲོར་སྐེ་བ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་མྲི་ཐོས་པ་དང༌། འཁོར་རྣམ་བཞྲི་མེད་པའྲི་ཡུལ་མཐའ་

འཁོབ་ཏུ་སྐེ་བ་དང༌། ཡྲིད་དང་ལྕེའྲི་དབང་ཕོ་མ་ཚང་བ་རྲིམ་བཞྲིན་གླེན་པ་དང་

ལྐུགས་པའྲི་དངོས་པོ་དང༌། ལྷ་ཚེ་རྲིང་བོ་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྐེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མྲི་

ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཟད་པ་དང༌། སྲིང་རེས་བདག་དང་གཞན་དགེ་བའྲི་ཆོས་ལ་སྦོར་བ་

དང༌། བདག་དང་གཞན་དུ་བརེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེམས་ཅན་གཞན་གྲི་ཡུལ་ལ་ཡོངས་

སུ་བསྔོས་པས་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། དེར་མ་ཟད་ཆོས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡང་དག་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པར་རོགས་པས་སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོའྲི་དོན་ལ་སོམ་ཉྲི་མྲི་བྱེད་པ་དང༌། གཅྲིག་ཏུ་གཞན་

ལ་ཕན་པ་ཉྲིད་དུ་ཞུགས་པས་བྱམས་པའྲི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྲིད་ཀྲི་ལས་དང༌། 

བསབ་པ་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་

བར་དུ་གཅོད་པའྲི་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང༌། གནོད་སེམས་དང༌། ཞྲི་གནས་ལ་བར་

དུ་གཅོད་པའྲི་གཉྲིད་དང༌། རྨུགས་པ་དང༌། ལྷག་མཐོང་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་རྒོད་པ་

དང༌། ངན་པ་བྱས་པ་ལ་ཡྲིད་ལ་བཞག་པའྲི་འགོད་པ་དང༌། བཏང་སོམས་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་དང་མྲི་འགྲོགས་པ་དང༌། ཞེས་ཏེ། དེ་ལ་གཉྲིད་རྨུགས་གཉྲིས་

དང༌། རྒོད་འགོད་གཉྲིས་སྒྲིབ་བ་རེ་རེར་བྱས་པ་ནྲི། རྒྱུ་དང་བྱེད་ལས་གཉེན་པོ་

གཅྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉེན་པོ་སོང་ཉྲིད་རྣམ་པར་སྒོམ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་རྲིག་པའྲི་དང༌། ལྟ་བའྲི་བག་

ལ་ཉལ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་དང༌། བང་དོར་གྲི་གནས་ལ་སེམས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་

མ་ཡེངས་པར་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྲིན་དང་

ལྡན་པ་དང༌། ཕྲི་ནང་གྲི་གཙང་སྤ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་

སུ་སྤོད་པ་གཙང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྲིག་གོ། །ངག་དོན་ནྲི། སྦོར་ལམ་དོད་

ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་སེ། 

གཟུགས་ལ་སོགས་བས་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་རགས་བཅུ་

གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་སེ། དེ་དག་ལས་

མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་སད་བཅུ་གཅྲིག་མཐོང་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རེ་མོའྲི་རགས་ནྲི། དགེ་བའྲི་ར་བ་འཇྲིག་རེན་ཐ་མལ་པ་ལས་མངོན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུས་ལ་སྲྲིན་བུའྲི་རྲིགས་བརྒྱད་ཁྲི་མྲི་འབྱུང་བ་

དང༌། དགེ་བའྲི་ར་བ་སེམས་བསྐེད་སོགས་རྣམ་པར་དག་པས་རང་དོན་ཡྲིད་བྱེད་

ཀྲི་སེམས་ག་གྱུ་མེད་པ་དང༌། རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྲི་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲི་ལྟ་བ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཕག་དར་ཁོད་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་སྦངས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་

དང༌། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྲིན་དྲུག་འཇྲིན་རེན་པ་དང་ཉན་རང་ལས་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པ་བསྒྲུབས་པས་”དེ
1
་དག་དང་འགལ་བ་སེར་སྣ་དང་འཆལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ལ་སོགས་པ་མེད་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་ཉྲིད་དུ་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་དང་མྲི་འགལ་བར་ཤེར་ཕྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་དང་ལྡན་པར་འགྲོ་བ་དང༌། 

སྲིང་རེས་འགྲོ་བ་ཉྲིད་ཀྲིར་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཞན་གྲི་དོན་དུ་དམལ་བར་ཡང་འགྲོ་

འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་གོ ། ངག་དོན་ནྲི་རེ་མོ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་

དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་སེ། དགེ་ར་འཇྲིག་རེན་ལས་

མངོན་པར་འཕགས་པ་སོགས་བཤད་པའྲི་རགས་དྲུག་དང་ལྡན་པའྲི་བྱང་སེམས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་”བཟོད
2
་པའྲི་རགས་ནྲི། རང་གྲི་རོགས་པ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ཆོས་

ཉྲིད་ཀྲིས་བདུད་སོགས་གཞན་གྲིས་ལམ་གཞན་དུ་བཀྲྲིར་མྲི་བཏུབ་པ་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕྲིན་དྲུག་དང་འགལ་བ་ལམ་ལྟར་

བཅོས་པ་ཉེ་བར་སོན་པ་བདུད་ཉྲིད་དུ་རོགས་པ་ཅེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སོ། །ངག་

དོན་ནྲི། བཟོད་པ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་བྱང་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༨ན༦ན།   ད    ཞོལ། ༡༦༡ན༣ན།   དེ   * དེ

2  མ་ཕྱི། ༡༢༨བ༢ན།   བཟོད    ཞོལ། ༡༦༡ན༥ན།   བཟད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཕྲི་མྲི་ལྡོག་སེ། གཞན་གྲིས་བཀྲྲིར་མྲི་བཏུབ་པ། ལ་སོགས་པའྲི་རགས་གཉྲིས་དང་

ལྡན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་ཆོས་མཆོག་གྲི་རགས་ནྲི། ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་

དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་སེ། འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་

དག་པས་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་དགོས་པ་ཅེས་བྱ་བ་རགས་རྣམ་པ་

གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་”མཚམས
1
་སྦར་

ནྲི། ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། མཐོང་བའྲི་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། 

སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའྲི་བདེན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པ་

དང༌། ཤེས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མྲིང་ཅན་རྒྱས་བཤད་ནས་འཆད་པའྲི་

རགས་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་བའྲི་ལམ་ལ་གནས་

པའྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྲི་རགས་ཡང་དག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། སྐད་ཅྲིག་མ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། གཟུགས་

སོགས་ཞེས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་རགས་ཀྲི་རབ་དབྱེ་དང༌། རགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་དོགས་

པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མའྲི་

རྣམ་པ་ནྲི་དོན་དམ་པར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ཆོས་སུ་བདེན་པར་རོགས་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་བྱྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༨བ༥ན།   མཆོམས    ཞོལ། ༡༦༡བ༢ན།   མཚམས   * མཚམས
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གྲིས་བརླབས་པས་བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མྲི་གཡོ་བར་བརན་པ་ཉྲིད་

དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབས་པས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལས་སེམས་རྣམ་པར་ལོག་པ་དང༌། སོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཆོས་རབ་

ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་མཐུས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་སོམས་པར་འཇུག་

པ་ལ་སོགས་པར་སྐེ་བའྲི་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་ཟད་”པ
1
་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲི་བདེན་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་ནྲི། མཐོང་སང་གྲི་མྲི་དགེ་བ་དང་བལ་བ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ལུས་དང་སེམས་ཡང་ཞྲིང་ལས་སུ་རུང་བ་ཉྲིད་དང༌། སེམས་ཅན་

”འདུལ
2
་བའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་མཐུས། མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་འདོད་པ་

ལ་ཉེ་བར་སྤོད་པ་དང༌། ཡུལ་གྲི་ཉེས་དམྲིགས་མཐོང་བས་རག་ཏུ་ཚངས་པར་སྤོད་

པ་ཉྲིད་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མྲི་བརེད་པ་ལ་དབང་བའྲི་སྐེས་བུ་དམ་པའྲི་ཡོ་

བྱད་ཡང་དག་པར་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་བཞྲི་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་གྲི་རྣམ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ལ་བཞྲི་ལས། དང་པོ་ཆོས་བཟོད་ཀྲི་མྲིང་གྲིས་

བསན་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་ནྲི། སོང་པ་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཕུང་པོ་དང༌། སྐེ་མཆེད་དང༌། ཁམས་རྣམས་ལ་སྦོར་བ་དང༌། རེས་སུ་སྦོར་བ་

དག་ཏུ་མྲི་བྱའོ་ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་དང་པོར་ཞེན་པས་སྦོར་བ་དང༌། 

རྒྱུན་དུ་ཞེན་པས་རེས་སུ་སྦོར་བའྲི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༢༩ན༣ན།    ཞོལ། ༡༦༢ན༡ན།   པར

2  མ་ཕྱི། ༡༢༩ན༣ན།    ཞོལ། ༡༦༢ན༢ན།   གདུལ   * འདུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པ་འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བསན་པ་ནྲི། མཐོང་ལམ་གྲི་

མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་བསལ་བའྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཐོང་ལམ་གྲི་

རོགས་པའྲི་བར་ཆད་བྱེད་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་སྦོར་བ་དང་རེས་སུ་

སྦོར་བའྲི་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པའོ། ། གསུམ་པ་འགོག་པ་ལ་རེས་བཟོད་ཀྲི་

མྲིང་གྲིས་བསན་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྐོན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཚོགས་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་སྦོར་བ་དང༌། རེས་

སུ་སྦོར་བ་གཏམ་ལ་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པའོ། །དེ་ཡང་གཏམ་ཞེས་པའྲི་དོན་

ནྲི། འགྲེལ་ཆེན་ལས། དངོས་པོའྲི་རྣམ་རོག་སྡུག་ཀུན་ཤེས་པའྲི་དུས་སུ་བཅོམ་པས་

འདྲིར་འགོག་པའྲི་གཏམ་ཙམ་གྲི་གཉེན་པོར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་སང་གཉེན་གྲི་དོན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་མཐོང་སང་སྔར་བཅོམ་ཟྲིན་པས་

འདྲིར་སང་གཉེན་གྲི་ཐ་སད་ལ་ཞེན་པའྲི་མཐོང་སང་གྲི་སྤོས་པ་ཙམ་འགོག་པར་སོན་

པའོ། །

བཞྲི་པ་འགོག་པ་ལ་རེས་ཤེས་ཀྲི་མྲིང་གྲིས་བསན་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི། གཟུང་བ་

དང་འཛིན་པའྲི་ཞེན་པ་མཐའ་དག་སང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཐོང་སང་གྲི་རྣམ་སྲིན་

གྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་དབང་པོ་དང༌། རེན་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དང་མཐོང་

ལམ་གྲིས་རྣམ་སྲིན་དེ་དག་གྲི་རྒྱུ་མཐོང་སང་འཇྲིག་ལྟ་སོང་བའྲི་གཡུལ་འགེད་པ་

རྣམས་ཀྲི་མྲིང་ལ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་དང་པོར་ཞེན་པའྲི་སྦོར་བ་དང༌། རྒྱུན་དུ་ཞེན་པའྲི་

རེས་སུ་སྦོར་བའྲི་གནས་པ་རེས་སུ་བཀག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཇྲི་སྐད་

བཤད་པ་བཞྲི་ནྲི་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདྲིའྲི་མཐའ་དཔད་པ་ལ། མདོ་ལས། གཡུལ་དང༌། གྲོང་དང༌། གྲོང་ཁེར་དང༌། 

གྲོང་རལ་དང༌། དམག་གྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་དང༌། རེས་སུ་སྦོར་བ་ལ་བརོན་པར་མྲི་

གནས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། མཐོང་ལམ་གྲིས་འཇྲིག་ལྟ་མཐོང་སང་སོང་

བཞྲིན་པ་ནྲི་གཡུལ་འགེད་པའྲི་སྒས་བསན་ལ། འཇྲིག་ལྟ་མཐོང་སང་གྲི་འབས་བུ་

རྣམ་སྲིན་གྲི་ཆར་གྱུར་པའྲི་ཕུང་པོ་ཟག་བཅས་ཀྲི་དབང་པོ་བཅུ་བཞྲི་དང༌། དེ་དག་

གྲི་རེན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང༌། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་”དྲུག
1
་པོ་

རྣམས་ནྲི་གྲོང་ལ་སོགས་བའྲི་སྒས་བསན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་དབང་པོ་རྣམས་གྲོང་

གྲི་སྒས་བསན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གྲོང་སྐེས་བུའྲི་རེན་ཡྲིན་པ་ལྟར་དབང་པོ་འདྲི་དག་

ཀང་རང་འབས་རྣམས་ཀྲི་རེན་ཡྲིན་པས་སོ། །དབང་པོའྲི་རེན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་

འགྱུར་རྣམས་གྲོང་ཁེར་གྲི་སྒས་སོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། གྲོང་ཁེར་གྲོང་གྲི་རེན་ཡྲིན་

པ་ལྟར་འདྲི་དག་ཀང་དབང་པོའྲི་རེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡུལ་དྲུག་པོ་གྲོང་རལ་གྲི་

སྒས་སོན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཚོང་འདུས་དང་བཅས་པའྲི་གྲོང་ནྲི་གྲོང་རལ་ཞེས་བྱ་

ལ། དེ་ཉྲིད་སྐེས་བུའྲི་འཇུག་ལྡོག་གྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པ་ལྟར་འདྲི་དག་ཀང་རྣམ་ཤེས་

འཇུག་ལྡོག་བྱེད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་འཇྲིག་ལྟ་མཐོང་སངས་བཞྲི་

དང༌། འཇྲིག་ལྟ་དེས་མཐོང་སང་རྣམ་སྲིན་གྲི་ཆ་འདྲི་དག་སྐེད་པའྲི་ནུས་པ་སོགས་

སྡུག་ཀུན་ཤེས་པའྲི་དུས་སུ་བཅོམ་ཟྲིན་ཅྲིང༌། དེ་དག་དང་མཐོང་ལམ་ལ་ཡང་སང་

གཉེན་དུ་ཞེན་པའྲི་མཐོང་སང་ཡང་སྔར་བཅོམ་ཟྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་སང་གཉེན་དེ་དག་

གཡུལ་འགེད་པའྲི་མྲིང་”ཙམ
2
་ལ་ཞེན་པའྲི་མཐོང་སངས་འགགས་པར་སོན་པ་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༩བ༦ན།   དྲུག    ཞོལ། ༡༦༢བ༦ན།   ཇུག

2  མ་ཕྱི། ༡༣༠ན༣ན།   ཅམ    ཞོལ། ༡༦༣ན༣ན།   ཙམ   *  ཙམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྐབས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྐབས་འདྲིར་མྲིག་དབང་ནས་ལུས་དབང་གྲི་བར་

ལྔ། ཕོ་མོའྲི་དབང་པོ་གཉྲིས། སྲོག་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་གཉྲིས། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག །ཡྲིད་

བདེ། ཡྲིད་མྲི་བདེ། བཏང་སོམས་ཀྲི་དབང་པོ་ལྔ་སེ། བཅུ་བཞྲི་པོ་དག་འགགས་པའྲི་

འགོག་པ་དུ་ཐོབ་དཔོད་པ་དང༌། དབང་པོ་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་འཆད་

པ་དག་པ་ནྲི་སྐབས་སུ་བབ་པའྲི་དོན་མྲིན་པས། འདྲིར་དེ་དག་འཆད་པའྲི་སྤོས་པ་མ་

བྱས་སོ། །

བཞྲི་པ་ལམ་གྲི་རྣམ་པར་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁད་པར་འཁོར་གསུམ་

རྣམ་དག་རོགས་པས་སེར་སྣ་དང་འཆལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦོར་བ་

དང༌། རེས་སུ་སྦོར་བ་གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

ཐར་པའྲི་སྒོ་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པ་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པར་བྱང་ཆུབ་

སོགས་རོགས་པའྲི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་

པར་མངོན་པར་ཡྲིད་ཆེས་པ་ཐོབ་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲིས་ཐོབ་པའྲི་ས་གསུམ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གནས་

པ་དང༌། གཅྲིག་ཏུ་གཞན་དོན་ལ་གཞོལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དོན་དུ་སྲོག་གཏོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྲི་ནྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་

པའྲི་མྲིང་ཅན་དག་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་མཐོང་ལམ་པ་དབང་འབྲིང་

ཆོས་ཅན། རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་སེ། ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅྲིག་མའྲི་མྲིང་གྲིས་

མདོ་ལས་བསན་པའྲི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྲི་རགས་ཁད་པར་ཅན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་

བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། སྐད་ཅྲིག་མ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་འགོད་ན། ཆོས་ཅན་དང་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྒྲུབ་ཆོས་འད། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀྲི་མྲིང་གྲིས་བསན་པའྲི་གཟུགས་

སོགས་ལ་བདེན་པར་རོག་པ་ལས་ལྡོག་པའྲི་རགས་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་སོགས་སུ་དགོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་རགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་འདྲིར་བཤད་པའྲི་

རགས་ཆོས་ཀྲི་དོན་དུ་སྲོག་གཏོང་བ་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་

སད་དུ་སྣང་བ་ལ། ར་བར། དེ་འདའྲི་སྐད་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ཞེས་མཉམ་གཞག་གྲི་

སྐད་ཅྲིག་མར་གསུངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་སད་ལ་

མཉམ་གཞག་སྐད་ཅྲིག་མའྲི་”མྲིང
1
་གྲིས་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་བཤད་པའོ། །འོ་ན་

འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བཏགས་པའྲི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་”མཚན
2
་ནྲི་དེ་

ལྟར་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་བསྡུས་པ་འདྲི་རྣམས་མཉམ་

གཞག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པ་ན་དག་པ་འཇྲིག་རེན་པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་

མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་རེས་ཤེས་ཀྲི་རྣ་བ་སེམས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་སྐེ་ཞྲིང༌། 

དེས་ཀུན་ནས་བསང་ནས་རང་དང་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་

འདུ་ཤེས་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གྲི་རྲིག་བྱེད་བཅུ་དྲུག་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྒྱུ་”མྲིང
3
་འབས་བུ་ལ་”བརགས

4
་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཉམ་གཞག་སྐད་ཅྲིག་མ་

བཅུ་དྲུག་གྲི་འབས་བུར་གྱུར་པའྲི་རེས་ཐོབ་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་སད་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༤ན།    མང    ཞོལ། ༡༦༣བ༥ན།   མྱིང   * མྱིང

2  མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༤ན།    མཆན    ཞོལ། ༡༦༣བ༦ན།   མཚན   * མཚན

3  མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༦ན།   མང    ཞོལ། ༡༦༤ན༡ན།   མྱིང   *  མྱིང

4  མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༦ན།  བརགས    ཞོལ། ༡༦༤ན༢ན།   བཏགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྐབས་འདྲིར་བསན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐོང་བའྲི་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་ཡྲིན་ནོ། ”ངག
1
་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 

སྐབས་འདྲིར་གཟུགས་ལ་སོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་སད་

བཅུ་དྲུག་ལ་མཉམ་གཞག་སྐད་ཅྲིག་མའྲི་མྲིང་གྲིས་འདོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

མཉམ་གཞག་དེས་བསྐེད་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་འབས་

བུ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དགོས་པ་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། སྐབས་འདྲིར་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ལ་”དགོས
2
་པ་ཡོད་དེ། བདེན་པ་མཐོང་བའྲི་

རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་སད་ནྲི་སེམས་ཅན་གདུལ་བའྲི་དགོས་པའྲི་

དབང་མ་གཏོགས་པར་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་གཞག་གྲི་རོགས་པ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་

ནའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། བཟློག་པ་ལ་

གནོད་བྱེད་སོན་པ་ནྲི། འཕགས་པའྲི་ལུས་ངག་གྲི་ཐ་སད་དེ་དག་མཉམ་གཞག་གྲི་

རོགས་པ་དང་མཐུན་པ་དེ་ལྟ་མྲིན་ན་དེ་དག་རྣལ་འབྱོར་པ་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པའྲི་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་རྣམས་ཡོད་པར་ཇྲི་ལྟར་གང་ཟག་ཕ་

རོལ་པོ་གཞན་ཡྲིད་ཆེས་པར་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དག་ཡྲིན་ཏེ། མྲིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདྲིར་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ནྲི་”བསོན
3
་མྲི་དགོས་ཏེ། དོགས་པ་སྨྲ་བ་པོ་རང་

གྲིས་”དངོས
4
་མྲིན་པར་གྲུབ་ཟྲིན་པས་རོད་པ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་དག་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༠བ༧ན།  ངག    ཞོལ། ༡༦༤ན༣ན།   དག

2  མ་ཕྱི། ༡༣༡ན༣ན།   དཀོས    ཞོལ། ༡༦༥ནན།   དགོས   * དགོས

3  མ་ཕྱི། ༡༣༡ན༤ན།   བསོན    ཞོལ། ༡༦༤བ༡ན།   བསན

4  མ་ཕྱི། ༡༣༡ན༤ན།   དངས    ཞོལ། ༡༦༤བ༡ན།   དངོས   * དངོས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲིས་གཞུང་འདྲི་ལོག་པ་ཉྲིད་དུ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ། སྒོམ་ལམ་གཏན་ལ་”དབབ
1
་པ་དང༌། སྒོམ་ལམ་ལ་གནས་པ་

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྒོམ་ལམ་གྲི་ཁད་ཆོས། 

ཁད་གཞྲི་སྒོམ་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་ཉྲིད་དེ་ལྡན་གྲི་དབྱེ་བ། དེ་དག་ལ་རོད་པ་

སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དཀྱུས་མའྲི་དོན་ལྟར་ན། དེའྲི་འོག་ཏུ་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོས་བསྒོམ་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཟབ་པར་བསན། 

གཉྲིས་པས་ཟབ་མོའྲི་མཚན་གཞྲི་ངོས་བཟུང༌། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚན་

གཞྲི་དེ་ཟབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ཏོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཆོས་

ཅན། རང་བཞྲིན་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་ཉྲིད་དུ་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཟབ་མོ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་དམ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་

གཟུགས་མེད་ཅྲིང་གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སོང་

པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ལས་

གཞན་པ་ཡང་མྲིན་པར་གཟུགས་སོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་སྐུར་བའྲི་མཐའ་

ལས་གྲོལ་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁ་ཅྲིག་ཟབ་མོ་ཡུལ་དུ་ལྡན། ཅེས་སྦོར་བ་མྲི་

འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རོད་ལན་རྣམས་

འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་པས་སོ། །དེ་ནྲི་ཡུལ་ཅན་སྒོམ་ལམ་ལ་ཡུལ་ཟབ་མོའྲི་མྲིང་

གྲིས་བཏགས་པའྲི་བརོད་ཚུལ་ལ་རོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ན་རོད་པ་དེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༡ན༥ན།   དཔབ    ཞོལ། ༡༦༤བ༡ན།   དབབ   * དབབ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལན་དུ་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡུལ་གྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ལན་འདེབས་པར་

རྲིགས་ཀྲི། དོན་དམ་དུ་ཉམས་འཕེལ་མྲི་བྱེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བྱེད་པའྲི་ལན་འབེལ་

པ་མེད་དོ། །འོ་ན་ཁེད་རང་ལའང་སོང་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་དུ་ལྡན་པས་ཉན་རང་ལས་ཁད་

པར་འཕགས་པ་མྲི་འཐད་དེ། ཉན་རང་གྲི་སྒོམ་ལམ་ལའང་ཉན་རང་གྲི་སོང་ཉྲིད་རང་

བཞྲིན་དུ་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་སྒོམ་ལམ་ཟབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཉན་

རང་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་སྒྲུབ་པ་མྲིན་ཏེ། སྐབས་འདྲིར་སྒོམ་ལམ་ཉན་རང་

གྲི་སྒོམ་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། 

དགོས་པའང་མེད་དེ་སྔར་ནས་རྲིམ་པར་བསྒྲུབས་ཟྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་སྒོམ་

ལམ་ལ་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱར་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་

ཏུ་བྱེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སྒོམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་ཟབ་པ་སེ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་སྒོམ་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་བསན། ཤཽཀ་འོག་མ་གཉྲིས་པོས་

ཀུནརོབ་ཏུ་མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། མཚམས་སྦོར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་ཐ་མ་

གཉྲིས་ཀྲིས་བསྒོམ་བྱ་དང༌། ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྒོམ་ཚུལ་དང༌། ངོ་བོ་བསན་

ཏོ། །”འགྲེལ
1
་པ་ནྲི། ས་གཉྲིས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་པའྲི་ལམ་

ཡྲིན་ཏེ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་དག་གམ་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གྲི་སྦོར་བ་དང་དངོས་དང་རེས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཤེས་རབ་གང་རུང་གྲིས་གོ་

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་དང༌། ལ་སོགས་པ་མཐོང་ལམ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༣༢བ༧ན།   འགྲེལ    ཞོལ། ༡༦༥ན༥ན།   འགྲོལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རང་གྲི་སྔ་ལོགས་ཀྲི་སྒོམ་ལམ་གསུམ་གང་རུང་གྲི་གནས་སྐབས་ལ་ངེས་པར་

མཐོང་བའྲི་དོན་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང་འཇལ་བ་དང་ངེས་པར་རོགས་པ་

གང་རུང་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྒོམ་ལམ་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་

ཡུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཆགས་པའྲི་ཕྲིར་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་

ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་རྣམ་པ་དུ་”ཞྲིག
1
་ཅེ་ན། ར་བ་ནྲི། སྒོམ་ལམ་

དེ་ནྲི་ས་བཅུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་དགུར་དབྱེར་རུང་བར་

བཞེད་དོ། །གང་གྲི་སྒོ་ནས་ན། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་ཆུང་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་སོགས་སུ་སང་བྱའྲི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་ཡྲི་རྣམ་པས་རྣམ་པ་

དགུར་དབྱེའོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན་སྒོམ་ལམ་དོན་དམ་པར་

སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང་ཀུན་”རོབ
2
་ཏུ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་དགུ་ཡྲིན་

ནོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་གཉེན་པོའྲི་དབྱེ་བ་ལས་གྲངས་

བཞྲིན་དུ་འདོད་པའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དགུ་དག་ཏུ་སྒོམ་ལམ་དགུ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་བརེན་པའྲི་སྒོམ་ལམ་དགུ་རྣམ་རོག་

དགུའྲི་གཉེན་པོར་གྲངས་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི་ས་དགུ་དང་སྒོམ་ལམ་

དགུ་གྲངས་བཞྲིན་དུ་སྦོར་བ་མྲིན་ཏེ། དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་ལ་བརེན་པའྲི་སྒོམ་

ལམ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཀ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣམ་རོག་གྲི་དབྱེ་བས་ཇྲི་ལྟར་དབྱེ་

ཞེ་ན། སྒོམ་སང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཆེན་པོ་དང་འབྲིང་དང་ཆུང་ངུ་རྣམས་རེ་རེ་ཞྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༢ན༣ན།   ཞྱིག    ཞོལ། ༡༦༥བ༢ན།   ཅྱིག

2  མ་ཕྱི། ༡༣༢ན༤ན།   རོབ    ཞོལ། ༡༦༥བ༣ན།   རོབ   * རོབ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཆེན་པོ་དང༌། འབྲིང་དང་ཆུང་ངུའྲི་བྱེ་བག་”གྲིས
1
་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་དག་གྲི་

གཉེན་པོ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀང་རེ་རེ་ཞྲིང་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་

ཆེན་པོའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སང་གཉེན་གྲི་རྲིམ་པ་དེ་མྲི་འཐད་དོ་

”ཞེ
2
་ན། མུན་པ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ནྲི་སྣང་བ་ཆུང་ངུས་སེལ་ལ་ཆུང་ངུ་ནྲི་ཆེན་པོས་

སེལ་ཏོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དཔེས་འཐད་དོ། །སང་བྱ་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་མྲི་འབྱེད་པ་ཅྲི་ཞེ་

ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སང་བྱའྲི་ཉོན་མོངས་པ་

ནྲི་རོག་པ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། ས་དགུ་གང་རུང་ལ་བརེན་པའྲི་སྒོམ་

ལམ་ཆོས་ཅན། ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་སོགས་དགུར་དབྱེར་རུང་སེ། སང་བྱ་རྣམ་རོག་

ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་སོགས་དགུར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་ལ་གྲངས་ངེས་ལ་རོད་པ་སང་བ། རང་བཞྲིན་ལ་རོད་པ་སང་བ། བྱེད་

ལས་ལ་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པ་དང་། ལན་”ནོ
3
་དང་པོ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་

ཡུམ་གསུམ་པོ་དེ་དང་དེ་ལས་སྒོམ་ལམ་གྲི་རྣམ་པ་རེ་རེའྲི་དབང་དུ་མཛད་དེ་འབས་

བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་པ་དང་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་ཚད་མེད་པ་སྐེ་བར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། སྒོ་ལམ་རེ་རེས་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སྐེད་པ་བཞྲིན་དུ་སང་

བྱ་རྣམ་རོག་ཀང་གྲངས་མེ་སོང་དགོས་པས། སྒོམ་ལམ་རེ་རེས་སོང་བའྲི་རོག་པའྲི་

བྱེ་བག་རྣམ་པ་མང་བ་མྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་རོག་པའྲི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་དགུ་ཞེས་བྱ་ཞེ་

ན་ཞེས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་འབས་བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༢ན༣ན།    གྱི    ཞོལ། ༡༦༥བ༦ན།   གྱིས   * གྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༣༢བ༡ན།   ཞེ    ཞོལ། ༡༦༦ན༣ན།   ཞ

3  མ་ཕྱི། ༡༣༢བ༣ན།   ནེ    ཞོལ། ༡༦༦ན༣ན།   ནོ   * ནོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་བསྐེད་པར་གསུངས་ཤྲིང་འབས་བུའྲི་མང་ཉུང་རྒྱུའྲི་མང་ཉུང་ལ་རག་ལས་

པས་སོ། །ཞེས་འགོད་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། །རྒྱུ་སྒོམ་ལམ་རེ་རེས་ཀང་འབས་བུ་

བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་བསྐེད་པར་ངེས་ནས་རྒྱུ་གཅྲིག་གྲིས་འབས་བུ་དུ་

མ་སྐེད་མྲི་སྲྲིད་དམ་སམ་པའྲི་དོགས་པ་འབྱུང་བའྲི་གོ་སྐབས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ལན་ལ། ར་བ་ནྲི། འཕགས་པ་ལྟར་ན། གྲངས་མེད་ལ་སོགས་བསན་པ་དེ་

རྣམས་དམ་པའྲི་དོན་དུ་བཟོད་པ་མྲིན་པས་མྲི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་མྲི་འཐད་

ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྲི་ཐུགས་བརེ་བའྲི་རྒྱུ་མཐུན་གྲིས་གསུང༌། དེ་དག་ཐུབ་པའྲི་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་ལ། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། རོད་

པ་དེ་ལ་དོན་དམ་པར་འབས་བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་བསྐེད་པ་རགས་

མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ནྲི། མདོ་ལས། སྒོམ་ལམ་གྲི་འབས་བུ་བསོད་ནམས་

གྲངས་མེད་པ་དང་གཞལ་དུ་མེད་དང༌། ཚད་མེད་པ་སྐེ་བར་བསན་པ་ཚིག་ཏུ་བརོད་

པ་ངོ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། དོན་དམ་པར་ན་རྒྱུ་སྒོམ་ལམ་དོན་གཅྲིག་ཏུ་རབ་ཏུ་སྦར་

བའྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང༌། འབས་བུ་བསྐེད་ཚུལ་གྲི་ལྡོག་པ་ལ་བལྟོས་ནས་

བསོད་ནས་གྲངས་མེད་སོགས་ཉེ་བར་བསྐེད་པ་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོས་དབྱེ་བ་བྱ་

བར་བཟོད་པ་མྲིན་ནོ། །སྒོམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་གནས་

ལུགས་སུ་ལྡན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ངག་དོན་ནྲི། སྒོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཁོད་ཀྲིས་འབས་བུ་བསོད་

ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་བསྐེད་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲི་གནས་ལུགས་སོང་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པར་བསན་པ་ནྲི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྲི་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མདོ་ལས་བཤད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྒོམ་ལམ་ལ་འབས་བུ་བསོད་ནམས་གྲངས་

མེད་སོགས་སྐེ་བར་ཇྲི་སྐད་བཤད་ཅྲིང་བསན་པའྲི་དེ་དག་ནྲི་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་

ལ་སྒོམ་ལམ་ལས་འབས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐེ་བར་རབ་ཏུ་སོན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་བུ་ལ་

”བོད
1
་པ་བསྐེད་པའྲི་ཆེན་དུ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲིས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱུ་མཐུན་པར་གྱུར་པའྲི་གསུང་

ཡྲིན་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཞེད་པས་དེ་ཙམ་གྲི་སྒོམ་ལམ་སང་བྱའྲི་ངོས་ནས་

དགུ་ལས་མང་བ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་རེ་”རེས
2
་འབས་བུ་

བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་བསྐེད་པར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། སྒོམ་

ལམ་དེ་རོག་པའྲི་ངོས་ནས་དགུར་གྲངས་མ་ངེས་མྲི་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་རོག་ཆེན་

པོའྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའྲི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་ཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་འབས་བུ་

བསོད་ནམས་གྲངས་མེད་སོགས་བསྐེད་པར་གདུལ་བྱའྲི་ཆེད་དུ་ཐུབ་པས་

གསུངས་པ་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཞུང་འདྲི་དག་ལ་ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་མ་

རོགས་པའྲི་ང་རོ་ཅྲི་ཡང་བསྒགས་མོད་ཀྲི་མངས་སུ་དོགས་པས་འདྲིར་དགག་

བཞག་མ་སྤོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། །མཚམས་སྦར་ནྲི། 

སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་དངོས་པོ་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་གང་ལ་རོད་

ན། སྒོམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་ཟབ་པ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྒོམ་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༣ན༥ན།   བོད    ཞོལ། ༡༦༦བ༦ན།   ཐོད

2  མ་ཕྱི། ༡༣༣ན༦ན།   རེས    ཞོལ། ༡༦༧ན༡ན།   རེ་རས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉྲིད་དུ་སྨྲས་པ་ལ་རོད་དོ། །ཇྲི་ལྟར་རོད་ན། ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་འདོད་པའྲི་

ལམ་གྲི་དངོས་པོ་བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་ན་དེ་ཉྲིད་དང་གཞན་ཉྲིད་

དང་གཉྲི་ག་དང་གཉྲིས་མྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ་གོམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྲིན་

པར་བྱར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་དག་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

འབལ་བ་དང་སྐེ་བར་མྲི་རུང་ངོ༌། །དེ་བས་ན་སྒོམ་པ་ཅེས་བྱ་བའྲི་ལམ་གྲིས་སང་བྱ་

མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་བོར། གཉེན་པོ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་

འཐོབ་སེ། བོར་ཐོབ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བྱེད་པ་ཉྲིད་པས་ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་རྣམ་རོག་

གྲི་གཉེན་པོར་ཉེ་བར་དགོད་པར་མྲི་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། ར་འགྲེལ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་གྲིས་རྣམ་རོག་ཉམས་པ་དང༌། གཉེན་པོ་

འཕེལ་བའྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལན་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང་ཉམས་འཕེལ་མྲི་བྱེད་

པ་དེ་ལྟར་”མྲིན
1
་ཏེ། འདྲི་ལྟར་ར་བ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཀུན་

རོབ་ཏུ་མ་ངེས་པ་དང༌། དོན་དམ་དུ་འདོད་པའྲི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་དཔེ་དགོད་པ་ནྲི། 

ཇྲི་ལྟར་རྐེན་གྲིས་ཁད་པར་དུ་བྱར་མེད་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང་

དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྤོས་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་

སོགས་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདག་པོ་ཙམ་གྲིས་གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོ་

རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་”ཚོགས་ཆེ
2
་ཆུང་དེ་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༣༣བ༥ན།   མྱིན    ཞོལ། ༡༦༧བ༢ན།   ཡྱིན

2  མ་ཕྱི། ༡༣༣བ༧ན།   ཚོགས་ཆེ    ཞོལ། ༡༦༧བ༣ན།   ཆོགས་ཆ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དོན་ཁད་པར་ཅན་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་

གདུལ་བྱའྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་པ་སེ། 

བྱང་ཆུབ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་

པའྲི་འགྲེལ་པའོ། །དོན་ལ་སྦར་བ་ནྲི་བསྒོམ་པས་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བའྲི་སྒོ་

ནས་མངོན་སུམ་བྱས་པའྲི་སྒོམ་ལམ་འདྲི་དོན་དམ་པར་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཡྲིན་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་སང་བྱ་ཉམས་པ་དང་གཉེན་པོ་འཕེལ་བ་སོགས་མངོན་པར་

འདོད་པའྲི་དོན་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་སེ། དེ་ཡང་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཞེད་ཀང༌། 

འདྲི་ནྲི་འདོད་པའྲི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད། ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པའོ། །དཔེ་དོན་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངག་

དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། 

ཉམས་འཕེལ་མྲི་བྱེད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཁོད་དོན་དམ་པར་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཁོད་བསྒོམས་པས་སང་བྱ་ཉམས་ཤྲིང་གཉེན་པོ་འཕེལ་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར། དཔེར་ན། བྱང་ཆུབ་དོན་དམ་པར་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཆོས་སྐུའྲི་

བདག་རྐེན་ལས་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཀྲིས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དོན་དམ་པར་ནྲི་ཉམས་པ་དང་འཕེལ་བ་དགག་པའྲི་ཚུལ་དུ་

བཞེད་པས་དེའྲི་ཚེ་བདེན་པར་སྦོར་བ་མེད་པ་ཉྲིད་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ཡྲིན་པར་

ཉམས་པ་མེད་དོ། །ངག་དོན་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་དེ་དོན་དམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་གནོད་

བྱེད་ཡང་དག་མྲིན་པར་ཐལ། འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་མདོ་

ལས། རབ་འབྱོར་དེ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞྲིན་ཏེ། བརོད་དུ་མེད་པའྲི་ཆོས་ལ་

ཡོངས་སུ་འཕེལ་བའམ་འགྲྲིབ་པ་མེད་དོ། ཞེས་པས་བསན་ལ། ར་བའྲི་དེ་ཡང་དེ་ཡྲི་
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མཚན་ཉྲིད་བཞེད། ཅེས་པས་ཤུགས་ལ་འཕངས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་འགྲེལ་པས་ནུས་པ་

ཕྱུང་སེ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་གཉྲིས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་དོན་ཁད་པར་ཅན་

སྣང་བའྲི་སེམས་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པའྲི་དོན་བྱེད་དེ་བྱེད་མྲི་

རྲིགས་པར་ཐལ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྔ་ཕྲི་རེ་རེ་ཁོ་ན་དང༌། སྔ་ཕྲི་ལྷན་ཅྲིག་ཚོགས་

པ་དང༌། སྔ་ཕྲི་རྲིམས་ཀྲིས་འབྱུང་བ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པར་མྲི་

རྲིགས་བདེ་བས་ནའོ། །རགས་གསུམ་རྲིམ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་ནྲི། སྔ་ཕྲི་རེ་རེ་ཁོ་ནས་

བྱང་ཆུབ་བར་ནྲི་རྲིགས་པ་མྲིན་ནོ། །སྔ་ཕྲིར་གྱུར་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རེ་རེ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཆོས་བཅུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུ་”ཚོགས
1
་ཀྲི་དོན་མཐའ་དག་མྲི་སྣང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདོད་པའྲི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་སྣང་བ་སེམས་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བ་མང་པོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་མྲིན་ཏེ་གཙོ་བོ་སེམས་རྲིགས་མཐུན་དུ་མ་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ཅྲིག་ཅར་

མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་ཐལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱུད་རེ་རེ་

བའོ། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །བ་ན་མེད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། སྔ་ཕྲིར་གྱུར་པའྲི་རྲིམས་

ཀྲིས་འབྱུང་བ་མང་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་མྲིན་ཏེ། ཕྲི་མ་དེ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་སྔ་མ་ཕྲི་མ་ལ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་”པ
2
་ཉྲིད་དུ་འཇྲིག་པས་ན་སྔ་ཕྲིར་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་གཞན་དག །གཉྲིས་པས་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བའྲི་མང་པོ་འདུས་པས་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༢ན།   ཚོགས    ཞོལ། ༡༦༨བ༡ན།   ཆེགས

2  མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༣ན།   པ    ཞོལ། ༡༦༧བ༢ན།   དེ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསྐེད་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་ལ། གསུམ་པ་ནྲི། རྲིམས་ཀྲིས་འབྱུང་ཡང༌། སྔ་མ་རྣམས་ཕྲི་

མ་མ་སྐེས་ཀྲི་བར་དུ་གནས་ནས་སྔ་ཕྲིར་སྐེས་པ་མང་པོ་ལྷན་ཅྲིག་ཚོགས་པས་

བསྐེད་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་མྲི་འཐད་དེ། བྱང་ཆུབ་བསྐེད་ཚུལ་གསུམ་པོ་

འདྲིར་མཐའ་ཆོད་ན། གསུམ་པོ་གང་ཡང་མྲི་འཐད་པས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་མྲི་སྲྲིད་

པར་འགྱུར་རོ། །མཐའ་མ་ཆོད་ན། མཐའ་མ་ཆོད་པའྲི་”དོགས
1
་པ་བསུ་ནས། སོབ་

དཔོན་དོགས་པ་བསུ་བ་ལ་མྲི་མཁས་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དོགས་གཅོད་བྱས་

ཀང་དོགས་པའྲི་མཐའ་མ་ཆོད་པས་དགོས་ནུས་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་

ན་རེ་སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་པོ་དེར་མཐའ་”ཆོད
2
་དམ། མ་ཆོད། ”ཆོད

3
་ན་བྱང་ཆུབ་

བསྐེད་པར་མྲི་འཐད་ལ། མ་ཆོད་ན་སོབ་དཔོན་དོགས་པ་བསུ་བ་ལ་མྲི་མཁས་པར་

ཐལ་ལོ། ཞེས་བཟློག་ན། འཁོར་གསུམ་ཀ་དངོས་སུ་ཁས་ལེན་པས་དེ་ནྲི་སུན་འབྱྲིན་

ཡང་དག་མྲིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྲི་ནྲི་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་

ཆུབ་བསྐེད་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེར་མཐའ་ཆོད་ཅྲིང༌། གསུམ་པོ་གང་ཡང་མྲི་འཐད་ན། 

བྱང་ཆུབ་མྲི་བསྐེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་པོ་དེར་མཐའ་ཆོད་ཅྲིང༌། གསུམ་པོ་གང་

ཡང་མྲི་འཐད་ན་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མཁས་པ་རང་གྲི་སྨྲས་སོ་

ཅོག་འདྲི་དང་མཚུངས་པར་ཡྲིད་བརན་མེད་པར་གསལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །འདྲི་ལ་

ཡང་ཁ་ཅྲིག་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ལ་རྒྱུ་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་ལ། མ་

ཚོགས་པར་འབས་བུ་བསྐེད་མྲི་སྲྲིད་ཅྲིང༌། ཚོགས་པ་ལ་ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བ་མང་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༥ན།   དོགས    ཞོལ། ༡༦༨བ༥ན།   དེགས

2  མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༦ན།   ཆོད    ཞོལ། ༡༦༨བ༦ན།   ཆེད

3  མ་ཕྱི། ༡༣༤བ༦ན།   ཆོད    ཞོལ། ༡༦༨བ༦ན།   ཆེད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཚོགས་པ་དང༌། རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བ་མང་པོ་ཚོགས་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་སོ། ཞེས་པའྲི་

ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་བཤད་ནུས་པས་སུན་འབྱྲིན་”དེས
1
་སུན་མྲི་ཕྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། རྒྱུ་རེ་རེ་བ་དང༌། ཅྲིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཚོགས་པ་དང༌། རྲིམ་གྲིས་

འབྱུང་བ་ལྷན་ཅྲིག་ཚོགས་པས་འབས་བུ་བསྐེད་པ་གསུམ་དུ་མཐའ་ཆོད་ཅྲིང༌། 

གསུམ་པོ་དེ་གང་ཡང་མྲི་འཐད་པས་འབས་བུ་བསྐེད་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་

མེད་པར་སོ་ན་གནས་པས་སོ། །དེས་ན་འགྲེན་ཆེན་ལས་སྔར་བཤད་པའྲི་ཕོགས་

མངོན་པར་འདོད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཕོགས་ཕྲི་མ་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས་པའྲི་དཔེའྲི་ཚུལ་

གྲིས་ལན་གདབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བས་མྲི་བསྐེད་

པ་ལ་རགས་མ་གྲུབ་པའྲི་ལན་དང༌། དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་མ་ངེས་པའྲི་ལན་འདེབས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལན་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། བསྐེད་ཚུལ་གསུམ་པོ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་

ཀང་བྱང་ཆུབ་མྲི་བསྐེད་པར་”བརད
2
་པ་དེ་ནྲི་ཡང་དག་པ་མྲིན་པས་ལན་འདྲི་ལྟར། 

ར་བ་ནྲི། འཕགས་པ་ལྟར་ན། མར་མེའྲི་དཔེའྲི་ཚུལ་གྲིས་”ནྲི
3
། སེམས་བསྐེད་ཀྲི་

བྱང་ཆུབ་བསྐེད་ཚུལ་དེ། ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་བོ། ཞེས་འཆད་དོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་

ན། བྱང་ཆུབ་བསྐེད་ཚུལ་དང་ཟབ་མོ་བརྒྱད་དོན་རེ་རེར་བྱས་ནས་མར་མེའྲི་དཔེས་

དེ་གཉྲིས་མཚོན་པར་བཞེད་དོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དཔེ་སྒྲུབ་པ། དཔེ་དོན་སྦར་བ། དོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༥ན༣ན།   དེས    ཞོལ། ༡༦༩ན༣ན།   ངེས

2  མཕྱི། ༡༣༥ན༦།   བརྩད    ཞོལ། ༡༦༩ན༦ན།   བརོྩད

3  ཕྱི། ༡༣༥ན༦།   ན   ཞོལ། ༡༦༩བ༡ན།   ནྱི   * ནྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཞན་ཡང་མཚོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་མྲི་སྲེག་པ། ལྟོས་ནས་སྲེག་པ། 

དེ་གཉྲིས་ཀའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྐད་ཅྲིག་དང་པོས་ལྟོས་མེད་དུ་མྲི་སྲེག་

པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་མེ་ལྕེ་དང་སྲིང་པོ་ཕད་པ་སྐད་ཅྲིག་མ་དང་པོ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ལྕེའྲི་

སྐད་ཅྲིག་མ་གཉྲིས་པ་མེད་པར་རྒྱུའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྲེག་པར་བྱེད་པ་དང༌། འབས་བུའྲི་

མཚན་ཉྲིད་བསྲེག་པར་བྱ་བ་ཚིག་པ་མེད་དེ། རང་གྲི་རྒྱུས་ཁོད་སྲིང་པོ་དང་ཕན་

ཚུན་གྲི་སྒོ་ནས་དུས་མཉམ་དུ་ཕད་ཙམ་དུ་སྐེད་པས་སྲིང་པོ་སྲེག་པ་ལ་ནུས་པ་ཁད་

པར་ཅན་དུ་མ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་ལྕེ་དང་སྲིང་པོ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བ་

སྐད་ཅྲིག་མ་གཉྲིས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྲིག་མ་དང་པོ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རྒྱུ་དང་

འབས་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྲེག་པར་བྱེད་པ་དང་བསྲེག་པར་བྱ་བ་མེད་དོ། །སྐད་ཅྲིག་

མ་དང་པོ་མེད་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ན་རག་

ཏུ་ཡོད་པའམ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་གང་གྲི་ཕྲིར་སྔ་ཕྲི་ལྟོས་མེད་དུ་མྲི་སྲེག་པ་དེ་ལྟ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མར་མེའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྔ་ཕྲི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་སྲིང་པོ་སྲེག་པར་

བྱེད་པ་དང་བསྲེག་པར་བྱ་བ་ཚིག་པ་ཡོད་དེ། མར་མེ་དང་སོང་བུ་གཉྲིས་ཀ་ཕད་

པའྲི་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་དང་པོ་ལ་བལྟོས་ནས་མེ་ལྕེ་དང་པོ་དེས་བྱས་པ་

སོང་བུ་སྲེག་པ་ལ་སྔ་མ་ལས་མཐུ་ཕུལ་དུ་ཕྲིན་པ་དང་ལྡན་པ་ཁད་པར་ཅན་སྐད་

ཅྲིག་མ་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ན། དེའྲི་”ཚེ
1
་ཕྲི་མ་སྐེས་པ་ན་སྔ་མ་འཇྲིག་

རྒྱུ་དོན་གཞན་མེད་པར་ཞྲིག་ཀང་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་མེ་ལྕེ་ཐ་མ་སྐེ་བ་དང་འབས་

1  ཕྱི། ༡༣༥བ༥།   ཚེ   ཞོལ། ༡༧༠བ༡ན།   ཆེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བུ་སྲིང་པོ་རོགས་པ་འཇྲིག་པའམ་ཚིག་པ་དུས་མཉམ་དུ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་

ཚེ་རྒྱུ་མེད་པར་ཞྲིག་ཀང༌། ཞེས་པ་རོད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕྲི་མ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པར་

སོན་པའྲི་ཚིག་གོ ། སྔ་མ་ལ་བལྟོས་ནས་ཕྲི་མ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གང་གྲི་

ཚེ་རྐེན་ཉྲིད་ཡོད་པ་ཙམ་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་”ཆོས
1
་

ཉྲིད་ཀྲིས་མ་བརགས་གཅྲིག་བུར་ཉམས་དགའ་བ་ཉྲིད་དུ་སྔ་ཕྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་

”འབེལ
2
་བ་གྲུབ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བས་ན། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སེམས་བསྐེད་སྔ་ཕྲི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་

རྲིགས་ཏེ། མར་མེའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་དན་པ་ཉེར་གཞག་སོགས་བྱང་

ཆུབ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡུལ་ཀྲི་དངོས་པོ་ཚད་ཡོད་པ་ཞྲིག་སྣང་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་སྔ་མ་ལ་བརེན་ནས་སྔ་མ་དེ་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་གྲིས་དབེན་པ་སྔ་མ་བས་ལྷག་པར་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་དོན་སྣང་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྲི་མ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པས་

བྱང་ཆུབ་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ནྲི་མར་མེའྲི་དཔེས་ཤེས་ཏེ། མར་མེའྲི་དཔེའྲི་ཚུལ་

གྲིས་སེམས་བསྐེད་སྐད་ཅྲིག་མ་སྔ་ཕྲིར་གྱུར་པ་གཉྲིས་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པ་

གཅྲིག་ལ་ཉེ་བར་སྦོར་བར་ཤེས་པ་ལྷུར་ལེན་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་སོས་པའྲི་དཔེ་ཁོ་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་ཚུལ་འགལ་

འགལ་འད་ཡང་མྲི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལྟར་དཔེ་དེས། ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀང་འགལ་འགལ་འད་ཡང་མྲི ་འགལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༥བ༧ན།   ཆེས    ཞོལ། ༡༧༠ན༣ན།   ཆོས   * ཆོས

2  མ་ཕྱི། ༡༣༥བ༦ན།   འབེལ    ཞོལ། ༡༧༠ན༣ན།   འབལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བྱའོ། །ཡྲིན་པས་ཞེས་པ་འགྱུར་མ་དག་ཅྲིང༌། འགྲེལ་ཆེན་དང་འགྱུར་རྙྲིང་ལས། བྱའོ་

ཞེས་རོགས་ཚིགས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་འོག་མའྲི་མཚམས་སྦར་དུ་

བྱེད་པ་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སེ། ཟབ་མོའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྣམ་པ་བརྒྱད། ཅེས་པའང་འོག་མའྲི་

མཚམས་སྦར་དུ་ཐལ་པས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། སྒོམ་པའྲི་ལམ་ལ་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་སྐེ་བ་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ཟབ་མོའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། ཟབ་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་

པ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་བསྐེད་སྐད་ཅྲིག་མ་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་དག་རེ་རེ་ཁོ་ནས་ཀང་བྱང་

ཆུབ་བསྐེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་གཉྲིས་གང་གྲི་ཡང་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པས་ཀང་མྲིན་ལ། 

ཀུན་རོབ་ཏུ་བསྒོམས་པས་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་ནས་བསྐེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཅན། འགག་པ་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བ་ཉྲིད་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པས་དོན་དམ་

པར་འགག་པ་མེད་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་འགག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་

ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་

སེམས་ཀྲིས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞྲིན་གོམས་པར་བྱས་ཀང་ཐབས་

ཀྲིས་རོགས་སྲིན་མ་སྦངས་པར་དེ་མངོན་དུ་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། བྱང་སེམས་ཀྲི་

”ཤེས
1
་བྱ་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་རྣམས། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཆོས་

ཉྲིད་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་རེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཤེས་པ་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༦བ༢ན།   ཤེས    ཞོལ། ༡༧༠བ༥ན།   ཤས



 1082 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདེན་པས་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉྲིད་དེ་གནས་ལུགས་

མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཟབ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་མར་སྤོད་པ་

མེད་པ་ཉྲིད་སྤོད་”པའོ
1
་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་གཉྲིས་

སུ་མེད་པ་རོགས་པ་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་རྣམས་མཚན་མ་ཡོད་མེད་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་དེའྲི་འབས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་མྲི་ཐོབ་པ་ཅེས་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐེ་བ་སོགས་བརྒྱད་པོ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གྲི་

སྒོ་ནས་ཟབ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་འཐད་དེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གྲི་སྒོ་ནས་བསམ་གྲིས་མྲི་

ཁབ་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་འགལ་”བ
2
་ལྟར་སྣང་བའྲི་དོན་མྲི་

འགལ་བར་སྒྲུབ་པས་སོ།  ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་སྒོམ་

ལམ་པ་ཆོས་ཅན། རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་སེ། ཟབ་མོ་བརྒྱད་མངོན་དུ་གྱུར་

པའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་

ཟབ་མོ་བརྒྱད་རོགས་པ་རགས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། གོང་དུ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་གྲི་རགས་ལུས་

ངག་གྲི་རྲིག་བྱེད་ཁོ་ནར་སྨྲས་པ་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོབ་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༥བ༤ན།   པའོ    ཞོལ། ༡༧༡ན༡ན།   ཕརོ

2  མ་ཕྱི། ༡༣༦བ༦ན།    ཞོལ། ༡༧༡བ༤ན།   བའྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྒོམ་རྲིམ་ལ་ཆོས་སྐུའྲི་ཉེར་རྒྱུ་སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད། གཟུགས་སྐུའྲི་ཉེར་རྒྱུ་ཞྲིང་དག་

སྦོར། འཕྲིན་ལས་ཀྲི་ཉེར་རྒྱུ་ཐབས་མཁས་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། 

ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་གྲི་རགས་ཀྲི་འོག་ཏུ་ཆོས་སྐུའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། འབད་རོལ་གྲིས་སོབ་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཆོས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་ཐོབ་

པས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་དེའྲི་ཉེ་རྒྱུ་ལ་འབད་པས་བཤད་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ར་བ་ནྲི། དངོས་དང༌། ཀན་ཀ་སང་བ་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་དང་ཞྲི་བ་ལ་བང་དོར་དུ་བདེན་

པར་མྲི་རོག་སེ། འཁོར་འདས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་རྨྲི་ལམ་འད་བར་བདེན་མེད་དུ་མཉམ་

པར་རོགས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་མདོ་ལས། ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་རབ་འབྱོར་ལ་སྨྲས་པ། རབ་

འབྱོར་རྨྲི་ལམ་དུ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སོན་པ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ན། ཅྲི་ཤེར་ཕྲིན་རྣམ་པར་འཕེལ་ལམ། རབ་འབྱོར་

གྲིས་སྨྲས་པ། ཉྲིན་པར་བསྒོམས་པས་འཕེལ་ན་རྨྲི་ལམ་དུ་བསྒོམས་པས་ཀང་

འཕེལ་ལོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། རྨྲི་ལམ་དང་ཉྲིན་པར་ནྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པས་

སོ། ཞེས་པའྲི་དོན་བསྡུས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚུལ་དེ་ལ་ལས་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྲི་ཀན་ཀའྲི་ལན་

ནྲི་མདོ་ལས། ཇྲི་སྐད་བཤད་པར་ཟད་”ཟད་དོ
1
། །མདོ་ལས་བཤད་པ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། 

འདྲི་ལ་ལས་མེད་པར་ཐལ་བ། རྨྲི་ལམ་དམྲིགས་བཅས་སུ་ཐལ་བ། ལུང་དང་འགལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༧ན༦ན།   དོ    ཞོལ། ༡༧༡བ༥ན།   དོན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བར་ཐལ་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་ཀན་ཀ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཀན་ཀ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནྲི། ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་རབ་འབྱོར་ལ་སྨྲས་པ། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྨྲི་ལམ་དུ་གང་ཟག་གྲིས་བྱས་པའྲི་ལས་དེ་གསོག་པའམ་འབྲི་

བར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ། ཞེས་པས་ཏེ་འདྲི་ནྲི་སྔར་རྨྲི་ལམ་དང་ཉྲིན་པར་ནྲི་རྣམ་པར་

རོག་པ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོགས་རབ་འབྱོར་གྲིས་སྨྲས་པ་ལ་རོད་པའོ། །དོན་ནྲི་སད་

པ་ན་དགེ་སྲིག་གྲི་ལས་གསོག་པ་མེད་པར་ཐལ། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། རྨྲི་ལམ་བཞྲིན་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་

ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན། དེ་ལས་གསོག་པའམ་བྲི་བ་མེད་དོ། ཞེས་པས་དོན་

དམ་དུ་འདོད་པའྲི་ལན་དང༌། འོན་ཏེ་སད་ནས་རྣམ་པར་རོག་ན་ནྲི་དེ་ལས་གསོག་

པའམ་བྲི་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། ཞེས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དཔེ་མ་གྲུབ་ཅྲིང་རགས་མ་ངེས་

པར་སོན་ནོ། །འདྲིའྲི་མཇུག་ཏུ་ཉྲི་ཁྲིར། རབ་འབྱོར་གྲིས་སྨྲས་པ། ཉྲིན་པར་སྲོག་

གཅོད་པ་དང༌། རྨྲི་ལམ་ན་སྲོག་གཅོད་པ་དེ་ལ་དེ་བདག་གྲིས་བསད་དོ། །དེ་བདག་

གྲིས་བསད་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་པ་དེ་རྣམ་པར་རོག་ན། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་ཁོད་དེ་ལ་ཇྲི་སྐད་

ཟེར་ཅེས་འབྱུང་ལ། འདྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་ཀན་ཀ་གཉྲིས་པར་བྱས་ནས་ཀན་ཀ་

གཉྲིས་པ་སྨྲ་བ་པོ་རབ་འབྱོར་དང༌། ཀན་ཀ་གསུམ་པ་སྨྲ་བ་པོ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུར་འཆད་པ་

ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། ཀན་ཀ་འདྲི་དག་སྔ་མ་སྔ་མའྲི་ལན་ལ་ཕྲི་མ་རྒོལ་བའྲི་ཕྲིར་ན། རབ་

འབྱོར་རང་ཉྲིད་ཀྲི་དམ་བཅའ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཀག་པ་དང༌། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་རང་ཉྲིད་

ཀྲིས་སྨྲས་པའྲི་ལན་ལ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀན་ཀ་འཕངས་པར་ཐལ་བས་སོ། །དེས་ན་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། རབ་འབྱོར་གྲིས་ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་ལ་ཁོ་བོ་ནྲི། རྨྲི་ལམ་དུ་བསད་པ་སོགས་

རྨྲི་བ་ལ་”རེས
1
་ཀྲིས་གསོས་བཏབ་ན་ལས་གསོག་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་ལ། 

ཁོད་རྨྲི་ལམ་དུ་བསད་པ་སོགས་རྨྲི་བ་ལ་རེས་ཀྲིས་གསོས་བཏབ་ན་ལས་གསོག་

མྲི་གསོག་ཇྲི་ལྟར་སྨྲ། ཞེས་དྲིས་པའོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་ཀན་ཀ་དང་པོའྲི་ལན་གྲི་འཕོ་

ཡྲིན་ལ། ཀན་ཀ་གཉྲིས་པ་འདྲི་ལས་འཕོས་པའོ། །ཀན་ཀ་གཉྲིས་པ་ལ་རོད་པ་ནྲི། ཤཱ་

རྲིའྲི་བུས་སྨྲས་པ། རབ་འབྱོར་དམྲིགས་པ་མེད་པར་ལས་མྲི་སྐེ་སེ། ལས་ནྲི་

དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པར་སྐེའོ། །དམྲིགས་པ་མེད་པར་སེམས་མྲི་སྐེ་སེ། སེམས་

ནྲི་དམྲིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནར་སྐེའོ། ཞེས་པ་སེ། དོན་ནྲི། རྨྲི་ལམ་ན་ཆོས་ཅན། 

གསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་བདེན་པ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ལས་

གསོག་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་སད་པའྲི་གནས་སྐབས་བཞྲིན། ཞེས་ཁོ་བོ་ནྲི་

སད་དུས་སུ་ལས་གསོག་པ་ཡོད་ཅྲིང་རྨྲི་ལམ་ན་མེད་པར་འདོད་དེ། དེ་ལྟ་མྲིན་ན་

སྐོན་དེ་ཡོད་དེ། ཞེས་པའོ། །ལན་ནྲི། རབ་འབྱོར་གྲིས་སྨྲས་པ། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་དེ་དེ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞྲིན་ཏེ། དམྲིགས་པ་མེད་པར་ལས་མྲི་སྐེའོ། །དམྲིགས་པ་མེད་

པར་སེམས་དཔའ་མྲི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དོན་ནྲི་ལས་གསོག་པ་ལ་དམྲིགས་

ཡུལ་ཀུན་རོབ་པ་ཙམ་དགོས་པར་ཁོ་བོ་ཡང་འདོད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྨྲི་ལམ་དུ་བསད་

པ་སོགས་རྨྲི་བ་ལ་རེས་ཀྲིས་གསོས་བཏབ་པའྲི་ཚེ་ན་ཡང་དམྲིགས་ཡུལ་རོགས་

པས་བརགས་པའྲི་ཀུན་རོབ་པ་ཙམ་ཡོད་ལ། དོན་དམ་པར་སད་པའྲི་གནས་སྐབས་

ན་ཡང་དམྲིགས་ཡུལ་མེད་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། ཁབ་པ་མ་ངེས་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༣༧བ༥ན།   རེས    ཞོལ། ༡༧༢ན༥ན།   རས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གསུམ་པ་ལ། ཀན་ཀ་ནྲི་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་སྨྲས་པ། རབ་འབྱོར་ལས་དང་སེམས་

དཔའ་ནྲི་དབེན་པའོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་ན། ཇྲི་ལྟར་དམྲིགས་པ་

དང་བཅས་པར་ལས་སྐེ་སེ། དམྲིགས་པ་མེད་པར་མྲིན་ཅེས་སོགས་ཏེ། དོན་ནྲི་ཊྲིཀ་

བྱེད་གཞན་དག་འདྲིར་ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་ལས་དང་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་

ཁས་བངས་པར་འཆད་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཀན་ཀ་དང་པོ་དང་གཉྲིས་པའྲི་

སྐབས་སུ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་རང་གྲིས་ལས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡང་ཡང་ཁས་བངས་པ་དང་

དངོས་སུ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ་རབ་འབྱོར་ཁོད་ཀྲིས་སྔར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་ན། ཞེས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ལས་དང་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་

དབེན་པར་གསུངས་པར་ཁས་བངས་ལ། འདྲིར་ལས་དང་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་

དམྲིགས་བཅས་སུ་ཁས་བངས་པས་དེ་གཉྲིས་ཁས་བངས་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལན་ནྲི། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ་མཚན་མར་བྱས་ནས་དམྲིགས་པ་དང་བཅས་

པར་ལས་སྐེ་སེ་དམྲིགས་པ་མེད་པར་མྲིན་ཞེས་པ་སེ། དོན་ནྲི། དམྲིགས་བཅས་སུ་

ཁས་བངས་པ་ནྲི། བདེན་པའྲི་དམྲིགས་བཅས་མྲིན་གྲི། མཚན་བཅས་ཀྲི་རོག་པས་

བརགས་པ་ཙམ་གྲི་དམྲིགས་བཅས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་དང་མྲི་འགལ་ལོ་

ཞེས་བྱ་བའོ། །བཞྲི་པ་ལ། ཀན་ཀ་ནྲི་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་སྨྲས་པ། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆེན་རྨྲི་

ལམ་དུ་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བར་སྒོམས་ཏེ། དགེ་བའྲི་ར་བ་དེ་ཡང་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དོན་ནྲི། འོ་ན་རྨྲི་ལམ་དུ་དགེ་ར་བསྔོས་པས་བསྔོ་བ་ཡང་དག་ཏུ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཐལ། རྨྲི་ལམ་ན་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན་ལས་དང་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དམྲིགས་སུ་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་

པའོ། །ལན་ནྲི། རབ་འབྱོར་གྲིས་བྱམས་པ་ལ་ཁ་འཕངས་ཤྲིང་བྱམས་པས་བྱམས་

པའྲི་མྲིང་ལན་ལོན་ནམ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཁོར་གསུམ་མྲི་དམྲིགས་པས་བསྔོས་

ན་བསྔོ་བ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤུགས་ཀྲིས་བསན་ཅྲིང༌། དངོས་སུ་བྱམས་པས་

ཀང་ལན་མ་བསན་པ་ནྲི་དབུ་མ་པ་ལ་བདེན་གཉྲིས་འགལ་བར་བརད་པའྲི་དོགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཁོ་བོས་ཀང་བཅད་མྲི་ནུས་ཀྲི་དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མ་འོངས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་མར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཀན་ཀ་དང་ལན་

འདྲི་དག་གཞན་དག་གྲིས་ཡང་དག་པར་མ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་འགྲེལ་པ་ལ་དངོས་དང༌། ཀན་ཀ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དག་སའྲི་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། འཁོར་

བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་བང་དོར་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་དུ་བདེན་པར་མྲི་རོག་

པའྲི་དག་སའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པས་ནའོ། །དེར་ཐལ་ཁོད་ཀྲི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་འཁོར་

བ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་མྲི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པོ་རྣམས་སྣང་བརྙན་ཙམ་གྲི་ངོ་བོས་

རྨྲི་ལམ་དང་འད་བ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་ཀན་ཀ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནྲི། གཉྲིད་མ་ལོག་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཅན། མྲི་དགེ་བ་བཅུ་དང་སྦྲིན་

པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་པ་མྲིན་ནམ་སེ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྨྲི་ལམ་དང་འད་བ་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིད་ལོག་པའྲི་གནས་སྐབས་བཞྲིན་དུའོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཀན་ཀ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་འགྲེལ་པའྲི་རྣམས་ཞེས་པ་ར་བའྲི་སོགས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དོན་ཡྲིན་པས་སོགས་ཁོངས་ནས་ཀན་ཀ་ལྷག་མ་གསུམ་སྡུད་ལ། དེ་ཡང་ཀན་ཀ་

བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ན་དགེ་སྲིག་དང་བསྔོ་བ་སོགས་མྲི་རུང་བར་

རོད་པ་ཤ་སག་ཡྲིན་པས་མདོའྲི་ལན་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་མ་བཀྲལ་

ཡང༌། དོན་དམ་དུ་ལས་མེད་ཅྲིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལས་འབས་འཇོག་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་

ལན་བཏབ་པ་གཅྲིག་པུ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས། བདེན་གཉྲིས་འགལ་བར་”བརོད
1
་པའྲི་ཀན་

ཀ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལན་ཐེབས་པར་དགོངས་ནས་ལན་གཞན་རྣམས་རེ་རེ་ནས་དངོས་

སུ་མ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལན་ལ། རགས་མ་ངེས་པར་བསན། དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསན། དེས་

གྲུབ་པའྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། དོན་སྨྲ་བ་ལ་གྲགས་པའྲི་དཔེ་སྒྲུབ། དེ་དབུ་མ་པ་

ལའང་མཚུངས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགག་གཞག་གཉྲིས་ལས། གཞན་

ལུགས་དགག་པ་ནྲི། ཊྲིཀ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཁ་མཐུན་པར་འདྲི་སྐད་དུ། དོན་སྨྲ་བ་སེ་

གཉྲིས། དོན་དམ་སྐད་ཅྲིག་མ་ལ་བསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་མེད་པས། ཉན་ཐོས་

སེ་གཉྲིས། རང་ལུགས་ལའང་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་དང་སྦྲིན་སོགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་

པར་འདོད་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་རང་རྒྱུན་ལ་བསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་སྒོ་

”བཏགས
2
་ནས། ཐ་སད་ཙམ་དུ་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་དང༌། སྦྲིན་སོགས་སུ་འཇོག་པ་ལྟར་

ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་དབུ་མ་པས། ལས་འབས་སོགས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ། དངོས་སྨྲ་བས་ཉྲིན་པར་ཡང་ལས་

གསོག་པ་མེད་པར་ཐལ། ལས་བདེན་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འཕངས་པའྲི་ཐལ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༩ན༢ན།    ཞོལ། ༡༧༣བ༥ན།   བརྩད

2  ཕྱི། ༡༣༩ན༤ན།    ཞོལ། ༡༧༤ན༢ན།   བརགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འདྲི། དེ་མ་ཁད་བཟློག་ན་འཁོར་གསུམ་ཀ་དོན་སྨྲ་བས་དངོས་སུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལས་འབས་བདེན་མེད་དུ་རང་ཡང་ཁས་”ལེན
1
་བཞྲིན་དུ། 

དབུ་མ་པས་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་ཐལ་བ་འཕེན་པའྲི་དོན་སྨྲ་དེ་གཉྲིས་གང་ན་

བཞུགས་ཁོད་ཀྲིས་སོན་ཅྲིག །གཞན་ཡང༌། འཇྲིག་རེན་སྣ་ཚོགས་ལས་ལས་སྐེས། 

ཞེས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་པས། དོན་སྨྲ་ལས་རས་གྲུབ་ཏུ་ཁས་

ལེན་པར་སྨྲས་ལ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དོན་སྨྲ་གཉྲིས་ལས་”རྲིགས
2
་རྒྱུན་ལ། རོག་པས་

”བཏགས
3
་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པར་སྨྲས་བས་དངོས་སུ་འགལ་བ་བར་མ་ཆད་དུ་སྨྲས་

པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། དངོས་སྨྲ་བ་”རྲིགས
4
་རྒྱུན་ལ་གང་འཇོག་སྒོ་”བཏགས

5
་སུ་སྨྲ་

བར་འདོད་པ་འདྲི་ནྲི། དངོས་སྨྲ་པའྲི་ལུགས་འཇོག་པ་ན། དངོས་པོ་ཡྲིན་ན་སྐད་ཅྲིག་

ཆགས་མེད་དང༌། རྔུལ་ཕན་ཆ་མེད་གང་རུང་ཡྲིན་དགོས་ཞེས་པའྲི་ཟོལ་གྲིས། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇྲིག་པར་བྱེད་ཅྲིང་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་མྲི་བཟད་པའྲི་གདོན་སྲིང་ལ་འོངས་པ་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། གཞན་དུ་རྒྱས་པར་

བཀག་ཟྲིན་ཅྲིང༌། དཀྱུས་མ་འཆད་པའྲི་གེགས་སུ་འགྱུར་བས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

རང་ལུགས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་སྨྲ་བའྲི་རང་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་ལུགས་ལ་འདྲི་

ལྟར་འདོད་དེ། བསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༩ན༦ན།   ལེན   ཞོལ། ༡༧༤ན༤ན།   ལན

2  མ་ཕྱི། ༡༣༩ན༧ན།   རགས   ཞོལ། ༡༧༤ན༥ན།   རྱིགས   * རྱིགས

3  ཕྱི། ༡༣༩བ༡ན།    ཞོལ། ༡༧༤ན༥ན།   བརགས

4  མ་ཕྱི། ༡༣༩བ༡ན།   རགས    ཞོལ། ༡༦༤ན༦ན།   རྱིགས   * རྱིགས

5  ཕྱི། ༡༣༩བ༡ན།    ཞོལ། ༡༧༤ན༦ན།   བརགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཞག་བྱེད་པ་བོའྲི་རོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་”དོན
1
་དམ་པར་

སུས་ཀང་སུ་ཡང་བསད་པ་ཡང་མེད། མ་བསད་པ་ཡང་མྲིན། སུས་ཀང་སུའྲི་ནོར་

བངས་པ་ཡང་མེད་མ་བངས་པ་ཡང་མྲིན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གྲུབ་ན། རོག་པ་དེ་དག་

སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བས། བསད་བྱ་གསོད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་ཀྲི་

སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད་དུས་”འདེས
2
་པར་གནས་དགོས་པ་ལ་དངོས་པོ་སྐད་ཅྲིག་མ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཕྲིས་རྒྱུ་མེད་པར་འཇྲིག་པ་ཡྲིན་ལ་གཞན་ཡང་རོག་པ་དེ་དག་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་

འཁྲུལ་ན་བསད་བྱ་དེ་ཡང་གསོད་པ་པོས་མཚོན་བསྣུན་པ་སོགས་ཁོ་ནའྲི་”རྐེན
3
་

གྲིས་ཤྲི་བ་དང༌། རྐུན་པོ་ཕོགས་པ་ཁོ་ནའྲི་དབང་གྲིས་ནོར་དང་བལ་བ་སོགས་སུ་

འགྱུར་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ལས་ལ་མྲི་བལྟོས་པ་དགོས་པ་ལ་གྲུབ་པའྲི་

མཐའ་ལས་ཀང༌། འཇྲིག་རེན་སྣ་ཚོགས་ལས་ལས་སྐེས། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལས་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་པའྲི་ཕོགས་ལ་བསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་

ཀྲི་གཉྲིས་ཆོས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པའྲི་རོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་

མ་གྲུབ་ཀང༌། བསད་བྱའྲི་སྲོག་གྲི་རྒྱུན་འཇུག་པ་དང་འགལ་པ་དངོས་པོ་སྐེད་པ་ལ་

གསོད་པ་ལ་སོགས་པར་རོག་པའྲི་སྒོ་ནས་རོག་པས་བསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་

གཉྲིས་གཉྲིས་སོ་སོར་འབྱེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ལྟར་དུ་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་

སོགས་པ་མྲི་དགེ་བར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་འཐད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཚུལ་བཞྲིན་

མྲིན་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མྲི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༩བ༣ན།   དན   ཞོལ། ༡༧༤བ༢ན།   དོན   * དོན

2  མ་ཕྱི། ༡༣༩བ༤ན།   འདས   ཞོལ། ༡༧༤བ༣ན།   འདེས   * འདེས

3  མ་ཕྱི། ༡༣༩བ༥ན།   རྐྱན    ཞོལ། ༡༧༤བ༤ན།   རྐྱེན   * རྐྱེན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པ་དང་འད་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་དངོས་སྨྲ་བ་ཁོད་རང་གྲི་ལུགས་ལ་གསད་བྱ་གསོད་བྱེད་

སོགས་གཉྲིས་སོ་སོར་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པའྲི་རོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་

མ་གྲུབ་ཀང༌། རོག་པ་དེ་མྲི་དགེ་བ་དང་དགེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ལྟར་འཇོག་པ་

རུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། ངེད་དབུ་མ་ཡྲི་ལུགས་ལ་ཡང་དངོས་པོ་རྨྲི་ལམ་དང་འད་བར་

བདེན་མེད་ཡྲིན་ཡང་བྱྲིས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་”ལོག
1
་འཆྲིང་བ་མཐའ་དག་མ་ཉམས་པ་

རྣམས་ལ་དགེ་མྲི་དགེ་དེ་དང་མཐུན་པའྲི་དོན་གྲི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་

མངོན་པར་ཞེན་པས་དེ་དག་མྲི་དགེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་དང་མཐུན་པར་བོ་ཀུན་

རོབ་པའྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་དགེ་”མྲི
2
་

དགེའྲི་ལས་སུ་འཇོག་པ་འགལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལན་དེ་དང་དེ་

དངོས་སྨྲ་བ་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་གསུང་རབ་ལས་ཕོགས་གཞན་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་

མདོ་ལས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཕོགས་གཞན་འཕགས་

པ་གྲོལ་སེ་ལ་སོགས་པ་མདོ་འགྲེལ་བྱེད་པའྲི་སོབ་དཔོན་གཞན་གྲི་བསན་བཅོས་

ལས་ཁོང་དུ་ཆུང་པར་བྱའོ། ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། ར་འགྲེལ་ཙམ་ཡང་སྦོར་མ་ཤེས་

”པ
3
་ཏེ། འདྲི་ཉྲིད་ལན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པར་ཟད། ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པ་ཡྲིན་པས་

སོ། །གཞན་དུ་ན་ར་བ་དེའྲི་འགྲེལ་བ་འཆད་པའམ། ཡང་ན་ལན་ནྲི་འཕགས་གྲོལ་གྲི་

བསན་བཅོས་ལས་ཇྲི་སྐད་བཤད་པར་ཟད་ཅེས་བྱམས་མགོན་གྲིས་འཕགས་གྲོལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༣ན།   ལོག    ཞོ། ༡༧༥ན༣ན།   ལེག

2  མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༤ན།   མྱི    ཞོ། ༡༧༥ན༤ན།   མ

3  མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༥ན།   བས    ཞོལ། ༡༧༥ན༥ན།   པས   * པ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་ཀྲི་བསན་བཅོས་ལ་ཁ་འཕངས་པར་ཐལ་ལོ། །”ངག
1
་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། དོན་དམ་དུ་ལས་”མེད
2
་ན་དགེ་མྲི་དགེའྲི་རྣམ་གཞག་མྲི་རུང་བའྲི་སྐོན་མེད་

དེ། དོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པའྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་དགེ་མྲི་དགེའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། 

དཔེར་ན་དངོས་སྨྲ་བའྲི་ལུགས་ལ་རོག་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང༌། རོག་

པས་ཐ་སད་བྱས་པ་དང་མཐུན་པར་གསད་བྱ་གསོད་བྱེད་སོགས་གཉྲིས་ཆོས་སོ་

སོར་ཕེ་བའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་མྲི་འགལ་བར་འདོད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བསན་བཅོས་ཀྲི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་

དང༌། མདོ་ལ་བརེན་ནས་མ་གྲུབ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་རྨྲི་ལམ་

གྲི་འབས་བུ་མྲི་བསྐེད་པའྲི་དཔེ་མ་གྲུབ་བར་ཐལ། ཉྲི་ཤུ་བ་ལས། རྨྲི་ལམ་སེམས་ནྲི་

གཉྲིད་ཀྲིས་ཉམས། དེས་ན་འབས་བུ་འད་མ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བས་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལས་

ཀྲིས་སད་དུས་ལས་”འབས
3
་བུ་དམན་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྐེད་པར་བཤད་པ་འཐད་པའྲི་

ཕྲིར། འདྲིར་ཉྲི་ཤུ་པའྲི་ལུགས་ཇྲི་ལྟར་འབེལ་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཐ་སད་དུ་རྣལ་འབྱོར་

དཔོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པས་སྐོན་མེད་

དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་མདོ་ལས་རྨྲི་ལམ་ན་ཡང་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བ་སྤད་

པ་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཀེ་མ་བྱས་སོ་ལེགས་པར་བྱས་སོ་ཞེས་རེས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༦ན།   ངག    ཞོལ། ༡༧༥ན༦ན།   དག

2  མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༧ན།   མོང    ཞོལ། ༡༧༥བ༡ན།   མེད   * མེད

3  མ་ཕྱི།༡༤༠བ༣ན།   འཕས    ཞོལ། ༡༧༥བ༣ན།   འབས   * འབས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཡྲིན་རང་ནས་རེས་ཀྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་གསོས་

ཀྲིས་ཡོངས་སུ་གསོས་ཏེ་དགེ་མྲི་དགེ་འཕེལ་བར་གསུངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དཔེ་མ་

གྲུབ་པོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་ཀན་ཀ་མེད་ཅྲིང༌། ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་གྲུབ་པས་འཁོར་

བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་བདེན་མེད་དུ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། གཉྲིས་ཀ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། སེམས་ཅན་

སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ས་དགུ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཕྲིན་དྲུག་གྲི་སྦོར་བ་ཆོས་

ཅན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དང་སྣོད་

ཀྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་བྱེ་བག་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལ་གོ་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ་ཅུང་ཟད་བཀྲེས་པ་དང༌། སྐོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། སྣོད་རོ་བ་དང༌། ཚེར་

མ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་དག་པ་གང་ཡྲིན་དེའྲི་གཉེན་པོར་རང་འཚང་རྒྱ་བའྲི་

ཞྲིང་གྲིས་བཅུད་ལ། ལྷའྲི་ཉེ་བར་དཔད་པ་དང༌། སྣོད་ལ་གསེར་གྲི་ས་ཕོགས་ལ་

སོགས་པ་དག་པ་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའྲི་ཉེར་རྒྱུར་གྱུར་

པའྲི་དག་སའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། རང་གྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། འཕགས་པ་ལྟར་

ན། ཡུལ་དང་ཞེས་པས་སྦོར་པའྲི་ཡུལ་དང༌། སྦོར་བ་ཅན་འདྲི་”ནྲི
1
་ཞེས་པས་ངོ་བོ་

བསན་ལ། ལྷག་མས་དབྱེ་བ་བསན་ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། སྔ་མ་གཉྲིས་ལའང་མདོ་སོ་

སོར་སྦོར་རོ། །སོབ་དཔོན་གཉྲིས་ལ་མདོ་སོ་སོར་མྲི་སྦོར་བར་དགྲ་རྣམས་ལས་ནྲི་

འདས་པའྲི་ཡུལ་ལ་སྦོར་བ་ཅན་ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་ནས་འཆད་དོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤༡ན༡ན།   ནྱི    ཞོལ། ༡༧༦ན༣ན།  ན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཡུལ་རྣམ་པ་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་ལ་དུས་དང་

དུས་མྲིན་པ་ཤེས་པའྲི་དག་སའྲི་སྦོར་བ་ནྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་

ནོ། །བཅུ་གང་ཞེ་ན། ས་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་བདུད་ལས་

འདས་པ་ཡྲིན་ཏེ། མང་འདས་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའྲི་ཆོས་ལས་ཡང་དག་པར་བརྒལ་

བའྲི་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་བདུད་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། ཕུང་པོའྲི་

བདུད་ནྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །ཉོན་མོངས་པའྲི་བདུད་ནྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་ཉོན་

མོངས་སོ། །”འཆྲི
1
་བདག་གྲི་བདུད་ནྲི་རང་དབང་མེད་པར་སྲོག་འགག་པའོ། །ལྷའྲི་

བུའྲི་བདུད་ནྲི། བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པའྲི་དགེ་བ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྲིས་སོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བདུད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། 

འཆྲི་བ་མེད་པའྲི་མང་འདས་ལ་གེགས་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བཞྲིར་ཕེ་བ་ནྲི། བསྡུ་བ་

ལས། གང་འཆྲི་བ་དང༌། གང་གྲིས་འཆྲི་བ་དང༌། འཆྲི་བའྲི་ངོ་བོ་གང་ཡྲིན་པ་དང༌། 

འཆྲི་བ་ལས་འདའ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་

དོ། །འདྲི་དག་ལས་ས་གང་དུ་འདའ་ཞེ་ན། ཉན་རང་གྲི་མཐོང་ལམ་ནས་ལྷའྲི་བུའྲི་

བདུད་ལས་འདའ་སེ། ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་སོ། །དགྲ་བཅོམ་ལྷག་བཅས་ཉོན་

མོངས་པའྲི་བདུད་ལས་འདའ་ཞྲིང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་”ཚེ
2
་བྱྲིན་གྲིས་

རློབ་ནུས་པས་འཆྲི་བདག་གྲི་བདུད་ལས་ཀང་འདའ་ལ། ལྷག་མེད་དུ་ཕུང་པོའྲི་

བདུད་ལས་འདའོ། །ཐེག་ཆེན་པ་སྦོར་ལམ་དུ་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་ལས་འདའ་སེ་ཕྲིར་མྲི་

ལྡོག་ཐོབ་པས་སོ། །ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཉོན་མོངས་དང་། ཕུང་པོའྲི་བདུད་ལས་འདའ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༡ན༤ན།   འཆྱི    ཞོལ། ༡༧༦ན༦ན།   ན

2  མ་ཕྱི། ༡༤༡བ༧ན།   ཆེ    ཞོལ། ༡༧༦བ༢ན།   ཚེ   * ཚེ
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སེ། ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་ཤྲིང་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས་ཐོབ་པས་

སོ། །ས་དེར་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་འཆྲི་བདག་ལས་ཀང་འདའོ། །ཆོས་ཅན། མྲི་

གནས་པར་གནས་པའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་

མཉམ་པ་ཉྲིད་རྣམ་པར་སྒོམ་པའྲི་དག་སའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆོས་ཅན། 

གཞན་གྲི་དོན་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་འཕངས་པ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོན་

ལམ་གྲི་ཕྲིར་གྲུབ་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཉན་རང་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་ཐབས་ལ་

མཁས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཐེག་”ཆེན
1
་གྲི་དཀའ་བ་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ཏུ་གོམས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་དཀར་

པོ་ཐམས་ཅད་ལ་”རོ
2
་མང་གྲི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །ཆོས་ཅན། བདག་གྲི་

ངོ་བོ་མྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་གནས་པས་

སོ། །ཆོས་ཅན། སྤོས་པའྲི་མཚན་མ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་མཚན་མ་

མེད་པ་ལ་གནས་པས་སོ། ། ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལ་སོན་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་

པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་སོན་པ་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་

ལྡན་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་ཏུ་གཞན་གོ་བར་”བྱེད
3
་པའྲི་རགས་ཀྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྲིན་

ཏེ། གཞན་གྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་རགས་ལས་བརམས་ཏེ། དྲི་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ཅན་

ལ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་བའྲི་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ཆོས་བརོད་

པའྲི་ནུས་ལྡན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་ཅན། ཚད་མེད་པའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྲི་ཡྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༡བ༣ན།   ཆན    ཞོལ། ༡༧༦བ༥ན།   ཆེན   * ཆེན

2  མ་ཕྱི། ༡༤༡བ༣ན།   རོ    ཞོལ། ༡༧༦བ༦ན།   རེ

3  མ་ཕྱི། ༡༤༡བ༥ན།   བད    ཞོལ། ༡༧༧ན༡ན།   བེད   * བེད
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ཏེ། རྲིག་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའྲི་དག་སའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་

མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་

དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་ལས་སྐབས་བཞྲི་པའྲི་འགྲེལ་པའྲི་བཤད་པའོ།  །

གཉྲིས་པ་དབང་ཐོབ་པ་རེ་མོའྲི་སྦོར་བ་ལ། འབེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦར། 

འབེལ་པ་ཅན་གྲི་རབ་བྱེད་བཤད་པ། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི་རྣམ་རོགས་སྦོར་

བའྲི་མཇུག་ཏུ། རགས་ལ་སོགས་པ་བསད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་སྒོ་ནས་རེ་མོའྲི་

མངོན་པར་རོགས་པ་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་

རོགས་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ་དེ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་རེ་མོའྲི་རོགས་པ་འབྱུང་

བས་དེ་ལྟར་བསན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དགོས་པ་ཡོད་དེ། གོ་ས་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་སྦོར་ལམ་རེ་མོ་དང༌། མཐོང་ལམ་རེ་མོ་དང༌། སྒོམ་ལམ་རེ་མོ་

དང༌། བར་ཆད་མེད་པའྲི་རེ་མོའ།ོ །དང་པོ་ལ། སོ་སོའྲི་རང་བཞྲིན་དང་དོན་བསྡུ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་རགས་དང༌། རྣམ་འཕེལ་དང༌། བརན་པ་དང༌། སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་

པའྲི་རེ་སྦོར་རོ། །དང་པོ་ལ་ར་བ་ནྲི། དོད་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་དབང་རྣོན། རེ་

མོར་ཕྲིན་པའྲི་སྦོར་བ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། རྨྲི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀུན་རྨྲི་ལམ་ལྟ་

བུར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རགས་རྣམ་པ་གཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། འགྲེལ་པ་ནྲི། རེ་མོའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཁད་

པར་གྲི་རགས་ཡྲིན། དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ནྲི། རོགས་བྱང་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་

ཙམ་གྲི་རགས་ཡྲིན་ལ། འདྲི་རེ་སྦོར་ཐོབ་པའྲི་རགས་ཡྲིན་པས་ཁད་པར་གྲི་ཞེས་
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སོས་སོ། །རགས་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲིའོ། །བཅུ་གཉྲིས་པོ་གང་ཞེ་ན། ངོ་

བོའྲི་སྒོ་ནས་འབས་བུའྲི་རགས་བརྒྱད། རང་བཞྲིན་གྲི་རགས་”བཞྲི
1
་འམ། དུས་ཀྲི་

སྒོ་ནས་རྨྲི་ལམ་གྲི་རགས་དྲུག་དང༌། སད་པའྲི་རགས་དྲུག་གོ །

 དང་པོ་ནྲི། ཆོས་ཅན། རེ་སྦོར་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཤྲིན་ཏུ་གོམས་པའྲི་ཕྲིར་རྨྲི་

ལམ་གྲི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་དང་འད་བ་ལ་སོགས་པར་

བལྟ་བའྲི་བྱང་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོག་མ་རྣམས་ལའང་འདྲི་བཞྲིན་སྦར་རོ། །རྨྲི་

ལམ་ན་ཡང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་ས་ལ་དགའ་བའྲི་སེམས་མྲི་བསྐེད་པ་དང༌། རྨྲི་

ལམ་ན་ཡང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མོའྲི་ཆོས་སོན་པ་མཐོང་བ་

དང༌། རྨྲི་ལམ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དམྲིགས་པ་

དང༌། རྨྲི་ལམ་ན་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ན་སད་པའྲི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་དང་

འད་བར་སོན་པའྲི་སེམས་སྐེ་བ་དང༌། རྨྲི་ལམ་དུ་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་

མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རང་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་ངན་སོང་སོང་བ་རེས་སུ་

དན་པ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། བདག་རོགས་བྱང་དུ་ལུང་བསན་ན་མེ་འདྲི་ཞྲི་བར་གྱུར་ཅྲིག་

ཅེས་བརོད་པས་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་ཚིག་པ་རབ་ཏུ་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་བདེན་པའྲི་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་གྲུབ་པ་དང༌། བདག་དེ་ལྟར་ལུང་བསན་ན་མྲི་མྲིན་པས་བཟུང་བ་

འདྲི་བཏང་བར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་བརོད་པས་གནོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་མྲི་མྲིན་པ་མེད་

པར་བྱེད་པའྲི་བདེན་པའྲི་ཚིག་གྲུབ་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བདུད་ལས་མངོན་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༢ན༥ན།   བཞྱི    ཞོལ། ༡༧༧བ༣ན།   བཞ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཤེས་པས་ཕ་རོལ་བདུད་དང་སྲིག་གྲོགས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་བདེན་པ་དང༌། གཞན་དོན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེར་ཕྲིན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པ་ལ་སོབ་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང༌། བདེན་

མེད་དུ་སྤོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། མདོ་ལས་རབ་

འབྱོར་གལ་ཏེ་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་སྐེ་བོ་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་

འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་སྐེ་བོ་སེད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པའྲི་དགེ་ལ་སོགས་རྣམ་མང་

དུ་ནྲི་དང་པོར་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་དག་ལས་བསོད་ནམས་གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་

པར་འཕེལ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་མཚོན་ནས་བསན་པའྲི་སྦོར་ལམ་རེ་མོའྲི་བདག་ཉྲིད་

ནྲི་རྣམ་འཕེལ་གྲི་རེ་སྦོར་རོ། །

འགྲེལ་པ་ནྲི། རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །གང་ན་རེ་མོའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་

གནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲིའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་

ན། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་མཆོད་པའྲི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་

མང་པོ་བསན་པ་དང་པོ་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་ལས་གོང་ནས་གོང་དུ་བསོད་ནམས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །བཅུ་དྲུག་གང་ཞེ་ན། འཛམ་བུ་གླྲིང་ལ་

སོགས་པ་སོང་གསུམ་གྲི་འཇྲིག་རེན་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་སེམས་ཅན་སེད་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པ་བས་རེ་སྦོར་བསྒོམས་པ་བསོད་ནམས་ལྷག་པ་དང༌། དེ་

ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་རེ་མོའྲི་ཤེར་ཕྲིན་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལྷག་པ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་

མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ལ་མོས་པའྲི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང༌། དེ་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་བྱང་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཆུབ་པར་བྱ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་པར་བྱེད་པའྲི་ཆོས་བདེན་པར་མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། 

དེ་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འཛམ་བུ་གླྲིང་གྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་བཅུ་

ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་མེད་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་ལས་རེ་སྦོར་

བསོད་ནམས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང༌། ལྷའྲི་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འོང་ཞྲིང་

བྱང་ཆུབ་ལ་བསྐུལ་བ་དང༌། བདུད་ལས་ཐམས་ཅད་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་དང༌། སོན་

པ་དང་འད་བར་ཐེག་པ་གཅྲིག་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་སྐེ་བོ་ལ་མཚུངས་པར་གནས་པ་

ཅེས་བྱ་བ་ཕྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྲི་བསོད་ནམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང༌། ཡང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སེམས་ཐོབ་”ཀང
1
་དེར་མྲི་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཐབས་ལ་མཁས་པས་བསབ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང༌། རེ་མོ་ཐོབ་ནས་གདོན་མྲི་ཟ་

བར་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་ཉྲིད་དང༌། འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སེམས་བསྐེད་སོགས་ཀྲི་ནུས་པ་གཞན་ལས་

ལྷག་པ་དང༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སེམས་མྲི་སྐེ་བ་དང༌། 

བདེན་པའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པར་རོགས་པའྲི་སེམས་རབ་ཏུ་མྲི་སྐེ་བ་

དང༌། ཤེར་ཕྲིན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཀུན་བསྡུས་པ་ཤེས་པ་དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པ་དང༌། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ཅེས་བྱ་བ་ཕྲི་ལས་གཞན་ནང་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྲི་བསོད་ནམས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་རེ་མོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༣ན༤ན།   ཀང    ཞོལ། ༡༧༨བན༣ན།   གང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཕེལ་གྲི་རེ་སྦོར་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་ལས། བསོད་ནམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་བཅུ་

དྲུག་གྲིས་མཚོན་ནས་བསན་པའྲི་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་མཚམས་

སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་བཟོད་པ་ཆོས་ཅན། 

བརན་པའྲི་རེ་སྦོར་ཡྲིན་ཏེ། རང་དོན་ཀུན་མཁེན་ཉྲིད་གསུམ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རོགས་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བ་ན་མེད་པ་དང༌། གཞན་དོན་ཐབས་མཁས་ཀྲི་སེམས་ཅན་

དོན་ཡོངས་སུ་མྲི་གཏོང་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་མཚོན་ནས་མདོ་ལས་མངོན་པར་བརོད་

པའྲི་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འགྲེལ་པ་ནྲི། གཞན་དོན་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་ཁད་པར་

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས། རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ་རོགས་པའྲི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་སྲིང་རེ་ཆེན་

པོ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ངོ་བོས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ཡོངས་སུ་མྲི་གཏོང་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་རང་དོན་རོགས་པའྲི་ཁད་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་

སྐད་བཤད་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་ཆོས་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་

སོགས་པ་གོང་དུ་སོས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བ་ན་མེད་པ་ནྲི་ངེས་པར་བསན་པའྲི་

རེ་མོ་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི་ར་བ་ལྟར་རོ། །

བཞྲི་པ་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། ཤུགས་ལ་ཡོངས་

སུ་བསྒགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གང་ན་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའྲི་རེ་མོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ནྲིའོ། །གང་གྲིས་ན། མྲི་ལྡོག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡྲི། །སེམས་

བསྐེད་པ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡྲི་རང་བ། །སོང་གསུམ་རྲི་རབ་སྲང་ལ་གཞལ་བས་

ཚད་བཟུང་རུང༌། །རེས་སུ་ཡྲི་རང་དགེ་བ་དེ་ནྲི་དེ་ལྟ་མྲིན། ཞེས་པའྲི་མདོ་ཚིག་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གྲིས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་གླྲིང་བཞྲི་པ་དང༌། སོང་སྤྲི་ཕུད་དག་དང༌། སོང་གཉྲིས་པ་བར་

མ་དང༌། སོང་གསུམ་གྲི་འཇྲིག་རེན་དག་གྲི་ས་ཆུ་ལ་སོགས་བཅལ་བའྲི་སྲང་གྲངས་

དཔེར་མཛད་ནས་དཔེ་དེས་དངོས་སུ་བྱང་སེམས་བཞྲིའྲི་སེམས་བསྐེད་ལ་ཡྲི་རང་

བའྲི་དགེ་པའྲི་བསོད་ནམས་མང་བར་བསན་ནས་ཤུགས་ལ་རེ་མོ་”དེའྲི
1
་བསོད་

ནམས་མང་པོ་མཚོན་ནས་བསན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲིའོ། །འདྲིར་ནྲི་ཤུགས་བསན་མངོན་

རོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཉྲིད་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྲིན་པས་དངོས་བསན་གྲི་”དཔེ
2
་དང༌། 

ཤུགས་བསན་གྲི་དོན་གཉྲིས་སྦར་ནས་དངོས་སུ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་སེམས་

བཞྲི་ནྲི་འཕགས་པས་རྣམ་རོག་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོ་མཐོང་སྒོམ་ལམ་རོགས་པ་པོའྲི་

དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་པས། ས་དང་པོ་དང༌། ས་བདུན་པའྲི་བར་དྲུག་དང༌། ས་

བརྒྱད་པ་དང༌། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ལ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་བཞེད་པར་གསལ་

ལ། རེས་སུ་ཡྲི་རང་བའྲི་ཡུལ་ནྲི། བྱང་སེམས་དེ་དག་གྲི་དགེ་བའོ། །རེས་སུ་ཡྲི་རང་

བ་བཞྲི་པོ་ནྲི་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་སོ། །དེས་ན་དཔེ་དེས། མདོར་

དངོས་སུ་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲིས་བྱང་སེམས་གཞན་བཞྲི་པོ་

དེའྲི་དགེ་བ་ལ་ཡྲི་རང་བའྲི་བསོད་ནམས་མཚོན་ཤུགས་ལ་བྱང་སེམས་ཆོས་

མཆོག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་བསོད་ནམས་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མཚོན་ནུས་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དངོས་བསན་ཡྲི་རང་གྲི་དགེ་བ་དང༌། ཤུགས་བསན་རེ་མོའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དེ་གཉྲིས་གྲོགས་དང་གྲོགས་ཅན་ཡྲིན་པས་སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། མདོ་ལས། 

གླྲིང་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པ་སོང་གསུམ་གྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཀྲི་ས་རོ་ཆུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༣བ༦ན།   དྱིའྱི    ཞོལ། ༡༧༩བ༡ན།   དེའྱི   * དེའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༣༣བ༧ན༡ན།   དཔེ    ཞོལ། ༡༧༩བ༢ན།   དཔ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་གཅལ་བའྲི་སྲང་གྲངས་སོ་སོར་དཔེར་མཛད་ནས་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་དཔེ་

དེ་དག་ལས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་བསོད་ནམས་མང་པོར་བསན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆོས་

མཆོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤུགས་ལ་བརོད་པ་ནྲི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་

པའྲི་རེ་སྦོར་ཡྲིན་ནོ། །དཔེ་དེ་ལས་དོན་དེ་ཚད་མང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཚད་སྲྲིད་པ་

ནྲི་སྲང་ཚད་ཀྲིས་གཞལ་བར་ནུས་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཚུལ་གྲི་སོང་གསུམ་གྲི་ཚད་གཟུང་

བར་ནུས་ལ། ཚོགས་གཉྲིས་དེ་དག་ཚད་ཅན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཤྲིང་ཚད་

ལས་འདས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ར་འགྲེལ་ལ། ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཆོས་མཆོག་གྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའྲི་རེ་སྦོར་ཡྲིན་ཏེ། མདོ་ལས། སོང་

གསུམ་སྲང་ལ་བཅལ་བའྲི་ཚད་ལས་བསོད་ནམས་མང་བར་བསན་པས་མཚོན་

ནས་གསུངས་པའྲི་ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་དོན་བསྡུ་པ་ནྲི། རགས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་དེ་དག་ནྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་

དུ་དོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞྲིའྲི་ངོ་

བོས་ཡྲིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་ལ། མཚམས་

སྦོར་བ་དང༌། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ངེས་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་

མཐུན་པའྲི་འོག་ཏུ་མཐོང་བའྲི་ལམ་བསན་པ་ལ་རྒྱུ་”མཚན
1
་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་

ལས་”དེ
2
་སྐེ་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ་མདོར་བསན། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤༤བ༢ན།   མཆན    ཞོལ། ༡༨༠ན༤ན།   མཚན   * མཚན

2  མ་ཕྱི། ༡༤༤བ༢ན།   དེ    ཞོལ། ༡༨༠ན༤ན།   ད
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། གཟུང་རོག་དང༌། འཛིན་རོག་མདོར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་

པོས་ཡུལ་གཟུང་བའྲི་རྣམ་རོག་ཅེས་པས་ངོ་བོ། །སོ་སོར་དེ་དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་

པས་དབྱེ་བ། ལྷག་མས་རོག་པར་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང༌། མདོ་

ལས་གཉྲིས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་སུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཉེན་པོ་དངོས་

སུ་བསན་ནས་རོག་པ་ཤུགས་ལ་འཕངས་ཤྲིང་འདྲིར་རོག་པའྲི་དབྱེ་བ་དངོས་སུ་

བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། རྒྱུ་མཚན་ནོ་དང་པོ་ནྲི། འཇུག་པ་མཚན་

མར་མྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། ལྡོག་པ་མཚན་མར་དམྲིགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དག་པ། གོ་

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལེན་པ་དང་

འདོར་བའྲི་སྒོ་ནས་གཟུང་བའྲི་ཞེས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རོག་པ་

ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྐེ་བའྲི་

གེགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་མཐོང་སངས་ཉོན་མོངས་པ་དང་འད་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་དག་ལ་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་དགུ་དགུའྲི་

དབྱེ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། རོག་པ་དེ་གཉྲིས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མྲིན་པར་

སྣང་བའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་དང་མ་

འབེལ་བར་འཇུག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། རང་ཡུལ་”ཕྲིན
1
་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། 

རོག་པར་འཇོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། འཛིན”རོག
2
་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༤བ༧ན།   ཕྱིན    ཞོལ། ༡༨༠བ༣ན།   ཕན

2  མ་ཕྱི། ༡༤༤བ༧ན།   རོག    ཞོལ། ༡༨༠བ༤ན།   རག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དོན་དམ་པའྲི་རས་དང་”བཏགས
1
་ཡོད་དུ་”བདེན

2
་པར་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་

རོག་པའྲི་འཛིན་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་དག་ཏུ་འདོད་རྲིགས་ཏེ། སོ་སོ་སྐེ་བོའྲི་འཛིན་ཚུལ་

ལྟར་བདེན་པར་སྣང་བ་དང༌། འཕགས་པའྲི་གཟྲིགས་ཚུལ་ལྟར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་

རོག་པ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་དབྱེ་བས་སོ། །དེ་དག་སོ་སོར་དགུ་དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

དབྱེར་ཡོད་དེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་ཡོད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རོག་པ་དེ་དག་འཛིན་པ་ཡང་དག་པ་ཡྲི་ངོ་བོས་སོང་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཡྲིནཏེ། དེ་དག་ཡུལ་ཡང་དག་པ་གང་གྲི་འཛིན་པར་འདོད་དེ་འཛིན་པ་མྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ། གལ་ཏེ་དེ་དག་གྲི་ཡུལ་དེ་དག་གྲིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྲི་དོན་དེ་བཞྲིན་

དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འགྲེལ་པ་ནྲི། གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ནྲི་འཛིན་པར་རྣམ་པར་རོག་པ་

ཆོས་ཅན། གཉྲིས་ཡོད་དེ། སོ་སོ་སྐེ་བོ་དག་གྲི་འཛིན་སངས་དང་མཐུན་པར་གོ་

རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྐེས་བུ་རས་སུ་བདེན་པར་ཡོད་པར་སྣང་བ་ལ་བརེན་པ་ཅན་དང༌། 

འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་དག་གྲིས་གཟྲིགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

སྐེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པར་བདེན་པར་སྣང་བ་ལ་བརེན་པ་ཅན་གྲི་འཛིན་པ་དག་

ཡོད་པས་སོ། །དེ་འདའྲི་འཛིན་རོག་ཀུན་བརགས་གཉྲིས་ཆོས་ཅན། མཐོང་ལམ་རེ་

སྦོར་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་དགུ་དགུ་

ཡོད་པའྲི་དབྱེ་བས་སོ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤༤བ༧ན།   གས    ཞོལ། ༡༨༠བ༤ན།   བཏགས   * བཏགས

2  མ་ཕྱི། ༡༤༥ན༡ན།   བདེན    ཞོལ། ༡༨༠བ༤ན།   བདན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གསུམ་པ་ནྲི། རོག་པ་དེ་དག་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མྲིན་པར་སྣང་

བའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འཛིན་པ་ཡང་དག་པའྲི་ངོ་བོས་དབེན་པའྲི་

ངོ་བོ་ཡྲིན་པས། རང་ཡུལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སྣང་ཡུལ་ཡང་

དག་པ་གང་གྲི་ཡང་འཛིན་པ་མྲིན་པའྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། གང་གྲི་

ཚེ་དེ་དག་གྲི་ཡུལ་གྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པའྲི་བཟུང་བའྲི་དོན་དག་དེ་དག་ལ་ཇྲི་ལྟར་

སྣང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པའྲི་བཟུང་བའྲི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་མྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཤེས་པ་

ཡྲི་པ་དེའྲི་ཚེའོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཟུང་རོག་དང༌། འཛིན་རོག་དང༌། རྒྱས་

བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་གོ ། དང་པོ་ལ། མཚམས་

སྦར་ནྲི། གཟུང་བའྲི་སོ། །ར་བ་ལ། རོག་པའྲི་ཡུལ། ངོ་བོ་དབྱེ་བས་སོ། །དང་པོ་ལ། 

བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་དང༌། ལམ་གྲི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ལ། ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན། 

ལམ་གྲི་རྒྱུ། ལམ་གྲི་རྐེན། དམྲིགས་པ་བྱེད་པ་སེ་ལྔ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཀང་རྐང་པ་

དང་པོ་བཞྲིས་སོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་རང་དོན་གཉྲིས། གཞན་དོན་གཉྲིས་ཏེ། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསན་

ནོ། །དེ་ནས་ཕེད་དང་གཉྲིས་ཀྲིས་ངོ་བོ་དང༌། ཕེད་ཀྲིས་དབྱེ་བ་བསན་ནོ། །འགྲེལ་པ་

ལ། དབྱེ་བ་དང༌། གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། དོན་དམ་པར་ཕྲིན་དྲུག་དབེན་པས་དབེན་

པ་བྱང་ཆུབ་མ་གཏོགས་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲོད་

བྱེད་ཡྲིན་པས་ཡུལ་དེ་ལ་སྐོན་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པར་

བྱའོ་ཞེས་བྱ་བར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པར་རོག་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་དང་པོ་འཇུག་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རེན་ཅན་ཡྲིན་”ཏེ
1
། ཁོད་བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་བང་

བྱར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་འདྲིས་འགྲེའོ། །ས་མྲི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྲིམ་གྲིས་

འཇུག་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྲིགས་སུ་ངེས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་སྦོར་ལམ་གྲིས་ཆོས་

རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་པས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་

དང༌། དམྲིགས་པ་སྣང་བརྙན་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་ཤེས་པའྲི་དམྲིགས་

པ་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ཡོན་ཏན་དང་སྐོན་མཐོང་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་བང་བར་བྱ་བ་

དང་”དོར
2
་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་གཉེན་པོ་དང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལེན་པ་དང་འདོར་བ་

དང༌། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་གྲི་མཁེན་གསུམ་གྲིས་རོགས་པ་

ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང༌། རྒྱུ་དམན་ཞྲིང་འབས་བུ་ག་ནོམ་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉན་ཐོས་

ལ་སོགས་པས་ཐག་བསྲྲིངས་པར་བྱེད་པ་དང༌། གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་

མཐུན་པར་སྤྲུལ་པས་སེམས་ཅན་གྲི་ལས་དང༌། ཡང་དག་པའྲི་ཐབས་ལ་མཁས་

པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དགོད་པར་བྱ་བ་འབས་

བུ་ལ་སྐོན་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པར་བྱའོ་ཞེས་བདེན་

པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུང་བའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་འཇུག་པའྲི་

ཕོགས་ཀྲི་རེན་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་འབས་བུ་ལ་བང་བྱར་བདེན་པར་སྣང་

བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤༥བ༤ན།   ཏ    ཞོལ། ༡༨༡བ༢ན།   ཏེ   * ཏེ

2  མ་ཕྱི། ༡༤༥བ༥ན།   དོར    ཞོལ། ༡༨༡བ༤ན།   དེར
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་དག་གྲི་གཉེན་པོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་རོག་པ་ཀུན་བརགས་

རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ་ཡང་མངོན་གྱུར་རྣམས་ནྲི་མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲི་སྦོར་བ་ཆོས་

མཆོག་གྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་སང་བར་བྱ་བར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། གཟུང་”བའྲི
1
་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉྲིས་པ་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། ལྡོག་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རེན་ཅན་གྲི་རྣམ་རོག་ཡུལ་གྲི་དབྱེ་བས་

དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་འདྲི་དག་གྲི་ལྡོག་ཡུལ་རྣམས་ནྲི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་ཡྲིད་ལ་

འབྱུང་ངོ་། །ཡུལ་དགུ་པོ་གང་ཞེ་ན། རོགས་པ་དང༌། ཡོངས་འཛིན་དང༌། ལམ་དང༌། 

དབང་པོ་དང༌། ཐབས་དམན་པ་སེ། ལམ་གྲི་ངོ་བོ་དམན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལྔ་ནྲི། 

རྐང་པ་དང་པོ་དྲུག་གྲིས་བསན་ཏོ། །སངས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང༌། གཞན་དོན་དང༌། 

མང་འདས་དམན་པ་སེ། ལམ་གྲི་འབས་བུ་དམན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་བཞྲི་ནྲི་ལྷག་

མས་བསན་ཏོ། །འགྲེལ་པ་ལ། རོག་པའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། གཉེན་པོའ།ོ །

དང་པོ་ནྲི། འཁོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ཏུ་ལྟུང་བ་

ཉྲིད་ཀྲིས་རོགས་པ་དམན་པ་ཉྲིད་ལ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུང་བར་བྱ་

བ་མྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། 

གཟུང་བའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉྲིས་པ་ལྡོག་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རེན་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། ཉན་

རང་གྲི་ལམ་ལྡོག་བྱར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕོར། སྦོར་བ་དེས་

འགྲེའོ། །དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་ཆེན་

གྲི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང༌། ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་གྲི་གཉེན་པོ་མྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༦ན༢ན།   བའྱི    ཞོལ། ༡༨༢ན༡ན།   བའ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རོགས་བྱང་སྒྲུབ་པ་ལ་མ་”ཚང
1
་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་

སོགས་པ་གདམས་ངག་ལ་”ལྟོས
2
་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། གཞན་གྲི་རྐེན་གྲིས་

འགྲོ་བ་ཉྲིད་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནས་ཆེད་དུ་བྱ་བ་ལོག་པ་དང༌། ཉོན་

མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་གཉེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ལམ་གྲི་བྱེད་པ་དང༌། 

མཚན་མར་དམྲིགས་པས་བཅྲིངས་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབས་བུ་དང་པོ་ལ་

སོགས་པ་རོགས་པ་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་དང༌། ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ཀང་མ་རྲིག་པའྲི་བག་

ལ་ཉལ་མ་སངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་དོན་དུ་མཉམ་གཞག་ལ་གནས་པ་དང༌། གཞན་

དོན་ལ་འགྲོ་བ་ཡང་དག་པར་མྲི་ཤེས་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པས་ཉན་རང་གྲི་

མང་འདས་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་བང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་

འཇུག་པའྲི་ཡུལ་དེ་དག་ལྡོག་བྱར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཀུན་”བཏགས
3
་རྣམ་

པ་དགུ་པོ་དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲིས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་

འཇུག་པ་བར་ཆད་མེད་པའྲི་ལམ་གྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་སང་བར་བྱ་བར་བཞེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །

 གཉྲིས་པ་འཛིན་རོག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་རས་འཛིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༦ན༧ན།   ཚང    ཞོལ། ༡༨༢ན༦ན།   ཆང

2  མ་ཕྱི། ༡༤༦ན༧ན།    ཞོལ། ༡༨༢ན༦ན།   བལོས

3  མ་ཕྱི། ༡༤༠ན༢ན།    ཞོལ། ༡༤༦བ༣ན།    ཞོལ། ༢༨༢བ༣ན།   བརགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

རོག་པ་རྒྱས་བཤད་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། སོ་སོའྲི་སྐེ་བོའྲི་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉྲིས་ལས། ཡུལ་ལ་གཙོ་བོ་ཤེར་ཕྲིན་དང༌། ཕལ་པ་ཕར་ཕྲིན་

གཞན་ལྔའོ། །དང་པོའྲི་བྱེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། རོགས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་གསུམ། སྤོད་པ་དང་ནུས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་རེ་རེ་རྣམས་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་

དྲུག་གྲིས་སོ། །གཞན་ལྔའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་འདོད་བཞྲིན་འགྲོ་ཉམས་ལ། 

ཞེས་པའོ། ཡུལ་ཅན་ནྲི། རྐང་པ་ཐ་མའོ། །འགྲེལ་པ་ལ་དབྱེ་བ་དང༌། གཉེན་པོའ།ོ །

དང་པོ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་གྲིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་དུ་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་དང་

སྐོན་གཏོང་བ་ལ་དོན་དམ་པའྲི་ངོ་བོར་སྣང་བས་མངོན་པར་ཞེན་པའྲི་རོག་པ་ཆོས་

ཅན། འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་སྐེས་བུ་རས་སུ་ཡོད་པའྲི་རེན་ཅན་ཡྲིན་

”ཏེ
1
། སོ་སྐེའྲི་ཞེན་”ཚུལ

2
་ལྟར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྦོར་བ་འདྲིས་

འགྲེའོ། །ཡང་དག་པར་བདེན་པ་ཉྲིད་དུ་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པར་བདེན་མེད་དུ་ཡྲིད་ལ་

བྱེད་པ་དང༌། བདེན་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁམས་གསུམ་ཅར་དང་ཉེ་བར་

འབེལ་བ་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་རོགས་ནས་བདེན་”པར
3
་མྲི་གནས་པར་

གནས་པ་དང༌། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེན་མེད་དུ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་རས་སུ་ཡོད་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བརར་བཏགས་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་མ་ཆགས་པས། མངོན་པར་མ་ཞེན་

པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་ཆགས་པ་དང༌། འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་གཉེན་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༦བ༧ན།   ཏ    ཞོལ། ༡༨༣ན༡ན།   ཏེ   * ཏེ

2  མ་ཕྱི། ༡༤༦བ༧ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༡༨༣ན༡ན།   ཆུལ   * ཚུལ

3  མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༡ན།   པར    ཞོལ། ༡༨༣ན༢ན།   པའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉྲིད་ཀྲིས། བང་དོར་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྲི་གཉེན་པོ་དང༌། ཤེར་ཕྲིན་དང་བལ་བའྲི་

ཕར་ཕྲིན་ལྔ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཡང་དག་པར་མ་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་དུ་འགྲོ་བ་ཐོགས་པ་ལ་དོན་དམ་པའྲི་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ་ཡང༌། མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲི་སོགས་སོ། །གཉྲིས་

པ་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་རྒྱས་བཤད་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། འཛིན་པར་སོགས་

སོ། །ར་བ་ལ། ཡུལ་དང༌། ངོ་བོ་གཉྲིས་སོ། །ཉན་རང་གྲི་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ། 

བྱང་སེམས་ཀྲི་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ། ལམ་གྲི་མྲི་མཐུན་”ཕོགས
1
་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱས་པ་”སེ
2
། རྲིམ་པ་ལྟར་རྐང་པ་གཉྲིས་དང༌། བཞྲི་དང་གཅྲིག་གྲིས་སོ། །ངོ་བོ་ནྲི་

ཐ་མས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ། དབྱེ་བ་དང༌། གཉེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་ལམ་

གྲིས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐེག་ཆེན་གྲི་

ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་”ངེས
3
་པར་མྲི་འབྱུང་བ་ལ་བཏགས་པའྲི་དངོས་པོར་

བདེན་པར་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། འཛིན་པའྲི་

རྣམ་པར་རོག་པ་གཉྲིས་པ་སྐེས་བུ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྲི་”རན
4
་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། 

འཕགས་པའྲི་གཟྲིགས་ཚུལ་ལྟར། བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྦོར་

བ་འདྲིས་འགྲེའོ། །ཐེག་དམན་རང་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་ལམ་མེད་པས་ཐེག་ཆེན་

གྲི་ལམ་གཞན་ལ་ལམ་མྲིན་པར་ངེས་པར་འཛིན་པ་དང༌། བྱང་སེམས་ལམ་གྲི་རྒྱུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༥ན།   ཕོགས    ཞོལ། ༡༨༣ན༦ན།   ཕགས

2  མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༥ན།   སེ    ཞོལ། ༡༨༣ན༦ན།   ས

3  མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༦ན།   ངེས    ཞོལ། ༡༨༣བན༡ན།   ངས

4  མ་ཕྱི། ༡༤༧ན༧ན།   རན    ཞོལ། ༡༨༣བ༢ན།   རེན
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དང༌། འབས་བུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ངོ་བོས་སྐེ་བ་དང༌། འགག་པ་དང༌། དག་པ་དང་མ་དག་

པར་རྲིམ་བཞྲིན་མཚན་འཛིན་གྲི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་དེ་ལས་བཟློག་པའྲི་ཅྲིག་

ཤོས་སུ་སྣང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལམ་གྲི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་རེས་ཐོབ་ཏུའང་རྒྱུན་མྲི་ཆད་

པར་ལྡན་པ་དང་མྲི་ལྡན་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྲི་བྱ་དང་འད་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

ནས་འཇྲིག་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་འདོད་བྱའྲི་ཆོས་

མེད་པས་དོན་དམ་པར་འདོད་པ་མེད་པ་དང༌། དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ལ་བརེན་ནས་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མེད་པ་དང༌། སེར་སྣས་མཚོན་པ་ཕྲིན་དྲུག་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཤྲིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་བདུད་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་རྒོལ་བའྲི་

དངོས་པོ་དམྲིགས་པ་ལ་བཏགས་པ་དངོས་པོར་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ་ཡང་མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་

དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུས་དངོས་སུ་གཟུང་

འཛིན་གྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་ཉྲིད་ལ་སོ་སོར་མཐོང་ལམ་པའྲི་ལམ་གྲི་མྲི་

མཐུན་ཕོགས་རྣམ་པ་དགུ་དགུར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་དེ་དག་སངས་པ་

ཉྲིད་དུ་གཉེན་པོ་སྦོར་བ་དང་འཇུག་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་ཡང་སང་བྱ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་

སེལ་གྲི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་ལ་དགུ་དགུར་ཐ་དད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་གཉེན་པོ་ལ་གསུམ། མཐོང་ལམ་གྲིས་བྱང་ཆེན་བསྐེད་པའྲི་ལྷན་

ཅྲིག་བྱེད་པའྲི་རྐེན། འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཉེར་ལེན་མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་

རོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། གཞན་འབས་བུ་
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རོགས་པའྲི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང༌། རྒྱུ་ལུང་གྲི་ཆོས་ལ་འགོད་པ་དང༌། རང་ཉྲིད་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལ་སྦོར་བ་གསུམ། རྲིམ་བཞྲིན་རྐང་པ་གཅྲིག་དང་གཅྲིག་དང་གཉྲིས་

སོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བྱང་ཆུབ་ལ་གདུལ་བྱ་

གཞན་དག་མཐོང་བའྲི་ལམ་ལ་སོགས་པ་སོན་པས་རབ་ཏུ་འགོད་པ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་

བྱེད་རྐེན་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནར་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པའྲི་

ཚིག་དང་དོན་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཡང་དག་པར་

སོ་སོར་”གཏོད
1
་པ་ནྲི་རྐེན་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་བར་

ཆད་མེད་པའྲི་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རང་གྲི་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་

ནམས་ཆེས་མང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་གསུམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

”ངག
2
་དོན་ནྲི། གཞན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལུང་རོགས་ལ་འགོད་པ་དང་རང་ཉྲིད་

བྱང་ཆེན་གྲི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ་སོབ་པ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆེན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་

གྲིས་བྱང་ཆེན་བསྐེད་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ། དབུ་མ་

པའྲི་བྱང་ཆེན་ངོས་བཟུང༌། དངོས་སྨྲ་བའྲི་བྱང་ཆེན་དགག །ཐར་པ་ཁས་ལེན་ན་སོང་

ཉྲིད་ཀང་ཁས་བང་རྲིགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། གང་གྲི་

དོན་དུ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། དྲི་མ་ཟད་པ་དང༌། མྲི་སྐེ་བ་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བྱང་

ཆུབ་ཡྲིན་ནོ་”ཞེས
3
་མདོ་ལས་བརོད་དེ་དེ་ཡྲི་དོན་ཡང་དངོས་སྨྲ་བ་དག་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ་བ་གཉེན་པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་བ་གཉེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༨ན༡ན།   གཏོང    ཞོལ། ༡༨༤ན༤ན།  གཏོད   * གཏོད

2  མ་ཕྱི། ༡༤༨ན༢ན།   ངག    ཞོབ། ༡༨༤ན༥ན།   དག

3  མ་ཕྱི། ༡༤༨ན༣ན།   ཞས    ཞོལ། ༡༨༤ན༦ན།   ཞེས   * ཞེས
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པོའྲི་སོབས་ཀྲིས་སྔར་མེད་མྲི་སྐེ་བར་བྱས་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་

འདོད་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་འོག་ནས་འགོག་ལ། འདྲིར་རང་ལུགས་ལ་དྲི་མ་བདེན་པ་བ་སྔར་

ཡོད་ཟད་པར་བྱར་མེད་ཅྲིང་སྔར་མེད་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་

དང་མྲི་སྐེ་བར་ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་དེ་དག་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཟད་མྲི་སྐེ་

ཤེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་

ཡུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་ཆེན་

པོ་ཡྲིན་པར་བརོད་དེ། དྲི་མ་རྣམ་གདོད་མ་ནས་ཟད་པ་དང་མྲི་སྐེ་བ་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་

པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་

ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིའྲི་ཕོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུང་རྲིགས་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི་

ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་”སྒྲིབ
1
་པའྲི་དྲི་མ་དངོས་སྨྲ་བས་བདེན་པ་སྔར་ཡོད་

སྐེས་པ་དང༌། སྔར་མེད་མ་སྐེས་པ་ཉྲིད་དུ་བཏགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་

འགག་པ་དང་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ནམ་

མཁའ་བཞྲིན་དུའོ། རགས་གྲུབ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་མ་

གཏོགས་པར། །འདྲི་ལྟར་ཆོས་ཡོད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་

དོན་དམ་པར་འགག་པ་དང་སྐེ་བ་མེད་དེ། གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་བལ་བ་

དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་མཐའ་བཞྲི་འགོག་པའྲི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པས་བདེན་པར་

འཐད་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པས་སོ། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའྲི་པདྨ་བཞྲིན་དུའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྲི་གཏན་ཚིགས་བསན་པ་དང༌། ཁས་བངས་ནང་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༨ན༧ན།   སྱིབ   * སྒྲྱིབ    ཞོལ། ༡༨༤བ༤ན།   སྒྲྱིའ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགལ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་

ཕྲིར་དངོས་སྨྲ་བ་གང་དག་ཀུན་འབྱུང་གྲི་དངོས་པོ་བདེན་པ་བ་སྔར་ཡོད་འཇྲིག་པའྲི་

བསམ་པས་ཟད་པ་ལ་ཟད་དོ་སམ་པའྲི་ཤེས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་གྲི་དངོས་པོ་

བདེན་པ་བ་སྔར་མེད་མྲི་སྐེ་བའྲི་བསམ་པས་མྲི་སྐེ་བ་ལ་མྲི་སྐེའོ་སམ་པའྲི་ཤེས་པ་

ནྲི་ཟད་པ་དང་མྲི་སྐེ་བ་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་བརོད་ཅྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀང་དེ་འདའྲི་ཟད་པ་

དང་མྲི་སྐེ་བ་ཤེས་པ་ཡྲིན་པར་བརོད་པ་དེ་དག་ལ་དྲི་མ་བདེན་པ་བ་གཉེན་པོའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཟད་པ་དང་མྲི་སྐེ་བ་མེད་པ་ཁོ་ནས་ཤེས་པ་དེ་རུང་བ་མྲིན་ནོ་ཞེས་བར་

སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་གསུངས་པ། ར་བ་ནྲི། འགོག་པ་སོགས་

སོ། །”འགྲེལ
1
་པ་ནྲི། དངོས་པོ་ལ་ལོག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཁོད་ཀྲིེས་འདོད་པ་

ལྟར་མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་སྔར་ཡོད་སྐེས་པ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་ཟད་ཅྲིང༌། མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ཅན་མ་སྐེས་པའྲི་

སངས་པ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་སྐེས་ཏེ་ཟད་ཐོབ་བདེན་པ་བཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དྲི་མ་”སྐེས
2
་པ་དང་མ་”སྐེས

3
་པ་དག་གྲི་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་དོན་དམ་པར་

ཟད་པ་དང་སྐེ་བའྲི་གེགས་བྱེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་འགོག་པ་དང་བལ་བ་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་དབུ་མ་པ་ཁོ་བོ་ཅག་གྲིས་སྔར་བཤད་

པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཁོ་ན་ཁས་བང་བར་བྱའོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༤ན།   འགྲེལ    ཞོལ། ༡༨༥ན༣ན།   འགྲལ

2  མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༥ན།   སྐས    ཞོལ། ༡༨༥ན༥ན།   སྐེས   * སྐེས

3  མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༦ན།   སྐས    ཞོལ། ༡༨༥ན༥ན།    སྐེས   * སྐེས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པ་ལ་”མཚམས
1
་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་ཏེ་ཆོས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་སུས་ཀང་མེད་པར་བྱ་མྲི་ནུས་པས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་”ཤེས
2
་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་སངས་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར། བར་སྐབས་གྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུངས་པས་སོ། །ར་བ་”ནྲི
3
། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཤེས་

སྒྲིབ་གཉེན་པོས་སངས་པ་འགལ་པར་ཐལ། ཤེས་སྒྲིབ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

ཅེས་པའོ། །འགྲེལ་པ་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་གཉེན་པོས་སོང་ཚུལ་གྲི་རྲིམ་པ་བཤད་པ་དང༌། 

”ཚུལ
4
་དེ་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་མྲི་འཐད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་མཐའ་དཔད་པ་དང༌། ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་

གྲི་ས་འདྲི་དག་སང་བྱ་གང་གྲི་གཉེན་པོར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར། གང་ཟག་གང་གྲིས་དགོས་

པ་གང་གྲི་ཕྲིར་སྒོམ་ཤེ་ན། དེ་ཡང་སྤྲིར་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་ལ་མངོན་རོགས་ཡྲིད་ལ་

བྱེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། སྲིང་པོའྲི་”དོན
5
་སྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། 

གཞུང་གྲི་ཚོགས་སྐབས་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འཆད་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཕྲི་མ་འཆད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྲིང་པོའྲི་དོན་སྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དག་ཞྲི་བ་ཙམ་དོན་དུ་མ་གཉེར་བས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ས་བོན་ཆེད་དུ་

གཉེར་ནས། སོང་བའྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་འཕགས་ལམ་མྲི་བསྒོམ་ཀང་ཉོན་མོངས་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༧ན།   མཆམས    ཞོལ། ༡༨༥ན༦ན།   མཚམས

2  མ་ཕྱི། ༡༤༨བ༧ན།   ཤེས    ཞོལ། ༡༨༥ན༦ན།   ཤས

3  མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༡ན།   ནྱི    ཞོལ། ༡༨༥བ༡ན།   མྱི

4  མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༢ན།   ཆུལ   * ཚུལ    ཞོལ། ༡༨༥བ༢ན།   ཚུལ

5  མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༣ན།   དོན    ཞོལ། ༡༨༥བ༣ན།   དེན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མངོན་གྱུར་མགོ་མ་མནན་ན་སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྲི་ཞྲིང་ལས་སུ་མྲི་རུང་བར་

གྱུར་པས་རང་གྲི་དོན་ཙམ་ཡང་མྲི་འགྲུབ་ན། གཞན་གྲི་དོན་ལྟ་སོས་”ཀང
1
་ཅྲི་

དགོས་པར་མཐོང་སེ། ཚོགས་ལམ་དུ་དང་པོར་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་

པ་ལ། ཉན་ཐོས་ལས་ཀང་བརྒྱ་འགྱུར་གྲིས་བརོན་པར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

ཚོགས་ལམ་དུ་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མགོ་མནན་པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་བདག་མེད་ལ་

དམྲིགས་པ་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བསྒོམས་ཏེ། དེ་བས་ན་འདྲི་ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་གཉེན་པོ་

སྒོམ་པ་ལ་རྒྱུད་སྣོད་དུ་རུང་བ་ཙམ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་

སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དང་”པོར
2
་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་པའྲི་རེས་དཔག་གྲིས་

རགས་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཡོད་པའྲི་སྒོ་འདོགས་བཅད་

ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ངེས་ཤེས་དེའྲི་རྒྱུན་རེ་གཅྲིག་པའྲི་ཞྲི་གནས་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་

གོམས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། འཇོག་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་གང་ལ་འཇོག་པའྲི་ཡུལ་ནྲི། 

དགག་གཞྲི་ཕུང་པོ་སོགས་ཀྲི་སེང་དུ་དགག་བྱ་གང་ཟག་རང་”རྐ
3
་བ་རྣམ་པར་

བཅད་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་དེ་ལའོ། །གང་གྲིས་འཇོག་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་རྲིགས་པས་གཏན་

ལ་ཕབས་པའྲི་”ངེས
4
་ཤེས་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་སོ། །གང་འཇོག་ན། 

ཞྲིག་ནས་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་”འམ
5
་རེས་མཐུན་པ་ཙམ་གྲི་ངོ་བོར་

སྐེས་པའྲི་སེམས་སོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་ན། དམྲིགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༤ན།   ཀང    ཞོལ། ༡༨༥བ༥ན།   བང

2  མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༧ན།   པེར    ཞོལ། ༡༨༥བ༦ན།   པོོར   * པོར

3  མ་ཕྱི། ༡༤༩ན༧ན།   སྐ    ཞོལ། ༡༨༦ན༢ན།   སྐེ   * རྐྱ

4  མ་ཕྱི། ༡༤༩བ༡ན།   ངས    ཞོལ། ༡༨༦ན༢ན།   ངེས   * ངེས

5  མ་ཕྱི། ༡༤༩བ༡ན།   འམ    ཞོལ། ༡༨༦ན༢ན།   ལམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཡང་དཔོད་པར་མྲི་བྱེད་ན་གཞན་ལ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས། དེའྲི་ཕྲིར་དམྲིགས་པ་

དེ་ཉྲིད་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་གཡོ་བར་བྱྲིང་རྒོད་དང་བལ་བར་འཇོག་གོ ། དེས་ན་

བདག་མེད་ལ་སེམས་མྲི་གཡོ་བར་འཇོག་པ་མེད་ན་བདག་འཛིན་མགོ་གནོན་ཡང་

མྲི་ནུས་ལ། མྲི་གཡོ་བར་འཇོག་པ་ལ་གང་འཇོག་པའྲི་སེམས་དེ་ཞྲི་གནས་རེས་

མཐུན་པ་ཙམ་ཞྲིག་ཡན་ཆད་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ཅྲིག་མེད་ན་”ད
1
་ལྟའྲི་སེམས་རང་

དགའ་བ་བཞྲིན་དུ་དམྲིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མྲི་གཡོ་བར་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇོག་མྲི་

ནུས་སོ། །འདྲིར་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་ཞྲི་གནས་བསྒོམ་པ་འགྲོ་དགོས་

པའྲི་དོན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བའྲི་ཆེད་དུ་རྣལ་འབྱོར་ལྷག་

མ་གསུམ་ལ་འཇུག་གོ ། དེ་ཡང་བོད་གང་དག་རྣལ་འབྱོར་དང་པོ་ཉན་ཐོས་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར། 

གཉྲིས་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་རང་རྒྱལ་གྲི། གསུམ་པ་རྣམ་བརྫུན་པའྲི། 

བཞྲི་པ་དབུ་མ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་

ན་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་སྒྲིབ་པ་སོང་བ་འཐད་པའྲི་ཚུལ་རང་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཡང་

དངོས་སྨྲ་བ་ལ་དེ་མྲི་རུང་བར་སྨྲ་བ་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་སོན་པའྲི་གཞུང་གྲི་མཐའྲི་ཚིག་རྣམས་དང༌། ལང་གཤེགས་ཀྲིས། 

སེམས་ཙམ་ལ་ནྲི་བཟླས་ནས་ཀང༌། །སྣང་བ་མེད་ལ་བཟླ་བར་བྱ། ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་མཚམས་སྦོར་བའྲི་ཐོག་མཐའྲི་ཚིག་གྲི་ནུས་པ་ལས། འདྲི་དག་གང་

ཟག་གཅྲིག་གྲིས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་ཆེས་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤༩བ༣ན།   ད    ཞོལ། ༡༨༦ན༤ན།   དེ



 1118 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སེམས་ཙམ་ཐེག་ཆེན་གྲི་མདོ་འཁོར་ལོ་ཐ་མའྲི་བཀའ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་

རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང༌། རང་རྒྱལ་ཉན་ཐོས་གྲི་སེ་སྣོད་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་ཐོས་

བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཤེས་པ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཕྲིས་ཀྲི་ཊྲིཀ་བྱེད་དག །རྣལ་འབྱོར་གྲིས་གཉྲིས་པ་ནྲི། དོད་རེའྲི་ངོ་

”བོ
1
་སེ། དེར་གཟུང་བ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་ལྷག་པའྲི་ཕྲིར། རྣལ་འབྱོར་

གྲི་ས་གསུམ་པ་ནྲི། བཟོད་མཆོག་སེ། དེར་འཛིན་པ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ལ་གསལ་

སྣང་ལྷག་པའྲི་ཕྲིར། ཅེས་འཆད་པའང་ལེགས་པ་མྲིན་ཏེ། དོད་རེར་ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ལས་ཕྲི་དོན་མེད་པར་རོགས་པ་ལྟར་གཟུང་བ་མེད་པའྲི་

རགས་ལས་གཟུང་རྣམ་བདེན་པར་མེད་པར་རོགས་པར་ཡང་ཁད་པར་མེད་ལ། 

བཟོད་མཆོག་ཏུ། རྲིགས་པ་དེ་ལས་གཟུང་རྣམ་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པ་ལྟར་རེན་

འབེལ་གྲི་རགས་ལས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་དུ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་

པར་རོགས་ཀང་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཚོགས་ལམ་དུ་ཆོས་ཐམས་

ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཐོས་བསམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རོགས་ཟྲིན་མ་བརེད་པར་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར། གལ་ཏེ་འདྲིའྲི་རོགས་པ་ནྲི། སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་རོགས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་”ནོ
2
ཞེ་ན། འོ་ན་སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་དོན་

ཡྲིན་ནམ། འོན་ཏེ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པས་ཀང་ཆོག །

དང་པོ་ལྟར་ན། རྣལ་འབྱོར་བར་པ་གཉྲིས་སྦོར་ལམ་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ། །གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༠ན༡ན།   པོ   ཞོ། ༡༨༩བ༤ན།   བོ   * བོ

2  མ་ཕྱི། ༡༥༠ན༣ན།   ནེ    ཞོལ། ༡༨༧ན༡ན།   ནོ   * ནོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པ་ལྟར་ན། ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བདེན་

མེད་ལ་གསལ་སྣང་མ་ཐོབ་པ་སེ། རྣལ་འབྱོར་གསུམ་པས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་འབའ་ཞྲིག་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་ཉྲིད་ནྲི་བཟོད་

མཆོག་རྣམས་ལ་བརོད་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཤེས་པ་

བདེན་མེད་དུ་མངོན་སུམ་གྲིས་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅྲིག་དང་པོའྲི་དངོས་ཀྲི་

ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པ་མྲིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་འདྲི་ལྟར་ན། བྱང་སེམས་ཀྲིས་གཟུང་བ་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སྣང་

མ་ཐོབ་བར་དུ་འཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་པར་མྲི་བྱེད་པར་ཐལ་

ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་གཟུང་བ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་སྐེས་ནས། དེའྲི་རེས་

སུ་འཛིན་པ་བདེན་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྲི་མཐོང་ལམ་འབད་པས་བསྐེད་

དགོས་པར་”མཚུངས་ཤྲིང
1
་དོད་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་

མེད་དུ་སྒོམ་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བས་ན། འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཚོགས་ལམ་དུ་གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་བསྒོམས་ནས་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མགོ་མནན་པ་ཙམ་བྱས་

ནས། ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བའྲི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་ཏེ། གདོད་

ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་ལ་འཇུག་པ་ན། དང་པོར་ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་བརགས་ནམངོན་གྱུར་

རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་མགོ་མནན་པ་ཙམ་གྲི་སྒོ་ནས་སོང་

བའྲི་བྱ་བ་མ་བྱས་པར། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་གྲི་

སྒོམ་བྱུང་ཡང་སྐེ་མྲི་ནུས་ཏེ། སྒ་རག་འཛིན་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་བྱེད་པ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༠ན༧ན།   མཆུངས་ཤང    ཞོལ། ༡༨༧ན༥ན།   མཚུངས་ཤྱིང   * མཚུངས་ཤྱིང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཉམས་པའྲི་བར་ལ། སྒའྲི་ཕ་བའྲི་མྲི་རག་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྐེ་མྲི་སྲྲིད་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེ་ཡང་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་ནྲི། རགས་

ཡང་དག་ལ་བརེན་པ་བདེན་མེད་རོགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་སྒ་མྲི་

རག་རོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་གྲི་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའྲི་བར་ལ། སྒ་རག་འཛིན་ཀུན་

བརགས་མངོན་གྱུར་མྲི་སྐེ་བ་བཞྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་བདེན་མེད་ལ་སྒོམ་བྱུང་གྲི་

གསལ་སྣང་མ་སྐེས་ན་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་རགས་ལ་བརེན་པའྲི་ངེས་

ཤེས་ཙམ་གྲིས་མགོ་གནོན་མྲི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་སྒ་མྲི་རག་རོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང༌། དེ་ཙམ་གྲིས་ཁ་སང་གྲི་སྒ་དེ་འདྲིའོ་སམ་དུ་དུས་འདེས་པར་

འཛིན་པའྲི་རག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པར་སྐེ་བ་འགོག་མྲི་

ནུས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཚོགས་ལམ་དུ་བདེན་འཛིན་ཀུན་ཕབས་མངོན་གྱུར་

རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་མགོ་མནན་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་བདེན་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་སྒོམ་བྱུང་གྲི་བདེན་མེད་ལ་གསལ་སྣང་སྐེས་པའྲི་སྒོ་

ནས་མགོ་གནོན་པའྲི་སྦོར་ལམ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་བདེན་མེད་མངོན་གྱུར་

དུ་རོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བདེན་འཛིན་གྲི་ས་བོན་སོང་བའྲི་མྲི་རོག་ཡེ་ཤེས་མཐོང་ལམ་

དག་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། ཚོགས་ལམ་དུ་བདེན་མེད་རགས་ལས་

རོགས་པར་བྱེད་པ་ན་ཡང་སྒོ་འདོགས་”རྲིགས
1
་པའྲི་རྲིམ་པས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་པས། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ལས་ཕྲི་དོན་ལ་བདེན་འཛིན་བཀག་

སེ། ཕྲི་དོན་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའྲི་ངེས་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༠བ༧ན།   རགས    ཞོ། ༡༨༧བ༥ན།   རྱིགས   * རྱིགས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པའྲི་གཞུང་སོན་པར་བྱེད་དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་མྲིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྣང་བ་དེ་

ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་དུ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ན་ཡུལ་བདེན་པའྲི་རགས་ཀྲིས་ཡུལ་ཅན་མྲིག་

ཤེས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གསུམ་པ་སོན་ནོ། །དེ་

ཡང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གསུམ་པའྲི་སྐབས་སུ་འཛིན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་པར་རྲིག་

པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་ཏེ། ཞེས་དང༌། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གཉྲིས་པའྲི་སྐབས་སུ་འཛིན་

པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སེམས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་མ་བོར་བས། ཞེས་

གསུངས་པས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་

དང་འཛིན་རྣམ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་འཛིན་རྣམ་མྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་

གཉྲིས་པར་དེ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པར་བཤད་པས། གཉྲིས་སྣང་དང་བལ་བའྲི་རང་

རྲིག་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འབའ་

ཞྲིག་འདྲི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་སམ་དུ་ངེས་པར་བྱས། ཞེས་པ་གཉྲིས་

སྣང་དང་བལ་བའྲི་རང་རྲིག་བདེན་པར་བཟུང་བར་བཤད་པས་དེ་གཉྲིས་དངོས་སུ་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཅེས་པ་ནྲི། གང་གཟུང་བར་

བྱ་བ་སྔོན་པོ་དང༌། དེའྲི་བོ་དག་ཅེས་པའྲི་ཞེས་པ་དང་སྦྲེལ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་

ལྟར་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སེམས་མྲིག་ཤེས་ལ། ཞེས་བཤད་པར་བྱ་

ཞྲིང་དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གསུམ་པར་དོན་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་བདེན་མེད་དུ་རོགས་

ཀང་གཉྲིས་སྣང་དང་བལ་བའྲི་རང་རྲིག་བདེན་མེད་དུ་མ་རོགས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འོ་ན་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གསུམ་པར་གཟུང་བ་མེད་ན་དེ་འཛིན་མེད་པའྲི་རྲིག་

པས་མྲིག་ཤེས་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གཉྲིས་པར་ལྷན་ཅྲིག་
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དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་སོགས་བདེན་མེད་དུ་རོགས་དགོས་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་གཟུང་བ་མེད་ན་ཞེས་པའྲི་ཕོགས་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྔ་མས་ཡུལ་དང་། 

ཕྲི་མས་ཡུལ་ཅན་བདེན་འཛིན་འགོག་པ་མྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལྷན་

ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་སོགས་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ནུས་ན་ནྲི། 

སེམས་ཙམ་པས་ཀང་སྔོ་སོགས་ལ་བདེན་འཛིན་གྲི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བརགས་ཆོད་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དོགས་ན། དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྷན་ཅྲིག་

དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་ཕྲི་དོན་དུ་བདེན་པ་ཁེགས་པ་ན། དེ་ཉྲིད་

རགས་སུ་བྱས་ནས། འདྲི་ལྟར་སྔོན་པོ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ན། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་

པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རང་གནས་ཚུལ་

གཞན་དུ་གནས་ནས། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་

བའྲི་ཕྲིར་བརྫུན་པ་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་གྲི་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འགལ་

ལོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྔོན་པོ་ནྲི་རང་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ལས་གཉྲིས་སུ་ཆད་པར་སྣང་

ཡང་གཉྲིས་སུ་བདེན་པ་ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་ཀྲི་རགས་ཀྲིས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་མྲིན་ནོ། ཞེས་ངེས་པ་ན། མྲིག་ཤེས་དེ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་ན་

དོན་དམ་པར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའམ། ཡང་དག་པར་འགྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་

ཡང་མྲིག་ཤེས་ནྲི་རང་ཡུལ་དེ་རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་མྲི་བདེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འཛིན་

མྲིག་ཤེས་དོན་དམ་པར་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་མྲིན་པས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་

ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྲི། གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་ངེས་པར་བྱས་ནས་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཏོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དགོས་པ་དེ་དག་གྲི་ཀན་ཀའྲི་སྐབས་མེད་
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དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་གཉྲིས་སྣང་དང་བལ་བའྲི་རང་རྲིག་ཙམ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་རེན་

འབེལ་གྲི་རགས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། དེ་ཡང་ཞེས་པ་ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་

མེད་པ་སེ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཆོས་ཀྲི་

བདག་འཛིན་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་

མེད་རགས་པ་དང་། ཕ་བ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་གསུམ་པོ་དེ་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་

ནས་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་ན། ཞེས་པ་ནས་སམ་

དུ་བསྒོམས་པས་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཆོས་ཀྲི་བདག་བཛིན་ལྷན་སྐེས་མངོན་གྱུར་

མགོ་གནོན་པའྲི་ཆེད་དུ་སྦོར་ལམ་དུ་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་སྒོམ་ཚུལ་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །སྒོམ་པའྲི་སོབས་གྲུབ་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་གྲི་ས་བོན་གྲི་

གཉེན་པོ་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དག་སྦོར་ལམ་དེའྲི་རྲིམ་པས་སྐེས་ནས་

མཐར་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་སོང་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ཡང་

ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཚོགས་ལམ་དུ་རགས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་ཚུལ། སྦོར་ལམ་དུ་

སྒོམ་ཚུལ། འཕགས་ལམ་མངོན་དུ་འགྱུར་”ཚུལ
1
་གསུམ་སོན་པའྲི་ཆ་གསུམ་ཡོད་

ཀང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་ལ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་བར་པ་གཉྲིས་ལ་རགས་

ཀྲི་ཚོགས་ལམ་དུ་བདེན་མེད་ངེས་པར་བྱེད་ཚུལ་གྲི་ཆ་རེ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་རེ་

རེར་བགྲངས་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། བར་པ་གཉྲིས་ནྲི། རགས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཕ་རགས་ཐ་

དད་པའྲི་ཁད་པར་ཆེར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་རགས་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡང༌། 

རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གཉྲིས་སུ་བྱས་ལ་དེ་ཡང་ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་བསན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༡ན༡ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༡༨༩ན༣ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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ཚོགས་ལམ་དུ་ངེས་བྱ། སྦོར་ལམ་དུ་བསྒོམ་བྱ། འཕགས་ལམ་དུ་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་བྱ་གསུམ་ཀ་ཡང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕ་རགས་ཀྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་མེད་

པར་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་རོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་

སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་ལྷག་མ་དག་གྲི་རགས་ཡང་དག་གྲིས་ངེས་པའྲི་དོན་རྣམས་ཇྲི་

ལྟར་སྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་དང་པོ་ལ་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་འདྲི་དག་ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་ཞྲིང་དོན་ཆེ་བའྲི་གནས་ཡྲིན་

ཀང༌། གཞན་དག་ལ་ཡྲིད་བརན་ཅྲི་ཡང་མྲི་སྣང་བས་འདྲིར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་

ཕོགས་མཚོན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། ”མངས
1
་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་གྲི་དོན་ལ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་བཞྲི་ལས། དང་པོ་ལ་བསམ་བྱུང་

གྲི་”རྲིག
2
་པ་ནྲི། དེ་ལ་ཞེས་པ་དག་ཉེ་བར་འགོད་པའྲི་ཚིག་ཕད་དོ། །ཕུང་སོགས་

ཆོས་ཅན། གང་ཟག་རང་”རྐ
3
་ཐུབ་པའྲི་རག་རས་སུ་གྱུར་པའྲི་བདག་གྲིས་སོང་སེ། 

སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་པས་ངེས་པར་བྱེད་པའོ། །སྒོམ་

བྱུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། བདག་དེས་དབེན་པའྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་

པར་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་དག་པར་དམྲིགས་ཏེ། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་དོ་སམ་དུ་སྒོམ་པའོ། །བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་ནྲི། ཚོགས་ལམ་

དུ་དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཀུན་བརགས་མགོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༢བ༤ན།   མངས    ཞོལ། ༡༨༩བ༡ན།   མ་ངེས

2  མ་ཕྱི། ༡༥༢ན༥ན།   རག    ཞོལ། ༡༨༩བ༡ན།   རྱིག   *  རྱིག

3  མ་ཕྱི། ༡༥༢ན༥ན།    སྐ    ཞོལ། ༡༨༩བ༡ན།   སྐ    བླ་བང་། ༢༠༦བ༡ན།   རྐྱ



 1125 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

མནན་པའྲི་”ཚུལ
1
་གྲིས་ཡོངས་སུ་བོར་ནས་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པའྲི་ཉོན་མོངས་

པས་སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྲི་བར་བྱེད་པ་རེ་གཅྲིལ་བར་གྱུར་པའོ། །

ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཚོགས་ལམ་དུ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

ཐོས་བསམ་གྲིས་ངེས་པར་བྱས་ནས་བསྒོམས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གང་ཟག་གྲི་

བདག་འཛིན་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་མགོ་མནན་པའྲི་སྒོ་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲིས་

སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞྲི་བར་བྱེད་པ་རེ་གཅྲིལ་བའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། 

རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔོན་པོ་དང་དེ་འཛིན་པའྲི་བོ་དབང་ཤེས་དག་ལྷན་

ཅྲིག་དམྲིགས་པ་དེར་སྔོན་པོ་འདྲི་ནྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཙམ་ཁོ་ན་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་

རོལ་གྲི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡྲིད་ལ་བྱེད་ཅྲིང་ངེས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་

པའྲི་བྱེད་ལས་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་སྔོན་པོ་དེ་འཛིན་”པ
2
་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སེམས་སྔོན་འཛིན་

དབང་ཤེས་ལ་”བདེན
3
་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡོངས་སུ་མ་བོར་ཡང༌། སྔོན་པོ་ལ་

ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་སངས་པའོ། །ཏེ་ཅེས་པ་ནྲི། དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་

ཅེས་པའྲི་གོ་རྲིམ་སོན་པའྲི་ཚིག་གོ ། 

ངག་དོན་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་དམྲིགས་ངེས་གྲི་རགས་ལས་སྔོན་པོ་སྔོ་སྣང་དབང་

ཤེས་དང་རས་གཞན་མྲིན་པར་ངེས་པའྲི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲིས་སྔོན་པོ་ཕྲི་རོལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༢ན༧ན།   ཆུལ    ཞོལ། ༡༨༩བ༣ན།   ཚུལ   * ཚུལ

2  མ་ཕྱི། ༡༥༢བ༢ན།    ཞོལ། ༡༨༩བ༦ན།   པ    བླ་བང་། ༢༠༧ན༡ན།   པའྱི

3  མ་ཕྱི། ༡༥༢བན༢ན།   བདན    ཞོལ། ༡༨༩༠བན༦ན།   བདེན   * བདེན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྲི་དོན་དུ་ཞེན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་ནུས་”ཏེ
1
། 

”ཁོད
2
་ཀྲིས་སྔོན་པོ་སེམས་ཀྲི་བདག་གཉྲིད་ཡྲིན་པར་ངེས་པའྲི་བོ་ཚད་མ་གཞན་ལ་

ལྟོས་མེད་དུ་འདེན་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་གསུམ་པ་ནྲི། སྔོན་པོ་དེ་བདེན་

པར་གྲུབ་ན། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཤེས་པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་

ཤྲིང༌། དེ་ལྟར་ན་སྔོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་རྒྱངས་ཆད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་གྲུབ་

དགོས་པ་ལ་ཇྲི་སྐར་བཤད་པའྲི་རགས་ཀྲིས་ཁེགས་པའྲི་ཕྲིར།སྔོན་པོ་བདེན་པར་མ་

གྲུབ་ཅྲིང་། གཟུང་བ་སྔོན་པོ་བདེན་པར་སྣང་བ་མེད་ན་དེ་འཛིན་པའྲི་དབང་ཤེས་

ཀང་བདེན་པར་མེད་དགོས་ཏེ། ཕན་”ཚུན
3
་ལྟོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་སམ་དུ་ངེས་པར་

སེམས་པས་སྔོན་པོ་སོགས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་སྐེ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་སྣང་གྲི་

རྣམ་པར་རྲིག་པ་”ཙམ
4
་དེ་ཡང་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བརགས་

མངོན་གྱུར་མགོ་མནོན་པའྲི་ཚུལ་གྲི་བསལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སུ་

སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་པ་འབའ་ཞྲིག་འདྲི་བདེན་པ་ཡང་དག་པར་ཡོད་

པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ་སམ་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཀུན་བརགས་ཀང་མགོ་མནན་པའྲི་སྒོ་ནས་

”ངེས
5
་པར་བྱས་ནས་སོ། །ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་ཚོགས་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། 

གཉྲིས་སྣང་གྲི་ཤེས་པ་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརགས་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་ནུས་ཏེ། 

སྔོ་སོགས་བདེན་མེད་དུ་ངེས་ཤྲིང་དེ་དག་བདེན་པར་མེད་ན་བདེན་འཛིན་གྲི་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༢བན༤ན།   ཏེ    ཞོལ། ༡༩༠ན༢ན།   ཏ

2  མ་ཕྱི། ༡༥༢བན༤ན།   ཁྱད    ཞོལ། ༡༩༠ན༢ན།   ཁྱོད   * ཁྱོད

3  མ་ཕྱི། ༡༥༢བན༦ན།   ཆུན    ཞོལ། ༡༩༠ན༤ན།   ཚུན   * ཚུན

4  མ་ཕྱི། ༡༥༢བན༦ན།   ཅམ    ཞོལ། ༡༩༠ན༥ན།   ཙམ   * ཙམ

5  མ་ཕྱི། ༡༥༢བན༧ན།   ངེས    ཞོལ། ༡༩༠ན༦ན།   ངས
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པ་ཡང་བདེན་པར་མེད་དགོས་པར་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ས་བཞྲི་པ་ལ། 

བསམ་བྱུང་གྲི་རྲིགས་པ། སྒོམ་བྱུང་གྲི་ཉམས་ལེན། བསྒོམས་པས་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི། སྔོ་སོགས་དང་གཉྲིས་སྣང་གྲི་ཤེས་པར་མ་ཟད། གཉྲིས་མེད་

ཀྲི་རང་རྲིག་དེ་ཡང༌། བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པ་སེ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་དུའོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ན་གཅྲིག་ཏུ་བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་

དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་བརགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ནོ་

སམ་དུ་བསྒོམས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ལམ་

གྲིས་བསྒོམས་པའྲི་སོབས་གྲུབ་པ་ན་བོ་གསལ་བ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་དང་

དངུལ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་སྒོ་མྲི་འདོགས་པར་ཇྲི་ལྟ་བར་ཤེས་པ་བཞྲིན་དུ་བདེན་

སྣང་གྲི་འཁྲུལ་པའྲི་མཚན་མ་མཐའ་དག་སངས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སྣང་བའྲི་བོ་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པ་རང་གྲི་མོང་བ་

ལྟར་གཞན་ལ་བརོད་ཀང་བརོད་པ་ཙམ་གྲིས་གཞན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མོང་བ་སྐེ་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཇྲི་ཞྲིག་ལྟར་ཡང་དག་

པར་སྐེས་པ་ན་དེ་ཉྲིད་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣམ་པར་

རོག་པའྲི་ས་བོན་རྲིམས་ཀྲིས་སངས་ཏེ། མཐར་རྣལ་འབྱོར་པས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སོང་ངོ༌། །ངག་དོན་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་མཐར་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པར་འཐོབ་ནུས་ཏེ། དེས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྲིགས་པས་གཏམ་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། སྒོམ་བྱུང་གྲིས་ཉམས་སུ་
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བངས་པས་འཕགས་ལམ་རྣམ་པར་མྲི་རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེས་ཏེ་བདེན་

འཛིན་གྲི་ས་བོན་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཚུལ་དེ་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དེ་ལྟ་མྲིན་ཏེ། སྐད་ཅྲིག་མའྲི་ཆོས་ཤེས་པ་ཙམ་གྲི་ངོ་བོ་དང་

གཟུགས་སོགས་ཤེས་བྱའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམས་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་དྲི་མ་དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། གཉེན་པོ་སྒོམ་པ་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་

གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་བྱེད་པར་ཐལ། སེམས་རྒྱུད་ལ་ཁོད་ཀྲིས་གཉེན་པོ་བསྐེད་

དུ་མེད་པ་དང༌། ཁོད་སང་དུ་མེད་པས་རང་གྲི་ངོ་བོ་འཛིན་པའྲི་སྒོ་ནས་སེམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་ཐོགས་

བཅས་ཀྲི་རས་མེད་པ་ཙམ་གྲི་ངོ་བོ་འཛིན་པས་དེ་ཉྲིད་ནམ་མཁའ་ལ་མེད་པར་

གཉེན་པོས་བྱེད་མྲི་ནུས་པ་བཞྲིན་དུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དངོས་སྨྲ་བ་གཞན་དག་གྲིས་

འདོད་པ་ལྟར་ན། དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ནམ་ཡང་མྲི་བཟློག་

པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་སངས་པ་གང་ཡྲིན་པའང་ཆོས་རྣམས་ཀང་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཕན་”ཚུན
1
་འགལ་བའྲི་དོན་ཁས་ལེན་པས་བྱམས་པ་ཁོ་བོས་མཚར་དུ་

”བརྲིས
2
་སོ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །ངག་དོན་ནྲི་དྲི་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སེམས་

རྒྱུད་ལ་སང་དུ་མྲི་རུང་བར་ཐལ་ཁོད་སེམས་རྒྱུད་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

རགས་ཁས་འདོད་ན། ཐུབ་པས་ཤེས་སྒྲིབ་སངས་པ་འགལ་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༣བ༣ན།   ཆུན    ཞོལ། ༡༩༡ན༤ན།   ཚུན   * ཚུན

2  མ་ཕྱི། ༡༥༣བ༤ན།   བཙིས    ཞོལ། ༡༩༡ན༤ན།   བརྩེས   * བརྩྱིས
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ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ཐར་པ་ཁས་ལེན་ན་སོང་ཉྲིད་ཀང་ཁས་ལེན་རྲིགས་པར་བསན་པ་ལ། 

མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྲི་ཕོགས་བསལ་ནས་

སོགས་སོ། །ར་བ་ལ་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ། བསྒོམས་པས་གནས་ལུགས་

མཐོང་ཚུལ། མཐོང་བས་གྲོལ་བ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྲི་ཆོས་འདྲི་ལ་ཀུན་རོབ་

ཀྲིས་དངོས་པོ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་སྒོ་ནས་བསལ་བར་བྱ་བ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང་དོན་

དམ་གྲི་དངོས་པོ་སྒོ་འདོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་

ཀུན་རོབ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ཉྲིད་ལ། དོན་དམ་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ཀྲི་ངོ་བོར་ཡང་དག་པར་ལྟའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བའྲི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་

ཕབ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་གོམས་པར་བྱས་ན་ཡང་དག་པའྲི་དོན་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྐེས་ན་རྲིམས་ཀྲིས་ཕྲིན་ལོག་ལས་རྣམ་

པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ར་བ་ལྟར་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། གང་གྲི་

ཕྲིར་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་གྲོལ་བར་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་གང་

ལ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་པའྲི་ངོ་བོས་བསལ་བ་མ་བྱས་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའྲི་ངོ་བོ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་

ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་བརག་པར་བྱ་ཞྲིང་ཆོས་གང་ལ་ཡང་སྒོ་འདོགས་བའྲི་ངོ་

བོས་བཞག་པར་མ་བྱས་པར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བདེན་པའྲི་རང་

བཞྲིན་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོར་བརག་པར་བྱས་ཏེའོ། །
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གོམས་པར་བྱས་

པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་དེ་

སྐེས་པ་ན་རྲིམས་ཀྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཟློག་པས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ངག་

དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདེན་གཉྲིས་སྒོ་སྐུར་དང་བལ་བར་ལྟ་བས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའྲི་དོན་གོམས་པར་བྱས་ན་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

མཐོང་ནས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་བཟློག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། བདེན་པར་མེད་ཀང་སང་

གཉེན་འཐད་དོ། །སྒྱུ་མའྲི་གླང་པོས་སྒྱུ་མའྲི་གླང་པོ་གཞན་ཞྲིག་ཕམ་པར་བྱས་པ་

བཞྲིན་དུའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མཐོང་ལམ་དངོས་དང༌། དེའྲི་སངས་པ་ལ་དབང་བྱེད་

པའྲི་སྒོམ་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་

སོ། །ར་བ་ནྲི་སྦྲིན་པ་སོགས་སོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་གཉྲིས༌། དང་པོ་

ནྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའྲི་བཟོད་པས་བསྡུས་པ་

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་དྲུག་པོ་དག་སོ་སོར་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་རེ་རེ་རེ་རེ་སྔ་མ་གོ་སྒྲུབ་ཏུ་

བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་ཕན་ཚུན་བསྡུས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་སྒོ་ནས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་

ལྡོག་པའྲི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཅན་སྐེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རེ་མོའྲི་མངོན་པར་

རོགས་པ་འདྲིར་མཐོང་བའྲི་ལམ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ཞེས་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་བའྲི་

དོན་ནྲི། རེ་སྦོར་གྲི་སྐབས་སུ་ཕར་ཕྲིན་རེ་རེར་དྲུག་དྲུག་བསྡུས་པའྲི་སྒོ་ནས་མཐོང་

ལམ་བསན་ནས། སྐབས་གཞན་དུ་ནྲི་མཐོང་ལམ་དེ་ཉྲིད་སོན་ཚུལ་གཞན་གྲིས་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཐེག་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་

ལམ་ཡྲིན་ཏེ། ཕར་ཕྲིན་རེ་རེར་ཡང་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་ལྡན་དུ ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཐེག་

ཆེན་གྲི་བདེན་པ་མངོན་རོགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་དེ་

རོགས་པར་སྐེས་པ་ན་”མཐོང
1
་སངས་གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རོག་དེ་དག་གྲིས་

བསྡུས་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་བསྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་

བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲིས་འཐོབ་སེ། 

འབས་བུ་མཐོང་སངས་ཀྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

སངས་པས་སོ། །རྣམ་རོག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་དབྱེར་རུང་སེ། གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་

བར་རོག་པ་བཞྲི་པོ་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་འདོད་པའྲི་

ཁམས་ཀྲི་སོ་དྲུག །གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་སོ་དྲུག་རྣམས་སུ་དབྱེ་བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། མཐོང་ལམ་གྲི་རོགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་

དབང་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སོགས་སོ། །ར་བ་ལ། མཉམ་གཞག་སེང་”གེ
2
་རྣམ་བསྒྲིངས་

དང༌། རེས་ཐོབ་རེན་འབེལ་ལ་རོག་པ་གཉྲིས། རྲིམ་བཞྲིན་རྐང་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲིས་

སོན་ལ། དང་པོ་ནྲི་མདོ་ལས། དེ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སོམས་འཇུག་དགུ་པོ་དེ་དག་

རྣམ་པར་ཕེ་ཞྲིང་”སེང
3
་གེ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་གོ་ཞེས་སོགས་དང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༡༥༤བ༡ན།   མཐང    ཞོལ། ༡༩༢ན༥ན།   མཐོང   * མཐོང

2  མ་ཕྱི། ༡༥༤བ༤ན།   གེ    ཞོལ། ༡༩༢བ༡ན།   ག

3  མ་ཕྱི། ༡༥༤བ༤ན།   སང    ཞོལ། ༡༩༢བ༢ན།   སེང   * སེང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ནྲི་མདོ་ལས། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྲི་མཐུན་པ་ལ་སོ་སོར་རོག་པར་བྱེད་ཅེས་

སོགས་ཀྲིས་བསན་ཏོ། །འགྲེལ་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི་མཐོང་

བའྲི་ལམ་”ཐོབ
1
་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་སོམས་འཇུག་དགུའྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས་པ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་

ནས་དེ་ལས་ལངས་ཏེ་རེས་”ཐོབ
2
་ལ་འཇུག་”གོ

3
། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སེང་གེ་

རྣམ་པར་བསྒྲིངས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སེང་གེ་བསྒྲིངས་པ་རྲི་དྭགས་གཞན་གྲིས་བག་

ཚ་བ་མེད་པ་ལྟར་མཐོང་སངས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་འཇྲིགས་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་པའྲི་དུས་ཕྲིས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡང་དག་

པར་རོག་གོ །གང་ལ་ན། རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། མ་རྲིག་

པའྲི་རྐེན་གྲིས་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་སོགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ལུགས་དང་

མཐུན་པ་དང༌། སྐེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤྲི་འགག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

བྱང་གྲི་ལུགས་དང་མྲི་མཐུན་པར་རོ། །དེ་ལ་སྔ་མས་མ་རྲིག་པ་འགགས་པས་འདུ་

བྱེད་འགག་ཅེས་སོགས་རྣམ་བྱང་ལུགས་འབྱུང་དང༌། གཉྲིས་པས་རྒ་ཤྲི་གང་ལས་

བྱུང་ཞེས་སོགས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་ལུགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཤུགས་

ལ་འཕེན་པར་བྱེད་དེ། དགོས་པ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དུ་རོག་ཅེ་ན། འཁོར་བའྲི་འཇུག་པ་རྒྱུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༤བ༥ན།   ཐབ    ཞོལ། ༡༩༢བ༣ན།   ཐོབ   * ཐོབ

2  མ་ཕྱི། ༡༥༤བ༦ན།   ཐེབ    ཞོལ། ༡༩༢བ༤ན།   ཐོབ   * ཐོབ

3  མ་ཕྱི། ༡༥༤བ༦ན།   གེ    ཞོལ། ༡༩༢བ༤ན།   གོ   * གོ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འབས་སྡུག་ཀུན་གྲི་བདེན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་ལྡོག་སྒོམ་པར་བྱེད་ལ། འཁོར་བའྲི་ལྡོག་པ་རྒྱུ་འབས་

འགོག་ལམ་གྲི་བདེན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྣམ་བྱང་ལུགས་མཐུན་དང་

ལུགས་བཟློག་ཏུ་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་རེན་

འབེལ་ལུགས་མཐུན་དུ་བསྒོམས་པས་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་

རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་ཉོན་གྲི་གཙོ་བོ་མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་གཉྲིས་འཁོར་

བའྲི་ར་བར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལུགས་བཟློག་ཏུ་བསྒོམས་པ་ནྲི། སྡུག་

བསྔལ་གྲི་བདེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་བ་དང་རྒ་ཤྲི་དག་

ལས་ཉོན་གྲི་འབས་བུ་སྲིན་པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་ངོ་བོར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྣམ་བྱང་གྲི་རེན་འབེལ་ལུགས་མཐུན་དུ་བསྒོམས་པས་ལམ་བདེན་གྲི་རང་

བཞྲིན་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་རྲིག་པའྲི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཀྲིས་མ་རྲིག་པའྲི་ར་བ་གཅོད་ནུས་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལུགས་བཟློག་ཏུ་བསྒོམས་པས་འགོག་བདེན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྲི་མ་རྲིག་པ་སངས་པའྲི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི། སྐེ་བ་

དང་རྒ་ཤྲི་འགགས་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ས་གཉྲིས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། 

མཉམ་གཞག་ཏུ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒྲིངས་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་རེན་

འབེལ་ལ་རོག་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྲི་རོགས་པའྲི་

རྒྱུན་ལ་དབང་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ནང་གྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐའ་དཔད་པ་ལ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྲིས་པོ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ། །”ཚེ
1
་དུ་ཞྲིག་ལ་རོགས་པ། ས་མཚུངས་སྤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། མ་རྲིག་པ་ནྲི། གང་གྲི་དབང་གྲིས་བདེན་པ་དང་ལས་འབས་སོགས་

ལ་རྨོངས་པར་བྱེད་བའྲི་སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་ཅན། རྲིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་

ཕོགས། འདྲི་མཐོང་སངས་དང་སྒོམ་སངས་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། སྒོམ་སངས་ཁོ་ན་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པ་མྲི་འཐད་དེ། མཐོང་སངས་མ་རྲིག་པས་ལས་འབས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་

པའྲི་ལྟ་བ་ངན་པ་བསྐེད་དེ་ངན་འགྲོའྲི་སྐེ་བ་འཕེན་པ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དོན་གསང་མཁན་པོ་སོགས་མཐོང་སངས་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། 

ཉན་ཐོས་ཀྲི་ལམ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ན་དགྲ་བཅོམ་ཡང་ཐོབ་པས་ཁབ་པར་ཐལ། 

དེའྲི་ཚེ་འཁོར་བའྲི་ར་བ་མ་ལུས་པ་སངས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་ན་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དང་པོར་གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་ན་མཐོང་སངས ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་

བུད། དེ་བས་ན། འདྲི་ལ་མཐོང་སངས་དང་སྒོམ་སངས་ཆ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པ་འཐད་ལ་

དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་ས་ལས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཡན་ལག་དུ་སངས་ཞེ་

ན། ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕོགས་གཅྲིག་སེ་གང་ཡང་རྲིལ་གྲིས་སངས་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་

སོགས་སོ། །འདུ་བྱེད་ནྲི། མ་རྲིག་པ་དེའྲི་དབང་གྲིས་བསགས་པའྲི་ཡང་སྲྲིད་འཕེན་

བྱེད་ཀྲི་ལས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི། འདུ་བྱེད་དེས་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་གང་ལ་

བགོས་པའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །མྲིང་དང་གཟུགས་ནྲི་རྣམ་ཤེས་མའྲི་

མངལ་དུ་ཉྲིང་”མཚམས
2
་སྦར་བའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༥བ༡ན།   ཆེ    ཞོལ། ༡༩༣བ༡ན།   ཚེ   * ཚེ

2  མ་ཕྱི། ༡༥༥བ༥ན།   འཚམས    ཞོལ། ༡༩༣བ༦ན།   འཚམས   * མཚམས



 1135 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གནས་སྐབས་སུ་བྱུང་བའྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི། མྲིང་གཟུགས་འཕེལ་བ་

ལས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་དྲུག་དོད་པས་སོ། །རེག་པ་ནྲི། ཡུལ་དབང་རྣམ་

ཤེས་གསུམ་ཕད་པ་ལས་ཡུལ་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་”འོང
1
་བར་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་སྤོད་

པའོ། །ཚོར་བ་ནྲི་རེག་པས་ཡོངས་སུ་སྤད་པ་དང་མཐུན་པར། སྲིམ་གདུང་བར་མ་

ཉམས་སུ་མོང་བའོ། །སྲེད་པ་ནྲི་ཡང་སྲྲིད་”དོན
2
་དུ་གཉེར་བའྲི་འདོད་ཆགས་

སོ། །ལེན་པ་ནྲི་སྲེད་པ་བྱེ་བག་པ་འཆྲི་ཁའྲི་གནས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཕྲི་མའྲི་ཕུང་པོ་

ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའོ། །སྲྲིད་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལེན་པས་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་

སེང་གྲི་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་དེ་ཉྲིད་གསོས་བཏབ་སེ། སྐེ་བ་ཕྲི་མ་མངོན་པར་གྲུབ་

བར་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའོ། །སྐེ་བ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་བག་

ཆགས་ཅན་གྲི་རྣམ་ཤེས་མའྲི་མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཕུང་པོ་རྲིམ་གྲིས་གྲུབ་པས་

སོ། །རྒ་ཤྲི་ནྲི། ན་ཚོད་དང་སྲོག་གྱུར་པའོ། །རྒ་ཤྲི་ཡན་ལག་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི། མ་

རྒས་པར་འཆྲི་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་མ་རྲིགས་པ་ལ་རྐེན་གཞན་མེད་ན་རྒྱུ་

མེད་དུ་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་མ་རྲིག་པ་ཡན་ཆད་”དང
3
་པོ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སོ་ཞེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྲི་མ་ཕྲི་མའྲི་རྐེན་དུ་བཞག་པ་ནྲི། ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་བྱེད་ཀྲི་རྐེན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། མ་རྲིག་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

བྱེད་ཀྲི་རྐེན་ནྲི་མ་རྲིགས་པ་སྔ་མ་ཉྲིད་ལས་གཞག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་ཀང་དུས་ཇྲི་སྲྲིད་གཅྲིག་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༥བ༦ན།   འོང    ཞོལ། ༡༩༤ན༡ན།   འོད

2  མ་ཕྱི། ༡༥༥བ༦ན།   དོན    ཞོལ། ༡༩༤ན༡ན།   དན

3  མ་ཕྱི། ༡༥༦ན༢ན།   དང    ཞོལ། ༡༩༤ན༤ན།   དད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཚར་གཅྲིག་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཚེ་གསུམ་ལ་རོགས་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་

ལྟར་མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ནྲི། སྔོན་གྲི་སྐེ་བ་ལ་

ཡོངས་སུ་རོགས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་སྐེ་བ་འཕེན་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལས་བསགས་

པའྲི་ཚེ་དེ་ལ་ཚེ་རབས་གཞན་གྲུབ་པ་མྲི་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མྲིང་གཟུགས་ནས་

ཚོར་བའྲི་བར་ནྲི་ཚེ་བར་པ་ལ་རོགས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་སྔོན་གྲི་ལས་ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་

རྣམ་སྲིན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྲེད་པ་དང་ལེན་པ་དང་སྲྲིད་པ་གསུམ་

ཡང་ཚེ་བར་པ་ལ་རོགས་ཏེ། ཚེ་རབས་སྔ་མའྲི་ལས་ཀྲིས་འཕངས་པའྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་

རྐེན་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཚེ་རབས་ཕྲི་མའྲི་སྐེ་བ་འགྲུབ་བྱེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྐེ་བ་

དང་”རྒ
1
་ཤྲི་ནྲི་ཚེ་ཕྲི་མ་ལ་རོགས་ཏེ། ཚེ་འདྲིའྲི་ཐ་མ་སྲྲིད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་རྐེན་

ལས་སྐེ་བ་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྐེ་བའྲི་རྐེན་ལས་ཀང་རྒ་ཤྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་སྐེ་བ་དང་པོ་གཉྲིས་ནྲི། བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ། ད་ལྟར་

གྲི་མྲིང་གཟུགས་འདྲི་དག་བསྐལ་པ་བརྒྱའྲི་སྔ་རོལ་”གྲི
2
་མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་

ཀྲིས་འཕངས་པ་སྲྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྐེས་ནས་མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་ཀྲི་རྣམ་སྲིན་

ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་ཚེ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀང་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་སྲྲིད་ལ། ཚེ་ཐ་མ་

གཉྲིས་ནྲི་བར་མ་ཆད་ཁོ་ནར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བས་ན་ཚེ་འདྲིའྲི་བདེ་བ་དང་རྒ་

ཤྲི་རྣམས་ནྲི། ཚེ་འདྲིའྲི་མྲིང་གཟུགས་སོགས་དང་རེན་འབེལ་ཚར་གཅྲིག་པ་མྲིན་

གྲི། སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་གཟུགས་སོགས་དང་རེན་འབེལ་ཚར་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་

ཚེ་འདྲིའྲི་སྲེད་ལེན་སྲྲིད་པའྲི་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་མྲིན་གྲི། ཚེ་སྔ་མའྲི་སྲེད་ལེན་སྲྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༦ན༥ན།   རྒ    ཞོལ། ༡༩༤བ༡ན།   ན

2  མ་ཕྱི། ༡༥༦ན༦ན།   གྱི    ཞོལ། ༡༩༤བ༢ན།   བྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པའྲི་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་

ཡང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཡོད་མོད་ཀྲི། དེའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་ཚར་གཅྲིག་ཏུ་གཏོགས་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ས་མཚུངས་ཡང་

ཡོད་དེ། གང་གྲི ་ཚེ ་འདོད་པ་ནས་ཤྲི ་འཕོས་ནས་འདོད་པར་སྐེ ་བ་དེའྲི ་

”ཚེའོ
1
། །འགའ་ཞྲིག་མྲི་མཚུངས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཁམས་དང་ས་གཞན་ནས་ཤྲི་

འཕོས་ནས་གཞན་དུ་སྐེ་བ་དེའྲི་ཚེའོ། །

དེ་ལ་འདུ་བྱེད་དང༌། མྲིང་གཟུགས་དང༌། སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནས་སྲེད་པའྲི་བར་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ནྲི་གང་དུ་སྐེ་བའྲི་ས་པ་ཁོ་ནར་གཏོགས་པའྲི་ཕྲིར་ས་མཚུངས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། ས་གཞན་གྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲིས་ས་གཞན་གྲི་རྣམ་སྲིན་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ས་གཞན་གྲི་ཚོར་བ་ལས་གཞན་གྲི་སྲེད་པ་མྲི་འཕེལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །མ་རྲིག་

པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་གང་དུ་ལས་གསོག་པའྲི་རེན་དེའྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་

ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མ་རྲིག་པ་ཡང་ཤས་ཆེར་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་གྲི་ཡྲིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གང་དུ་སྐེས་པ་དེ་ཡྲི་ས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལེན་པ་དང་སྲྲིད་པ་ནྲི་སྐེ་བ་དང་རྒ་ཤྲི་གང་དུ་གཏོགས་པ་དེའྲི་

ས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་གང་དུ་སྐེ་བའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཆགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་སྐེ་བ་

དང་རྒ་ཤྲི་མངོན་པར་གྲུབ་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་སྒོམ་ལམ་རེ་སྦོར་ལ། གཉེན་པོ་སྒོམ་ལམ། སང་བྱ་རྣམ་རོག །གཉེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༦བ༢ན།   ཚའོ    ཞོལ། ༡༩༤བ༦ན།   ཚེའོ   * ཚེའོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པོས་སང་བྱ་སངས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་མཐོང་

བའྲི་ལམ་བརོད་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་རེན་སྒོམ་པའྲི་ལམ་འཆད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། 

མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་སོང་པ་དང༌། ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་བརེན་པ་ནྲི་གྲུབ་པ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བ་ཡྲིན་པས་ནའོ། །དགོས་པ་ནྲི་གོ་ས་བས་སོ། །ར་བ་ལ་མཐའ་དཔད་པ་

དང༌། ཚིག་གྲི་དོན་གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མདོ་ལས་བསན་ཚུལ། བསན་བཅོས་ཀྲིས་

བསྡུ་ཚུལ། ཐོད་བརྒལ་གྲི་རང་བཞྲིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་བྱང་ཚུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས་པ་གང་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདྲི་ལ་བྱང་ཆེན་འདོད་

པས་དབེན། སྲིག་པ་མྲི་དགེ་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་དབེན་པ་རོག་པ་དང་བཅས་དཔོད་པ་

དང་བཅས། དབེན་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་

ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ཉེ་བར་

བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མཐར་གནས་ཀྲི་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་

ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་མྲི་མཐུན་དུ་སོང་ཞྲིང་འོངས་བ་སྦོར་བ་སེང་གེ་རྣམ་

བསྒྲིངས་ཕྲུགས་གཉྲིས་དང་ཡང་མདོ་ལས། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆེན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ནྲི་ཐོད་བརྒལ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ཉེ་བར་

བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་

ཡར་སོང་བ་བར་དུ་གང་ཡང་མ་སེལ་བའྲི་དངོས་གཞྲི་ཐོད་བརྒལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ཕྲུགས་གཅྲིག་དང༌། ཡང་མདོ་ལས། འགོག་”པ
1
་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༧ན༣ན།   ཕ    ཞོལ། ༡༩༥བ༢ན།   པ   * པ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

དང་པོ་ལའོ། །དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། ཞེས་པ་ནས་སྲྲིད་རེ་བར་ལ་

སོམས་པར་འཇུག་སེ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཡར་སོང་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་

འགོག་པ་སེལ་བ་དང༌། ཡང་མདོ་ལས། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའྲི་སེམས་མངོན་དུ་

བྱེད་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མར་འོང་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་འདོད་སེམས་སེལ་པ་

སེ། དེ་ལྟར་ཕྲུགས་ལྔ་མདོ་ལས་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་སེང་གེ་རྣམ་བསྒྲིངས་ཀྲི་སྐབས་སུ་

བསན་པའྲི་མཐར་གནས་ཀྲི་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང༌། འདྲིའྲི་སྐབས་སུ་བསན་པའྲི་ཕྲུགས་དང་པོ་གཉྲིས་སེང་གེ་རྣམ་བསྒྲིངས་

ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་པར་”ཁད
1
་པར་མེད་ཀང༌། སྔ་མ་ནྲི་རེན་འབེལ་ལ་རོག་པའྲི་

སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་ཐོད་རྒལ་ལ་འཇུག་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དགོས་པ་

ལ་ཆེས་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །འོ་ན་ཕྲུགས་དང་པོ་དང་གསུམ་མཐར་གྲིས་

སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་ལུགས་མཐུན་དུ་ཡར་སོང་བ་ཙམ་དུ་ཁད་པར་མེད་པ་ལ། 

སྦོར་བ་དང་དངོས་གཞྲིའྲི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། རང་གྲི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་སོགས་འཇུག་བརྒྱད་དམ་དགུ་ལ་སེལ་ཆོས་མྲི་འད་བ་གཞན་སེལ་བའྲི་སྒོ་

ནས་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རལ་

འབྱོངས་པ་དང་མ་”འབྱོངས
2
་བའྲི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ར་བའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་”སྦོར
3
་བ་ཕྲུགས་གཉྲིས་དང༌། 

ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲུགས་ཐ་མ་དངོས་སུ་བསྡུས་ཤྲིང༌། བར་བ་གཉྲིས་དང་མཐའ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༧ན༥ན།   ཁྱད    ཞོལ། ༡༩༥བ༥ན།   ཕད

2  མ་ཕྱི། ༡༥༧ན༧ན།   འབོངས    ཞོལ། ༡༩༥བ༦ན།   འཕེངས

3  མ་ཕྱི། ༡༥༧ན༧ན།   སོྦར    ཞོལ། ༡༩༦ན༡ན།   སྦར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བསྡུས་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་གོ་ས་བར་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་བསྡུས་པར། ནས་

ཞེས་པའྲི་སྒས་ཁོང་ནས་འདེན་པ་ཡྲིན་ལ། འགྲེལ་པར་ཕྲུགས་བཞྲི་པ་ཡང་དངོས་སུ་

བསན་ཅྲིང༌། ཕྲུགས་གསུམ་པ་ཕྲུགས་དང་པོ་དང་སོམས་པར་འཇུག་ཚུལ་ཁད་པར་

མེད་པས་གོ་ས་བར་དགོངས་ཏེ་དངོས་སུ་མ་བསྡུས་སོ། །འདྲི་དག་ལ་ཤཱནྲི་པ་

སོགས་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་མྲི་འད་བ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་འདྲིར་སེང་གེ་བཟང་པོའྲི་

གཞུང་ལུགས་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་

གཅྲིག་ཏུ་”བསྒྲིགས
1
་པ་ལ་ངལ་བ་མ་བྱས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ། གང་ལ་སེལ་བའྲི་གཞྲི། གང་སེལ་བའྲི་དངོས་པོ། ཇྲི་ལྟར་སེལ་

བའྲི་ཚུལ། དགོས་པ། ས་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། མཐར་གྲིས་གནས་པའྲི་སོམས་

པར་འཇུག་པ་དགུ་སེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་སེམས་གནས་པའྲི་

ཐབས་ནྲི་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འགོག་པ་དང་འདོད་སེམས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་

སེམས་གནས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཞྲི་བ་དང་མ་ཞྲི་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་པས། 

འདྲི་དག་དང་སེལ་ཏེ་སྒོམ་པ་ན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་རལ་རོགས་པར་འགྱུར་པས་

སོ། །དེ་ཡང་བསམ་གཏན་བཞྲི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྲི་ལ་འགོག་ལ་སེལ་གྲི་སོམས་

འཇུག་དགུ་ཀ་ལ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། འགོག་པ་དང་འགོག་པ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་མེད་པས་ཐོད་

བརྒལ་གྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་སེམས་ནྲི་སོམས་འཇུག་དགུ་ཀ་དང་སེལ་

ལོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༥༧བ༣ན།    ཞོལ། ༡༩༦ན༣ན།   བསྒྲྱིགས    བླ་བང་། ༢༠༡༤ན༢ན།   སྒྲྱིག
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གསུམ་པ་ནྲི། དངོས་གཞྲི་ཕྲུགས་གསུམ་གྲི་དང་པོ་རོགས་པའྲི་རེས་སུ་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ ། དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །ཞེས་

པ་ནས་སྲྲིད་པའྲི་རེ་མོ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་གོ ། དེ་ལས་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་གོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། ཡར་སོང་འགོག་པ་སེལ་བའྲི་འཇུག་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། 

དེས་ན་ཡར་སོང་འདྲི་ལ་གནས་བཅུ་དྲུག་ལས་མེད་དོ། །འོ་ན་སྲྲིད་རེའྲི་རེས་ཀྲི་

འགོག་པ་ལས་ལངས་ནས་ཡང་སྲྲིད་རེ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེའྲི་རེས་སུ་

འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་མྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན་གནས་བཅུ་དྲུག་ལས་མེད་ཅེ་ན། 

འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་སྲྲིད་རེའྲི་མཇུག་གྲི་འགོག་པ་ལས་ལངས་སྲྲིད་རེར་ནུད་ཆུང་བྱས་

པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། འགོག་པ་དང་འགོག་པ་སེལ་དགོས་ལ། ནུད་ཆུང་མ་བྱས་ན་དེ་མྲི་

ནུས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ནུད་ཆུང་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ནུད་ཆུང་བྱས་པའྲི་སྲྲིད་རེའྲི་

སེམས་དང་དེའྲི་རེས་སུ་འགོག་པ་ལ་སོབས་པར་ཞུགས་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡར་སོང་གྲི་

གནས་སུ་བགྲང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། འགོག་པ་དང་འགོག་

པ་སེལ་དགོས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་སེལ་དགོས་པ་

སོགས་སུ་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གོང་དུ་བཤད་པས་ཀང་གནོད་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། ཡར་སོང་གྲི་རེས་སུ་འགོག་པ་དང་འགོག་པ་སེལ་བ་མདོ་དང་བསན་

བཅོས་ར་འགྲེལ་གང་དུའང་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ནུད་ཆུང་བྱས་པའྲི་

དགོས་པ་ནྲི། སྲྲིད་རེའྲི་རེས་ཀྲི་འགོག་པ་དེ་འགོག་པ་གཞན་ལས་ཀང་ཆེས་ཞྲི་བ་

ཡྲིན་པས་དེ་དང་བར་མ་ཆད་དུ་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་སྲྲིད་

རེར་ནུད་ཆུང་བྱས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་མཚམས་འཛིན་གྲི་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་སེམས་ནྲི་ཡར་སོང་མར་འོང་གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་

འཛིན་ཞྲིང༌། དེའྲི་སྔ་རོལ་གྲི་སྲྲིད་རེ་ནྲི་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཡྲིན་པས་འདྲི་

གཉྲིས་ཡར་སོང་མར་འོང་གང་གྲི་ཡང་གནས་སུ་བགྲང་བར་བྱ་བ་མྲིན་ནོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །ནུད་ཆུང་གྲི་དགོས་པ་དེ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ་ཡུམ་རྒྱས་པ་དང༌། འབྲིང་དང༌། 

ཉྲི་ཁྲི་ལས་ནུད་ཆུང་མེད་པར་སྲྲིད་རེའྲི་རེས་ཀྲི་འགོག་པའྲི་མཇུག་ཐོགས་དེ་ཉྲིད་དུ་

”འདོད
1
་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་དང་

པོར་སྦོང་བའམ། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་ནུད་ཆུང་དགོས་ལ། ལེགས་པར་བྱང་བ་དང༌། 

དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་ནུད་ཆུང་བྱེད་མྲི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང༌། ”སྦོར
2
་བ་དང་

དབང་རྟུལ་ནུད་ཆུང་བྱེད་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྫུན་གྲི་

རྲིབ་མ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེས་ན་རང་གྲི་ལུགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་སེམས་འགའ་

ཞྲིག་སྲྲིད་རེའྲི་རེས་ཀྲི་འགོག་པ་ལས་ལངས་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་རལ་སྦང་བའྲི་

ཆེད་དུ་སར་ཡང་སྲྲིད་རེར་ལོག་སེ། དེ་ནས་འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་

སྲྲིད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཁྲི་བརྒྱད་སོང་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སོམས་པར་འཇུག་

པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་ཕལ་ཆེ་བ་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་གང་དུ་ཡང་སྲྲིད་རེའྲི་རེས་ཀྲི་འགོག་པ་ལས་

ལངས་ནས། འདོད་སེམས་མངོན་དུ་བྱེད་པར་བཤད་པ་མ་གཏོགས། སྲྲིད་རེར་ནུད་

ཆུང་བྱེད་པར་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅྲིང༌། བསན་བཅོས་ར་འགྲེལ་དུ་ཡང་དེ་

དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས། སྲྲིད་རེར་ནུད་ཆུང་བྱས་པ་དེ་གང་གྲི་གནས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༨ན༥ན།   གདོད    ཞོལ། ༡༩༧ན༡ན།   འདོད   * འདོད

2  མ་ཕྱི། ༡༥༨ན༦ན།   སོྦང    ཞོལ། ༡༩༧ན༢ན།   སོྦར   * སྦོར
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སུ་བགྲང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཞེས་རོད་པའྲི་གཞྲི་མེད་དོ། །འོ་ན་འགྲེལ་པར་དེ་ལས་

”ལངས
1
་ནས་དེ་མ་ཐག་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་དམྲིགས་ཏེ། ཞེས་པས་ནུད་

ཆུང་བྱེད་པར་བཤད་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། མྲིན་གྲི་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཡར་སོང་

གྲི་མཇུག་གྲི་འགོག་པ་དེ་ལས་ལངས་ནས་སར་ཡང་སོམས་འཇུག་གཞན་གྲིས་

བར་མ་ཆོད་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མར་འོང་གྲི་ཐོག་མའྲི་འགོག་པའྲི་སོམས་པར་འཇུག་

པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ་སམ་དུ་དམྲིགས་ཏེ། འགོག་པའྲི་སོམས་འཇུག་དེ་ཉྲིད་

”མཚམས
2
་ཕེད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཤེས་པ་

”མཚམས
3
་ཀྲི་ངོ་བོར་བཞག་ཅེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདོད་སེམས་དེ་ནྲི་

ཡར་འོང་དང་མར་འོང་གཉྲིས་ཀྲི་”མཚམས
4
་འཛིན་ཡྲིན་པར། གང་གྲིའང་གནས་

སུ་བགྲང་བར་བྱ་བ་མྲིན་ནོ། །དེ་ནས་མར་འོང་གྲི་ཐོག་མ་འགོག་པ་ལའོ། །དེ་ནས་

འདོད་སེམས་ལའོ། ཞེས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དེ་ནས་འདོད་སེམས་

ལའོ། ཞེས་པའྲི་བར་དུ་སེ། དེ་ནས་མར་འོང་འདྲི་ལ་གནས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་དོ། །འོ་

ན་སེམས་ཞེས་པ་འདྲི་ལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཅེ་ན། གསེར་གླྲིང་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ནྲི་རྣམ་པར་རོག་པའྲི་ཤེས་པའོ། ཞེས་དང༌། འདོད་པ་”ནྲི
5
་

མྲི་དགེ་བའོ། ཞེས་སོགས་དང༌། ཆོས་ཤེས་ཀྲིས་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནྲི་རགས་པ་དང༌། ཐ་བ་དང༌། ངན་པ་དང༌། རྲིག་པ་རྣམས་སྟུག་པོ་ལ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༨བ༢ན།   ལངས    ཞོལ། ༡༩༧ན༥ན།   ཡངས

2  མ་ཕྱི། ༡༥༨བ༣ན།   མཚམས    ཞོལ། ༡༩༧བ༡ན།   འཚམས

3  མ་ཕྱི། ༡༥༨བ༣ན།   མཚམས    ཞོལ། ༡༩༧བ༡ན།   འཚམས

4  མ་ཕྱི། ༡༥༨བ༤ན།   མཚམས    ཞོལ། ༡༩༧བ༢ན།   འཚམས

5  མ་ཕྱི། ༡༥༨བ༥ན།   ནྱི    ཞོལ། ༡༩༧བ༣ན།   ལ་ནྱི
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པའྲི་རྣམ་པ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ལྟ་བའམ། སེམས་ཅན་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་

གནས་པ་རྣམས་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ལྟ་བའོ། ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། བོད་ཁ་ཅྲིག་ཀང་དེ་ལྟར་སྨྲ་

བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་འདོད་པའྲི་སེམས་རང་དགའ་བ་ལ་སྨྲ་བ་ནྲི་ཆེས་ནོར་བ་སེ། དེ་དག་

གང་ཡྲིན་ཡང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་འགལ་བས་ཐོད་རྒལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་པར་

འཇུག་པའྲི་གནས་སུ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བགྲང་བ་དང་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་

དང༌། ཐོད་བརྒལ་སོམས་འཇུག་སྒོམ་ལམ་རེ་སྦོར་མྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ཆོས་ཤེས་ཀྲི་དེ་ལྟར་ན་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀང་འདོད་སེམས་སུ་ཐལ་ཏེ། འདོད་

པའྲི་རྣམ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་སོ་སྐེ་དམལ་བ་

སྡུག་བསྔལ་བར་དམྲིགས་ཤྲིང་དན་པའང་འདོད་སེམས་སུ་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ།  །དེས་

ན་རང་ལུགས་ནྲི་འདོད་སེམས་རེ་གཅྲིག་པ་ཞྲི་གནས་ཀྲི་ཆར་གྱུར་པའོ། །འོ་ན་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པའྲི་སེམས་སུ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མཉམ་གཞག་མྲིན་པ་”ཅེས
1
་

གསུངས་པ་ནྲི། མཉམ་རེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རེས་ཐོབ་ཡྲིན་གྲི་མཉམ་གཞག་མྲིན་

ཞེས་པ་མྲིན་གྲི། སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ས་པ་དང༌། དེ་ལས་

བཟློག་པ་ལ་མཉམ་གཞག་མྲིན་པའྲི་ས་པར་བྱས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་མཉམ་པར་

བཞག་པའྲི་ས་བ་མྲིན་ཞེས་པའོ། ཐོད་བརྒལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲི་དག་སྒོམ་ལམ་

དངོས་སམ་དངོས་མྲིན་ཞེ་ན། དངོས་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཕྲིར་ཞྲི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་

ཟུང་དུ་འཇུག་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཕྲུགས་གཉྲིས་གཉའ་ཤྲིང་གཅྲིག་གྲིས་”སྦྲེལ
2
་བ་ལྟ་

བུ་ནྲི་མྲིན་གྲི། ཡུལ་ཅན་ཞྲི་གནས་ཀྲི་སེམས་སུ་སྐེས་པ་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༢ན།   ཅེས    ཞོལ། ༡༩༨ན༡ན།   ཞེས

2  མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༣ན།   སྒྲེལ    ཞོལ། ༡༩༨ན༣ན།    སྦེལ   * སྦེལ
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ན་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ཡང་སྒོམ་ལམ་པའྲི་འདོད་སེམས་

རེ་གཅྲིག་པ་དང༌། བསམ་གཏན་བཞྲི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྲི་གང་རུང་གྲི་”ངོ་བོར
1
་

སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་ནས་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དེ་

འདའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཐོབ་པའྲི་འགོག་སོམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བཞྲི་པ་

དགོས་པ་ནྲི། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རལ་སྦང་བ་དང༌། དག་སར་

ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་འཇུག་གོ ། ལྔ་པ་ས་”མཚམས
2
་ནྲི། ས་གཉྲིས་པ་

ནས་འཇུག་སེ། མཐོང་ལམ་རེ་སྦོར་གྲི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་དབང་དུ་བྱེད་པ་སེང་གེ་

རྣམ་བསྒྲིངས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སེང་གེ་རྣམ་བསྒྲིངས་”
3
མཉམ་རེས་ཀྲི་རེས་ཐོགས་ནས་

ཐོད་བརྒལ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐོད་བརྒལ་གྲི་སོམས་འཇུག་གྲི་

ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་ཁོ་བོ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་གསལ་བར་བྱས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཚིག་གྲི་དོན་ལ། སྦོར་བ་ཕྲུགས་གཉྲིས་ནྲི། འགོག་དང་བཅས་པའྲི་

སོམས་འཇུག་དགུར་ལུགས་མཐུན་དང་ལུགས་བཟློག་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་ཡར་སོང་

ཞྲིང་མར་འོངས་ནས་དངོས་གཞྲི་ལ་འཇུག་གོ །དངོས་གཞྲི་ཕྲུགས་གསུམ་ནྲི། 

སོམས་འཇུག་ལ་བར་དུ་ཡང་མ་སེལ་བའྲི་ཡར་སོང་”གཅྲིག
4
་དང༌། དེ་ནས་ཡར་

སོང་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་འགོག་པ་སེལ་བ་གཅྲིག་རོགས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་

འདོད་པར་གཏོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རེ་ཅྲིག་པ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ས་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༤ན།   ངོ་བོར    ཞོལ། ༡༩༨ན༤ན།   ང་བ

2  མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༥ན།   མཚམས    ཞོལ། ༡༩༨ན༦ན།   འཆམས

3  མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༦ན།       ཞོལ། ༡༩༨ན༦ན།   +ཞེས་

4  མ་ཕྱི། ༡༥༩ན༧ན།   གཅྱིག    ཞོལ། ༡༩༨བ༢ན།   གཅག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མྲིན་པ་གཅྲིག་གྲིས་མཚམས་གཟུང་སེ་མར་འོང་ལ་ཐོད་རྒལ་དུ་ནྲི་སོམས་པར་

འཇུག་གོ །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། མཚམས་འཛིན་གྲི་འདོད་སེམས་དེའྲི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་

ལའོ། །དེ་ནས་འདོད་སེམས་ལའོ། །དེ་ནས་འགོག་པ་གཅྲིག་པུ་བརྒལ་ནས་སྲྲིད་རེ་

ལ། དེ་ནས་འགོག་པ་དང་སྲྲིད་རེ་གཅྲིག་བརྒལ་ཅྲི་ཡང་ལ། དེ་ནས་འདོད་སེམས་ལ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་གསུམ་བརྒལ་རྣམ་ཤེས་ལ། བཞྲི་བརྒལ་ནམ་མཁའ་ལ། ལྔ་བརྒལ་

བསམ་གཏན་བཞྲི་པ་ལ། དྲུག་བརྒལ་གསུམ་པ་ལ། བདུན་བརྒལ་གཉྲིས་པ་ལ། 

བརྒྱད་བརྒལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ། དེ་ནས་འདོད་སེམས་ལའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འདྲི་

དག་ལ་ཐོད་བརྒལ་གྲི་སོམས་འཇུག་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་

འགོག་པའྲི་བར་དུ་སེལ་གཞྲི་དང་སེལ་ཆོས་རྲིགས་མྲི་འད་བར་སེལ་ནས་འགྲོ་བའྲི་

ཕྲིར་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །འགྲེལ་པ་ལ་སྦོར་བ། དངོས་གཞྲི། མྲིང་དོན་གྲི་སྒོ་ནས་

མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོང་ཞྲིང་འོངས་ནས་ཞེས་དང་ངོ་། །སུ་ཞྲིག་ན། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒོམ་ལམ་པ་རྣམས་ནྲིའོ། །གང་ལ་ན་བསམ་གཏན་”བཞྲི
1
་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པ་བཞྲི་དང༌། འགོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་

ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཟུངས་ནས་འགོག་པའྲི་བར་དུ་འོངས་

ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་འགོག་པ་ནས་"བཟུངས
2
་ཏེ་བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་བར་དུ་འོངས་

ཏེ་ཚུལ་དེ་ལྟར་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་ལུགས་དང་མྲི་མཐུན་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་

ཀྲིས་གཉྲིས་པ་དངོས་གཞྲི་ལ་ཆུང་ངུ་ནྲི་གོ་སའོ། །འབྲིང་ནྲི་ཡང་བསམ་གཏན་དང་

པོ་ལ་སོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་ལས་ལངས་ནས་འགོག་པ་ལའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༩བ༤ན།   ཞེ    ཞོལ། ༡༩༨བ༦ན།    བཞྱི   * བཞྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༥༩བ༥ན།    ཞོལ། ༡༩༩ན༡ན།   བཟུངས    བླ་བང་། ༢༠༡༧ན༥ན།   བཟུང
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཤེས་མེད་མྲིན་གྲི་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་བར་ལ་རེ་རེའྲི་མཇུག་ཏུ་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་

ཞུགས་ཏེ་མར་འོང་ཙམ་མོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། ཡར་འོང་གྲི་མཐའྲི་འགོག་པ་དེ་ལས་

ལངས་ནས་དེ་དང་སོམས་འཇུག་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པའྲི་དེ་མ་ཐག་པ་མར་

འོང་གྲི་ཐོག་མའྲི་འགོག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པར་བྱའོ་

སམ་དུ་དམྲིགས་ཏེ། ཡར་སོང་གྲི་མཐའ་དང༌། མར་འོང་གྲི་ཐོག་མའྲི་འགོག་སོམས་

དེ་གཉྲིས་མཚམས་ཕེད་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་པ་ན་སྤོད་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རེ་གཅྲིག་པ་”མཚམས
1
་ཀྲི་ངོ་བོར་བཞག་ནས་བྱང་སེམས་ཐབས་མཁས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཡར་སོང་གྲི་མཐའྲི་འགོག་པ་ལས་ལངས་ཏེ། ”མཚམས
2
་འཛིན་གྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའྲི་ས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་

འདོད་སེམས། དེའྲི་འོག་ཏུ་མར་འོང་གྲི་ཐོག་མའྲི་འགོག་པ་ལའོ། ཞེས་པ་ནས། དེ་

བཞྲིན་དུ་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་བོར་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལའོ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་

མ་བཞག་པ་ལའོ། །ར་འགྲེལ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ངག་དོན་ནྲི། བྱང་སེམས་སྒོམ་ལམ་པ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་མཐར་གནས་ཀྲི་སོམས་འཇུག་དགུ་ལ་གཞན་མ་སེལ་བར་ལུགས་

འབྱུང་དང་ལུགས་བཟློག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་སྦོར་བ་ཕྲུགས་གཉྲིས་དང༌། 

དེའྲི་རེས་སུ་ཡར་སོང་གཅྲིག་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་མར་འོང་སོམས་འཇུག་བརྒྱད་ལ་

འདོད་སེམས་སེལ་བ་གཅྲིག་རྣམས་ལ་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཁོད་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་རལ་སྦང་ཞྲིང་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་འཇུག་

པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦༠ན༡ན།   མཚམས    ཞོལ། ༡༩༩ན༤ན།   འཚམས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༠ན༡ན།   མཚམས    ཞོལ། ༡༩༩ན༥ན།   འཚམས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གསུམ་པ་ནྲི། ས་གཉྲིས་པའྲི་ཐོད་ཐོད་བརྒལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། མྲི་

འད་བར་འགྲོ་བ་ཐོད་བརྒལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་འགོག་པའྲི་སོམས་པར་

འཇུག་པ་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ་སེལ་གཞྲི་དང་སེལ་ཆོས་རྲིགས་མྲི་འད་བ་སེལ་བའྲི་སྒོ་

ནས་འགྲོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡྲིན་པས་ནའོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སྒོམ་ལམ་གྲི་རེ་

སྦོར་ཡྲིན་ཏེ། སོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ལ་དབང་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐོད་བརྒལ་

གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་རེས་ལ་མངོན་རོགས་ཡྲིན་པས་

ནའོ། །

གཉྲིས་པ་སང་བྱ་རྣམ་རོག་ལ་སྤྲིའྲི་མཚམས་སྦར་བ་དང་། སོ་སོའྲི་དོན་བཤད་

པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ། གཟུང་རོག་

དང་འཛིན་རོག་གོ ། དང་པོ་ལ། འཇུག་པ་གཟུང་རོག་དང༌། ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་

གཉྲིས། དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། རེ་ཤྲིག་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ཤེས་བྱའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། དེ་ནས་གཉྲིས་ཀྲིས་ལམ་གྲི་དབང་

དུ་བྱས་པ་དྲུག་སེ་ཡུལ་དགུ་དང༌། དེ་ནས་གཅྲིག་གྲིས་ཡུལ་ཅན་རོག་པའྲི་ངོ་བོ་དང༌། 

རྐང་པ་ཐ་མས་གཉེན་པོ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་

བའྲི་སེམས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པས་སོན་པས་ཆོས་མདོར་བསྡུས་པ་གསུངས་པ་

དང༌། རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བའྲི་སེམས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཆོས་རྒྱས་པ་གསུངས་

པ་དང༌། སོན་པས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་ཆོས་ཀྲི་དོན་ལ་ནན་ཏན་མྲི་བྱེད་པས་
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསངས་ཏེ་ཡོངས་སུ་མ་”གཟུང
1
་བ་དང༌། བྱུང་བ་འགོག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

མཐོང་ལམ་གྲི་དུས་སུ་སྦོར་བའྲི་ལམ་གྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང༌། ཡང་དག་པར་བྱང་

ཆུབ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་མྲི་ལྡན་པས་མཐོང་བའྲི་ལམ་གྲི་ཡོན་ཏན་བདེན་པར་མེད་པ་

དང༌། མ་”འོངས
2
་པ་དངོས་པོར་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཐོང་ལམ་གྲི་དུས་སུ་སྒོམ་པའྲི་

ལམ་གྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཞྲི་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པས་ཐེག་ཆེན་གྲི་

མ་ངན་ལས་འདས་པར་སྦོར་བའྲི་ལམ་དང༌། སོང་པ་ཉྲིད་གསར་དུ་མངོན་པར་

བསྒྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཐོང་ལམ་པའྲི་ལམ་དང་རང་བཞྲིན་མེད་པ་མཐོང་ཟྲིན་སྒོམ་

པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒོམ་པའྲི་ལམ་སེ་མདོར་ན་དངོས་དང་ལྡོག་པ་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་

སྒོ་ནས་སྐབས་འདྲིར་བསན་པའྲི་ཡུལ་དགུ་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་

རོག་པ་ལྷན་སྐེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒོམ་སངས་གཟུང་བའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་དངོས་

ཡྲིན་ཏེ། ཁོད་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་འཇུག་བྱར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་ལྷན་སྐེས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉེན་པོ་གང་གྲིས་སོང་ཞེ་ན། སྒོམ་སངས་འཇུག་པ་གཟུང་རོག་རྣམ་པ་དགུ་

ཆོས་ཅན། སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་སྦོར་བའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། སྦོར་

བའྲི་གནས་སྐབས་འདྲི་སང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །

ཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲིས་གཉེན་པོ་དང༌། ལྷག་མས་ལྡོག་བྱ་ཉན་རང་གྲི་ལམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའྲི་ཡུལ་དགུ་བསན་ཏོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཐེག་ཆེན་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༠བ༡ན།   གཟུང    ཞོལ། ༢༠༠ན༡ན།   བཟུང

2  མ་ཕྱི། ༡༦༠བ༢ན།   འོངས    ཞོལ། ༡༠༠ན༢ན།   འངས
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དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མྲི་སྐེ་བ་

དང༌། གཞན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་མེད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྲིང་པོ་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པ་དང༌། སྦོར་ལམ་དུ་ཉན་

ཐོས་ཀྲི་སོགས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོགས་དང༌། མཐོང་ལམ་དུ་ཐབས་ཁད་

པར་ཅན་དང་འབེལ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོགས་དང༌། སྒོམ་ལམ་དུ་མཚན་མར་

དམྲིགས་པ་སོགས་དང༌། མྲི་སོབ་ལམ་དུ་མྲི་རག་སོགས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་སྒོམ་པ་ལ་

བལྟོས་པ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒོམ་པ་མེད་པ་དང༌། ཆོས་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པ་ཡང་མེད། 

གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་མྲི་དམྲིགས་པ་ཡང་མེད་པས། གནས་ལུགས་སྒོམ་པ་ཡང་

མེད་གཏན་ནས་སྒོམ་པ་མེད་པ་ཡང་མྲིན་པ་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་

པས་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རོགས་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་རྣམས་ལ་དམྲིགས་པའྲི་གཟུང་བའྲི་

རྣམ་པར་རོག་པ་གཉྲིས་པ་རྣམ་པ་དགུའོ། །དེ་དག་གྲི་གཉེན་པོ་གང་ཞེ་ན། གནས་

སྐབས་དེ་ན་སང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་སེམས་དང་སེམས་ལས་

བྱུང་བ་འཇུག་པ་བར་ཆད་མེད་པའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ནམ་གཉེན་པོ་ཅན་

ཡྲིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཉན་རང་གྲི་ལམ་འབས་ལྡོག་བྱར་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་

ལྷན་སྐེས་ཆོས་ཅན། སྒོམ་སང་ལྡོག་པ་གཟུང་རོག་ཡྲིན་ཏེ། སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གྲི་སང་བྱ་གང་གྲིས་ཐེག་དམན་ལ་ལྡོག་བྱར་ཞེན་པའྲི་རོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་འཛིན་རོག་ལ། རས་འཛིན་རོག་པ་དང་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་གཉྲིས་
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སོ། །དང་པོ་ལ་”མཚམས
1
་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དྲུག་གྲིས་

ཡུལ་དང༌། ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡུལ་ཅན་རོག་པའྲི་ངོ་བོ་སོན་”ཏོ
2
། །ཡུལ་ལ་ཡང་ཤེས་

བྱའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། ཉན་ཐོས་དང་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཤེས་རབ་གཉྲིས། 

ཐབས་གཉྲིས། སོ་སྐེའྲི་ལྟ་སྤོད་གཉྲིས་རྣམས་རྲིམ་བཞྲིན་ནོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། ཕུང་པོ་

ལས་མ་གཏོགས་པའྲི་རས་སུ་ཡོད་པར་ཡང་མ་སྐེས་པས་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་

པ་དང་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་དང༌། ཐམས་

ཅད་དུ་ཁབ་པར་འགྲོ་བའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་བས་

ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་ཐ་སད་དུ་སོང་པ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མངོན་པར་ཞེན་པ་མ་སངས་པས་ཉན་རང་གྲི་ཤེས་རབ་ཆོས་ལ་འཆགས་པ་དང༌། 

བདེན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་མེད་པར་རོགས་པས་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཇྲི་ལྟ་བར་

རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང༌། ཉན་རང་ཆེན་པོ་གསུམ་གྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་མྲི་བྱེད་

པས་རང་དོན་དུ་དངོས་པོར་འཛིན་པའྲི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང༌། བྱང་སེམས་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་མཚན་མར་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྲིས་

ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང༌། བྱྲིས་པ་རྣམས་འཕགས་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་མ་

ཞུགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མ་དག་པ་དང༌། བདེན་པའྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མཚན་མར་དམྲིགས་ཏེ་བསྒྲུབས་པས་སྤོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུགས་པ་སེ་མདོར་ན་ཇྲི་

སྐད་བཤད་པའྲི་ཡུལ་དགུ་ལ་སྔ་མ་མཐོང་སངས་སུ་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་བདེན་པར་

ཞེན་པའྲི་རོག་པ་ལྷན་སྐེས་རྣམ་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། སྒོམ་སངས་འཛིན་པར་རྣམ་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༡ན༤ན།   མཆམས    ཞོལ། ༢༠༡ན༢ན།   མཚམས   * མཚམས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༡ན༤ན།   ཏོ    ཞོལ། ༢༠༡ན༣ན།   ཏ



 1152 

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོག་པ་དང་པོ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་སྦོར་བ་ཉེར་”བསོགས
1
་ཀྲི་གནས་སྐབས་

ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ནམ་གཉེན་པོ་ཅན་གང་གྲི་རང་ཡུལ་གྲི་འཛིན་པ་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་

བོ་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་བཏགས་འཛིན་རོག་པ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད་གཉྲིས་ཀྲི་དང་

པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་

ནྲི་སྒོམ་ལམ་གྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་སེམས་ཅན་དུ་

བཏགས་པ་དང་སེམས་ཅན་དེར་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱུ་ཕུང་པོ་དག་བདེན་པར་སྣང་

བ་ཙམ་གྲི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། ”སྒོམ
2
་ལམ་དེ་དང་སང་གཉེན་དུ་འབེལ་

བ་ཡྲིན་ཏེ། སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲིས་ཡང་དག་པར་སང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་

པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་རྣམས་

ཀྲིས་ཡུལ་དང༌།  ཐ་མས་ཡུལ་ཅན་བསན་ཏོ། །འགྲེལ་པ་ནྲི། རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་མ་ལུས་

པའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སོགས་དང༌། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་ཐམས་ཅད་སོགས་

དང༌། གཞྲི་ཕུང་པོ་སོགས་སམ་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་

སོགས་དང༌། གཉེན་པོ་ཤེར་ཕྲིན་པ་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་སང་བྱ་ཐམས་ཅད་

སོགས་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་བྱ་དང་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དག་ངོ་བོ་དབྱེར་

མེད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་སོགས་དང༌། བདུད་ལ་སོགས་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་

ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས་ཐེག་དམན་དང་རྣམ་མཁེན་གྲི་ལམ་མྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་ལ་ཀུན་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༢ན།   བསོགས    ཞོལ། ༢༠༡བ༣ན།   བསོགས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༣ན།   སོམ    ཞོལ། ༢༠༡བ༦ན།   སམ
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ཏུ་རྨོངས་པ་དང༌། དོན་ལ་སོགས་དང༌། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་སོང་པ་

ཉྲིད་སོགས་དང༌། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་བདེན་པས་སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་

སུ་མ་ཤེས་པས་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་སེ། མདོར་ན་ཡུལ་དགུ་པོ་

དག་ལ་དམྲིགས་ནས་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བདེན་པར་སྣང་བའྲི་རོག་པ་

ལྷན་སྐེས་རྣམ་པ་དགུ་ཆོས་ཅན། སྒོམ་སངས་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐ་མར་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འཇུག་པ་བར་

ཆད་མེད་པའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་ཡུལ་ཅན་ནམ། གཉེན་པོ་གང་གྲི་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་འཛིན་པའྲི་བདེན་སྣང་གྲི་བོ་ལྷན་སྐེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ངག་དོན་ནྲི། 

གཉེན་པོ་སྒོམ་ལམ་ལ་བཞྲི་ཡོད་དེ། སྒོམ་སངས་རོག་པ་རྲིགས་མྲི་འད་བ་བཞྲི་ཡོད་

པས་སོ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྒོམ་

པའྲི་ལམ་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ཐམས་ཅད་བརེན་ཏེ། སྔ་མ་མཐོང་སངས་སོང་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྒོམ་སངས་རྣམ་པར་

རོག་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པ་དང༌། དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ནར་དེ་དག་གྲིས་བསྡུས་

པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སངས་པས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་པས་

འཆད་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་

ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་སངས་རོགས་ཀྲི་འབས་བུ་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་འཐོབ་པ་དེ་དག་

གྲིས་མཛད་པར་གྱུར་པ་ལ་ཆོས་ཅན། སྲིང་རེའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའྲི་བདེ་བ་སྐེས་པར་མཁས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
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ཐེག་པ་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འབད་རོལ་མེད་

པར་མངོན་དུ་འོང་བའྲི་རྣམ་པས་བརེན་པར་བྱེད་དེ། སྒོམ་པའྲི་ལམ་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་

གོམས་པས་རྣམ་པར་རོག་པ་རྲིགས་བཞྲི་པོ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡམས་ཀྲི་

ནད་དུ་གྱུར་པ་འདྲི ་རྣམས་ཟད་ནས་ཡོན་ཏན་གྲི ་གེགས་བྱེད་པ་མེད་པས་

སོ། །དཔེར་ན་ནད་ཟད་ཅྲིང་ལུས་རྒྱས་ཏེ། དགའ་བས་དབུགས་འབྱྲིན་པ་ཐོབ་པ་

བཞྲིན་དུའོ། །ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟར་མངོན་དུ་འོང་ཞེ་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུ་བོ་བཞྲི་པོ་

དག་བཞྲིན་དུའོ། །

བཞྲི་པ་བར་ཆད་མེད་པའྲི་རེ་མོ་ལ། ངོ་བོ། དམྲིགས་པ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། སྒོམ་པའྲི་ལམ་གྲི་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་

འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། འདྲིར་བར་ཆད་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བྱའོ། །གང་ཞེ་

ན། རང་གྲི་དངོས་འབས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་འཐོབ་པ་ལ་ལམ་གཞན་གྲིས་བར་ཆད་པ་

མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲིའོ། །འདྲི་མདོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་བསན་ཅེ་ན། 

འགའ་ཞྲིག་ནས་དཔེར་མཛད་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་བར་ཆད་མེད་རེ། ཁད་

པར་དུ་འཕགས་ཤྲིང་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་ནས་བསན་ཏོ། །ངག་

དོན་ནྲི། རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་པའྲི་རེ་སྦོར་ཡྲིན་ཏེ། རྣམ་

མཁེན་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་ནམས་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པར་མདོ་ལས་བསན་པའྲི་རེ་སྦོར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེའྲི་དམྲིགས་པ་ཅེས་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་
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ཚིག་དོན་འགྲེལ་”པ་ལས
1
་འཆད་པ་ནྲི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་

པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འདྲིའྲི་དམྲིགས་པའྲི་རྐེན་དུ་ཐ་སད་བྱ་སེ། དེས་བདེན་པའྲི་དངོས་

པོ་མེད་པར་དམྲིགས་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའྲི་གཞྲི་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

མཁེན་གསུམ་གྲི་དམྲིགས་རྣམ་མ་བརེད་པའྲི་དན་པ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་བར་

ཆད་མེད་རེའྲི་བདག་པོའྲི་རྐེན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་དབང་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

རང་བཞྲིན་གྲིས་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཆོས་ཅན། དེའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་

ཏེ། དེའྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ། མདོར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། འདྲི་

ལ་ནྲི་ཅེས་སོགས་ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། གནས་འདྲི་ལ་ནྲི། ཅེས་

སོགས་ཏེ་ངག་དོན་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བར་ཆད་མེད་རེའྲི་དམྲིགས་པ་ལ་བདེན་

གཉྲིས་རྣམ་འབྱེད་ཀྲི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་བདེན་གཉྲིས་འགལ་བར་རོད་པའྲི་ཀན་

ཀ་བསལ་བར་བྱ་སེ། མ་”བསལ
2
་ན། དམྲིགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་མྲི་རོགས་པའྲི་ཕྲིར། 

བར་ཆད་མེད་རེ་ཆོས་ཅན། ཟབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། བདེན་གཉྲིས་ལ་མྲི་མཁས་པས་ཁོད་ཀྲི་

དམྲིགས་པ་རོགས་དཀའ་བའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། བོའྲི་ནོར་ཅན་

སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི། རྐང་པ་དང་པོ་དགུས་ཡུལ་དང་དེ་ནས་ཕེད་ཀྲིས་རེན་གང་

ཟག་དང༌། དེ་ནས་ཕེད་ཀྲིས་ངོ་བོ་དང༌། དེ་ནས་གཉྲིས་ཀྲིས་དབྱེ་གྲངས་བསན་

ཏོ། །འགྲེལ་པ་ལ། བསལ་བྱ་ཀན་ཀ་དང༌། དེ་བསལ་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསྐེད་ཚུལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༢ན།   བ་ལས    ཞོལ། ༢༠༢ན༥ན།   པ་ལས   * པ་ལས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༢བ༥ན།   བསལ    ཞོལ། ༢༠༢བ༢ན།   གསལ
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ལོ། །དང་པོ་ནྲི། ལོག་པར་རོག་པ་བཅུ་དྲུག་གོ། གང་ཟག་གང་གྲི་ཞེ་ན། སྐེ་བོ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐབས་ལ་མྲི་མཁས་པ་མྲི་ཤེས་པས་དངོས་པོར་རབ་ཏུ་སྨྲ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལོག་པར་རོག་པའོ། །ངོ་བོ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕན་ཚུན་འགལ་བའྲི་ལྟར་

སྣང་བའྲི་དོན་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་བསྒྲུབས་པས་མྲི་འཐད་པ་སེམས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཅན་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་གྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ། །ཡུལ་གང་

ལ་ལོག་པར་རོག་ཅེ་ན། ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་རྣམ་མཁེན་གྲི་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རོག་

”པ་ཅན
1
་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རེན་ཅན་ཞེས་སོགས་སོ། །

བཅུ་དྲུག་པོ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་མཁེན་གྲི་དམྲིགས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། འདུས་

བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཁམས་དག་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཞེས་དོན་

དམ་གྲི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སུན་འབྱྲིན་པ་

དོན་དམ་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་དམྲིགས་པ་འཐད་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་དབུ་མ་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་དོན་དམ་གྲི་རྣམ་

གཞག་སུན་འབྱྲིན་པ་ལ་ཀུན་རོབ་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན་དེ་དག་ལ་

ལན་ཇྲི་ལྟར་”གདབ
2
་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་སྒོ་ཅན་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་རགས་

མ་གྲུབ་ཅེས་མཐའ་”གཅྲིག
3
་ཏུ་རགས་མ་གྲུབ་ཀྲི་ལན་འདེབས་པར་འདོད་པ་དང༌། 

ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་རགས་མ་གྲུབ། དོན་དམ་དུ་འདོད། 

དོན་དམ་དུ་དེའྲི་ཕྲིར་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་དེར་ཐལ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༣ན༡ན།   པ་ཅན    ཞོལ། ༢༠༢བ༦ན།   པར

2  མ་ཕྱི། ༡༦༣ན༣ན།   གདབ    ཞོལ། ༢༠༢ན༢ན།   བདབ

3  མ་ཕྱི། ༡༦༣ན༣ན།   གཅྱིག་གཅྱིག    ཞོལ། ༢༠༢ན༢ན།   གཅྱིག   * གཅྱིག
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ལན་འདེབས་པར་འདོད་པ་ནྲི་ཆེས་མྲི་འཐད་དེ། ཁོས་རྣམ་མཁེན་གྲི་དམྲིགས་པ་མྲི་

འཐད་པར་ཐལ་ཞེས་བརོད་པའྲི་ཚེ། དོན་དམ་དུ་རྣམ་མཁེན་གྲི་དམྲིགས་པ་མྲི་འཐད་

པའམ། ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་མཁེན་གྲི་དམྲིགས་པ་མྲི་འཐད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་

ངེས་པར་ཐལ་ཆོས་སུ་འགྲོ་དགོས་སམ། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མ་སོང་བར་རྣམ་

མཁེན་གྲི་དམྲིགས་པ་མྲི་འཐད་པ་ཙམ་ཐལ་ཆོས་སུ་སོང་ངོ་། །དེ་བཞྲིན་དུ་རགས་

ལ་ཡང་སྦར་རོ། །དེ་ལ་ཕྲི་མ་ལྟར་ན་ལན་འདེབས་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་དང་འགལ་

ལོ། །

དང་པོ་ལྟར་ན་སྒ་མྲི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ། སྒའྲི་མྲི་རག་པའམ་བུམ་པའྲི་མྲི་

རག་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲིག་ངེས་པར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་སུ་འགྲོ་དགོས་པར་ཐལ་

ལོ། །ཅྲི་སེ་མྲི་རག་པ་ཐམས་ཅད་དེ་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་ཅྲིང༌། རྣམ་མཁེན་གྲི་

དམྲིགས་པ་བདེན་གཉྲིས་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པས་མྲི་”མཚུངས
1
་སོ་ཞེ་ན། 

བདེན་གཉྲིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ཙམ་གྲིས་དམྲིགས་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ཞེས་

བརོད་པ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་དམྲིགས་པ་མྲི་འཐད་པ་དང༌། དོན་དམ་དུ་དམྲིགས་པ་མྲི་

འཐད་པ་གང་རུང་ཐལ་ཆོས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་དགོས་ན། སྒ་མྲི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚེ།  དོན་དམ་དུ་མྲི་རག་པ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་མྲི་རག་པ་གང་རུང་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཆོས་

སུ་ངེས་པར་འགྱུར་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་ནས་རང་ལུགས་ནྲི་དོན་དམ་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་”ཀ
2
ལ། ”བདེན

3
་དངོས་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༣ན༧ན།   མཆུངས    ཞོལ། ༢༠༢ན༦ན།   མཚུངས   * མཚུངས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༣བ༡ན།   ལ    ཞོལ། ༢༠༢བ༢ན།།   ཀ   * ཀ

3  མ་ཕྱི། ༡༦༣བ༡ན།   བདེན    ཞོལ། ༢༠༢བ༢ན།   བདོན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་དམྲིགས་པ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ལན་དང༌། ཀུན་རོབ་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་ལ། ཀུན་

རོབ་ཏུ་དེ་ལྟར་ཀང༌། བདེན་དངོས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་དུ་མྲི་འཐད་པས། ཁབ་པ་

མ་ངེས་སོ་ཞེས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ལན་གདབ་པར་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་སྦར་རོ། །དམྲིགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ངེས་པར་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་དམྲིགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ངེས་པར་གཟུང་བ་

ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དང༌། རྣམ་མཁེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང༌། 

དངོས་པོ་མེད་པ་མྲི་དམྲིགས་པས་སོ། །ཞེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ལ་དང༌། བདེན་གཉྲིས་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ལ་དང་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་པར་

ཐལ། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་དམྲིགས་པས་སོ། ཞེས་སྦར་བ་ལ་དང༌། སངས་རྒྱས་

མེད་པར་ཐལ། རོགས་པར་བྱ་བ་མེད་པས་སོ། ཞེས་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་

དང༌། ཆོས་མེད་པར་ཐལ། མྲིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ་ཞེས་ཆོས་དཀོན་

མཆོག་ལ་དང༌། དགེ་འདུན་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་དམྲིགས་པ་

བཀག་པས་སོ་ཞེས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལ་དང༌། ཐབས་མཁས་མེད་པར་ཐལ། 

ལམ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་དམྲིགས་པས་སོ་ཞེས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ལ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་མངོན་རོགས་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ངོ་བོ་རོགས་པ་བཀག་པས་སོ་ཞེས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་

ལ་དང༌། རག་སོགས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་མྲིན་པར་ཐལ། མྲི་རག་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ་ཞེས་རག་པ་ལ་སོགས་པར་

ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པ་ལ་དང༌། ལམ་སྒོམ་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ལམ་རྣམ་པར་འབས་བུ་

མངོན་སུམ་དུ་མྲི་བྱེད་པས་སོ་ཞེས་ལམ་ལ་དང༌། སང་བྱ་མེད་པར་ཐལ། དོར་བྱ་

མེད་པས་སོ། །གཉེན་པོ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། བང་བྱ་མེད་པས་སོ་ཞེས་མྲི་མཐུན་

པའྲི་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་ལ་སོགས་པར་རོག་པ་གཉྲིས་དག་དང༌། མཚན་ཉྲིད་མྲི་

འཐད་པར་ཐལ། རེན་ཆོས་ཅན་མེད་པས་སོ་ཞེས་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་དང༌། ཡུལ་

སྒོམ་པ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། བསྒོམ་བྱ་རང་དང་སྤྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པས་སོ་

ཞེས་སྒོམ་པ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། བར་ཆད་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསྐེད་པར་བྱའོ། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་

ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགེ་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ཐབས་གང་གྲིས་ཞེ་

ན། འགལ་རྐེན་ལོག་རོག་དེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་སོང་དུ་བསལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་སྒོ་ནས། 

མཐུན་རྐེན་དམྲིགས་རྣམ་ལ་ངེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པ་བསྐེད་ནས་

སོ། །ལོག་རོག་ཇྲི་ལྟར་སེལ་ཞེ་ན། བདེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་བརེན་པ་ཐབས་ལ་མཁས་

པས་སེལ་དགོས་ཏེ། རོད་པའྲི་ཚུལ་བདེན་གཉྲིས་གང་རུང་རེ་ལ་བརེན་པའྲི་ཁས་

བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཅྲིག་ཤོས་སུན་འབྱྲིན་པར་བྱེད་པ་དེ་བས་ན་ཀུན་

”རོབ
1
་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་ལ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་དོན་དམ་དང༌། དོན་དམ་སྒོ་ཅན་གྲི་

ཀན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའྲི་ལན་གདབ་དགོས་པས་

”སོ
2
། །ངག་དོན་ནྲི། བར་ཆད་མེད་རེ་བསྐེད་པར་འདོད་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦༤ན༤ན།   རོབ    ཞོལ། ༢༠༣བ༡ན།   རབ

2  མ་ཕྱི། ༡༦༤ན༤ན།   ས    ཞོལ། ༢༠༣བ༡ན།   སོ   * སོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཁེད་ཀྲིས་བར་ཆད་མེད་རེ་བསྐེད་པའྲི་འགལ་རྐེན་སེལ་ཞྲིང་མཐུན་”རྐེན་ངེས
1
་པ་

བསྐེད་པ་ལ་བདེན་གཉྲིས་རྣམ་འབྱེད་ཀྲི་ཐབས་ལ་མཁས་དགོས་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་

བདེན་གཉྲིས་འགལ་བར་”བརད
2
་པའྲི་དོན་དམ་”སྒོ

3
་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་ལ་ཀུན་རོབ་

དང༌། ཀུན་རོབ་སྒོ་ཅན་གྲི་ཀན་ཀ་ལ་དོན་དམ་གྲི་སྒོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར༌། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་མངོན་

པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་

བའྲི་སྣང་བ་ལས་སྐབས་ལྔ་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་བརན་པ་ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་སྒོམ་པ་མཐར་གྲིས་པའྲི་སྦོར་བ་ལ་

གསུམ། འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར། འབེལ་པ་ཅན་གྲི་རབ་བྱེད་བཤད། 

སྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། རེ་སྦོར་གྲི་འོག་ཏུ་མཐར་གྲིས་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་

པ་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རེ་མོའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་སེམས་

ཀྲིས་མཁེན་གསུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སོགས་སོ་སོ་བ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དང༌། མཁེན་གསུམ་རྣམ་པར་བསྡུས་པ་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་སྐབས་ཉྲིད་དུ་

རོགས་པའྲི་དོན་རྣམས་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ལ་”བང
4
་ནས་བརན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་

རྣམ་པར་སྒོམ་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦༤ན༤ན།   རྐྱེན་ངེས    ཞོལ། ༢༠༣བ༢ན།   རྐྱན་ངས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༤ན༥ན།    ཞོལ། ༢༠༣བ༢ན།   བརྩོད   * བརྩད

3  མ་ཕྱི། ༡༦༤ན༥ན།    ཞོལ། ༢༠༣བ༢ན།   སོམ

4  མ་ཕྱི། ༡༦༤བ༡ན།   བླང    ཞོལ། ༢༠༣བ༥ན།   སླངས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པ་ལ། ར་བ་ནྲི། སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སྦྲིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བར་

དག་དང༌། བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་རེས་སུ་དན་པ་དྲུག་དང༌། 

དེ་དག་རྣམ་པར་དག་”བྱེད་ཆོས
1
་ཐམས་ཅད་བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་སྔར་རོགས་ཟྲིན་གོམས་པར་བྱེད་པའྲི་སྦོར་བ་དེ་ཆོས་ཅན། མཐར་གྲིས་

པའྲི་བྱ་བར་བཞེད་དེ། ཐེག་ཆེན་གྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲིས་སྔར་ཐོབ་ཟྲིན་རྣམས་བརན་

པོར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒོམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འགྲེལ་པ་

ལ་གསུམ་ལས། སྦོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ནྲི། སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དྲུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པས་ས་བཅུ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་བྱང་སེམས་སྦོར་ལམ་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། སྐབས་འདྲིར་མཐར་གྲིས་པའྲི་བྱ་བར་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རང་གྲིས་”སྔར
2
་ཐོབ་ཟྲིན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་རྣམས་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་བརན་པོར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྒོམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ས་བཅུ་རོགས་པ་ལ་ཕར་ཕྲིན་བཅུ་རོགས་དགོས་པ་མྲིན་ནམ་ཞེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་ལྷག་མ་བཞྲི་ནྲི་ཤེར་ཕྲིན་པའྲི་ནང་དུ་འདུས་པར་རོ། །

གཉྲིས་པ་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ། རེན་དཀོན་མཆོག་དན་པ་ནྲི། དན་པ་ཉེ་

བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་དང༌། འཕགས་

པའྲིལམ་ཡན་ལག་”བརྒྱད
3
་པ་སེ་ལམ་གསུམ་དོན་དམ་པར་དན་པ་མེད་ཅྲིང་ཀུན་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༤བ༢ན།   བེད་ཆོས    ཞོལ། ༢༠༤ན༡ན།   བང་ཚོས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༤བ༤ན།   སར    ཞོལ། ༢༠༤ན༣ན།   སྔར   * སྔར

3  མ་ཕྱི། ༡༦༤བ༦ན།   བརྒྱད    ཞོལ། ༢༠༤ན༥ན།   བརྐྱད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོབ་ཏུ་རྒྱུ་ལམ་གསུམ་པོ་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་

དན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་”ངེས
1
་པར་འབྱེད་པའྲི་ཆ་དང་མཐུན་པ་

དང༌། མཐོང་བ་དང༌། སྒོམ་པའྲི་ལམ་རོད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། ངག་དོན་ནྲི། དན་པ་

ཉེར་གཞག་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པར་བྱེད་པའྲི་སྦོར་ལམ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་སྔར་དང་འད། འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་

ངག་དོན་འདྲི་བཞྲིན་དུ་ཕལ་ཏེ་དགོད་པར་བྱའོ། །དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་

མ་བསན་པའྲི་ཆོས་སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་དོན་དམ་པར་དན་པ་མེད་ཅྲིང་ཀུན་

རོབ་ཏུ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་འཕགས་པ་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་དགེ་འདུན་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལམ་

གྲི་གཞྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ལམ་གྲི་ཡན་ལག་གཏོང་བ་དང༌། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་དབང་པོ་ལྷར་སྐེས་པའྲི་འཕགས་པ་རྣམས་”དོན
2
་དན་ཅྲིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་དན་པའོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའྲི་

སྦོར་བ་ནྲི། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་

ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་སྔར་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཕྲིས་རོགས་ཟྲིན་གོམས་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། སྐབས་འདྲིར་མཐར་གྲིས་པའྲི་བྱ་བར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། རགས་ནྲི་

སྔར་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་ཤེར་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་མཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་

རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་པའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༤བ༧ན།   ངེས    ཞོལ། ༢༠༤ན༦ན།   ངས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༥ན༢ན།   དོན    ཞོལ། ༢༠༤བ༢ན།   དན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྐབས་དྲུག་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

བཞྲི་པ་བརན་པ་ཐོབ་ནས་སྒོམ་པ་སྐད་ཅྲིག་མའྲི་སྦོར་བ་ལ། འབེལ་བཀོད་

པས་མཚམས་སྦར། འབེལ་བ་ཅན་གྲི་རབ་བྱེད་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཐར་གྲིས་པའྲི་འོག་ཏུ་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པ་མངོན་པར་རོགས་

པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྦོར་བ་འཆད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མཐར་གྲིས་པའྲི་མངོན་

པར་རྣམ་པར་སྒོམ་པ་”ནྲི
1
། སྔར་ཐོབ་པ་དེ་དག་ཉྲིད་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་གྲིས་

བསྒོམས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྒོམ་ནུས་ཏེ། བརན་པ་

ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཚིག་གྲི་དོན་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། སྐད་ཅྲིག་

མའྲི་སྦོར་བ་བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་དབྱེ་གཞྲི། གང་ལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དབྱེ་ཞེ་ན། དབྱེ་གཞྲི་

ནྲི་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དབྱེ་ན་རྣམ་པར་སྲིན་པ་མྲིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་

སྲིན་པ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་དང་། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་བཞྲིའོ། །ཇྲི་

ལྟར་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་

བྱེད་ཚུལ་དང༌། ཡུལ་རོགས་ཚུལ་གྲི་ལྡོག་པས་བཞྲིར་ཕེ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་

ལྟར་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནྲི་འབད་རོལ་གྲིས་

བསྐེད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྣམ་པར་སྲིན་པ་མྲིན་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་མངོན་

དུ་བྱེད་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་རྣམ་པར་སྲིན་པ་མེད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་ཞེས་བྱའོ། །དག་

སའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནྲི་འབད་མེད་དུ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་སྲིན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༥ན༥ན།   ནྱི    ཞོལ། ༢༠༤བ༦ན།   ན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་རྲིགས་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་སྐད་

ཅྲིག་སྦོར་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་བྱང་གྲི་ཆོས་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་མེད་

པར་ཤེས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་དང༌། ཆོས་ཐམས་

ཅད་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་རོགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་

སྐད་ཅྲིག་སྦོར་ཞེས་བྱའོ། །མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནྲི་རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྔར་སོབ་

ལམ་གྲི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རྲིགས་གཅྲིག་མངོན་དུ་

བྱས་པའྲི་དུས་དེའྲི་ཚེ་སོབ་ལམ་དུ་ཐོབ་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རྲིགས་ཐམས་

ཅད་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་ཅྲིང༌། དེའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་དེ་རྣམ་མཁེན་

གྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མདོ་ལས་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་དང་ལྡན་པའྲི་

ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་

ཆུབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ནྲི་ཚིག་

དོན་གྲིས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྦོར་བ་དེ་ཡང་ལྡོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ཡོད་པ་ལས་

དང་པོ་རྣམ་པར་སྲིན་པ་མྲིན་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་ལ། དངོས་དང༌། དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་

དཔེ་གཉྲིས༌། དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དང་པོ་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་

འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། ཐུབ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱུན་མཐའ་པའྲི་རོགས་པ་

ནྲི་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྦོར་བ་

དང་པོར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། རྣམ་པར་སྲིན་པ་མྲིན་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཆོས་རྲིགས་

གཅྲིག་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་དུས་སུ་ཀུན་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་སོབ་ལམ་གྲི་ཡེ་
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ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་མངོན་དུ་བྱེད་ན། མང་པོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་

པའྲི་ཤེས་པས་གཅྲིག་ཡུལ་དུ་བསྡུས་པ་ཡོད་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྲི་འོན་ཀང་

ཟག་མེད་ཀྲི་ཆོས་གཅྲིག་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དུ་མ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་

དེ། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་དམྲིགས་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་

རྒྱུན་མཐའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་”དེས་
1
དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

སོ་སོར་ངེས་པར་འཛིན་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་བལ་བ་ངོ་བོས་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་

ནས་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུའྲི་བར་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ཡུལ་དུ་

བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་གཞུང་འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

ཡུལ་ཅན་གྲིས་གཅྲིག་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནྲི་ཀུན་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་ཏེ། ཡུལ་གཅྲིག་

གྲིས་ཀུན་བསྡུས་པའྲི་ཕྲིར་ཅེས་པ་ལ་སྦོར་བ་ནྲི། བོ་ཆོས་དང་དོན་ཆོས་ཁད་པར་

མེད་པར་འཁྲུལ་བའྲི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་ལ། ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་མངོན་དུ་

བྱས་པ་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གཞུང་འོག་མ་ར་འགྲེལ་གྲིས་འཆད་

པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འདྲིར་ནྲི་དེའྲི་སྒྲུབ་བྱ་ཉྲིད་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཅྲིག་ཡུལ་

དུ་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཀུན་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་པར་ལུང་གྲིས་ཀང་འགྲུབ་སེ། 

འཕགས་པ་ལྷའྲི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་གྲི་ངོ་བོར་གཅྲིག་པ་

ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་དབྱྲིངས་དེ་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་མ་

ཟད་དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་

མ་ཟད་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀང་ཡྲིན་པས་གང་གྲིས་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༦ན༡ན།   དེས་    ཞོལ། ༢༠༥བ༥ན།   -དེས་
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གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དེ་ཡྲིས་དངོས་པོ་

ཀུན་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

ལུང་འདྲིས་ཆོས་ཉྲིད་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་གནས་ལུགས་ཡྲིན་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ཀུན་

གྲི་གནས་ལུགས་ཡྲིན་ཅེས་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་གྲིས་འཆད་པ་

ལྟར་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་དེ་དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅེས་པར་

བཤད་ན། བུམ་པའྲི་སེང་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཆ་དེ་ཀ་བའྲི་སེང་དུ་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའྲི་ཆ་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་བས་གྲངས་ཅན་གྲི་སྤྲི་

གཙོ་བོ་དང༌། ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། ཁ་ཅྲིག་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་གཅྲིག་

གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་འདུས་ཞེས་འཆད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། 

དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་གཅྲིག་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་གཞྲི་མ་གྲུབ་པས་དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་ཉྲིད་དུ་འདུས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཡང་ཇྲི་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་

འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། བྱང་སེམས་རྒྱུན་མཐའ་པ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་

ཁོ་ན་ལ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་དམྲིགས་ན་དེ་དང་རྲིགས་མཐུན་པ་མངོན་

དུ་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྔོན་གྲི་སྲིན་གྲི་འཕེན་པ་དང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རོ་གཅྲིག་པར་

གོམས་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་མཐུས་དེ་ལྟར་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་
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སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི། རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཤེར་ཕྲིན་པའྲི་

སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྦོར་བ་གཉྲིས་པ་

ཡྲིན་ཏེ། སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་སྲིན་པའྲི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པར་

གྱུར་པའྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་

ནས་རོགས་པའྲི་སོབ་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ནམ་གྲི་ཚེ་རོགས་

ཞེ་ན། གང་གྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཉེན་པོ་བསྒོམས་པས་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ན་རྣམ་པར་བྱང་བའྲི་ཕོགས་རྣམ་པར་སྲིན་པ་ཆོས་

ཉྲིད་ཀྲི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་

སོན་ཀའྲི་ཟླ་བའྲི་འོད་བཞྲིན་དུ་དཀར་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐེས་པ་དེའྲི་ཚེའོ། །

གསུམ་པ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་

སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི། རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྐད་

ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པ་མངོན་པར་རོགས་པ་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྦོར་བ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་པ་ནས་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པའྲི་སོབ་ལམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་

མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པས་ནའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔོན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས་སྒྲུབ་པས་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་དེ་ལྟར་

ཤེས་པའྲི་ཕྲིར། 

བཞྲི་པ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་སྦོར་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་

སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི། རྒྱུན་མཐའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྐད་

ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྦོར་བ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནོ། །ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་དུ་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་ཁོ་

ནས་རོགས་པའྲི་སོབ་ལམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པས་ནའོ། །དེ་ལྟར་རོགས་

ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡུན་རྲིང་མོ་ཞེས་པ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུང་

འཛིན་གཉྲིས་སུ་བདེན་པ་དང་བལ་བ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རོགས་ནུས་

པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤེར་ཕྲིར་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་མངོན་

པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་པའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་

པའྲི་སྣང་བ་ལས་སྐབས་བདུན་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་བའོ། །

གསུམ་པ་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ། འབེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦར། 

འབེལ་པ་ཅན་གྲི་རབ་བྱེད་བཤད། སྐབས་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། སྐད་

ཅྲིག་སྦོར་གྲི་འོག་ཏུ་ཆོས་སྐུ་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་

པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྒོམ་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་གཉྲིས་པ་

ལ། ཆོས་ཀྲི་སྐུར་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་སྤྲི་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་དང༌། 

འཕྲིན་ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་བ་སོ་སོའྲི་

ངོ་བོ་དང་། དངོས་བཏགས་དཔད་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྲི། གཞན་དག་ན་རེ། 

འཕགས་པ་ལྟར་ན། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དང་”སྤྲུལ
1
་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༧ན༥ན།   སྦུ    ཞོལ། ༢༠༧བ༡ན།    སྦོལ  * སྤྲུལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

སྐུ་སེ་གསུམ་ཁོ་ནར་”ངེས
1
་པ་ཡྲིན་ལ། སོབ་དཔོན་ལྟར་ན་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ཉེར་གཅྲིག་པོ་རྣམས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་སྐུ་ལོགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་ནས་སྐུ་བཞྲི་

ཁོ་ནར་བཞེད་ཀྲི། སྐུ་གསུམ་དུ་མྲི་བཞེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། སོབ་

དཔོན་སྐུ་གསུམ་དུ་མྲི་བཞེད་ན། འགྲེལ་ཆེན་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ལྡན་སྐུ་ནྲི་

གསུམ་པོ་ངེས་པར་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་

ལོ། །འཕགས་པ་ཡང་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ངོ་བོ་

ཉྲིད་སྐུ་དང༌། གཟུགས་སྐུ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་སྐུ་ལོགས་པར་བཞེད་དགོས་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་མཁེན་ལ་སོགས་པའྲི་རོགས་པའྲི་ཆ་

ཐམས་ཅད་སྐུ་མྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་འཕགས་པ་ལྟར་ན། ཟག་

མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཡོན་ཏན་ཡང་ཡོན་ཏན་

ཅན་གྲི་ཁོངས་སུ་འདུས་པས་སྐུ་ལོགས་པར་མྲི་འཐད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་

གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཀང་སྐུ་ལོགས་པར་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌། 

གཟུགས་སྐུ་”རང
2
་བཞྲིན་དང་རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁོངས་སུ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར་

འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་སྐུ་ཡྲིན་ན་སྐུ་མྲིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ་ཏེ། ཆོས་སྐུ་ཡྲིན་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་བཞེད་ཅྲིང་

སྐུའྲི་དོན་ནམ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་སྐུ་ཞེས་པའྲི་སྒ་སྦར་བ་དེ་བཏགས་པ་བའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པར་བཞེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བར། དེ་ལ་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ནྲི། སྔོན་གྲི་

གནས་སྐབས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་ནས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡྲིན་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦༧ན༥ན།   ངེས    ཞོལ། ༢༠༧བ༡ན།   ངས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༧བ༡ན།   རའ    ཞོལ། ༢༠༧བ༥ན།   རང   * རང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་བས་ན་འཕགས་པ་དང་སོབ་དཔོན་གཉྲིས་ཀ་ཡང༌། 

མདོར་བསྡུ་ན་རང་དོན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། གཞན་དོན་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་སུ་བསྡུ་

བ་དང༌། གཟུགས་སྐུ་ལ་ལོངས་སྤྲུལ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བས་སྐུ་གསུམ་དང༌། ཆོས་སྐུ་ལ་

སངས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་དང༌། རོགས་པ་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བས་

སྐུ་བཞྲིར་དབྱེར་རུང་བར་བཞེད་པ་ལ་ནྲི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། འོན་ཀང་

སྐབས་འདྲིའྲི་གཞུང་གྲི་འཆད་ཚུལ་ལ་མྲི་མཐུན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་འཕགས་པ་

ལྟར་ན། བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང༌། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། ཐུབ་

པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྒྱས་བཤད་ཡྲིན་པས། གཞུང་དེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆོས་སྐུར་བཞག་པའྲི་སྐུ་དང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་གཉྲིས་ལས་

གང་རུང་ཞྲིག་བསན་ན་བསན་མཉམ་དུ་འདོད་དགོས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་ཕོགས་

མཐུན་ཚད་མེད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐུ་ལོགས་པར་

བཞག་པའྲི་ཆོས་སྐུར་འཆད་པ་ཡྲིན་ན། ཐུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ནྲི། སོགས་ཀང་དེ་

ཉྲིད་འཆད་པར་འགྱུར་བས། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞུང་སྔ་ཕྲི་

གཉྲིས་ཀས་ཀང་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཁོ་ན་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་ལ་སོབ་དཔོན་ནྲི་

གཞུང་དེ་གཉྲིས་མདོར་བསན་རྒྱས་བཤད་མྲིན་གྲི། དང་པོས་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌། 

གཉྲིས་པས་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཆོས་སྐུར་བཞག་པ་དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ཡྲིན་པས་

འདྲིར་སྐུ་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བཞེད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

དག་གྲི་བརྒལ་ལན་ནྲི་ཚིག་དོན་གྲིས་རོགས་པར་ནུས་སོ། །

གཉྲིས་པ་སོ་སོའྲི་ངོ་བོ་ནྲི། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད། སོབས་སོགས་བལ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

འབས་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་དང་ལྡན་པའྲི་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། ལོངས་

སྤོད་རོགས་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུར་

གྱུར་པའྲི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྲི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་སྤྲུལ་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད། བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་བདག་”འབས
1
་གང་ཞྲིག །སོ་སྐེ་ལས་དག་ལ་ཡང་དངོས་སུ་

སྣང་བའྲི་གཟུགས་སྐུའོ། །བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

བསན་པའྲི་ཆོས་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུར་

གྱུར་པའྲི་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་གོ །འདྲི་དག་གྲི་སྤོས་པ་རྒྱས་པར་གཞན་

དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་འདྲིར་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་དངོས་བཏགས་དཔད་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་སངས་རྒྱས་

མྲིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་མྲི་མཁེན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། མཁེན་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རམ། མཁེན་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་

མ་གྲུབ་སེ། སོབས་སོགས་བལ་འབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འདྲི་ལ་མངའ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་འདྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། 

།གཉྲིས་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཀང་སངས་རྒྱས་མྲིན་པར་ཐལ་

ལོ། །གཞན་ཡང་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་

པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀང་མྲིན་པར་ཐལ། དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་

འགོག་བདེན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གཟུགས་སྐུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༨བ༢ན།   འབས    ཞོལ། ༢༠༨ན༢ན།   འདས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་ཀང་སངས་རྒྱས་མྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ”དེ
1
་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་བར། ཇྲི་ལྟར་བྱཻཌཱུརྱའྲི་ས་གཞྲི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་

ལུས་ཀྲི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་འགྲོ་སེམས་ས་གཞྲི་གཙང་མ་

ལ། །ཐུབ་པའྲི་དབང་པོའྲི་སྐུ་ཡྲི་གཟུགས་བརྙན་འཆར། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། 

ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྲིས་ཁག་ཕྱུང་བའྲི་

མཚམས་མེད་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀའ་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་བ་

དང༌། སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ན་དངོས་སུ་ཆོས་འཁོར་མྲི་བསྐོར་བས་ཁབ་པར་ཐལ་བ་

དང༌། བྱང་སེམས་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའྲི་སངས་རྒྱས་མྲི་སྲྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །རྒྱུད་

བའྲི་ལུང་དེ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་བྱཻ་ཌཱུརྱའྲི་ས་གཞྲི་གཙང་མ་ལ་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་

འཆར་གྲིས་ཕལ་པ་ལ་མྲི་འཆར་བ་ལྟར། གདུལ་བྱའྲི་སེམས་ལས་དག་ཅྲིང་གཙང་

བ་ལ་གཟུགས་སྐུའྲི་གཟུགས་བརྙན་ནམ་རྣམ་པ་འཆར་གྲི་མ་དག་པ་ལ་མྲི་འཆར་

ཞེས་པ་དང༌། རོག་པ་མེད་ཀང་གདུལ་བྱའྲི་དོན་བྱེད་པའྲི་དཔེ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་བརྒྱ་

བྱྲིན་གྲི་གཟུགས་བརྙན་བརྒྱ་བྱྲིན་མྲིན་པ་ལྟར། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མྲིན་ཞེས་

སོན་པ་མྲིན་པས་སྲིང་པོ ་མེད་པའྲི ་ཚིག་གྲིས་རྒྱུད་མ་རུངས་པར་མ་བྱེད་

ཅྲིག །གཉྲིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཡང་སོ་སོར་ཕེ་ན་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཇྲི་ལྟ་མཁེན་པ་དང་ཇྲི་སེད་

མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པ་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཆོས་ཉྲིད་འཇལ་བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། ཇྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༨ན༥ན།   དེ    ཞོལ། ༢༠༨བ༦ན།   ད
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སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཇྲི་སེད་པ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཆོས་ཅན་སྣ་

ཚོགས་པ་འདྲི་འཇལ་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ཇྲི་སེད་པ་དངོས་སུ་འཇལ་བ་མྲིན་ལ། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཇྲི་ལྟ་བ་དངོས་སུ་འཇལ་བ་མྲིན་ནོ། །འདྲི་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་

མྲིན་པར་འཇལ་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ། 

ཁོད་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མས་དངོས་སུ་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 

མ་གྲུབ་ན་ཁོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་

ཡྲིན་པ་བུད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་

བྱ་ཡྲིན་ན། དེས་དངོས་སུ་རྙེད་དོན་ཡྲིན་དགོས་པར་སོང་བས། མྱུ་གུ་དང་བདེན་

མེད་ཀྲི་ཚོགས་དོན་དེ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་འཇལ་བའྲི་རྲིགས་ཤེས་རེས་དཔག་

གྲིས་དངོས་སུ་རྙེད་དོན་དུ་ཐལ། དེའྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། 

དོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་

རྲིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱ་ཡྲིན་པ་ལ་དཔེ་དངོས་སུ་རྙེད་དོན་

ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅྲིང་།  དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

དངོས་སུ་གཞལ་ན་དེས་དེ་དངོས་སུ་རྙེད་དོན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་

ཐལ། དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཤེས་རེས་དཔག་ཡྲིན་པ་ལ། རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་

གཞལ་བྱ་ཡྲིན་ན་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བས་མ་ཁབ་ཅྲིང༌། དོན་དམ་

དཔོད་བྱེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་གཞལ་བྱར་གང་

སོང་ཐམས་ཅད་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྒོ་ནས་འཇལ་བས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡུལ་
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དེ་ལ་གཉྲིས་སྣང་ཡོད་ན་ཡུལ་དེ་ལ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་འགལ་བའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ནྲི་གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤོས་པ་མ་ལུས་པ་ཡང་ཞྲི་བ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་འདའྲི་”རྲིགས
1
་ཤེས་དེ་ཡང་མྱུ་གུའྲི་སེང་དུ་བདེན་པ་རྣམ་པར་

བཅད་ཙམ་ལ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་ལ་གཉྲིས་སྣང་མེད་ལ། 

མྱུ་གུ་དང་བདེན་མེད་ཀྲི་”ཚོགས
2
་དོན་ལ་གཉྲིས་སྣང་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་དཔོད་

བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་མྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་གྲི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་འཆད་པར་

འདོད་དོ། །གཞན་ཡང་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་དང༌། ཀུན་རོབ་དཔོད་བྱེད་

ཀྲི་ཚད་མ་མྲི་འགལ་ན། དེ་དག་གྲི་དངོས་སུ་རྙེད་དོན་གཉྲིས་ཀང་མྲི་འགལ་བར་

ཐལ། འགལ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་”གང
3
་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ། །འོ་ན་རྣམ་མཁེན་གང་ལ་བྱ་ཞེ་ན། 

ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ཇྲི་ལྟ་བ་ཡང་འཇལ་ལ། ཇྲི་སེད་པ་ཡང་འཇལ་མོད་ཀྲི། ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་དང་། ཇྲི་སེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་ཏེ། ”དཔེར
4
་ན་ཁ་

འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་སྔོན་པོ་འཛིན་ཡང་སྔོ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཡྲིན་མྲི་དགོས་པ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་དག་པ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་ཆོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༩ན༢ན།    ཞོལ། ༢༠༩བ༦ན།   རྱིག    བླ་བང་། ༢༣༡ན༡ན།   རྱིགས   * རྱིགས

2  མ་ཕྱི། ༡༦༩ན༡ན།   ཚོགས    ཞོལ། ༢༠༩བ༦ན།   ཆོགས

3  མ་ཕྱི། ༡༦༩ན༤ན།   གང    ཞོལ། ༢༡༠ན༢ན།   ག

4  མ་ཕྱི། ༡༦༩ན༥ན།   དཔེར    ཞོལ། ༢༡༠ན༣ན།   དཔར
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དབྱྲིངས་རོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཕྲིར་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཤེས་བྱ་ལ་ཇྲི་སེད་

པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཡུལ་འཇལ་ཚུལ་གྲི་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་ཤེས་བཞྲིར་

ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་རྲིས་སུ་མ་

ཆད་པར་དམྲིགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་། བདག་གཞན་

མཉམ་ཉྲིད་དུ་དམྲིགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཆོས་ཅན་

མཐའ་དག་གྲི་ནང་སེལ་གྲི་དབྱེ་བ་མ་འདེས་པར་རོགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་སོ་སོར་

རོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སྒོ་ལྔའྲི་སྣང་བ་ལ་འདོད་དགུར་དབང་བསྒྱུར་བའྲི་ནུས་པ་

དང་ལྡན་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་པའྲི་ཕྲིར། སོབ་དཔོན་

མ་ཏྲི་ཙི་ཏྲས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲིས་ཡུལ་རྣམ་པ་དང་བཅས་

པའམ། འོན་ཏེ་རྣམ་པ་མེད་པར་འཇལ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་སྔོན་གྲི་སོབ་དཔོན་དག་གྲི་

འཆད་ལུགས་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་འབྱུང་མོད་ཀྲི་གཞུང་འདྲིར་འཐད་པའྲི་ཕོགས་ནྲི་

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་རང་གྲི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རྲིག་གྲི་ཆ་

དང༌། ཡུལ་རོགས་པའྲི་ཆ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་རུང་ན། སངས་རྒྱས་ལ་རང་རྲིག་མེད་

པར་འགྱུར་ལ། ”ཡོད
1
་ན་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་འཆར་བར་གྲུབ་བོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དུ་འཐད་

དོ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

མྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་ཤེས་པ་ཡང་ཡྲིན། ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་

ཡང་ཡྲིན་པ་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར། གདུལ་བྱ་སོ་”སྐེས
2
་ཀང་རྣམ་མཁེན་མངོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༩བ༢ན།   ཡེད    ཞོལ། ༢༡༠བ༢ན།   ཡོད   * ཡོད

2  མ་ཕྱི། ༡༦༩བ༣ན།   སྐེས    ཞོལ། ༢༡༠བ༣ན།   སྐས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སུམ་དུ་མཐོང་བ་སྲྲིད་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར། འོན་ཀང་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་པོ་དེ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཡྲིན་གྲི་རས་གཞན་ནྲི་མྲིན་ཏེ། རས་གཞན་

ཡྲིན་ན་རྣམ་མཁེན་དང་དུས་མཉམ་ཞྲིང་རས་གཞན་ཡྲིན་པར་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་

ལ། དེས་ན་སངས་རྒྱས་མྲིན་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མྲིན་

ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། རོག་པ་དང་དེ་མོང་རང་རྲིག་

བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་བྱ་བ་ལས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། བྱེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པ་

གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་རྐེན་ལས་བྱུང་བའྲི་གདུལ་

བྱའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་མཐོའམ་ངེས་ལེགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་དགེ་ལེགས་སོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡོད་པའྲི་དེ་དག་སྒྲུབ་པའྲི་ནུས་པའོ། །དེ་ལ་སྔ་མ་

དངོས་དང༌། ཕྲི་མ་བཏགས་པ་པའོ། །གཉྲིས་པ་ཡན་ལག་གྲི་དོན་ལ། རེན་སྐུའྲི་དབྱེ་

བ་དང་བརེན་པ་འཕྲིན་ལས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་

སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞྲི་ཡྲིན་པ་ལས། དང་པོ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་འཆད་

དོ། །དེ་ལ་ར་བ་ནྲི་འཕགས་པ་ལྟར་ན་ཐུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ནྲི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་

པར་དག་ཅྲིང་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་གང་དག་ཐོབ་པར་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གྲི་

རང་བཞྲིན་ནམ་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ནོ། ཞེས་འཆད་ལ། དེ་

ལྟར་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །སོབ་དཔོན་ལྟར་ན། 

ཐུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ནྲི་སོབ་ལམ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་དག་བསྒོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྲིང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གློ་བུར་གྲི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་གདོད་མ་ནས་རྣམ་པར་

དག་པའྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །འགྲེལ་

པ་ལ་དངོས་དང༌། ཆོས་ཅན་གྲི་སྐུ་གསུམ་ལོགས་སུ་བཞག་པའྲི་དགོས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཆོས་

ཅན། ཟག་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་”ཡེ
1
་ཤེས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ ་བོ ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གང་དག་ཡྲིན་པ་དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དྲི་མ་རྣམས་གློ་

བུར་བ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་དག་ཅྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་

དྲི་མས་དབེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཆོས་ཅན། འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གྲིས་མངོན་དུ་བྱས་པའྲི་སྒོ་

ནས་འཐོབ་ཀྲི་རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་གསར་དུ་བསྐེད་ཅྲིང་བྱས་པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་རོགས་པས་ཆོས་ལ་དྲི་མ་

བསལ་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཐོབ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། རང་ཉྲིད་བཅོས་མ་མྲིན་པའྲི་གནས་

ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་

སོགས་སྨྲས་པ་ལ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་སྐུ་ལོགས་པར་འཇོག་པ་མྲི་

འཐད་པར་ཐལ། དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་ཆོས་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༠ན༢ན།   ཡེ    ཞོལ། ༢༡༡ན༥ན།   ཡ
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ཅན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དེ་དང་ཐ་མྲི་དད་ཀང༌། ཐ་དད་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ཀང་ཡང་དག་པའྲི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་སྣང་བ་གང་ཟག་སོ་སོའྲི་ཇྲི་ལྟར་མོས་པས་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

བསན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་པས་ཇྲི་ལྟར་ཕེ་ན། སྐུ་ལྷག་མ་

གསུམ་པོ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། ཉན་ཐོས་

ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཐ་

མྲི་དད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལུགས་ལས། སོང་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་ཤེས་པ་ལས། །གཞན་ནྲི་

འགའ་ཡང་ཡོད་མྲིན་ཏེ། །གང་ཕྲིར་དབེན་པས་དབེན་གྱུར་ལས། །ཐ་མྲི་དད་པ་ཉྲིད་

དུ་འདོད། ཅེས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ། དངོས་ཀྲི་དོན། ཡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར། དེ་ལ་རོད་པ་

སང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། གཞུང་འདྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་བསན་པར་བཤད། མ་

བསན་པར་འདོད་པ་དགག །བསན་པར་འདོད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་

མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཅེས་སོགས་སོ། །འགྲེལ་

པ་ལ། ཡོན་ཏན་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་བསོམས་ཏེ་སྐུར་བཞག་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ལ། 

ཡོན་ཏན་འདྲི་དག་ཕལ་ཆེར་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པས་ཡང་མྲི་འཆད་ཅྲིང༌། སྔར་མ་

བཤད་པ་རྣམས་འདྲིར་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སེ་”ཚན
1
་ཉེར་གཅྲིག་གྲི་ལྔ་པ་ཟད་

པར་ལ་བརྒྱད་ལས། མཚན་ཉྲིད་ནྲི། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་དམྲིགས་པའྲི་སྣང་

བ་མཐའ་ཡས་པ་སྤོ་བ་བྱེད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༠བ༢ན།    ཆེན    ཞོལ། ༢༡༢ན༡ན།   ཚེན   * ཚན
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མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །གཉྲིས་པ་སྒ་དོན་ནྲི། རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་ཁབ་བར་

སྤོ་བའྲི་ཕྲིར་ཟད་པར་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་རེན་ལ་ལུས་རེན་ནྲི། མཛོད་ལས། 

གཟུགས་མེད་ཅེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་གྲི། །རེན་ཅན་ལྷག་མ་མྲི་ལས་སྐེ། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། སེམས་རེན་ནྲི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཐམས་ཅད་ཀང་

བསམ་གཏན་གྲི་དངོས་གཞྲི་ལ་བརེན་པར་བཤད་ལ། མཛོད་ལས། དང་པོ་བརྒྱད་

བསམ་གཏན་བཞྲི་པ་དང༌། ཐ་མ་གཉྲིས་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤེས་ལ་བརེན་པར་

བཤད་དོ། །

བཞྲི་པ་དམྲིགས་པ་ལ། སའྲི་དམྲིགས་རེན་མ་བཤད་ཅྲིང༌། གཞན་རྣམས་ཀྲི་

རྲིམ་པ་ལྟར། སྣོད་ཆུ་གཙང་མས་བཀང་བ་དང༌། མེ་སྦར་བ་དང༌། རླུང་ལུས་ལ་ཕོག་

པ་དང༌། ཚོན་སྔོན་པོས་དཀྲིལ་འཁོར་བྱས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་། སེར་པོ་དང༌། 

དམར་པོ་དང༌། དཀར་པོས་བྱས་པ་དང༌། མཐོ་གང་སོར་བཞྲི་ཙམ་གྲི་བུ་ག་ནས་

ནམ་མཁའྲི་མཐོངས་བཏོད་པ་དང་། བུམ་པའྲི་ནང་དུ་མར་མེ་བཞག་བའྲི་འོད་བུ་གའྲི་

ངོས་ནས་རྲིག་པ་ལ་ཕོག་པ་རྣམས་སོ། །

ལྔ་པ་སྦོང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། བསམ་གཏན་གྲི་དངོས་གཞྲི་ལ་བརེན་ནས་དམྲིགས་

རེན་དེ་དག་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ། ཆུ་ཞེས་སོགས་སོ་སོའྲི་མྲིང་ཙམ་ལ་དམྲིགས་ནས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱེད་པས་སོ། །དེ་ཡང་སྦངས་པ་མ་བྱས་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔར་སྦངས་པ་བྱས་པ་ལ་ནྲི་དམྲིགས་རེན་མཐོང་བ་ཙམ་གྲིས་རང་

བཞྲིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། འཕགས་པ་ལེགས་མཐོང་བཞྲིན་ནོ། །དྲུག་པ་

མཚན་མ་ལ། འཛིན་པའྲི་མཚན་མ་ནྲི། སྔ་མ་བརྒྱད་ལ་དམྲིགས་རེན་གཡོ་བའྲི་རྣམ་
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པ་ཅན་དང༌། ཕྲི་མ་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་བཞྲིན། བསྐེད་ཀང་མྲི་འཕེལ་བ་དང༌། ཐོགས་

བཅས་སུ་སྣང་བ་སེ་མ་གྲུབ་པའྲི་རགས་སོ། །སྣང་བའྲི་མཚན་མ་ནྲི། ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་པའྲི་ནོར་བུའྲི་རླུང་ལྟར་མྲི་གཡོ་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་

ལ་གནས་པའྲི་ཟླ་བ་དམར་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། འདུག་པ་ལྟར་མྲི་གཡོ་བ་དང༌། སྔོན་པོ་

སོགས་བཞྲིའྲི་དམྲིགས་རེན་ནམ་མཁར་འཕགས་ནས་ནོར་བུའྲི་རླུང་གཡབ་སྣང་བ་

དང༌། ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟར་གྱུར་ནས་གནས་ཤྲིང་བསྐེད་ན་འཕེལ་བ་དང་། 

སྣང་བའྲི་ཚོགས་སྟུག་པོ་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་འད་བར་ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བ་རྣམས་

ཏེ། གྲུབ་བའྲི་རགས་སོ། །

བདུན་པ་བྱེད་ལས་ནྲི། རྲིམ་པ་ལྟར་སྤྲུལ་ནས་གོམས་པ་འདོར་བ་སོགས་དང༌། 

ཕུང་པོ་སྦོང་བ་སོགས་དང༌། རླུང་ལྟར་མགོགས་”པར་འགྲོ
1
་བ་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་

སྔོན་པོ་སོགས་ཀྲི་ས་གཞྲིར་”བསྒྱུར
2
་བ་སོགས་དང་རྲིག་པ་སོགས་ལ་ཐོགས་མེད་

དུ་འགྲོ་བ་དང༌། རྨུགས་པ་དང༌། གཉྲིད་ཀང་རྲིང་དུ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

བརྒྱད་པ་དབྱེ་བ་ནྲི། ཟད་པར་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་

ཡོད་དེ། ཁོད་ལ་དབྱེ་ན་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་དམྲིགས་ཡུལ་ས་

དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་ནམ་

མཁའ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་དམྲིགས་ནས་ཇྲི་ལྟར་

འདོད་པ་བཞྲིན་ཁབ་པར་སྤོ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སྐེ་མཆེད་གཞན་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༡ན༣ན།   པར་འགྲོ    ཞོལ། ༢༡༢བ༤ན།   པ་སོངས

2  མ་ཕྱི། ༡༧༡ན༣ན།   བསྒྱུར    ཞོལ། ༢༡༢བ༤ན།   བསྐྱུར



 1181 

ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཟད་པར་མ་བཞག་ཅེ་ན། དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་སྤོ་མྲི་ནུས་ལ། སྒ་ལ་རྒྱུན་

མེད་ཅྲིང༌། དྲི་རོ་གཟུགས་ཁམས་ན་མེད་པས་ཁབ་པར་སྤོ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

རེན་འབྱུང་བ་མེད་པར་བརེན་པ་འབྱུང་འགྱུར་ཁབ་པར་སྤོ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དྲུག་པ་རྐེན་གྲིས་མྲི་གནོད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ལ། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་

དག་གྲིས་སོ་སོར་ཆུང་ངུའྲི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བལྟ་བ་

དང༌། ཆེན་པོའྲི་རྣམ་པ་དག་ཏུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་གཉྲིས་དང༌། ནང་

གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དག་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བལྟ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་

དམྲིགས་པ་དེ་དག་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་ཤེས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་མཐོང་ཞེས་བྱ་

བ་བཞྲི་ནྲི། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཆེ་ཆུང་ནྲི་སྣོད་

བཅུད་དང༌། བཟང་ངན་ནྲི་ལྷ་མྲི་དང༌། མཛེས་མྲི་མཛེས་ནྲི་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་ཡྲིན་

ལ། ཤེས་པ་ནྲི་ཞྲི་གནས་ཀྲིས་དང༌། མཐོང་བ་ནྲི་ལྷག་མཐོང་གྲིས་སོ། །ཡང་ནང་

གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་བདག་ཁོ་ནས་ཕྲིའྲི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་

སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་བལྟ་ཞྲིང་དེ་དག་ཟྲིལ་གྲིས་

མནན་ནས་ཤེས། ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་མཐོང་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སེར་པོ་དང༌། དམར་པོ་དང༌། དཀར་

པོ་དག་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་ནས་ཤེས་ཤྲིང་མཐོང་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྲི་སེ། སྡུག་པའྲི་རྣམ་ཐར་གྲི་རྒྱུ་ལས་

འབྱུང་བའོ། །དེ་ཡང་མདོ་ལས། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་

གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྣམས་ལ་བལྟ་སེ། དཔེར་ན་ཟར་མའྲི་མེ་ཏོག་གམ་ཡུལ་”ལཱ་ར་ན་སེའྲི
1
་རས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་

བ་བཞྲིན་དུ་ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་སྔོན་པོ། ཁ་

དོག་སྔོན་པོ། སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བའྲི་གཟུགས་དེ་དག་ཟྲིན་

གྲིས་མནན་ནས་ཤེས་ཟྲིན་གྲིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ།  དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་པ་འདྲི་ནྲི་

ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ལྔ་པའོ། ཞེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སེར་པོ་ལ་དོང་ཀའྲི་

མེ་ཏོག་དང༌། དམར་པོ་ལ་བནྡྷུ་ཛི་ཀའྲི་མེ་ཏོག་དང༌། དཀར་པོ་ལ་སྐར་མ་པ་བ་

སངས་དང་སྦར་ནས་གཞན་གསུམ་ཀ་ལ་ཡང་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ནྲི་སྔོན་པོར་

མདོར་བསན་པའོ། །ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཉྲིད་ནྲི་ལྷན་སྐེས་སོ། །སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ་ནྲི་

སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའོ། །འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྔོན་པོའྲི་མདངས་

ཡོད་པའོ། །མེ་ཏོག་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དཔེའོ། །རས་ནྲི་”སྦར
2
་བྱུང་གྲི་དཔེའོ། །ཡུལ་

”ལཱ་ར་ན་སེའྲི
3
་རས་དཔེར་མཛད་པ་ནྲི་ཁ་དོག་ཆེས་གསལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་

ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །

ངག་དོན་ནྲི། ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པའྲི་སྐེ་མཆེད་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། 

དབྱྲིབས་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་པ་བཞྲི་དང༌། ཁ་དོག་ཟྲིལ་གྲིས་གནོན་བཞྲི་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

བདུན་པ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནྲི། བསམ་གཏན་ལ་བརེན་པ་གང་ཟག་ཕ་རོལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༡བ༤ན།    ཞོལ། ༢༡༣ན༦ན།   བར་ན་སེའྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༧༡བ༦ན།   སྦར    ཞོལ། ༢༡༣བ༣ན།   སོྦར

3  མ་ཕྱི། ༡༧༡བ༧ན།    ཞོལ། ༢༡༣བ༣ན།   བར་ན་སེའྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གྲིས་སོགས་སོ། །བརྒྱད་པ་སོན་གནས་མཁེན་པ་ནྲི། ཡང་དག་པར་སོགས་

སོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན༌། ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡྲིན་

ཏེ། རེན་ལུས་འདོར་ལེན་དང༌། དམྲིགས་པ་སྤྲུལ་བསྒྱུར་དང་ཐུགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲངས་མེད་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ཀྲི་སྒོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར། བཅུ་གཉྲིས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། དབང་བཅུ་ཐོབ་སེ། ཚེ་ལ་དབང་བ་སོགས་བཅུ་

ཡྲི་ནུས་པ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་ཚེ་ལ་དབང་བ་ནྲི། ཚེ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་བྱྲིན་

གྲིས་རློབ་ནུས་པའོ། །སེམས་ལ་དབང་བ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སོམས་པར་འཇུག་ནུས་པའོ། །”མོས
1
་པ་ལ་དབང་བ་ནྲི་ནོར་གྲིས་ཆར་འབེབས་

”པའོ
2
། །ལས་ལ་དབང་བ་ནྲི། ས་གོང་མར་མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་ས་འོག་མར་སྲིན་

པར་བསྒྱུར་ནུས་པའོ། །སྐེ་བ་ལ་དབང་བ་ནྲི། བསམ་གཏན་ལས་མ་ཉམས་བཞྲིན་དུ་

འདོད་པར་སྐེ་བ་ལེན་ནུས་པའོ། །མོས་པ་ལ་དབང་བ་ནྲི། ས་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་

མོས་པ་བསྒྱུར་ནུས་པའོ། །སོན་ལམ་ལ་དབང་བ་ནྲི། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྲི་སོན་ལམ་

གྲངས་མེད་པ་འགྲུབ་པའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་ནྲི། གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སོན་ནུས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་ནྲི། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རྲིག་

པ་བཞྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཐོབ་པའོ། །ཆོས་ལ་དབང་བ་ནྲི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་དུ་སོན་ནུས་པའོ། །ལྷག་མ་ནྲི་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་བསོམས་ཏེ་སྐུར་བཞག་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ལ་

སོགས་པ་སྤོས་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཟག་བཅས་གནས་ཡོངས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༢ན༣ན།   མོས    ཞོལ། ༢༡༤ན༡ན།   མས

2  མ་ཕྱི། ༡༧༢ན༣ན།   པའོ    ཞོལ། ༢༡༤ན༡ན།   པའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གྱུར་པས་ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་

སྐུར་མངོན་པར་བརོད་པ་ཡྲིན་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་སེང་གེ་བཟང་”པོ
1
་ལ་སོགས་པ་ཁ་

ཅྲིག་གྲི་བཞེད་པའོ། །གང་དག་བདག་ཉྲིད་མཁན་པོ་རྣམ་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་

འདོད་པ་བཀོད་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ཤེས་བྱེད་ཀྲི་ལུང་རྲིགས་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

ཡྲིད་བརན་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་མ་བསན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། སུན་

འབྱྲིན་བཤད་པ་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། གཞུང་སྔ་ཕྲི་མདོར་བསན་རྒྱས་བཤད་

དུ་འདོད་པ་གཞན་དག་ནྲི། ཐུབ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ནྲི། །ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་གང་

དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་པ། །དེ་དག་རང་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་ཅན། ཞེས་བྱ་

བའྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་པ་”དེ
2
་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་

འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཁོ་ན་སོན་པར་ཁས་བངས་

ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་”ནམ
3
་ཆོས་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་སྐེ་བ་མེད་

པ་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བས་ན་དེ་ལ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་

བརོད་པ་ཡྲིན་ཞེས་སྦྲེལ་ལོ། །འོ་ན་ཆོས་ཉྲིད་ལ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་ཅྲི་སེ་བརོད་ཅེ་ན། 

དེ་ཉྲིད་ཀང་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པ་ལས་སེབ་སྦོར་གྲི་དབང་གྲིས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་རྐེན་

ཕྲིས་ཏེ་མྲི་མངོན་པར་བྱས་ནས་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་བསན་ཏེ་ཞེས་རྣམ་པར་

བཤད་ནས་འོ་ན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དེ་ཟག་མེད་ཀྲི་ཆོས་གང་དག་གྲི་རང་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༢ན༦ན།   པོ    ཞོལ། ༢༡༤ན༥ན།   པ

2  མ་ཕྱི། ༡༧༢བ༡ན།   ད    ཞོལ། ༢༡༤བ༡ན།   དེ   * དེ

3  མ་ཕྱི། ༡༧༢བ༢ན།   ནམ    ཞོལ། ༢༡༤བ༡ན།   དམ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བཞྲིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཡྲིན་པ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་དེ་དག་ཀང་གང་

དག་ཅྲིག་ཡྲིན་ཅེ་ན། དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི།  བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་

དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉྲིད་དང༌། ཞེས་བྱ་བའྲི་

བར་གྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞུང་སྔ་ཕྲི་དེ་གཉྲིས་མདོར་བསན་རྒྱས་བཤད་དུ་མྲི་འདོད་པ་

གཞན་དག་ན་རེ། སྐུ་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་སྐུ་བཞྲི་པ་རྒྱན་གྲི་ར་ཚིག་གྲིས་

དངོས་སུ་མ་བསན་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གྲི་ལྟར་ན་སྐོན་འདྲི་ཡོད་དེ། རྣལ་འབྱོར་

བའྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་ཁད་པར་ཅན་གཟུགས་སྐུ་གཉྲིས་ཀྲི་སྣང་བ་སྐེད་པའྲི་སྒོ་ནས་

ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྲི་བྱ་བ་མཛད་པ་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་གཉྲིས་

སུ་མེད་པའྲི་སེམས་དང༌། སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཟག་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་

གཅྲིག་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཇྲི་ལྟར་གསུམ་དུ་བསྡུ་སེ། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌། སྤྲུལ་

སྐུ་གསུམ་གང་རུང་ཡྲིན་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་སྐུ་སྐབས་འདྲིར་མ་

བསན་པ་གང་ཞྲིག །ཁོད་སྐབས་འདྲིར་དངོས་སུ་མ་བསན་པར་གདོན་མྲི་ཟ་བར་

ཁས་བངས་དགོས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་བསན་པར་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང་པ་ལ། རོད་པ་དགོད་པ་དང༌། 

ལན་གཉྲིས། དང་པོ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉྲིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང༌། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བའྲི་སྒའྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་

ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དུ། ངོ་བོ་ཉྲིད་

སྐུ་སོན་པའྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ངོ་བོ་ཉྲིད་མྲིན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་སོན་པའྲི་ཡན་ལག་
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རྒྱས་བཤད་འབྱུང་བར་མྲི་རྲིགས་སོ། །དེ་བས་ན་”སྐབས
1
་འདྲིར་དངོས་སུ་བསན་

པའྲི་སྐུ་ནྲི་གསུམ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི། གཞན་དག་ན་རེ། བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང༌། 

ཞེས་སོགས་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་མྲིན་པའྲི་ཆོས་སྐུ་འཆད་པའྲི་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ཡྲིན་

ཀང༌། འདྲིའྲི་ལུས་རྣམ་གཞག་མ་ཚང་བའྲི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་

དང་བཅས་པ། ཞེས་པའྲི་ཆོས་སྐུ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེ་འདྲིའྲི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཚིག་དེ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་སོས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་དང་མཛད་པ་སྦར་བའྲི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་སྦར་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་སྦར་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་

ཡེ་ཤེས་ཁོ་ན་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་བདག་རྐེན་གྲི་གཙོ་བོར་རོགས་པའྲི་དགོས་པ་ཉེ་བར་

བསན་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འོ་ན་ཆོས་སྐུ་དང་མཛད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལྷན་ཅྲིག་སྦར་

ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཅེས་བའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སོས་པས་ཆོག་མོད་ཅེ་ན། ཚིག་ལེའུར་བྱས་

པ་སྦར་བདེ་བའྲི་ངོ་བོར་མཐའ་ཉྲིད་དུ་སོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གསུང་རབ་ཀྲི་

ཕོགས་གཞན་ནས་སྐུ་བཞྲིར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་སྐུ་ལ་འདུས་བྱས་

དང་འདུས་མ་བྱས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་པས་ཚུལ་འདྲི་དང་མྲི་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྲི་ཁད་པར་དང་”སོན
2
་གནས་མཁེན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༣ན༡ན།   སབས    ཞོལ། ༢༡༥ན༣ན།   སབས

2  མ་ཕྱི། ༡༧༣ན༥ན།   སོན    ཞོལ། ༢༡༥བ༢ན།   སན
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཁད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཉན་ཐོས་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་

འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་མེད་པའྲི་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཁད་

པར་འཕགས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བདག་

མཐོང་བ་ལས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ཉོན་མོངས་པ་སྐེ་བར་གྱུར་ན་མྲི་རུང་ངོ་ཞེས་བསམ་

ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས། བདག་ལ་དམྲིགས་ནས་མྲིའྲི་ཉོན་མོངས་པ་སྐེ་བ་

ཡོངས་སུ་སོང་བ་ཉྲིད་ཙམ་”མྲིན
1
་ལ། ཁོད་གྲོང་ལ་སོགས་པར་གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོ་

མཐའ་དག་གྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་རྒྱུན་དྲུངས་འབྱྲིན་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། ཉན་ཐོས་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་

པས་འཆད་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སོན་གནས་”མཁེན
2
་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། 

ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། མཚན་མ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་རང་གྲི་ངང་གྲིས་འཇུག་པའྲི་

ཕྲིར། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་མངོན་

པར་མ་ཞེན་པས་སོ། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མཁེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་སངས་པས་

སོ། །རྒྱུན་རག་ཏུ་”གནས
3
་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་གནས་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་

བ་ཀུན་གྲི་ལན་འདེབས་པར་མཛད་པ་ཡྲིན་པར་བཞེད་དེ། ཡང་དག་པའྲི་སོ་སོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༣ན༧ན།   མྱིན    ཞོལ། ༢༡༥བ༤ན།   ཡྱིན

2  མ་ཕྱི། ༡༧༣བ༡ན།   མཁྱན    ཞོལ། ༢༡༥བ༥ན།   མཁྱེན  * མཁྱེན

3  མ་ཕྱི། ༡༧༣བ༢ན།   མཁས    ཞོལ། ༢༡༥བ༦ན།   གནས   * གནས
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རྲིག་པ་”བརྙེས
1
་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོན་གནས་མཁེན་པ་ཆོས་ཅན། ཉན་

ཐོས་ཀྲི་སོན་གནས་ཤེས་པ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཏེ། ཁོད་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཡྲི་ནྲི་ཇྲི་སྐད་བཤད་

པ་ལས་བཟློག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་ལྟ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ལ། བསན་བཅོས་སྔ་ཕྲི་ལ་འགལ་བ་སང་བ་དང༌། 

མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལ་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རོད་པས་མཚམས་སྦར་བ་

དང༌། དེའྲི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྲི། གང་ལ་རོད་ན། སྔར་སྐེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང༌། 

ཞེས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུ་སྐེ་བོ་མཐའ་དག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

ཁས་བངས་པ་དང༌། རག་གནས་དང༌། ཞེས་པའྲི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུ་འཁོར་བ་”ཇྲི
2
་

སྲྲིད་བར་རྒྱུན་རག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་རོད་དོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་དེ་རག་ཏུ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་བཞུགས་ན་ཡང་རག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་དོན་

མྲི་མཛད་དེ། རེས་འགའ་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྲིག་གྲི་དོན་མྲི་མཛད་པར་སྣང་བ་ཇྲི་

ལྟར་ཡྲིན་ཅེས་བྱ་བའྲི་ལན་གདབ་པའྲི་ཕྲིར་བར་སྐབས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

གཉྲིས་པ་ལན་ལ། སྐལ་ལྡན་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའྲི་ལན་དང་། སྐལ་མེད་ལ་མྲི་

སྣང་བ་དཔེས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། སྐལ་ལྡན་གྲི་གདུལ་བྱ་གང་གྲིའང་དོན་མྲི་མཛད་པ་མྲི་

སྲྲིད་དེ། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་དང་འཕད་པས་སྔོན་བསྐེད་པའྲི་དགེ་

བའྲི་ར་བའྲི་ས་བོན་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་བརས་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༣བ༣ན།   བརེས    ཞོལ། ༢༡༥བ༦ན།   བརས

2  མ་ཕྱི། ༡༧༣བ༥ན།   ཇྱི    ཞོལ། ༢༡༦ན༣ན།   ཅྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པར་གྱུར་ནས་སེམས་ཅན་གང་ལ་གང་གྲི་དུས་སུ་ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་

ནས་ཡུན་དུ་འཕོད་པར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཚེ་དེའྲི་དོན་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྔོན་གྲི་སོན་ལམ་

གྲུབ་པས་གདུལ་བྱ་ལ་དེ་དང་དེར་སྣང་བ་དང་འཚམ་པར་དོན་གྲི་བྱ་བ་མཛད་པས་

ཁབ་པས་སོ། །འོན་ཀང་སྐལ་མེད་ཀྲི་དོན་དངོས་སུ་མྲི་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་ལྟར་ཉེ་བར་གནས་ཀང༌། རང་གྲི་ལས་

ཀྲི་ཉེས་པས་”བསྐེད
1
་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་སྣང་བ་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་སོན་པའྲི་འབས་བུ་དངོས་སུ་སྲིན་པར་རེ་ཤྲིག་མཛད་པར་མྲི་

སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ་སམ་དུ་བྱམས་པས་དགོངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་

འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། དཔེར་ན་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་རོད་པ་དང་ལན་

ནོ། །དང་པོ་ནྲི། རོད་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཁབ་པ་ཅེས་ཆོས་སྐུ་ལ་སྦོར་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ། 

ཆོས་སྐུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་ཡྲིན་པར་སྔར་ར་བའྲི་སྐབས་གང་དུའང་དངོས་སུ་

མ་སྨྲས་པས། རོད་པ་འདྲི་བསན་བཅོས་རང་གྲི་རོད་སང་ལ་སྦར་ན་འབེལ་མེད་དུ་

འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་

ན། རྣམ་འབྱོར་པ་སོ་སོར་ངེས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེན་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། མདོ་ལས། ཇྲི་

ལྟར་ཆོས་སྐུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ཅེས་ཀང་བརོད་དེ། དེ་དང་འགལ་

ལོ། །ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཇྲི་ལྟར་མདོ་ལས། 

ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རག་པ་ཅེས་ཀང་བརོད་དེ། དེ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། ར་འགྲེལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༤ན༢ན།    ཞོལ། ༢༡༦བ༢ན།   སྐེད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་ཀའྲི་ངག་དོན། དེ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་སྐོན་མེད་པར་ཐལ། མདོ་ལས། དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་མཛད་པས་ཁབ་དང༌། རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །དོན་འདྲིའྲི་ཕྲིར་ཉྲི་ཁྲི་སྣང་བ་ལས་ཀང༌། དེ་ལྟར་དགོངས་

པ་འདྲིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་དང་རག་པ་ཡྲིན་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་

བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ལ་རང་བཞྲིན་དང༌། ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་

འགྲེལ་པས་བཤད་པ་ནྲི། བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྣམ་སྲིན་གྲི་འབས་བུར་གྱུར་

པའྲི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་དང༌། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤས་པའྲི་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་བཅུ་ལ་བཞུགས་པ་

རྣམས་དང༌། ཐབས་གཅྲིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་དགའ་བ་དང་

བདེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཉེ་བར་སྤོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ་མཚན་

དང་དཔེ་བྱད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་དང༌། དེའྲི་རྒྱུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

མཚམས་སྦར་ནྲི། མཚན་ཅེས་དང༌། ར་བ་ནྲི། དོན་འགྲེལ་པས་རྒྱུ་དང་བཅས་ཏེ་

ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་འཆད་པར་བྱེད་ལ། ར་འགྲེལ་གྲི་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མཚན་

ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། འདྲི་དག་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་སྐེས་བུ་ཆེན་པོར་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། མདོར་བསན་ལ། ”མཚམས
1
་སྦར་ནྲི། རྒྱུ་གྲུབ་པས་

ཞེས་སོགས་དང་། ར་བའྲི་དོན་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། མཚན་གང་གྲི་ཞེས་སོགས་

ཏེ། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྒྱུ་དེ་རྣམས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གཅྲིག་ཏུ་གོམས་

པར་བྱས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་གྲིས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་

བྱས་པ་ལས་འདྲི་དག་འགྲུབ་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་”མཚམས
2
་སྦར་ནྲི། རྒྱུ་

དེ་སོགས་དང༌། ཚིག་དོན་ནྲི། རྒྱུ་ནྲི་བ་མ་སྐེལ་བ་སོགས་ཏེ། སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ་

ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དཔེ་བྱད་བཤད་པ་ལ། ”མཚམས
3
་སྦར་ནྲི། དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་

བའྲི་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་གོ་ས་ཞྲིང༌། ཡན་ལག་དང་ཉྲིང་ལག་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་

འབྱེས་པ་ནྲི་སྦོམ་ཕ་སོགས་འཚམ་པའོ། །སྐུ་ཟླུམ་པ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་འོག་ཕོགས་

དབྱྲིབས་ཟླུམ་པའོ། །སྐུ་སྐབས་ཕྲིན་པ་ནྲི་རྐེད་པ་སྐབས་ཕེད་པའོ། །སྐུ་མ་རྙོངས་པ་

ནྲི་ཧ་ཅང་མྲི་རྲིང་བའོ། ཕལ་བྱང་བ་ནྲི་མཐོ་དམའ་དང༌། ”རེང་རེང་པོར
4
་གྱུར་པ་

མྲིན་པའོ། །ལྟེ་བ་ཟབ་པ་ནྲི་གཏྲིང་རྲིང་པའོ། །དཔལ་བེའུ་སོགས་ཀྲིས་བརྒྱན་པ་ནྲི། 

ཕག་ཞབས་ལ་དེ་འདའྲི་རྲི་མོ་ཡོད་པའོ། །འདྲི་དག་ལ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་དཔེ་བྱད་ཅེས་བྱས་

ཞེ་ན། འདྲི་དག་གང་ལ་ཡོད་པའྲི་ནང་གྲི་སངས་རོགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལ་གོ་བར་

བྱེད་པའྲི་དཔེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སེན་མོ་ཟངས་ཀྲི་མདོག་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༤བ༢ན།   མཚམས    ཞོལ། ༢༡༧ན༥ན།   འཚམས

2  མ་ཕྱི། ༡༧༤བ༣ན།   མཚམས    ཞོལ། ༢༡༧ན༦ན།   འཚམས

3  མ་ཕྱི། ༡༧༤བ༤ན།   མཚམས    ཞོལ། ༢༡༧ན༦ན།   འཚམས

4  མ་ཕྱི། ༡༧༤བ༥ན།   རེད་རེང    ཞོལ། ༢༡༧བ༡ན།   རེང་རེང་པོར
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ལྟ་བུས་ནང་གྲི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མཚོན་པ་

ལྟ་བུའོ། ཞེས་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ལ་མཚམས་སྦར་ནྲི།  དེ་ལྟར་སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་

དོན་འགྲེལ་བས་འཆད་པ་ནྲི། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་གང་གྲིས་

འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

སྒོ་ནས་རྲིགས་ཅན་གསུམ་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདོད་པའྲི་དོན་མཉམ་པ་ཉྲིད་

དུ་མཛད་པའྲི་སྐུ་དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་

ཡྲིན་ཏེ། རྲིགས་ཅན་གསུམ་ཀ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའྲི་གཟུགས་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་མྲི་འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་དུ་མཛད་པ་བཅུ་

གཉྲིས་སོན་པ་རྒྱུན་ཆགས་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་གསུམ་ལས། 

མཚམས་སྦར་ལ་བཤད་ཟྲིན་གྲི་མཚམས་སྦར་དང༌། འཆད་འགྱུར་གྲི་མཚམས་

སྦར་རོ། །དང་པོ་ནྲི། གོང་དུ་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་

རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆ་དེ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་དུ་བསྒོམས་པའྲི་

སོབས་ལས་བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་ནང་ཁོ་ནའྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཉྲིད་དུ་ཟག་མེད་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅྲིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་སྐུར་རབ་ཏུ་རོགས་ཤྲིང་ངེས་པར་

གཟུང་བ་དང༌། ལ་སོགས་པ་ས་བཅུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཉྲིད་ལ་

སོགས་པ་མཚན་དཔེ་ལ་ལྟོས་ནས་ལོངས་སྐུར་རབ་ཏུ་བཏགས་བ་དང༌། ལ་སོགས་

པ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་ཡང་དངོས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཉྲིད་དུ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲྲིད་པར་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་སོན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་རབ་ཏུ་བཏགས་ཤྲིང་ངེས་པར་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གཟུང་བའྲི་སྐུ་གསུམ་བསན་ནས་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་འཕྲིན་ལས་གསུངས་སོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཆེད་དུ་

ན། གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོའྲི་སྣང་བ་ལ་བརེན་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོར་ཆོས་ཀྲི་

སྐུ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་སྐུ་དེའྲི་བདག་པོ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཤེས་པའྲི་

ཆེད་དུའོ། །དེའྲི་བདག་རྐེན་ལས་བྱུང་བར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཁོ་ན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བསྐེད་པའྲི་”སྒོ་ནས་

དོན
1
་བྱ་བ་མཛད་པའོ། །ར་བ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཅེས་སོགས་སོ། །དེའྲི་དོན་ནྲི་འགྲེལ་

བས་འཆད་པ་ལ། འཕྲིན་ལས་ཀྲི་དབྱེ་བ། འཕྲིན་ལས་ཀྲི་དུས་དེས་གོ་རྲིམ་གཞན་

མཚོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལམ་གྲི་རེན་མངོན་མཐོ་ལ་འགོད་པ་དང༌། ངེས་ལེགས་

ཀྲི་རྒྱུ་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང༌། ངེས་ལེགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལམ་གྲི་འབས་བུ་ལ་འགོད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། གདུལ་བྱ་ངེས་ལེགས་ལ་འགོད་

པའྲི་དང་པོར། མངོན་མཐོ་ལ་འགོད་པར་མཛད་དེ། འགྲོ་བ་བཟང་པོ་ལྷ་”མྲི
2
་དང་

བཟང་པོ་མྲིན་པ་ངན་འགྲོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པར་གནས་པ་མཚན་ཉྲིད། ངན་

སོང་དུ་འགྲོ་བ་རབ་ཏུ་ཞྲི་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛད་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཚོགས་ལམ་ལ་འགོད་པ་དང༌། སྦོར་ལམ་དང༌། མཐོང་ལམ་དང༌། 

སྒོམ་ལམ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་བ་དང༌། ལྟ་བ་དང༌། སྤོད་པ་རྣམ་དག་ལ་

འགོད་དེ། སྦྲིན་པ་དང༌། ལ་སོགས་པ་སན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། དོན་སྤོད་པ་དང་། དོན་

མཐུན་པ་སེ་བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༥ན༥ན།   སོ་ནས་དོན    ཞོལ། ༢༡༨ན༤ན།   སྐོ་ནས་དེ་ནྱི

2  མ་ཕྱི། ༡༧༥ན༧ན།   མྱི    ཞོལ། ༢༡༧ན༦ན།   ཡྱི
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ལ་འགོད་པར་བྱེད་དེ། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ལས་མྲི་མཐུན་

པའྲི་ཕོགས་དང་གཉེན་པོ་དོར་བ་དང༌། བང་བར་བྱ་བའྲི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་མཛད་

པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ལ་གཞན་དོན་གྲི་སྤོད་པ་དང༌། རང་དོན་གྲི་སྤོད་པ་དང༌། 

གཉྲིས་དོན་གྲི་སྤོད་པ་ལ་འགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཞན་དོན་གྲི་སྤོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་པར་བྱེད་དེ། སྒྱུ་མ་མཁན་

སྒྱུ་མའྲི་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སང་མེད་པ་བཞྲིན་དུ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པར་དབེན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ཏེ་གཞན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་

བྱམས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་རང་དོན་གྲི་སྤོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་དེ། དེའྲི་རེས་ལ་རང་གྲི་དོན་

འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་ལ་གོམས་

པར་བྱེད་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་གཉྲིས་དོན་

གྲི་སྤོད་པ་རྣམ་དག་ལ་འགོད་དེ། རང་དང་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ལམ་སེ། དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་

པ་ནྲི། དེ་ནས་སྦོར་ལམ་ལ་འགོད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་

དོན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར།

 གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་རེས་ལ་མཐོང་ལམ་ལ་འགོད་དེ། སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་

པ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་དང་པོ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་རོགས་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཆོས་དང་པོར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་

འགོད་པའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་སྒོམ་ལམ་ལ་འགོད་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ནྲི། ས་གཉྲིས་



 1195 
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པ་ནས་ལྔ་པའྲི་པར་ལ་རྲིམ་གྲིས་འགོད་དེ། དེ་ནས་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

རྒྱུར་གྱུར་པས་ས་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིར་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྲིན་པ་བཞྲིའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརར་བཏགས་པར་ཤེས་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་

དག་པ་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་རེས་ལ་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིམ་གྲིས་ས་དྲུག་པ་ལ་འགོད་དེ། 

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་དངོས་པོར་

མངོན་པར་མ་ཞེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམྲིགས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་ས་བདུན་པ་ལ་འགོད་དེ། ཐབས་ཀྲི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལྷག་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྲིན་པར་བྱེད་པ་ལ་

འགོད་པའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ལ་འགོད་དེ། སོབས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པ་ལྷག་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ལམ་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ནས་ས་བརྒྱད་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སངས་པའྲི་སྲྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད་ཀྲི་སྦོར་བ་ལ་འགོད་

དོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེའྲི་རེས་ལ་ས་དགུ་པ་ལ་འགོད་དེ། སོན་ལམ་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

ལྷག་པའྲི་མཐུས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐབ་པ་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། དྲུག་པ་ས་བཅུ་པ་

ལ་འགོད་པ་ལ། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་དང༌། སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པ་དང༌། སྲྲིད་པ་

ཐ་མ་ལ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་འོག་ཏུ་ས་བཅུ་པ་ལ་འགོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལྷག་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་སྣ་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་
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པ་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡང་ས་དེ་ཉྲིད་ལ་སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པ་

ལ་འགོད་དེ། རང་གྲི་ངོ་བོ་ཚེ་ཕྲི་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ། སོ་

སོར་ངེས་པ་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དང་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དྲུང་དུ་

ཉེ་བར་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འགོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་”ལ
1
། ནུས་པ་དང༌། སངས་རོགས། དག་པའྲི་རྒྱུའྲི་ཚོགས་སོ། །དང་

པོ་ནྲི། ས་བཅུ་ཐོབ་མ་ཐག་དང༌། སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པ་ལ་བཀོད་ཟྲིན་པ་དེ་ལྟ་

བུའྲི་རྲིམ་པས་ཡང་ས་བཅུ་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཁད་པར་གྲི་ལམ་གྲི་རང་གྲི་ངོ་བོ་བྱང་ཆུབ་

མཐའ་དག་གྲི་ཡོན་ཏན་འདེན་པར་བྱེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་

ལག་དང༌། ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དང་འབས་བུར་འབེལ་བ་ཆུད་མྲི་ཟ་བ་དང༌། 

ཇྲི་སེད་པའྲི་རོགས་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རོགས་པ་

དང་སངས་པ་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་མངོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང༌། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་

གྲི་གཞྲི་ས་བོན་གཏན་མེད་པར་སངས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། དག་”པའྲི་རྒྱུ་ཚོགས
2
་ནྲི་

རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་

བྱང་བ་དང༌། གློ་བུར་གྲིས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་”འབལ
3
་བའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་དང་ཇྲི་ལྟ་

བའྲི་རོགས་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་དོན་དམ་

པར་ཐ་མྲི་དད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་བཀོད་ནས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི། སྔར་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༦ན༥ན།   ལ    ཞོལ། ༢༡༩བ༢ན།   དང་

2  མ་ཕྱི། ༡༧༦ན༧ན།   པའ་རྒྱུ་མཆོགས    ཞོལ། ༢༡༩བ༥ན།   པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས   * པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས

3  མ་ཕྱི། ༡༧༦ན༦ན།   འབལ    ཞོ། ༢༡༩བ༥ན།   འབེལ
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་རང་ལ་བསན་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་དོན་བདུན་ཅུའྲི་དང་

པོ་སེམས་བསྐེད་པ་སོན་པ་ན། ”གྲོགས་ཅན
1
་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཉེར་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་ནས། ལས་དང་པོ་བའྲི་སེམས་བསྐེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའྲི་བར་གྲི་

སེམས་བསྐེད་བསན་པའྲི་གོ་རྲིམ་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་རྲིམ་པས་ལྷག་མ་བར་གྲི་

ཚིག་གྲི་དོན་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལམ་རྣམས་ཀྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གོ་རྲིམས་

ཀང་ཤུགས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། གཞན་ལ་བརེན་པའྲི་རྐེན་གྲི་གཙོ་བོ་དོན་

བདུན་ཅུའྲི་ཐ་མ་འཕྲིན་ལས་སོན་པ་ན་གདུལ་བྱ་མངོན་མཐོ་ལ་འགོད་པ་ནས་མྲི་

གནས་པའྲི་མང་འདས་ལ་འགོད་པའྲི་བར་བསན་པའྲི་གོ་རྲིམ་དངོས་སུ་བསན་པ་

རྲིམ་པས་ལྷག་མ་བར་གྲི་ཚིག་དོན་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་ཡོད་ཏན་རྣམས་ཀྲི་

ཇྲི་ལྟར་སྐེ་ཚུལ་གྲི་གོ་རྲིམ་ཀང་ཤུགས་ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སེ་འོན་ཀང་དངོས་སུ་

བཀོད་ན་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་ནས་སེང་བཟང་བདག་གྲིས་ནྲི་མ་བྲིས་སོ། །

ངག་དོན་ནྲི། སེང་བཟང་ཆོས་ཅན། སེམས་བསྐེད་ཀྲི་གྲོགས་ལམ་རྣམས་ཇྲི་

ལྟར་ཉམས་སུ་”ལེན
2
་པའྲི་གོ་རྲིམ་དང༌། འཕྲིན་ལས་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་

ལ་ཡོན་ཏན་སྐེ་ཚུལ་གྲི་གོ་རྲིམ་དངོས་སུ་མ་བྲིས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་གཉྲིས་

སེམས་བསྐེད་ཉེར་གཉྲིས་དང༌། འཕྲིན་ལས་ཉེར་བདུན་གྲི་གོ་རྲིམ་དངོས་སུ་བཀོད་

པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་གོ་ནུས་ཤྲིང༌། དེ་དག་དངོས་སུ་བཀོད་ན་ཚིག་མངས་སུ་དོགས་

ནས་མ་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར། ཊྲིཀ་བྱེད་གཞན་དག་དོན་བདུན་ཅུའྲི་དང་པོ་དང་ཐ་མ་ལ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༡ན།   གོྲགས་ཅན    ཞོ། ༢༡༩བ༦ན།   གྲངས་ཚན

2  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༤ན།   ལེན    ཞོལ། ༢༢༠ན༤ན།   ལན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གོ་རྲིམ་ས་”མཚམས
1
་བསན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ལྷག་མ་དོན་རེ་བརྒྱད་ཀྲི་གོ་རྲིམ་ས་

”མཚམས
2
་ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། ཞེས་འཆད་མོད། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་ཚུལ་

རྫུན་གྲི་རྲིབ་མ་མ་བྱེད་པར་གསལ་པོར་”སོས
3
་ཤྲིག་དང་། ཁོ་བོས་ནྲི་སུ་ལ་ཡང་སྨྲ་

མྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མ་མཐོང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་སྐབས་བསྡུ་བ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་

བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་

རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་ལས་སྐབས་བརྒྱད་པའྲི་འགྲེལ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་བར་མ་ལ་དད་པ་ལ་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ། མཚམས་སྦར་ནྲི་རྒྱས་པ་ལ་

སོགས་སོ། །ར་བའྲི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཅན། གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དང་པོར་ཐོས་བསམ་གྲི་ཚེ་སེམས་བསྐེད་སོགས་ཆོས་སུམ་

ཅུས་མངོན་པར་མཚོན་པའྲི་གནས་ཡྲིན་པས་སོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་

རོགས་པར་རོགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིན་ཏེ། མཁེན་གསུམ་ཐོས་བསམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་བའྲི་རེས་དེ་ནས་རོགས་པ་

ལ་དབང་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་འདྲིས་ཐམས་ཅས་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་རྣམ་པའྲི་སྒོ་

ནས་སྒོམ་པ་ལ་སྦོར་བས་སོ། །རེ་མོའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་སྒོམ་པའྲི་རོགས་པ་རབ་ཀྲི་གནས་སྐབས་ཡྲིན་ཏེ། མཁེན་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༥ན།   མཚམས    ཞོལ། ༢༢༠ན༥ན།   འཚམས

2  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༦ན།   མཚམས    ཞོལ། ༢༢༠ན༥ན།   འཚམས

3  མ་ཕྱི། ༡༧༦བ༦ན།    ཞོལ། ༢༢༠ན༦ན།   སྨྲོས   * སོས
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

གསུམ་རྣམ་པའྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམས་པ་དེ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་གོམས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྲོ་

བའྲི་ཕྲིར། མཐར་གྲིས་པའྲི་མངོན་པར་རོགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་གསུམ་གྲི་གོ་རྲིམ་གྲིས་གནས་སྐབས་ཡྲིན་ཏེ། དབང་ཐོབ་པ་དེ་ནས་སྔར་

རོགས་པའྲི་དངོས་པོ་བརན་པ་ཐོབ་པའྲི་སྒོ་ནས་ངེས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སོ་སོ་བ་

དང་མཐའ་དག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་པའྲི་དོན་སར་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་

པའྲི་སྒོ་ནས་གཞུང་སྲོང་བར་བྱེད་པས་སོ། །ཡང་དག་པར་སྐད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པའྲི་

”མངོན
1
་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་

གསུམ་གྲི་སྦོར་བ་མཐར་ཐུག་པའྲི་གནས་སྐབས་ཡྲིན་ཏེ། གོ་རྲིམས་ཀྲིས་གོམས་

པ་མཐར་ཐུག་པའྲི་རེས་དེ་ནས་སར་སྦོར་བ་ཁད་པར་དུ་འགྲོར་མེད་པས་སོ། །ཆོས་

ཀྲི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་གསུམ་གྲི་རྣམ་

པར་སྲིན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སྦོར་བ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ནས་སྦོར་བ་དེའྲི་འབས་བུ་མཐར་

ཐུག་ཡྲིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སོགས་སོ། །ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ནྲི་སྔ་མ་ཁོ་ན་

བཞྲིན་དུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བསྡུས་པ་ལ་དད་པ་ལ་མངོན་པར་རོགས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ལ། 

མཚམས་སྦར་ནྲི། བར་མ་ལ་སོགས་སོ། །ར་བ་ནྲི་ཡུལ་ཅན་སོགས་སོ། འགྲེལ་པ་

ནྲི། དང་པོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་གསུམ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཅན། འཇུག་པའྲི་ཡུལ་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། ཐོས་བསམ་

གྲིས་གཏན་ལ་དབབ་བྱའྲི་མཁེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལ་ཇྲི་ལྟར་རབ་ཏུ་སྦྲིན་ཞེ་ན། 

1  མ་ཕྱི། ༡༧༧ན༤ན།   མངོན    ཞོལ། ༢༢༠བ༦ན།   མདོན
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དེའྲི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པར་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

པ་བཞྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན། སྦོར་བ་ཡྲིན་ཏེ། མཁེན་གསུམ་རྣམ་པས་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

ཡྲིན་པས་སོ། །སྦོར་བ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའྲི་རྒྱུ་དེའྲི་འབས་བུ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་ཅེ་ན། 

དེའྲི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་ནྲི་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཡྲིན་ཏེ། 

སྦོར་བཞྲི་བསྒོམས་པས་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་

རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་དོན་བསྡུས་པ་བརྒྱད་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ལས་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། 

རྒྱས་བཤད་ནྲི་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའྲི་སྐབས་དེ་ཁོ་ན་བཞྲིན་དུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་

རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པའྲི་ཁད་པར་གཉྲིས་ལས། ཚིག་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་ནྲི་ཡུམ་

གསུམ་སེ། གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྟུལ་འབྲིང་རྣོ་གསུམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དོན་

རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་ནྲི། མངོན་པར་རོགས་པ་བརྒྱད་དང༌། དྲུག་དང་གསུམ་དུ་ཕེ་

བ་སེ། ཡུམ་གསུམ་པོ་རེ་རེས་ཀང་འདྲི་གསུམ་ཀ་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། གདུལ་

བྱ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བའྲི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་གསུམ་ཀ་བསན་

པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བདག་གྲི་བ་མ་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བྱ་བ་ལ། ཡུལ་གསུམ་བརོད་བྱ་གཅྲིག་ཏུ་

བསན་པ་དང༌། འགྲེལ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱས་པ་དང༌། བྱས་པའྲི་དགེ་བ་བསྔོ་བ་དང༌། 

ཁེངས་པ་སྐྱུང་ཞྲིང་དགའ་བ་རེས་སུ་བསྒག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་དོན་

བརྒྱད་དང༌། དྲུག་དང་གསུམ་ལ་བདུན་ཅུར་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་

ཀུན་གྲི་བསྡུས་དོན་དུ་ཁོད་ཀྲིས་བཤད་ན། ཅྲི་ཡུམ་ཀུན་བརོད་བྱ་གཅྲིག་པ་ཞྲིག་

ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སྨྲ་སེ། དེ་ཡང་ལ་ལ་བརྒྱད་སོང་པ་ལས། མངོན་པར་རོགས་
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

པ་བརྒྱད་ཀྲི་དོན་ཚང་བ་ཙམ་དང༌། གཞན་བར་མ་ཉྲི་ཁྲི་ལས་མངོན་པར་རོགས་པ་

རྣམས་དོན་བདུན་ཅུར་ཕེ་བ་རེ་རེ་ནས་རོགས་པར་སོན་པའྲི་ཚིག་ཀང་”ཚང
1
་བ་

ཙམ་དང༌། གཞན་རྒྱས་པ་ལས་དོན་རེ་རེ་ལ་ཡང་མྲིང་གྲི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བཤད་

བྱེད་དེའྲི་ཕྲིར། མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡུམ་གསུམ་པོ་ཀུན་ལའང་དོན་བསྡུས་དེ་

ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་ན་ཡུམ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྐེས་བུ་

གཅྲིག་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཆ་རྐེན་དུ་གྱུར་པའྲི་མངོན་རོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་

བར་ལེགས་པར་བསྡུས་པ་མྲིན་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་བཟློས་པའྲི་སྐོན་དུ་མྲི་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཡུམ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཚིག་བསྡུས་པ་དང༌། རྒྱས་པ་

སོགས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའྲི་འགྲེལ་པ་གསལ་བ་འདྲི་ནྲི་བྱས་སོ། །སུས་

ན། སེང་གེ་བཟང་པོས་སོ། །གང་གྲི་སྒོ་ནས་ན། འཕགས་པ་རྣམ་པར་གྲོལ་སེ་ཡྲི་

མཐུ་ཡྲིས་ཡུམ་གྲི་དོན་མཐོང་བའྲི་སྒོ་ནས་ནྲིའོ། དགོས་པ་མངོན་རོགས་བརྒྱད་གོ་

བར་ས་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་”
2
ན། མདོའྲི་ཚིག་དང་ནྲི་བརྒལ་ལན་གྲི་ངག་སོགས་

དང་རེ་རེ་ནས་སྦོར་བ་མ་བྱས་པར་མཁན་པོ་ཡང་དག་རྣམ་སྣང་མཛད་བ་མ་བཟང་

ལ་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་གནང་བ་ཐོབ་ནས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་སེབས་ཅེས་སོགས་ཏེ་

གོ་སའོ། །བཞྲི་པ་ལ། ཁེངས་བསྐྱུང་ཞྲིང་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ནྲི་བསན་བཅོས་ཀྲི་

དོན་ཀུན་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་བདག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་གང་ན་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ་མྲིན་

ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་རབ་མྲི་གསལ་བ་དང༌། བསན་བཅོས་ཀྲི་དོན་རང་གྲི་བོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༧བ༦ན།   ཚང    ཞོལ། ༢༢༡བ༤ན།   ཆང

2  མ་ཕྱི། ༡༧༨ན༢ན།       ཞོལ། ༢༢༢ན༡ན།   ཞེ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལས་ཕྲི་རོལ་གྱུར་པས་སོ། །དེས་ན་འདྲི་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྲི་

བོའྲི་སྤོད་ཡུལ་ཡྲིན་གྲི་བསན་བཅོས་དོན་ནྲི་མ་ལུས་པ་དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྤོད་

ཡུལ་གང་ན་ཡྲིན། བདག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་མྲིན་པ་འོན་ཀང་རང་དང་གཞན་གྲི་ངོར༌། 

བདག་གྲིས་འབད་པ་བགྲིས་པ་ལ་ནོངས་པ་ཡོད་ན་སྐེ་བོ་མཁས་པ་རྣམས་བཟོད་

པར་མཛོད་ཅྲིག །དགའ་བ་རེས་སུ་བསྒགས་པ་ནྲི་ཀེ་མ་ནྲི་ངོ་མཚར་བའྲི་ཚིག་གོ ། 

དངོས་པོར་སྨྲ་བའྲི་གཞུང་ལུགས་རྣ་ཚོགས་ཀྲིས་ལོག་ཤེས་དང་ཐེ་ཚོམ་གྲི་མ་ངམ་

གྲི་ཐང་ལ་ཡུན་རྲིང་དུ་”འཕན
1
་པར་བྱས་ནས་རབ་ཏུ་དུབ་པར་གྱུར་པའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་

ངལ་”བསོའྲི
2
་བསྲི་གནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་འདྲི། ཐེག་ཆེན་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་མགུ་བར་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུས་ཡུན་རྲིང་མོ་ཞྲིག་

ནས་མཐོང་བ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་བཤད་ཟྲིན་

ཏོ། །

དཔལ་ལྡན་མཁས་ལ་རང་གྲི་འོད་ཟེར་གྲིས། །ལེགས་པར་བྱུང་བའྲི་མདངས་

བཟང་ཉྲི་མའྲི་འོད། །ཕམ་བྱས་ཐུན་མཚམས་མཛེས་པའྲི་བ་གོས་ཅན། །སྨྲ་བའྲི་ཏོག་

དེར་སར་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། །མགོན་པོ་འཁོར་བའྲི་ཟམ་སེགས་ལ། །རྲིངས་པར་

ཆས་པ་དེ་ཡྲི་ཞལ། །འཛུམ་དཀར་ཟླ་འོད་བྱུ་རུ་ཡྲི། །ཡལ་འདབ་ངོས་ལ་རབ་བརར་

ནས། །རབ་དཀར་ལེགས་བཤད་མེ་ཏོག་གྲི །དོག་པ་ཤེས་བྱའྲི་མེ་ལོང་ལ། །མཁེན་

པ་བཞྲིན་དུ་འགྲེམས་མཛད་ཅྲིང༌། །འགྲོ་ལ་གསུང་གྲི་བདུད་རྲི་ཡྲི། །བགོ་སྐལ་

མཛད་པ་གང་ལགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་ལས་སོང་ཉྲིད་ཀྲི། །གཏམ་འདྲི་ཁོ་ན་སྲིང་པོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༨ན༥ན།   འཕན    ཞོལ། ༢༢༢ན༥ན།   འཕྱིན

2  མ་ཕྱི། ༡༧༨ན༥ན།   བསེའྱི    ཞོལ། ༢༢༢ན༥ན།   བསོའྱི   * བསོའྱི
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ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སྣང་བ།

བསད། །སྲིང་པོ་ལས་ཀང་སྲིང་པོར་ནྲི། །གཅེས་པར་སྦས་བའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི། །རྲིན་

ཆེན་མར་གད་ཆུ་བ་ཅན། །གསེར་གྲི་པདྨའྲི་པདྨོའྲི་ཁོང་གནས་པ། །དྲི་བཟང་རོགས་

པའྲི་སྲིང་པོ་ཅན། །ལེགས་བཤད་རྡུལ་ཚོགས་ཐྲིག་ལེ་ལ། །མ་ཕམ་ཆོས་ཀྲི་བ་མ་

དེས། །སྦྲང་རྲི་རྒྱལ་མཚན་མཛད་པར་གྱུར། །དེ་ཉྲིད་རྲིང་ལུགས་གངས་ཀྲི་

སུལ། །བགྲོད་པ་ཀུན་གྲི་སྤྲི་བོ་ལ། །བཟང་པོ་རྲི་དྭགས་དབང་པོ་ཡྲིས། །སྦར་མོ་ངལ་

བསོ་བགྲིས་པ་ལགས། །བྱང་ཕོགས་རྒྱུད་འདྲིར་དེ་ཡྲི་གཞུང༌། །སྨྲ་བ་རྒྱ་མཚོའྲི་

རྡུལ་སེད་ཀྲིས། །མོས་པ་ཡྲི་གེ་འཐོར་བའྲི་ཚིག །འགྲན་པ་བཞྲིན་དུ་ཟློས་གར་

བྱས། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་སྔོན་སྤད་པ། །བྱེད་པ་ལས་ཀང་བགོ་སྐལ་ནྲི། །མྲི་མཉམ་རྣམ་

དཔོད་བྱྲིན་པའྲི་དཔལ། །བཟང་པོ་དཔལ་འབྱོར་མཚུངས་པ་ཐོབ། །འདྲི་ན་མྲི་ཕམ་

ཞལ་གྲི་བཅུད། །ག་བུར་ཐྲིགས་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ། །བསྲིལ་བའྲི་མཐུ་ལས་གདུང་

བལ་ཞྲིང༌། །སྲིང་ལ་མཛའ་གཅུགས་སྦྲིན་པར་བྱེད། །དེ་ཕྲིར་བདག་གྲིས་བོ་ལྡན་རྲི་

དྭགས་མྲིག །བསྐལ་བཟང་གཞུང་ལུགས་ནགས་མཐར་རེ་བ་ལ། །སྔོན་མེད་དྲི་

བཟང་རོགས་པའྲི་མེ་ཏོག་འཕེང༌། །གཏམ་འདྲི་རྣ་ལུང་མཛེས་པའྲི་རྒྱན་དུ་

བྱས། །ཚུལ་འདྲི་འབད་ལས་རབ་དཀར་དགེ་བའྲི་དཔལ། །གང་ཞྲིག་ཐོབ་དེས་

དགའ་ལྡན་གཞལ་མེད་ཁང༌། །རྒྱལ་ཚབ་ཞལ་གྲི་དགའ་སོན་གྲིས་མཐོ་བར། །ཤེར་

ཕྲིན་དམ་པའྲི་དཔལ་ལ་སྦོད་པར་ཤོག །

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་

པའྲི་རྒྱན་གྲི་འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་བའྲི་རྣམ་བཤད་རོགས་པར་དཀའ་བའྲི་སྣང་བ་

ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་འགྲན་པའྲི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་རྒྱལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བའྲི་རྲིང་ལུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙུག་གྲི་ནོར་བུ་དོན་གྲི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་

ཏེ་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏྲིའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའྲི་མྲིག་

གཅྲིག་པུ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་མ་ལུས་པ་འཛིན་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བོ་གྲོས་ཆེན་པོ་དང་མྲི་གཉྲིས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གྲགས་པའྲི་

དཔལ་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་སོགས་པ་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྲི་ཞབས་རྡུལ་སྤྲི་བོས་ལེན་པ། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྲི་

དགོངས་དོན་འབྱེད་པ་ལ་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། མང་དུ་ཐོས་པའྲི་

དགེ་སོང་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས། གཙང་ཉང་སོད་རྲིག་པའྲི་འབྱུང་

གནས་ཀྲི་ཆ་དགེ་སྦོང་དང་བམ་ཟེ་ཆོས་དང་དོན་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་

དག་གྲིས་བསེན་པར་བྱ་བའྲི་གནས་རོ་རེའྲི་གདན་དུ་སྦར་བའོ། །

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །

མདྒ་ལཾ། །  དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །
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༄༅། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པའྲི་སྨྲ་བ་

ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའྲི་བསན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་

ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་པའྲི་སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་

པར་འཐག་པའྲི་བསན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ། བ་མ་དང་འཇམ་

པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རབ་གསལ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་གྲིས་

ཤེས་བྱའྲི་ཚད་ནྲི་ཐུང་ངུར་མཛད། །ཐུགས་ལ་བྱམས་པའྲི་བདུད་རྲི་ཡོངས་སྲིན་

བརེ་བའྲི་ཞགས་པས་འགྲོ་འདྲི་བཅྲིངས། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་

ཁབ་བདག་བ་མ་རོ་རེ་འཆང༌། །ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་དེའྲི་ཞབས་སྐེས་འདབ་

འཕེང་སྤྲི་བོས་མཆོད། །གང་དག་ཕག་དོག་དུག་ཆུས་མྲིག་ལོང་ཞྲིང༌། །སྲིང་ནྲི་ཞེ་

སང་གདུག་པའྲི་སྦྲུལ་གྲི་ཚང༌། །ཡྲིད་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་

པ། །འདྲི་ཡྲིས་མྲི་འཛིན་ལོག་པའྲི་གཞུང་ལུགས་གང༌། །བ་གླང་ཁྱུ་ཡྲི་འཁོར་གྲིས་

ཁེངས་ལྡན་པ། །མཁས་པའྲི་མདུན་སར་ངོ་ཚ་ཡོངས་བོར་ཏེ། །འབེལ་མེད་བྱུང་

རྒྱལ་མུ་ཅོར་ལྷུར་ལེན་པ། །འདྲི་ཡྲིས་མྲི་སྨྲ་ལོག་པའྲི་གཏམ་ནྲི་ཅྲི། །མ་བསབས་ཅྲི་

གཏོལ་སྨོན་པའྲི་ཟློས་གར་གྲིས། །བསན་པ་འཇྲིག་པ་ལྷུར་ལེན་བདུད་ཀྲི་

གྲོགས། །སྦྲང་བུ་གླེན་པ་མར་མེའྲི་རེ་མོ་ལ། །མཆོང་བར་རོམ་འདྲི་ཁོ་བོས་ཐལ་བར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བྱ། །དེ་ཡང་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་ཤེས་བྱའྲི་གནས་མ་

ལུས་པའྲི་པདྨོའྲི་ཚལ་ལ། བོ་གྲོས་ཀྲི་ཉྲི་འོད་འབད་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པས་

སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་བོ་གསལ་རྐང་དྲུག་ལྡན་པ་དག་ལ། ལེགས་བཤད་སྦྲང་

རྲིའྲི་དགའ་སོན་བྱ་བའྲི་སད་དུ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་

བསྐེད་རྲིམ་རྣམ་པར་བཤད་པ་གཟུར་གནས་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་མཐའ་དག་གྲི་སྔོན་

མེད་པའྲི་མྲིག་གྲི་བདུད་རྲི་ཡྲི་གེའྲི་གཟུགས་ཀྲི་འཕེང་བར་བརྒྱུས་པ་གང་ཞྲིག་ལ། 

དུག་སྤྲུལ་གྲིས་གླ་རྲིའྲི་དྲི་ཚོར་བ་ལྟར་མཆོག་ཏུ་མྲི་བཟད་པའྲི་གདུང་པ་དག་པོས་

སྲིང་ལ་རབ་ཏུ་ཚ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏེ། 

མཁས་པ་དགག་སྒྲུབ་དང་རྒྱུད་སེའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་བོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕོགས་པ་མཐའ་

དག་གྲི་རྣ་བར་རང་གྲི་གྲགས་པ་མྲིན་བའྲི་ར་བོ་ཆེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བརྡུང་བ་ལ་བརོན་

པ་བསྐེད་པའྲི་སྦོར་བས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་དགག་སྒྲུབ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྲི་ཚིག་ཉུང་ངུ་

ཞྲིག་ལ་ལན་འདེབས་པའྲི་ཟོལ་གྲིས་རང་གྲི་བོའྲི་མཚང་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་

པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་འཕེང་བ་མང་པོ་སེལ་བར་བྱས་སོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི། མཁས་པ་མདོ་རྒྱུད་

མ་ལུས་པའྲི་དོན་ཀུན་རྲིག་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་མྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་མཐོང་བ་དག་

གྲི་དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡུལ་ནྲི། ཡྲི་གེ་ཀོག་པའྲི་མྲིག་གྲི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་ཞྲིག་ག་ལ་

ཡྲིན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་བའྲི་སྐེ་བོ་དུ་མའྲི་ཡྲིད་

རྣམ་པར་བསད་པས་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ཉམས་པར་བྱེད་པ་མ་བཟོད་

ནས་སྨྲ་བ་འདྲི་དག་གྲི་ངང་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་སོ། །དེས་ཁོ་བོ་

ཅག་གྲི་ཚིག་ཕོགས་སྔ་མར་བཀོད་ནས་སུན་འབྱྲིན་པ་སྨྲ་བར་འདོད་པ་ན། འདྲི་སྐད་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཅེས་བོད་དག་གྲིས་མ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་མང་”པོར
1
། སྤྲི་བོར་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ། 

རྐང་མཐྲིལ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། རྲིབ་མ་རོ་རེ་རྭ་བ། ”པགས
2
་པ་རོ་རེའྲི་གུར་དང་བ་རེ། 

བ་སྤུ་མདའྲི་ད་བ། སེན་མོ་མེ་རྲི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཅེས་པ་དང༌། སྲིང་ཀའྲི་ར་བཞྲི་སྒོ་

བཞྲི་མྲིག་པཉྩ་རེ་”གའྲི
3
་རྲིག་པ། སྣ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕ་གུ། སོ་ད་བ་ད་ཕེད། ལྕེ་དང་

མཆུ་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཞེས་སོགས་བྲིས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་རྲིན་

པོ་ཆེས། སོམ་པ་བཤད་པར་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ལུས་སྐེས་ནས། །རོ་རེ་ཕུར་བུ་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས། །བཅྲིངས་པ་ཐྲིག་སྐུད་རབ་ཏུ་ལྡན། །ཤྲིན་ཏུ་མཚམས་མེད་”བསན
4
་པར་

བཅྲིངས། །གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱ་གཞུང་གང་

”ནའང
5
་དེ་འད་བཤད་པ་མྲི་འདུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ”མང

6
་དེ། ལུས་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སྐེད་ཚུལ་དེ་འད་བ་དང༌། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་

མེད་པ་ལ། ལུས་ཀྲི་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། ལུས་དཀྲིལ་

གྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པ་སོགས་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང༌། དོན་ཐོབ་ལའང་མེད་ཀང་ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་

བཀོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕེད་པའྲི་བོས་བཏགས་ལ་མན་ངག་མཆོག་ཏུ་

1  མ་ཕྱི། ༢ན༥ན།   པོར    བླ། ༼ཀ༽༢བ༥ན།   བོར

2  མ་ཕྱི། ༢ན༦ན།   པགས    བླ། ༢བ༥ན།   བགས

3  མ་ཕྱི། ༢ན༦ན།   གའྱི    བླ། ༢བ༦ན།   ཁའྱི

4  མ་ཕྱི། ༢བ༡།   བསན    བླ། ༣ན༡ན།   བརན

5  མ་ཕྱི། ༢བ༡ན།   ནའང    བླ། ༣ན༢ན།   ཡང

6  མ་ཕྱི། ༢བ༢།   མད    བླ། ༣ན༢ན།   མད   * མང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མྲིང་བཏགས་པའྲི་མུན་”སྦྲུལ
1
་དུ་མ་ཞྲིག །བོད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྣམས་

ལ་སྣང་སེ། འདྲི་དག་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མ་སྤོས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་བྲིས་སོ། ཞེས་ཁོ་

བོ་ཅག་གྲི་ཚིག་ཕོགས་སྔ་མར་བཀོད་ནས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ན་རེན་གྲི་ལུས་

དཀྲིལ་ལ་རོད་པ་སང་བ། བརེན་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལ་རོད་པ་སང་བ། རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་

ལས་མ་བཤད་བའྲི་རོད་པ་སང་བ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས། 

དང་པོ་འཆད་པ་ན། ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐེད་ཚུལ་ཀྱཻ་རོར་དུ་བཤད་པ་

རྣམས་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་བཀག་གོ་ཞེས་འདོད་པ་ཡང་རྣམ་པར་མ་

བརགས་པ་སེ། དེས་མཛད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་སྤོད། ནག་པོ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀྲི་འགྲེལ་པར་སྤྲི་བོར་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནྲི་སོམ་པ་

བཤད་པའྲི་ཚིག་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐོར་གང་ནའང་འདུག་

པ་མ་མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐོར་ནས་མ་བཤད་ཅེས་བྲིས་ཀྲི་རྒྱ་གཞུང་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅེས་གང་དུ་ཡང་མ་བྲིས་པས་མངོན་སུམ་ལ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། དེས་ན་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་བདེ་མཆོག་གྲི་

སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་ཡྲིན་ཀང༌། དོན་ལ་གནས་པའྲི་སྐོན་

མེད་དེ། བསྲུང་འཁོར་ལུས་ལ་སྐེད་ཚུལ་ནྲི། སྔར་དངས་པའྲི་སོམ་པ་བཤད་པར། 

གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད། ཅེས་ལུས་ཀྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་འབེལ་བ་རྣམས་

ནྲི། རོ་རེའྲི་གུར་དུ་བཤད་ལ། གུར་གྲི་དོན་ནྲི། རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་

འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྤྲིའྲི་མྲིང་ཡྲིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རས། ས་འོག་གྲི་མཐར་

1  མ་ཕྱི།༢བ༢ན།   མད    བླ། ༣ན༤ན།   མད   * སྤྲུལ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཐུག་པ་ཇྲི་ལྟར་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་རྒྱར་གཅྲིག་ཏུ་སྲ་ཞྲིང་མཁེགས་ལ་འབར་བའྲི་

རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ས་གཞྲི་བསྐལ་བའྲི་མཐའ་མེ་ལྟར་འབར་བའྲི་འོད་ཟེར་འབར་

བའྲི་འཕེང་བས་མཚམས་བཅྲིངས་པ་དང༌། ས་འོག་ནས་སེང་གྲི་བར་དུ་ཤྲིན་ཏུ་མཐོ་

བ་”མཐུག
1
་ཅྲིང་། མཁེགས་པ་སྲ་ཞྲིང་འབར་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྭ་བ་དང༌། རོ་རེའྲི་རྭ་བའྲི་

སེང་དུ་བར་མཚམས་མེད་པར་དུམ་བུ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་ཅྲིང༌། སེང་རོ་རེའྲི་མདའྲི་ད་བ་

དང༌། འོག་རོ་རེའྲི་བ་བེས་བརྒྱན་པའྲི་རོ་རེའྲི་གུར་འབར་བའོ། །ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལུས་ཀྲི་སྤྲི་བོའྲི་རུས་པ་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ། རྐང་

མཐྲིལ་གྲི་རུས་པ་རྣམས་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི། རྲིབ་རུས་རོ་རེའྲི་གུར་ལ་སོགས་པར་

ལུང་འདྲིས་བསོན་དུ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་བྲིས་པ་འདྲི་དག་ནྲི་མཆོག་ཏུ་

བཞད་གད་དུ་”འོས
2
་བའྲི་ཅལ་ཅོལ་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་སེ། འདྲི་ལྟར་ཁོ་བོས་ནྲི། བུ་སོན་

རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གསུང་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དགོངས་པ་རོགས་པར་དྲིལ་ནས་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི་

ཚིག་རྲིས་ཙམ་ཞྲིག་བཀོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྤྲི་བོར་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་ལུས་དཀྲིལ་བསན་གྲི། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་”སྒོམ
3
་ཚུལ་དེ་ནྲི། ཀྱཻ་རོར་

དང་བདེ་”མཆོག
4
་དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྐབས་གཉྲིས་ཀར་ཁད་པར་མེད་པར་

བཀོད་པ་ལ་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐོར་གང་ན་ཡང་བཤད་པ་མྲི་འདུག་ཀང༌། ཀྱཻ་རོར་

སོགས་གཞན་གྲི་སྐབས་ཀྲི་རྒྱ་གཞུང་ན་འདུག་པ་གཟྲིགས་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི་བདེ་

1  མ་ཕྱི།༣ན༡ན།   མཐུག    བླ། ༣བ༤ན།   འཐུག

2  མ་ཕྱི།༣ན༣ན།   འས    བླ། ༣བ༦ན།    འོས   * འོས

3  མ་ཕྱི།༣ན༤ན།   སེམ    བླ། ༤ན༡ན།   སོམ   * སོམ

4  མ་ཕྱི།༣ན༤ན།   མཆག    བླ། ༤ན༡ན།   མཆོག   * མཆོག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཆོག་གྲི་སྐོར་གང་ན་ཡང་འདུག་པ་མ་མཐོང་ཡང་ཀྱཻ་རོར་ལྟ་བུ་གཞན། འདྲི་འད་

ཞྲིག་གྲི་རྒྱ་གཞུང་ན་འདུག་པ་བདེ་མཆོག་ལ་སྦར་བར་འདུག་གོ་ཞེས་གདོན་མྲི་ཟ་

བར་གསུང་བར་འགྱུར་བ་གོར་མ་ཆག་པ་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་གསུངས་པར། བདེ་

མཆོག་གྲི་སྐོར་གང་ན་ཡང་འདུག་པ་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྲིག་གསུངས་པ་ནྲི་

རྒྱ་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྲི་དགོས་སོ་སམ་དུ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དགོངས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མྲི་ཟ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། ཁོ་བོས་དེ་ལྟར་སྨྲས་

ལ། བདག་གྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས། འདོད་འཇོར་བོད་ཁ་ཅྲིག །མྲིག་པ་ཉྩ་རེ་ཁའྲི་

རྲིག་པ་ཞེས་སོགས་འདོད་པ་ལ། མཁས་པ་དག་སོམ་པ་བཤད་པར། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་

དུ་ལུས་སྐེས་ནས། །རོ་རེ་ཕུར་བུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས། །བཅྲིངས་པ་ཐྲིག་སྐུད་རབ་ཏུ་

ལྡན། །ཤྲིན་ཏུ་མཚམས་མེད་བརན་པར་བཅྲིངས། །གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད། 

ཅེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ། གཞན་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐོར་གང་ནའང་འདུག་པ་མ་

མཐོང་ངོ༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སྣང་སེ། བོད་ཀྲི་བཤད་པ་ལ་དེ་འདའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་ཀུན་བརགས་མང་བར་སྣང་ངོ༌། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ནོ། །ཁོད་ཀྲིས་འདྲི་སྐད་དུ། བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་”འདོད
1
་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་ཡྲིན་ཀང༌། དོན་

ལ་གནས་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཞེས་སྨྲས་ནས། དེའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྲུང་འཁོར་ལུས་ལ་

སྐེད་ཚུལ་ནྲི། སྔར་དངས་པའྲི་སོམ་པ་བཤད་པར། གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད། 

ཅེས་ལུས་ཀྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་འབེལ་བ་རྣམས་ནྲི་རོ་རེའྲི་གུར་དུ་བཤད་ལ། གུར་

1  མ་ཕྱི།༣བ༢ན།   འདེད    བླ། ༤བ༡ན།   འདོད   * འདོད



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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གྲི་དོན་ནྲི་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་སོགས་པ་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྤྲིའྲི་མྲིང་ཡྲིན། 

ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི་ལུས་ལ་བསྲུང་འཁོར་སོགས་བསྒོམ་ཚུལ་དེ་འད་བ་དག །སོམ་པ་

བཤད་པའྲི་ཚིག་དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་བདེ་མཆོག་གྲི་ཆོས་སྐོར་གང་ནས་

ཀང་མ་བཤད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། བསྲུང་འཁོར་ལུས་ལ་སྐེད་པའྲི་ཚུལ་དེ་འད་བ་སོམ་

པ་བཤད་པའྲི་”ཚིག
1
་དེས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲས་པར་སོང་བ་ལ་བསོན་དུ་ཅྲི་

ཞྲིག་ཡོད། སོམ་པ་བཤད་པ་ལས་གཞན་ནས་མ་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོམས་པ་

བཤད་པ་ནས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྲི།”ཐོག
2
་མར་སྦོར་བ་

སོབ་པ་ལ་ཞུགས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ཆུང་ངུ་དག་ཀང་འགོད་པར་མྲི་བྱེད་ན། ངོ་ཚ་ཡོངས་

སུ་བཏང་བ་ཁོད་ཀྲིས་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་ཚུལ་སུ་ཞྲིག་གྲི་ཁ་ལས་བཙལ་

ཏེ་རྙེད། རོ་རེའྲི་གུར་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དེ། བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྤྲིའྲི་མྲིང་དུ་

བཏགས་ནས་སྨྲས་པ་ཡོད་ཀྲི། གུར་གྲི་དོན་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྤྲིའྲི་མྲིང་ག་

ལ་ཡྲིན། མྲིང་དང་དོན་གྲི་རྣམ་དབྱེ་ཙམ་གྲི་བར་ལ་ཡང་མ་བྱང་བར་ག་ཚོམས་སུ་

སྨྲ་བ་ནྲི་ཐུབ་ཆོད་དེ། གུར་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བའྲི་སྤྲི་མྲིང་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་

དུ། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རས། ས་འོག་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཇྲི་ལྟར་མངོན་པར་འདོད་པ་

ཡྲི་རྒྱར་ཞེས་སོགས་དེ་ཉྲིད་བཤད་པ་དངས་པ་ནྲི་གུར་ཞེས་པ་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་

མོང་བའྲི་ཆ་ཤས་གཅྲིག་གྲི་སྒོས་མྲིང་དུ་སྦར་བའྲི་ལུང་དེ་སྤྲི་མྲིང་དུ་བཤད་པའྲི་

ལུང་དུ་དངས་པས། མཁས་པའྲི་ལུགས་ཆ་གཅྲིག་ཙམ་གྲིས་”མགོ
3
་མཇུག་གང་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༤ན།   ཆྱིག    བླ། ༤བ༣ན།   ཚིག   * ཚིག

2  མ་ཕྱི།༣བ༤ན།   ཐེག    བླ། ༤བ༤ན།   ཐོག   * ཐོག

3  མ་ཕྱི།༣བ༧།   མགོ    བླ། ༥ན༡།   འགོ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཡྲིན་ཀང་རོགས་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པ་གསལ་བར་སྨྲས་ཏེ་འདྲི་ལྟར། ལུང་དེས་ནྲི་རོ་

རེའྲི་ས་གཞྲི། རོ་རེའྲི་མེ་རྲི། རོ་རེའྲི་རྭ་བ། རོ་རེའྲི་མདའྲི་ད་བ། རོ་རེའྲི་བ་རེ་རྣམས་

རང་རང་གྲི་སྒོས་མྲིང་གྲིས་གསལ་བར་རེ་རེ་ནས་སོས་ནས་བསན་པ་དེ་དག །གུར་

ཞེས་པའྲི་མྲིང་གཞན་གྲིས་སྐབས་དེར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། 

སྐབས་དེར་རོ་རེའྲི་གུར་ཞེས་པ་ནྲི། འོག་ན་རོ་རེའྲི་བ་རེ་ཡོད་ཅྲིང༌། སེང་ན་མདའྲི་ད་

བ་ཡོད་པའྲི་བར་གྲི་མཆོད་རེན་གྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི་སྒོས་མྲིང་དུ་འཆད་པར་བཞེད་

ནས་སེང་རོ་རེའྲི་མདའྲི་ད་བ་དང༌། འོག་རོ་རེའྲི་བ་རེས་བརྒྱན་པའྲི་རོ་རེའྲི་གུར་

འབར་བའོ། ཞེས་དམྲིགས་ཕུག་ནས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་

རོགས་འཕེང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མར་འཇམ་རོར་གྲི་སྐབས་འདྲིར་

བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བའྲི་ཆ་རེ་རེ་ནས་རང་རང་གྲི་སྒོས་མྲིང་གྲིས་རྒྱས་པར་

བཤད་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་འོག་མ་རྣམས་སུ་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་”བ་སྒོམ
1
་པར་

སོན་དགོས་པའྲི་སྐབས་ཕལ་ཆེ་བར། རོ་རེའྲི་གུར་ཞེས་པ་ཕོགས་གཅྲིག་གྲི་མྲིང་

གྲིས་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྤྲི་ལ་བཏགས་ཏེ་ཚིག་”ཚོགས
2
་སྐྱུང་བའྲི་དགོས་

པའྲི་སད་དུ་ཐ་སད་དེ་ལྟར་སྦར་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས་ཇྲི་སྐད་དུ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་རོ་རེའྲི་གུར་གྲི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང༌། སྣ་ཚོགས་རོ་

རེའྲི་ལྟེ་བར་གནས་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་ཞེས་དང༌། བཅུ་བདུན་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དགེས་པ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ་རེའྲི་གུར་གྲི་ནང་དུ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་

དཀྲིལ་ན་གནས་བའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ། ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།   བ་སོམ    བླ། ༥ན༤།   སོམ

2  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།   ཚེགས    བླ། ༥ན༥།   ཚོགས   * ཚོགས



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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པ་ལྟར་རོ། །དེ་བས་ན་ཁོད་ཉྲིད་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་”འཕེང
1
་བ་སྐོར་གསུམ་གྲི་དོན་ལ། སྨྲ་

བ་ཇྲི་སེད་བྱེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ངང་ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་བོ་དང་ལྡན་པ་

དག་གྲིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་གུར་

ཞེས་པ་དེ། ལུས་ལ་སྒོམ་རྒྱུའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བའྲི་སྤྲི་མྲིང་དུ་བྱས་པ་ན། 

ལུས་ལ་བསྲུང་འཁོར་ཐུན་མོང་བ་སྒོམ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་ཉྲིད་ལས་

སྒོམ་པར་འདོད་དགོས་ཤྲིང༌། དེས་ན་ལུས་ཀྲི་སྤྲི་བོའྲི་རུས་པ་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་འདྲི་ཉྲིད་ཁས་ཀང་བང་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཁོད་ཀྲི་ལུས་ལ་བསྲུང་

འཁོར་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། པགས་པ་རོ་རེའྲི་གུར་དང༌། བ་སྤུ་མདའྲི་ད་བ། སྐྲ་སེན་མེ་

རྲིར་བསྒོམ་པར་སྨྲས་པ་དང༌། ཁས་སངས་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་ཏེ། པགས་པ་བ་སྤུ་སྐྲ་དང་

བཅས་པ་རུས་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་ཁས་ལེན། གུར་ནྲི་རུས་པའྲི་འཕེང་བ་

ཉྲིད། ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་འཆད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། ཚིག་རྐང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུས་ལ་

བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་བསྲུང་འཁོར་མཐའ་དག་བསན་པས། ཚིག་ཐ་མ་དེས་མ་བསན་

པའྲི་དོན་གང་ཡང༌། གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ལུས་སྐེས་ནས་ཞེས་སོགས་”རྐང
2
་པ་དང་པོ་

བཞྲི་ལ་བསན་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་འདྲི་སྐད་ཅེས་གཞལ་ཡས་ཁང་”ལུས
3
་

ལ་སྐེད་ཚུལ་ཡང༌། 

དཔལ་སམྦྷུ་ཊའྲི་བརག་པ་དྲུག་པའྲི་རབ་བྱེད་གསུམ་པར། ལུས་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ཉམས་དགའ་བར། །སྒོ་བཞྲིར་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པའོ། །རང་གྲི་ཡན་ལག་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༥ན།   འཕང    བླ། ༥བ༡།   འཕེང   * འཕེང

2  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།   སང    བླ། ༥བ༤ན།   རྐང   * རྐང

3  མ་ཕྱི། ༤བ༡ན།   ལུས    བླ། ༥བ༤ན།   ཁུས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརྒྱད་བྱུང་བས། །ཀ་བ་དེ་ཡྲིས་བསྐོར་ནས་གནས། །དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་མཉམ་པའྲི་

ཕྲིར། །གྲུ་བཞྲི་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་”གྲགས
1
། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ངོ་བོས་ནྲི། །འཁོར་ལོ་

གསུམ་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས། །རྲི་ནྲི་མགོ་བོའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །ཇྲི་ལྟར་རོམ་ཆེན་ལ་

སོགས་རྲིམ། །བ་མའྲི་དུས་ཐབས་རྲིམ་ཉྲིད་ཀྲིས། །དེ་ནྲི་རོགས་པར་དཀྲིལ་འཁོར་

གནས། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་ལུས་མྲི་གཉམ་པ་མེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་

གྲུ་བཞྲི་སོགས་དངོས་སུ་བཤད་པ་དང༌། དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་དོན་ལ་ཐོབ་པ་

རྣམས། བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་མན་ངག་ལས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ཁ་བསྐངས་ནས་

བསྒོམ་དགོས་པར་བཤད་ལ། ཇྲི་ལྟར་ཁ་བསྐང་ཚུལ་བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་སོ་”སོའྲི
2
་

མན་ངག་གྲིས་མྲི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་ཀང༌། རེ་བཙུན་ས་སྐ་པའྲི་བ་མ་ཆོས་ཀྲི་སྤན་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་བཞེད་པ་འདྲི་”སོབ
3
་དཔོན་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲིས་ཀྱཻ་རོ་

རེའྲི་གཞུང་དུ་བཤད་པ་བཞྲིན་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁ་བསྐངས་པས་

འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་”ཡོད
4
་ཅེས་བྲིས་ཤྲིང༌། བདེ་མཆོག་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྐབས་སུ་

རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར་བཤད་པས་ཁ་འགེངས་པའྲི་གཞན་ལུགས་སུ་སྒོམ་པ་བཀོད་

ནས། དེ་འགོག་པ་ན་བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྐབས་སུ་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་

འཕེང་བས་ཁ་བསྐངས་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་ནྲི་ལུས་འདོམ་

གང་གྲུ་བཞྲི་མཉམ་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་ཡྲིན་པར་སྔར་གྲི་སམྦྷུ་ཊའྲི་ལུང་

1  མ་ཕྱི།༤བ༢ན།   གགས    བླ། ༥བ༦།   གྲགས   * གྲགས

2  མ་ཕྱི། ༤བ༤ན།   སེའྱི    བླ། ༦ན༢ན།   སོའྱི   * སོའྱི

3  མ་ཕྱི།༤བ༤ན།   སླབ    བླ། ༦ན༢ན།   སློབ   * སློབ

4  མ་ཕྱི།༤བ༥ན།   ཡང    བླ། ༦ན༣ན།   ཡོད   * ཡོད



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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གྲིས་ཤེས་ཤྲིང༌། མན་སེ་དང་ད་རྲི་ཀ་པས་གསུངས་པ་ལ། རྒྱུད་རོར་འཕེང་དུ་ལུས་

ཀྲི་གཡས་གཡོན་དང་མདུན་རྒྱབ་བཞྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲིར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། བདེ་མཆོག་ཏུ་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རླུང་སྒོ་བཞྲིར་བཤད་དེ༌། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་

བུ་ཞབས་ཀྲིས། ལས་ནྲི་མཉམ་པ་སྒོ་བཞྲི་རླུང༌། །རྒྱན་རྣམས་རབ་མཛེས་ཧེ་རུ་

ཀའྲི། །ལུས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འདོད་དོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱུད་རོར་འཕེང་དུ། ཁ་

དང་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་འོག་སྒོ་སེ་སེང་འོག་གྲི་སྒོ་བཞྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་

བཞྲིར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲིར་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ། 

རྒྱུད་རོར་འཕེང་གྲི་ཁ་བསྐངས་པ་མྲི་འཐད་པར་གྲུབ་ལ། མ་རྒྱུད་ནང་མཐུན་པའྲི་

ཕྲིར། ཀྱཻ་རོར་གྲི་ཆོས་སྐོར་ནས་ཁ་བསྐངས་པ་ཤྲིན་ཏུ་འཐད་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ།  

།ཞེས་བྲིས་སོ། །དེ་ལ་བརོད་པར་བྱ་སེ། སམྦྷུ་ཊའྲི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པའྲི་སྒོ་བཞྲིར་

ཇྲི་སྐད་གསུངས་པའོ།  ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། ཇྲི་སྐད་གསུངས་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་ནྲི། སྔར་

རབ་བྱེད་ཉྲི་ཤུ་པར། གཙོ་བོ་དམ་པ་ཡྲི་ནྲི་སྒོ། །སེང་དང་འོག་ཏུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །འོག་

གྲི་སྒོ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས། །སེང་གྲི་སྒོ་ནྲི་དབྱྲིངས་ཉྲིད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་སེང་

འོག་གྲི་སྒོ་བཞྲི་ལ་མན་ངག་སེ་མ་ལས་བཤད་དེ། དེ་ཉྲིད་ལས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་

ནྲི། བརོད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལས་མ་འདས་པར་ཏེ། ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་པར་ནྲི་ལུས་དང་ངག་གྲི་

སྒོ་དག་དང་། སེམས་ཀྲི་སྒོ་ཡང་མཆོག་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་བྱས་པ། ཞེས་

སྒོ་བཞྲི་རྣམས་གསུངས་སོ། ཞེས་བཤད་པས་སོ་དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར། ཁོད་ཀྲིས་

བདེ་དགེས་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལུས་ལ་སྐེད་ཚུ་སམྦྷུ་ཊའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་དུ་འཆད་པ་

མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀྲིས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལུས་ལ་སྐེད་ཚུས་དེ་ལ་སྲིང་ག་ནས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱུ་བའྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་རླུང་སྒོ་བཞྲིར་སྐེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། སམྦྷུ་ཊའྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་ལ་

སེང་འོག་གྲི་སྒོ་བཞྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་སྒོ་བཞྲིར་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་ཁབ་པ་

མེད་ན་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་ལུས་འདོམ་གང་གྲུ་བཞྲི་མཉམ་པ་གཞལ་ཡས་གང་

གྲུ་བཞྲིར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་རྒྱུད་རོར་འཕེང་ལས་ལུས་ཀྲི་མདུན་རྒྱབ་དང་གཡས་

གཡོན་བཞྲི། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲིར་བཤད་པ་ལས། བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་

གྲི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་རོར་འཕེང་ནས་ཁ་འགེངས་པ་མྲི་འཐད་པའྲི་ཁབ་པ་ཡོད་པ་བུད། 

སམྦྷུ་ཊའྲི་ལུང་དོན་བརོད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལུང་དེ་ནྲི་ཁེད་རང་གྲི་

འདོད་པ་དེ་ཉྲིད་འགོག་བྱེད་དུ་དངས་པ་ཡྲིན་པར་ཟད་དོ། །

གྲུབ་ཆེན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས་མཛད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མར་དོན་

བསྒྱུར་བ་ལས། སྒལ་ཚིགས་རྲི་རྒྱལ་དེ་བཞྲིན་ཏེ། །ལུས་ནྲི་མཉམ་པར་སྒོ་བཞྲི་

པ། །རྒྱན་རྣམས་རབ་མཛེས་ཧེ་རུ་ཀའྲི། །ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་འདོད། ཅེས་

འབྱུང་ཞྲིང༌། འགྱུར་གཞན་ལས། ལུས་ནྲི་མཉམ་པ་གྲུ་བཞྲི་པ། ཅེས་འབྱུང་བ་ལ། 

ལུས་ནྲི་མཉམ་པ་སྒོ་བཞྲི་རླུང༌། ཞེས་ལུང་གྲི་ཚིག་ཤྲིན་ཏུ་ནོར་བར་དངས་ཏེ། སྒྲུབ་

བྱེད་ཀྲིས་འཕོངས་པས། ཅྲི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པ་གསལ་བར་མ་བྱེད་ཅྲིག །སྲིང་

ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་བཞྲི་སྒོ་བཞྲིར་སྐེད་པར་སྨྲས་པས་ནྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་

ལ་སྒོ་མ་བཞྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་གང་དུ་སྐེད་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་སོ། །བཤད་རྒྱུད་རོ་

རེ་འཕེང་བར། སེང་འོག་སྒོ་ཡྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །སྒོ་བཞྲི་ཞེས་ནྲི་བཤད་པ་ཡྲིན། །ཞེས་

པའྲི་དོན་ཁ་སྣ་བཤང་གཅྲིའྲི་ལམ་གྲི་བུག་པ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲིར་བཤད་པ་མ་ཤེས་པར། 

ཁ་དང་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་དང་འོག་སྒོ་བཞྲི་ལ་སྒོ་བཞྲིར་བཤད་པར་སྨྲས་པས། 



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་མཐའ་དག་ཕོ་ཚོད་འབའ་ཞྲིག་གྲི་སྲིང་ཁམས་ལྷུར་བངས་ཏེ་

འཆད་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །བདེ་དགེས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་པའྲི་ལུས་རེན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྒོམ་ཚུལ་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་ཁ་འགེངས་པ་ན། སོབ་དཔོན་དགྲ་

ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་གཞུང་དུ་བཤད་པ་བཞྲིན་ཁ་འགེངས་པ། རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་གོང་

མ་རྣམས་ཀྲི་བཞེད་པ་གཏན་མྲིན་པའྲི་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

ཡང་འདྲི་སྐད་ཅེས། གལ་ཏེ་བདེ་མཆོག་གྲི་གཞུང་དུ་མ་བཤད་པ་ཀྱཻ་རོར་ནས་

ཁ་བསྐང་དུ་མྲི་རུང་ངོ་སམ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཁེད་རང་གྲི་བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ལུས་ནྲི་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་ཡང་དག་བརེན། ཞེས་པ་ནས། 

ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི་ཡང་དག་ལྔ། །རྣམ་དག་ཁ་དོག་ལྔར་ནྲི་དབྱེ། །དེ་དག་གཞལ་ཡས་ཁང་

དུ་སྒོམས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཅྲི་རྲིགས་པ་ཁ་བསྐངས་ལ་གསལ་”གདབ
1
། ”ཅེས

2
་

པ་ཡང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེ་མཆོག་གྲི་གཞུང་དུ་དངོས་སུ་མ་བཤད་པ་

གསང་འདུས་ཀྲི་བཤད་རྒྱུད་ནས་ཁ་བསྐངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་སུག་རྲིས་སུ་བྱས་

སོ། །བདག་གྲི་རེ་བ་མས། ལཱུ་ཨྲི་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་འདོད་འཇོར། དེ་

བས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ལ། རོ་རེ་འཕེང་བར་ལུས་ཀྲི་ཆ་དུ་མ་ཞྲིག །གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲི་ཆ་སོ་སོར་”སྐེད
3
་པར་གསུངས་པ་རྒྱས་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་

ནྲི་དཔེར་ན་བྷྲུཾ་ཡྲིག་གཅྲིག་པུ་ལས་ཕྲིའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཐམས་ཅད་སྐེད་པ་བཞྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།   གདབ    བླ། ༧བ༢ན།   གདག

2  མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།   ཅེས    བླ། ༧བ༢ན།   ཅྱིས

3  མ་ཕྱི། ༥བ༥ན།   སྐེད    བླ། ༧བ༣ན།   བསྐེད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཏུ་དྲིལ་བུ་པས།  ལུས་ནྲི་མཉམ་པ་གྲུ་བཞྲི་པ། །རྒྱན་རྣམས་རབ་མཛེས་ཧེ་རུ་

ཀའྲི། །ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དུ་འདོད། ཅེས་ལུས་”འདོམ
1
་གང་ཡན་མན་དང་

ཕན་ཚུན་དུ་མཉམ་པ་ལས་ངོས་བཞྲི་མཉམ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་པ་བསྐེད་

པ་དང༌། ཕ་གུ་དང་ད་ཕེད་སོགས་ཀྲི་རྒྱན་གྲིས་རབ་ཏུ་”མཛེས
2
་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རེན་

གྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པར་བཤད་པ་ནྲི་བསྡུས་པའོ། ཞེས་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་

བར་བཤད་པའྲི་ལུས་རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྒོམ་ཚུལ་དང༌། བདེ་མཆོག་”ལོ་

དལྲི
3
་གྲི་ལུས་རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་ཚུལ་མྲི་འད་བར་དངོས་སུ་གསུངས་

ཀྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་རོ་རེ་འཕེང་བ་ནས་བཤད་པ་དེ་དག་གྲིས། ཅྲི་རྲིགས་

པར་ཁ་བསྐངས་ནས་གསལ་གདབ། ཅེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་གང་དུའང་མ་

གསུངས་ན་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པའྲི་རྫུན་གྲི་”ཚིག
4
་འདྲི་འད་བ་དག་རང་དབང་

ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་སུ་ཡང་སྨྲ་བར་མྲི་བྱེད་མོད། ཁོད་ནྲི་དུར་ཁོད་དུ་བརྒྱལ་བའྲི་ཝ་

སྐེས་ལྟར་སུ་ཞྲིག་གྲིས་རང་དབང་མེད་པར་བྱས་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །དེའྲི་འོག་ཏུ་བརེན་

པ་ལུས་དཀྲིལ་ལ་རོད་པ་སང་བར་རློམས་ནས་ཕྲི་དཀྲིལ་དང་ལུས་དཀྲིལ་ལྷ་གྲངས་

”མ
5
་མཐུན་པའྲི་རོད་པ་སང་བ། ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་མེད་པའྲི་རོད་པ་སང་བ། 

ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པའྲི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པའྲི་རོད་པ་སང་བ་གསུམ་

བྱས་ནས། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༦ན།   འདམ    བླ། ༧བ༤ན།   འདོམ   * འདོམ

2  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།   མཇེས    བླ། ༧བ༥ན།   མཛེས   * མཛེས

3  མ་ཕྱི། ༥བ༧ན།   ལོ་དལྱི    བླ། ༧བ༦ན།   ལོ་དྱིལ

4  མ་ཕྱི། ༦ན༡ན།   ཆྱིག    བླ། ༨ན༡ན།   ཚིག   * ཚིག

5  མ་ཕྱི། ༦ན༢ན།   མ    བླ། ༨ན༢ན།   མྱི



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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བཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། ཞེས་ཁོ་བོས་བྲིས་པ་འགོག་པའྲི་སད་དུ་

དཀའ་བ་ལྷུར་བངས་པའྲི་བབ་ཅོལ་མང་དུ་སྨྲས་པས་ནྲི། དགག་སྒྲུབ་ཀྲིས་བར་

བཏགས་པ་”ཙམ
1
་ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་ངོ་ཚ་བར་བྱེད་

པའྲི་ཆོ་ངེ་སྔོན་མེད་པ་སེ། འདྲི་ལྟར་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ་

ཞེས་པ་ནས་བོད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་”ཚུལ
2
་རྣམས་ལ་སྣང་སེ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་

འདྲི་ཉྲིད་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ལུས་དཀྲིལ་མྲི་འཐད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་རགས་སྦོར་བཀོད་པ་

དང༌། འཐད་པ་འགོག་པའྲི་ཐལ་སྦོར་བཀོད་པ་གང་ཡང་མྲིན་གྲི། ལུས་དཀྲིལ་དང༌། 

ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕེད་པར་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ཚུལ་

མཆོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་མྲི་འཐད་ཅེས་པའྲི་དམ་བཅའ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་ནས། མྲི་འཐད་

པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་འཐད་པ་འགོག་པའྲི་དགག་སྒྲུབ་འདྲིར་མ་སྤོས་སོ། །ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཡྲིན་མོད་ཀྲི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚིག་འདྲི་དག་ཁོ་བོས་ཁོད་ཀྲིས་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ཚུལ་དེ་

འཐད་པ་འགོག་པའྲི་སྦོར་བ་བཀོད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས། ནན་གྲིས་ཁོད་འདྲི་འདོད་ཅེས་

པ། གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་”སྤོད
3
་པ་ཡྲིན། ཞེས་བྱ་བའྲི་ངང་ཚུལ་ལྷུར་ལེན་པ་ཁོད་

ལ། ”ཁོ་བོས
4
སྦོར་བ་བཀོད་པར་ཁས་བངས་ལ་སྨྲ་བར་བྱ་ཡྲིས། རགས་གསལ་

དང་ཁབ་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ཙམ་ཡང་མྲི་ཤེས་ཤྲིང༌། མ་བསབས་པར་དགག་སྒྲུབ་ལ་

ཞུགས་ནས་རང་ཉྲིད་”འཚོང
5
་བ། ཁོད་ནྲི་དམུས་ལོང་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   ཅམ    བླ། ༨ན༤ན།   ཙམ   * ཙམ

2  མ་ཕྱི། ༦ན༤ན།   ཆུལ    བླ། ༨ན༤ན།   ཙམ   * ཚུལ

3  མ་ཕྱི། ༦ན༦ན།   སྤེད    བླ། ༨བ༡ན།   སྤོད   * སྤོད

4  མ་ཕྱི། ༦ན༧ན།   ཁེ་བོས    བླ། ༨བ༡ན།   ཁོ་བོས   * ཁོ་བོས་

5  མ་ཕྱི། ༦ན༧ན།   འཚོང    བླ། ༨བ༢ན།   འཚང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

མཚུངས་མོད་ཀང༌། དགག་སྒྲུབ་བགྲི་བར་ཅུང་ཟད་བོ་ཁ་ཕོགས་པའྲི་གཞོན་ནུ་

ལས་དང་པོ་བ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཁོ་བོའྲི་ཚིག་འདྲི་ལ་བརག་པར་བྱོས་

ཤྲིག །

ཁོ་བོས་སྔར་ཡྲི་གེར་བཀོད་པ་འདྲི་ཐལ་སྦོར་དུ་བྱེད་ན་ནྲི། འདྲི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། 

ཁེད་ཀྲིས་མན་ངག་མཆོག་ཏུ་མྲིང་བཏགས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་འདྲི་མུན་

སྤྲུལ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། ལུས་ལ་ལྷ་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་

བཀོད་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པ་སོགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་རྒྱུད་རྒྱ་

གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། དོན་ཐོབ་ལ་མེད་ཀང་ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་

ལྷ་བཀོད་པའྲི་ཁད་པར་ཙམ་ཡང་མ་ཕེད་པའྲི་བོས་བཏགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་

བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཚེ་ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྲིའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་

ལ་སོགས་པ་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨྲས་པར་འགྲོ་དགོས་པ་ཨེ་ཡྲིན། དེར་འགྲོ་མྲི་

དགོས་ན་ཁོད་ཀྲིས་ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་ལས་ནང་ལུས་དཀྲིལ་མང་བ་”མྲི
1
་རུང་

ན། ཞེས་སྨྲས་ནས་དེ་ལ་དགག་པ་མང་དུ་སྨྲས་པ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་སུ་ཞྲིག་གྲི་

ཁས་ལེན་འགོག་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །ཁས་ལེན་མཁན་མེད་པ་འབའ་ཞྲིག་བཀག་ནས་

ནམ་མཁའ་”ལྡྲིང
2
་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་སམ་ཅྲི། དེར་འགྲོ་དགོས་ན་ནྲི། དངོས་

པོའྲི་བྱེ་བག་ཡྲིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྲིན། དངོས་པོ་དང་བདག་གཅྲིག་ཏུ་འབེལ། 

1  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   མ    བླ། ༨བ༦ན།   མྱི   * མྱི

2  མ་ཕྱི། ༦བ༤ན།   ལྡང    བླ། ༩ན༡ན།   ལྡྱིང   * ལྡྱིང



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཁོད་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་དངོས་པོ་ཡྲིན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཀོད་པ་ན། དངོས་

པོའྲི་བྱེ་བག་ཡྲིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་ཁབ་པ་ཁས་བངས་

པར་འགྲོ་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་ཁད་པར་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། ཨེ་མ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཡང་

དགག་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡྲི་གེ་འགོད་པ་ལ་ཞུགས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། ལུས་ལ་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་

བཀོད་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པ་སོགས་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་”ཚད
1
་

ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྲིང་། ཞེས་སྨྲས་པ་ན། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགུ་

ལས་མེད་པ་ལ། ལུས་ལ་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་རྒྱུད་རྒྱ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་ཁས་བངས་དགོས་པ་”ཨེ
2
་

ཡྲིན། མྲི་དགོས་ན་ཕྲི་དང་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་མཐུན་པ་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་

ནས་མ་བཤད་པ་ཁོ་བོས་གང་དུ་ཁས་བངས་པ་སྨྲོས་ཤྲིག །དེ་ལྟར་དགོས་ན། 

དམར་འབར་པའྲི་མེ་ཡྲིན་ཞྲིང་ཚ་བའྲི་རེག་བྱས་སོང་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ཁས་

བངས་ན། དམར་འབར་བའྲི་མེ་ཡྲིན་པ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་དགོས་པར་

ཐལ་ལོ། །དེར་མ་ཟད་ཕྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཅྲིག་མྲི་འཐད་པར་སྨྲས་ན་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་

མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་མྲི་འཐད་པར་སྨྲ་ཨེ་དགོས། མྲི་དགོས་ན་ཁོ་བོས་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་

ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ་ལུས་ལ་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པའྲི་ཀྱཻ་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།   ཆད    བླ། ༩ན༣ན།   ཚད   * ཚད

2  མ་ཕྱི། ༦བ༧ན།   ཨ    བླ། ༩ན༤ན།   ཨེ   * ཨེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད། ཅེས་སྨྲས་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་སྤྲིར་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འཐད་པར་

ཁས་བངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲིན། དེ་ཡང་ཁོ་བོས་”ཁས་མ
1
་བངས་ན་ཁོད་ཀྲིས་

བདེ་མཆོག་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་སོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ཁོ་བོ་ཅག་

ལ་གནོད་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་འབེལ་མེད་ཀྲི་”བ་བརོལ
2
་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་གྱུར་

པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། ། དེ་བས་ན་ཕྲི་དཀྲིལ་དང་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པར་ཁོ་བོ་ཅག་

གྲིས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་། དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་ཁས་མ་བངས་ཤྲིང༌། བདེ་

མཆོག་དྲིལ་བུ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་བཀོད་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་

ཡུམ་ལས་མེད་ཀང་ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་ལྷ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉྲིས་ཡོད་པ་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་

གྲི་འདོད་པ་གཏྲིང་ཚུགས་པ་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་ལ་ཡང་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་

གྲངས་མཐུན་དགོས་པ་རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་

གྲངས་མྲི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ད་རྲི་ཀ་པ་སོགས་དུ་མའྲི་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ངལ་

བ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་དོན་མེད་པར་དུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཟད་

དོ། །ཡང་འདྲི་སྐད་ཅེས་སོབ་དཔོར་ཨ་བྷྱཱས་ཀྱཻ་རོར་ལྷ་དགུ། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་

ལྔ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ལྷ་བཅུ་གསུམ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི། 

རོ་རེ་བདུད་རྲི་ལྷ་དགུ་རྣམས་ལ། ནང་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་དང་ར་དགུ་བཀོད་

པ་རྣམས་ཀང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་གྲངས་མ་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   ཁས་མ    བླ། ༩བ༢ན།   ཁསལ

2  མ་ཕྱི། ༧ན༣ན།   རླབ་རོལ    བླ། ༩བ༢ན།   བླ་བརོལ   * བླ་བརོལ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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རོ། །རགས་གྲུབ་སེ། མན་སེ་ཉེར་གཉྲིས་པར་འདྲིར་མ་ལ་ཡ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་

བརྒྱད་རྣམས་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །ཀ་མ་རུ་པ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་རྣམས་

གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །ཡྲི་དྭགས་གནས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་རྣམས་སྐུའྲི་འཁོར་

ལོའ།ོ །འཁོར་ལོ་འདྲི་རྣམས་སུ་གང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་རོ་རེ་དག་

མོ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང༌། གང་ཡང་རྲིག་པའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

རབ་གཏུམ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། གང་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། 

བདག་མེད་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྲོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སེང་གེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། གང་ཡང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་མཁའ་འགྲོ་”མ
1
་ད་བ་སོམ་པར་སོམ་པ་མོ་དང༌། ཀྲི་

ལྲི་ཀྲི་ལྲི་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། གང་ཡང་རོ་རེ་བདུད་རྲིའྲི་ཟླ་བའྲི་རྲི་མོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་

རྣམས་སོ། །གང་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དང༌། རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྲི་གསུམ་སྐོར་མ་ལ་སོགས་པ་ར་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །རྐང་

མ་དང༌། རོ་མ་དང༌། ཀུན་དར་མ་རྣམས་ནྲི་རོ་རེ་བསེམས་མ་དང༌། ཕག་”མོ
2
་དང༌། 

བདག་མེད་མ་དང༌། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་སོ། །ཡང་ན་འདྲིས་

ཅྲི་སེ་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པའྲི་དབང་ལས་ལྷ་མོའྲི་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་

གང་ཅྲི་ཡང་རུང་བ་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་རྣམས་སུ། རོ་རེ་ལྷ་མོ་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༢ན།   མ    བླ། ༡༠ན༤ན།   མའྱི

2  མ་ཕྱི། ༧བ༤ན།   མོ    བླ། ༡༠ན༦ན།   མ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གསུངས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་སོ་སོར་འཁོར་དང་བཅས་

པའྲི་ར་གཉྲིས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་བཤད་པའྲི་རྲི་མོ་ཞེས་

བྲིས་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྲི་མོས་རང་གྲི་ནང་གྲི་རྲི་མོ་མ་སྦས་པ་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་བྱས་

སོ། །འདྲི་ལ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྨོངས་པའྲི་བྱེད་པོས་སྤྲུལ་པའྲི་ནོར་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་ཆེས་ཆེ་

བ་དུ་མ་ཞྲིག་ཚོགས་པ་སེ། འདྲི་ལྟར་མན་སེའྲི་ཚིག་ཇྲི་སྐད་དངས་པ་འདྲིས་ནྲི་ཀྱཻ་རོ་

རེ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ནང་དུ་བཤད་པའྲི་ལྷ་མོ་དེ་དག་ནང་དུ་སྦར་

བའྲི་ངེས་དོན་གྲི་བཤད་པ་བྱས་པ་ན། ར་དེ་དང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་

ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ར་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་མོ་དེ་དང་དེར་སྒོམ་པ་དང༌། ར་དེ་

དང་དེའྲི་གནས་སུ་ལྷ་མོ་དེ་དང་དེར་སྐུ་མདོག་ཐ་དད་པ་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

སྒོམ་པར་སོན་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། འདྲི་ནྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་བའྲི་

ངེས་དོན་སོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་གྲི། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་གང་ཡང་སོན་པ་མྲིན་པས། 

སམྦྷུ་ཊའྲི་གཞུང་ར་བ་དང༌། མན་སེ་གཉྲིས་ཀའྲི་བརོད་བྱ་གང་སོན་པའྲི་ཕོགས་ཙམ་

ཡང་མ་རྲིག་པར་འགྲོན་པོ་མ་ངམ་གྲི་ཐང་དུ་སེབ་པ་ལྟར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལ་རབ་བྱེད་

འདྲིར་ནྲི་གཙོ་བོར་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཡན་ལག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་

ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་ཉེ་བར་བརོད། ཅེས་སོགས་

ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་རའྲི་གཙོ་”མོ
1
་རྣམས་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་དག་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་

གནས་ལ་སོགས་པར་ཇྲི་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་དང༌། ར་གང་ནས་ཁམས་གང་འབབ་པ་

སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་བཤད་ཟྲིན་བའྲི་མཇུག་ཏུ་མན་ངག་སེ་མས་ར་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༢ན།   མོ    བླ། ༡༠བ༦ན།   བོ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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དེ་དག་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་དུ་ར་

འདྲི་དག་ལ་མཁའ་འགྲོ་མའྲི་ཚོགས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མའྲི་ད་བར་གསུངས་པ་དག་

གྲི་དོན་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ། བདེ་མཆོག །རོར་སེམས། རྲིག་པའྲི་

རྒྱལ་པོ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར། རོ་རེ་བདུད་རྲི་ལ་

སོགས་པ་བ་མེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་བཤད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷ་མོའྲི་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནྲི་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འཆད་པའྲི་ཆེད་དུ། 

ནང་བཤད་བྱས་པ་ན་ལུས་ཀྲི་ར་དེ་དག་ལ་བཤད་ནས། ར་དེ་རྣམས་ལྷ་མོ་དེ་དག་

གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་ད་བའམ་ཚོགས་པ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ཏེ་གང་

དང་འདུས་ན་བྱང་སེམས་དཀར་པོ་ཞུ་ནས་ར་དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་འབབ་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་བྱང་སེམས་ཀུན་དེ་ལྟ་བུ་དང་འདུས་པ་ཡྲིན་ལ་ཤེས་རབ་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

བཞག་པའྲི་ར་རྣམས་དང་ཐབས་ཀུན་ད་ལྟ་བུ་འདུས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་

རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཤད་པའྲི་ར་རྣམས་དང་ཐབས་ཀུན་ད་ལྟ་བུའྲི་བྱང་

ཆུབ་གྲི་སེམས་ཞུ་བ་འདུས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུན་ཀྲི་སེམས་ནྲི་

ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་སོགས་ལས་བསྐེད་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

མྲིན་གྲི་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པར་མན་ངག་སེ་མའྲི་གཞུང་

འདྲི་དག་གྲིས་འཆད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་ཁེད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་མན་སེའྲི་ཚིག་དེའྲི་མཇུག་ཏུ་ར་བདུད་བལ་མ་

ནས་གཞྲི་དུས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མྲི་འབབ་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་མྲི་སྦོར་ལ། 
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བརག་གཉྲིས་ལས་འབད་པས་ཀུན་གྲིས་ལྷག་མ་སངས་ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་

བཤད་ཟྲིན་མ་ཐག་ཁོ་བོས་ཇྲི་སྐད་བརོད་མ་ཐག་པའྲི་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་

གཞག་དེ་ཉྲིད་ར་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སོན་པ་ནྲི་སམྦྷུ་ཊའྲི་

རྒྱུད་ཚིག་གོང་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་པར་སོན་པ་ནྲི་མན་སེ་ལས་འདྲི་

ཡང་དོན་དམ་པར་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ལས་བསྐེད་པ་ལྟེ་བ་ཁོ་ནར་སོང་པ་ཉྲིད་དང་

སྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ངོ་བོ་ནྲི་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་

སོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུསས་སོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་གོང་དུ་སོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དག་གྲི་ལྷའྲི་ནང་ན་

ལྷ་ཕོའྲི་རྣམ་པ་ཡོད་པ་གང་ཡང་རའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མ་བཤད་པར་ལྷ་མོ་རྣམས་འབའ་

ཞྲིག་དང་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་དག་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་

སོན་པ་ཡྲིན་ན་དཀྲིལ་འཁོར་མང་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་ཕོ་

གཅྲིག་ཀང་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲ་དགོས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་དང་རོ་

རེ་བདུད་རྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་གང་ཡྲིན་ཀང་

སྨྲ་དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་མན་སེའྲི་ཚིག་ཁེད་ཀྲིས་དངས་པ་དེ་དག་གྲིས་ལུས་ཀྲི་ར་རྣལ་

འབྱོར་མ་དེ་དང་དེར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་པར་བཤད་”པར
1
་ཁེད་ཀྲིས་

སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་ན་མན་སེའྲི་ཚིག་དངས་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པའྲི་

དབང་ལས་ལྷ་མོའྲི་ཁད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་གང་ཅྲི་ཡང་རུང་རྣམ་འབྱོར་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།   ཕར    བླ། ༡༡བ༥ན།   པར   * པར



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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དང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རོ་རེ་ལྷ་མོ་གསུངས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དེ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་སོ་སོར་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་ཀྲི་རང་ཞྲིན་

རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་འདྲིས་ར་སོ་གཉྲིས་འཁོར་བཅས་ལ་”ཕ
1
་རྒྱུད་མ་

རྒྱུད་ནས་ལྷ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསན་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་གཏམ་མོ། །གཞན་ཡང་

འདྲི་དག་གྲིས་ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་རའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ལ་ལུས་དཀྲིལ་

བསན་པར་འཁྲུལ་བ་སྐེད་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལས་ནྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ལུགས་ཀྲི་རྣམ་

”གཞག
2
་མ་ཆགས་པ་ཆེས་གསལ་བར་བྱས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བདེ་མཆོག་སོམ་

འབྱུང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མྲི་འཐད་པའྲི་གནོད་པ་བསན་པ་ཡང་ཁས་བངས་མེད་པའྲི་

ཐལ་བ་འཕེན་པ་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷ་གྲངས་

མཐུན་དགོས་པ་”ཁོ
3
་བོས་གང་དུ་”ཡང

4
་ཁས་མ་བངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་འདྲི་

སྐད་ཅེས། ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། ནང་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་

བདུན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་མྲི་འཐད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་སྲིང་པོས་

བཤད་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་དགུ་

ལས་མེད་པ་ལ། ནང་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་སོགས་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར་

རགས་གྲུབ་སེ། རོ་རེ་སྲིང་འགྲེལ་དུ། ཕྲི་དཀྲིལ་ཧེ་རུ་ཀ་བཞྲི་གང་གཙོ་བོར་བསྒོམས་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།   ཕ    བླ། ༡༢ན༡ན།   བ

2  མ་ཕྱི། ༨བ༦ན།   གཞག    བླ། ༡༢ན༢ན།   བཞག

3  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   ཁེ    བླ། ༡༢ན༣ན།   ཁོ   * ཁོ

4  མ་ཕྱི། ༨བ༧ན།   ཡང    བླ། ༡༢ན༣ན།   འང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀང༌། འཁོར་གཽ་རཱྲི་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཀྲིས་བསྐོར་བའྲི་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པ་ལ། 

ནང་ལུས་དཀྲིལ་དུ། དེ་སེང་གནས་པའྲི་དཔའ་མོ་ནྲི། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡྲི་འཁོར་ལོའྲི་

གཙོ། །ར་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས། །སྤྲི་བོར་འཁོར་ལོ་བརོད་པར་བྱ། །”དཔྲལ
1
་

བར་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་ཏེ། །མགྲྲིན་པར་སུམ་ཅུ་གཉྲིས་རྣམས་ཀྲིས། །སྲིང་གར་

འཁོར་ལོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས། །དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲི་རྣམས་ཉྲིད་ཀྲིས། །ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་

ཡང་དག་བཤད། །གསང་བར་སུམ་ཅུ་གཉྲིས་རྣམས་ཀྲིས། །ར་རྣམས་འཁོར་ལོའྲི་

རྲིབས་བཤད་པའམ། །ཡང་ན་པདྨའྲི་འདབ་མ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ངེས་

བསེན་པ། །བྱ་བ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱེད། ཅེས་ལུས་ཀྲི་སྤྲི་གཙུག་ཏུ་ར་འདབ་

བཞྲི། །”དཔྲལ
2
་བར་བཅུ་དྲུག །མགྲྲིན་པར་སོ་གཉྲིས། སྲིང་གར་བརྒྱད། ལྟེ་བར་རེ་

བཞྲི། གསང་གནས་སུ་སོ་གཉྲིས་རྣམས་བསྒོམས་ནས། དེ་དག་འཁོར་ལོའྲི་རྲིབས་

སམ་པདྨའྲི་འདབ་མར་བསྒོམས་པའྲི་སེང་དུ། ལྷ་མོ་རྣམས་བསྒོམ་པར་བཤད་པ་

དང་། འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ལྷ་མོ་རྣམས། །ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ལྷག་པའྲི་བརྒྱའོ། །ཞེས་ར་

འདབ་ཀྲི་ལྷ་མོའྲི་གྲངས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཁམས་ལྔ་རྣམས། །འདྲི་རྣམས་

འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་གནས། །དྲུག་པ་གསང་བར་བདག་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉྲིས་དང༌། །ལྷན་ཅྲིག་ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་གོ །ཞེས་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་རྣམས་

རང་རང་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། ”དཔྲལ
3
་བར་

1  མ་ཕྱི། ༩ན༢ན།   དཔྲལ    བླ། ༡༢ན༦ན།   དཕལ

2  མ་ཕྱི། ༩ན༤ན།   དཔྲལ    བླ། ༡༢བ༢ན།   དབལ

3  མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།   དཔྲལ    བླ། ༡༢བ༤ན།   དབལ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི། །ཡང་དག་རོགས་ལ་སྐུ་གནས་སོ། །མགྲྲིན་”པའྲི
1
་ཕོགས་

སུ་གསུང་རོ་རེ། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་བ་ལའོ། །སྒ་གཅན་དཀྲིལ་འཁོར་དབུས་

གནས་པར། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྲི་རྣམ་ཤེས་སོ། །སྒ་གཅན་མཇུག་མ་ས་ལ་ནྲི། །རྲིན་

ཆེན་ལེགས་གནས་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དོན་ཡོད་དུས་མེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ། །སྣ་ཚོགས་རོ་

རེ་སེང་ན་གནས། །འཁོར་ལོ་བདྨ་རོ་རེ་དང༌། །རྲིན་ཆེན་རལ་”གྲྲི
2
་ལྔ་པ་སེ། །སྐེས་

བུ་རོ་རེ་ནོར་བུ་དང༌། །སངས་རྒྱས་དབུ་ལ་དྲུག་པར་བཤད། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི། །རྲིགས་དྲུག་འདྲི་རྣམས་སོབས་ཆེན་ཡྲིན། ཞེས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་

དབུས་སུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་བསྒོམ་ཚུལ་དང༌། མྲིག་གཉྲིས་དེ་བཞྲིན་རྣ་བ་

དག །ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ནང་གྲི་སྐེན་ཆེད་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་བསྒོམ་ཚུལ་དང༌། ས་

ཡྲིས་དྲི་ནྲི་བསྐོད་བྱས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་དེ་ཉྲིད་ལའོ། ཞེས་པའྲི་བར་

གྲིས་ཁམས་རྣམས་རོ་རེ་མར་བསྒོམ་ཚུལ་དང་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་རུས་པས་

བསྐེད་ཅེས་པ་ནས། འོག་གྲི་སྐྲ་ལས་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། ཁོ་

བོ་བཅུ་ལུས་ལ་སྐེད་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲས་

སོ། །འདྲི་ལྟར་སྨྲས་པ་དག་གྲིས་ནྲི་བརག་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ལས་དང་པོ་བའྲི་བོའྲི་

ཚོགས་ཀྲི་བར་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པ་གསལ་པར་བྱས་ཤྲིང༌། ཁུངས་”དངས
3
་པ་དེ་

དག་གང་གྲི་ཚིག་ཡྲིན་པ་ཙམ་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་ལ། དུས་འཁོར་གྲི་ལུགས་

ཀྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་ཚུལ་བཤད་པ་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་དུ་ནོར་ཤྲིང་། 

1  མ་ཕྱི། ༩ན༦ན།   པའ    བླ། ༡༢བ༤ན།   པའྱི   * པའྱི

2  མ་ཕྱི། ༩ན༧ན།   གྱི    བླ། ༡༢བ༦ན།   གྲྱི   * གྲྱི

3  མ་ཕྱི། ༩བ༣ན།   དངས    བླ། ༡༣ན༣ན།   དངས   * དངས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཀྱཻ་རོར་དང་དུས་འཁོར་གྲི་ལྷ་ནོར་བས་ཤྲིན་ཏུ་བླུན་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་

ཞེ་ན། བརག་གཉྲིས་ཀྲི་ལེའུ་དང་པོ་རྲིགས་ཀྲི་ལེའུར་རོགས་རྲིམ་པའྲི་གཏུམ་མོའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གསུངས་པའྲི་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་གྲི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ར་རྒྱུད་རྒྱས་

པའྲི་ལུང་རོ་རེ་སྲིང་འགྲེལ་དུ་དངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དང་ནྲི། གཏུམ་མོ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བརོད་པར་བྱའོ། །གཏུམ་མོ་ལྟེ་བར་འབར་བ་

ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་བསྲེགས་”ཤྲིང
1
་། །སྤན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

བསྲེགས་ཏེ། །བསྲེགས་ནས་རྲི་བོང་ཅན་ཧཾ་འཛག །ཅེས་པ་མདོར་བསན་པའྲི་ཚིག་

སེ། མདོར་བསན་པ་འདྲིའྲི་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་ཚིག་ནྲི། ར་བའྲི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་

པར་བྱ་སེ། དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བཀའ་སྩལ་བ། །གསང་བ་ལས་ཀང་ཆེས་

གསང་བ། །རོ་རེ་སྲིང་པོ་ངས་བཤད་ཉོན། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟ་བུ་སོགས་རྒྱུད་རྣམས་

ནྲི། །ལུས་ངག་སེམས་རྣམས་འགོག་པ་ལས། །དེ་དག་ས་ལས་བྱྲིས་རྣམས་

ལ། །རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོས་བསན་པ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་རྒྱུན་གཅྲིག་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་

”སྒེལ
2
་བ་དེར་དངས་པའྲི་ནང་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བར་སྐབས་

བར་སྐབས་ནས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་”སེ
3
་ཁོད་ཀྲིས་འདྲིར་དངས་འདུག་ལ་རོ་རེ་སྲིང་

འགྲེལ་དུ་ནྲི། བརག་གཉྲིས་ཀྲི་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་པུས་མདོར་བསན་པའྲི་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲི་དོན། ར་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གྲིས་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། 

1  མ་ཕྱི། ༩བ༥ན།   ཤེང    བླ། ༡༣ན༦ན།   ཤྱིང   * ཤྱིང

2  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན། སྒྲེལ    བླ། ༡༣བ༢ན།    སྦེལ

3  མ་ཕྱི། ༩བ༧ན།   ས    བླ། ༡༣བ༢ན།   སེ   * སེ་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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”ཁོད
1
་ཀྲིས་འདྲི་དག་ཀྱཻ་རོར་”གྲི

2
་ལུས་”དཀྲིལ

3
་སོན་པར་བྱས་པས། རོགས་རྲིམ་

གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་འཆད་པའྲི་གཞུང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པར་ནོར་

བས། མགོ་བོའྲི་ཅོད་པན་དང༌། ”མདོམས
4
་དཀྲྲིས་ནོར་བ་ཁོད་ཀྲིས་རྒྱུད་དོན་

འཆད་པའྲི་”ཐུང་ཚེད་ཚོད
5
་ལྷུར་བངས་པ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལ་ཐན་སྐེལ་བའྲི་

སད་དུ་འོངས་སོ། །ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་མདོར་བསན་པའྲི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང༌། 

མདོར་བསན་དེ་ཉྲིད་བརོད་བྱ་མཐུན་དགོས་པས་རྒྱས་བཤད་དེའྲི་དོན་ལུས་དཀྲིལ་

ལ་འཆད་ན། མདོར་བསན་དེའྲི་དོན་ཡང་དེ་ལ་འཆད་དགོས་ཤྲིང༌། དེའྲི་ཕྲིར་བརག་

གཉྲིས་ཀྲི་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་པུ་དེ་ཁོད་ཀྲི་ལྟར་ན་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་

སོན་པའྲི་གཞུང་དུ་འདོད་དགོས་ལ། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ཡྲིས་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་ཤཽ་ཀ་འདྲི་བརག་གཉྲིས་ཐོག་མར་སོབ་པ་ལ་ཞུགས་པའྲི་ལས་དང་པོ་པ་དག་ཀང་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་བྱེད་ཡྲིན་པར་དོགས་པ་མེད་ན་ཁོད་ལ་གནས་མ་

ཡྲིན་པ་འདྲི་འབྱུང་པོ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་སྲིང་ལ་བྱྲིན་པ་”སྨྲོས
6
་ཤྲིག །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་

སྲིང་འགྲེལ་དུ་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་ལུང་དངས་པ་རོ་རེ་སྲིང་འགྲེལ་གྲི་ཚིག་ཏུ་འཁྲུལ་

ནས་དངས་པས་བླུན་པོའྲི་རང་རགས་བསན་ལ། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་ལུང་དངས་པ་

འདྲི་དག་གྲིས་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རའྲི་འཁོར་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༧ན།   ཁྱད   བླ། ༡༣བ༣ན།   ཁྱོད   * ཁོྱད

2  མ་ཕྱི། ༩བ༧ན།   ག    བླ། ༡༣བ༣ན།   གྱི   * གྱི

3  མ་ཕྱི། ༩བ༧ན།   དཀལ    བླ། ༡༣བ༣ན།   དཀྱིལ   

4  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   མདོམས    བླ། ༡༣བ༤ན།   འདོམས

5  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   ཐུང་ཚེད    བླ། ༡༣བ༤ན།   ཐུབ་ཚོད

6  མ་ཕྱི། ༡༠ན༣ན།   སྨྲོས    བླ། ༡༤ན༡ན།   སོས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ལོ་རྣམས་དང༌། དེ་ལ་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་གནད་དུ་བསྣུན་པས། ཡེ་ཤེས་སྐེ་

བའྲི་ཚུལ་དང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སོམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་ཆེན་

བསྐེད་པ་ལྟར་དུ་ནང་གྲི་ར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་ཀང་ཁམས་ཞུ་བའྲི་བདེ་ཆེན་

འདེན་པའྲི་སྒོ་ནས་ར་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་མོའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པ་རོགས་པའྲི་ཆེད་དུ། ར་

རྣམས་ལྷ་མོའྲི་ངོ་བོར་བསན་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ར་རྣམས་འཁོར་

ལོའྲི་རྲིབས་བཤད་པའམ། ཞེས་པ་ཡང་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྲིབས་ཞེས་བཤད་པ་ནྲི་

ར་འདབ་རྣམས་ཡྲིན་པ་དང༌། གསང་གནས་ཀྲི་པདྨའྲི་འདབ་མ། ལྟེ་བ་དང༌། སྲིང་

གའྲི་པདྨའྲི་འདབ་མ་ཞེས་སོགས་བཤད་པ་དག་ཀང༌། ར་འདབ་རྣམས་ལ་གོ་བར་བྱ་

བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་ར་རྣམས་ཕྲིའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྲིབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པ་

སོགས་སུ་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན་ཀྱཻ་རོར་ལྷ་དགུའྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལ། ར་འཁོར་ལོའྲི་

རྲིབས་ཀྲི་དབྱྲིབས་སུ་སྒོམ་པ་ནྲི་སྔོན་མེད་པའྲི་གཞུང་ལུགས་སོ། །འདྲིར་ལྷ་མོ་

རྣམས་རའྲི་ངོ་བོར་སོན་པ་ན་ཡང༌། ཀྱཻ་རོར་ཁོ་ནའྲི་ལྷ་མོར་མ་ཟད་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་

ལྷ་མོའྲི་དབྱེ་བ་སོ་སོར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་རའྲི་ངོ་བོར་”སོམ
1
་པ་འཆད་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ཁད་པར་ལྷ་མོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་བསྒོམ་པ་ནྲི། དུས་འཁོར་གྲི་ཡྲིན་པར་

འདྲིར་དངོས་སུ་བཤད་དེ། འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ལྷ་མོ་རྣམས། །ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ལྷག་པའྲི་

བརྒྱའོ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པར་བཤད། །རྲིགས་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་གཅྲིག་

བསྡུས་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་དངས་ནས་ཕྲི་མ་གཉྲིས་མ་

བྲིས་པར་འདྲིས་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱ་”དང
2
་དྲུག་བསྒོམ་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་ལུས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།   སོམ    བླ། ༡༤བ༡ན།   སོམ

2  མ་ཕྱི། ༡༠བ༢ན།   དང    བླ། ༡༤བ༢ན།   ང



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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དཀྲིལ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རྒྱུས་མེད་སླུ་བར་བྱེད་པའྲི་རྫུན་ཚིག་རྣམ་པར་མྲི་

འཚམ་པའྲི་བསོན་འདྲིངས་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །དེ་ན་འདྲིར་ར་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་དང་

སྦར་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ལུང་དེ་ཉྲིད་ལས། ཉེ་

བའྲི་ར་རྣམས་དུ་མ་སེ། །དེ་ལས་ལུས་ནྲི་རྐང་ནས་གནས། །དེ་རྣམས་སོང་ཕག་

བདུན་ཅུ་གཉྲིས། །ལུས་ལ་དེ་ཉྲིད་ལྷ་མོ་རྣམས། །བ་སྤུའྲི་གྲངས་ཀྲི་འབྱུང་པོ་སེ། །བྱེ་

བ་ཕག་གསུམ་ཕེད་དང་བཅས། །སྐྲ་ཡྲི་གྲངས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་རྣམས། ཞེས་གསུངས་

པས། ར་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉྲིས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷ་མོ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་

གཉྲིས་དང་། བ་སྤུའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་འབྱུང་པོ་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲི་སྐྲའྲི་གྲངས་

དང་མཉམ་པའྲི་གྲུབ་པ་རྣམས་བསྒོམ་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསན་པར་ཡང་

འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་འདྲིས་ནྲི་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་

ལ། གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་གཞྲི་རོ་རེ་ལུས་ཀྲི་གནས་ལུགས་རོགས་པའྲི་

ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་དེ་ལྟར་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་

རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་བའྲི་ཚུལ་སོན་པར་བཞེད་ནས་

ལུང་འདྲི་ཉྲིད་དུ། ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་དེ་བཞྲིན་ལུས། །དབུགས་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་ཆུ་སྲང་

སེ། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ནང་གྲི་ལེའུ་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པར། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷའྲི་གྲངས་

ཐམས་ཅད་ནང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ར་དང༌། རླུང་གྲི་གྲངས་དང་སྦར་ནས་གསུངས་པ་དང་

ཚུལ་འད་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཁོད་ལྟར་ན་དེ་དག་གྲིས་ཀང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྲི་དཀྲིལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཁོར་དང༌། གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་དང༌། བདེ་མཆོག་སོམ་པ་ཆེ་ཆུང་དག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་ཚང་བར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསན་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། བཤད་པར་བྱ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོང་

ཀང༌། མཁས་པ་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པའྲི་མདུན་སར་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། ལྷའྲི་རྲི་

མོ ་མཁན་གྲིས་བཀོད་པའྲི ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི ་རྲི ་མོ ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་

དག །དམུས་ལོང་གྲི་མདུན་དུ་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་གྲིས་འགོད་པར་བྱེད། ཇྲི་སྐད་

བཤད་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་སོན་པའྲི་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པའྲི་ལུང་གཏུམ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

རོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་རོ་རེ་སྲིང་པོས་དངས་པ་ལ། རོ་རེ་སྲིང་པོས་མཛད་པའྲི་ཀྱཻ་

རོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་འཁྲུལ་ནས། རོ་རེ་སྲིང་པོས་མཛད་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་ལུང་འདྲི་དག་ཐར་ཐོར་ཙམ་ཞྲིག་དངས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས། ཤེས་རྲིག་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དག་གྲིས་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་ངང་ཚུལ་རོགས་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་”འདྲི
1
་སྐད་ཅེས་ཕྲི་ནང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལྷ་གྲངས་མྲི་མཐུན་པ་སྐོན་དུ་འདོད་

པ་ནྲི། རང་གྲི་ཁས་བངས་མ་དན་པའྲི་བབ་ཅོལ་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཁེད་རང་གྲི་གསང་

འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཊྲིཀ་འང་མྲི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་

དཀྲིལ་ལ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ལས་མེད་པ་ལ། ནང་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་ཞེ་དགུ་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར། 

རགས་ཁས་བངས་ཏེ། དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་བརླ་ར་གཉྲིས་དང༌། ས་སྲིང་མྲིག་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༣ན།   འད    བླ། ༡༥ན༦ན།   འདྱི



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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དང༌། ཕག་རོར་རྣ་བ་གཉྲིས་དང༌། སྒྲིབ་སེལ་ཚིགས་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། གནོད་མཛེས་

རྐང་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་བཀོད་པར་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་བྲིས་པ་དེ་དན་པར་གྲིས་

ཞེས་བྲིས་སོ། །གསུང་རབ་མདོ་རྒྱུད་གང་གྲིའང་བར་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་

པར་འཛེམ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་ལ། གཏམ་འདྲི་ལྟ་བུ་འོས་སོ་ཕྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་

གྲངས་མཐུན་དགོས་སོ་ཞེས་ཁོ་བོས་མ་སྨྲས་པའྲི་ཚུལ་བརོད་ཟྲིན་ལ། ཁོད་ལྟར་ན་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གྲི་སྐོན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

སྒོན་གསལ་དུ་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་འགོད་དགོས་པ་ལུས་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་སོ་

གཉྲིས་འགོད་དགོས་པ་དང་འད་བར་གསུངས་ནས། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་སོ་གཉྲིས་

ཡྲིན་པར་བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ་པ་ན་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་སྐད་དུ་

སྒོན་གསལ་དག་འགྱུར་ལས། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རེ་ཞྲིག་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉྲིས་དགོད་པ། ཤེས་པ་མེད་པར་འདྲི་ཇྲི་ལྟར་”ཤེས
1
་ཤེ་ན། ཞེས་ཕོགས་སྔ་བསུ་

བ་ནྲི། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་སོ་གཉྲིས་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་མེད་པར་དེ་དང་འད་

བར་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་འགོད་དགོས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། ཞེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །དེའྲི་ལན་འདེབས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་སོ་གཉྲིས་སུ་བསྒྲུབ་པར་

བཞེད་ནས། སྒོན་གསལ་ལས། དེ་བརོད་པར་བྱ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀྲིས་

བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ལས་རྣལ་འབྱོར་བྱེ་བའྲི་འདུས་པའྲི་དོན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ལ་འཇུག་

པར་བྱ་སེ། སེམས་ཀྲིས་གཞན་ནྲི་མྲི་བསལ་བར། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཉན་

པར་གྲིས། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལུས་འདྲི་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༦ན།   ཤེས    བླ། ༡༥བ༥ན།   ཤེས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གནས། །ཞེས་སོགས་དངས་པ་ན། དེ་མྲིག་དབང་པོ་གཉྲིས་ལ་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ས་སྲིང་པོ། །དེ་ཡྲི་རྣ་བའྲི་དབང་གཉྲིས་ལ། །བདེར་གཤེགས་ཕག་ན་རོ་

རེའོ། །དེ་ཡྲི་སྣའྲི་དབང་པོ་ལ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཁའ་སྲིང་པོ། ཞེས་པ་དང༌། 

ལུས་ཀྲི་ཚིགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། ཞེས་

དངས་སོ། །དེ་བས་ན་སྒོན་གསལ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུས་ལ་འགོད་པའྲི་ལྷ་གྲངས་སོ་

གཉྲིས་སུ་ཁས་བངས་པ་དང༌། དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་མྲིག་གཉྲིས་ལ་ས་སྲིང་འགོད་པ་

དང༌། རྣ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཕག་རོར་འགོད་པ་དང༌། ཚིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་བཟང་

འགོད་པར་བཤད་པའྲི་ལུང་དངས་ནས་བསྒྲུབ་པ་ནང་འགལ་ལོ་ཞེས་སྨྲོས་

ཤྲིག །སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བྱས་དང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པའྲི་ལུགས་ལ་ཡང་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་སོ་གཉྲིས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། མྲིག་གཉྲིས་ལ་ས་སྲིང་དང༌། ཚིགས་

རྣམས་ལ་ཀུན་བཟང་འགོད་པར་དེ་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་མྲི་འགལ་ན་ཁོ་བོ་ལ་གནོད་པ་དེ་ལྟར་སོན་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན། དེས་ན་ཀུན་བཟང་

གཅྲིག་ཉྲིད་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཀོད་ཀང༌། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་སོ་གཉྲིས་

སུ་བྱེད་པ་ན། དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཞེས་གཅྲིག་ཏུ་འདེན་པས་སྐོན་གྲི་དྲི་ཙམ་

ཡང་ག་ལ་ཡོད། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ས་སྲིང་ལན་གཉྲིས་བཀོད་པ་དང༌། ཕག་རོར་ལན་

གཉྲིས་བཀོད་པ་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གྲངས་འདེན་པ་ན། ལྷའྲི་གྲངས་འཛིན་

སོ་སོར་བགྲང་དགོས་ན་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་གྲངས་སོ་

གཉྲིས་སུ་སྨྲས་པ་གཞྲི་ནས་ཉམས་ཏེ། ལྷག་མོས་ཀྲི་སྐབས་སུ་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཕྲི་

དཀྲིལ་ལ་བཀོད། ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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སོ་གཉྲིས་བཀོད་པས་ལྷ་རེ་བཞྲིར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁོད་རང༌གྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ཕྲི་

དཀྲིལ་ལ་ལྷ་དགུ་ལས་མེད་པར་སྨྲས་ནས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས། འཁོར་གྲི་ལྷ་

མོ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་བཀོད་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་ལོ། །དེ་མྲི་འགལ་ན་

ཁོ་བོས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ཞེ་དགུ་བཀོད་པར་སོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞྲིག་ཡྲིན་པ་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །ཁོ་བོས་ནྲི་འདུས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཊྲི་ཀར”ཊྲི་ཀར
1
། 

དེའྲི་ལུས་ལ་ཚིགས་ཇྲི་སེད་པའྲི་གྲངས་དང་མཐུན་པའྲི་ཀུན་བཟང་གནས་དེ་དང་

དེར་བསྐེད་དགོས་ཏེ། རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། ལུས་ཀྲི་ཚིགས་ནྲི་ཐམས་ཅད་

ལ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཞེས་བྲིས་ཀྲི་

ཚིགས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་སྒྲིབ་སེལ་འགོད་པའྲི་འདུས་པ་པ་ཁོ་བོ་ལྟ་ཞོག །རྒྱ་བོད་གང་

དུ་ཡང་སྔོན་ཆད་མ་ཐོས་སོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟར་ཁོ་བོའྲི་འདོད་པ་བཀོད་པས་ནྲི། 

རྫུན་གྲི་སྨྲ་བ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བསོན་འདྲིངས་པ་ཁོ་ན་ལྷུར་ལེན་པའམ། ཡང་ན་ཡྲི་

གེ་ཀོག་པ་གསལ་བར་མྲི་ཤེས་པ་གོར་མ་ཆག་གོ ། ཡང་འདྲིས་རང་གྲི་དེ་ཉྲིད་སོན་

པ་ལ་ཆོག་ཤེས་པ་མེད་པར་སར་ཡང་འདྲི་སྐད་ཅེས་སྨྲ་སེ། ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་

མེད་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བའྲི་ལུགས་སུ་རློམས་ནས་འདྲི་སྐད་ཅེས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་

ལྷའྲི་ནང་ན་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་བཀོད་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པས་ནོར་

ཞེས་པ་ཡང་མ་མཐོང་བཞྲིན་དུ་སང་སྨྲས་བྱེད་པར་ཟད་དོ། །

འདྲི་མྲི་རྲིགས་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་སྤྲི་དང་འགལ་བ། 

ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་གཞུང་དང་འགལ་བ། རང་གྲི་ཁས་ལེན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༡ན།   ཊྱི་ཀར    བླ། ༡༦ན༣ན།   ཊྱིཀྐར
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གསུམ་ཞེས་བྱས་ནས་དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་བདེ་མཆོག་མངོན་བརོད་བ་མར་

གསུངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོད་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་ཡང་ནོར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་ནང་

ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རགས་གྲུབ་སེ། རྒྱུད་དེའྲི་ལེའུ་ཉྲི་ཤུ་ར་དྲུག་

པར་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་ལས་རང་འབྱུང༌། །གཉྲིས་མེད་མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བ་སེ། །ཕག་གཉྲིས་པ་

ལ་ཞལ་གཅྲིག་པ། །ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །འཛམ་བུའྲི་མདོག་ཅན་

མཉམ་པར་”ཁབ
1
་ཅེས་པ་ནས། ཐོད་པ་དང་ནྲི་ཁ་ཊཾ་འཛིན། །གཡས་པ་མྲི་འཇྲིགས་

ཕག་རྒྱ་ཅན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ལས། པདྨ་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀྲི་ལྟེ་བར་འཇྲིགས་

བྱེད་དུས་མཚན་ཀྲི་གདན་ལ་དཔལ་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སེར་པོ་ཞལ་

གཅྲིག་པ་ཕག་གཉྲིས་པ་གཡས་མྲི་འཇྲིགས་པ་སྦྲིན་པ་དང༌། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་

པ་ཞབས་གཡས་བརྐངས་ཤྲིང་གཡོན་བསྐུམས་པའྲི་སབས་ཀྲིས་གཙོ་བོ་བསྐེད་

ཚུལ་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་ལཱ་མ་དང༌། །དུམ་སྐེས་མ་དང་གཟུགས་ཅན་

མ། །པདྨའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གདན་ལ་དགོད། །ཐོད་པ་བཞྲི་པོ་མཆོག་ཡྲིན་ཏེ། །མཁའ་འགྲོ་

མ་ནྲི་ཁ་དོག་སེར། །”ལྔ
2
་མ་པ་ལ་ཤ་ཡྲི་མདོག །དུམ་སྐེས་མ་ནྲི་སྔོན་མོ་སེ། 

གཟུགས་ཅན་མ་ནྲི་དམར་ལ་འབར། །ཐོད་པ་དང་ནྲི་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན། །མྲི་འཇྲིགས་

མཆོག་ཀང་དེ་བཞྲིན་ཏེ། །”ཅང
3
་ཏེའུ་དང་ནྲི་གྲྲི་གུག་འཛིན། །”བདུད

4
་ནྲི་བཞྲི་པོའྲི་

སེང་ན་བཞུགས། ཞེས་འཁོར་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་བསྐེད་ཚུལ་དང༌། ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༦ན།   ཁྱག    བླ། ༡༧ན༣ན།   ཁྱབ   * ཁྱབ

2  མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།   ལྔ    བླ། ༡༧ན༦ན།   ལཱ

3  མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།   ཅད    བླ། ༡༧ན༧ན།   ཅང   * ཅང

4  མ་ཕྱི། ༡༢བ༡ན།   བདུང    བླ། ༡༧བ༡ན།   བདུད   * བདུད



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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སྲིང་ག་རུ། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ། །གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ཁ་ལ་བསྒོམ། །སྐུ་ཡྲི་

འཁོར་ལོ་སྔ་མ་བཞྲིན། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གཙོ་བོའྲི་ལུས་ཀྲི་སྲིང་ཁར་ཐུགས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལྷ་བརྒྱད་སྔོན་པོ། མགྲྲིན་པར་གསུང་འཁོར་གྲི་ལྷ་བརྒྱད་དམར་པོ། སྤྲི་

བོར་སྐུ་འཁོར་གྲི་ལྷ་བརྒྱད་དཀར་པོ་རྣམས་འགོད་པར་བཤད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཕྲི་དང་ནང་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་ཕོགས་ཀྲིས་

རྣམ་པར་དག །ཅེས་ཕྲི་དཀྲིལ་ལྷ་བཅུ་གསུམདང༌། ནང་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་ཉེར་བཞྲི་པོ་

གཉྲིས་ཆར་བསོམས་ནས་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་དང་སྦར་བའྲི་དག་པ་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཅྲི་ཡང་མ་བསབས་ཤྲིང་གང་ཡང་མྲི་ཤེས་བཞྲིན་དུ་

ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་པར་གྱུར་ནས་རྒྱུད་དོན་གཟུ་ལུམ་གྲིས་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པས་

ལེགས་པར་ཤེས་པའྲི་མཁས་པ་དག་གྲིས་མཐོང་ན་མཆོག་ཏུ་ངོ་”ཚ
1
་བར་བྱེད་པའྲི་

གཏམ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། མངོན་བརོད་བ་མའྲི་ལེའུ་ཉེར་དྲུག་པར་བཤད་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཐོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་

བཀོད་པའྲི་ལྷ་ཧེ་རུ་ཀ་གཙོ་བོ་གཅྲིག་པུ་ལས་མེད་ལ། ལཱ་མ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་

གཉྲིས་ནྲི། ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་འགོད་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་འགོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་རང་གཙོ་བོར་བསྐེད་པའྲི་སྲིང་གར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་དེའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕོགས་

མཚམས་བརྒྱད་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་བསྒོམས་ནས་སྲིང་ཁའྲི་པདྨ་དབུས་མའྲི་ལྟེ་

བ་ལ། རང་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་གཙོ་

བོ་དང༌། དེའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་སྲིང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་དང༌། ཐོད་པ་བཞྲི་དེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༤ན།   ཆ    བླ། ༡༧ན༤ན།   ཚ   * ཚ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྲིང་ཁར་བཀོད་པའྲི་ཕོགས་མཚམས་ཀྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་སྒོ་མཚམས་

མ་བརྒྱད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སྲིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་

བསྐོར་བ་བསྒོམ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་མྲི་སྒོམ་པར་ཕྲི་

དཀྲིལ་ལ་འགོད་པ་ག་ལ་ཡྲིན། ཁོ་བོས་ཇྲི་སྐད་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་མངོན་བརོད་བ་

མའྲི་འགྲེལ་པ་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤུ་རང་ག་བཛྲ་གྲིས་མཛད་པ་ལས་

གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་དེར་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་གཙོ་བོ་

སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སེར་པོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྐེད་པ་བཤད་ཟྲིན་

པའྲི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་གཟུགས་ཅན། །ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བར་

བསྒོམ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་འགྲེལ་པར། དེའྲི་ནུ་མའྲི་བར་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྐོར་བ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་”བྷྲུཾ
1
་

ལས་བྱུང་བ་བསྒོམ་མོ། ཞེས་དང༌། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་ལཱ་མ་དང༌། །དུམ་སྐེས་མ་དང་

གཟུགས་ཅན་མ། །པདྨའྲི་ཕོགས་ཀྲི་གདན་ལ་དགོད། །ཐོད་པ་བཞྲི་པོ་མཆོག་ཡྲིན་

ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པར་ནུ་མའྲི་བར་གྲི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་མཁའ་

འགྲོ་མ་དང༌། ལཱ་མ་དང་དུམ་སྐེས་མ་དང་གཟུགས་ཅན་མ་བཞྲི་པདྨའྲི་ཕོགས་ལ་

འགོད་ལ། ཕྲི་རོལ་གྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ། ཁྭ་གདོང་མ་དང་གཤྲིན་རེ་བརན་མ་ལ་

སོགས་པ་བཀོད་དེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཞེས་པ་ནྲི་ནུ་མའྲི་བར་གྲི་

པདྨ་དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཞེས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞེས་པ་མྲིན་ཏེ། གོང་དུ་

དངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་སྲིང་”ཁར
2
་བསྒོམ་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་

1  མ་ཕྱི། ༡༣ན༢ན།   བྷྲུཾ    བླ། ༡༨ན༥ན།   ཧཱུཾ

2  མ་ཕྱི། ༡༣ན༤ན།   ཁར    བླ། ༡༨བ༡ན།   གར
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རོ། །དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྲི་དག་པ་ཡང་ཕྲི་ནང་གྲི་ལྷའྲི་གྲངས་བསོམ་པ་

དང་སྦོར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་ལྷའྲི་དག་པ་ཡྲིན་ཏེ། ས་བཅུ་དག་གྲི་རྲིམ་པ་

དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས། །ཕྲི་དང་ནང་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །བྱང་

ཆུབ་ཕོགས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དག །ཅེས་པའྲི་འགྲེལ་པར། དེ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་ས་

བཅུའྲི་རྲིམ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྦོར་བ་བསྒོམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་

ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གྲི་རྣམ་པར་དག་པ་སྒོམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལེའུ་བདུན་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཤད་པ་ལ་

ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡང་ཆ་མེད་པའྲི་རྒྱུས་གཏམ་འབའ་ཞྲིག་སེ། 

དེ་ལ་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་ཀར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པར་རྒྱུད་རང་ལས་དངོས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ནྲི་གོ་

སའོ། །ནུ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་འད་བ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་

ཀྲིས་བསྐོར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ། ཧཱུཾ་དང་ཨཱཿདང་ༀ་ལས་སྐེས་

པའྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕྲིའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་”ཐོད
1
་པ་གཙོ་བོར་བཀོད་ཅྲིང་དེ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་

མཚན་སོགས་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་ནང་དུ་སྲིང་གར་

ལུས་དཀྲིལ་གྲི་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་

སུ་བཀོད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་སོགས་ཁད་པར་ཅུང་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༡ན།   ཐེད    བླ། ༡༨བ༦ན།   ཐོད   * ཐོད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྲིང་ཁར་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་གཙོ་བོར་བཀོད་པ་

རྒྱུད་ར་འགྲེལ་ན་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བཞྲིན་དུ་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་

མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་ཅྲི་ཡང་མ་མཐོང་ཞྲིང་གང་གྲི་ཡང་རྒྱུས་མེད་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་

འཆང་ཉྲིད་ཀྲི་གསུང་རབ་ལས་རྣམ་པར་བརྒལ་ཏེ་སྨྲ་བ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་གྲིས་ལ། 

ཁྭ་ཏས་མྲི་གཙང་ཟོས་པའྲི་མཆུ། །ས་གཙང་གཞན་ལ་འབད་ནས་”འཕྲིད།
1
 ཅེས་

པའྲི་ངང་ཚུལ་དེ་རྣམ་པར་ཐོངས་ཞྲིག །གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བ་པ་ལ་སོགས་པ་བདེ་མཆོག་

ར་རྒྱུད་ཀྲི་དཀའ་འགྲེལ་དང༌། རྣམ་བཤད་མཛད་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་ལ་

ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་བཤད་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྲི་དེ་དག་ལ་ཡང་

ནང་གྲི་ཧེ་རུ་ཀ ། ཕྲིའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སྲིང་ཁར་བསྒོམ་པ་མན་ངག་གྲིས་

ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཁོ་བོའྲི་བ་མ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་འདོད་འཇོར་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་པས་བདེ་”མཆོག
2
་ར་རྒྱུད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་རྣམས་སུ་ཕྲི་དཀྲིལ་

གྲི་ལྷ་ནང་དཀྲིལ་ལ་མ་བཀོད་པ་མང་ཞེས་པ་ཡང་དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་མྲི་ཤེས་

པར་ཚིག་གྲི་དངོས་ཟྲིན་ཐར་ཐོར་བཀགས་པ་ཙམ་གྲིས་གསང་དོན་ཟབ་མོ་ཆུད་

གསོན་པར་བྱེད་དོ། །ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་གཞུང་དང་འགལ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་དགོས་པས་སྡུག་

བསྔལ་བར་གྱུར་ཏེ། ཛེ་ཏ་རྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པའྲི་ལུང་དང་འགལ་བར་སྨྲས་པ་ལ་ནྲི། 

འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །ཡང་འདྲི་སྐད་ཅེས་ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་མེད་པ་སྐོན་དུ་

འདོད་པ་ནྲི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྲིས་བཀྲལ་བའྲི་ལམ་སྲོལ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གྲུབ་ཆེན་ཨཱརྱ་དེ་བས་བཤད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༣བ༣ན།   འཕྱིད    བླ། ༡༩ན༣ན།   འཕྱིས

2  མ་ཕྱི། ༡༣བ༥ན།   མཚག    བླ། ༡༩ན༥ན།   མཆོག   * མཆོག
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སྤོས་བཅས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཡང་མུན་སྤྲུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་གཅྲིག་

ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རགས་གྲུབ་སེ། སྤོད་པ་བསྡུས་པའྲི་སྒོན་མར། གྲུ་བཞྲི་པ་ལ་

སྒོ་བཞྲི་པ། །ར་བབས་བཞྲི་ཡྲིས་མཛེས་པར་བྱས། ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་

གྲི་ནང་དུ། བུད་མེད་ཉྲི་ཤུའྲི་ཚོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་གནས་པ་དང༌། དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ལ་

ལ་ནྲི་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་སྤན་སྔར་འདུག་ལ། ཞེས་སོགས་དངས་ཏེ། ཕྲི་དཀྲིལ་ལྷ་མོ་ཉྲི་ཤུ་ར་

གཅྲིག་དང་གཙོ་བོ་ཉྲིད་འགོད་པར་བཤད་ཀྲི། རྣམ་སྣང་ནས་གནོད་མཛེས་ཀྲི་བར་

གྲི་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བཀོད་པར་མ་བཤད་ལ། གཙོ་བོས་ལུས་

ལ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷ་སོ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་འགོད་པར་བཤད་དེ། གཞུང་དེ་

ཉྲིད་ལས། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་ནྲི། སྔོན་

འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགོངས་པ་”སྔོན
1
་དུ་འགྲོ་

བས། རང་གྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཚིམ་པར་བྱའོ། ཞེས་ཁད་པར་གྲི་ང་རྒྱལ་བསྐེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

དང་པོ་སྦོར་བ་ཡན་ཆད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདོར་ན་

གཞུང་འདྲིར་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་ལྷ་མོ་ཉྲི་ཤུ་བཀོད་པ་དེ་ནང་དཀྲིལ་ལ་མ་བཀོད་ན། ནང་

དཀྲིལ་གྲི་སོ་གཉྲིས་པོ་དེ་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་མ་བཀོད་པས་ནང་དཀྲིལ་དང་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་

ཐུན་མོང་བའྲི་ལྷ་གཅྲིག་ཀང་མེད་པའྲི་ཕྲིར། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་གཞུང་འདྲི་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༣ན།   སོན    བླ། ༡༩བ༦ན།   སོན   * སྔོན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དགོག་པར་བྱེད་དམ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ལོག་པའྲི་གཏམ་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་པ་དག་ལ་

བརོད་པར་བྱ་སེ། ཚུལ་དེ་ནྲི་སྤོས་བཅས་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གསང་བ་འདུས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པ་

མྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡང༌། གསང་བ་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། སྤོད་བསྡུས་ལས། གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ལས་ནྲི་སྤོས་པ་མེད་པ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་སྤོས་པ་མེད་པའྲི་སྤོད་པའྲི་

གནས་འབའ་ཞྲིག་བསན་ནོ། །ཞེས་འདུས་པར་སྤོས་བཅད་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་གནས་ལ་

སོགས་པ་མ་གསུང་པར་བཤད་ནས། སྤོས་བཅས་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དང༌། གནས་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་ཤྲིང་གསལ་བར་བཤད་པ་སངས་རྒྱས་

མཉམ་སྦོར་ཡྲིན་པས། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་དུ་བྱས་

པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱུད་དེ་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་འཆད་པར་བཞེད་

ནས། སྤོད་བསྡུས་ལས། ”དེ
1
་ནྲི་སྤོས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྤོད་པ་དཔལ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བ་མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་རྣལ་

འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་ནས། དེ་ནས་ཡང་དག་

བཤད་བྱ་བ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཆོག་གྱུར་པའྲི། །མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་

བཤད། ཅེས་པ་ནས། བུད་མེད་དག་ནྲི་ལེགས་བསྒྲུབ་པའྲི། །སྐལ་བཟང་རང་གྲི་ཕག་

རྒྱས་མཚན། །ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བརག་པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་བར་སངས་རྒྱས་

མཉམ་སྦོར་གྲི་སྒྱུད་དངས་ཏེ། དེ་ལྟར་དངས་པའྲི་མཉམ་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༡ན།   ད    བླ། ༢༠ན༦ན།   དེ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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གྲི་དོན་འཆད་པ་ནྲི་སྤོད་བསྡུས་ལས། ཞེས་གསུངས་པའྲི་མདོའྲི་ཚིག་རྣམས་ཀྲི་

དོན་རྒྱ་ཆེར་དགྲོལ་བར་བྱ་སེ། དེ་ལ་དང་པོ་ཁོ་ནར་སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡྲིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གནས། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། དེར་

རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བཤད་ནས། དེར་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་

སྒོམ་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི་དེ་ལ་རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ལ་

དམྲིགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་རོ་རེས་

སེམས་དཔའྲི་སྐུར་བདག་ཉྲིད་བསྐེད་ལ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོའྲི་ཚུལ་གྲིས་

བདག་ཉྲིད་འདུག་ནས། ཞེས་པས་བདག་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོར་སྐེད་ཚུལ་

བསན་ཏེ། དེ་ནྲི་མཉམ་སྦོར་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་གོང་དུ་དངས་ནས་བཤད་བྱར་བཀོད་པ་

དེའྲི་ནང་ནས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦོར་བ། །སྦོར་བའྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་

འཕྲུལ་བས། །རོ་རེ་སེམས་དཔལ་གྲི་ལྷ། །དེ་”ན
1
་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའྲི་བདག །ཅེས་

པ་དེའྲི་དོན་འཆད་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པས། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སོམ་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། གསང་འདུས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་བསན་ནས། ཕག་

རྒྱའྲི་འཁོར་སྐེད་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི། དེ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བུད་མེད་

ཀྲི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། ལ་ལ་ནྲི་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་

འདོད་ཆགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྤན་སྔར་འདུག་ལ། 

ཞེས་སོགས། ཁོད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ཚིག་དེ་དག་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ནྲི་སངས་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༥ན།   ན    བླ། ༢༠བ༦ན།   ནྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

རྒྱས་མཉམ་སྦོར་གྲི་ལྷ་མོ་ཡྲིན་གྲི། གསང་འདུས་ཀྲི་ལྷ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་ནྲི། སྔོན་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བདག་

ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགོངས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རང་གྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་གནས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱའོ། ཞེས་ཁད་

པར་གྲི་ང་རྒྱལ་བསྐེད་ལ་ཞེས་པས་ཀང་གཙོ་བོར་རང་གྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་

ལུས་ལ་གནས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་ཐ་སད་བྱས་པའྲི་ཕུང་པོ་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཚིམ་པར་བྱའོ། ཞེས་བསམས་ནས་ཕག་རྒྱའྲི་འདོད་

ཡོན་ལ་སྤོད་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། འདུས་པའྲི་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ལུས་ལ་བཀོད་པའྲི་དོན་

ག་ལ་ཡྲིན། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་དང་གསང་འདུས་ནོར་ནས་ཤན་མྲི་ཕེད་པའྲི་

ངང་ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུས་ཀང་བབ་ཅོལ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པས་ནྲི་བདུད་རྲིགས་

ཀྲི་སེ་”རྣམ་པར་འཕེལ
1
་བར་མ་གྱུར་གྲང༌། གཙོ་བོ་གསང་འདུས་ལ་འཁོར་སངས་

རྒྱས་མཉམ་སྦོར་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་བསྐོར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རུང་ན། 

གཙོ་བོ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་འཁོར་དགྲ་ནག་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྲིས་བསྐོར་བ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་མྲི་རུང་བར་ཁོད་རང་གྲིས་སྨྲས་པ་ཡྲིད་ལ་ཞོག་ལ། དན་པ་མྲི་གནས་

པའྲི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་

སྤོད་པ་བྱེད་པའྲི་འདུས་པ་རང་གྲི་ཚོགས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་

ལྟར་བྱ་བ་མན་ངག་གྲིས་འཆད་པ་སྤོད་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ལས། དེའྲི་

རྲིམ་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དང་པོ་ཁོ་ནར་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ལ་དམྲིགས་ནས། 

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༣ན།   རྣམ་པར་འཕེལ    བླ། ༢༡ན༦ན།   རྒྱལ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་མྲི་བསྐོད་པ་ཕྱུང་སེ་རེས་སུ་བཅུག་

ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་གནས་ལ། དེ་ནས་ཐ་མལ་པའྲི་ང་རྒྱལ་

བསལ་ཏེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་འཁོར་རྣམས་རང་གྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟ་བུར་ཡན་ལག་

ཏུ་གྱུར་པའྲི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་སུ་ལྷག་

པར་མོས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་མ་ལུས་པ་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་རྲིལ་

པོར་འཛིན་པ་དང༌། རེས་སུ་གཞྲིག་པའྲི་རྲིམ་གྲིས་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་

གོ ། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དག་ཡྲིན་”མོད
1
་ཀྲི། དེ་དག་གྲི་དོན་འདྲིར་

བཤད་པར་བྱ་བའྲི་སྐབས་མ་ཡྲིན་པས་མ་སྨྲས་སོ། །ཡང་ལུས་དཀྲིལ་དང་ལུས་ལ་

ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཡང་མ་ཕེད་”དོ
2
། ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དེ། 

རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་གཞྲིར་བཞག་ལ། ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ལ་སྐེ་མཆེད་དང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཕྲིར་འགོད་པ་ནྲི། མྲིག་སོགས་སོང་ཉྲིད་དུ་

སྦངས་པའྲི་ངང་ནས། གནས་དེ་དང་དེར་ཆོ་ག་གསུམ་མམ། ས་བོན་ཙམ་མམ་སྐད་

ཅྲིག་གྲིས་ལྷར་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། གདོང་དྲུག་གྲི་རྒྱུད་ལས། མྲིག་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབ་པ་ལ་ཞེས་སོགས་དངས་ནས། ལུས་དཀྲིལ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྲི་ལུས་

ལ་གནས་པའྲི་ར་ཐྲིག་རླུང་སོགས་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅྲིག་རྒྱུར་བྱས་

པ་དགོས་པ་སེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་བས་འདྲི་དག་གནས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ། །ར་ཡྲིན་དཔའ་

བོ་ཉྲི་ཤུ་བཞྲི། །ལུས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བརག་པར་བྱ། ཞེས་གསུང་ལ། ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་

ལས་གྲུབ་པའྲི་ལྷ་དེ་ལུས་ཀྲི་རང་གྲི་གནས་རྣམས་སུ་བཀོད་པ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། སོབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༥ན༧ན།   མོང    བླ། ༢༡བ༤ན།   མེད   * མོད

2  མ་ཕྱི། ༡༥ན༧ན།   དོ    བླ། ༢༡བ༥ན།   དེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དཔོན་བཛྙཱ་རཀྲི་ཏས་བདེ་མཆོག་གྲི་སྐབས་སུ་འུག་གདོང་མ། རྣ་བའྲི་བུག་པའྲི་ནང་

དུ་སྒོམ་པར་བཤད་ཅྲིང༌། སོམ་དཔོན་སྒོན་མ་ཅན་གྲི་སེས། ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་

འཆད་པའྲི་སྐབས་སུ། ཇྲི་སྲྲིད་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པའྲི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་

དབང་ཕྱུག་མ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེས་པ། དཔའ་བོ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་

པོ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་བསྒོམ་མོ། །གང་དཔའ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ནང་དུ་བསྒོམ་མོ། །ཞེས་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་

དེའྲི་ཕྲིར་ཤྲིན་ཏུ་ཟབ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འདྲི་སྐེད་ཚུལ་རྣམས་ལུས་དཀྲིལ་སྐེད་ཚུལ་

དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་གཏན་མེད་དེ། ར་འཁོར་ལོ་ལྔ། འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་རོ་རེའྲི་ལུས་

ལ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཡོད་ལ། དེ་ལྷ་མོ་རྣམས་དང༌། འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་དབུས་ཀྲི་ཐྲིག་

ལེ་ཕྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ར་དང་བཅས་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལྷར་བསྐེད་ནས་ལུས་ཀྲི་ནང་

སོ་སོའྲི་གནས་སུ་བསྒོམས་པས་བོས་བཏགས་མྲིན་ནོ། །ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྲི་ལྷ་བཅུ་

གཉྲིས་དང༌། ཁོ་བོ་བཅུ་ནྲི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་སྐོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་

གྲི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང༌། མན་ངག་འདྲིར་བཤད་པ་གཉྲིས་འགོད་ས་དང་སྐེད་

གཞྲི་ཁད་པར་མེད་པས། འདྲི་དག་ཇྲི་ལྟར་ལུས་དཀྲིལ་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་

བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར་རང་གྲི་ཡུལ་ཀྲི་ཆ་སོ་སོ་རྒྱུར་བྱས་ནས། ཆ་དེ་དང་དེ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སོ་སོར་བསྐེད་དེ་ལུས་ཀྲི་གནས་སོ་སོར་འགོད་པའྲི་

ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཁོད་ཀྲིས་སྨྲས་པ་འདྲི་ནྲི། ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་བ་མ་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས། གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་སྔོན་མ་བྱུང་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཐུན་

མོང་མྲིན་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པ་དེའྲི་གནད་ལེགས་པར་མ་ལོན་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཀང༌། རེའྲི་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་པའྲི་རགས་པ་ཙམ་གྲི་གསུང་གྲི་རེས་ཟློས་

བྱས་པར་ཟད་ཀྲི། ཁོ་བོས་ལུས་དཀྲིལ་དང་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་གྲི་ཁད་པར་ཡང་མ་

ཕེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དེ་སུ་ཞྲིག་ལ་སྨྲས་པ་ཨེ་གོ ། གོ་ན་ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་

པའྲི་ལུས་དཀྲིལ། སྒྲུབ་ཐབས་བྱེད་པ་པོ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དུ་

མ་ཞྲིག་འདུག་པ་དེ་དང་དེར། ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་དུ་མ་སོང་བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་

སྒྲུབ་ཚུལ་ཁད་པར་བ་འདྲི་དང་འདྲིས་ལྟར་བཤད་དོ་ཞེས་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་དང་དེ་དག་

རང་གྲི་ཚིག་དང་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི་དེ་དག་གང་ན་ཡང་ཟུར་ཙམ་

ཡང་མེད་པར་ཁོད་ཀྲིས་ཁོ་བོ་ཅག་གྲི་ལད་མོ་བཟླས་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས་ནས། སྔ་མ་

དེ་དག་ལ་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། སྣ་བཅད་མ་གཡར་པོའྲི་རྒྱན་གྲིས་གཟེངས་

མཐོ་བར་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་པ་ངོ་ཚ་བོར་པའྲི་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་རྒྱུད་རྒྱ་

གཞུང་ཚད་ལྡན་ནས་མ་བཤད་པའྲི་རོད་པ་སོང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའྲི་

དཀའ་བ་བབ་པས་ཅྲི་ཡང་རུང་བའྲི་”གཏོལ
1
་གཏམ་འདྲི་ལྟར་སྨྲ་དགོས་པ་བྱུང་སེ། 

རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་སྤྲི་ལས་བཤད་ཚུལ། ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པས་བཤད་

ཚུལ། རང་གྲི་ཁས་བངས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ནས་བཤད་ཚུལ། ཞེས་སྨྲས་ནས། དང་པོ་

འཆད་པ་ན། དཔལ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གསང་

བས་མཛད་པར། ཕྲི་ནང་གྲི་གནས་གཉྲིས་ཀ་ལ་ལྷ་མཐུན་པར་འགོད་པ་བདེ་མཆོག་

ལུས་དཀྲིལ་ལྟ་བུ་བཤད་ནས། ཡང་ན་རྒྱུད་ཀྲི་མན་ངག་བསྒོམ། འདྲི་ན་འཁོར་ལོ་

དྲུག་ཀང་ཡོད། ཅེས་སོགས་དངས་ནས། འདྲིས་ཀང་ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་དང་ཆ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༤ན།   གཏོལ    བླ། ༢༣ན༡ན།   བརོལ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འད་བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གཅྲིག་མ་བསན་ནམ། ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི་དགག་སྒྲུབ་ལ་དམུས་

ལོང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་རང་གྲིས་མྲི་ཤེས་པའྲི་གླེན་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །འདྲི་

ལྟར་ཁེད་ཅག་འདོད་པ་ལྟར་ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་

གང་ཟག་གྲི་ངོར། ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས། ཁོད་ཀྲིས་འདྲི་

སྨྲས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། མོ་གཤམ་གྲི་བུ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་རྒོལ་བའྲི་ངོར། 

ལྷ་སྦྲིན་མོ་གཤམ་གྲི་བུ་དང་གཟུགས་དབྱྲིབས་ཆ་འད་བར་ཨེ་གྲུབ་སྨྲོས་ཤྲིག །དེ་

མ་གྲུབ་ན་ཁོད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའྲི་

རྒོལ་བའྲི་ངོར། ཡེ་ཤེས་གསང་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཚུལ་དེ་ཁོད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ཀྱཻ་

རོར་ལུས་དཀྲིལ་དང་ཆ་འད་བར་འབུད་དོ། །དེ་ཡང་དེའྲི་ངོར་མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་

བསྒྲུབ་བྱ་མཚུངས་པའྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་རགས་ཀྲིས་རང་གྲི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་

གླེན་པ་གོ་བར་བྱེད་པའོ། །ཡང་བདེ་མཆོག་སོམ་པ་འབྱུང་བའྲི་ལེའུ་བཞྲི་པར། རྣམ་

པ་ལྔ་ཡྲི་ལྷ་རྣམས་ནྲི། །གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། འོད་

གསལ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་དངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར། འདྲི་

དག་ཀང་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། ཞེས་

སོགས་དངས་ནས་གལ་ཏེ་འདྲི་རྣམས་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཡྲིན་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་

མ་ཡྲིན་ནོ་སམ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་འབས་རྒྱུ་རུ་འགྱུར། 

ཞེས་པ་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་འབས་བུ་དང་དེའྲི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར་

རོ། །ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། གསུངས་པ་མྲིག་སོགས་རྣམས་ལ་བསྒོམ་བྱ་སེ། ཞེས་པ་

རང་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ལ་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉྲིད་འབས་བུ་དང་དེའྲི་རྒྱུར་ཡང་འརྒྱུར་རོ། །གཟུགས་ཀྲི་སྒོར་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏེ། དེ་གསུངས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉྲིད་

སའྲི་སྲིང་པོའྲི་རྣམ་པས་མྲིག་གྲི་སྐེ་མཆེད་ལ་གནས་ནས་གཟུགས་གསུམ་རྣམ་པར་

སྦངས་”ཏེ
1
། རོ་རེའྲི་མྲིག་གྲི་སྐེ་མཆེད་སེར་བར་མཛད་དོ། ཞེས་བཤད་ལ། དེའྲི་

དོན་ཡང་སོམ་འབྱུང་གྲི་རྒྱུད་ཚིག་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དོན་ལུས་དཀྲིལ་སོན་བྱེད་དུ་གྲུབ་

ཆེན་ཀླུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲིས་གསང་འདུས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་སྐབས་སུ་དངས་ནས་བཤད་

པ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སོམ་འབྱུང་ར་འགྲེལ་ལས། ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་དང་

ཆ་འད་བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞྲིག་ཀང་བསན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་

བྲིས་སོ། །དེ་ལ་ཁོད་ཀྲིས་སོམ་འབྱུང་ལེའུ་བཞྲི་པའྲི་གཞུང༌། རྣམ་པ་ལྔ་ཡྲི་ལྷ་རྣམས་

ནྲི། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་ལྔ་གཅྲིག་ཏུ་རོགས་བྱང་ཆུབ། ཅེས་པའྲི་བར་ལུས་དཀྲིལ་

བསྒོམ་ཚུལ་སོན་པར་བྱས་ནས་དངས་པས་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཕྱུགས་སུ་གོ་བར་བྱས་ཏེ། 

འདྲི་ལྟར་དེ་དག་ནྲི། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་

གཅྲིག་ཏུ་རོགས་པར་སོན་པ་ཡྲིན་པས། ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་མངོན་བྱང་

ལྔ་ལས་རོགས་ཚུལ་མངོན་བྱང་ལྔའྲི་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགྲེལ་པར། ”བསྐེད
2
་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྒོམས་པས་དེ་དག་གྲི་རྣམ་པར་

དག་པ་ཁོ་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་སོན་པ་

རྣམ་པ་ལྔ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༤ན།   ཏ    བླ། ༢༣བ༤ན།   ཏེ   * ཏེ

2  མ་ཕྱི། ༡༦བ༧ན།   བསྐེད    བླ། ༢༤ན༣ན།   བསྐད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་རོགས་པ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་པས། 

དྲུག་པ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེ་འཆང་མངོན་བྱང་ལྔ་

ལས་རོགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས། 

དེ་ལྟར་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་འཆད་པ་ན། མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་

ལ་བསྒོམ་པའྲི་ས་སྲིང་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནྲི། དབང་པོ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ས་

སྲིང་སོགས་དེ་དང་འཁྱུད་པར་བསྒོམ་པའྲི་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནྲི་

ཡུལ་དྲུག་དག་པ་དང་། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྲི་ལྷ་དེ་དག་སོམས་པར་འཇུག་པའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་མྲིག་གྲི་དབང་པོའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

ཤེས་དྲུག་རྣམ་པར་”དག
1
་པ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་

རླབས་ཀྲི་ལྷ་དེ་དག་ནྲི་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམ་པར་དག་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། ཡུལ་ནྲི་དྲུག་ཏུ་དན་པ་

སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགྲེལ་པར་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་

འབས་རྒྱུ་རུ་འགྱུར། ཞེས་པ་ཡང༌། འདྲི་ལྟར་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པའྲི་འབས་བུ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་མྲིག་གྲི་སྐེ་མཆེད་ལ་

སོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་སོན་པར་འདོད་ནས་

དེའྲི་འགྲེལ་པར་རང་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་

རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཁོ་ན། གཏྲི་མུག་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་དུ་བསྒོམ་

པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན།   དཀ    བླ། ༢༤ན༦ན།   དག   * དག
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དེ་སྐད་དུ། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་སའྲི་སྲིང་པོའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན། མྲིག་གྲི་སྐེ་

མཆེད་ལ་གནས་ཏེ། གཟུགས་གསུམ་རྣམ་པར་སྦངས་ནས་རོ་རེའྲི་མྲིག་གྲི་སྐེ་

མཆེད་སེར་བར་བྱེད་”དོ
1
་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་རྣམས་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

སོན་པ་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཉྲིད་བཅོམ་

ལྡན་འདས་སའྲི་སྲིང་པོའྲི་རྣམ་པ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ནྲི་འགྲེལ་པ་མཁན་པོས་གཞན་

ནས་དངས་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་དག་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་

སོན་པ་ན། འགྲེལ་པ་དེ་དག་གྲིས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་

སྒོམ་པ་པོའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་རུ་དམྲིགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པའྲི་སྐུ་འདྲིའོ། ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་ནས་མྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་དབང་པོ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་མངོན་དུ་བྱས་ནས། ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ས་བོན་ཕག་མཚན་ཡོངས་

སུ་གྱུར་པ་ཡྲིས་མྲིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འཁྱུད་པའྲི་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་

རླབས་ལ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་འདྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ཚུལ་

སོན་པ་ཡྲིན་ན། ཁོད་རང་གྲི་ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་དང་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ཚུལ་

གྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་པ་སྨྲས་པ་ན། སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་

སོམ་འབྱུང་འགྲེལ་པར་དངས་མ་ཐག་པ་འདྲི་ལྟར་བྱས་པ་ལུས་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ཙམ་

ཡྲིན་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་དངོས་སུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༦ན།   དོ    བླ། ༢༤བ༤ན།   དེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འགལ་ལོ། །སོབ་དཔོན་ཀླུ་བྱང་གྲི་འདུས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྐབས་སུ། སོམ་འབྱུང་གྲི་

ལེའུ་བཞྲི་པའྲི་ལུང་འདྲི་དག་དངས་ནས་བཤད་པ་བྱས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། རྫུན་ཤྲིན་

ཏུ་ཆེན་པོ་སེ། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སོན་

པའྲི་སྐབས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཐུགས་རོ་རེ་ཉྲིད་སའྲི་སྲིང་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་མྲིག་གྲི་

དབང་པོ་ལ་བཀོད་པས། གཟུགས་གསུམ་ལ་འོད་གསལ་བས་ཐོགས་པ་མེད་པར་

བྱས་པའྲི་རོ་རེའྲི་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་སྩོལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོགས་ནྲི་རྣམ་གཞག་

རྲིམ་པ་མཛད་པ་པོ་རང་གྲི་གསུང་ཡྲིན་གྲི་ལུང་གཞན་དངས་པ་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི་ཀོག་

ཤེས་ཙམ་གྲིས་གོ་ནུས་ལ་དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པར། ཇྲི་སྐད་དུ། རྣལ་

འབྱོར ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རོ ་རེ ་སེམས་དཔའ་དེ ་བཞྲིན ་

གཤེགས། །ཁམས་གསུམ་པ་ནྲི་མ་ལུས་ཀང༌། །དེ་ཡྲིས་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་ཉྲིད། 

ཅེས་བདེ་མཆོག་ལས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་ཅེས་

གྲགས་པ་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་ལས་དངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སོམ་འབྱུང་གྲི་ལུང་

དངས་པ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རྣམ་གཞག་རྲིམ་པའྲི་སྐབས་དེར་སོམ་འབྱུང་གྲི་ལུང་དངས་པ་གཅྲིག་

ཀང་མེད་ལ་རྣམ་གཞག་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་དག་ནྲི། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་རང་

ཉྲིད་ལས་དོན་འདྲི་ཉྲིད་གསལ་བར་ར་བའྲི་རྒྱུད་ལས། རོ་རེའྲི་སྐེ་མཆེད་དེ་དག་

ཀང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོག །ཅེས་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་

གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དེ་དག་འཆད་བྱེད་དུ་གསུངས་ཀྲིས། སོམ་འབྱུང་གྲི་

ཚིག་དེ་དག་ལ་བཤད་པ་བྱས་པར་འཁྲུལ་བའྲི་གཞྲི་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །སྨྲས་པ། 



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ལུག་ལྟར་གླེན་པའྲི་གླེན་པ་ལ། །སྨྲས་པས་གོ་བར་ག་ལ་འགྱུར། །ཕྱུགས་ནྲི་དབྱུག་

པས་མ་གཏོགས་པར། །བཤད་པས་ལས་ལ་འཇུག་ནུས་སམ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤེས་

རྲིག་དང་ཅུང་ཟད་ལྡན་ན་བརག་པར་བྱའོ། །སོམ་འབྱུང་ར་འགྲེལ་དེ་དག་གྲིས་ཀང་

ཁོད་འདོད་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་དང་ཆ་འད་བའྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ། དེ་

གྲུབ་ཆེན་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྨྲ་བར་རློམ་ནས་འདྲི་སྐད་

ཅེས། ར་བའྲི་རྒྱུད་ལས། ཨེའྲི་རྣམ་པ་ལྷ་མོ་སྤན། །ཝཾ་གྲི་རྣམ་པ་བདག་མར་

བརོད། །མ་ནྲི་ལྷ་མོ་གོས་དཀར་མོ། །ཡ་ཡྲི་རྣམ་པ་བདག་མར་བརོད། ཅེས་ཡྲི་གེ་

བཞྲིའྲི་དབྱྲིབས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་དང༌། དེ་དག་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གསུངས་

ལ། དོན་ལྷག་མ་རྣམས་རྒྱུད་ཀྲི་དབུ་ཞབས་རྣམས་སུ་དོན་ཐོབ་ལ་གསལ་བར་བྱུང་

ཡང་ཚིག་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་སོ། །

དོན་དེ་ཉྲིད་གསལ་བོར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊྲིར་རེན་བརེན་པའྲི་

ལུས་དཀྲིལ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དྲུག་པའྲི་རབ་བྱེད་གསུམ་

པར་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ། །གཟུགས་མཛེས་པ་ནྲི་ཡང་དག་བྱུང༌། །ལུས་ནྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཉམས་དགའ་བར། །སྒོ་བཞྲིར་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པའོ། །རང་གྲི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་བྱུང་བས། །ཀ་བ་དེ་ཡྲིན་བསྐོར་ནས་གནས། །དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་མཉམ་

པའྲི་ཕྲིར། །གྲུ་བཞྲི་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་གྲགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ངོ་བོས་ནྲི། །འཁོར་

ལོ་གསུམ་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས། །རྲི་ནྲི་མགོ་བོའྲི་ཟེ་འབྲུ་ལ། །ཇྲི་ལྟར་རོམ་ཆེན་ལ་

སོགས་རྲིམ། །བ་མའྲི་དུས་ཐབས་རྲིམ་ཉྲིད་ཀྲིས། །དེ་ནྲི་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གནས། །རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་རོམ་ཆེན་རླུང༌། །གཞུ་ཡྲི་དབྱྲིབས་སུ་རྣམ་པར་

གནས། །སུམ་མདོ་ཡྲི་ནྲི་གནས་སུ་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་གྲུ་གསུམ་འབར་བ་ཉྲིད། །ཟླུམ་

པོའྲི་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། །ཆུ་ནྲི་ལྟོ་བར་རྣམ་པར་གནས། །སྲིང་ཁ་ཡང་ནྲི་ས་

ཉྲིད་དེ། །ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་ཉྲིད་དོ། །སྒལ་ཚིགས་དབྱུག་གུའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

ནྲི། །རྲི་རབ་རྲི་རྒྱལ་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་རེན་ལུས་དཀྲིལ། ཀྱཻ་རོ་རེ་དང་བདེ་མཆོག་

གཉྲིས་ཐུན་མོང་དུ་གསུངས་པ་དང༌། བརེན་པ་ལུས་དཀྲིལ་ཡང་དང་པོའྲི་རབ་བྱེད་

བཞྲི་པར། ཡང་དག་སྦོར་བྱུང་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། །དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་རབ་བཤད་བྱ། །ཨེ་

ནྲི་ས་རུ་ཤེས་པར་བྱ། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྤན་མ་ཉྲིད། །སྲིང་རེ་ཆེན་མོ་ཐབས་ཆེན་

མོ། །རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་སྤོད་ཡུལ་མ། །ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་འདམ་སྐེས་མ། །སྤྲུལ་

བའྲི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་གནས། །ཝཾ་ནྲི་ཆུ་རུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་

ཀཱྲི། བྱམས་པ་དག་ནྲི་སོན་ལམ་ཚུལ། །ལྷ་མོ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་གཙོ་མ། །སྲིང་ཁར་ཆུ་

སྐེས་འདབ་བརྒྱད་མ། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་གནས། །མ་ནྲི་མེ་རུ་བརོད་པ་

སེ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གོས་དཀར་མོ། །དགའ་དང་སོབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། །ལྷ་མོ་

པདྨའྲི་རྲིགས་བྱུང་མ། །ལོག་མར་ཆུ་སྐེས་འདབ་བརྒྱད་གཉྲིས། །ལོངས་སྤོད་འཁོར་

ལོར་ཡང་དག་གནས། །ཡ་ནྲི་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་རབ་

འཇོམས་བྱེད། དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོར་ངེས། །ལྷ་མོ་ལས་ཀྲི་རྲིགས་གཙོ་

མ། །བཏང་སོམས་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། །སྒོལ་མ་འཁོར་བ་སྒོལ་བ་མོ། །འདམ་

སྐེས་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་གཉྲིས། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་གནས། ཞེས་འཁོར་

ལོ་འདྲི་དག་ལ་ལྷ་མོ་འདྲི་རྣམས་དགོད་པར་གསུངས་ཤྲིང་སེ་མའྲི་བཞྲི་པར། །དེ་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ལྟར་འདྲི་རྣམས་ཁམས་དང་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཚད་མེད་པ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་ངོ་བོ་རྣམས་ཏེ། སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཤེས་རབ་

དང་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་མོས་པར་བྱའོ། །ཨེ་ཝཾ་མ་ཡཱའྲི་ཡྲི་གེ་བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་

བརོད་པར་བྱ་བ་དང༌། རོད་བྱེད་དག་དབྱེར་མེད་པར་མོས་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་

ཁ་ཅྲིག་ཏུ། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡའྲི་ཡྲི་གེ་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྣམས་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ཕག་རྒྱ་ལ་

སོགས་པའྲི་ངོ་བོ་ཅན་རྣམས་ཀང་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལས་མ་བསན་ནོ་སམ་

ན་མ་ཡྲིན་ཏེ། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་གནས། ཞེས་པའྲི་དོན། བདེ་བའྲི་རེན་

བྱང་སེམས་ཀྲི་གཙོ་བོ་སྤྲི་བོར་གནས་པས་སྤྲི་བོ་ལ་བདེ་ཆེན་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལས་

བྱུང་བའྲི་བྱང་སེམས་གསང་འཁོར་དུ་བབ་པས་དེར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེད་པར་བྱེད་

པས་གསང་གནས་ལའང་བདེ་ཆེན་དུ་བཏགས་པར་”འགྲེལ
1
་པ་ལས་འབྱུང་བས། 

ཚིག་གཅྲིག་གྲིས་སེང་འོག་གྲི་འཁོར་ལོ་གཉྲིས་ཆར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སེ་མ་དང་

པོར་ཡང༌། འོ་ན་ཀང་གཙུག་ཏོར་དང༌། སྤྲི་བོ་དང༌། མགྲྲིན་པ་དང༌། སྲིང་ཁ་དང༌། ལྟེ་

བ་དང༌། གསང་བ་དང༌། ནོར་བུའྲི་”དབུས
2
་སུ་ཆུད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་བཞྲི་དང༌། 

སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་དང༌། བཅུ་དྲུག་དང༌། བརྒྱད་དང༌། དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲི་དང༌། སུམ་ཅུ་ར་

གཉྲིས་དང༌། བརྒྱད་ཀྲི་དངས་ཅན་པདྨ་ཉྲིད། བྷ་ག་ཉྲིད་དང་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་དུ་བསན་

1  མ་ཕྱི། ༡༨བ༧ན།   འགྲེལ    ཞོལ། ༢༧ན༢ན།  འགྲལ

2  མ་ཕྱི། ༡༨བ༧ན།   དབུས    ཞོལ། ༢༧ན༣ན།  དཔུས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

པར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་”མདུང
1
་པའྲི་གཟུགས་སོ། ཞེས་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་

དྲུག་དང༌། བདུན་གྲི་ར་འདབ་ཀྲི་གྲངས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་འཁོར་

ལོ་ལྔའྲི་དབུས་སུ་རྲིགས་ལྔ་ཐྲིག་ལེ་ལས་བསྐེད་པ་ནྲི། བརག་པ་དྲུག་པའྲི་བཞྲི་པར། 

རག་ཏུ་བཞུགས་པར་འདོད་པ་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སོམ་པ་དག །ཡང་ན་”མེ
2
་

ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ། ཞེས་པ་ནས། ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེར། །ལྷ་མོ་ཀུན་གྲི་རང་

བཞྲིན་ཅན། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱར་བཤད། །བདེ་བ་དམ་པ་རུ་ནྲི་བརོད། 

ཅེས་དང༌། འགྲེལ་པ་སེ་མར། ལྷ་མོ་ཀུན་གྲི་སེ་སྤན་མ་དང༌། མཱ་མ་ཀཱྲི་དང༌། གོས་

དཀར་མོ་དང༌། སྒོལ་མ་དང༌། རོ་རེ་བསེམས་མ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་

རྲིགས་ལྔའྲི་ཡུལ་རྣམས་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་བསེམས་མ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་དོན་གཅྲིག་ལ། ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི་རྲིགས་ལྔ་ལ་རོ་

རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡན་ལག་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལུས་ལ་

སྐེད་ཚུལ་ཡང༌། བརག་པ་དང་པོའྲི་བཞྲི་པར། དེ་ལྟར་རྲིགས་ནྲི་ལྔ་རྣམས་དང༌། །ཡེ་

ཤེས་ལྔ་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔ། །འདྲི་ལས་རོ་རེ་སྲིང་པོ་དང༌། །ཁོ་བོ་ཁམས་གསུམ་སེམས་

ཅན་སྐེ། །ནང་གྲི་དབྱེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། །བ་མའྲི་ཞལ་ལས་རྙེད་པར་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་སེ་མར། གང་ཡང་དེ་རྣམས་ལ་སྐེས་པ་རྣམས་ནྲི། སེམས་

དཔའ་ཞེས་པ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སའྲི་སྲིང་པོའྲི་

རྲིགས་ལ་སོགས་པ། མྲིག་ནྲི་གཏྲི་མུག་རོ་རེའོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་ནང་གྲི་སྐེ་

མཆེད་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བསྐེད་དེ། རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༡༩ན༡ན།   མདུང    ཞོལ། ༢༧ན༤ན།  མདུད

2  མ་ཕྱི། ༡༩ན༡ན།   མྱི    ཞོལ། ༢༧ན༥ན།  མེ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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བ་རྣམས་དང༌། གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཕྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་དམ། གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་དང༌། ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཁོ་བོ་རྣམས་ཀང་

གཤྲིན་རེ་གཤེད་ལ་སོགས་པ་དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་བོ་རྣམས་

སོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་རྲིགས་ལྔས་བྱང་སེམས་སྤོ་ཚུལ་སོན་

གྲི། ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་མྲི་སོན་སམ་ན། ལུང་དེའྲི་རེས་ཁོ་ན་ལ་སེམས་ཅན་གྲི་ཕུང་

པོ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཁོ་ནར་རྒྱུའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོ་ནའོ། ཞེས་སྒྲུབ་

བྱེད་དུ་མ་དང་བཅས་ནས་ལུས་དཀྲིལ་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། མདོར་ན་ར་རྒྱུད་དུ་ལུས་

དཀྲིལ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དོན་ཐོབ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲིས་

གསལ་བར་གསུངས་པ། བ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་འཆད་ཚུལ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་

སྒོ་ནས་རྣམ་པར་གསལ་བར་རོགས་ནུས་པ་ཡང་གནད་ཀྲི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། 

ཞེས་འབེལ་མེད་ཀྲི་བབ་ཅོལ་མཁས་པ་རྒྱུད་ཆེན་པོའྲི་དོན་ཤེས་པ་དག་ཡྲིད་འབྱུང་

བ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་དག་མང་དུ་བྲིས་སོ། །བརོད་པར་བྱ་སེ། བརགས་གཉྲིས་སུ། 

ཨེའྲི་རྣམ་པ་ལྷ་མོ་སྤན་ཞེས་རྐང་པ་བཞྲིས་ནྲི། ཡྲི་གེ་བཞྲིའྲི་དབྱྲིབས་ཅན་གྲི། ར་

འཁོར་བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ལྟེ་བ་ས། སྲིང་ཁ་ཆུ། མགྲྲིན་པ་མེ། སྤྲི་བོ་རླུང་

གྲི་ཁམས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྤན་མ་ས། མཱ་མ་ཀཱྲི་ཆུ། གོས་དཀར་མོ་མེ། སྒོལ་མ་རླུང་གྲི་

ཁམས་ཡྲིན་པས། ར་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་ལྷ་མོ་བཞྲིའྲི་ཐ་སད་ཀྲིས་གསུངས་ལ། དེ་

ཡང་གཞུང་དེ་ནྲི་སོམ་པའྲི་དབྱེ་བ་འཆད་པའྲི་སྐབས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལ་གང་སོམ་ན་

སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བ་དང༌། ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོ་ཨཾ་ཡྲི་འབར་བ་གཉྲིས་སོམ། གནས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གང་དུ་སོམ་ན་འཁོར་ལོ་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་སོམ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་དུ། གང་

དུ་སོམ་པའྲི་གནས་”སོན
1
་པར་བཞེད་ནས། ཨེ་ཡྲིག་རྣམ་པ་ལྷ་མོ་སྤན། ཞེས་

གསུངས་སོ། །འདྲི་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཡན་ལག་དེ་ལྟར་སོན་པའྲི་

གཞུང་ཡྲིན་པས་མ་གོ་བར། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་བྱེད་དུ་སྨྲས་པས། 

བརག་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བར་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པ་གསལ་བར་བྱས་

སོ། །སམྦྷུ་ཊའྲི་བརག་པ་དྲུག་པའྲི་རབ་བྱེད་གསུམ་པ་ལས་དངས་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་

དེ་ལྟར་དུ་སྨྲས་པས་ནྲི། སམྦྷུ་ཊའྲི་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའྲི་རབ་བྱེད་འདྲིས་

དོན་འདྲི་སོན་གྲི་རྒྱུས་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། འདྲི་ལྟར་རབ་བྱེད་འདྲི་

ནྲི་རྒྱུད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུངས་པའྲི་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་འཆད་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རབ་བྱེད་འདྲིའྲི་ཐོག་མར་མན་སེ་ལས། 

ཤེས་རབ་མཆོག་གྲི་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་

བསན་པའྲི་ཆེད་དུ་འདྲི་བ། ཐོས་ལགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རབ་བྱེད་འདྲིའྲི་ཐོག་མར་རྒྱུད་དུ། ལྷ་ལགས་ཉན་པར་འཚལ་ལགས་

ན། །ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་ལ། །སོགས་པ་ལས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ལགས། ཞེས་

འབྱུང་བའྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་གྲི། 

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདེ་མཆོག་ར་

རྒྱུད་དུ་གང་དུ་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པའྲི་གནས་འབྱུང་བཞྲི་རྲི་རབ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་

བཅས་པ་དང༌། དེའྲི་ནང་དུ་པདྨའྲི་སེང་དུ་དབྱངས་གསལ་བཀོད་ནས་མངོན་བྱང་ལྔ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༤ན།   སོན    ཞོལ། ༢༨ན༥ན།  སྙན



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ལས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་རོགས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་

ཊས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནང་ལ་སྦར་བའྲི་ངེས་དོན་གྲི་བཤད་པ་གསུངས་ནས། ར་

རྒྱུད་དུ་སྦས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནྲི།  བརག་པ་དྲུག་པའྲི་རབ་

བྱེད་གསུམ་པར། ཧེ་རུ་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དངས་པ་འདྲི་དག་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་དུ། བསྐེད་རྲིམ་

གྲི་སྐབས་སུ། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་སོགས་ཀྲི་ཚིག་བཞྲི་དང༌། བ་ལང་

གནས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་བཞྲིས། འབྱུང་བ་རྲིམ་བརེགས་སྒོམ་པ་དང༌། །རྲི་སེང་

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཡྲི། །སེ་བར་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་སྐེས། ཞེས་པའྲི་སེང་དུ་རྲི་རབ་བསྒོམ་པ་

དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་པདྨ་དང༌། དེའྲི་ལྟེ་བར་དབྱངས་གསལ་ལས་ཧེ་རུ་ཀ་བསྐེད་པར་

བཤད་པ་འདྲིའྲི་སྐབས་སུ་རོགས་རྲིམ་སྦས་པའྲི་དོན་བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུ་ཊས་བསན་

པ་ནྲི། རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་རོམ་ཆེན་རླུང༌། །གཞུ་ཡྲི་དབྱྲིབས་སུ་རྣམ་པར་གནས། 

ཞེས་པ་ནས། སྒལ་ཚིགས་དབྱྲིག་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། །རྲི་རབ་རྲི་རྒྱལ་དེ་བཞྲིན་

ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་འབྱུང་བ་རྲིམ་བརེགས་དང༌། རྲི་རབ་ནང་

ལ་བཤད་པ་ན་ལུས་ཀྲི་རྐང་པ་ནས་མགོ་བོའྲི་བར་སོན་པར་མཛད་ནས། དེ་འད་བ་

དེ་ཡང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པར། ཇྲི་ལྟར་རོམ་ཆེན་ལ་

སོགས་རྲིམ། །བ་མའྲི་དུས་ཐབས་རྲིམ་ཉྲིད་ཀྲིས། །དེ་ནྲི་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གནས། ཞེས་པ་འདྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་རོགས་རྲིམ་པས་གང་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་རོ་རེའྲི་ལུས་ཀྲི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །ནག་པོ་སྤོད་པས་

ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲི་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལུས་



 1262  

མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

དཀྲིལ་ཡྲིན་ལ། ནང་ནྲི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རོགས་རྲིམ་པས་གང་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར། ལུས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉམས་དགའ་བར། ཞེས་

པ་ནས། གྲུ་བཞྲི་པར་ནྲི་རབ་ཏུ་གྲགས། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་ར་རྒྱུད་དུ་ཕྲིའྲི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་བཤད་པ་ནང་ལ་སྦར་ནས། ལུས་འདོམ་གང་གྲུ་བཞྲི་

ཡན་མན་དང་ཕན་ཚུན་དུ་མཉམ་པ་ལ་བཤད་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་རོགས་རྲིམ་པས་གང་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པའྲི་རོ་རེའྲི་ལུས་ངོས་འཛིན་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་པས་ངེས་དོན་གྲི་

བཤད་པ་ཡྲིན་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་སོན་པའྲི་

དབང་དུ་མཛད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ངོ་བོས་ནྲི། །འཁོར་ལོ་གསུམ་ནྲི་

གཅྲིག་ཏུ་གསུངས། ཞེས་པ་ནྲི། བདེ་མཆོག་གྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ནང་ལ་བཤད་པ་ན། རོགས་རྲིམ་པས་གང་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའྲི་རའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་བྱ་བའྲི་དོན་ནོ། །དེས་ན་སམྦྷུ་ཊའྲི་རྒྱུད་དེ་

དག་གྲི་རྒྱུད་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་པས་ལུས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་

ལུས་དཀྲིལ་ལ་འཆད་པ་ནྲི་བླུན་པོ་ཆོས་ལ་དབང་ཟོས་ནས་སྤྲི་”གཏོལ
1
་ལྷུར་ལེན་

པ། འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་བཏང་བའྲི་ངང་ཚུལ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཞུང་དེ་དག་ར་རྒྱུད་གང་གྲི་དོན་འཆད་པའྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་ཀང་རྒྱུས་མེད་

པ་ལ་ར་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་གང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་འཆད་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཕོགས་མཐོང་ཙམ་

ཡང་འོང་བའྲི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། འདྲི་དག་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་ཀྲི་རེན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སོན་པ་ཡྲིན་ན་ནྲི། ཅྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༣ན།   གཏོལ    ཞོལ། ༢༩བ༤ན།   བརོལ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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རྣམ་གཞག་ཇྲི་ལྟར་སྦོར། ཀྱཻ་རོར་གྲི་ཕྲི་དཀྲིལ་ལ་འབྱུང་བཞྲིའྲི་སེང་དུ་རྲི་རབ་

བསྒོམ་པ་མེད་པ་ལ། ལུས་དཀྲིལ་ལ་སྒལ་ཚིགས་རྲི་རབ་ཏུ་”སྒོམ
1
་པ་འོང་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡྲིན། དེ་གཉྲིས་ནང་འགལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ན་ཇྲི་ལྟར་སྨྲ། གོང་དུ་མན་

སེའྲི་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་ལྟར། དྲི་བས་རོགས་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཇྲི་ལྟར་

ལགས་དྲིས་པའྲི་ལན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གསུངས་པ་ལས་མ་འབེལ་བ་

ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་ཤེས་པ་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་དག་གྲིས་བསམ་

པར་བྱའོ། །བརག་པ་དང་པོའྲི་རབ་བྱེད་བཞྲི་པར། ཡང་དག་སྦོར་འབྱུང་མཚན་ཉྲིད་

ནྲི། །དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་རབ་བཤད་བྱ། ཞེས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡང་དག་པར་སྦོར་

བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པར་ཞལ་གྲི་

བཞེས་ནས། དེ་ཉྲིད་འཆད་པ་ནྲི། གསང་བ་མཆོག་གྲིས་དགེས་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་

ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་སོགས་དང་སྦར་ནས། ར་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་བཞྲིའྲི་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་ལ་

བཤད་རྒྱུད་ཀྲིས་འཆད་པ། ཨེ་ནྲི་ས་རུ་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་སོགས་ཏེ། རོ་རེ་མཁའ་

འགྲོས་བཤད་པ་དང་། སམྦྷུ་ཊས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་འདའོ། །དེ་ལ་ཨེ་ཝཾ་མ་ཡའྲི་ཡྲི་

གེ་བཞྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི། ནང་ལུས་ཀྲི་ར་འཁོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང༌། 

ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་

པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལས། དང་པོའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲིས་

མཚོན་པའྲི་ལྟེ་སྲིང་མགྲྲིན་པ་སྤྲི་བོའྲི་ར་འཁོར་བཞྲི་སེ། ཡྲི་གེ་བཞྲིས་ར་འཁོར་བཞྲི་

པོ་དེ་ཉྲིད་ས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༥ན།   སོམ    བླ་བང་། ༡༩བ༦ན།   སོམ   * སོམ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

གཉྲིས་པ་ནྲི་ལས་རྒྱའྲི་བུད་མེད་རྲིགས་བཞྲི་ལ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིའྲི་

རྲིགས་སུ་གསུངས་པ་བཞྲི་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོའྲི་

རྣམ་པར་སྒོམ་པ་བཞྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲིས་མཚོན་པ་སེ། སྤན་སོགས་བཞྲི་ཡང་ས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁམས་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པར་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཕྲིའྲི་

ཕག་རྒྱ་བཞྲི་དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང༌། ནང་ལུས་ཀྲི་ར་འཁོར་བཞྲི་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། སོང་ཉྲིད་རོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་ལ་ལྡོག་པས་”ཕེ
1
་བའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

བྱམས་སོགས་བཞྲི་ཨེ་ཝཾ་ལ་སོགས་ཡྲི་གེ་བཞྲིས་མཚོན་པ་སེ། གཞུང་དེ་དག་གྲིས་

ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ར་འཁོར་བཞྲི་ལ་སྤན་མ་སོགས་བཞྲི་སྒོམ་པའྲི་ལུས་

དཀྲིལ་སོན་པའྲི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་རྒྱུད་ཀྲི་བར་རགས་པ་ཙམ་ཆགས་པ་ཡན་ཆད་

ལ་སྐེ་བའྲི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། འདྲི་ལྟར་འཆད་ཤེས་ན་ཡང་དག་སྦོར་བ་དང་། དེ་

ལས་བྱུང་བའྲི”མཚན
2
་ཉྲིད་བཤད་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་དོན་གོ་བར་འགྱུར་བ་

ཡྲིན་གྲི། བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་དག་ར་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ངེས་དོན་འཆད་པའྲི་

གཞུང་ཡྲིན་པ་ཙམ་གྲི་རྒྱུས་ཀང་མེད་པ་ལ། འདྲི་དག་གྲིས་དོན་ཇྲི་འད་ཞྲིག་སོན་

པའྲི་རྒྱུས་འོང་”དོན
3
་ཇྲི་ལྟར་ཡོད། ཁོད་ཀྲིས་བླུན་པོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དབུས་སུ་གུར་

བརག་སམ་གསུམ་ཤེས་པར་སྤྲི་”གཏོལ
4
་གྲིས་ཁས་འཆེ་བའྲི་”ཚུལ

5
་ནྲི་འདྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༤ན།   བེ    བླ། ༣༠བ༢ན།   ཕེ

2  མ་ཕྱི། ༢༡ན༥ན།   མཆན    བླ། ༣༠བ༤ན།   མཚན   * མཚན

3  མ་ཕྱི། ༢༡ན༦ན།   དན    བླ། ༣༠བ༥ན།   དོན   * དོན

4  མ་ཕྱི། ༢༡ན༧ན།   གཏོལ    བླ། ༣༠བ༥ན།   བརོལ

5  མ་ཕྱི། ༢༡ན༧ན།   ཆུལ    བླ་བང་། ༣༠བ༥ན།   ཚུལ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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འདའོ། །སམྦྷུ་ཊའྲི་གཞུང་དེ་དག་གྲིས་བསན་པའྲི་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ་

འགྲེལ་པས། ཞར་བྱུང་གྲི་ཚུལ་དུ། བསྐེད་རྲིམ་པས་བུད་མེད་རྲིགས་བཞྲི་ལྷ་མོ་

བཞྲིར་བསྒོམ་པའམ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྤན་མ་སོགས་བཞྲི་གང་རུང་དང༌། ཡང་

དག་པར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀང་ཨེ་ཝཾ་

སོགས་ཡྲི་གེ་བཞྲིས་མཚོན་ནུས་པར་འཆད་པ་ནྲི། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་

ཨེ་ཝཾ་མ་ཡའྲི་ཡྲི་གེ་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྣམས་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་

བོ་ཅན་རྣམས་ཀང་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །བཤད་རྒྱུད་

ལས་འདྲི་ལྟར་ན་ར་འཁོར་བཞྲི་དང་ཡྲི་གེ་བཞྲི་སྦར་ནས་གླེང་གཞྲིའྲི་ངེས་དོན་

གསུངས་པའྲི་དོན། ནག་པོ་བའྲི་རོགས་རྲིམ་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་

བྱ་བ་འཆད་པ་”ཡྲིན
1
་པས། ར་བཤད་སྦར་ཏེ་གྲུབ་ཆེན་གྲི་དགོངས་པ་ལྟར་འཆད་

པ་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་ངན་སྐྱུགས་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ནས་འབྱྲིན་པ་ལ་ཇྲི་མྲི་སམ་

པར་མ་བྱེད་ཅྲིག །གཞན་ཡང་འདྲི་ལྟར། ཨེ་ནྲི་ས་རུ་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་སོགས་འདྲི་

དག་གྲིས་ར་འཁོར་ལོ་བཞྲི་ལ་སྤན་མ་སོགས་སྒོམ་པར་སོན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་

ཡྲིན་ཀང་དེ་ཙམ་གྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་ཁོད་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསན་པར་

སྒྲུབ་པ་ནྲི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་འཕེང་བ་དང༌། ”གྲུབ
2
་

ཐབས་”མདོར
3
་བྱས་དང༌། རྣམ་གཞག་རྲིམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་”ཀྲིས

4
་གསང་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༢ན། ཡན   * ཡྱིན    བླ། ༣༡ན༣ན།   ཡྱིན

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན། གུབ    བླ། ༣༡ན༥ན།   གྲུབ   * གྲུབ

3  མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།   མངོར    བླ། ༣༡ན༥ན།   མདོར   * མདོར

4  མ་ཕྱི། ༢༡བ༤ན།   ཀྱིས    བླ། ༣༡ན༥ན།   ཀྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདུས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པའྲི་གཞུང་གྲིས་ཀང་ཁོད་འདོད་པ་ལྟར་ཀྲི་

ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསན་པར་ཐལ། ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་བཞྲིར་སྤན་མ་

ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་དེ་དག་བསྒོམ་པར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕ་རྒྱུད་མ་

རྒྱུད་དུ་མ་ཞྲིག་ལས་ཕུང་”པོ
1
་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་བཤད་པ་དང༌། ས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཁམས་བཞྲི་སྤན་སོགས་བཞྲི་དང༌། ལྟེ་བ་སྲིང་ཁ་སོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ལྔ་

སྒོམ་པ་དང༌། སྤན་མ་སོགས་སྒོམ་པར་བཤད་པ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས། དེ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་”ཁོད
2
་འདོད་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་དེ་ཉྲིད་བསན་པར་ཐལ་ལོ། །འདྲི་

ལྟར་ཁོད་འདོད་པའྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་དེ་ཉྲིད་བསན་པའྲི་ཁུངས་སུ་འགྲོ་བའྲི་

ལུང་ཞྲིག་འདེན་པར་འདོད་ན་ནྲི། རེན་གཞལ་ཡང་ཁང་བསྐེད་ཚུལ་ཁེད་རང་འདོད་

པ་དེ་ལྟ་བུ་དང༌། བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་ཡང༌། ར་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་དབུས་སུ་རྲིགས་

ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ལྔ་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

སོགས་ཁོད་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོའྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་གྲངས་

རྣམས་ཁེད་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ཡང་ཀྱཻ་རོར་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་སྒོམ་ཚུལ་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའྲི་ཁུངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཅྲིག་དང་རྒྱུ་”དགོས
3
་པ་

ཡྲིན་གྲི། བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་སྦས་ཏེ་གསུངས་པ་བཤད་རྒྱུད་སམྦྷུཊ་

སོགས་ཀྲིས་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྲི་གཞུང་

རྣམས་དང༌། རྲིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ཐ་སད་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང༌། ལུས་ལ་ར་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༥ན།   བ    བླ། ༣༡ན༥ན།   བོ

2  མ་ཕྱི། ༢༡བ༥ན།   ཁྱད    བླ་། ༣༡བ༡ན།   ཁྱོད   * ཁྱོད

3  མ་ཕྱི། ༢༢བ༧ན།   དགས    བླ། ༣༡བ༤ན།   དགོས   * དགོས



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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འཁོར་དང་ར་འདབ་ཀྲི་གྲངས་འདྲི་ཡོད་སོན་པ་ཐམས་ཅད་ཁོད་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་

ལུས་དཀྲིལ་སོན་པའྲི་ཁུངས་སུ་དངས་པ་འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་གང་

གྲི་ཡང་བརོད་བྱ་རགས་པ་”ཙམ
1
་གྲི་ཕོགས་མཐོང་བ་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། བསྐེད་

རོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་ཀུན་ཏུ་”འཐོམས
2
་པའྲི་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་སྒོགས་པའྲི་

”ཆོང་ངེ
3
་འདོན་པ་ལ་དུབ་དུབ་ལྟར་དུ་འབད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་མན་སེར་ར་འཁོར་

དང་ར་འདབ་ཀྲི་གྲངས་བསན་པ་དངས་ནས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསན་པར་

བསྒྲུབས་པས་ཀང་འབེལ་མེད་ཆེན་པོ་གསལ་བར་བྱས་ལ།  ཁོད་ལྟར་ན་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ནང་གྲི་ལེའུ་དང༌། བདེ་མཆོག་གྲི་རོགས་རྲིམ་ནག་པོ་དཔྲིད་ཐྲིག་གྲི་

གཞུང་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། ཀྱཻ་རོར་གྲི་ཁོད་འདོད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འདྲི་གསལ་ཞྲིང་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཉྲིད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཁོད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ལུང་འདྲི་

དག་ལས་ལུས་ཀྲི་ར་འཁོར་སོགས་སོན་པ་ལྷག་པར་ཡང་རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སམྦྷུ་

ཊའྲི་བརག་པ་དྲུག་པའྲི་རབ་བྱེད་བཞྲི་པར། རག་ཏུ་གཞུགས་པར་འདོད་པ་

ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སོམ་པ་བདག །ཅེས་སོགས་ཁོད་ཀྲིས་དངས་པ་འདྲི་དག་

གྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག །གསང་བ་མཆོག་

གྲི་དགེས་པ་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་རག་ཏུ་བཞུགས། ཞེས་པའྲི་ངེས་དོན་འཆད་

པ་ལ་བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། མན་སེར། གསང་ཆེན་

མཆོག་ཏུ་སྐེད་པ་ན། ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་དོན་འདྲི་དག་བཤད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༢ན།   ཅམ    བླ། ༣༡བ༦ན།   ཙམ   * ཙམ

2  མ་ཕྱི། ༢༢ན༢ན།   འཐོམས    བླ། ༣༡བ༦ན།   འཁྱམས

3  མ་ཕྱི། ༢༢ན༢ན།   ཆོང་ངེ    བླ། ༣༡བ༦ན།   ཆོ་ངེ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ན། ཡང་དག་སྦོར་འབྱུང་མཚན་ཉྲིད་

ནྲི། །བཤད་པར་བྱ་ཡྲིས་ལྷ་མོ་ཉོན། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་དག་སྦོར་བ་ནྲི། 

ཕྲི་རོལ་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རོ་རེ་དང་པདྨ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བར་དང་

ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོའྲི་ཐྲིག་ལེ་འབར་བ་དང༌། སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཞུ་བའྲི་ཁམས་དཀར་

དམར་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཡང་དག་སྦོར་འབྱུང་སེ། དེ་ཉྲིད་སྐབས་འདྲིར་ངེས་

དོན་གྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་

འཆད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། ཡང་དག་སྦོར་འབྱུང་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། 

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་གྲི་ངོ་བོ་སེ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ཀྲིས་དང་

པོར་རྣམ་པར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །ཡང་ན་ཡང་དག་སྦོར་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ཀྲི་པདྨ་དང་རོ་རེ་དག་དང་། ནང་གྲི་གཏུམ་མོ་དང་ཁུ་བ་དག་སྦོར་བའོ། །དེ་

ཡོད་ན་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པས། འབྱུང་བ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེའོ། ཞེས་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སྐབས་

འདྲིར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། དེ་འད་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་གྲི། ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་བདག་སོན་པ་

ག་ལ་ཡྲིན། དེའྲི་འོག་ཏུ་”གླེང
1
་གཞྲིའྲི་ཚིག་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཁམས་ལ་སྦར་ནས་

འཆད་པ་ན། གསང་བ་དང༌། མཆོག་དང༌། དགེས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་

དང༌། རག་ཏུ་བཞུགས་ཞེས་པ་ལྔས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡང་དག་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༣ན།   གེང    བླ། ༣༢བ༤ན།   གྱིང



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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པར་སྦར་བའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་རེག་པ་སྲ་བ་སའྲི་ཁམས་དང༌། ཁུ་བ་ཆུ་ཁམས་

གཏུམ་མོའྲི་མེད་དམར་པོ་མེ་ཁམས། ཁམས་དཀར་དམར་གཡོ་བའྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་

རྣམས་རེན་དང་། དེ་བཞྲི་ལ་བརེན་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་བའྲི་དགའ་བ་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཏེ། ཁམས་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་བརེན་པར་འཆད་པ་ནྲི། གསང་བ་ལ་ནྲི་ས་ཡྲི་

ཁམས། །མཆོག་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་ཆུ། །དགེས་པ་ལ་ནྲི་མེ་རུ་བཤད། །ཐམས་ཅད་

བདག་ཉྲིད་རླུང་ལ་གནས། །རག་ཏུ་བཞུག་པར་བརོད་པ་འདྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

སོམ་པ་དག །ཅེས་པ་སེ། དེའྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། གསང་བ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་རུ་སེ། དེ་ལ་

ཡོད་པ་ནྲི། གསང་ཆེན་མའྲི་ཁམས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ནྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཆུ་སེ། 

སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འདོད་ཆགས་སྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དགེས་པ་ནྲི་མེ་སེ་མེ་

ཡོད་ན་འདོད་ཆགས་ལྷག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རླུང་ནྲི་ཐམས་ཅད་བདག་ཉྲིད་དེ། ས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་འདྲིའྲི་

བདག་ཉྲིད་དོ་ཞེས་བྱས་ནས་སོ། །ཡང་དག་གནས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་བདེ་

བ་མཆོག །ཅེས་འབེལ་ལོ། །རག་ཏུ་ཞེས་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མུར་ཐུག་པ་

མེད་པའྲི་དུས་སུ་གནས་པ་འདྲི་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་ནྲི། གསང་ཆེན་མཆོག་གྲི་

དགེས་པ་ན། །ཀུན་ལ་བདག་ཉྲིད་རག་ཏུ་བཞུགས། ཞེས་པ་འདྲིས་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀུན་གྲི་བདག་ཉྲིད། ཤེས་རབ་བདེ་བས་

མཆོག་ཏུ་བྱེད། ཁབ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ཁུ་བའྲི་ངོ་བོ་ས་

བོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཉེ་བར་མཚོན་པ། སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ནམ་མཁའ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངོ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བོའ།ོ །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐྲིག་ལེར་གསུངས་པ། གསང་བ་ཞེས་པ་

འདྲིར་དགའ་བ། །མཆོག་ཅེས་པ་ནྲི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར། །དགེས་པ་ཞེས་པ་ཁད་དགའྲི་

དགའ། །ལྷན་སྐེས་ཀུན་བདག་ན་བཞུགས་པའོ། ཞེས་སོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ལ། ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་བྱས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ལྔར་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ཚན་པ་ལྔ་པོ་དེ་དང་སྦར་ནས་འཆད་པ་

ནྲི། ཡང་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ། །དེ་བཞྲིན་ཡང་ན་མཉམ་པ་ཉྲིད། །སོ་སོར་རོག་པའྲི་

ཆོ་ག་བཞྲིན། །དེ་བཞྲིན་བྱ་བ་ནན་ཏན་ལ། །རག་ཏུ་བཞུགས་པར་བརོད་པ་

འདྲི། །ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་རང་བཞྲིན་ཅན། ཞེས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། 

མེ་ལོང་ལྟ་བུ་གང་གྲི་ངོ་བོ་ཀུན་མཐོང་བ་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དེ་སྐད་དོ། །གསང་བ་ནྲི་ཆོས་

ཀྲི་དབྱྲིངས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས། རག་ཏུ་བཞུགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་

གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་མུ་མཐའ་མེད་པའྲི་དུས་སུ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས། གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ཚན་པ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རེ་རེ་ནས་སྦར་ནས་བཤད་

པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེ་དང་པདྨ་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་དང༌། ཁམས་དཀར་དམར་

ཡང་དག་པར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་

ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྔར་བཞག་པ་དེ་ཉྲིད་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ལྡོག་

ཆ་ནས་”ངེས
1
་དོན་”གྲི

2
་རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པ་ངེས་དོན་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་སུ་ཡང་འཇོག་པའྲི་ཚུལ་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ཚན་པ་ལྔའྲི་དོན་དུ་འཆད་པ་ནྲི། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༦ན།   ངེས    བླ། ༣༣བ༥ན།   དེས

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༦ན།   གྱི    བླ། ༣༣བ༦ན།   ཕྱི



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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བཞྲིན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཉྲིད། །ཡང་ན་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལ། །ཡང་ན་འོད་

དཔག་མེད་པ་ཡྲིས། །གང་ཚེ་རག་བཞུགས་དོན་ལ་ཞེས་པ་སེ། འདྲི་ལ་མན་སེར་

གསལ་བ་རྣམ་སྣང༌། མཆོག་རྲིན་འབྱུང༌། དགེས་པ་འོད་དཔག་མེད། ཐམས་ཅད་

བདག་ཉྲིད་དོན་ཡོད་དུ་བྱས་ནས། རག་ཏུ་བཞུགས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་

ཆེ་ཞེས་འབེལ་ཏེ། སྔར་བཞྲིན་དུ་རག་ཏུ་བཞུགས་པ་མྲི་བསྐོད་པའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་

ཏོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་ལྔ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་ལྔ་རྣམས་ནྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་ཀྲི་ངོ་བོ་དང༌། དུས་ཚད་མེད་པར་འཚོ་

བའྲི་རྒྱུ་དང༌། གཞན་གྲི་ཡང་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ལུས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་བདུད་

རྲི་ལྔའྲི་དངོས་པོ་སེ་རང་བཞྲིན་དང༌། དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་གཟུང་བྱ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུར་ཤར་པས་གོང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། 

སོང་པ་ཉྲིད་དང་གཉྲིས་སྣང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་སོ་སོར་རང་གྲི་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཐོང་བ་ནྲི་ས་བཅུའྲི་

དབང་ཕྱུག་ཁོ་ནས་ཡྲིན་པར་རོགས་དཀའ་བའྲི་ཕྲིར། ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཏེ་ཐྲིག་

ལེའྲི་དོན་ཕ་མོར་བཤད་པའོ། །འདྲི་དང་འད་བ་མེད་པས་དཔེ་མེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་དེ་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པར་མ་

ཟད། སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ནྲི། བདུད་རྲི་ལྔ་ཡྲི་རང་

བཞྲིན་དངོས། །ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཏེ་ཡྲིད་ལྟ་བུ། །ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ལྷ་

མོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཅན། ཞེས་པ་སེ། འདྲིའྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། དེ་ལྟར་གསུངས་

པའྲི་རྲིམ་གྲིས། བདུད་རྲི་ལྔའྲི་དངོས་གོང་བུ། ཞེས་པ་ཁམས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་རྣམས་ནྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་དང༌། དུས་མཐའ་ཡས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འཚོ་བའྲི་རྒྱུ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། 

གཞན་རྣམས་ཀྲི་ཡང་ཚོགས་གཉྲིས་རྒྱས་པར་”བྱེད
1
་པའྲི་ཕྲིར་བདུད་རྲི་རྣམས་ཏེ། 

དེའྲི་དངོས་ནྲི་དེ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། གོང་བུ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ལོངས་སྦོད་རོགས་པའྲི་སྐུའོ། །ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཞེས་པ་ཕ་བ་སེ། ཀུ་ཤའྲི་

རེ་མོ་ལྟ་བུའྲི་བོ་ཅན་ལ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཁོ་ནས་མཐོང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་རོ། །དཔེ་མེད་པ་ཞེས་པ་”དཔེ
2
་ལས་འདས་པ་སེ། གང་ན་ཡང་འདྲི་འད་བའྲི་

བདུད་རྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷ་མོ་ཀུན་གྲིས་ཏེ། སྤན་མ་

དང༌། མཱ་མ་ཀཱྲི་དང༌། གོས་དཀར་མོ་དང༌། སྒོལ་མ་དང༌། རོ་རེ་བསེམས་མ་རྣམས་ཀྲི་

ཡང་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའྲི་ལྔ་པ་རྣམས་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བཤད་

ཅྲིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡང་སྐབས་འདྲིར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་

ལ་བརོད་ཅེས་སོན་པ་ནྲི། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱར་བཤད། །བདེ་བ་དམ་པ་རུ་

ནྲི་བརོད། །རང་བྱུང་ངོ་བོ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། །ཆོས་ཀྲི་སྐུར་ནྲི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །དེ་ཡྲི་

ཤེས་རབ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། དེ་ལྟར་

གསང་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་བརོད་པས་ཁམས་དང་

ཡེ་ཤེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་བརེན་པ་ལྔ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་

དུ་རྒྱས་པར་བསན་ཅྲིང་རེན་དང་བརེན་པའྲི་དངོས་པོ་ནྲི་ལྡོག་པའྲི་དབྱེ་བ་ཉེ་བར་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༥ན།   བད    བླ། ༣༤བ༢ན།   བེད   * བེད

2  མ་ཕྱི། ༢༣བ༧ན།   དཔ    བླ། ༣༤བ༣ན།   དཔེ   * དཔེ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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བཟུང་ནས་སོ། །

ལྔ་པ་དེ་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། 

ཕལ་ཆེར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རུ་རབ་ཏུ་

བསྒགས་ཏེ། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །སྲིང་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་རོགས་པ་ལ་དྲི་མ་མ་ལུས་པའྲི་ར་བ་

མེད་པས་ན་གཙོ་བོའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཞེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་དོན་བདེ་ཆེན་དང་སོང་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དབྱེར་མྲི་

ཕེད་པ་ལ་བྱེད་པར་སྲིང་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཞེས་སོགས་འདྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ལྔ་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བཞྲི་རེན་དང་ལྔ་པ་བརེན་པར་བྱས་

ནས། ལྔ་པ་དེ་ཡང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་བསོན་དུ་མེད་པར་བཤད་པ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་ཁོད་ཀྲིས་

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱར་བཤད། ཅེས་པ་འདྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རྲིགས་

བདག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉྲིད་བསན་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པས་ནྲི། སམྦྷུ་ཊ་ར་འགྲེལ་གྲི་རྒྱུས་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་གསལ་བར་

བྱས་ལ། གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ལྔ། ཁམས་ལྔ་དང་སྦར་ནས་འཆད་པའྲི་ཚེ་ན་རག་ཏུ་

བཞུགས། ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད། ཁམས་ལྔ་པ་ལ་སྦར་ནས་འཆད་པའྲི་

གཞུང༌། རག་ཏུ་གཞུགས་པར་འདོད་པ་ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སོམ་པ་བདག་ཅེས་

པ་དེ་ཉྲིད་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྦར་ནས་འཆད་པའྲི་གཞུང་གྲི་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

”མགོ
1
་བོ་ལ་མར་སྦར་ནས། ཁོད་ཀྲིས་དངས་པ་འདྲིས་སམྦྷུ་ཊའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་

སེལ་བ་ཙམ་ལ་ཡང་མ་སྦངས་པ་གསལ་བར་བྱས་ཤྲིང༌། གོང་དུ་ཇྲི་སྐད་བརོད་ཟྲིན་

པ་ལྟར་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ལུས་ཀྲི་ར་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་

དབུས་སུ་སྒོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་གནས་མ་ཡྲིན་པ་

ལ་ལོག་པར་རོག་པ་འཚང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ར་འགྲེལ་གྲི་རྒྱུས་ཡོད་

པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན་ནྲི། མྲི་ཤེས་པའྲི་དོན་ཅྲི་ཡོད། རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་བརག་པ་དང་པོའྲི་རབ་

བྱེད་བཞྲི་པའྲི་ཐོག་མར། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མཉམ་པའྲི་ཕྲིར། །གྲུ་གསུམ་རྒྱ་ཆེན་

གཟུགས་ཅན་ཉྲིད། །ཚངས་སོགས་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་བཅས། །དེ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་གནས་

སུ་འགྱུར། །དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན། །ཀུན་རོབ་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་ཅན་

མ། །དེ་ཉྲིད་ཡུལ་ལས་རྣམ་པར་འདས། །སྲོག་ཆགས་ཀུན་གྲི་སྲིང་ལ་གནས། ཞེས་

པའྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། གཏན་ལ་ཕབ་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ངེས་པ་སེ་ངེས་པའྲི་དོན་

རྒྱས་པར་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །ཅྲི་ལྟར་འདྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཞེ་ན། གསུངས་པ་

མཉམ་ཉྲིད་ཕྲིར། ཞེས་པ་སེམས་ཅན་རྣམ་ཀུན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

དང་ལྷན་ཅྲིག་རོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཏེ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། 

ཞེས་པ་ནས་སྲོག་ཆགས་ཀུན་གྲི་སྲིང་ལ་སེ། སེམས་ལ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་གནས་

ཤྲིང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ་འོ་ན་དེ་ཁོ་ཉྲིད་མ་རོགས་པའྲི་

སྐབས་སུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཅྲི་ལྟར་སེམས་ཅན་གྲི་

སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བརོད་ཅེ་ན། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བར་རུང་བ་ཉྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༢༤༧ན།   མགོ    བླ། ༣༥བ༢ན།   འགོ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཀྲིས་སོ། ཞེས་རྒྱས་པ་དང་བཅས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཉྲིད་ངེས་

པའྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིར་དེར་མ་ཟད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཡང་ངེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་སོགས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲིར་སྲོག་ཆགས་

ཀུན་གྲི་སྲིང་ལ་གནས། ཞེས་པ་དང༌། འདྲིའྲི་འགྲེལ་པར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་

མོང་བར་རུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ནྲི་འོག་ཏུ་

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་སྐེད། ཅེས་པ་དང༌། དེའྲི་འགྲེལ་པར་འདོད་པ་དང༌། 

གཟུགས་དང༌། གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་གསུམ་རྣམས་འདྲི་པའོ། ཞེས་པ་ཁམས་

གསུམ་པ་སེ། སེམས་ཅན་ཕུང་པོ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཁོ་ནར་རྒྱུའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་

པའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོ་ནའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དོན་འད་ལ། དེ་ནྲི་ཁམས་གསུམ་གྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་

འབལ་རུང་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེར་རུང་གྲི་ངོ་བོར་གནས་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་

རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ཁམས་གསུམ་གྲི་སེམས་ཅན་

ཀུན་གྲི་ཕུང་སོགས་ལྷར་སྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་བསན་པར་

འདོད་པ་ནྲི་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྨྲ་བ་སྔོན་མེད་པའྲི་གཞུང་

ལུགས་སོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད། ཐེག་པ་

གཞན་གྲིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མས་ཐོབ་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀང་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་གཅྲིག་ལ་ཐོབ་པར་ནུས་བའྲི་མྱུར་ལམ་

གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་སོན་པ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་པས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། ཅེས་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སོགས་དང༌། དེ་འད་བའྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཡང་རོ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦར་བའྲི་འདོད་

ཆགས་ལས་སྐེ་དགོས་ཀང༌། སེམས་ནས་གཞན་ཉོན་མོངས་པ་གང་གྲིས་བཅྲིངས་

པའྲི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དག་པར་བྱེད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པས་འཆྲིང་ནུས་པ་མ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས། གཏྲི་མུག་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་

སེ། དེའྲི་མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལས་འབས་བུའྲི་གནས་

སྐབས་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་དང༌། འབས་བུའྲི་གནས་སྐབས་ཀྲི་

ལྷའྲི་རྣམ་པ་མྲི་འད་བ་ཅྲི་ཙམ་སྤོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

སོན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རྲིགས་ནྲི་ལྔ་རྣམས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བ་མའྲི་ཞལ་ལས་རྙེད་

པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་བར་ཁོད་ཀྲིས་དངས་པ་དེ་རྣམས་ཡྲིན་ནོ། །

དོན་འདྲི་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་འགྲེལ་པ་མན་སེར། དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་

བོ་སངས་རྒྱས་ལྔ་རྣམས་ཏེ། འདྲི་རྣམས་ཀང་སོང་པ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། ཅེས་པས་

སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རང་

གྲི་ངོ་བོ་ཁོ་ནའོ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་འཛིན་པ་འདྲི་ཁོ་ན་བདག་ཉྲིད་ལ་དབྱེ་བར་བྱའོ། 

ཞེས་པས། དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བ་ཐ་དད་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ངོ་བོ་ནྲི་གསལ་བར་བ་མ་ལས་རོགས་པར་བྱ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་བར་

གྲིས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལས་རོ་རེ་སྲིང་པོ་དང་ཁོ་བོ་སྐེ་ཞེས་པ་ནྲི། ཕྲི་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་

རྣམ་པར་དག་པར་བཤད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་དང༌། དད་སོགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཁོ་བོ་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདྲི་ལས་སྐེ་བ་དང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཡན་ལག་ལྷར་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་

སྒོམ་ཚུལ་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། སྐབས་འདྲིར་མན་སེར། མྲིག་ནྲི་གཏྲི་མུག་རོ་རེའོ། 

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ནང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་དང་། ཞེས་སོགས་དངས་ནས་དེ་དག་གྲིས་

ཡན་ལག་གྲི་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་བསན་པར་སྨྲས་པ་དང༌། གོང་དུ་ལུས་ལ་ལྷ་

བསྐེད་ཚུལ་ཙམ་དང༌། ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་པའྲི་ཁད་པར་འབྱེད་པ་ན། སྐེ་མཆེད་བྱྲིན་

རླབས་ཀྲི་ལྷ་སྒོམ་པ་རྣམས་ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་

ཚུལ་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པས་ཁས་བངས་འགལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་གུར་གྲི་ལེའུ་

བདུན་པར། སེན་མོ་བ་སྤུ་དེ་བཞྲིན་ཁམས། ཞེས་པ་ནས། ས་ཡྲི་ཁམས་ནྲི་རྣམ་དག་

པ། །སྤན་ནྲི་འཁོར་ལོ་མཛེས་པ་ཉྲིད། །རོ་རེ་བཙུན་མོ་དང་པོ་སེ། །པདྨའྲི་བུ་མོ་ཚ་བ་

ཉྲིད། །སྒོལ་མ་རླུང་ནྲི་རྣམ་དག་པ། ཞེས་པའྲི་བར་དངས་པས་ནྲི། ལྷ་ལ་ལུས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་དག་པ་སྦར་བ་དེ་ཉྲིད་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པར་སྨྲས་པས། ལུས་ཀྲི་དག་པ་

དང་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་པའྲི་ཤན་མ་ཕེད་པ་གསལ་བར་བྱས་སོ། །

ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཀྲལ་བའྲི་ཚུལ་

འཆད་པའྲི་ལུགས་སུ་བྱས་ནས། འདྲི་ལྟར་བྲིས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་གསུམ་

ལས་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དེ་ས་དྲུག་པ་ལ་གནས་པའྲི་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དཔལ་བྲིརྺ་པའྲི་ཞབས་ཀྲི་གདམས་ངག་ཏུ། ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་མཐོང་ནས་རགས་བརན་པ། ཞེས་སོགས་དང༌། ལམ་བསྡུས་པར། དཀྲིལ་
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཁོག་ལྔ་ལ་བཏུད་དེ་བསྐྲུན། ཞེས་སོགས་སུ་དོན་བསྡུས་ནས་བསན་ཅྲིང༌། མན་

ངག་མ་ཉམས་པར་གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་སན་བརྒྱུད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །མན་ངག་འདྲིའྲི་ལུགས་འཕགས་ཡུལ་གྲི་གྲུབ་ཆེན་ཕྲི་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་

བཀྲལ་ན། གྲུབ་པའྲི་སོབ་དཔོན་ནག་པོ་པས། བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ། །ཕྲི་

རོལ་དེ་བཞྲིན་ནང་དེ་བཞྲིན། །དེ་བཞྲིན་གསང་བར་ཤེས་པར་བྱ། །རྐང་པ་བསྐོད་པ་

མདོར་དོད་ཤེས། །ལྟོ་བ་རག་ཏུ་ཆུར་བསན་པས། །སོད་དུ་དབྱྲིབས་ཀྲི་གཞྲིར་ཤེས་

བྱ། །འཁོར་ལོ་བདེ་བ་དེ་བཞྲིན་གནས། །བྷ་ག་ནམ་མཁའ་ཡྲིན་པའོ། །བཤང་ལམ་

དག་གཏུམ་དུར་ཁོད་ཆེ། །གསང་གནས་དབྱྲིབས་ཅན་དེ་བཞྲིན་དུ། །རྣམ་པ་དགོང་

དང་གཡེར་ཁར་བརོད། །ཁ་ནྲི་ཚང་ཚིང་འབར་བ་སྣ། །མྲི་ཟད་དམལ་ཚོགས་མྲིག་ཏུ་

བསན། །ཤྲི་ར་ཤྲིད་ནྲི་དངོས་པོ་སེ། །མེ་ཏོག་དབང་པོ་འབས་བུར་བཅས། །ཀ་བ་

གཅྲིག་དང་སྒོ་དགུར་ལྡན། །བདག་མེད་ཧེ་རུ་ཀ་བདེ་བ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་

ནས་འབེལ། །ཉྲི་ཟླ་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་སེ། །གཉྲིས་མེད་འབེལ་བས་རག་ཏུ་ཕ། 

ཞེས་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལུས་དཀྲིལ་དང༌། སྐུ་དང་ཕག་རྒྱ་ཡུམ་གྲི ་

ཚོགས། །འབས་བུ་”སེ་པ
1
་སྐད་ཅྲིག་དགའ། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རག་པར་

གནས། །བཞྲི་གཉྲིས་ནས་བརམས་དྲུག་ཅུའྲི་བར། །དེ་སོགས་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་

གཉྲིས། །དེ་ལས་རྒྱས་པར་བརོད་མྲི་ལང༌རང་བཞྲིན་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་བས་གསུངས། 

ཞེས་འབྱུང་བའྲི་དོན། སྐུ་ནྲི་རྲིགས་ལྔ། ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཡུལ་ལྔ། ཡུམ་གྲི་ཚོགས་ནྲི་ར་

འདབ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གཉྲིས་བསན་ལ། དེ་རྣམས་གང་དུ་འགོད་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༣ན།   སེ་པ    བླ། ༣༨ན༢ན།   བདེ་བ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ན། བཞྲི་གཉྲིས་ཏེ་སྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ར་འདབ་བརྒྱད་དང༌། ལྟེ་བར་ར་འདབ་

དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲི་དང༌། དེ་གཉྲིས་བར་ནས་མགྲྲིན་པར་བཅུ་དྲུག །སྤྲི་བོ་དང་གསང་

”གནས་སུ
1
་སོ་གཉྲིས་རེ་སེ། ཕོ་བང་ལྔ་ལ་སྔར་གྲི་ལྷ་རྣམས་འགོད་པར་བཤད་པ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྲིས་སོ། །དེ་ལ་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མཐོང་ནས་རགས་བསན་པ་

ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ནྲི་ཟུར་”ཙམ
2
་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། ནག་པོ་པའྲི་

ལུང་དངས་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་འབེལ་མེད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཀ་བ་གཅྲིག་པ་དང༌། སྒོ་དགུ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཨེ་ཡྲིན། ”དེ
3
་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་ཀ་བ་

གཅྲིག་པ་དང་སྒོ་དགུར་ལྡན་ཞེས་པ་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཇྲི་

ལྟར་སྦོར། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤྲི་ར་ཤྲིད་ནྲི་དངོས་པོ་སེ། །མེ་ཏོག་དབང་པོ་འབས་བུར་

བཅས། ཞེས་པ་དང༌། ཉྲི་ཟླ་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་སེ། ཞེས་པ་ཡང་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་

གང་སོན་པ་ཡྲིན་སྨྲ་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་བྷ་ག་ནམ་མཁའ་ཡྲིན་པའོ། །ཞེས་པས་

ལུས་དཀྲིལ་གྲི་གང་”ཞྲིག
4
་བསན་པར་འདོད། དེས་ན་བརོད་བྱའྲི་དོན་འདྲི་ཡྲིན་

བཤད་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ལུང་ཕོགས་སུ་གཏན་མྲི་འགྲོ་བ་འབའ་ཞྲིག་དངས་པས་ཅྲིར་

ཡང་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཀ་བ་གཅྲིག་ཅེས་པ་ནྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སྒོ་དགུར་

ལྡན་ཞེས་པ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་བུ་ག་དགུ་ཡྲིན་ལ། ཉྲི་ཟླ་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་སེ། ཞེས་པ་

ནྲི། གཡས་གཡོན་གྲི་རོ་རྐང་གཉྲིས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རོ་རྐང་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་འོངས་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༥ན།   གནས    བླ། ༣༨ན༦ན།   གནས་སུ   * གནས་སུ

2  མ་ཕྱི། ༢༦ན༥ན།   ཅམ    བླ། ༣༨ན༥ན།   ཙམ   * ཙམ

3  མ་ཕྱི། ༢༦ན༦ན།   ད    བླ། ༣༨ན༦ན།   དེ   * དེ

4  མ་ཕྱི། ༢༦ན༧ན།   ཞེག    བླ། ༣༨བ༢ན།   ཞྱིག   * ཞྱིག
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ཏེ། སྒོ་དགུ་ལ་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པའྲི་རླུང་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ནང་དུ་ཐྲིམ་པ་ལས། 

ལྟེ་བའྲི་བདག་མེད་མ་གཏུམ་མོ་མའྲི་མེ་ཨ་ཐུང་དང༌། སྤྲི་བོའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཾ་ཡྲིག་

གཉྲིས་ཕད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་སྦར་བའྲི་སོབས་ཀྲིས་བདེ་སོང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་རྒྱུད་ལ་འབེལ་ཤྲིང་སྐེ་བ་ཉྲིད་རོགས་དཀའ་བའྲི་དོན་གྲིས་ན་ཤྲིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་སོན་པ་ནྲི། བདག་མེད་ཧེ་ཏུ་ཀ་བདེ་བ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ནས་

འབེལ། ཞེས་པ་དང༌། གཉྲིས་མེད་འབེལ་པ་རག་ཏུ་ཕ། ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་

དག་གྲིས་ལུས་དཀྲིལ་གྲི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསན་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་

བའོ། །གཞན་ཡང་སྐུ་དང་ཕག་རྒྱ་ཡུམ་གྲི་ཚོགས། །འབས་བུ་བདེ་བ་སྐད་ཅྲིག་

དགའ། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རག་པར་གནས། །བཞྲི་གཉྲིས་ནས་བརམས་དྲུག་ཅུའྲི་

བར། ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐུ་བཞྲི་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་དང༌། སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུམ་བཞྲི་དང༌། བལ་

བའྲི་འབས་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་འབས་བུ་བཞྲི་དང༌། གནས་བརན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

སེ་པ་བཞྲི་དང༌། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་མ་བཞྲི་

དང༌། དགའ་བ་མཆོག་དགའ་ལ་སོགས་པའྲི་དགའ་བ་བཞྲི་སེ་བཞྲི་ཚན་དེ་རྣམས་

དང་ར་འཁོར་བཞྲི་སྦོར་ཚུལ་བརག་གཉྲིས་དང་སམྦྷུ་”ཊྲིར
1
་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་

དེའྲི་དོན་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་ཡྲིན་མྲིན་ཐེ་ཚོམ་”ཙམ
2
་ཡང་མ་སྐེས་པར་ཁོད་ཀྲིས་

ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་པ་ལ་སྦོར་ཚུལ་བོ་བཟོའྲི་མུན་སྤྲུལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འདྲི་ལྟར་སྨྲས་

པས་ནྲི། ཁོད་རང་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཡང་

1  མ་ཕྱི། ༢༦བ༥ན།   ཊྱིར    བླ། ༣༩ན༢ན།   ཊར

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༥ན།   ཅམ    བླ། ༣༩ན༢ན།   ཙམ   * ཙམ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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འདྲི་སྐད་ཅེས་དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེའྲི་གླུའྲི་འགྲེལ་པར། མ་ལ་ཨ་བེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། 

“དབང་པོའྲི
1
དཔའ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་དུ་འདུ་བའྲི། དཔའ་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྒས་ནྲི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་དྲུག་གོ། དཔའ་མོའྲི་དབང་

ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྒས་ནྲི་”གཏྲི
2
་མུག་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

བ་དྲུག་གོ། ཇྲི་སྲྲིད་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པ་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་

མ། དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེས་པ་དཔའ་བོ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་

ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་བསྒོམ་མོ་ཞེས་འབྱུང་ལ། དེའྲི་དོན་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་དྲུག་ནྲི། ཕོ་

བང་ལྔའྲི་དབུས་ཀྲི་རྲིགས་ལྔ་དེ་རྣམས་ཀྲི་དབུ་རྒྱན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་དྲུག་

ཡྲིན་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པ་ནྲི་ར་རྒྱུད་ཕྲི་མར་རྲི་རབ་དང་མཉམ་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་མ་ཞེས་བཤད་པའྲི་དོན་ལྟར། ལུས་ཀྲི་ར་རྣམས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་

རྣམས་སུ་བསྐེད་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་”སྒྲུབ
3
་པ་པོའྲི་པྲི་ཙུ་བཛྲ་དུ་བསྐེད་

པའྲི་ལུས་ལ་འགོད་པར་འགྲེལ་པ་དེ་ཉྲིད་དུ་བཤད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པའྲི་པཎྲི་ཏ་ངག་དབང་གྲགས་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་མངའ་བདག་མྱཻ་ཏྲྲི་པ་གཉྲིས་

ཀྲི་མན་ངག་བརྒྱུད་པ་ལས་ཀང༌། མན་ངག་འདྲི་དང་ཕལ་ཆེར་འད་བའྲི་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་

ལུས་དཀྲིལ་འབྱུང་བ་དང༌། རེ་ཞ་མ་ལྕམ་སྲྲིང༌། མཁས་པ་མང་ལམ་པ། བ་མ་ཀོ་

བག་པ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པ་དང༌། གྲུབ་པ་བརྙེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་

རབ་ཏུ་མང་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྲིང༌། ཡྲི་

1  མ་ཕྱི།༢༦བ༦ན།   དབང་པོའྱི    བླ། ༣༦ན༤ན།   དཔའ་པོ་དང་

2  མ་ཕྱི། ༢༦བ༦ན།   ཀཏྱི    བླ། ༣༩ན༤ན།   གཏྱི   * གཏྱི

3  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།   སྒྲུབ    ཞོལ། ༣༩བ༡ན།   སྤྲུབ
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གེར་བཀོད་པའྲི་བསན་བཅོས་མང་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྲིས་པ་ནྲི་སྲིང་པོ་མེད་

པའྲི་གཏམ་ཡྲིན་ཏེ། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པོ་

རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་སྒོམ། ཞེས་བཤད་པ་ཙམ་གྲིས་ཁོད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ཀྱཻ་རོ་

རེའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྒྱུད་རྒྱ་

གཞུང་གང་ཡྲིན་ཀང་རུང༌། ལུས་དཀྲིལ་སོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་ན། ཁོད་འདོད་པ་ལྟར་

གྲི་ཀྱཻ་རོར་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པའྲི་ཚིག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ལུས་

ཀྲི་ནང་དུ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ན་ལུས་དཀྲིལ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན་ལུས་ལ་ལྷ་བཀོད་པ་ཙམ་དང༌། ལུས་དཀྲིལ་ལ་ཁད་པར་

ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཁོད་རང་གྲིས་གོང་དུ་སྨྲས་པ་གཞྲི་ནས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་དེ་དག་

གྲིས་གྲུབ་ཆེན་པྲིརྺ་པའྲི་གསུང་ངག་གྲི་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བཀྲལ་བའྲི་”ཚུལ
1
་

འདྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཞེས་བསོན་དུ་མེད་པ་སྨྲ་རྒྱུ་དགོས་པ་ཡྲིན་གྲི། རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་པར་གྲུབ་ཀང༌། དེ་”ཙམ
2
་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་

མྲི་བྱེད་པའྲི་རྒོལ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ངོར་ཞ་མ་ལྕམ་སྲྲིང་དང༌། བ་མ་མང་ལམ་པ་

ལ་སོགས་པས་”ཚུལ
3
་འདྲི་འདོད་པར་བསྒྲུབས་པས་ཡྲིད་ཆེས་སུ་རེ་བ་ནྲི་བཞད་

གད་ཀྲི་གནས་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འདྲི་སྐད་ཅེས། བྱེ་བག་ཏུ་ས་དྲུག་གྲི་དབང་ཕྱུག་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༧ན།   ཆུལ    བླ། ༤༠ན༡ན།   ཚུལ   * ཚུལ

2  མ་ཕྱི། ༢༧ན༧ན།   ཅམ    བླ། ༤༠ན༢ན།   ཙམ   * ཙམ

3  མ་ཕྱི། ༢༧ན༧ན།   ཆུལ    བླ། ༤༠ན༢ན།   ཚུལ   * ཚུལ
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དཔལ་པྲིརྺ་པའྲི་སྲོལ་འཛིན་གྲུབ་ཆེན་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྲིས་གསལ་བར་བཤད་

དེ། ཇྲི་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཆེས་མཆོག་རང་གྲི་ལུས། །གྲུབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྐད་

ཅྲིག་བལྟ། །ལྟེ་བར་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་ར། །ས་ཡྲི་རང་བཞྲིན་སྤན་མ་སེར། །ལས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱའོ། །སྲིང་ག་བརྒྱད་ཀྲི་ར་རྣམས་ལས། །རོ་རེ་བཙུན་མོ་མཱ་མ་ཀཱྲི། །མདོག་སྔོ་

གྲྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན། །གར་གྲིས་ལེགས་རོལ་ཆུ་ཡྲི་ཁམས། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱའོ། །མགྲྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལོངས་སྤོད་ཆེར། །བཅུ་དྲུག་ར་ལས་གོས་དཀར་

མོ། །མེ་ཁམས་རྣམ་དག་ཁ་”དོག
1
་དམར། །ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མཛེས་པ་

མ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །གསང་བར་པདྨ་སུམ་ཅུ་གཉྲིས། །སྒོལ་མ་ལང་སྔོ་རླུང་གྲི་

ཁམས། །སེང་གྲི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ལ། །རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ། །སུམ་ཅུ་

གཉྲིས་ལྡན་ཁ་དོག་དཀར། །བདེ་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་དུ་བརོད། །དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་

རྒྱའོ། །རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུ་རོལ་ཅྲིང་

གནས། །ཞལ་སྐུ་མདོག་”མཚན
2
་ལ་སོགས་པ། །ཇྲི་ལྟར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་བཞྲིན་

སྒོམ། །བསམ་གཏན་མ་ལུས་རྣལ་འབྱོར་གང༌། །རྒྱལ་ཆེན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་

ལྔ། །བདེ་བ་དམ་པའྲི་ཡུལ་དང་བཅས། །གཡས་བརྐང་བ་ཡྲི་རོལ་པའྲི་སྐུ། །འཁོར་

ལོའྲི་མདོག་མཚུངས་ཞལ་གཅྲིག་པ། །འཁོར་ལོ་པདྨ་རོ་རེ་དང༌། །རྲིན་ཆེན་རལ་གྲྲི་

གཡས་ན་སེ། །གཡས་མྲིན་པར་ནྲི་དྲིལ་བུའོ། །་ཀུན་གྲི་དབང་བསྐུར་གནས་སུ་

ནྲི། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བའྲི་མདོག །ཤེས་རབ་མ་དང་མཉམ་སྦར་བ། །ཇོ་རེ་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པ་བསྒོམ། །མྲིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དང་ནྲི། །ལྕེ་ལུས་ཡྲིད་ལ་ས་སྲིང་ངོ༌། །རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༣ན།   ངག    བླ། ༤༠ན༥ན།   དོག   * དོག

2  མ་ཕྱི། ༢༧བ༤ན།   མཆན    བླ། ༤༠བ༡ན།   མཚན   * མཚན
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འཛིན་དང་ནམ་མཁའྲི་སྲིང༌། །འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྒྲིབ་སེལ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་

རྣམས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་མདོག་དང་མཚན་མ་ཇྲི་བཞྲིན་སྐུ། །ལྔ་པ་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་

སེ། །རལ་གྲྲི་དག་ནྲི་སངས་བའོ། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་གཟུགས་སྒ་དྲི་དང་

རོ། །རེག་དང་ཆོས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་ལ། །གཟུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག །བག་

པོའྲི་མདོག་ཅན་ཕག་གཉྲིས་མ། །མེ་ལོང་པྲི་ཝཾ་དྲི་རོའྲི་སྣོད། །ན་བཟའ་ཆོས་འབྱུང་

འཛིན་པའོ། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །ལག་པ་གཡས་པར་གཤྲིན་རེ་གཤེད། །གཡོན་ལ་

ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དོ། །”བཤང
1
་སྒོར་པདྨ་མཐར་བྱེད་དེ། བགེགས་མཐར་བྱེད་

པ་གསང་གནས་སུའོ། །དཔུང་གཡས་མྲི་གཡོ་གཡོན་འདོད་རྒྱལ། །པུས་མོ་གཡས་

པར་དབྱུག་སྔོན་ཅན། །གཡོན་པ་ལ་ནྲི་སོབས་པོ་ཆེ། །གཙུག་ཏོར་ཅན་ནྲི་སྤྲི་བོ་

སེ། །རྐང་མཐྲིལ་དག་ལ་གནོད་མཛེས་སོ། །ཀུན་ཀང་ཁ་དོན་ནག་པོ་སེ། །གཉྲིས་དང་

གསུམ་པ་དཀར་དམར་པོ། །ཐོ་བ་བེ་ཅོན་པད་བཟང་པོ། །རོ་རེ་རལ་གྲྲི་ལྕགས་ཀྱུ་

དང༌། །དབྱུག་པ་རེ་གསུམ་ཆོས་འཁོར་ལོ། །གཏུན་ཤྲིང་རྣམས་ནྲི་གཡས་ན་

སེ། །གཡོན་ཀུན་སྲིགས་མཛུབ་མཛད་པའོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །ཁོ་བོ་རྣམས་ལ་

འཁྱུད་པའྲི་ཡུམ། །བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཁོ་མོ་བཅུ། །རང་གྲི་ཡབ་དང་འད་བ་སེ། །ལྷ་

མོའྲི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་ལ། །དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །ཐམས་ཅད་ར་ལས་སྐེས་

པའྲི་དངོས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཆོག །མཁས་པས་རང་གྲི་ལུས་ཉྲིད་

ལ། །དངོས་གྲུབ་ཕྲིར་ནྲི་འབད་པས་”སྒོམས
2
། །གཞན་ཡང་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་སེ། །རྐང་

མཐྲིལ་གཉྲིས་ཡྲིན་རྲིབ་རུས་རྣམས། །རོ་རེའྲི་རྭ་བ་རྒྱས་པ་སེ། །ཀུན་གཡོག་རོ་རེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༧ན།   བཤང    བླ། ༤༠བ༥ན།   གཤང

2  མ་ཕྱི། ༢༨ན༣ན།   སོམས    བླ། ༤༡ན༣ན།   སོམ



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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རྭ་བའོ། །མེ་ནྲི་སེན་མོ་ཉྲི་ཤུ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་ནྲི། །མ་ལུས་”སྐེད
1
་ཅྲིང་

སྤོ་བྱེད་པ། །སྤྲི་བོར་གནས་པའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །གཏུམ་དག་

བཤང་གྲི་དབྱྲིབས་ཅན་ཏེ། །གསང་བའྲི་ཚང་ཚིང་ཁ་རུའོ། །འབར་བ་ཞེས་བྱའྲི་དུར་

ཁོད་ནྲི། །སྣ་ཡྲི་བུ་ག་གཉྲིས་ན་གནས། །ཉལ་སོགས་དེ་བཞྲིན་མྲི་བཟད་པ། །མྲིག་

གཉྲིས་ལ་ནྲི་གནས་པའོ། །ཧ་ཧར་དགོད་དང་གཡེར་ཁ་ཅན། །རྣ་བ་གཉྲིས་ན་གནས་

པའོ། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །རྐང་པའྲི་ལུས་ནྲི་རླུང་ཆེན་པོ། །སུམ་མདོ་མེ་སེ་ལྟོ་བ་

ཆུ། །བང་ནྲི་ས་རུ་ཤེས་བྱ་སེ། །སྒལ་ཚིགས་རྲི་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའ།ོ །ལུས་ཀུན་མཉམ་པ་གྲུ་བཞྲི་པ། །ར་ཡྲི་བུ་ག་སྒོ་བཞྲི་ཡྲིན། །ཀ་བ་བརྒྱད་པོ་

རྐང་རྣམས་དག །མྲིག་ནྲི་རྲིག་པ་ལྔ་རྣམས་སོ། །རྣ་བ་ར་བབས་སྣ་ཕ་གུ །ལྕེ་ནྲི་

མཆོད་པ་མཆུ་སྣམ་བུ། །སོ་ནྲི་ད་བ་ལ་སོགས་རྒྱན། །མ་ལུས་ས་རུ་བསམ་

པའོ། །དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །རེན་དང་བརེན་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་ཐམས་ཅད་ཕག་རྒྱ་

བཞྲིར་བསྡུས་ནས་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྨྲས་སོ། །འདྲི་ལ་

བཤད་པར་བྱ་སེ། ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གཞུང་ཁོད་ཀྲི་ཇྲི་སྐད་སྨྲས་པ་འདྲི་ལྟ་

བུ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱེ་ཏ་རྲི་པས་མཛད་པ་རོད་མེད་ཅྲིག་ཡོད་ན་ནྲི་མཁས་པ་སྔ་ཕྲི་གང་

ཡང་རུང་བ་ཅྲིག་ཙམ་ལ་ཡང་གྲགས་པར་རྲིགས་པ་ལ། མཁས་པ་”སྔ་
2
་ཕྲི་སུ་ལ་

ཡང་མ་གྲགས་ཤྲིང༌། རྒྱ་བོད་ཀྲི་མཁས་པ་གང་གྲིས་ཀང་ཁུངས་སུ་དངས་པ་ཚིག་

གཅྲིག་ཀང་མེད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་བསན་འགྱུར་གསར་རྙྲིང་གང་གྲི་ནང་ན་ཡང་འདྲི་ལྟ་

1  མ་ཕྱི།༢༨ན༤ན།   སྐེང    བླ། ༤༠ན༤ན།   སྐེད   * སྐེད

2  མ་ཕྱི། ༢༨ན༧ན།   ས    བླ། ༤༡བ༣ན།   ས   * སྔ
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བུ་མེད་དོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ལྟ་བུ་དངས་ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཁུངས་སུ་མྲི་འགྱུར་ལ། 

གཞུང་དེ་ལྟ་བུ་སུ་ཞྲིག་གྲིས་བྱས་ཀང་རུང་ཁེད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་

འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ལྟ་ཞོག །གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། གསུང་

ངག་རྲིན་པོ་”ཆེེའྲི
1
་གདམས་ངག་གྲི་ལུགས་ཀྲིས་ལུས་དབྱྲིབས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

སྒོམ་པའྲི་ཚེ་ན། རའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕོ་བང་ལྔའྲི་ལྷ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་དང༌། ཞར་

ལ་དན་པར་བྱ་བ་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས། ཡན་ལག་ཁོ་བོ་བཅུ་སེ་བརྒྱ་དང་

བདུན་ཅུ་ར་དགུར་བཞེད་ཅྲིང༌། ཁེད་ཀང་ལུགས་དེ་ཉྲིད་སྨྲ་བར་རློམ་པ་མྲིན་ནམ་ཅྲི། 

དེ་ལྟར་ན་ཕོ་བང་ལྔའྲི་ར་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ཡུམ་དང་

བཅས་པ་ས་བོན་ལྔ་ལས་བསྐེད་ནས། ར་འདབ་སོ་སོ་ལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་འཁོར་ལོ་

རང་རང་གྲི་ར་འདབ་ཀྲི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་སྐེད་པར་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དགོས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་ཞེས་

བརོད་པའྲི་གཞུང་འདྲི་ནྲི། སྲིང་ཁར་བརྒྱད་ཀྲི་ར་རྣམས་ལས། །རོ་རེ་བཙུན་མོ་མཱ་མ་

ཀཱྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སྲིང་ཁའྲི་འཁོར་ལོ་ར་འདབ་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། མཱ་མ་ཀཱྲི་བསྐེད་པ་སོགས་སུ་བསན་འདུག་པ་འདྲི་ལུགས་དེ་དང་ཇྲི་ལྟར་མྲི་

འགལ་བར་འདུག་པ་སོམས་ཤྲིག །གཞན་ཡང་ར་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་གྲི་ལྷ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གཉྲིས་བསྐེད་པ་སོན་པའྲི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་གཞུང་འདྲི་ན་མྲི་སྣང་

ཞྲིང༌། ཞར་ལ་དན་པར་བྱ་བའྲི་སྐེད་མཆེད་ཀྲི་ལྷ་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་ཁོ་བོ་རྣམས་

བཤད་པ་ཙམ་དུ་འདུག་པས། འདྲིས་ཁོད་འདོད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་ཡོངས་སུ་རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༢ན།   ཆེའྱི    བླ། ༤༡བ༤ན།   ཚེའྱི



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།

 1287  

པ་གསལ་བར་བསན་པ་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ། གཞན་ཡང་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་རང་

ཉྲིད་ཀྲིས་ལུས་དབྱྲིབས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྒོམ་ཚུལ་མཛད་པ་ལས། ཡན་ལག་གྲི་ཧཱུཾ་

བཅུའྲི་ཁོ་བོ་ཡང་དན་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། བ་མ་འཕགས་

པ་ལ་སོགས་པ་རེས་འཇུག་གྲི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་པདྨ་མཐར་བྱེད་ཁ་ལ་འགོད་

པར་བཤད་ཅྲིང༌། ཁོད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་གཞུང་འདྲིར། ”བཤང
1
་སྒོར་པདྨ་མཐར་

བྱེད་དེ། ཞེས་བཤད་པས་ཁ་དང་བཤང་ལམ་ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགལ་བ་སོམས་

ཤྲིག །གཞན་ཡང་པདྨ་མཐར་བྱེད་བཤང་སྒོར་འགོད་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཚད་ལྡན་གྲི་གཞུང་

གང་དང་ཡང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང༌། དུ་མ་ཞྲིག་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ཀང་

འདྲི་ཛཱེ་ཏ་རྲི་པས་མཛད་པ་མ་ཡྲིན་པར་ངེས་སོ། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀྲིས་གོང་དུ། 

དྲིལ་བུ་པའྲི་གཞུང་དངས་ནས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་རླུང་སྒོ་བཞྲིར་བསྐེད་པ་དང༌། བདེ་

མཆོག་དང་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་རེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་ཚུལ་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་

པར་ཁས་བངས་ཤྲིང༌། ཁོད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ཞེས་པའྲི་གཞུང་འདྲིར་

ནྲི། རའྲི་བུ་ག་སྒོ་བཞྲི་ཡྲིན། ཞེས་བཤད་པ་ཡང་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཁོད་ཀྲིས་གཞུང་

འདྲི་དང་གསུང་ངག་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གདམས་ངག་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་

”དོགས
2
་སོང་བྱས་པའྲི་སྐབས་སུ། གཞུང་འདྲིར་མྲིག་སོགས་ལ་སེམས་དཔའ་

དྲུག་འགོད་པར་བཤད་ཅྲིང༌། གདམས་ངག་ཏུ་མྲིག་སོགས་ལ་གཏྲི་མུག་རོ་རེ་

སོགས་འགོད་པར་བཤད་པའྲི་དོགས་པ་བསུས་ནས། དེའྲི་ལན་དུ་རོ་རེ་གུར་ལས། 

ཡྲིད་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡྲིས། །དེ་ཉྲིད་མཁའ་འགྲོ་བདག་མེད་མ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༧ན།   བཤང    བླ། ༤༢ན༥ན།   གཤང

2  མ་ཕྱི། ༢༩ན༢ན།   དེགས   བླ། ༤༢བ༢ན།   དོགས   * དོགས
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ནྲི་ཐམས་ཅད་སྦངས། ཞེས་ཀུན་བཟང་དང་བདག་མེད་མ་གཅྲིག་པར་བཤད་པའྲི་

རྲིགས་པས་གཞན་རྣམས་ལུགས་གཉྲིས་གང་བཀོད་ཀང་འགལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་

སྨྲས་པ་ནྲི། རྒྱུད་དོན་གཏན་ནས་མ་”གོ
1
་བའྲི་གཟུ་ལུམས་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། གཏྲི་

མུག་རོ་རེ་རབ་སྦོར་བས། །མྲིག་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྦང་ཞེས་པ་ནས། ཡྲིད་ལ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡྲིས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཆོས་ཅན་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་སེམས་

དཔའ་དྲུག་གྲིས་སྦོང་བར་བཤད་ནས། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་གློ་བུར་དྲི་བཅས་ཀྲི་

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དེ་བདག་མེད་མ་སྒོམ་པས་སྦོང་བར་སོན་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་མཁའ་འགྲོ་

བདག་མེད་མ། ཞེས་པ་ཡྲིན་པས། ”དེ
2
་ཉྲིད་ཅེས་པ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ལ་ཟེར་བ་ཡྲིན་

གྲི། ཀུན་བཟང་དེ་ཉྲིད་ཅེས་སྦྲེལ་རྒྱུ་ག་ལ་ཡྲིན། བདག་མེད་མ་ནྲི་གཤེགས་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ཀུན་བཟང་ནྲི་སེམས་དཔའ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་

འདོད་པ་ཁོད་ནྲི་ཕྱུགས་ལས་ཀང་ཕྱུགས་སོ། །ཡང་ཁོད་ཀྲིས་གཞུང་དུ་ཁོ་བོ་བཅུ་

ལ་རང་འདའྲི་ཡུམ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། གདམས་ངག་ཏུ་ཡུམ་མ་བཤད་པས་འགལ་

ལོ་སམ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། རྒྱུན་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ་དམྲིགས་པ་ཉུང་བ་དང༌། ཁོ་བོ་

བཅུའྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་ནས་ཡུམ་དངོས་སུ་གསལ་བོར་མ་བཤད་པ་དེ་

དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་ལ། ཡུམ་དང་བཅས་པ་སྒོམ་ནུས་ན། རེ་བཙུན་རྲིན་པོ་ཆེ་རོ་

རེ་འཆང་གཉྲིས་པས། ཁོ་བོ་བཅུ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་གུར་རྒྱན་དུ་གསུངས་པས་

འགལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་བྲིས་སོ། །འདྲིས་ནྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ནག་པོ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་པ་ལ་རང་འདའྲི་ཡུམ་རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།   གེ   བླ། ༤༢བ༤ན།   གོ

2  མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།   ད   བླ། ༤༢བ༦ན།   དེ   * དེ
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གསལ་བར་སྨྲས་པ་ཡྲིན་པས། རོ་ལངས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མ་མྲི་

སྲྲིད་དོ། ཞེས་བླུན་པོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དབུས་སུ་ཅ་ཅོའྲི་སྒ་བསྒགས་པ་ཐམས་ཅད། རང་

གྲི་ཚིག་གྲིས་ཉམས་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀྲིས་འདྲི་སྐད་ཅེས། 

འོན་ཀང་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར་ལེའུ་དྲུག་ཙམ་མཐུན་པར་ཡུལ་ཉྲི་ཤུ་ར་

བཞྲི་དང༌། ནང་གྲི་གནས་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲིར་སྦར་བ་བདེ་མཆོག་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་དུ་ཡང་

བཤད་ལ། ལེའུ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་པར་ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་

གསལ་བར་བཤད་དོ། །ལེའུ་བཅུ་བདུན་པར་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འདྲི་ཆ་འད་བར་

གསུངས་པ་སེ། ཇྲི་སྐད་དུ། འཁོར་ལོའྲི་གྲངས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་རྨད་དུ་

བྱུང་བའྲི་མཆོག །འཁོར་ལོ་དྲུག་པ་རེན་བཅུ་དྲུག །ལུས་ལ་ལྷ་ཡྲི་གཞལ་ཡས་

ཁང༌། །རྣལ་འབྱོར་ཇྲི་བཞྲིན་གནས་ཇྲི་བཞྲིན། ཞེས་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་”སྐེད
1
་

ཚུལ་མདོ་ཙམ་དང༌། རླུང་གྲི་འཁོར་ལོར་གནས་བའྲི་ར། །འདབ་དྲུག་རླུང་གྲི་མཁའ་

ལ་སྤོད། །འདབ་གསུམ་མེ་ཡྲི་འཁོར་ལོར་བཤད། །ར་གསུམ་ནས་ནྲི་རྲིམ་གྲིས་

འཆར། །དེ་བཞྲིན་ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོ་ཡང༌། །ར་ནྲི་བཅུ་དྲུག་ཡང་དག་

བརོད། །ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གནས་པའྲི་ར། །བརྒྱད་ནྲི་ཀུན་ལ་ཁ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་

སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོར་ཡང༌། །དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲིར་འཆར་བར་བཤད། །བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

འཁོར་ལོ་ཆེར། །ར་ནྲི་སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་སུ། །དེ་ལྟར་མདོར་བསྡུས་རྲིམ་པ་

ཡང༌། །བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའྲི་གཅྲིག་ལྷག་པ། །ར་རྣམས་སུ་ནྲི་ཡང་དག་བཤད། ཅེས་

གསང་གནས་རླུང་འཁོར་ལ་འདབ་མ་དྲུག །སུམ་མདོ་མེ་འཁོར་ལ་གསུམ། ལྟེ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༢༩བ༤ན།   སྐེད   བླ། ༤༣བ༡ན།  བསྐེད
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

སྤྲུལ་འཁོར་ལ་རེ་བཞྲི། སྲིང་ཁར་ཆོས་འཁོར་ལ་བརྒྱད། མགྲྲིན་པ་ལོངས་སྦོད་

འཁོར་ལོ་ལ་བཅུ་དྲུག །སྤྲི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ལ་སོ་གཉྲིས་རྣམས་རའྲི་མྲིང་དང་

བཅས་པ་བཤད་ནས། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ལུས། །མཁའ་འགྲོ་ལྔར་ནྲི་རབ་ཏུ་

གྲགས། །དེ་ཉྲིད་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡྲིས་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནྲི་རྣམ་པར་གནས། །དེ་ཕྲིར་

འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །ར་ཡྲི་འཁོར་ལོ་ཤེས་པར་བྱ། །ཇྲི་ལྟར་ཆུ་ཡྲི་དབུས་ཀྲི་

ཤྲིང༌། །མྱུར་དུ་ཡང་ནྲི་འཕེལ་ནས་འགྲོ། །དེ་ལས་འབས་བུ་སོགས་ལྡན་པ། །སེར་བ་

འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་བཞྲིན་ཕུང་པོའྲི་ཤྲིང་ཞེས་བྱ། །ར་ཡྲི་ཆུ་ཡྲིས་འཕེལ་ནས་

ནྲི། །འཕེལ་བས་ཡང་དག་འབས་བུ་ནྲི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་སེར་བྱེད། །ལྷ་ཡྲི་

རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས། །ར་རྣམས་རང་བཞྲིན་བསྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ཚིག་

རྐང་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་དབུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་བསྒོམ་པ་དང༌། 

ཚིག་རྐང་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་ར་འདབ་རྣམས་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གཅྲིག་

འགོད་པ་བསན་ཏེ། རྒྱས་པར་སོབ་དཔོན་ཨ་ལང་ཀ་ཀ་ལ་ཤའྲི་འགྲེལ་པར་བཤད་

དོ། ཞེས་བཞད་གད་ཀྲི་སད་དུ་ཆེད་ཀྲིས་བཀོད་དོ། །དེ་ལ་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་

བར་གསང་འདུས་སོགས་ཀྲི་ལུས་དཀྲིལ་བཤད་པས་ཁོད་ཀྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་

དཀྲིལ་དེ་ལྟ་བུ་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་གནས་པའྲི་

ར། །འདབ་དྲུག་རླུང་གྲི་མཁའ་ལ་སྤོད། །འདབ་གསུམ་མེ་ཡྲི་འཁོར་ལོར་བཤད། །ར་

གསུམ་ནས་ནྲི་རྲིམ་གྲིས་འཆར། ཞེས་པ་ནྲི། ཁོད་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་དངས་པའྲི་ར་

གསུམ་ནས་ནྲི་ཡང་དག་བཤད། ཅེས་པ་དེ་ནས་ཚིག་རྐང་པ་དྲུག་སོང་བ་ན། སྲིན་

མའྲི་དབུས་ན་རླུང་འཁོར་ལོ། ཞེས་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་འདབ་མ་དྲུག་པ་དེ་ཉྲིད་སྲིན་



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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མའྲི་དབུས་ན་གནས་པར་དངོས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། དེ་ནས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་”སོང
1
་བ་ན། 

ར་གསུམ་གྲུ་གསུམ་མེ་དཀྲིལ་འཁོར། །མགྲྲིན་པའྲི་འོག་ཏུ་བཤད་པ་”ཡྲིན།
2
 ཞེས་

མེ་འཁོར་གྲུ་གསུམ་ར་འདབ་གསུམ་པ་དེ་ཉྲིད་མགྲྲིན་པའྲི་འོག་ཙམ་ན་གནས་པར་

དངོས་སུ་བཤད་པ་ལ། ཁོད་ཀྲིས་རླུང་འཁོར་འདབ་མ་དྲུག་པ་གསང་གནས་ན་དང༌། 

མེ་འཁོར་འདབ་མ་གསུམ་པ་སུམ་མདོར་གནས་པ་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བསན་པར་

སྨྲས་པ་འདྲིས། རྒྱུད་ཀྲི་ཡྲིག་འཕེང་ཁ་ཡར་ཞྲིག་མཐར་ཆགས་སུ་ཀོག་པའྲི་བྱ་བ་

ཙམ་ཡང་མ་བྱས་བཞྲིན་དུ། །སྤྲི་”རོལ
3
་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ངོ་ཚ་བོར་བའྲི་སྨྲ་བ་ལྷུར་

ལེན་པ་གསལ་བར་བྱས་ལ། ཨ་ལང་ཀ་ཀ་ལ་ཤའྲི་འགྲེལ་པར་ནྲི། མགྲྲིན་པ་ལོངས་

སྤོད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་”འོག
4
་གྲི་མེ་འཁོར་ལ་ར་དབུ་མ་ལ་བརེན་པའྲི་མདུད་པ་གསུམ་

དང༌། ནུ་མ་གཡོན་གྲི་ར་གཉྲིས་དང༌། ར་འདབ་གསུམ་སེ་བརྒྱད་ཡོད་པར་དང༌། 

སྲིན་མཚམས་ཀྲི་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འདབ་མ་དྲུག་དང༌། སྲིན་མ་གཡས་གཡོན་གྲི་

ར་གཉྲིས་ཏེ་བརྒྱད་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ལ་བཏང་བཟུང་ལ་སོགས་པ་རླུང་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ནས་བརྒྱད་པོ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་བར་དངོས་སུ་བཤད་པས། ར་འཁོར་དེ་

གཉྲིས་གསང་གནས་དང་སུམ་མདོན་ཡོད་པ་སོགས་ཨ་ལང་ཀ་ཀ་ལ་ཤའྲི་འགྲེལ་

པར་བཤད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྲི་རྫུན་ཆེན་པོས་མངོན་སུམ་ལ་བསོན་

པར་བྱེད་པའོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་ལུས། །མཁའ་འགྲོ་ལྔར་ནྲི་རབ་ཏུ་གྲགས། 

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༥ན།   སང    བླ། ༤༤ན༤ན།   སོང   * སོང

2  མ་ཕྱི། ༣༠ན༥ན།   ཡེན    བླ། ༤༤ན༥ན།   ཡྱིན   * ཡྱིན

3  མ་ཕྱི། ༣༠ན༦ན།   རོལ    བླ། ༤༤ན༦ན།   བརོལ

4  མ་ཕྱི། ༣༠ན༧ན།   འག    བླ། ༤༤བ༡ན།   འོག   * འོག
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

ཞེས་པ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་དང༌། དེ་”བཞྲིན
1
་

གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཐ་སད་བྱས་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ར་འཁོར་ལྔའྲི་དབུས་སུ་རྲིགས་

ལྔ་སྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པ་ག་ལ་ཡྲིན། ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས། །ར་རྣམས་

རང་བཞྲིན་བསྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་པ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་ཤྲིང་ལོན་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ར་སོང་

ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་གཏུམ་མོའྲི་མེས་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་ཆུ་རྒྱུན་གྲིས་འཕེལ་ཞྲིང་ཁབ་པར་བྱས་པ་ལས། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་གོང་

ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞྲིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་དེ་བཞྲིན་ཕུང་པོའྲི་ཤྲིང་ཞེས་བྱ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་

ནས། དེ་ལྟར་ར་རྣམས་དང༌། ཀུན་ད་ལྟ་བུའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཕད་པ་ལས། བདེ་

བ་ཆེན་པོ་སེར་བའྲི་ལྷ་མོའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། ར་རྣམས་ལྷ་མོའྲི་རང་

བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། ར་རྣམས་ལྷ་མོའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྒོམ་པ་སོན་པ་ག་

ལ་ཡྲིན། གལ་ཏེ་ཡྲིན་དུ་ཆུག་ཀང་འཁོར་གྲི་ལྷ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ར་གཉྲིས་སྒོམ་པའྲི་

ལུས་དཀྲིལ་བསན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་གཅྲིག་སྒོམ་པར་བཤད་

པ་དངས་པ་ལས་བཞད་གད་དུ་འོས་པ་གང་ཞྲིག་ཡོད། རྲིགས་པ་མྲི་ཤེས་པའྲི་བླུན་

པོ་རྣམས་ལ་ནྲི་རྣམ་འགྱུར་འདྲི་ལྟ་བུ་འོས་པ་ཁོ་ནའོ། །ལུས་ཀྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་

ཡང༌། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི་ནང་བཞུགས་པ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་དང་ལྷ་མོ་དང༌། །གཟུགས་

ལ་སོགས་དང་སངས་རྒྱས་སྲས༌། །ཁོ་བོ་བཅུ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་མཆོག་ནྲི་ཡང་

དག་བཞུགས། །ཞེས་པ་ཚིག་རྐང་དྲུག་པོ་འདྲིས་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྐེད་

1  མ་ཕྱི། ༣༠བ༢ན།   བཞན    བླ། ༤༤བ༤ན།   བཞྱིན   * བཞྱིན



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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པའྲི་རེས་སུ་བརེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་དང༌། སྤན་མ་སོགས་

ལྷ་མོ་བཞྲི་དང༌། གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་ལྔ་དང༌། རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་བརྒྱད་དང་། 

ཁོ་བོ་བཅུ་སེ། ལྷ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྲིས་པོ་བསྒོམ་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སོན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཁེད་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་ཀྱཻ་རོར་གྲི་ལུས་དཀྲིལ་དང་ཆ་འད་བའྲི་ལུས་

དཀྲིལ་བསན་པར་སྨྲ་པ་ནྲི། ཕོགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསད་པའྲི་གཏམ་མོ། །དེ་

ལྟར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་སྨྲ་”བའྲི་དེ
1
་ཐམས་ཅད་”རོལ

2
་གཏམ་འབའ་ཞྲིག་ལས་མ་

འདས་པའྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཞྲིག་རོགས་པར་བཤད་ཟྲིན་ནས། ད་ནྲི་འདྲི་བརོད་པར་

བྱ་སེ། ཁོད་ཀྲིས་”ཀྱཻ
3
་རོ་རེའྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོད་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རྒྱ་

ཆེར་སྨྲས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཕོགས་སུ་འགྲོར་རུང་བ་ཚིག་གཅྲིག་ཀང་མ་

དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཆུ་ཤྲིང་གྲི་སོང་པོ་བཞྲིན་དུ་བརོད་བྱའྲི་དོན་གྲི་སྲིང་པོས་སོང་

ཡང་ཚིག་གྲི་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པས་རྨོངས་པའྲི་བྱ་ཚོགས་མགུ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་

ཞྲིག་ཏུ་ཟད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་རེ་བཙུན་ས་སྐ་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རེ་བཙུན་གོང་

མ་གང་གྲི་གསུང་རབ་ནའང་འདྲི་ཉྲིད་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་གང་དང་ཡང་སྦར་བ་མེད་ཅྲིང༌། 

ཁད་པར་དུ་ཡང་ཛཱེ་ཏ་རྲི་”པས
4
་མཛད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁུངས་

དངས་པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པས་དེ་དང་གསུང་ངག་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་གདམས་ངག་

གཉྲིས་གཞུང་དང་གདམས་ངག་ཅེས་བསྒྲིགས་ནས་འཆད་པར་འདོད་པ་ནྲི་རང་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༡ན།  བའྱི་ད    བླ། ༤༥ན༦ན།   བ་འདྱི   *  བའྱི་དེ

2  མ་ཕྱི། ༣༡ན༡ན།   རོལ    བླ། ༤༥ན༦ན།   བརོལ

3  མ་ཕྱི། ༣༡ན༢ན།   ཀྱི    བླ། ༤༥ན༦ན།    ཀྱཻ   * ཀྱཻ

4  མ་ཕྱི། ༣༡ན༣ན།   པས    བླ། ༤༥བ༢ན།   བའྱི
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

འདོད་ཀྲི་གཟུ་ལུམས་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། ས་སྐ་པའྲི་རེ་བཙུན་གོང་མ་དག་གྲི་

”བཞེད
1
་པ་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་བྲིརྺ་པའྲི་གསུང་ངག་རོ་རེའྲི་ཚིག་རྐང་ཟུར་ཙམ་བསན་པ་

དེ་ཉྲིད་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་དམ་པའྲི་གདམས་ངག་གྲིས་གསལ་བར་

མཛད་པའྲི་མན་ངག་ཁད་པར་ཅན་དུ་”བཞེད
2
་པ་ཡྲིན་གྲི། ར་འཁོར་སོ་སོའྲི་ཐ་སད་

དང༌། ཕུང་པོ་ལྔ་གཤེགས་པ་ལྔ་དང༌། ཁམས་བཞྲི་གཤེགས་མ་བཞྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

ཐ་སད་གར་ཡོད་པའྲི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ལུས་དཀྲིལ་འདྲི་

ཉྲིད་བསན་པར་མྲི་བཞེད་དོ། །དེ་བས་ན་འདྲི་ཉྲིད་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ན་

ནྲི། འདྲི་ཉྲིད་གྲུབ་ཆེན་བྲིརྺ་པའྲི་གསུང་ངག་གྲི་དོན་དུ་སོང་ཚུལ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པར་འཆད་ཤེས་པ་ཅྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་འཆད་ཤེས་པ་དང༌། རྒྱུད་སེ་

རོད་མེད་གཞན་དང་འགལ་པའྲི་དོགས་པ་ལེགས་པར་”དཔོད
3
་ཤེས་པ་ཞྲིག་བྱུང་

ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཚོལ་བའྲི་ངལ་བས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། གྲུབ་ཆེན་བྲིརྺ་པའྲི་གསུང་གྲི་

དོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་ཀང༌། དེ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་དོ་ཞེས་ཤེས་ལྡན་སུ་ཞྲིག་སྨྲ་བར་བྱེད། 

དེ་ལྟར་ན་ཁེད་འདོད་པའྲི་ལུས་དཀྲིལ་སྒོམ་ཚུལ་དེ་ཉྲིད་གྲུབ་ཆེན་བྲིརྺ་པའྲི་གསུང་

ངག་གྲི་དགོངས་པར་སོང་ཚུལ་ལེགས་པོ་”ཞྲིག
4
་འཆད་ན་རང་ལ་འཆད་རྒྱུ་ཅྲི་

འདུག་སོར་མོ་ནང་དུ་ཁུག་ལ་སོམས་ཤྲིག །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་མྲི་

མཐུན་པའྲི་དོགས་པ་གཅོད་པར་འདོད་ན། རོགས་ལྡན་ལ་སྐེ་བའྲི་དོགས་པ་བོ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༡ན༤ན།   བཞེད    བླ། ༤༥བ༣ན།   བཞད

2  མ་ཕྱི། ༣༡ན༥ན།   བཞེང    བླ། ༤༥བ༣ན།   བཞེད   * བཞེད

3  མ་ཕྱི། ༣༡ན༦ན།   དཔེད    བླ། ༤༥བ༦ན།   དཔོད   * དཔོད

4  མ་ཕྱི། ༣༡བ༡ན།   ཞེག    བླ། ༤༦ན༢ན།   ཞྱིག   * ཞྱིག



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཤར་ནས་དེ་ལ་ལན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་འདེབས་ཤེས་པ་ཅྲིག་དགོས་པ་ཡྲིན། དེ་

འད་བའྲི ་རྲིགས་ཨེ ་ཡྲིན་པར་འདུག་སམ་དུ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ལ་སོམས་

ཤྲིག །རོགས་ལྡན་ལ་འཆར་བའྲི་དོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤན་མ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་

ཡུམ་དུ་བྱས་པ་ནྲི། རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྲི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་

དང་མྲི་མཐུན་ནོ་སམ་དུ་དོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ཡང་དོགས་པ་”དཔད
1
་དགོས་

པ་མང་དུ་ཡོད་མོད་ཀྲི་རེ་ཞྲིག་མ་བྲིས་སོ། །

འདྲིར་སྨྲས་པ། རྣམ་དཔོད་བོ་གྲོས་ཡལ་གའྲི་ཁོན་ཡངས་ཤྲིང༌། །”ལེགས
2
་

བཤད་མེ་ཏོག་དཀར་པོའྲི་དྲི་བསུང་གྲིས། །སྐལ་གཟང་ཡྲིད་ཀྲི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་

བ། །སྔོན་མེད་ཡོངས་འདུའྲི་དབང་པོ་འདྲི་ན་འཁྲུངས། །ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བདེ་

གཤེགས་བསན་པའྲི་ཁུར། །གང་གྲི་དཔུང་པའྲི་ཀ་བས་ཡོངས་བཟུང་བ། །སོབས་

པའྲི་སོབས་རོགས་ཁོ་བོ་དང་མཚུངས་པའྲི། །སྨྲ་མཁས་ས་ཆེན་འདྲི་ན་གཞན་ཡོད་

མྲིན། །གསུང་རབ་མ་ལུས་བལྟ་བའྲི་མྲིག་སོང་ལྡན། །གང་གྲི་ལག་ཉལ་རྲིག་པའྲི་རོ་

རེ་ཡྲིས། །རྒོལ་ངན་ལྷ་མྲིན་ཀུན་གྲི་ཀད་འགེམས་དེར། །དམུས་”ལོང
3
་གླེན་པ་

དབྱུག་པས་གཡུལ་འགེད་དོ། །ཉྲིན་བྱེད་བྱེ་བ་ལས་རྒྱལ་རྲིགས་པའྲི་འོད། །ཕོགས་

ཀུན་འགེངས་པའྲི་གཟྲི་བརྲིད་མ་བཟོད་པར། །ཐུབ་པའྲི་བསན་ལ་ཐན་སྐེལ་འབྱུང་

པོའྲི་བྱ། །ལྟས་ངན་སྲྲིན་བྱ་ལྟ་བུར་ཅ་ཅོ་སྒོག །མྲི་གཙང་ཚོགས་ཀྲིས་ལུས་བྱུགས་

སྤེའུ་གང༌། །དྲི་ངན་ཉེས་པ་གཞན་ལ་བགོ་བྱེད་ཅྲིང༌། །རྲིགས་པའྲི་སྦར་ཁྲིམ་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༢ན།   དབང    བླ། ༤༦ན༤ན།   དཔད   * དཔད

2  མ་ཕྱི། ༣༡བ༣ན།   ལེགས    བླ། ༤༦ན༥ན།   ལགས

3  མ་ཕྱི། ༣༡བ༤ན།   ལོད    བླ། ༤༦བ༡ན།   ལོང
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མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ཀ༽

བཟད་སེང་གེ་ལ། །རང་ཉམས་སད་དུ་ཅོ་འདྲི་ཅྲི་ཡང་རོམ། །སང་བས་རབ་བསྐོད་

ཕག་དོག་ལྕེ་གཉྲིས་ཀྲིས། །རྣམ་རྒྱས་བརྫུན་གྲི་དུག་ནྲི་རབ་སྤོ་ཞྲིང༌། །དགེ་བའྲི་

སྲོག་འཕོག་བོ་ཉམས་འདུག་པའྲི་སྦྲུལ། །མུན་པའྲི་ཁུང་བུར་ལྷུར་འཇུག་ཨེ་མ་

མཚར། །གཞུང་ལུགས་དོན་ལ་འཐད་དང་མྲི་འཐད་ཅེས། །རྣམ་པར་”དཔོད
1
་པ་

མཁས་པའྲི་ཚུལ་མཐོང་ནས། །བླུན་རྨོངས་རང་གྲི་ངང་ཚུལ་མྲི་ལྟ་བར། །དགག་སྒྲུབ་

སྨོན་པའྲི་ཟློས་གར་ཅྲི་ཡང་བྱེད། །ཚིག་བཞྲིའྲི་དོན་ཡང་རོགས་པའྲི་ནུས་མེད་

པར། །འབེལ་མེད་ཚིག་གྲི་དཔུང་ཚོགས་འཚོལ་བའྲི་ཕྲིར། །ལུས་སེམས་ཡོངས་སུ་

གདུང་བའྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས། །རང་གྲི་མྲིག་ལ་བརེ་བ་མ་དོར་ཞྲིག །”དེང
2
་སང་ཐུབ་

པའྲི་བསན་པ་ནྲི། །སྣུམ་ཟད་མར་མེ་ལྟར་གྱུར་པ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གྲི་ལྷག་མ་

ལ། །བརེན་པའྲི་གནས་སྐབས་ཐོབ་འདྲི་ཡང༌། །བདུད་རྲིགས་འབྱུང་པོས་ཡྲིད་

བསྒྱུར་ཅྲིང༌། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཡོངས་བཏང་བ། །བཤེས་གཉེན་གཟུགས་ཅན་དུ་

མ་ཡྲིས། །ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་རྣམ་པར་དཀྲུགས། །མ་སྦངས་སྐེ་བོའྲི་ཚོགས་

ནང་དུ། །རྫུན་གྲི་འཕེང་རྲིང་བརྒྱུས་པ་ཡྲིས། །རྨོངས་པ་ངོ་མཚར་བསྐེད་པའྲི་

གཏམ། །བླུན་པོའྲི་ཡྲིད་ལ་འབབ་འགྱུར་ཅྲིང༌། །མདོ་རྒྱུད་གཞུང་ལ་ལེགས་སྦངས་

པ། །གཟུར་གནས་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་ནྲི། །ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའྲི་མཐུ་ལྡན་

པའྲི། །བོ་གྲོས་གསལ་ལྡན་ཆེས་དཀོན་མོད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་གྲིས་ནྲི། །གསུང་

རབ་ལོག་པར་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །མ་བཟོད་བསན་ལ་གུས་པའྲི་བོས། །གནད་ལ་རེག་

པའྲི་གཏམ་འདྲི་བསད། །

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།   དབོང    བླ། ༤༦ན༣ན།   དཔོད   * དཔོད

2  མ་ཕྱི། ༣༡བ༦ན།   དྱིང    བླ། ༤༦ན༥ན།   དེང   * དེང



སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའི་བསྟན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ།
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ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོད་པ་སོང་བའྲི་ཟོལ་གྲིས། རྒྱུད་སེ་དུ་

མའྲི་དོན་ལོག་པ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་སྨྲ་བའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་གཏམ་གྲི་སྦོར་བ་ལ་ཞུགས་

པའྲི་སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམ་པར་འཐག་པའྲི་བསན་བཅོས་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་

བ་འདྲི་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་མ་ལུས་པའྲི་དོན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་རྣམ་

པར་འབྱེད་པ་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་འཇྲིགས་པ་མེད་པ་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་

ཆེའྲི་གནས་ཐོབ་པ། སེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་དགོངས་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་

པར་མཐོང་བའྲི་བོ་གྲོས་ཀྲི་མྲིག་ཅན། ཤཱཀའྲི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས། གྲུབ་པའྲི་གནས་མཆོག་འབོག་རྲི་བོ་ཆེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གླྲིང་དུ་

སྦར་བའོ། །ཡེདརྨྨཱཧེ་ཏུཔྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེཏུ་ནེ་ཥཱན་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝད་ཏ། ཏེཥཱཉྩ་ཡོ་ནྲི་རོ་བྷཨེ་

ཝེཾ་བདཱྲི་མཧཱ་ཤྲམ་ཎཿ །

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགྲོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །

ས་རྦ་མངྒ་ལཾ། །
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྲི་མཐུས། །
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