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ཀྱི་ཟབ་ཁྱིད་སོགས་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་ཆོས་སོར་ཆ་ལག་བཅས་པ་གནང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་

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

དུ་གསན། དེ་ནས་སར་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་དྲུང་ནས་ཟླ་བ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ཉྱིན་མོར་ལམ་

རྱིམ་དང་དབུ་མ། མངོན་པ་དང་ཚད་མ་སོགས་མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པ་དང། གསང་འདུས་དུས་འཁོར་

སོགས་བ་མེད་ཀྱི་དབང་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་རེས་གནང་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་

འགྲེལ་དང་བཅས་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཞྱིབ་བཤད་མཛད་པ་དང་། མཚན་མོར་བསྐེད་རོགས་ཀྱི་དཀའ་

གནད་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་ལ་མཛུབ་ཁྱིད་མཛད་པ་གསན། དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་

སྤྱི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཞྱིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའྱི་ནང་

ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅྱིག་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་བྱུང་། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ལ་གཅྱིག་ཏུ་བརྩོན་པར་མཛད་ཅྱིང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞྱི་

བར་གཤེགས་པའྱི་རེས་སུ་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་པ་མྱི་

འད་བའྱི་རེ་ཙོང་ཁ་པའྱི་ཞལ་གཟྱིགས་པ་ཐེངས་ལྔར་བྱུང་ཞྱིང་། གསུང་གྱིས་དབུགས་དབྱུང་བ་

ཡང་ཡང་མཛད། དེ་དུས་ཀྱི་གཟྱིགས་སང་མྱི་འད་བ་རྣམས་ཞལ་ཐང་གྱི་རྣམ་པར་བྱིས་པ་ལ་རེ་

གཟྱིགས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གྲགས་པ་བྱུང་།

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

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

བརྟན་ཀུན་བཟང་པས་སྦྱིན་བདག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་

ཕག་བཏབ་ཅྱིང་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སེའྱི་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་པའྱི་བསན་པ་ཉྱིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད། རྱི་བོ་མདངས་ཆེན་

དུ་བོན་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་སོབ་མ་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དུ་མའྱི་
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མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།

བཀའ་ཁྱིད་དང་། གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་པའྱི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ་རྩོམ་

པར་མཛད།

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེས་རེ་བ་མའྱི་གསེར་ཁྱིར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་

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

དགའ་ལྡན་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ནས་རེའྱི་རྱིང་ལུགས་ལ་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའྱི་

དྱི་མ་མཐའ་དག་བསལ་ཞྱིང་། བསམ་བཞྱིན་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྒོལ་བ་མཐའ་རྱིགས་ཚུལ་ཟབ་

མོས་ཚར་བཅད་དེ་རེའྱི་བཞེད་སྲོལ་མཐའ་དག་གསེར་སྦང་བཙོ་མ་བཞྱིན་དུ་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་གཟྱི་འོད་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་སྤོ་བར་མཛད། རབ་བྱུང་བདུན་པའྱི་ས་རྟ་

དགུང་ལོ་ང་བཞྱི་པར་(ཕྱི་ལོ་༡༤༣༨)དགའ་ལྡན་དུ་ཞྱི་བར་གཤེགས་པའྱི་ཚུལ་བསན།

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

སྐོང་། དྲུག་པ་བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་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་རྩོམ་ལ། ཕར་ཕྱིན་རྟོགས་དཀའྱི་སང་བ་དང་། འདུལ་བ་ཐུབ་བསན་བྱི་དོར། ཚད་

མའྱི་ཊྱིཀ་ཆེན་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ། དབུ་མ་སོང་ཐུན་སལ་བཟང་མྱིག་འབེད། གསང་བ་འདུས་

པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དྱི་མེད་འོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཊྱིཀ་ཆེན་

དེ་ཉྱིད་སང་བ་རྩོམ་འཕོ་ཅན་(འདྱིའྱི་འཕོ་སྐོང་དུ་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པ་དང་བོ་

གྲོས་ཆོས་སྐོང་གྱིས་མཛད་པ་གཉྱིས་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།)སོགས་

པོད་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཙམ་བཞུགས།

སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།

༢༠༢༢།༠༢།༠༢ལ།་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལས། བོད་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་དང་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་དུ་གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་

ཀྱི་གླེགས་བམ་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགྲོགས་

པའྱི་མྱིའྱི་ཉེས་སྤོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྩ་ཆེའྱི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞྱིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞྱིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདྱིའྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་ལ་

མཚོན་ན་རྩ་ཆེ་བའྱི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརྩོན་དགོས་པ་ནྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངེས། དེ་བས་འདྱི་ག་སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རྩོམ་

སྒྱིག་ཁང་ནས་ཀང་རྩ་ཆེའྱི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྩོམ་སྒྱིག་གྱི་

ལས་ཀ་འདྱི་གཉེར་བཞྱིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒྱིག་བས་

པའྱི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞྱིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒྱིག་བེད་སབས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་བཅོས་ནོར་

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

འཇོག་གྱིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་

གཅྱིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་མཆན་ཡྱིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

འདྱི་ག་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དེའྱི་ཡྱིག་

འགྲོས་སོར་བཞག་གྱིས་རྩོམ་སྒྱིག་བེད་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེའྱི་པར་གཞྱི་མྱི་འད་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྱིག་སྡུར་བཞྱིན་ཡོད།

མ་ཕྱིར་ཡྱིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞྱི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྱི་གེ་མྱི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

  x  

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཞྱིབ་སྡུར་བེད་

སབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔེ་གཞྱི་གཞན་གྱི་ཤོག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་འདྱི་ནས་རྩོམ་སྒྱིག་བས་པའྱི་དེབ་ཀོག་སབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[ ]འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་ནང་གྱི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྱིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་”འདྱི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནྱི་དོ་སང་བ་

དགོས་སའྱི་ཡྱི་གེའམ་ཚིག་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའྱི་རེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་

ཡྱིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའྱི་མཆན་ཡྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་

བས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀྱི་བཞེད་ལུགས་མྱི་འད་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕད་སྦོར་སངས་སོགས་མྱི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྱིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རྟགས་“འདྱི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞྱིན་

མཆན་བྱིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའྱི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའྱི་པར་

གཞྱི་ལ་མ་ཕྱི་ཞེས་དང་། པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། 

སྐུ་འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གྱི་ཁོད་དུ་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནོར་ཞྱིག་ཞུ་སྒྱིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རྟགས་ * འདྱིས་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཚིག་མཚོན་པའྱི་སབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རྟགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། མ་ཕྱིའྱི་ཤོག་གྲངས་



ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད།

  xi  

༩༨མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞྱིང་།  *བསྒྲུབས  ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་

ཡྱིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉྱིད་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ལྡེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སང་གྱིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟྱིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སོན་གྱི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདྱི་གའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞྱིར་བསྐར་ཞྱིབ་དང་ལེགས་སྒྱིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྱིན། 

སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཀི་དབང་གི་ལེའུའི་འགེལ་བཤད་

ཀི་སོད་ཆ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་དང་དབེར་མ་

མཆྱིས་པའྱི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

རབ་ཡངས་བོ་གྲོས་ནམ་མཁའྱི་དོ་རར་མཁེན་བརྩེ་ཉྱི་ཟླའྱི་རོལ་རྩེད་མཐའ་

ཡས་རྣམ་པར་འཛིན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྱི་འཕྱིན་ལས་སང་བ་ཀུན་དགའ་རྒྱས་པའྱི་

ས་གསུམ་མུན་པ་རྣམ་པར་འཕོག །རབ་དཀར་གྲགས་པའྱི་རྱིན་ཆེན་དོ་ཤལ་ནོར་

འཛིན་བུ་མོའྱི་མགྲྱིན་པ་འཁྱུད་པ་གཏོང་མྱི་བེད། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་

གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོར་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དེ་ལ་འདུད། །དེ་ནས་སར་

ཡང་ཤཱཀ་སེང་གེ་གང་། །དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་དྱི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཟླ་བཟང་

ལ་སོགས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ། །གང་དེར་གཉྱིས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཕག་བས་

ཏེ། །དེ་ཡྱིས་དེ་ལ་དབང་བྱིན་ཇྱི་ལྟ་བ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སོབ་མ་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ། །ཡན་

ལག་དང་བཅས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའྱི་གཞུང་། །འདྱི་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་བདག་གྱིས་འདྱིར་

བཤད་པས། །རྣམ་དཔོད་ལང་ཚོའྱི་དབུས་སུ་འཛེགས་པ་གང་། །སྔོན་མེད་ལེགས་

བཤད་གསར་པའྱི་སྐེད་ཚལ་དུ། །དོན་ཟབ་མཛེས་མའྱི་རྩེ་དགའ་ལ་ཆགས་པ། །དེ་

དག་ཡྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་འཇོ་བ་བ། །

དེ་ལྟར་སྦང་གཞྱི་མ་དག་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་གཉྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་
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ནས། དེ་སྦོང་བེད་གཞན་བསྐེད་རོགས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་

པ་ལ། དེ་དག་སྒོམ་པའྱི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་

པས་འདྱིར་དབང་གྱི་ལེའུ་གསུངས་ཏེ། འདྱི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་

ཅྱིང་འགྲེལ་པ་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། དབང་གྱི་ལེའུའྱི་རྒྱུད་དོན་བཤད་པ་དངོས། 

ལེའུ་དེ་བཤད་ཟྱིན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཆོད་པར་བརོད་པ་དང་། 

རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབང་བསྐུར་བ་པོ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་

འཚལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྟ་དང་ལ་སོགས་པ་གླང་ཆེན་བུ་མོ་ས་གཞྱི་ཁྱིམ་ཐབ་རང་ཤ་རྱིན་

ཆེན་ལྕགས་ཟངས་བ་ལང་སེ་སྦྱིན་པར་བ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་སངས་རྒྱས་གང་གྱིས་

སྦྱིན་པ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་བསལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བྱིན་ཞྱིང་བསོད་ནམས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སོབས་ནྱི་ཆེན་པོ་དེ་ཡྱིས་བདུད་དང་ལ་སོགས་པ་སྒྱིབ་

པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པར་བ་སེ། དཔལ་ལྡན་འབས་”སྤུང་དུ
1
་ཆོས་

དབྱིངས་དྱི་མེད་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ནྱི་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་

པ་ལྷ་མྱི་དུ་མ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ནས། དེ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་སངས་རྒྱས་

གཅྱིག་པུའྱི་ཡུལ་ལ་སེ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ལུང་བསན་པ་མཛད་པའྱི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་པདྨ་དཀར་པོ་བདག་གྱིས་ཕག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢ན༤ན།  སྤུང་དུ    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢བ༣ན། སྤུངས་ཏུ
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འཚལ་ལོ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དེ་ཉྱིད་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་དུས་འཁོར་

ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་སྦར་རོ། །ཏེ་ནྱི་དམ་བཅའ་འདེན་པའྱི་ཚིག་གོ །དུས་འཁོར་ཇྱི་

ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་གང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་

སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། འབས་དུས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པ་དང་། རོ་རེ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། རོ་རེའྱི་དབངས་ཏེ་གསུང་འགྱུར་བ་མེད་པ་སེ་གཞོམ་དུ་མེད་

པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་ཆོས་སོན་པར་མཛད་པ་ལའོ། །གང་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

དང་། སྐུ་གསུམ་མཆོག་ཅེས་པའྱི་མཆོག་དང་། འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་པ་གསུམ་ག་

ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་ཟློས་པའྱི་ཉེས་པས་རེག་གོ །

གཉྱིས་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། ཆེད་དུ་བ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་སད་དུ། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་ལེགས་པར་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་འདྱིར་

དབང་གྱི་ལེའུ་ལ། འགྲེལ་བཤད་”ཏེ
1
་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་པདྨ་དཀར་པོ་བདག་གྱིས་

བྱི་བར་བའོ་ཞེས་བ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །

གཉྱིས་པ་དབང་གྱི་ལེའུའྱི་རྒྱུད་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་གཉྱིས། སོན་པ་པོ་དང་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་བསྡུས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཤད་པས་མདོར་བསན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢བ༤ན།  ཏེ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣ན༣ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣ན༤ན།  དེ
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པ་དང་། ཞུས་པའྱི་ལན་མདོར་བསྡུས་དྲུག་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། འབེལ་བཀོད་དེ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བས་མཚམས་སྦར་བ། ཞུས་ལན་

གྱི་གཞུང་གྱི་མཚམས་འབེད་པའྱི་བསྡུས་དོན་བསན་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་ཚིག་

དོན་འཕོས་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པའྱི་ཞེས་སོགས་དང་། 

གདན་གྱི་ཁད་པར་ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་དང་། སོན་པ་པོའྱི་ཁད་པར་དེ་བཞེན་

གཤེགས་པས་སོགས་དང་། ཞུ་བ་པོའྱི་ཁད་པར་ཉྱི་མའྱི་སོགས་དང་། གང་ལས་

བསྡུས་པའྱི་བཤད་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁད་པར་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སོགས་དང་། འཆད་

པ་པོའྱི་ཁད་པར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཞེས་པ་ནས། རྒྱས་པར་བཤད་པར་བ་སེ། 

ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ལ། རྭས་མདོར་བསན་ཆེན་པོ་

ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་ལ། འགྲེལ་བཤད་ནྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། 

གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ལུས་ལ་ཞེས་པ་ནས། གསོལ་བ་བཏབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བ་

བའྱི་བར་ཏེ། ཚིགས་བཅད་འདྱིའྱི་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ལེའུའྱི་གཞུང་ལྷག་མ་ལན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྱིན་པའྱི་

དོན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་

འཕོས་བཅས་བཤད་པ་དང་། ཞུས་པའྱི་ལན་གྱིས་མཚམས་སྦར་བའྱི་རྐང་པ་ཐ་མའྱི་

ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། ལེའུའྱི་ཐོག་མ་འདྱིར་ཟླ་བ་བཟང་པོས་གསོལ་བ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་པ་ནས། རྒྱུད་འདྱི་ཕྱི་རོལ་འཇྱིག་རྟེན་སོགས་ཀྱི་ས་ཚོགས་ཚད་དང་

ཞེས་པ་ནས། དབེ་བའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཐམས་ཅད་ནང་ལུས་ལ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་

སྒོ་ནས་ཚང་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནང་གྱི་ལེའུ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཚིག་བདག་གྱིས་ཐོས་ཏེ་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་སོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེས་

ན་ད་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། འོག་མྱིན་གྱི་སྲྱིད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་དེ་ཉྱིད་བཅུ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་

སོབ་མ་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསན་དུ་

གསོལ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་བདེན་པས་ཞེས་པ་ནས། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་

དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ན། འཇྱིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་གང་དུ་ཐོབ་པའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པས་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་སོ། །འདྱིར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་བདེན་པས་ཞེས་པ་ནྱི་

དང་དོན་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པས་ཞེས་པ་

ནྱི་ངེས་དོན་རོགས་རྱིམ་ཡོངས་རོགས་སྒོམ་པའྱི་སོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དབང་ཡྱིན་

པས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤྱིང་། བསྐེད་རྱིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་

འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་འོག་མྱིན་གྱི་སྲྱིད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་བསྒྲུབ་པར་ནུས་

ལ། དེ་འད་བའྱི་དངོས་གྲུབ་ལ་གནས་སབས་སུ་དོན་གཉེར་སྐེས་ནས་དངོས་གྲུབ་
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དེ་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། བསྐེད་རྱིམ་

མཐར་ཕྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ལ་བསྐེད་རྱིམ་

བསྒོམ་པའྱི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའྱི་དབང་བདུན་འཁོར་བཅས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་ཐོབ་དགོས་ལ། འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་

པ་ལ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་འབའ་ཞྱིག་བསྒོམས་པས་མྱི་འགྲུབ་ཀྱི། དངོས་གྲུབ་དེའྱི་རྒྱུའྱི་

གཙོ་བོ་རོགས་རྱིམ་ལེགས་པར་སྒོམ་པ་ལ་རག་ལས་པས་དེ་སྒོམ་པའྱི་སོད་རུང་

དུ་བེད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཐོབ་དགོས་ལ། དབང་གོང་

མ་དེ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་འཐོབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་མ་ཡྱིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞན་གསུམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ཡྱིན་པས། འདྱི་

ནྱི་སྔར་ལེའུ་དང་པོར་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་བསྐེད་རྱིམ་ཁོ་ནས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་

གྲུབ་འགྲུབ་ཀང་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱི་འགྲུབ་པས་རོགས་རྱིམ་དངོས་གྲུབ་དེའྱི་

རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་གནད་འད་བ་ཡྱིན་གྱི། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་

ཀྱི་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་སྔོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགོས་

པར་དབང་གོང་མ་རྣམས་འབའ་ཞྱིག་བསྐུར་བས་ཆོག་པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་

ལྟར། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པར་དང་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་

མ་བཏང་བར་དབང་གོང་མ་བསྐུར་ན་བ་མ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཤྱིང་སོབ་མས་དབང་

ཐོབ་པའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ། 

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་ལ་གསང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་སྨྲས་ན། དམ་ཚིག་ཉམས་པར་

འགྱུར་བར་གསུངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་འོས་
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མེད་ལ། དེར་མ་ཞུགས་པ་ལ་སྨྲས་པའྱི་གསང་བའྱི་དེ་ཉྱིད་ཀང་དབང་གོང་མ་རྣམས་

ཀྱི་དེ་ཉྱིད་ལས་ཀང་གསང་བར་གྱུར་པ་གཞན་མེད་པས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྱིད་དམ་

ཚིག་ཉམས་པ་དང་། མ་སྱིན་མྱི་ལ་གསང་བ་བསྒགས་པའྱི་རྩ་ལྟུང་གྱིས་སྔགས་སོམ་

སྔར་ཡོད་ལྷག་”མ
1
་མེད་པར་གཏོང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། སྔགས་སོམ་མེད་པའྱི་བ་མ་

དེ་འདས་དབང་གོང་མ་བསྐུར་ཀང་། སོབ་མས་དབང་གོང་མ་ཐོབ་པའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་

ལ། དབང་བདུན་མ་བསྐུར་བ་ལ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་དུ་རུང་ན། གསང་དབང་དང་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་མ་བསྐུར་བ་ལ་དབང་བཞྱི་པ་བསྐུར་དུ་རུང་བ་མཚུངས་

ཤྱིང་། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་དབང་བདུན་བསྐུར་མྱི་དགོས་པར་འདོད་པ་

ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ལོག་རྟོག་གྱི་ཐ་ཆད་དེ་

ཉྱིད་ཞེ་ཕུགས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་སྔར་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྱིན་ཅྱིང་། བསོད་

ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དུ་བསྐུར་བའྱི་དབང་། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུར་

དོན་མེད་ན། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

ལ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་རོགས་རྱིམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་

དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པས་ཞེས་སོགས་འདྱིས་སོན་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བསོད་ནམས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བ་བ་དང་། ཞེས་པ་དང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ལ་

སོགས་པའྱི་སབས་གོང་འོག་རྣམས་སུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཞེས་

གསུངས་པ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་བསོད་ནམས་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་དང་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རོགས་རྱིམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣བ༦ན། སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥ན༢ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༤ན༦ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  8  

ལ་ཡང་ཡང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་དབང་འོག་མ་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་ག་གཏན་མ་བས་པ་ལ་དབང་

གོང་མ་འབའ་ཞྱིག་བསྐུར་ཀང་དབང་ཐོབ་པའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་པས། དེ་འད་བ་དེ་ལ་

རོགས་རྱིམ་བསན་པ་ན། གང་ཞྱིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྱིས། །དབང་བསྐུར་མེད་པར་

འཆད་བེད་པ། །སོབ་དཔོན་སོབ་མ་ཤྱི་མ་ཐག །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་

འགྲོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ལྟར། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་

ངེས་དོན་རོགས་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱི་བ་མེད་

དེ། ཚུལ་དེ་ཉྱིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བཀག་

པའྱི་ཁུངས་དངས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཡྱིན་ལ། དངས་པའྱི་ལུང་དེའྱི་དོན་

བཤད་པ་ནྱི་འདྱིར་གལ་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ངེས་དོན་གྱི་སྔགས་རོགས་རྱིམ་གྱི་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་དེ་ཡྱིས་གལ་ཏེ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ནྱི་གདུལ་བ་

བོ་ཐ་མ་ཐོག་མར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མོས་པའྱི་དོན་དང་གདུལ་

བ་དབང་པོ་མཆོག་ཡྱིན་ཀང་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྱིམ་གྱིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་

བས་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རོགས་པའྱི་ལམ་གྱི་སོད་རུང་དུ་བ་བའྱི་དོན་དུ་

གཙོ་བོར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སེ། གཙོ་བོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་

དོན་དང་། རོགས་རྱིམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོད་རུང་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་གང་

དུ་འཐོབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་དུ་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དབང་གོང་མ་རྣམས་གང་དུ་འཐོབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇྱི་
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ལྟ་བུ་སྙམ་ན། འདྱིར་རོགས་རྱིམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་

ལྟ་སེ། དབང་གོང་མ་ལ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་བུམ་དབང་ནྱི་རྱིག་མའྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཐོབ་པས་སྐུ་རོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། གསང་དབང་ནྱི་བྷ་གའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཐོབ་པས་གསུང་རོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་དབང་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། དབང་བཞྱི་པ་དོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཐོབ་པས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དབང་གོང་མ་རྣམས་གང་དུ་འཐོབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

འགྱུར་གྱི། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཚོན་ལྔ་ལྡན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་གོང་མ་དེ་

དག་འཐོབ་པ་མྱིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། དབང་གོང་མ་བསྐུར་བའྱི་སྔོན་དུ་ཚོན་ལྔ་ལྡན་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་སོགས་མྱི་དགོས་པར་སོན་པ་མྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་

ཞེས་སོགས་མཇུག་བསྡུ་བ་སེ་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་སོ། །

འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ ངམ་སོགས་ ན་རེ། གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་རབ་གནས་ཀྱི་ཚེ་ལྷ་

ལ་དབང་གོང་མ་དག་བསྐུར་མྱི་དགོས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་འབེལ་

མེད་དེ། ལྷ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་དབང་བདུན་བསྐུར་བའྱི་དོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་དགོས་པར་བསན་ཅྱིང་། དབང་གོང་མའྱི་དོན་དུ་མྱི་དགོས་

པར་བསན་པས་ལྷ་ལ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་མྱི་དགོས་པར་ག་ལ་འགྲུབ། གཞན་དུ་ན་

སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་ཡང་དབང་གོང་མ་བསྐུར་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། སོབ་མ་

ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་དབང་བདུན་གྱི་དོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་

དགོས་ཤྱིང་། དབང་གོང་མའྱི་དོན་དུ་མྱི་དགོས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་བརོད་
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ན་ལན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། 

གཉྱིས་པ་ཞུས་པའྱི་ལན་གྱིས་མཚམས་སྦར་བའྱི་རྐང་པ་ཐ་མའྱི་ཚིག་དོན་

བཤད་པ་ནྱི། ཟླ་བ་བཟང་པོའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཞུས་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འོག་ནས་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྱིམ་པས་བསན་ཏོ། །སོན་པ་པོ་དང་ཞེས་སོགས་མཇུག་

བསྡུ་བའོ། །དེ་ཡང་འོག་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གསུང་བ་པོ་

དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་ལན་སོན་པ་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ལན་གྱིས་མཚམས་སྦོར་བའྱི་

ཚིག་དང་ཟླ་བ་བཟང་པོས་ཇྱི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་ཚིག་བསྡུས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་

པས་སྙེ་མདོ་པས་རྐང་པ་ཐ་མ་སྡུད་པ་པོའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པར་སྨྲས་པ་ལ། སྤན་རས་

གཟྱིགས་བཀག་གོ །ཞེས་ རང་། སུན་འབྱིན་པ་ནྱི་གསལ་བེད་པས་བཞེད་དེ། ཞུས་

པའྱི་ཚིག་གསན་ནས་དེའྱི་ལན་གསུངས་པ་ཞེས་པ་ལན་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་བསྡུས་

དོན་འགོད་པ་དང་། དེ་སོན་པའྱི་གསུང་དུ་སྨྲ་བ་ལས་ནོར་བ་ཆེ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་

སོམས་ཤྱིག །

མདོར་བསྡུས་དང་པོ་སོབ་དཔོན་སོགས་དང་ལས་རབ་འབམས་ཀྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས།

གཉྱིས་པ་ཞུས་པའྱི་ལན་མདོར་བསྡུས་དྲུག་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲུག་

ལས། དང་པོ་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་དང་ལས་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་ལྔ། དབང་བསྐུར་བ་པོ་བ་མ་ཡོངས་སུ་
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བརྟག་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། སོབ་མ་མཆོག་འབྱིང་ཐ་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་

བརྟགས་ཏེ་བསྡུ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ལས་རབ་འབམས་

སྒྲུབ་པ་ལ་གྲོང་ལ་སོགས་པའྱི་ཕོགས་དང་ས་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐབ་

ཁུང་ལ་སོགས་པ་དགུའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་གནས་པ་གསུམ་པའྱི་སོགས་ཁོངས་ནས་

འཕངས་པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་སེལ་ཏེ་བསན་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བ་མ་བརྟག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཇྱི་ལྟར་བརྟག་པའྱི་

ཚུལ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦར་ནས། བ་མ་བརྟག་པའྱི་ཚུལ་

དངོས་འཆད་པའྱི་སྔོན་དུ་བརྟག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྱི། འདྱིར་ཞེས་

སོགས་ཏེ། མ་བརྟགས་པར་མཚན་ཉྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བ་མ་བསེན་ཏེ་དེས་ཆོས་

ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བསན་པའྱི་རེས་སུ་ཞུགས་པས་དམལ་བར་འགྲོ་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་

དམྱིགས་འབྱུང་བའྱི་དོན་ནོ། །དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས་ཀང་། འདོད་པའྱི་དངོས་གྲུབ་

སོབ་དཔོན་ཞལ་གྱི་རེས་འབང་བར། །མ་ལུས་རོ་རེ་ཐེག་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པས་གསུངས། །དེ་ཕྱིར་སོབ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བ་མ་གསེར་བཞྱིན་དུ། །ཡོངས་

སུ་བརྟགས་ན་སྱིག་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་དངོས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་བ་མ་ཡྱིན་པས། སུ་རུང་རུང་ལ་”བསེན
1
་དུ་མྱི་རུང་བར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥ན༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦བ༣ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧ན༣ན།  བསེན    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧བ༢ན།  བརེན
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མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་བརྟགས་ནས་ལྡན་པ་ལ་”བརྟེན
1
་དགོས་པའྱི་དོན་”ནོ

2
། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསེན་བ་དཔལ་ལྡན་བ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད། སང་བ་གདུག་

པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་བསེན་པར་འོས་པའྱི་བ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྱི་

ཕྱིར་བསེན་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། དང་པོར་ཞེས་སོགས་ཏེ། དང་ངེས་ཀྱི་དམ་

ཚིག་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། དེ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་རྩ་ལྟུང་དང་མྱི་ལྡན་པའོ། །རོ་རེ་ཐེག་

པར་གནས་ཞེས་པ་ལ། འདྱིར་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྒ་གང་ལ་འཇུག་པའྱི་མཚན་གཞྱི་ནྱི། 

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་རོ་རེ་ཐེག་པ་

ཞེས་པའྱི་སྒ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། མུ་སེགས་སོགས་ཀྱིས་མྱི་ཕེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་

རེ་སེ། ཐར་བ་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེར་ལམ་འདྱིས་ཚེ་གཅྱིག་

ལ་འགྲོ་བའྱི་ཕྱིར་བ་ན་མེད་པའྱི་རོ་རེ་ཐེག་པའོ། །དེ་ལ་སོགས་གོ་སའོ། །དེ་ཉྱིད་ཅེས་

སོགས་ནྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བས་པའྱི་དོན་ཏོ། །མ་ཆགས་པ་

དང་དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་དོན་ཡང་གོ་ས་སེ། རྣམ་པ་མང་པོས་ཞེས་པ་ནྱི་གཉེན་པོ་སྒོམ་

པའྱི་རྣམ་པ་མང་པོས་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །བཟོད་པའྱི་ཞེས་སོགས་ལ། འདྱི་ཕན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥ནབ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧བ༢ན།  བརེན    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧ན༤ན།  བསེན

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥ནབ༡ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧བ༢ན།  ནྟོ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦བ༣ན།  ཏྟོ



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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བཏགས་པའྱི་ལན་ལ་རེ་བ་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་ལ་"བལྟོས
1
་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གཞན་དོན་གྱི་དཀའ་སྤད་བཟོད་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའོ། །ལམ་ལ་ཞེས་པ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སོན་པ་དང་འཇུག་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་ཐུན་མོང་བ་སེ། དེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ངང་

ཚུལ་ཅན་ནོ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་

ལམ་ལ་ཞུགས་པ་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པས། དེ་དག་མྱི་ཟློས་པར་བཤད་པར་བའོ། །དེ་

འད་བསེན་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི་བ་མ་དེ་ཞེས་སོགས་སོ། །

རོགས་རྱིམ་པའྱི་བ་མ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཁད་པར་བ་དང་། དེ་འདའྱི་བ་

མའྱི་ཆེ་བ་དང་བཅས་པ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ལས་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། སྐུ་ཡྱིས་སོ་ཞེས་པའྱི་

བར་རོ། ཞེས་པ་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བསེན་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་མཇུག་བསྡུ་

བའོ། །མཚན་ཉྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བ་མ་མ་

རེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི། དཔལ་དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས། རྩོད་ལྡན་དབང་གྱིས་བ་མ་

སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་འདེས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྱིག་པ་མེད་པ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །གང་ཞྱིག་

ཡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཡང་ནྱི་ལེགས་དཔད་ནས། །བུ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དེ་ལ་"བརྟེན
2
་པར་

འགྱུར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཚན་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བ་མ་མ་རེད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧ན༡ན།  བལྟོས    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧བ༢ན།  ལྟོས  *འདྱི་ལར་བལྟོས་དང་ལྟོས་ཞེས་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་འབྱུང་མྟོད་རེ་རེ་བཞྱིན་མཆན་བཏབ་
མེད།

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧ན༥ན།  བརེན    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨ན༡ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨ན༦ན།  བསེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ནའང་། ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་ལ་"བརྟེན
1
་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་སང་བ་གདུག་པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་མཚམས་སྦར་ནས། བཤད་པ་དངོས་ནྱི། འདྱིར་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ཞེས་པ་

ནས་དེ་ནྱི་སང་བར་བའོ། །ཐབས་གང་གྱིས་སང་བར་བ་ཞེ་ན། འོག་མ་འོག་མའྱི་

ཞེས་པ་ནས་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ང་རྒྱལ་དེ་དག་དང་བལ་བའྱི་བ་མ་དམ་པ་ནྱི་ཡང་

དག་པའྱི་ལམ་རྱིག་པ་པོའ།ོ ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །”རྭ
2
་འགྱུར་དུ། དེས་ན་ཡང་དག་

པའྱི་ལམ་རྱིག་པས་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། སྙྱིང་རེ་དང་བལ་བ་ནྱི་སང་བར་བ་སེ། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་པ་ལྟར་སང་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཕལ་ཆེ་བ་གོ་ས་ལ། 

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ནྱི་ཆང་གྱིས་ར་རོ་ཞྱིང་ཡྱིད་རྣལ་དུ་མྱི་གནས་པ་ལ་བ་ཞྱིང་། 

སབས་འདྱིར་རྒྱུད་དུ་རྩུབ་མོའྱི་ཚིག་དང་བཅས་ཞེས་འབྱུང་བ་གོ་ས་བར་དགོངས་

ནས་འགྲེལ་པས་མ་བཤད་དོ། །དབང་པོའྱི་དོན་དུ་སོགས་ནྱི་གཉྱིས་སྦོར་གྱི་འཛག་

བདེ་ལ་སྲེད་པ་ཤས་ཆེ་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། རྩོད་པ་དགོད། དེའྱི་ལན་བསན། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལས་འདྱི་ལྟ་སེ། ཞེས་པ་ནས། དེའྱི་

ཕྱིར་བ་མ་སྐོན་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་བརྟག་པར་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སོབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧ན༦ན།  བརེན    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨ན༡ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨ན༦ན།  བསེན

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦ན༣ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨བ༢ན།  རྭ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧བ༡ན།  ར
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དཔོན་གྱི་ཡོན་ཏན་བང་བར་བའོ། ཞེས་པ་བ་མ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་བསེན་ཚུལ་

གྱི་ལམ་ལས་ཉམས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དོགས་པ་

བཀོད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བརྟག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། དོགས་པ་སྨྲ་

བ་པོས་དངས་པའྱི་ལུང་གྱི་དོན་གཞན་བཤད་པ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་སོམ་པ་མཆོག་

དམན་ལ་བསྙེན་བཀུར་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་དོགས་པ་དེ་ལ་ལན་བརོད་པར་བ་སེ། འདྱིར་ཞེས་པ་

ནས། ཞེས་པ་”གང
1
་བ་མ་བསེན་པ་ལ་སྐོན་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་བརྟག་ཏུ་མྱི་རུང་བའྱི་

དོན་དུ་བརོད་པར་བ་བ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་གྱི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ། སྙྱིང་རེ་མེད་ཅྱིང་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་སྙྱིང་རེ་མེད་པ་

ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ལས་བསྒལ་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་པས་

ཐེག་པ་མཆོག་གྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་མྱི་འོས་སོ། །ཁོ་བོ་ནྱི་ཞེ་སང་ཤྱིན་ཏུ་ཤས་ཆེ་

བའོ། །གདུག་པ་ནྱི་ལུས་ངག་གྱིས་གཞན་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ལ་དགའ་བའམ། 

འཁོན་འཛིན་དམ་པའོ། །ཁེངས་པ་ནྱི་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བའོ། །ཆགས་པ་ནྱི་ཡོ་བད་

ལ་ཀུན་འཛིན་དམ་པའོ། །མ་བསམས་པ་ནྱི་བསབ་པའྱི་གཞྱི་རྣམས་ལ་སྒོ་གསུམ་

ལྷོད་པར་འཇུག་པའོ། །རང་བསོད་ཅེས་པ་གཞུང་གཞན་དུ་སྤོམས་དང་བཅས་པ་

ཞེས་འབྱུང་བ་དང་དོན་འད་སེ། རང་གྱི་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་གཞན་ལ་ངོམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦ན༧ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩ན༢ན།  གང    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧བ༦ན།  ཡང
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པའོ། །སོབ་མ་ནྱི་བོ་བཟང་སེ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་དེ་ལྟ་བུ་བ་མར་བསེན་པར་མྱི་

བའོ། ཞེས་པ་སེ། ལུང་འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་དེ་ལས་སྔར་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་མ་མནོས་

པའྱི་གོང་དུ་སྐོན་འདྱི་དག་ལྡན་མྱི་ལྡན་བརྟགས་ནས། ལྡན་ན་བ་མར་མྱི་བ་ཞྱིང་ཆོས་

ཀྱི་འབེལ་བ་མྱི་བ་བར་སོན་པའང་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པ་འདྱི་སྔར་བཤད་

པའང་གཙོ་བོར་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར། དེར་མ་ཟད་སྔར་བ་མར་

བས་ཟྱིན་ཀང་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བེད་པ་ནྱི་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་སོབ་མས་དེ་དང་

འགྲོགས་པ་སང་བར་བ་བ་ཉྱིད་དོ། ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་གྱི། སྐོན་མཐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ནས་མ་དད་པ་བ་བར་སོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཕྱིན་ཆད་

བ་མར་འཛིན་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བའྱི་ཞྱིང་དུ་འཛིན་པའྱི་ཁུར་དོར་ན་རྩ་ལྟུང་དང་

པོ་འབྱུང་བའྱི་གོ་སབས་ཀང་ཡོད་པས། སང་བར་བ་བའྱི་སོང་ཚུལ་རྣམ་དབེ་ཕེད་

དགོས་སོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གང་ཞྱིག་ཁྱིམ་པར་

གྱུར་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་བསྱི་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྤོད་པ་

དང་། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གཡོག་པོ་བེད་པ་དང་། ཞྱིང་པ་དང་། 

ཁེ་ཚོང་པ་དང་། ཟས་ནོར་གྱི་ཕྱིར་ཆོས་སོན་པ་དམ་ཆོས་འཚོང་པའྱི་རྨོངས་པ་དེ་

”ས
1
་ལ་རོ་རེ་འཛིན་པ་མྱིན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སང་བའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་སྐོན་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་བ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་ཡང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩བ༤ན།  ས    ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༨བ༢ན།  -ས
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སོབ་དཔོན་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་ལས་གསུངས་པ་ཞེས་པ་འདྱི་ལ། ཁ་ཅྱིག་ ངམ། སོབ་

དཔོན་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྱི་ཚུལ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པ་ཞེས་འཆད་པ་

ནྱི་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་སེ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ན་འདྱིར་དངས་པ་འདྱི་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། པདྨ་དཀར་པོས་བྷ་བའྱི་ལྷའྱི་ལུང་ཁུངས་སུ་འདེན་པ་ཡང་འཐད་དཀའ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འོག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་ལས་ཞེས་དངས་པ་རྣམས་ཀང་

འདྱི་དང་ཁུངས་གཅྱིག་པར་བ་དགོས་པ་འདུག་པ་ལ། དེ་དག་ཀང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

ན་མེད་པ་མང་པོ་སང་ངོ་། །

དེས་ན་འདྱི་དག་ནྱི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྱི་སབས་ལས་

དངས་པར་བས་ན་ལེགས་པ་འདའོ། །ལུང་དངས་པ་ཚན་པ་གསུམ་གྱི་གཞན་

རྣམས་གོ་ས་ལ་དེ་ཉྱིད་བཅུ་འོག་ཏུ་འཆད་ཅྱིང་། རྟགས་ཅན་ཞེས་པ་རྣམས་རབ་བྱུང་

གྱི་རྟགས་ཅན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཀང་གོ་ས་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཡོན་ཏན་ཇྱི་

ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ལས་ཀང་བསེན་བའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ་འདྱི་

ལྟ་སེ། ཞེས་སོགས་ལ། དེ་ཉྱིད་བཅུ་ནྱི་རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རོ་རེ་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་

གྱི་ལེའུ་ཐ་མ་ལས། ཕྱིར་བཟློག་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། །གསང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་དང་། །ཁ་སྦོར་འབེད་པའྱི་ཆོ་ག་དང་། །གཏོར་མ་རོ་རེའྱི་བཟླས་པ་དང་། །དག་

ཤུལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག་དང་། །རབ་ཏུ་གནས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ། །གསང་བའྱི་དེ་

ཉྱིད་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཏྱིང་འཛིན་ཕག་རྒྱ་དང་། །སངས་སབས་འདུག་

སངས་བཟླས་བརོད་དང་། །སྦྱིན་སྲེག་མཆོད་པ་ལས་སྦོར་དང་། །སར་སྡུད་པ་ཡྱི་

རྣམ་པ་ནྱི། །ཕྱིའྱི་དེ་ཉྱིད་བཅུ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་ནང་གྱི་དེ་ཉྱིད་བཅུ་དང་ཕྱིའྱི་དེ་ཉྱིད་བཅུ་
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གསུངས་པ་དག་སེ། འདྱི་དག་གྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་བདག་གྱི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའྱི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བཅུ་པ་སོགས་ལས་

ཤེས་པར་བའོ། །བ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་དེ་ཉྱིད་བཅུ་པོ་འདྱི། བརྟན་ཞྱིང་དུལ་ལ་

བོ་གྲོས་ལྡན། ཞེས་སོགས་ལ་བས་པས་ནྱི་རང་རྟགས་ཆེན་པོ་བསན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཤོང་འགྱུར་དུ། རྣམ་པར་དཔད་པར་བ་སེ། ཅྱི་སེ་རྣམ་པར་མྱི་

དཔད་ཅེ་ན། ཞེས་པ་འདྱི་འགྱུར་མ་བདེ་བས། དཔང་གྱིས། འོན་ཀང་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གཞན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་ཅྱི་སེ་རྣམ་པར་མྱི་དཔད་ཅེ་ན། ཞེས་བསྒྱུར་

བ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་བའོ། །དེ་ཡང་རྩོད་པ་སྨྲ་བ་པོས་དངས་པའྱི་ལུང་དང་

པོ། སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བང་བ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་ནས་

དོགས་པ་བསལ་བ་དེ་ལྟར་བརོད་པ་འོན་ཀང་། རྩོད་པ་སྨྲ་བ་པོས་དངས་པ་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་སྔ་མ་ལས་གཞན། དབང་མཆོག་ཐོབ་གང་རོ་རེ་ཡྱི། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་

གསུངས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ལ། ཅྱི་སེ་རྣམ་པར་མྱི་དཔོད་ཅེ་ན། ཞེས་དྱི་བ་བཀོད་

ནས། དེའྱི་ལན་དུ་ལུང་དེའྱི་དོན་ལ་དང་ངེས་ཀྱི་འཆད་ཚུལ་གཉྱིས་མཛད་པ་ལ། 

ཐོག་མར་ངེས་དོན་བཤད་པ་ནྱི། དབང་མཆོག་གང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དང་ངེས་ཀྱི་ཚུལ་གཉྱིས་སུ་འཆད་དགོས་པར་བསན་ནས། དེ་

ལ་རེ་ཤྱིག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་ངེས་དོན་དངོས་འཆད་པ་ལ། དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ཀྱི་

མདུན་དུ་ཞེས་པ་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པ་ལས། མཆོག་གྱི་སྒ་ནྱི་གཙོ་བོ་དང་། །དང་

པོ་རྩེ་མོ་མདུན་གྱི་དོན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཆོག་དང་མདུན་ལ་སད་དོད་ཐུན་

མོང་བ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་མདུན་དུ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་མྱི་ལེགས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསྒྱུར་
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དགོས་ཏེ། དབང་མཆོག་ཐོབ་གང་ཞེས་པའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱི་ནས་ངེས་

པའྱི་དོན་ཏོ་ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་གཞུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཚིག་ཉུང་ངུས་བརོད་ན་འདྱི་

ཡྱིན་ཏེ། དབང་མཆོག་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་

པའྱི་སད་ཅྱིག་མ་ཐ་མ་སེ། དེ་ཉྱིད་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་གང་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་ཤཱཀ་

སེང་གེ་ནྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པའྱི་རོ་རེའྱི་སོབ་དཔོན་ཡྱིན་ལ། དེ་ཉྱིད་ལ་ཕོགས་

བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་

དུས་གསུམ་དུ་བོན་ནས་ཕག་འཚལ་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

རྣམས་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྒས་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྱི་རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་ལ། ཕོགས་བཅུའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་

བོན་ནས་ཕག་འཚལ་བར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བང་སེམས་དེ་དག་གྱིས་

ཕག་འཚལ་བའྱི་ཚེ། བང་སེམས་དེ་དག་གྱི་ཅོད་པན་གྱི་རྱིགས་བདག་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བཏུད་པ་ཡྱིན་པས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། ཞེས་བ་

བའྱི་དོན་ཏོ། །

དང་དོན་དུ་བཤད་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་སེང་འོག་ཕོགས་

མཚམས་ན་གནས་པའྱི་སོབ་མའྱི་ལུས་ལ་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཞེས་

དང་། དེ་དག་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརོད་ནས། སོབ་མ་དེ་

དག་ཕུང་པོ་དང་བཅས་པས་རང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་དུས་གསུམ་

དུ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་འདྱིར་དང་ངེས་ཀྱི་བཤད་

པ་དེ་ལྟར་མཛད་པའྱི་ལུང་འདྱི་དང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པར། དབང་བསྐུར་མཆོག་ཐོབ་
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རོ་རེ་ཡྱི། །སོབ་དཔོན་ལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས། །ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་

བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་དུ་ནྱི་མངོན་ཕག་འཚལ། ཞེས་འབྱུང་བ་འད་ལ། སྒྱུ་

འཕྲུལ་ད་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྱིམ་པར་ཕེ་བ་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། དེ་ལྟར་གསུངས་ཤྱིང་དོན་

འདྱི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་ཀང་། རྱིགས་

ཀྱི་བུ་མདོར་བསན་ན་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇྱི་སྙེད་འཁོད་ཅྱིང་འཚོ་སྐོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་

དུ་ལྷགས་ནས། སོབ་དཔོན་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོད་པས་

ཡང་དག་པར་མཆོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དེ་དང་དེར་འགྲོ་ཞྱིང་། ངག་རོ་རེའྱི་

ཡྱི་གེ་ཡང་འདྱི་སད་དུ་འབྱིན་ཏོ། །བདག་ཅག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ཕའོ། །བདག་ཅག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མའོ། ཞེས་བ་བ་ནས། 

བདག་ཅག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོན་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་དུའོ། 

ཞེས་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། 

རྒྱུད་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། ཙེ་ལུ་པ། ཤཱནྱི་པ་དྱི་མེད་སྦས་པ་ལ་

སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་སྒ་སོར་བཞག་གྱི་བཤད་པ་མཛད་ཅྱིང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་

པ་རྩོམ་པ་པོའྱི་བཞེད་པ་ཡང་། སྒ་སོར་བཞག་གྱི་ལུགས་སུ་སང་བས། སྤྱིར་ལུང་དེ་

ལ་སྒ་སོར་བཞག་གྱི་བཤད་པ་ཁས་བང་དུ་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ལ། སེམས་འགྲེལ་

སོར་གསུམ་གྱི་ལུགས་ལ་ཡང་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིས་འདུད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་བཞེད་པ་མྱིན་ཏེ། དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས། ཡོན་ཏན་

ལྡན་པའྱི་སྲས་རྣམས་ལ་ནྱི་འཁོར་བ་འཇོམས། །རང་ལུས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་
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གནས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སོན། །དེ་ནྱི་བ་མ་དཔལ་ཏེ་བ་མ་དཔལ་གཞན་མྱིན། །དཔག་མེད་

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་རྟག་ཏུ་དེ་ལ་མཆོད། །ཕོགས་བཞུགས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འགྲེལ་

པ་འདྱིར་འཆད་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་མཛད་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རོ་རེའྱི་

ཚིག་རེ་རེ་ཡང་དོན་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ལ་བཤད་དུ་རུང་བ། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། 

ཚིག་གཅྱིག་ལ་ཡང་ས་ཚོགས་དོན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས། རྒྱུད་ཚིག་དེ་

ལ་སྒ་སོར་བཞག་གྱི་བཤད་པ་ལས་གཞན་པའྱི་བཤད་པའྱི་སྒོ་གཞན་ཡང་ཡོད་ཅེས་

སོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་སོམ་པ་མཆོག་དམན་ལ་བསྙེན་བཀུར་སོགས་

ཀྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར་ངུར་སྨྲྱིག་འཛིན་པའྱི་ཞེས་སོགས་སྤྱིར་བཏང་ཡྱིན་

པ་ལ། དམྱིགས་བསལ་ནྱི་ཁྱིམ་པ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །ཆོས་འཆད་པའྱི་ཚེ་ཡང་

འཇྱིག་རྟེན་གྱིས་སོད་པའྱི་དགག་བ་ཡོད་ན་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ་ཞེས་སོགས་

དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སོབ་མ་རབ་བྱུང་གྱིས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཁྱིམ་པ་དང་། སོབ་མ་དགེ་

སོང་གྱིས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུ་བསབ་ཚིགས་ཀྱིས་གཞོན་པའྱི་གསར་

བུ་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ཡང་། མཆོག་མྱིན་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལུང་

གཉྱིས་པོ་དེའྱི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྱི། འདྱིར་གལ་ཏེ་ཁྱིམ་པའམ་གསར་བུ་དག་

ཀང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དགེ་སོང་དང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་མཚུངས་

པར་གྱུར་ན། དེའྱི་ཚེ་དེ་དག་བསྙེན་བཀུར་སོགས་ཇྱི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། མཆོག་མྱིན་

ཞེས་སོགས་ཏེ་ཤེས་སའོ། །འདྱིར་འཇྱིག་རྟེན་གྱིས་སོད་པ་ནྱི་ཐོག་ཏུ་བབ་སེ། ཁྱིམ་
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པའམ་ཞེས་པ་ནས། གསར་བུ་ནྱི་སོ་སོར་ཐར་པའྱི་སོམ་པ་མཆོག་དང་མྱི་ལྡན་

ཞྱིང་། ཁྱིམ་པ་ནྱི་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་ཐོས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གལ་ཏེ་ལེ་ལོ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དེ་ལྟ་ན། སྔར་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་བངས་

ཤྱིང་ཐེག་པ་འོག་མ་དང་ཐུན་མོང་གྱི་སེ་སོད་དག་ཤེས་ནས། ཕྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་

གོང་མ་གོང་མའྱི་སོམ་པ་དང་ལམ་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་མྱི་བེད་དེ་བེད་

པར་རྱིགས་པས་སོ། །

ཀྱཻ་རོ་རེའྱི་ལུང་། དང་པོར་གསོ་སྦོང་སྦྱིན་པར་བ། ཞེས་སོགས་ལ་བ་མ་སྔ་མ་

དག་འཆད་མོད། དེས་དངོས་སུ་དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་མ་བསན་ཀང་། མཚོན་

ནས་གོ་ནུས་པ་ལ་བེད་ན་རུང་བ་ཙམ་མོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ནས། མྱི་བའོའྱི་བར་གྱི་ཤེས་

བེད་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྱིས་ལ། གཡེམ་བཅས་ཕག་

འོས་མཆོད་འོས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་པའྱི་ལམ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཆོས་རེ་

བུས་བཅོས་པ་ལེགས་སོ། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་བསོད་སྙོམས་ཀྱི་”སོངས
1
་མོ་སྤོད་པ་

དང་ནྱི། གོས་དམར་གོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དགེ་སོང་དེ་ལ་སོབ་དཔོན་དུ་འཛིན་

པ་སོབ་མ་ངན་པའྱི་བདག་ཉྱིད་གང་ངོ་ཚ་ནས། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་

བཅས་པའྱི་ཁྱིམ་པ་ཕག་འོས་མཆོད་འོས་ཀྱི་སོབ་དཔོན་དུ་བས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

པའྱི་ལམ་སེ་བསན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་འབེལ་ལོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡ན༦ན  སྟོངས    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢ན༥ན།  སྟོང



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།

  23  

བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྐང་པ་འོག་མ་གསུམ་ཡང་ཆོས་རེ་བུས། སྱིག་ཅན་ཀ་ཀོའྱི་

ཆོས་དགའ་རྣམས། །ཞེ་སང་དུ་འགྱུར་དེ་ཡྱི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་གོས་དཀར་

དགའ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་གང་གྱི་ཚེ་གོས་དམར་གོན་པ་

མཐོང་བར་གྱུར་ནས། རྒྱལ་པོ་སྱིག་ཅན་ཀ་ཀོའྱི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཞེ་སང་དུ་

འགྱུར་བ་དེའྱི་ཚེ། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱལ་པོའྱི་སེམས་བསྲུང་བས་གོས་

དཀར་པོ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་རྟགས་རྣམ་པར་ཉམས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཇྱིག་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །

འདྱིར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་བ་འཛིན་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ནྱི་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་གོས་དཀར་པོ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཡུལ་ཤམྦྷ་

ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞེས་སོགས་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་སྔགས་ཀྱི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་

བ་ཡང་ཞེས་སོགས་དང་། གང་ཞྱིག་བ་མར་འོས་པའྱི་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡོད་

ཀང་། གང་བ་མར་བས་ན་བསན་པ་ལ་གནོད་པའྱི་གནས་སབས་ཐོབ་པར་འགྱུར་

བ་རབ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་དག་བ་མར་བསེན་པར་བེད་ན་འདྱི་ནྱི་དགེ་འདུན་ལ་བརས་

པ་ཆེན་པོ་སེ། ངེས་པ་འདྱི་ནྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་བསན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཁྱིམ་གྱི་

འདུ་འཛི་དང་སྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པས་དབེན་པ་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བེད་

པའོ། །འདྱིར་དཔང་གྱིས། རྣམ་པར་དབེ་བ་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བེད་པའོ། ཞེས་

བསྒྱུར་ཡང་ཤོང་འགྱུར་ཉྱིད་ལེགས་སོ། །འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་བསན་

པའྱི་རྩ་བ་སོ་སོར་ཐར་པ་དང་། འདུལ་བའྱི་བསབ་པ་ལ་ཆེས་ཆེར་གུས་པ་བསྐེད་པ་

དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསན་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་དོན་དུ་ནན་ཏན་དུ་མཛད་པ་
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སེ། བསན་པ་གནས་མྱི་གནས་ནྱི་འདུལ་བའྱི་བསབ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་གནས་

མྱི་གནས་ཀྱི་རེས་སུ་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་སོབ་མ་མཆོག་འབྱིང་ཐ་མ་གསུམ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ཏེ་བསྡུ་བའྱི་ངོ་

བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་ལ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། འགྲེལ་པས་སོབ་མའྱི་དབེ་བ་དང་བསྡུ་

ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །སོབ་མ་འབྱིང་

པོ་དེ་ཡང་ཕུགས་སུ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་གཉེར་ཡང་། གནས་སབས་སུ་

བསྐེད་རྱིམ་མཐར་ཕྱིན་མ་ཐག་ནས་རོགས་རྱིམ་བསྒོམ་པ་ལ་མྱི་འབད་པར། འཇྱིག་

རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་དག་གྱིས་ཡྱིད་དངས་ནས་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ། སོབ་

མ་མཆོག་ནྱི་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན་པས། དབང་གོང་མས་བསྡུ་བར་བ་བའྱི་གདུལ་

བའྱི་གཙོ་བོ་སོབ་མ་མཆོག་དང་། འབྱིང་པོ་གཙོ་བོར་དབང་བདུན་གྱིས་བསྡུ་དགོས་

པར་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི། སོབ་མ་མཆོག་ལ་དབང་བདུན་བསྐུར་མྱི་དགོས་པར་སོན་པ་

མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སོང་པ་

ཉྱིད་དང་། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྙྱིང་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འཇྱིག་

རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་མྱི་གཡོ་བ་དེ་ནྱི། 

ཞེས་དང་། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་དགེ་འདུན་གྱི་བསྱི་གནས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་

ཞེས་དང་། བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་ཡང་དོན་དུ་མྱི་གཉེར་བའྱི་སོབ་མ་ཐ་མ་ཡང་ཞེས་པ་སེ། 



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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གཞན་རྣམས་ནྱི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ལས་རབ་འབམས་སྒྲུབ་པ་ལ་གྲོང་ལ་སོགས་པའྱི་

ཕོགས་དང་ས་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ལ་གཉྱིས། 

དབང་བསྐུར་དང་རྒྱུད་འཆད་པའྱི་དུས་ཀྱི་ངེས་པ་དང་། དབང་བསྐུར་དང་ལས་

རབ་འབམས་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབང་

བསྐུར་བའྱི་དུས་ངེས་པ་དང་། རྒྱུད་འཆད་པའྱི་དོན་དུ་རྣལ་འབོར་མ་མཆོད་པའྱི་

དུས་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའྱི་གནས་དང་

དུས་ངེས་པ་དང་། དུས་ཀྱི་ངེས་པ་དེས་རེས་འཇུག་གྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་དབང་

བསྐུར་བའྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱིས། ཞེས་པ་ནས། དེ་ནས་བ་རྒོད་ཕུང་པོའྱི་

རྱིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཞྱིང་ཐེག་པ་གསུམ་བསན་པ་མཛད་ནས། ས་གའྱི་ཟླ་

བ་ནས་བརྩམས་པའྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་པ་ནག་པའྱི་ཉ་ལ། སྔོན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་དང་

སྲོང་ཞྱིག་གྱིས་འབས་སོ་བའྱི་ཆར་ཕབ་པའྱི་རྱི་ལ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཞེས་

གྲགས་པ་སེ། ཤྲྱི་ནྱི་དཔལ་ལོ། །དྷཱ་ན་ནྱི་སོ་བའོ། །ཀ་ཊ་ཀ་ནྱི་སྤུངས་པའོ། །དེར་

མཆོད་རྟེན་གྱི་ཁྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཞེས་བ་བ་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་དབེ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། དེའྱི་སེང་བུམ་པའྱི་ནང་

དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཅན་དང་

པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་སྤོས་སོ། །རྭས་འདྱི་ལའང་

ཆ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཅན་ཞེས་བས་སོ། །འདྱིར་རྒྱུ་སར་གྱི་ཞེས་པ་ནས། 
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ཕོགས་བཞྱིར་ཁབ་འཇུག་སོགས་བཞྱི་རེ་རེས་ཀ་བ་བདུན་བདུན་ཁེར་ནས་འོངས་

པ་དག་བཙུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕྱི་རོལ་རྒྱུ་སར་གྱི་གྲངས་ཀྱི་ཀ་

བའྱི་རྣམ་པར་དབེ་བས་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །སྔར་ནང་ལེར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒ་བཤད་

ལ། འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གནས་གང་དུ་སྤོས་པའྱི་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྒ་བཤད་པའོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ལ་བ་མ་ཁ་ཅྱིག་ ངམ། ཀ་བ་གཉྱིས་གཉྱིས་བར་གྱི་

གནས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ནྱི་ཕོགས་བཞྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཆའྱི་དབེ་བས་གནས་སོ། །ལྷག་མ་ཀ་

བའྱི་བར་གྱི་གནས་བཞྱི་ནྱི་སྒོ་བཞྱིར་དོན་གྱིས་གསལ་ལོ་ཞེས་འཆད་ལ། རྨའྱི་

འགྱུར་ལ། སྒོའྱི་ལོགས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ནྱི་ཟླ་བ་ཕེད་ཀྱི་ཆའྱི་དབེ་བས་སོ། ཞེས་འབྱུང་

ཞྱིང་། དེ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སྒོ་ལོགས་

ཉེར་བཞྱི་ཡོད་པ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཟླ་ཕེད་ཉེར་བཞྱི་དག་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོན་ཀང་དོན་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འོ་ན་ཀ་བ་ཉེར་བརྒྱད་པོ་དེ་གནས་གང་དང་གང་དུ་བཙུགས་ཤེ་ན། དེ་

བཞྱིན་དུ་ཀ་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས། ཀ་བ་གང་དུ་བཙུགས་པའྱི་གནས་ཉྱི་ཤུ་

རྩ་བཞྱི་ནྱི་ཕོགས་བཞྱིའྱི་ཆའྱི་དབེ་བས་སོ། ཞེས་པས་ཕོགས་བཞྱི་པོ་རེ་རེར་ཀ་བ་

བཙུགས་པའྱི་གནས་དྲུག་དྲུག་སེ་ཉྱི་ཤུ་བཞྱིར་བཤད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ལྷག་མ་ཀ་

བ་བཞྱི་མཚམས་བཞྱིར་བཙུགས་པར་ཤེས་སོ། །གཞན་གྱི་འོག་གྱི་ཞེས་སོགས་

འདྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་པ་དུས་འཁོར་

གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གསལ་བར་བཤད་པས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་

ལས་བཤད་པ་དང་མྱི་འད་ཞྱིང་། འོག་ཏུ་བསྡུས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་སྐུ་གསུང་
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ཐུགས་རོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་སེང་དུ་རྩ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་

རྒྱུ་སར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤོས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གནས་དེར་ནག་པའྱི་ཉའྱི་ཉྱིན་ཞག་དེ་

ཉྱིད་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་མ་འོངས་པའྱི་ཞེས་པ་ནས་ཞེས་པ་ནྱི་དབང་ལ་སོགས་

པའྱི་ངེས་པའྱི་ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྱིགས་སོ་དྲུག་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་སམ། ཞེས་དང་། ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བས་ཕྱིའྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དག་བཟའ་བ་དང་ཞེས་སོགས་དང་། ཅྱི་སེ་ཉན་

པ་པོ་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཀྱི་འབོར་པ་མེད་པ་མང་བར་གྱུར་པ་ལ། མཉན་པར་འོས་

པའྱི་སོབ་མ་འབོར་པ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞྱིག་རྒྱུད་ཐོས་པ་དོན་དུ་གཉེར་ན། ཞེས་པ་

ནས། འབོར་ལྡན་དེའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཏེ། དེས་རྣལ་འབོར་མ་མཆོད་

པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་སྦར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། འབོར་པ་མེད་པ་གཞན་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྒྱུད་མཉན་ནོ། །འདྱིར་ཞེས་པ་ནས། ཡོ་བད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་

མ་ལུས་པ་བཏང་བའྱི་ཀུན་སངས་ཀྱི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ནྱི་རས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་

དགོས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་ཅྱིང་། དེ་དག་ལ་རྒྱུད་བསན་པའྱི་དོན་དུ་བ་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་མཆོད་པ་མེད་ན་ལོ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱུད་མྱི་བསན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དེ། 

ཞེས་པ་ནས། བསམ་པ་དག་པ་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་སེ། མཆོད་པ་ལ་སོགས་

པའྱི་དངོས་པོ་གཙོ་བོར་བས་ནས་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 

ཞེས་རྒྱུད་བསན་པའྱི་དོན་དུ་རྣལ་འབོར་མ་མཆོད་པའྱི་ངེས་པའོ། །
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གཉྱིས་པ་དབང་བསྐུར་དང་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པའྱི་གནས་ལ་སོགས་

པའྱི་ངེས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦར་ནས། ཚིགས་བཅད་དྲུག་

པའྱི་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྱིས་དགེ་བ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ་ཞེས་པའྱི་

བར་གྱིས་བཤད་ནས། དབང་གྱི་དོན་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱི། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་གོ་

ས་བར་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་ཡང་རྩ་འགྲེལ་དེ་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་གོ་ས་བས་མ་བཤད་

དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ས་བརྟག་པ་དང་། ལས་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཁ་དོག་

དྱི་རོའྱི་སྒོ་ནས་བརྟག་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་འཇྱིག་རྟེན་ན་དམངས་

རྱིགས་ཁ་དོག་ནག་པོ་སོགས་སུ་གྲགས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། རོ་ལས་

སའྱི་རྱིགས་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལས་གང་”ལ་ས
1
་གང་”ཤྱིས

2
་པ་བསན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་

པའྱི་ལས་གང་གྱི་དོན་དུ་ས་གང་ཤེས་པ་གསུངས་པ་ཞེས་པ་ནས། དུག་གཞྱིལ་བ་

དང་། ལ་སོགས་པས་དབེ་བ་དང་། རྱིམས་སྐེད་པ་དང་། ཕུར་བུས་གདབ་པ་ཡང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡ན༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༦ན༦།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༤ན༤ན།  ལས  *ལ་ས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡ན༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༦ན༦།  ཤྱིས    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༤ན༤ན།  ཤེས
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སྔ་མའྱི་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བས་འགྱུར་ཏེ་ངེས་པའོ། ཞེས་དང་། ཁམས་ལྔ་པ་ནམ་མཁའ་

ནྱི་མཐའ་མ་མཐར་སྐེས་དག་གྱི་རྱིགས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ཡོན་ཏན་གཏེར་ལང་ཁུ་དེ་

ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་པ་སེ། 

སའྱི་མཚན་ཉྱིད་ངེས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ ངམ། སྔོན་པོ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཅེས་ཟེར་བ་ནོར་བའོ། །

གསུམ་པ་ས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཚན་ཉྱིད་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་མེད་ན་ཇྱི་ལྟར་

བསྒྲུབ་པ་ནྱི། འདྱིར་གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མཚན་ཉྱིད་འདྱི་རྣམས་

དང་ལྡན་པའྱི་ས་རེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་གནས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ས་མ་

རེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཞེས་པ་ནས། འོག་གྱི་ཆུ་

འབྱུང་བའྱི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའམ། རོ་བ་བརྟན་པོའྱི་མཐའ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་རྐོ་བར་བའོ། 

ཞེས་སོགས་ཏེ། ཕུར་བུས་གདབ་པ་སོགས་དྲུག་ལ་ནྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པ་ས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྱི་ངེས་པའོ། །གཉྱིས་པ་ལས་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའྱི་ཕོགས་བརྟག་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་སྤྱིའྱི་གྲོང་ལས་ཏེ་གྲོང་

སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ན་གྲོང་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དབང་ལྡན་རྣམ་བང་དུ་ཡང་ལས་སོ་སོ་བའྱི་

ཞྱི་བ་དང་རྒྱས་པ་དག་བའོ། །གྲོང་སྤྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་པར་བ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའྱི་

ཕོ་བང་གྱི་གནས་ལས་ནྱི་ཕྱིའྱི་ཕོགས་བརྒྱད་ན་རོ་བསྲེག་པའྱི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཡོད་དེ་

དེས་ན་དེའྱི་དབང་ལྡན་ནམ་བང་དུ་ཞྱི་བ་དང་རྒྱས་པ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཀྱི་ནང་གྱི་དབང་ལྡན་ནམ་ཞེས་སོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གྲོང་ཁེར་

གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་མེར་བསད་པའོ། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པ་པའོའྱི་བར་རོ། །
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བཞྱི་པ་དབང་བསྐུར་དང་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཐབ་ཁུང་ལ་

སོགས་པ་དགུའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་གནས་པ་གསུམ་པའྱི་སོགས་ཁོངས་ནས་འཕངས་

པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་སེལ་ཏེ་བསན་པ་ལ། དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་

པོ་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཐབ་ཀྱི་ངེས་པ་ལ་གསུམ། ཐབ་ཁུང་གྱི་དབྱིབས། ཐབ་ཁུང་ལ་

དགོད་པའྱི་མཚན་མ། ཐབ་ཁུང་གྱི་ཚད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། མཆོག་མྱི་འགྱུར་ལས་ཟུར་བདུན་པའྱི་ཐབ་

ཏུ་དགུག་པ་དང་། ཟུར་གསུམ་པར་དབང་དུ་བ་བ་འགྲུབ་ཀྱི་གཞན་མྱི་འགྲུབ་པར་

གསུངས་ལ། མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པར་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཟུར་

དྲུག་པ་ལ་རེངས་པ་དང་། ཟུར་བརྒྱད་པ་ལ་རྨོངས་པར་བཤད་པས་འདྱིར་གསུངས་

པ་འདྱི་དང་འགལ་བ་ལྟར་སང་། དོན་ལ་འགལ་བའྱི་སྐོན་མེད་དེ། དབང་དུ་བེད་པའྱི་

མེ་ལྷ་དང་མཚན་མ་དང་ཡམ་ཤྱིང་དང་། བསྲེག་རས་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་བདུན་པ་དང་

ཟུར་གསུམ་པ་གང་དུ་བས་ཀང་དབང་གྱི་ལས་འགྲུབ་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་དགུག་པ་ལ་

ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །རྡུལ་དང་གཅྱིན་ནྱི་རས་གཞན་དང་འབེལ་ན་ལས་གཉྱིས་ཀ་

འགྲུབ་པས་གཉྱིས་ཀར་སོས་པའོ། །ཟུར་བདུན་པར་དབང་”མ
1
་འགྲུབ་པར་གསུངས་

པ་ནྱི། དེར་དགུག་པའྱི་ལྷ་དང་མཚན་མ་དང་ཡམ་ཤྱིང་དང་བསྲེག་རས་ཀྱིས་དབང་

གྱི་ལས་མྱི་འགྲུབ་པར་དགོངས་པ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་རྨོངས་རེངས་ཀྱི་ཐབ་གཉྱིས་ཀ་

ལ་ཡང་རྱིག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་གདམ་ང་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་ཀང་། གཙོ་བོར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡བ༥ན།  མ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༦ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༧བ༡ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༤ན།  མྱི
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མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པ་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན། དབང་ལ་ཟུར་གསུམ་པ་དགུག་པ་

ལ་ཟུར་བདུན། རྨོངས་པ་ལ་ཟུར་དྲུག་རེངས་པ་ལ་ཟུར་བརྒྱད་པ་གཟུང་ངོ་ཞེས་བུ་

རྱིན་པོ་ཆེ་གསུང་ངོ་། །འདྱི་དག་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི་ཞེས་པ་དཔང་གྱིས་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ཞེས་

བསྒྱུར་བ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལྟེ་བའྱི་མཚན་མ་པདྨའོ་ཞེས་དང་། འདྱིར་

རྒྱུད་དུ་ལྕགས་སྒོག་དག་དང་སྦྲུལ་ཞེས་ཐབ་ཁུང་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་མ་སྔ་ཕྱི་གོ་

བཟློག་པ་ནྱི། སེབ་སྦོར་གྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། ཐབ་ཁུང་གྱི་སྙྱིང་པོའྱི་མཚན་མའྱི་ངེས་

པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐབ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚད་གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་ཏེ། ཁ་ཁེར་

དང་མཉམ་པའོ། ཞེས་པ་ལ་དཔང་གྱིས་མཚན་མའྱི་འཕེང་བ་ཡང་སེ་ཁ་ཁེར་ལ་ཀུན་

ནས་སོ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་རོ། །དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆུ་སྐེས་ཏེ། པདྨའྱི་འདབ་མ་རྣམས་

ནྱི་ས་གཞྱིའྱི་མཐར་ཐུག་པར་རྩེ་མོའྱི་འོག་ཏུ་བསན་པ་ཞྱི་བ་དང་རྒྱས་པའྱི་ལས་ལ་

མཛོད་ཏེ་ལས་གཞན་ལ་མྱིན་མྱི་བདག་ཅེས་བོད་པའོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་ཕུར་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་

ས་ལ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ནྱི། ལས་སོ་སོའྱི་ཕུར་བུའྱི་རྒྱུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ངེས་པ་སེ། 

སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་བུམ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ངེས་པ་ལ་གཉྱིས། 

བུམ་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་པ་དང་། བུམ་པའྱི་ཚད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། བཅུའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་

ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། སོར་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ཐད་ཀར་ཡྱིན་ལ། ལྟོ་བ་ཟླུམ་པོའྱི་སྦོམ་སའྱི་
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མཐའ་སོར་ལ་དེ་ཉྱིད་གསུམ་འགྱུར་རོ། །ལྟོ་བའྱི་འོག་མཐའ་ནས་ཁ་དང་མཆུའྱི་ཡ་

མཐར་ནང་གྱི་སེང་འོག་ལ་དང་བོར་བཅལ་བའྱི་སོར་ཉྱི་ཤུ་ནྱི་དཔངས་སོ། །ངེས་པའོ་

ཞེས་བ་བའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་གནས་པ་གསུམ་པའྱི་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ལས་སོ་སོའྱི་དུས་ཀྱི་

ངེས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་དང་ཐུན་ཕེད་གང་ལ་ལས་གང་བ་བ་དང་། ཞྱི་

རྒྱས་ལ་གདུག་པའྱི་དུས་དང་དུས་སྦོར་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སྔ་དོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་

གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ནྱི་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པ་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་སྦྱིན་

སྲེག་ཁོ་ནའྱི་དུས་འཆད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་འཆར་བའྱི་དུས་ཀྱི་དུས་སྦོར་ལ་གདུག་པའྱི་གཟའ་རྣམས་

ཞེས་སྦར་ཞྱིང་ལྷག་མ་ཤེས་སའོ། །

ལྔ་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་རས་ཀྱི་ངེས་པ་བཤད་པ་ལ་

གཉྱིས། ཡམ་ཤྱིང་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། ལས་སོ་སོའྱི་བསྲེག་རས་གཞན་

གྱི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འོ་མ་དང་བཅས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཞྱི་བ་ལ་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་ལ་

སོགས་པ་ལྔའྱི་ཤྱིང་གྱི་རྩེ་མོའྱི་ཆ་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱས་པ་ལ་དེ་དག་གྱི་རྐེད་

པའྱི་ཆ་ལས་བྱུང་བ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་སེ། ཡམ་ཤྱིང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་རྒྱས་པར་

ལོགས་སུ་འཆད་པས་འདྱིར་མ་བྱིས་ཏེ། ཡམ་ཤྱིང་གྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་

རོ། །
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གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཞེས་སོགས་ཏེའ། བྲུ་ལྔ་ནྱི་བུམ་རས་ཀྱི་

སབས་སུ་འཆད་པར་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཀ་ར་བྱི་ར་ནྱི་རྒྱ་བལ་ན་རྟ་བོང་གྱི་རོ་གསོད་

བེད། རྱིགས་དཀར་དམར་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དམར་པོ་ཡྱིན། བོད་ན་རེ་ལྕག་དཀར་

ནག་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནག་པོ་ལ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་འོང་བ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །སྦྱིན་སྲེག་གྱི་

རས་ངེས་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་ལྷག་མ་ཤེས་སའོ། །

དྲུག་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་གདན་

ཕོགས་གང་དུ་བེད་པའྱི་ངེས་པ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

གཤྱིན་རེར་གདན་བས་པའྱི་ཚེ་སོབ་དཔོན་ཁ་བང་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཆུར་གདན་བས་

པ་ན་སོབ་དཔོན་ཁ་ཤར་ལ་བལྟ་བ་དང་། དབང་ལྡན་དུ་གདན་བས་པ་ན་བདེན་བལ་

དུ་ཁ་བལྟ་བ་སོགས་ཏེ། བཤད་པར་བ་བ་གཞན་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

བདུན་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཐབ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྡུལ་

ཚོན་གདབ་པའྱི་ངེས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་ཞེས་སོགས་ཏེ། གཙོ་བོའྱི་གནས་ཀྱི་

པདྨའྱི་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོའ།ོ ཞེས་དང་། ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ལང་ཁུ་སེ། དཀར་

པོ་དང་ནག་པོ་བསྲེས་པའྱི་སྔོན་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་སེར་པོ་བསྲེས་པའྱི་གསེར་

མདོག་སེ། དེ་འདའྱི་སྔོན་པོ་དང་གསེར་མདོག་བསྲེས་པའྱི་ལང་ཁུ་དང་བཅས་པའོ་

ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་གསུང་ངོ་། །འོན་ཀང་ལང་ཁུ་སེ་ཞེས་པ་ཡར་བཅད་ཀྱིས་

བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་ན་ཞྱི་རྒྱས་ལ་དཀར་པོ་དང་བསད་

བསྐྲད་ལ་ནག་པོའམ། དབང་འགུག་ལ་དམར་པོ་དང་། རྨོངས་རེངས་ལ་སེར་པོ། 

ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ལང་ཁུ་དང་བཅས་པའོ། ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་པར་མངོན་ལ། 
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འགྱུར་མངས་ལས། དེ་ལྟར་ན་ཐབ་བམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དཀར་པོ་དང་། ནག་

པོ་དང་ཞེས་སོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐབ་ཁུང་

གྱི་ཕྱི་རོལ་དག་གམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བང་གྱི་

ས་ལ་ཕོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བའམ། གཙོ་བོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་དེ་དག་གྱི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆོ་

གས་རྡུལ་ཚོན་གདབ་བོ། །

དེ་ཡང་མདུན་གྱི་མེ་ལྷའྱི་ཞལ་དང་མཚན་མ་བཀོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབེ་

བས། ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང་བསད་བསྐྲད་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་གདན་ཡོད་པའྱི་ངོས་

ཤར་ཡྱིན་པས་ནག་པོ། ཞྱི་རྒྱས་ལ་དེ་བང་ཡྱིན་པས་དཀར་པོ། དབང་དགུག་ལ་དེ་

ལྷོ་ཡྱིན་པས་དམར་པོ་རྨོངས་རེངས་ལ་དེ་ནུབ་ཡྱིན་པས་སེར་པོར་བ་སེ། མདུན་

བསྐེད་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །བདག་བསྐེད་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ན། ཞྱི་རྒྱས་ལ་གཤྱིན་རེར་གདན་བ་བར་གསུངས་པ་དང་། རྭ་བ་

གསུམ་དང་སྒོ་རྟ་བབས་ནྱི་བང་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། ཐབ་ཁུང་གྱི་ལྷོ་སོབ་

དཔོན་གྱི་གདན་ཡོད་པ་ངོས་དང་། བང་སྒོ་རྟ་བབས་ཡོད་པ་དངོས་སུ་གསལ་བར་

གསུངས་”ལ
1
། གཞན་ཡང་དེས་འགྲེའོ། །ཕག་རྒྱ་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་མཐའ་

དག་རོ་རེ་ཅན་གྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བ་དག་གྱིས་འགྱུར། །ཐབ་ཏུ་སྦྱིན་སྲེག་དག་ཀང་དེ་

བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཚན་མ་གཙོ་བོའྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣ན༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༨ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩བ༢ན།  ལ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༧ན༡ན།  སེ



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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འགོད་པ་བཞྱིན་དུ། ཐབ་ཏུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པའྱི་ཆོ་ག་དང་། མཚན་མ་འགོད་པ་ཡང་

གཙོ་བོའྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་བ་སེ། དེ་ལ་མདུན་བསྐེད་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་དབང་དུ་

བས་ན། ཞྱི་བ་ལ་མེ་ལྷའྱི་ཞལ་བང་དུ་བསན་ཅྱིང་གཙོ་བོའྱི་གཡོན་ཞལ་གཙོ་བོར་

སོན་པས་ཞལ་དེའྱི་ངོས་བང་ཡྱིན་ལ། ཞལ་དེ་བང་ལ་བསན་པ་ལྟར། མདུན་བསྐེད་

ཀྱི་མེ་ལྷ་ཡང་ཞལ་བང་ལ་བསན་པ་སེ། དེའྱི་ཚེ་སོབ་དཔོན་གྱི་གདན་བང་དང་ཁ་

ལྷོར་བལྟས་པ་ལུས་བསམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་སོ། །བདག་བསྐེད་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ན། ཞྱི་བ་ལ་སོབ་དཔོན་བདག་ཉྱིད་གཙོ་བོའྱི་གཡོན་ཞལ་གཙོ་བོར་

སོན་པས། ཞལ་དེ་བང་དུ་ཕོགས་པ་ལྟར་སོབ་དཔོན་བདག་ཉྱིད་ཀང་ཁ་བང་དུ་

ཕོགས་པས་མེ་ལྷ་ལ་ལས་བསྒྲུབ་པར་བཀའ་བསྒོ་ཞྱིང་། གདན་ཐབ་ཁུང་གྱི་ལྷོར་

འགྱུར་ལ། དེའྱི་ཚེ་མེ་ལྷ་ཞལ་ལྷོར་བསན་གྱིས་ལས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལུས་

བསམ་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །རྡུལ་ཚོན་གདབ་པའྱི་ངེས་པའོ་

ཞེས་བ་བ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྱིམ་

པས་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཐབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕུར་བུ་དགོད་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་དབེ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། བསང་གཏོར་ལ་སོགས་པ་བ་བ་དང་། 

རང་གྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་རོ་རེ་དག་ལས་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

བརྒྱད་པ་གནས་པ་གསུམ་པའྱི་སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་མཆོད་ཡོན་དང་སྦྱིན་

སྲེག་གྱི་སོད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྷའྱི་ཁ་དོག་ངེས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་མཆོད་ཡོན་གྱི་ཞེས་

སོགས་ཏེ། འགྱུར་མངས་དང་རྩ་མྱིས་སྐོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞེས་དང་། རྭས་དངུལ་ཕོར་

གྱི་རྣམ་པ་ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱས་པ་ལ་དངུལ་དང་། ལ་སོགས་པ་བསད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ལ་ཐོད་པ་དང་། བསྐྲད་དབེ་ལ་ལྕགས་དང་། དབང་ལ་གསེར་དང་། དགུག་པ་ལ་

ཟངས་དང་། རྨོངས་པ་ལ་ཤྱིང་དང་། རེངས་པ་ལ་སའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སོད་རྣམས་སུ་

མཆོད་ཡོན་བཤམས་ལ་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་

མཚམས་སྦར་ནས། འདྱིར་དགང་གཟར་གྱི་ཡུ་བའྱི་ཞེས་པ་ནས། སྙྱིམ་པའྱི་རྣམ་

པའྱི་སོད་ཅེས་པ་ལ། བྱི་བྷུ་ཏ་ཙནྟྲའྱི་རྒྱ་དཔེའྱི་མཆན་དུ་དེའྱི་ཚད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར། སྙྱིམ་པའྱི་ཚད་ཀྱི་གྲུ་བཞྱི་པ་སེ། དེའྱི་དབུས་སུ་སོར་གཅྱིག་གྱི་དཔངས་ཡོད་

པའྱི་ཀོང་མོའ།ོ །ཀོང་མོ་དེའྱི་ནང་མཉམ་པའྱི་གཞྱི་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སེ། 

པདྨའྱི་འདབ་མས་ཀོང་མོའྱི་མཐྱིལ་དང་དཔངས་སོར་གཅྱིག་པོའྱི་ལོགས་གཉྱིས་

ཀ་ནོན་པར་ཡོད་པའྱི་འདབ་མའྱི་རྩེ་མོ་འདྱི་ནྱི་མཆུའྱི་ནང་གྱི་ངོས་ལ་ཐུག་པར་སེབ་

པའོ། །མཆུ་ནྱི་དཔངས་སོར་གཅྱིག་པོའྱི་སེང་མཐའ་ནས་ཕྱིར་ཐད་ཀར་གེར་བ་ལ་

ཟེར་རོ། །དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སེ་རྩེ་མོའྱི་ངོས་སུ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་སེ། རྭ་དབུས་མའྱི་ཞེས་པ་

ནས་བུག་པའོ། །མཚན་ཉྱིད་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་བ་བ་ལ་སྲེག་

བླུགས་ཀྱི་དགང་གཟར་རོ། །དེའྱི་ཡུ་བའྱི་ཚད་ཀྱི་དག་པ་ནྱི་ཁྲུ་གང་བ་སོགས་སོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་བླུགས་གཟར་གྱི་ཡུ་བའྱི་རྩེ་མོར་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་བ་བ་ལ་ཁོར་བའྱི་

རྣམ་པའམ་པདྨའྱི་འདབ་མའྱི་རྣམ་པ་བ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡུ་བའྱི་ཚད་ཀང་ལུས་ཀྱི་

མཛོད་སྤུ་སེ་སྱིན་དབུས་ཀྱི་གནས་ནས་སྙྱིང་ཁའྱི་བར་དག་པ་སེ། འདྱིར་བྱི་བྷུ་ཏའྱི་

མཆན་ལས། སོར་མོ་ཉྱི་ཤུའོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འགྱུར་མངས་སུ། སྙྱིང་ཁའྱི་བར་

རམ། གདོང་གྱི་ཞེང་གྱི་ཆས་སོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཡུ་བའྱི་རྩེ་མོ་དེ་ཉྱིད་དུ་ལག་

པའྱི་མཐྱིལ་གྱི་ཚད་ཀྱི་པདྨ་སོར་དྲུག་པའོ། །ཡུ་བའྱི་རྒྱབ་ཅེས་པ་བྱི་བྷུ་ཏས་རྩ་བ་
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ལ་འཆད་པ་ལེགས་ཏེ། རྩེ་མོ་ལ་མདུན་གྱི་སད་དོད་ཡོད་པས། དེའྱི་ཟླས་སོབས་

ཀྱིས་རྒྱབ་རྩ་བར་ཤེས་པས་སོ། ཞེས་ རང་། གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལག་

པས་འཛིན་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་བ་ལ་རོ་རེས་མཚན་པ་སེ། སྦྱིན་སྲེག་གྱི་སོད་ཀྱི་ངེས་

པའོ། །འདྱིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱུད་སེ་དང་གཞུང་གཞན་ནས་མང་

དུ་བཤད་པ་དག་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །ད་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་

བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །

དགུ་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྡུལ་ཚོན་དག་པའྱི་

ངེས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་རྣམ་པ་ལྔའོ། །གང་གྱི་

ཕྱིར་ན་དེ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔ་སྤོ་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ངེས་

པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

བཅུ་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་ཐྱིག་སྐུད་དང་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་གྱི་ངེས་པ་

ནྱི། ད་ནྱི་ཐྱིག་སྐུད་ཅེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦར་ནས། དོན་དངོས་ནྱི། གཞོན་

ནུ་མ་མ་ཉམས་པས་བཀལ་བའྱི་སལ་མ་དུ་མ་སྒྱིལ་པས་སྐུད་པ་གཅྱིག་བས་ལ། དེ་

ཡང་སྐུད་པ་གསུམ་སྒྱིལ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་བས་ཏེ། ཞེས་བཤད་པར་བ་ཞྱིང་། འགྱུར་

མངས་སུ་ཡང་སལ་མ་རྣམ་པ་དུ་མའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། སྲད་བུ་གསུམ་དུ་བཀལ་ཏེ་

ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་མཐེ་བོའྱི་ཚིགས་ཀྱི་བརྒྱད་ཆའྱི་ནས་

ཀྱི་ཚད་ཀྱིས་གསུམ་སྒྱིལ་དུ་བའོ། །དེ་ཉྱིད་ནྱི་ཁྲུ་བརྒྱད་ཅེས་པ་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་གཅྱིག་ནས་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་བར་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དངོས་

གཞྱིར་བས་པའྱི་ཉྱིས་ལྡབ་བམ། རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བརྒྱད་པའྱི་ཐྱིག་སྐུད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
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སྔ་མའྱི་བཞྱི་ལྡབ་ཁྲུ་བཅུ་དྲུག་གྱི་བར་སོབ་དཔོན་གྱི་ཁྲུ་ཡྱིས་ཚངས་ཐྱིག་གདབ་པའྱི་

ཐྱིག་སྐུད་གཅྱིག་བའོ། །

ཁ་ཅྱིག་ རང་། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཚད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་འཇོག་པའྱི་ཁྲུ་ཚད་ནྱི་སོབ་

དཔོན་གྱི་ཁྲུ་ཚད་ལས་གཞན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱི་ཁྲུ་

ཡྱིས་ཡྱིན་པ་དེར་ཞེས་པའྱི་གཞུང་འོག་མ་དང་ཟློས་པའྱི་ཉེས་པས་རེག་ལ། གཞན་

དག་ ངམ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐྱིག་སྐུད་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་ཁྲུ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་དྲུག་ལས་

ལྷག་པའྱི་ཚད་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། སྐུའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཁྲུ་ཉྱི་ཤུ་པའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པ་སེ། ཐྱིག་སྐུད་ནྱི་དེ་དག་གྱི་ཉྱིས་འགྱུར་

རོ། ཞེས་པས་ཐྱིག་སྐུད་ཁྲུ་བཞྱི་བཅུ་པ་བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་

བའོ། །དེས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐྱིག་སྐུད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་གྱིས་

རྱིང་བ་ལས་མཚན་ཉྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་ ཕོགས། སྨྲ་བ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། དེ་

ཡང་ཚངས་ཐྱིག་འདེབས་པའྱི་ཐྱིག་སྐུད་ཀྱི་ཚད་དེ་ལས་རྱིང་བ་དང་ཐུང་བ་མྱི་རུང་

བའྱི་དོན་ཏོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་རྟག་ཏུ་སོབ་དཔོན་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྲུ་

ཡྱི་ཆ་ཡྱིས་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་གཅྱིག་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཁྲུ་སོང་ཇྱི་སྲྱིད་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་ལ་ཤོང་འགྱུར་སོགས་ལྟར་ན་དོན་ལ་འགལ་བ་འདུ་བར་

འགྱུར་བས། ཙ་མྱིས་སོབ་དཔོན་གྱི་ཁྲུ་ཡྱིས་སོ། ཞེས་ཡར་བཅད་ནས། གང་དུ་ཐྱིག་

སྐུད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཉྱིས་འགྱུར་ཞེས་པ་དེར། དེ་ལ་ཞེས་སྦེལ་བ་ལྟར་བ་དགོས་

ཤྱིང་། ལོ་གྲགས་ཀྱིས་ཀང་། ཐྱིག་སྐུད་ཉྱིས་འགྱུར་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། ཞེས་བས་

སོ། །དོན་ནྱི་གང་དུ་ཐྱིག་སྐུད་དཀྱིལ་འཁོར་ཉྱིས་འགྱུར་ཞེས་བཤད་པ་དེར། དཀྱིལ་
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འཁོར་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཐྱིག་སྐུད་ཉྱིས་འགྱུར་བ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཡོད་པ་

དེ་ལ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་

ཞེས་དང་། གསུང་གྱི་རོ་རེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཞེས་དང་། སྐུའྱི་རོ་རེ་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་ཉྱི་ཤུ་པའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པ་སེ། དེ་མར་བཅད་ལ་ཐྱིག་སྐུད་

ནྱི་རང་རང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་དག་གྱི་ཉྱིས་འགྱུར་རོ། །བསྡུས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་

པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ནྱི། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་པས། འདྱིའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་དང་ཐུགས་རོ་རེ་གཙོ་

བོར་གྱུར་པ་མྱི་འདའོ། །འོ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྱིག་སྐུད་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་མ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། ཁྲུ་སོང་གྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་དོགས་པ་

སང་བ་ལ། དོགས་པ་དགོད་པ་ནྱི། རྒྱུད་གཞན་ལས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་

དོགས་པ་དེ་ལ་ལན་བརོད་པར་བའོ། །རྒྱུད་གཞན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་རྩ་ཐྱིག་

ཁྲུ་སོང་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ལ་ཡང་། ཚུལ་དེ་སྦོར་བ་དགོངས་པ་ཡྱིན་པར་

སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པ་སོན་པ་ནྱི་འདྱིར་གལ་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་རྒྱུད་གཞན་ལས་

གསུངས་པ་དེ་གང་ལ་དགོངས་ཞེ་ན། དེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཞན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་

པའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་སྦྱིན་བདག་འབོར་པ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིའྱི་སེ། ཐུན་མོང་གྱི་

དབང་དུ་བས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་གང་ཙམ་ལ་སོགས་པ་ལ་དགོངས་པ་སེ། 

དེའྱི་སེང་དུ་ཁྲུ་སོང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐུག་པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་ཐྱིག་སྐུད་ཀྱི་སྦོམས་

སྒོའྱི་ཉྱི་ཤུ་ཆར་ངེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྦོམས་

ཀྱི་ཚད་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པས་རྱིང་ཐུང་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ་ཡང་དཀྱིལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  40  

འཁོར་གྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཤེས་ནུས་པར་དགོངས་ནས་དེའྱི་དགོངས་

པ་ལོགས་སུ་མ་གསུངས་སོ། །”སྔར
1
་བཤད་པའྱི་ཐྱིག་སྐུད་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་དག་པ་ཡང་

མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །རྩ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་རླུང་དྷཱུ་

ཏྱིར་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་བ་དག་པའྱི་ཐྱིག་སྐུད་དོ། ཞེས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ལས་ཐྱིག་

གྱི་ཐྱིག་སྐུད་ཀྱི་དག་པ་ཡྱིན་ལ། ཆ་བཅུ་དྲུག་དང་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྦར་བ་ནྱི་ཐྱིག་

གྱི་དག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཐྱིག་སྐུད་ཀྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐྱིག་སྐུད་ཁྲུ་བརྒྱད་པ་སོགས་དེ་ཡྱིས་

ཞེས་པ་ནས། ཐོག་མར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྙྱིང་པོའམ་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྩྱིབས་ཏེ་

ཕོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་ཐྱིག་རྣམས་བཏབ་ནས། དེ་དག་ལས་འཕོ་མཐུད་དེ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་ཐྱིག་གྱི་གནས་སོ་སོ་རྣམས་སུ་ཐྱིག་བཏབ་པས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཐྱིག་སྐུད་

ཀྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་གདབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ངེས་པའོ། །

བཅུ་གཅྱིག་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་འདུག་སངས་ཀྱི་ངེས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་བསད་པ་ལ་འཐབ་མོ་བེད་པའྱི་”རུ
2
་

སྦལ་གྱི་སབས་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྱི་ལྷ་མྱིན་གྱི་གདན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། ནང་ལེར་

སའྱི་ངོས་ལ་པུས་མོ་གཡོན་གྱི་སེང་དུ་པུས་མོ་གཡས་བརྐངས་ཤྱིང་རྐང་པ་གཡོན་

གྱི་སེང་དུ་རྐང་པ་གཡས་པའོ། །ཡང་ཡྱིག་ལས་འོག་ཏུ་སེ་རྐང་པ་གཡས་པའྱི་སེང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༡ན།  སྐུ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༡ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༢བ༢ན།  སྔར    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩བ༣ན།  ལྔར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩བ༦ན།  རུ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༡བ༡ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༢བ༦ན།  རུས
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དུའོ། །རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་དུ་ཡང་ཡང་ཡྱིག་ལས་རྒྱབ་ཏུ་དཔྱི་བཞག་པའོ་ཞེས་པ་སེ་ལྷ་

མྱིན་གྱི་གདན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ངེས་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་ནྱི་ཤེས་སའོ། །

བཅུ་གཉྱིས་པ་གནས་པ་བཞྱི་པའྱི་དུམ་བུ་བགྲང་ཕེང་གྱི་ངེས་པ་ཞར་བྱུང་དང་

བཅས་པ་ལ་གཉྱིས། ལས་སོ་སོའྱི་བཟླས་པའྱི་དོན་དུ་བགྲང་ཕེང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

དངོས་དང་། ལས་སོ་སོའྱི་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ཤེས་དང་ཞེས་པ་ནས། བརོད་པར་བའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དྱི་ཞྱིམ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྲན་ཆུང་མུད་ག་ནྱི་སྲན་ཆུང་

སྐེར་ཁ་ཅྱིག་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ལ། ཙ་ན་ཀ་ནྱི་སྲན་མ་ཉྱིད་དོ། །འོད་ལྡན་གྱི་འབྲུ་མར་

ནྱི་ཟེར་མའྱི་མར་ཁུ་སེ། ཁ་ཅྱིག་འོལ་མ་སྱི་ཡྱིན་ཟེར། ཁ་ཅྱིག་ཤྱིང་མེ་ལྡན་ཞེས་པ་

མཚན་མོ་མེ་འོད་འཕོ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་འབྲུ་མར་ཡྱིན་ཟེར་རོ། །ལས་སོ་སོའྱི་

མར་མེ་བཤད་པ་འདྱིས་ལས་དེ་དང་དེའྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་མར་གྱི་དབེ་བ་ཡང་ཤེས་

སོ། །མཆོད་པའྱི་ཆོ་ག་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལྷག་མ་དག་ནྱི་བཀགས་པས་གྲུབ་

པ་ཉྱིད་དོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་”འཕྲུལ
1
་འཁོར་དགོད་པའྱི་ངེས་པ་ལ་དྲུག །འཕྲུལ་འཁོར་བྱི་

གཞྱི་དང་སག་སྨྱུག་གྱི་ངེས་པ། བྱིས་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གང་དུ་བཞག་པའྱི་ངེས་པ། 

འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བྱི་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ངེས་པ། རྱིག་པའྱི་དབུས་སུ་ལས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥བ༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༢ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༣ན༥ན།  འཕྲུལ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༠ན༥ན།  འཁྲུལ   * འྟོག་ཏུ་ཡང་འཕྲུལ་འཁྟོར་ཞེས་པ་རྣམས་ལ་ཞྟོལ་པར་དུ་འཁྲུལ་འཁྟོར་ཞེས་
བཀྟོད་འདུག
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སོ་སོ་ལ་སྦུ་གུ་སོ་སོ་གཞུག་པའྱི་ངེས་པ། ལས་དེ་དང་དེ་ལས་གཞན་དང་གཞན་

མཚོན་ཚུལ། ལས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞན་དོན་འབའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པས་བསྒྲུབ་

དགོས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཤྱི་རྱི་ཥ་ན་ཌ་ནྱི་

དཔལ་གྱི་དུམ་བུ་སེ་ཙནྡན་དཀར་པོའ།ོ །གོ་རོ་ཙ་ན་ནྱི་གྱིའུ་ཝང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སོད་སོ་སོར་བཞག་

པ་དེར་གནས་གང་དུ་བཞག་པ་ནྱི། ཞྱི་བ་དང་རྒྱས་པ་དག་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་བྱིས་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་དེ་དང་

དེའྱི་ལུས་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་གཟུགས་དེ་དང་དེ་བའོ་ཞེས་སོགས་སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འཕྲུལ་འཁོར་བསྐུལ་བའྱི་སབས་སུ་

སྔགས་ལ་སོགས་པས་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བུད་པར་བེད་པའྱི་སྦུ་གུ་ལས་ཀྱི་དབེ་བས་

ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་འཆད་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྱི། འདྱིར་གང་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མོས་བེད་ཀྱི་ཚེར་མ་ནྱི་པོ་སོན་

ཆའྱི་ཤྱིང་གྱི་ཚེར་མ་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་བརན་ནྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ལྱིངྒའོ། །

དྲུག་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། གང་ཞྱིག་རང་གྱི་དོན་དུ་བེད་ན་

ཡང་འདྱིར་སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་ལས་གང་བས་པ་དེ་ཅུང་ཟད་ཀང་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་

ཏེ། ཞེས་དང་། རང་དོན་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཞེས་པ་ནས། མ་བརོད་
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དོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

ལྔ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་

སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། རྣམ་དཔོད་ཀུན་གསལ་མཛེས་མ་འདྱི། །ལེགས་བཤད་ཟླ་བའྱི་མེ་

ལོང་ཅན། །བོ་གསལ་ཀུ་མུད་མཐའ་དག་གྱི །ཡྱིད་སྲུབས་འདོད་པའྱི་ཞགས་པ་

ཡྱིན། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལས། དབང་གྱི་ལེའུའྱི་

མདོར་བསྡུས་དང་པོ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པ་བསྲུང་འཁོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྱི་ས་སོགས་གཟུང་

བའྱི་མདོར་བསྡུས།

དཔལ་ལྡན་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དག་པོ་ཆེ། །རོ་རེ་

འཇྱིགས་བེད་རོ་རེ་ཤུགས། །ཁོ་བོའྱི་དབང་པོར་ཕག་འཚལ་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་

དོན་དུ་ས་ཡྱི་གཞྱི། །དག་བེད་ལྷ་གནས་བཅས་པའྱི་གཞུང་། །རྣམ་རྒྱས་དྱི་མེད་འོད་

དཀར་གྱིས། །རབ་གསལ་སར་ཡང་གསལ་བར་བ། །
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གཉྱིས་པ་བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ས་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བའྱི་

མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 

རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྱི། སོང་པ་ཉྱིད་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་དབེར་མྱི་

ཕེད་པས་ན་རོ་རེ་སེ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཉྱིད་གདུལ་བའྱི་

དོན་དུ་འཇྱིགས་པར་བེད་པ་དག་ཀང་འཇྱིགས་པར་བེད་པའྱི་སྐུར་བསན་པའྱི་དཔའ་

བོ་གདུལ་དཀའ་བའྱི་གདུག་པ་ཅན་མཐའ་དག་འདུལ་བ་པོ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དག་

ཏུ་ཁོས་པ་བདུད་རྱིགས་བརྒྱའྱི་མགོ་བོའྱི་ཕེང་བ་མགུལ་བར་འཕང་བའྱི་ཐོད་པ་ཅན་

ཁོ་བོ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པ་ལ་པདྨ་དཀར་པོ་བདག་

གྱིས་བཏུད། ཅེས་པ་ནས། མདོར་བསྡུས་འདྱིར་བསན་པའྱི་བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་

ལ་མཆོད་པར་བརོད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་དང་

པོས་ས་ཆོག་དང་”ལྷག
1
་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། 

དེ་དག་རྒྱུད་གང་ལས་གསུངས་པ་འཆད་ཅྱིང་དགོས་པ་གང་གྱི་དོན་དུ་འཆད་ཅེ་ན། 

ཇྱི་ལྟར་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་པའྱི་རོ་རེས་རྩ་རྒྱུད་

ལས་གཞན་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་ཀང་གསུངས་པའྱི་ཆོ་ག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གདུལ་

བའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབས་བུ་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་སད་དུ་པདྨ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༦ན༦ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༣ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༤བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༡ན༦ན།  ལྷ    * ལྷག
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དཀར་པོ་བདག་གྱིས་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པས་རྣམ་པར་དགྲོལ་བར་བའོ། ཞེས་སྔ་མས་

རྩོམ་པར་དམ་བཅས་ནས། ཕྱི་མས་ཇྱི་ལྟར་རྩོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འབེལ་དགོད་ཅྱིང་བཤད་པར་ཁས་བང་བས་མཚམས་

སྦར་བ། གནས་པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་

སོགས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པའྱི་གྲོང་གྱི་ལྷོ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བསན་པའྱི་ཆོ་གའམ་རྣམ་པས་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟས་ཞེས་པ་

ནས། དགྲོལ་བར་བའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བ་བའྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པ་དང་། རྱིམ་པ་དེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དང་པོར་རེ་ཤྱིག་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་ཚིག་གྱིས་དངོས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་ཆོ་ག་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་

པའྱི་སྒོ་ནས་ཚིག་དོན་དགྲོལ་བ་དང་། རྒྱུད་ཚིག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྔགས་

དང་ཕག་རྒྱ་དང་བསམ་གཏན་དང་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་འགྲེལ་པས་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། བསྲུང་འཁོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལུས་ལ་རོ་རེ་བཀོད་ནས་

བདུད་བསྲེག་པ་སོགས་བཤད་པ། ཞྱིང་སྐོང་ལས་ས་བསང་བའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ། 

དངོས་གཞྱི་བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ། བསྲུང་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་

ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ནས་ས་བཟུང་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ། ས་བསང་

བའྱི་ཆོ་གའྱི་ལྷག་མ་གཉྱིས་བཤད་པ། ས་སྦང་བཟུང་དང་སོབ་མ་བསྡུ་བའྱི་དང་པོའྱི་

ཆོ་ག་བཤད་པ། ལྷག་གནས་རྣམས་དང་ཐྱིག་གྱི་ཆོ་ག་སོགས་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། དང་པོར་རང་གྱི་ལུས་དང་གནས་བསྲུང་བ་བས་ནས་སོབ་མ་བསྡུ་

བ་དང་ས་བཟུང་བ་སོགས་ལ་འཇུག་དགོས་པ་དེའྱི་ཕྱིར། དང་པོར་སྔགས་པས་

ཞེས་སོགས་ཏེ། རོ་རེ་དང་གསང་བ་དག་ལ་ཞེས་པའྱི་གསང་བ་ནྱི་བྱི་བྷུ་ཏྱི་ཙནྟྲས་ལྟེ་

འོག་ལ་བཤད་ཅྱིང་བ་མ་གཞན་དག་ རང་། འབས་བུ་ལ་འཆད་དོ། །

དེ་ཡང་ཚིགས་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་པོ་རེ་རེའྱི་རྩ་འཁོར་ལ་རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་རྩ་

འཁོར་གྱི་ལྟེ་བ་དང་སོ་གཅྱིག་ཡོད་པས་གནས་དེ་དག་ཏུ་རོ་རེ་རྭ་སོ་གཅྱིག་བསྒོམ་

པ་དང་། འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་སོར་ཚིགས་ལ་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་དེའྱི་རྩ་འདབ་

རྩ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བའྱི་རྩ་དང་བཅས་པའྱི་གྲངས་ཡྱིན་ལ། དབང་པོའྱི་སྒོ་སོ་སོར་སྒོམ་

པ་ནྱི་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་རྩ་གཉྱིས་དབུ་མ་དང་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པས་སམ། ཡོན་

ཏན་གསུམ་གསུམ་དག་པའོ་ཞེས་ རང་སོགས། འཆད་ཅྱིང་། འོན་ཀང་ཡུལ་དབང་

རྣམ་ཤེས་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པས་རྩེ་མོ་གསུམ་པ་སེ། དེ་ཡང་དབང་པོའྱི་སྒོ་ནས་

རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་འཕོ་བ་སོ་སོར་སྡུད་པའྱི་རོགས་རྱིམ་སྐེ་བའྱི་སྱིན་བེད་དུ་

འགྱུར་བའྱི་དགོས་པ་དང་། དབང་པོ་སོ་སོའྱི་སྒོ་ནས་བདུད་དང་འགེགས་འཇུག་པ་

འགོག་པའྱི་ཆེད་དོ་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་སོ། །རྩེ་མོ་ལྔ་པ་དག་ཀང་རྩའྱི་གྲངས་དང་

མཐུན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་རྩའྱི་གྲངས་དང་མཐུན་པར་”བསྒོམ་པ
1
་རྣམས་ནྱི། རྩ་དེ་

དག་ནས་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་དྷཱུ་ཏྱིར་འགོག་པའྱི་སྱིན་བེད་དང་། རྩ་དེ་དག་ལ་འཆྱི་རླུང་རྒྱུ་

བ་འགོག་པ་དང་། ལུས་ལ་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་བསྲུང་བའྱི་གོ་ཆའྱི་ཆེད་དུའོ། །དེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༧ན༢ན།  བསྟོམས   * བསྟོམ་པ    སྐུ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༤ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༢༥བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༢ན༦ན།  བསྟོམ་པ
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ནས་རོ་རེ་དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བདུད་བསྲེག་པ་བསན་ཅྱིང་། ཕུར་

བུས་གདབ་པའྱི་དོན་དང་། ཞེས་པས་ནྱི། ཕུར་བུ་གདབ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཆོ་ག་བ་

བའྱི་དོན་དུ་སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པར་སོན་གྱི། ཕུར་གདབ་བསྲུང་འཁོར་གྱི་

ཡན་ལག་ཏུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྤྱིར་སའྱི་ཆོ་ག་ལ་ས་བརྟག་པ་བསང་བ་སྦང་བ་བསྲུང་ཞྱིང་

བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་རྣམས་ཚང་བ་དགོས་པ་ལས། ས་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དང་

ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒོ་ནས་བརྟག་པ་ནྱི་མདོར་བསྡུས་སྔ་མར་བཤད་ཟྱིན་

ལ། ས་བསང་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་པོ་མངོན་པ་ལས་བསང་བ་རྒྱུད་

སེ་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཁ་འགེངས་དགོས་ཤྱིང་། མྱི་མངོན་པ་ལས་བསང་

བ་ལ་ཡང་། ས་དེའྱི་བདག་པོའྱི་ཞྱིང་སྐོང་ལ་བསང་བ་འདྱིར་སོན་ལ། སའྱི་ལྷ་མོ་

སོགས་ལ་བསང་བ་འོག་ནས་འཆད་ཅྱིང་། མེ་ཏོག་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་སྒྱིག་པ་

སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྒྱུད་དུ་གོ་རྱིམས་འཁྲུགས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་གོ་རྱིམས་

འཁྲུགས་བསེབས་ནས་བཤད་དགོས་པ་མང་བས། འདྱིར་ཡང་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་

ས་ལྷ་ལས་བསང་བ་སོགས་ཞྱིང་སྐོང་ལ་ས་བསང་བ་དང་སྦེལ་ནས་ལུས་ལ་རོ་རེ་

དགོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་འདྱིར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཞེས་

སོགས་ལ། མཉམ་པ་དང་མྱི་མཉམ་པའྱི་ཡྱི་གེ་སེ། ཞེས་པ་ནྱི། གྲོང་གྱི་མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་

མཉམ་ན་ཐོག་མཐའ་གཉྱིས་དང་། མྱི་མཉམ་ན་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་བཟུང་བའྱི་

དོན་ཡྱིན་ལ། གཏོར་མའྱི་སྔགས་དོན་ཁོ་བོས་དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་མཆན་བུར་བཀོད་ཟྱིན་

ལ། ཆོ་གའྱི་ཚུལ་ཡང་རྒྱས་པར་དེར་བརོད་ཟྱིན་པ་ཉྱིད་དོ། །
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གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས་ཏེ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོམ་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྒོམ་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་དང་པོ་ཡཾ་ཡྱིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐོ་

རངས་ནས་ནྱི་གྲྱིབ་མའྱི་མཐའ་རུ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྔ་མ་ཁ་ཅྱིག་དགུ་ཚིགས་ཡྱིན་

པར་འཆད་ཀང་། ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་སྔ་དགོངས་ཀྱི་གྲྱིབ་མའྱི་མཚམས་ལ་

འཛིན་པ་འད་ཞེས་དང་། ཡང་ན་ཐོ་རངས་དང་གྲྱིབ་མའྱི་མཐའ་སེ་དགོངས་ཁའྱི་

མཚམས་སུ་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞྱི་འབར་བར་སང་བའྱི་བར་དུ་དགོད་པའོ་ཞེས་ 

རང་། གསུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་རྭ་བ་ཕྱི་མའྱི་སྒོམ་པའྱི་མཚམས་འཛིན་པའོ། །དེ་ནས་ཞེས་

པ་རཱས་དེ་ཡང་ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལེགས་པས། དེ་ཡང་དབུས་སུ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དབུས་སུ་རོ་རེའྱི་ས་གཞྱི་ཡུལ་འཁོར་གྱི་མཚམས་ཀྱི་མཐའ་ལ་

ཐུག་པ་རུ་བསྒོམ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཁང་པ་བརྩེགས་པའྱི་དབུས་སུ་ཞེས་སོགས་

ཀྱི་དོན་ལ། ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ན་རེ། ཕྱི་ནས་འཁོར་ལོའྱི་རྩྱིབས་བཅུ་དག་ལ་ཕོགས་

དང་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་ཁོ་བོའྱི་ཚོགས་ནྱི་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་པའྱི་སབས་སུ་

གསུངས་པའྱི་འཁོར་ལོ་དང་། འདྱིར་ཆུ་སྐེས་སམ་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བརྒྱད་པ་ཞེས་

གསུངས་པའྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་མྱི་འད་སེ། སྔ་མ་ནྱི་ཁོ་བོ་བཅུ་གང་དུ་འགོད་པའྱི་

འཁོར་ལོ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ཡང་ཁང་བརྩེགས་ཞེས་པ་ཐོག་གསུམ་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་ཁང་

བརྩེགས་ལ་བས་ནས། དེའྱི་ཐོག་བར་པའྱི་ནང་དུ་འཁོར་ལོའྱི་ལྟེ་བ་དང་། ཕོགས་

མཚམས་ཀྱི་རྩྱིབས་བརྒྱད། སེང་གྱི་རྩྱིབས་ཁང་པའྱི་ཐོག་སེང་མའྱི་ནང་དུ་སོང་ཞྱིང་། 

འོག་གྱི་རྩྱིབས་ཁང་པའྱི་ཐོག་འོག་མའྱི་ནང་དུ་སོང་བ་ལ། རྩྱིབས་ཀྱི་རྩ་བ་རྣམས་ལྟེ་

བ་དང་འབེལ་བའྱི་སྦུབས་ཅན་ནོ། །འདྱིར་པདྨ་དང་གདམ་ངར་བས་པའྱི་འཁོར་ལོ་
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རྩྱིབས་བརྒྱད་པ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་གདན་ཡྱིན་པས། འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བཅུ་པའྱི་ལྟེ་བའྱི་

ནང་དུ་གནས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བཅུ་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉྱིས་འད་

བར་རྟོག་ལྡན་སུ་ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་ལ། ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁོ་བོ་འགོད་པའྱི་

ཚེ་གནོད་མཛེས་འོག་གྱི་རྩྱིབས་སྦུབས་ཅན་གྱི་ནང་དུ་འགོད་པ་ནྱི། གནོད་མཛེས་

རྒྱལ་པོ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ནྱི་རྣ་བ་གཡས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕྱུང་སེ་རོ་རེའྱི་ས་གཞྱིར་ཉྱི་མ་

ལ་བཞག་པར་བའོ། ཞེས་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་འོག་གཞྱིའྱི་རོ་རེའྱི་ས་ལ་བཞག་པར་

བཤད་པ་དང་ཆེས་འགལ་ལོ། །བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ཀྱཻ་

རོར་ལྷ་དགུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བདེ་མཆོག་ལྷ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ལ་

ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཞེས་ཆེན་པོ་དག་གྱི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་དུ་མ་ཡོད་པས། ཁང་

པ་བརྩེགས་པ་ཞེས་པ་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཐོག་གྱི་རྱིམ་པ་བརྩེགས་པ་ལ་གོ་བ་

ནྱི་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བའྱི་སྐོན་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཁང་པ་མཐོན་པོར་བརྩེགས་པ་ཙམ་ལ་ཁང་

བརྩེགས་ཀྱི་སྒ་སྦར་བ་མདོ་སྔགས་གཉྱིས་ག་ན་མང་བས། འདྱིར་ཡང་ཐོག་སུམ་

བརྩེགས་ཡྱིན་པ་ལ་ཤེས་བེད་མེད་དོ། །

དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བཅུ་པ་དང་ཁང་བརྩེགས་བསྒོམ་པ་གདམ་ངར་

བས་ཏེ། ཁང་བརྩེགས་མྱི་བསྒོམ་པར་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བཅུ་པ་འགོད་པའྱི་ཚེ། སེང་

འོག་གྱི་ཁོ་བོ་སེང་འོག་གྱི་རྩྱིབས་ཀྱི་ནང་དུ་འགོད་ཅྱིང་། ཁང་བརྩེགས་བསྒོམ་པའྱི་

ཚེ། ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་གྱི་དབུས་ཀྱི་བར་སང་ལ་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བརྒྱད་པའམ་

པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གང་རུང་བསྒོམས་པའྱི་ལྟེ་བ་ལ་གཙོ་བོ། རྩྱིབས་བརྒྱད་ལ་

ཁོ་བོ་བརྒྱད། གཙུག་ཏོར་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་གྱི་གཙོ་བོའྱི་སེང་ཐད་ལས་ཅུང་ཟད་
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མདུན་དུ་ཡོ་བའྱི་བར་སང་ལ། གནོད་མཛེས་གཙོ་བོའྱི་འོག་ཐད་ལས་ཅུང་ཟད་རྒྱབ་

ཏུ་ཡོ་བའྱི་ཁང་བརྩེགས་ནང་གྱི་འོག་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་རོ་རེའྱི་ས་གཞྱི་ལ་འགོད་པའྱི་

དོན་ཡྱིན་ལ། རྩྱིབས་བརྒྱད་སྦུབས་ཅན་བེད་པ་བོད་ཀྱི་སྔགས་རྱིང་མ་བ་མང་པོ་ལ་

གྲགས་པའྱི་བར་ཆད་དང་འདེས་པ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་

ཀང་མ་བཤད་དོ། །ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་དུ་འགོད་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

ཡྱིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་ཡང་སབས་འདྱིར། སེང་དུ་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་

ནང་དུ་གཙུག་ཏོར་གཡས་བརྐང་དུ་བཞག་པ་དང་། འོག་ཏུ་གནོད་མཛེས་རོ་རེའྱི་ས་

གཞྱི་ལ་བཞག་པར་གསུངས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྩྱིབས་ལ་བཞག་པར་མ་གསུངས་པར། 

ཁོ་བོ་གཞན་བརྒྱད་ལ་རེ་རེ་ཞྱིང་འཁོར་ལོའྱི་རྩྱིབས་ལ་བཞག་པར་བ་བར་དངོས་

སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས། འགྲེལ་པའྱི་ཚིག་ལས་དོན་འདྱི་ཉྱིད་གསལ་བར་ཤེས་

པར་འགྱུར་རོ། །རྭ་བ་ལྔ་དང་གསུམ་བརྩྱིག་པ་ཡྱིན་པར་བས་ནས་དེ་ཉྱིད་སེང་འོག་

ཕོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཟླུམ་པོ་གྱུར་པའོ། །དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ན་འདྱིར་རོ་རེའྱི་གུར་ཡང་

མ་གསུངས་སོ་ཞེས་ ཕོགས། ཟེར་བ་ནྱི་རྩྱིག་པ་སེང་དུ་ས་ཕུག་གྱི་ཐོག་ལྟར་ཡོད་པ་

རྒྱ་བོད་གང་དུ་ཡང་སྔོན་མ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་ལ། འོག་ཏུ་རོ་རེའྱི་ས་གཞྱི་ཡང་མྱི་

གསུང་རྱིགས་པར་ཐལ། རྭ་བ་དེ་དག་འོག་ཏུ་ཡང་ཟླུམ་པོར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁབ་

ན། རྭ་བ་དེ་དག་སེང་དུ་ཟླུམ་པོར་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སེང་དུ་རོ་རེའྱི་གུར་མ་

གསུངས་པར་བུད། སེང་གྱི་རྭ་བ་དེ་དག་རོ་རེའྱི་རྭ་བ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ཡྱིན་ན་སེང་

གྱི་རོ་རེའྱི་རྭ་བ་ཟླུམ་པོ་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་ཉྱིད་ལ་རོ་རེའྱི་གུར་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན་

པས་རོ་རེའྱི་གུར་མ་གསུངས་པར་སྨྲས་པ་ཉམས་ལ། མྱིན་ན་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་རྭ་བའྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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སྔགས་ལས་བཛྲ་པྲ་ཀ་ར་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་ཏེ། དེའྱི་སྔགས་དོན་ནྱི་རོ་རེའྱི་

རྭ་བ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣལ་འབོར་རོགས་ཕེང་ལས་ཀང་། དཔལ་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རོ་རེའྱི་གུར་གྱི་ནང་དུ་བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བཅུ་པ་སེ། ཞེས་

སོགས་གསུངས་ནས། དེའྱི་ཚེ་བསྲུང་འཁོར་ལ་ཁང་བརྩེགས་བསྒོམ་པ་མ་བཤད་

དོ། །བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་པའྱི་དབེ་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྒོམ་པ་ལ་གཉྱིས། བདག་ཉྱིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་

པ་དང་། གནས་དང་སོབ་མ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ལྷ་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཉྱི་མ་དེའྱི་སེང་

དུ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ནྱི། དེ་ནས་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པོ་ཁོ་བོ་བཅུ་སྤོ་བ་ནྱི། 

འདྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཧྷཱ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱི་གེ་རྱིང་ཐུང་བརྩེགས་པ་

ལྔའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ཡྱི་གེ་རྐང་པ་ལྔ་གཅྱིག་སེང་དུ་གཅྱིག་བརྩེགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཧ་

རྱིང་ཐུང་གཉྱིས་ལས་སེང་འོག་གྱི་ཁོ་བོ་གཉྱིས་བསྐེད་པ་སོགས་འགྲེལ་པར་རྒྱས་

པར་སྦར་བ་ཉྱིད་ལས་ཤེས་སོ། །འདྱིས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །གཉྱིས་

པ་ཟད་པར་བཅུ་སྤོ་བ་ནྱི། དེ་ནས་བརྩེགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ཕོགས་སྐོང་བཅུ་སྤོ་བ་ནྱི། དེ་ནས་གྷ་ཛྷ་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྱི་པ་

གཟའ་བཅུ་སྤོ་བ་ནྱི། དེ་ནས་རྭ་བ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཟད་པར་དང་

གཟའ་ལ་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པར་ཕག་མཚན་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བའྱི་ཚུལ་གྱི་འདོད་པ་མྱི་འད་བ་ཐ་དད་པར་གྱུར་པ་དུ་མ་དག་གྱི་འཐད་མྱི་འཐད་རྣམ་

པར་དབེ་བ་ནྱི་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་བཀོད་པར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། ཁ་ཅྱིག་

ཁོ་བོ་ལ་ཕག་མཚན་གྱི་གསལ་ཁ་གསུངས་ཟད་པར་ལ་མ་གསུངས། ཕོགས་སྐོང་

ལ་གསུངས་གཟའ་ལ་མ་གསུངས། ཀླུ་ལ་གསུངས་ནས་སྔར་ལྟར་འབྱུང་པོ་ལ་མྱི་

གསུང་རྒྱུ་ལ་གསུངས་པ་ནྱི་མཐའྱི་གསལ་བེད་ཡྱིན་པས་ཟད་པར་དང་གཟའ་ཡང་

ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་གྲྱི་ཐོད་ཅན་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་མོད། ཁོ་བོ་ལ་གསུངས་

ཟད་པར་ལ་མ་གསུངས་པ་ཁོ་བོ་དང་འད་བ་ལ་དགོངས། ཕོགས་སྐོང་ལ་གསུངས་

གཟའ་ལ་མ་གསུངས་པ་གཟའ་ཕོགས་སྐོང་དང་འད་བ་ལ་དགོངས། འོ་ན་འབྱུང་པོ་

ཡང་ཀླུ་དང་འདའམ་སྙམ་ན། མྱི་འདའོ་ཞེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་

མཚན་གསུངས་སོ་ཞེས་བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་ལན་གདབ་པར་བ་དགོས་ལ། མཐའྱི་

གསལ་བེད་ཀྱི་སྦོར་ཚུལ་དེ་འད་བ་ནྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་བར་ལ་མ་བང་བའོ། །

ལྔ་པ་ཀླུ་བཅུ་སྤོ་བ་ནྱི། དེ་ནས་རྭ་བ་ལྔ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ཞེས་སོགས་

སོ། །དྲུག་པ་འབྱུང་པོ་བཅུ་སྤོ་བ་ནྱི། དེ་ནས་རྭ་བ་ལྔའྱི་ཕྱི་རོལ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་

ཞེས་སོགས་སོ། །ཤོང་པས་འདྱི་རྣམས་མོ་རུ་བས་པ་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱ་དཔེ་ལ་སྐེས་

པའྱི་རྟགས་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་བུ་གསུང་ངོ་། །མྱིའམ་ཅྱི་ནྱི་མྱིའྱི་ལུས་ལ་རྟའྱི་མགོ་

ཅན་དང་། སྐེས་བུའམ་ཅྱི་ནྱི་མྱིའྱི་ལུས་ལ་སྤེའུ་ལ་སོགས་པའྱི་མགོ་ཅན་དུ་འཆྱི་མེད་

མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྱི་ཁོ་བོའྱི་

རྒྱལ་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་སྲུང་ཞྱིང་སྐོང་བར་བེད་པ་རྣམས་ཐུགས་རོ་རེའྱི་ཆོས་རྣམ་པར་
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དག་པའྱི་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཕོགས་བཅུར་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་དང་། ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་ཟད་པར་གཞན་རྣམས་དང་། གཟུགས་

མེད་པ་ཟད་པར་ནམ་མཁའྱི་བདག་ཉྱིད་སྲུང་ཞྱིང་སྐོང་བར་བེད་པ་དག་ཐུགས་ཀྱི་

ཆོས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་ཕོགས་བཅུར་ཡང་དག་པར་སྦར་

བའྱི་སྦོར་བ་སེ་རྣལ་འབོར་གྱིས་དགོད་པར་བའོ། །འདྱིར་ཡོ་ག་སྦོར་བར་བསྒྱུར་

བ་ལས་རྣལ་འབོར་དུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་སོ། །རླུང་གྱི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྱི་ཕོགས་

སྐོང་བཅུ་དང་། མེའྱི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྱི་གཟའ་བཅུའྱི་བདག་ཉྱིད་སྲུང་ཞྱིང་སྐོང་

བར་བེད་པ་རྣམས་ནྱི་གསུང་རོ་རེའྱི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྭ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་གྱི་

ཕོགས་བཅུ་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཕོགས་བཅུ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཡང་དག་པར་སྦར་བའྱི་

རྣལ་འབོར་གྱིས་དགོད་པར་བའོ། །ཆུའྱི་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྱི་ཀླུ་བཅུ་དང་། སའྱི་

ཁམས་ལས་སྐེས་པའྱི་འབྱུང་པོ་བཅུའྱི་བདག་ཉྱིད་སྲུང་ཞྱིང་སྐོང་བར་བེད་པ་རྣམས་

ནྱི་སྐུ་རོ་རེའྱི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྭ་བ་ལྔའྱི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

ཕོགས་བཅུར་ཡང་དག་པར་སྦར་བའྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་དགོད་པར་བའོ། ཞེས་པ་

ཡྱིན་གྱི། ནང་དུ་བཀོད་པའྱི་ལྷ་རེ་དང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཀོད་པའྱི་ལྷ་རེ་ལ་ཡང་དག་པར་

སྦར་བའྱི་ཁ་སྦོར་གྱིས་དགོད་པར་བའོ། ཞེས་ རང་། ཟེར་བ་ནྱི། དོན་མ་རྟོགས་པ་

ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཁམས་དྲུག་ལས་སྐེས་པ་སེ་ཚན་དྲུག་པོ་དག་ལས། ས་དང་ཆུ་

ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ཁ་སྦོར་གྱི་དོན་དུ་

བས་ནས། ཁོ་བོ་དང་ཟད་པར་ཡབ་ཡུམ། ཕོགས་སྐོང་དང་། གཟའ་ཡབ་ཡུམ། ཀླུ་

དང་འབྱུང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ཞྱིང་། དེའྱི་ཤེས་བེད་དུ། མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ན་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོར་བཅས་པ་རྣམས། 

ཞེས་རྒྱུད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་ ངམ། འདེན་པར་བེད་པ་ལ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་མེད་དེ། 

ལྷའྱི་བ་མ་ཕུར་བུ་དང་སྒ་གཅན་དང་ལྷའྱི་བུ་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་སོགས་ལྷ་མོར་སྨྲ་བའྱི་

རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་རང་ཉྱིད་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གཉྱིས་ག་ཕོ་ཡྱིན་པས་

ཡབ་ཡུམ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་

གནས་པའྱི་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོར་བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་པས་ཟད་པར་ཁོ་

བོའྱི་ཡུམ་དུ་འགྲུབ་པར་སྨྲས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་

དུ་བཀོད་པའྱི་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་གང་ཡྱིན་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་གསལ་

བར་བས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་བ་མའྱི་ངེས་པ་དང་ལྡན་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་

པོ་རང་གྱི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པར་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་པ་གང་ཡང་རུང་

བ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞེས་བ་མ་སྔ་ཕྱི་དག་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའྱི་

རེས་དེ་ནས་བ་མའྱི་ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གང་

ཞྱིག་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་བེད་པར་འདོད་པའྱི་ས་ཡོངས་

སུ་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྱིས་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་

བཤད་ན་ལེགས་སོ། །

བཞྱི་པ་བསྲུང་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ནས་ས་

བཟུང་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་

རྣམས་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཏོར་

མའྱི་ཆོ་ག་སོགས་འདྱི་དག་སྔགས་མཆན་དང་བཅས་པ་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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གེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

ལྔ་པ་ས་བསང་བའྱི་ཆོ་ག་ལྷག་མ་གཉྱིས་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་སའྱི་

ལྷ་མོ་ལས་བསངས་ནས་གནང་བ་ཞུ་བ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། ས་སྦང་བའྱི་སྔ་རོལ་

དུ་ས་བསངས་ནས་གནང་བ་ཞུ་བའྱི་དོན་དུ་སའྱི་ལྷ་མོ་སྤན་དངས་པ་གསུངས་ཏེ། 

ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། ཁོད་དཔང་དུ་གྱུར་པས་སོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྔོན་བང་

ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱིས་གླགས་བཙལ་

བའྱི་ཚེ། སོན་པས་ཁོད་གཏན་པ་མེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གཅྱིག་གྱིས་འདོད་ཁམས་ཀྱི་

དབང་ཕྱུག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ལ། ངས་གཏན་པ་མེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྲངས་མེད་པ་བས་

པས་ཁོད་ཀྱིས་ཕམ་པར་བ་ག་ལ་ནུས། ཞེས་གསུངས་པས་བདུད་ཀྱིས་ངས་གཏན་

པ་མེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གཅྱིག་བས་པ་ལ་ཁོད་ཉྱིད་དཔང་པོ་ཡྱིན་ལ། ཁོད་ཀྱིས་

གཏན་པ་མེད་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྲངས་མེད་པ་བས་པ་ལ་དཔང་པོ་མེད་པས་ཁོད་

ཉྱིད་ཕམ་པར་གྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པའྱི་ཚེ། སོན་པས་ས་འདྱི་ངའྱི་དཔང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཕག་གཡས་གླང་པོ་ཆེའྱི་ས་ལྟ་བུ་སྐུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་ཏེ་ས་

ལ་བརབས་ནས། ས་འདྱི་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། །རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུ་སྙོམས་ཤྱིང་

ཉེ་འཁོན་མེད། །འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་དཔང་སེ་བདག་རྫུན་མེད། །འདྱི་ལ་ཁོད་ནྱི་བདག་

གྱི་དཔང་བོས་ཤྱིག །ཅེས་གསུངས་པས། ས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པའྱི་གསེབ་

ནས་སའྱི་ལྷ་མོ་”བརྟན
1
་མ་ལུས་ཕེད་ཕྱུང་སེ་ཐལ་མོ་སྦར་ནས། སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༠ན༦ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༩ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༠བ༢ན།  བརན    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༦བ༥ན།  བསན
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དེ་བཞྱིན་ནོ། །ཁོད་ཀྱིས་ཇྱི་སད་སྨྲས་པ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་བདག་ལ་མངོན་སུམ་

མོ། །འོན་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉྱིད་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་

པ་ལགས་སོ་ཞེས་བརོད་ནས། མྱི་སང་བར་གྱུར་པས་བདུད་ཐམས་ཅད་སྐྲག་སེ་

བེར་བར་གྱུར་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། དེའྱི་ཚེ་དེ་ལྟར་དཔང་པོ་མཛད་པ་

དེ་བཞྱིན་དུ། ད་ལྟ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་”བདག
1
་བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ཞྱིང་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བགྱིད་པ་ལ་དཔང་པོ་མཛོད་ཅྱིག་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་ས་ཞྱིང་འདྱི་དག་གྱི་ཆོ་ག་ཡང་རྒྱས་པར་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ཆོ་གར་ཁོ་བོས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ལ་གནང་བ་ཞུ་བ་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

ཏེ་དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་བརོད་ཟྱིན་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་དག་ས་སྦང་བའྱི་ཆོ་གར་བཤད་པ་ནྱི་

འབེལ་མེད་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་ཕུར་གདབ་སོགས་ཀྱི་

སྔ་རོལ་དུ་བསང་བ་འགྲོ་དགོས་པར་སོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ས་སྦང་བཟུང་དང་སོབ་མ་བསྡུ་བའྱི་དང་པོའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ལ་

དྲུག །ས་སྦང་ནས་ས་བཟུང་བར་བཤད་པ། ཐོག་མར་སོབ་མས་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་བསྲུང་བ་སོགས་བ་ཚུལ། རས་ལྔ་ལྷག་པར་གནས་ནས་ཐྱིག་

གདབ་པ་ལ་འཇུག་པ། མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་ཅྱིང་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ། ཐྱིག་འདེབས་

པའྱི་ཚེ་ཡོངས་འཇོམས་སང་བ། ལྷག་གནས་ཀྱི་ལྷའྱི་དམྱིགས་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༠བ༡ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༩ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༠བ༤ན།  བདག    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༧ན༡ན།  དག
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བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ས་བརྐོས་ནས་མཚན་མ་བརྟག་ཅྱིང་སྦང་བ་དང་། 

དེའྱི་སྔོན་དུ་དགེ་བའྱི་ཉྱི་མ་བརྟགས་ནས་སྦངས་ཏེ་ས་བཟུང་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ས་བརྐོ་བའྱི་མཚན་མ་གསུངས་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ས་སྦང་བའྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་དེའྱི་སྔ་རོལ་ནས་

བརྟག་པར་བ་བའྱི་དགེ་བའྱི་ཉྱི་མ་གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་ཏེ། ཟླ་བ་རེ་ལ་ཡར་

ངོའྱི་རོགས་པ་གསུམ་དང་མར་ངོའྱི་རོགས་པ་གསུམ་འབྱུང་བར་བཤད་པའྱི་རོགས་

པ་འདྱི་ནྱི། དགའ་བཟང་རྒྱལ་སོང་རོགས་པ་ལྔའྱི་ཡ་གལ་གྱི་རོགས་པའོ། །དེ་ཡང་

སོབ་མ་འཇུག་པའྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བར་དུས་

ཞག་གཅྱིག་ནས་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་བར་ལ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། སྤྱི་རྒྱུད་ལས་

རྣམ་བཅད་དང་པོས་ས་གཞྱི་བཟུང་། །

གཉྱིས་པ་ལ་ནྱི་ས་གོན་ཏེ། །ནུབ་གསུམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཤྱིས། ཞེས་ཞག་

གསུམ་ལ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡོད་ཀང་། འདྱིར་ས་སྦང་བ་མར་བཅད་ཞག་དྲུག་

ལ་སྒྲུབ་སེ། རོགས་པ་དག་ལ་ས་ནྱི་སྦང་དང་གཟུང་བ་དག་ཀང་ཞེས། ས་སྦང་

གཟུང་གཉྱིས་ནུབ་གཅྱིག་ལ་བ་བར་བཤད་ལ། བཅུ་གཉྱིས་པ་ལ་ཐྱིག་གདབ་ཅེས་

སོགས་དངོས་སུ་གསུངས་པས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ལ་ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་བ་བར་

ཤུགས་ལ་བསན་ནོ། །བ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ས་ཆོག་ཡར་བཅད་ལ་ནུབ་གཉྱིས། 

ས་གོན་ནུབ་གསུམ་པ། ཐྱིག་ནུབ་བཞྱི་པ། ཚོན་”གྱི
1
་བྱི་བ་མར་བཅད་ནུབ་གཅྱིག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༡ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༡བ༡ན།  གྱི    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༠ན༡ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༧བ༤ན།  གྱིས
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ལ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ནྱི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་འདྱི་དག་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་ཆོས་རེ་

བུ་གསུང་ངོ་། །རོགས་པ་ཡར་ངོ་ལ་གསུམ་བཤད་ནས། ས་སྦང་བ་རོགས་པ་ལ་

བ་ཞེས་པ་དང་། སྦང་བ་ཟྱིན་པ་དེ་ནས་ས་གཟུང་བ་ཡང་རོགས་པ་ལ་བ་ཞེས་པ་

ཙམ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི། སྦང་གཟུང་གཉྱིས་ཞག་གཅྱིག་ལ་བ་བར་སོན་པའྱི་ཚིག་མེད་

ཅྱིང་། འདྱིར་སྦང་བ་ནྱི་ཁང་བཟང་དོན་དང་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དང་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་ཁང་པ་གྲོང་གྱི་ཕྱི་རོལ་སོགས་སུ་བེད་པ་ལ་བརྐོས་ནས་སྦོང་བའྱི་ཚུལ་

ལ་ཡང་སྦར་བས། དེ་འདའྱི་སྦོང་བ་དང་ས་གཟུང་བའྱི་ཆོ་ག་ཞག་གཅྱིག་ལ་ཟྱིན་

པར་ཡང་དཀའོ། །འདྱིར་ཚིག་གྱི་བསན་ཚོད་ལ་ཡར་ངོའྱི་རོགས་པ་གསུམ་བཤད་

ནས། གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་ཅྱིང་། སྦང་བ་རོགས་པའྱི་དུས་ལ་བ་ཞྱིང་། 

གཟུང་བ་ཡང་རོགས་པའྱི་དུས་ལ་བ་ཞེས་བཤད་པ་འདྱིས། ས་བརྐོས་ནས་སྦོང་བ་

ལྟ་བུའྱི་མགོ་དཀར་པོའྱི་ལྔ་པ་ནས་རྩོམ་པ་དང་། ས་གཟུང་བ་དཀར་པོའྱི་བཅུ་པ་ལ་

བེད་པ་དང་། བཅུ་གཉྱིས་པ་ལ་ཐྱིག་གདབ་པར་གསུངས་པས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཡང་

འཕངས་པར་བས་ནས་དེ་གཉྱིས་ལ་ལྷག་གནས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། 

བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྱི་པ་ལ་ཚོན་དགེ་ཞྱིང་དེས་མཚོན་པ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་

གནས་པ་ཡང་བས་ནས། ཉ་ལ་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པར་བ་ཞེས་པའྱི་

དོན་དུ་བཤད་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །

སྦྱིན་ཏེ་ཞེས་པའྱི་སབས་སུ་ད་དཱ་ཏྱི་ཞེས་དགོས་པ་ལ། སེབ་སྦོར་གྱི་དབང་

གྱིས་ད་ད་ཏྱི་ཞེས་བས་པ་ནྱི་སྒ་བ་དང་མྱི་མཐུན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་གྱི་ཚིག་

གོ་ཞེས་མཁས་ རང་། པ་དག་གསུང་ལ། ད་ད་བ་མ་ཞེས་རོགས་ཚིག་ཐོབ་པ་ལ། 
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ད་དཱ་ཏྱི་ཞེས་འཕོ་ཅན་དུ་བས་པ་ལུང་གྱི་ཚིག་གོ་ཞེས་གཞན་ ངམ་སོགས་ དག་ཟེར་

རོ། །ཉ་”ཇྱི་
1
ལྟ་བུ་ལ་སྦྱིན་ཞེ་ན། བདུད་ནྱི་བཅོམ་པའྱི་ཉྱིན་ཞག་ས་གའྱི་ཉ་དག་ལ་

ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཚེས་ཀྱི་ངེས་པ་སྤྱིར་བཏང་ནས། 

དམྱིགས་བསལ་ནྱི་དེ་ནས་དག་པའྱི་དུས་སྦོར་སོགས་སོ། །འོ་ན་ཕུར་བུ་དང་པ་

སངས་ཉྱི་མ་ལ་ཞུགས་པའྱི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་བ་བ་དེ་དག་ཤྱིས་པར་མྱི་

འགྱུར་བར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དམྱིགས་བསལ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྒྱལ་དང་ནག་པའྱི་ཉ་ལ་

ཕུར་བུའྱི་ཞྱིང་གཞུ་ཉའྱི་ཁྱིམ་དུ་ཉྱི་མ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་ན་ཕུར་བུ་ཉྱི་མ་ལ་ཞུགས་

ཀང་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྷ་དབང་བསྐུར་བར་བ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དབང་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའྱི་དབང་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་མཐའ་དག་ཤེས་ནས་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། སོབ་མ་

སོགས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནྱི་ཞྱི་རྒྱས་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ག་ཡོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཐོག་མར་སོབ་མས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་བསྲུང་བ་

སོགས་བ་ཚུལ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་དང་པོར་སོབ་མས་དབང་བསྐུར་

བར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་དུས་དང་། སོབ་མ་ས་གོན་དང་རབ་གནས་ཀྱི་ས་གོན་

བེད་པའྱི་ཚེ་ལ་སོགས་པ་ན་བསྲུང་བར་བ་སེ། དེའྱི་ཕྱི་ནས་སོབ་མ་ལ་སོགས་

པ་བསྡུ་བར་བའོ། །ཇྱི་ལྟ་བུས་བསྲུང་བ་ནྱི། འདྱིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔ་མ་གསུམ་

ཡབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་དང་། ཕྱི་མ་གསུམ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་གསུང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།   ༢༡ན༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༨ན༤ན།  ཇྱི་    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༠བ༢ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༢ན༢ན།  -ཇྱི་
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ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་སེ། དེ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་

སོགས་སོ། །དེའྱི་རེས་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་སོབ་མས་གསོལ་བ་བཏབ་

པའྱི་ཚེ་བསྲུང་བ་བས་ནས་སོབ་མ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བ་བ་མ་རོགས་ཀྱི་བར་དུ་

བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསན་

ལ། སོབ་མ་ལྷག་གནས་བས་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་ས་གོན་གྱི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་དང་། རབ་གནས་ཀྱི་སབས་སུ་ས་གོན་གྱི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡང་བསན་

པར་བའོ། །ཁོ་བོས་དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་འདྱི་སྔ་མ་ཁོ་ན་ལ་སྦར་མོད་ཀང་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་

ལ་སྦར་ན་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ་། །

གསུམ་པ་རས་ལྔ་ལྷག་པར་གནས་ནས་ཐྱིག་གདབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི། ད་ནྱི་

གང་ཞྱིག་ཅེས་སོགས་ཏེ། ལྷར་ཞེས་པ་དབང་པོའྱི་ཕོགས་ཏེ་ཤར་རོ། །འཆད་པར་

འགྱུར་བའྱི་རྱིམ་པས་མལ་སན་ལྷག་གནས་བས་ནས་གཉྱིད་ལོག་སེ་ཞེས་སོགས་

སོ། །ཁ་ཅྱིག་ རང་། ཐྱིག་བཏབ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་སོབ་མ་ས་གོན་བས་ནས། དེའྱི་རེས་

སུ་མལ་སན་ལྷག་གནས་བེད་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་མལ་སན་ལྷག་གནས་བས་

ཏེ་གཉྱིད་ལོག་ནས་རྨྱི་ལམ་བརྟགས་པས་མཚན་མ་བཟང་ན་ཐྱིག་གདབ་པར་བཤད་

པ་འདྱི་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །

བཞྱི་པ་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་ཅྱིང་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་ནྱི། ད་ནྱི་མཚན་མ་ངན་

པའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སར་ཡང་བཟང་པོའྱི་མཚན་མར་གྱུར་

གྱི་བར་དུའོ། ཞེས་དང་། ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

ལྔ་པ་ཐྱིག་འདེབས་པའྱི་ཚེ་ཡོངས་འཇོམས་སང་བ་ནྱི། དེ་ནྱི་ཡོངས་འཇོམས་
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གསུངས་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །

དྲུག་པ་ལྷག་གནས་ཀྱི་ལྷའྱི་དམྱིགས་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་

འདོད་པའྱི་ལྷའྱི་དམྱིགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་དག་གྱི་དམྱིགས་པ་ཆོ་ག་དང་

བཅས་པའྱི་ཚུལ་དང་། གཞན་དག་གྱི་མྱི་འཐད་པའྱི་ཆ་དགག་པ་སོགས་གསལ་བར་

ཁོ་བོས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གར་བརོད་ཟྱིན་ཏེ། ཡྱི་གེ་མངས་པས་འཇྱིགས་ནས་

འདྱིར་སར་ཡང་བརོད་པ་མ་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱུད་ཚིག་གྱིས་དངོས་སུ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དང་

བསམ་གཏན་དང་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་རྣམས་འགྲེལ་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་

ལྔ། བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་དང་འབེལ་བའྱི་སྔགས་དང་། ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་བཤད་

པ། ས་བཟུང་བའྱི་སབས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་སྔགས་དང་ཆོ་

གའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། གཏོར་མའྱི་ཆོ་ག་དང་འབེལ་བའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་

ལ་སོགས་པ་བཤད་པ། ལྷག་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་སྔགས་དང་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་

བཤད་པ། ཐྱིག་གདབ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོ་ག་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསྲུང་འཁོར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པ་དང་། 

དངོས་གཞྱི་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའྱི་སབས་ཀྱི་སྔགས་སོགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སྔོན་གྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྱིའྱི་མཚམས་སྦར་ནས། འདྱིར་

དང་པོར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བདག་དང་གནས་བསྲུང་བའྱི་སྔོན་དུ་ཡང་ཚོགས་

བསགས་པ་འདྱི་དག་བ་བར་བསན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདག་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག་དང་། གནས་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་
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བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའྱི་སྔགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། རང་ལྷར་རོགས་པའྱི་

དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦང་བ། རྱིགས་དྲུག་དགོད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བ། ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ལྷ་ཚོགས་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་འདྱི་བརོད་དེ་

ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས། ལས་སོ་སོའྱི་ཆོ་གའྱི་ཁད་པར་དང་བཅས་པ་བཤད་དེ། ད་ལྟའྱི་

སྒྲུབ་ཐབས་དཀྱུས་མ་བསྒོམ་པ་དང་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་ནྱི་ཞྱི་

རྒྱས་ལ་བཤད་པ་འདྱི་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་དཔྲལ་བར་ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྱི། ཕག་རྒྱ་བཅྱིངས་པའྱི་དོན་དུ་ལག་པ་བཀྲུ་བ། དེས་ཕག་རྒྱ་

བཅྱིང་བ། ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ། ང་

རྒྱལ་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ལག་པ་དག་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་སྔོན་

དུ་གསུངས་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། གཙང་བར་བ་སེའྱི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་གཙུག་

ཏོར་ནས་ཞེས་པ་ནས། སྭཱ་ཧཱའྱི་བར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །དོན་

འདྱི་དག་ནྱི་གསལ་བར་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་ནྱི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་

པར་བ་བ་བཤད་པ་དེ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་

རྱིགས་དྲུག་དགོད་པ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བས་ནས་
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དེའྱི་ཕྱི་ནས་སོ། ཞེས་པས་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པར་མ་ཟད་ཆོ་གའྱི་རྱིམ་པ་ཡང་དེ་ལྟར་

བ་བར་སོན་པའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་དགོད་པ་ནྱི། ལག་པ་གཉྱིས་ཞེས་སོགས་སོ། །ཡན་

ལག་དྲུག་པོ་འདྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་དང་དགོངས་པའྱི་སད་གཞན་གྱིས་ཀང་

སྙྱིང་ཁ་ནྱི་ལྟེ་བའོ། ཞེས་འགྱུར་བཅོས་ན་ལེགས་སོ་ཞེས་ རང་།  གསུང་ངོ་། །

དེ་ཡང་དགོངས་པའྱི་སད་གཞན་གྱིས་ཞེས་པ། ཡན་ལག་དྲུག་འགོད་ཚུལ་སྔ་

མ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་ཕྱི་མ་འདྱིས་འགྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། སྔགས་དེ་དག་ཡན་ལག་

གང་ལ་འགོད་པ་ནྱི་སྔགས་དོན་སྒ་སོར་བཞག་བས་ནས་སྔ་མ་ལྟར་འགོད་པའམ། 

ཡང་ན་ཧྲ་ད་ཡ་ཞེས་པའྱི་སྔགས་དོན་གྱི་སྙྱིང་ཁ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྱི་སྙྱིང་ཁ་ལ་

མ་བཤད་པར་དགོངས་པའྱི་སད་གཞན་གྱིས་སྙྱིང་ཁའྱི་སད་དོད་ཧྲ་ད་ཡ་ནྱི་ལྟེ་བ་ལ་

བཤད་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས། ལྟེ་བ་ས། སྙྱིང་ཁ་ཆུ། མགྲྱིན་པ་མེ། དཔྲལ་

བ་རླུང་། གཙུག་ཏོར་ནམ་མཁའ། གསང་གནས་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དང་

བསྟུན་ནས། སྔར་སྙྱིང་ཁར་འགོད་པར་”བཤད
1
་པའྱི་སྔགས་ལྟེ་བ་དང་། མགོ་བོ་ལ་

བཤད་པ་སྙྱིང་ཁ་དང་། གཙུག་ཏོར་ལ་བཤད་པ་མགྲྱིན་པ་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་ལ་བཤད་པ་དཔྲལ་བ་དང་། མྱིག་ལ་བཤད་པ་གཙུག་ཏོར་དང་། མཚོན་ཆ་

དགོད་པར་བཤད་པའྱི་སྔགས་གསང་གནས་ལ་དགོད་པར་བ་སེ། ཡྱི་གེ་རྣམས་ལ་

ཁམས་ཀྱི་དབེ་བས་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ན། ཧྲ
ྲླ
 ཾ་ས་དང་། ཧྲུཾ་ཆུ་ཡྱིན་པ་ནས། ཧྲཿ ཡེ་

ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཁ་ཅྱིག་ དོལ། ཕོགས། ཚིག་འདྱིས་སྒྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༢བ༧ན།  བྱ་བར   *བཤད    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༢བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༣༤བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༠ན༥ན།  བཤད
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ཐབས་ལེའུའྱི་ཚིགས་བཅད་ཉྱིས་བརྒྱ་སོ་བཞྱི་པར། མགོ་དང་མགྲྱིན་པ་སྙྱིང་ཁ་ལྟེ་

གསང་གཙུག་ཏོར་དུ་ནྱི་རང་གྱི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྱི་ཡན་ལག་དགོད། ཅེས་གསུངས་པ་

དགོངས་པ་ཅན་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་སྙྱིང་པོ་མེད་པའྱི་ཚིག་སེ། སྒྲུབ་ལེའྱི་

དེ་དང་འདྱིར་བཤད་པ་གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་ཅྱི་ཡང་བསན་རྒྱུ་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་དང་སྔགས་དྲུག་འགོད་ཚུལ་སྔ་མ་གཉྱིས་གང་བས་ཀང་རུང་

བའྱི་གདམ་ང་ཅན་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡན་ལག་དྲུག་འགོད་པ་ལན་གཉྱིས་བེད་པའྱི་

དོན་མྱིན་པས་དེ་ལྟར་བེད་པ་ནྱི་དོན་མ་རྟོགས་པའོ། །ཆོ་གའྱི་གོ་རྱིམ་ལ་ཡན་ལག་

དྲུག་དགོད་ཟྱིན་མ་ཐག་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདུད་གཞོམ་པ་བ་བ་ཡྱིན་པར། སྔར་

བདུད་བསྲེགས་ནས་བསྲུང་འཁོར་དངོས་གཞྱི་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པས་

ཤེས་སོ། །དེ་ལ་རོ་རེ་དགོད་པ་དང་། དེའྱི་འོད་ཀྱིས་བདུད་བསྲེག་ཚུལ་སྔར་བཤད་

ཟྱིན་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་བརོད་པར་བ་བའྱི་བསྲེག་སྔགས་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའྱི་སྔགས་བཤད་

པ་ལ་བཞྱི། བསྲུང་འཁོར་གྱི་རྭ་བ་ཁང་བརྩེགས་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐེད་པའྱི་

སྔགས་དང་། གདན་གྱི་སེང་དུ་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྱི་སྔགས་དང་། གཙོ་བོས་འཁོར་གྱི་

ཁོ་བོ་ལ་བཀའ་བསྒོ་བའྱི་སྔགས་དང་། བསྲུང་འཁོར་གྱི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བའྱི་སྔགས་

སོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་སྔགས་འདྱི་ཡྱིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཞེས་པ་

ནྱི་ཁོ་བོ་ཡབ་རྐང་བསྐེད་པའྱི་ཕོགས་འདྱི་ལ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་

ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཕ་རྒྱུད་ལ་ལྷུན་པོ་མྱི་བསྐེད་པའྱི་དོན་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་དབུས་ཀྱི་གདན་དེའྱི་སེང་དུ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་
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ལྷ་བསྒོམ་”ཚུལ
1
་ལ་ལྷག་པར་མོས་ཤྱིང་ངེས་པ་རེད་པས། རང་ཐ་མལ་པ་ཁོ་བོའྱི་

དབང་པོ་འདྱི་ལྟ་བུ་དངོས་ཡྱིན་པར་ང་རྒྱལ་བ་མྱི་རུང་ངམ་སྙམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་མེད་པར་བདག་ཉྱིད་ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་དངོས་ཡྱིན་པར་བསྒོམ་པར་བ་སེ། 

སྔགས་འདྱིས་ང་རྒྱལ་དེ་ལྟར་དུ་གཟུང་བར་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁོ་

བོའྱི་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་པ་གདོད་མ་ནས་ཞུགས་པ་ལ་ལྷག་པར་མོས་ཤྱིང་ཡྱིད་ཆེས་

པས་ཞེས་ ཕོགས། ཟེར་བ་ནྱི་མུན་"སྤྲུལ
2
་ཏེ་སྔར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་རང་རང་གྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་

དག་གྱིས་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་ཕྱུང་བའྱི་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སྔགས་པས་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གས་རང་རང་གྱི་གདན་ལ་བཀོད་དེ་བསྒོམ་པར་

བའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ནས་སོགས་སོ། །བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་

མཇུག་བསྡུ་བའོ། །གཉྱིས་པ་ས་བཟུང་བའྱི་སབས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་པ་དང་འབེལ་

བའྱི་སྔགས་དང་ཆོ་གའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་རྟེན་སྤན་དངས་

ནས་མཆོད་པའྱི་སྔགས་དང་། ས་བཟུང་བའྱི་ཚེ་ཡན་ལག་བདུན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྱི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྒོམ་པ་བཤད་པ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བཟུང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༣བ༡ན།  སྡུས  * ཚུལ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༣བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༥ན༤ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༡ན༡ན།  ཚུལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༣བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༥ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༡ན༣ན།  སྤྲུལ    
སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༣བ༣ན།  སྦྲུལ  * མུན་སྤྲུལ་དང་མུན་སྦྲུལ་ཞེས་མྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཡང་ཡང་འབྱུང་།
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བའྱི་སྔགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་ས་ཚོགས་པདྨ་

དང་། སྒྲུབ་ལེར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་གདམ་ང་ཅན་ནམ། 

འདྱིར་ལས་ས་ཚོགས་པ་དང་། སྒྲུབ་ལེར་ལྷ་དབང་དུ་བ་བ་ལ་དགོངས་པར་མངོན་

ནོ་ཞེས་ རང་། གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་

ནས་རྒྱུད་ལ་ལྷག་པར་མོས་པའྱི་དབང་གྱིས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་ཐབས་

བསྒོམས་ནས་ལྷའྱི་ང་རྒྱལ་བསྐེད་དོ། །དེ་ནས་སང་སབས་སོགས་ཀྱིས་ས་ཡོངས་

སུ་བཟུང་བར་བ་བ་དང་། དེ་ནས་རྱིམས་ཀྱིས་སོབ་མ་བསྡུ་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་གཏོར་མའྱི་ཆོ་ག་དང་འབེལ་བའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ། གཏོར་

མགྲོན་སྤན་འདེན་པའྱི་ཕག་རྒྱ། ཡུལ་བདག་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་གཤེགས་སུ་

གསོལ་བའྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དང་པོར་ཡུལ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། འཇྱིག་རྟེན་

གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་ཕག་རྒྱས་ཞེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་ཆོག་ལས་གཞན་གྱིས་དུས་སུ་ཡུལ་བདག་ལ་

གཏོར་མ་སྦྱིན་པ་ལ་ནྱི་གཞན་གྱི་གནས་སུ་བོན་ཞེས་གོ་བར་བེད་པའྱི་ཚིག་ཨ་པ་

ར་ཞེས་པ་དོར་ནས་སྭསྠ་ནཾ་གཙྪ་ཞེས་པས་རང་གྱི་གནས་སུ་བོན་ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །སྔར་ས་མ་གཟུང་བ་ལས་གཞན་ས་གཟུང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་
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གྱི་ཆོ་ག་བེད་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་ཞེས་གཞན་དག་འཆད་ཀང་། སྔར་ས་ཆོག་བས་པའྱི་

གནས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བེད་པའྱི་ཚེ་ཡུལ་གྱི་བདག་པོ་སོགས་ལ་ས་སོང་

བའྱི་ཆོ་ག་བེད་མྱི་དགོས་པས་བཤད་པ་དེ་དོན་དུ་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་གཏོར་མ་ཐུན་མོང་བའམ། སྔར་བརོད་པའྱི་ཆོ་གས་སོ་སོའྱི་གཏོར་མ་རྣམས་རང་

རང་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བའོ། །གཏོར་མའྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་

མཇུག་བསྡུ་སེ། ཆོ་ག་འདྱི་དག་ནྱི་ཁོ་བོས་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་ལྷག་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་སྔགས་དང་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་བཤད་པ་ལ་

བཞྱི། ས་ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ཆོ་ག །རས་ལྔ་ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ཆོ་ག །སོབ་མ་

ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག །མལ་སན་ལྷག་པར་གནས་ནས་མཚན་མ་བརྟག་ཅྱིང་ངན་ན་

བཟློག་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག །སའྱི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་

སྔགས། བགེགས་གཞོམ་ཞྱིང་བསྲེག་པའྱི་སྔགས། བགེགས་ལ་ཕུར་བུ་གདབ་པའྱི་

སྔགས་དང་བསམ་གཏན། ཕུར་བུ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ཁོ་བོ་བཅུ་དགོད་པ། བཀོད་

ནས་རྐང་སབས་ཀྱིས་ས་བཅག་པར་བ་བའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ། རོ་རེའྱི་ས་སྤན་

དངས་ཤྱིང་མཆོད་པའྱི་སྔགས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས། སྔར་སའྱི་ལྷ་མོ་མཆོད་

ནས་གསོལ་བ་གདབ་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་ཀང་། ཕྱི་ནང་གྱི་སའྱི་ལྷ་མོ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་

ལྟ་བུ་བསྒོམ་ཞྱིང་སྤན་དང་བ་དང་མཆོད་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྱི་ཆོ་ག་སྔར་

མ་བཤད་པ་འདྱིར་འགྲེལ་པས་ཁ་བསངས་ནས་བཤད་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། སའྱི་

ལྷ་མོ་ལ་སྔོན་དུ་ས་སོང་བ་ལས་གཞན་པའྱི་སའྱི་ལྷ་མོ་ལྷག་གནས་མྱི་དགོས་པར་
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འདོད་པ་ནྱི། འོག་ཏུ་ས་ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་འདྱི་དག་

ས་ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོ་གར་བས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་པ་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་སོན་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་གྱི་ཆོ་

གའྱི་རྱིམ་པ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ལ། སྔར་བཤད་པ་རང་གྱི་ལུས་ལ་བཀོད་པའྱི་རོ་རེའྱི་

འོད་ཟེར་གྱིས་བདུད་བསྲེག་པའྱི་ཆོ་ག་དང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་དག་གྱིས་བདུད་

གཞོམ་པའྱི་སྔགས་བཤད་པར་བ་སེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་

ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔར་རོ་རེའྱི་མེ་འོད་ཀྱིས་བསྲེགས་པའྱི་སྔགས་དང་བསམ་

གཏན་གྱིས་བདུད་གཞོམ་པར་བས་པའྱི་ཚེ་རྱིང་དུ་བོས་ནས་ཕྱིས་གླགས་ལྟ་བར་

འདོད་པའྱི་བགེགས་དང་ལོག་འདེན་ལ་སོགས་པ་སྔར་བསྲེགས་པ་ལས་གཞན་

རྣམས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་བཀུག་ཅྱིང་རོ་རེ་ཞགས་པས་བཅྱིངས་ནས་ཞེས་པའྱི་དོན་

ཏེ། ཁ་ཅྱིག་ རང་། མེ་ལྷའྱི་གདོན་གྱི་རྱིགས་མེས་མྱི་ཚིག་པ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་སྔར་

མ་ཚིག་པ་འདྱིར་ཕུར་བུས་འདེབས་པར་བཞེད་པ་མྱི་འཐད་དེ། མེ་ཐ་མལ་པས་

མྱི་ཚིག་པའྱི་གདོན་དག་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་བསྲེག་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོ་

རེ་ཕུར་བུ་སོད་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ལྟེ་བའྱི་འོག་རྩེ་མོའྱི་རྣམ་པར་བེད་པའྱི་དོན་ལ། 

ཥཊ་མུ་ཁ་ཞེས་པས་ཞལ་དྲུག །ཥཊ་བྷུ་ཛ་ཞེས་པས་ཕག་དྲུག །ཥཊ་ཙ་ར་ཎ་ཞེས་

པས་ཞབས་དྲུག་པར་བཤད་པ་འདྱིས། སྒོམ་དོན་ཀང་སོན་པ་ལ། ཞལ་དྲུག་ནྱི་

ཕོགས་ཀྱི་ཁོ་བོ་ཞལ་གསུམ་པ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དབེ་བས་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་བས་

ནས་ཞལ་གསུམ་གསུམ་བརྩེགས་པ་དང་། ཕག་དྲུག་གྱི་ཕག་མཚན་ཁོ་བོ་ཕག་དྲུག་
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པ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་མཚན་དང་འད་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཞབས་དྲུག་དང་རྩེ་མོའྱི་རྣམ་

པ་ཅན་དུ་བཤད་པའྱི་འགལ་སོང་ལ། ཞབས་གཉྱིས་གཡས་བརྐང་གྱི་གར་སབས། 

གཉྱིས་གཡོན་བརྐང་གྱི་གར་སབས། གཉྱིས་ཞབས་མཐྱིལ་སྤད་ནས་ཕུར་བཙུགས་

སུ་བརྐང་པས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཞབས་དྲུག་ལ་ཕུར་བའྱི་དབལ་འད་བ་གཅྱིག་འབྱུང་

བས་རྩེ་མོའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསུངས་སོ་ཞེས་ཀུན་མཁེན་འཕགས་པ་གསུང་པ་

ལྟར་ལེགས་པར་མཁས་པ་ རང་། དག་བཞེད་ལ། སྔོན་དུ་ཞབས་གཡས་པ་གསུམ་

བརྐང་ཤྱིང་གཡོན་པ་གསུམ་ཅུང་ཟད་བསྐུམས་པར་བསྐེད་དེ། ཕུར་བུ་འདེབས་པ་

ལ་འཇུག་པ་ན་ཞབས་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་འདེས་པ་ལས་རྩེ་མོའྱི་རྣམ་པར་

གྱུར་བར་བསམས་ནས་བཏབ་ན་ལེགས་པར་སེམས་སོ། །རྩེ་མོའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་མདུང་

རྩེ་གཅྱིག་པའྱི་དབྱིབས་སོ། །

གནས་བཅུ་ནྱི་ཕོགས་བཅུའོ། །ཡྱི་གེ་ལྔ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་ལྔའྱི་ཡྱི་གེ་ཞེས་བ་བ་ཧ་ཡ་

ར་ཝ་ལ་ལྔ་སེ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དབེ་བས་རྱིང་ཐུང་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་

བ་བཅུ་ལས་བསྐེད་པའོ། །དུས་ཞབས་པས་ཕུར་བུ་རྣམས་བདུད་རྩྱི་འཁྱིལ་པར་

བསྐེད་པར་བཤད་ཀང་སྔགས་དོན་དང་མྱི་མཐུན་ནོ། །ཕུར་བུ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་འགྲེལ་

པར་མྱི་གསལ་ཞྱིང་། ས་དྷུ་”པུ
1
་ཊས་སྲྱིད་སོར་བཅུ་གཉྱིས་པ་དང་སྦོམས་སོར་བཞྱི་

པར་བཤད་ལ། ཕུར་བུའྱི་རྒྱུ་ནྱི། སྔར་མདོར་བསྡུས་དང་པོར་ཞྱི་བ་ལ་ནྱ་གྲོ་དྷ་དང་། 

རྒྱས་པ་ལ་ཨ་ཤྭད་ཐ་ལས་བས་པ་དང་། དབང་ལ་སེང་ལྡེང་ལས་སྐེས་པར་བཤད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༥བ༥ན།  པུ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧བ༤ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༣ན༤ན།  བུ
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ནས། མདོར་བསྡུས་འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་ཆོག་གྱི་ཕུར་གདབ་ཀྱི་ཕུར་བུ་འཆད་

པ་ན། སེང་ལྡེང་རང་བཞྱིན་སྲ་བའྱི་ཕུར་བུ་དག་གྱིས་ས་ལ་གདབ། ཅེས་གསུངས་པ་

ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། ས་ཆོག་གྱི་ཕུར་གདབ་དབང་གྱི་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕུར་གདབ་མ་ཡྱིན་

པས་སོ་སྙམ་ན། བ་མ་ཁ་ཅྱིག་ རང་། སྔར་བཤད་པ་ལས་ཕོགས་གཅྱིག་པའྱི་དབང་

དུ་བས་ལ། སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་ལས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་ཡྱིན་གྱི། ལས་མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་པས་འདྱིར་སེང་ལྡེང་གྱི་ཕུར་བུ་དང་། སོབ་མ་ཆས་འཇུག་གྱི་གོས་

སེར་པོ་སོགས་གསུངས་སོ། ཞེས་བཞེད་ལ། སྤྱིར་སྔོན་དུ་སོད་རུང་གྱི་དབང་བསྐུར་

བ་དང་། དབང་ཐོབ་ནས་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་དང་། ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་བརྟན་ནས་

ལས་སྦོར་ལ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་སབས་མྱི་འད་བ་སོ་སོའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་

མཐུན་པ་ལ་འགལ་སོང་དགོས་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །སྔགས་སྔ་མས་ཕུར་བུ་བཙུགས་པ་

སྔགས་ཕྱི་མ་བརོད་དེ་ཐོ་བས་བརྡུང་བ་ཡྱིན་པ་ལ། ཀྵཾ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ནྱི་ཕོགས་

བཅུའྱི་བགེགས་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིག་གྱི་གསལ་བེད་མཐའ་ཡས་པ་ཀྵ་རུ་བསྡུས། དབངས་

ཐམས་ཅད་དབངས་བཅུ་རུ་བསྡུས་ནས་སྦར་བ་ལ་ཐྱིག་ལེས་བརྒྱན་པ་སེ། དེ་དག་

ཕོགས་བཅུའྱི་བགེགས་ཀྱི་ས་བོན་དུ་བས་པའོ། །

བཞྱི་པ་ཕུར་བུ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ཁོ་བོ་བཅུ་དགོད་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཕུར་བུ་

རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཕུར་བུའྱི་སེང་དུ་ཁོ་བོ་འགོད་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ལ། ཁ་

ཅྱིག་ རང་། འདྱི་ནྱི་སྤྱིར་ཕོགས་དེར་ས་སྦང་བའྱི་ཆོ་ག་བེད་པ་ལ་བར་ཆད་བསྲུང་བ་

ཡྱིན་ཀང་། ཁད་པར་དུ་རྱིག་པ་མཆོག་ལས། བགེགས་རྱིགས་ས་”ཆང
1
་མ་ཞེས་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༥བ༡ན།  ཆང    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༦ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༨ན༥ན།  ཆད    
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བ་མོ་མཚན་གྱིས་ཕུར་བུ་འདོན་པ་ཡོད་པར་བཤད་པས་དེ་རྣམས་བསྲུང་བའྱི་དོན་

དུ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཡང་། རྱིག་པ་མཆོག་གྱི་དེ་ནྱི་ཕུར་བུའྱི་ཚུལ་གཞན་གྱི་

དབང་དུ་བས་ལ། འདྱིར་ཕུར་བུ་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐེད་ཅྱིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པ་ཚུལ་དེ་ལྟར་འདོན་ནུས་ན། དེ་ཉྱིད་ཁོ་བོ་བཅུ་བསྒོམས་པས་ཀང་བསྲུང་བར་ནུས་

པ་དཀའོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །དེ་བས་ན་སྔར་ཡོད་ཀྱི་བགེགས་ལ་ཕུར་བུ་བཏབ་

ནས། བགེགས་གསར་དུ་འཇུག་པ་ཕུར་བུའྱི་སེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བཀོད་པའྱི་ཁོ་

བོ་བཅུས་བསྲུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །

ལྔ་པ་བཀོད་ནས་རྐང་སབས་ཀྱིས་ས་བཅག་པར་བ་བའྱི་སྔགས་དང་ཕག་

རྒྱ་ནྱི། དེ་ནས་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་དག་ལ་ཆོ་ག་ཁ་

འགེངས་དགོས་པ་དག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་འགེངས་པ་དང་བཅས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་

གར་ཁོ་བོས་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

དྲུག་པ་རོ་རེའྱི་ས་སྤན་དང་ཞྱིང་མཆོད་པའྱི་སྔགས་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

ས་ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མཇུག་བསྡུའོ། །

གཉྱིས་པ་རས་ལྔ་ལྷག་པར་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། དེ་ནས་རོ་རེ་བུམ་པ་རྣམས་

ཞེས་བ་བ་ནས། ས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་བཟུང་བའྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་བ་བའྱི་

བར་རོ། །འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ན་རེ། འདྱིར་བུམ་པ་སོ་སོ་ལ་རྱིགས་སོ་སོའྱི་ལྷའྱི་

བསྒོམ་བཟླས་ནྱི་བ་བར་མ་གསུངས་པས་བ་མྱི་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

པར་སྨྲ་བ་སེ། བུམ་པ་སོ་སོའྱི་ལྷའྱི་བསྒོམ་བཟླས་བ་མྱི་དགོས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་

ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༣བ༥ན།  ཚང    * རྱིག་པ་མཆྟོག་གྱི་རྒྱུད་དུ་སྣ་ཆད་མ་ཞེས་འབྱུང་།
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ཐལ། བ་མྱི་དགོས་པར་ཡང་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། བ་དགོས་པར་དངོས་སུ་མ་

གསུངས་པས་བ་མྱི་དགོས་པར་དོན་གྱིས་བསན་པར་སོང་དགོས་ན། བ་མྱི་དགོས་

པར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས་བ་དགོས་པར་ཡང་དོན་གྱིས་བསན་དགོས་པར་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་སོ། །

ཁོད་རང་གྱིས་རང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རོ་རེ་

ལྕགས་ཀྱུ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་སྤོས་ནས། ཕོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩྱི་སྤན་དངས་ཏེ། ཛཿ ཡྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་སྔགས་

དང་ཕག་རྒྱས་རོ་རེ་བདུད་རྩྱིའྱི་བུམ་པ་རྣམས་དང་རོ་གཅྱིག་ཏུ་བེད་པར་སྨྲས་པ་

འགོག་པའྱི་ལྟག་ཆོད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་བ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བ་དགོས་

པར་ཡང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་བརོད་ན་ཅྱི་ཞྱིག་སྨྲ་བ་སོམས་ཤྱིག །དེས་ན་

བུམ་པ་འདྱི་དག་ཏུ་ལྷ་བསྐེད་དགོས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟར་ན་འདྱིར་བུམ་པར་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་སྒོམ་བཟླས་བས་ནས་ལྷག་གནས་བ་དགོས་

ཏེ། རས་ལྔ་ལྷག་གནས་ཀྱི་སབས་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་བུམ་པ་ས་གོན་མ་བཤད་

ཅྱིང་། འདྱིས་བུམ་པ་ས་གོན་གྱི་བ་བ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཐྱིག་སྐུད་ལྷག་

གནས་བེད་པའྱི་ཐྱིག་སྐུད་ནྱི། ལས་ཐྱིག་ཡྱིན་གྱི་ཡེ་ཐྱིག་མ་ཡྱིན་ཏེ། རས་ལྔ་ལྷག་

གནས་བས་པའྱི་རེས་སུ་མལ་སན་ལྷག་གནས་བས་ནས་རྨྱི་ལམ་བརྟགས་པས་

བཟང་ན་ཐྱིག་གདབ་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའྱི་ཐྱིག་ནྱི་ལས་ཐྱིག་འདེབས་པ་

ལ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡེ་ཐྱིག་འདེབས་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་

པར་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་། ཆོ་ག་སྤྱི་འགྲོའྱི་རྱིགས་པས་ཁ་བསངས་ན་ལེགས་
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ཏེ། ཆོ་ག་ཕ་རགས་མ་ལུས་པ་གཞན་ནས་ཁ་འགེངས་པ་ལ་བལྟོས་པར་བ་བ་གཅྱིག་

ཀང་མེད་པས་ཚང་བར་དངོས་སུ་བཀོད་པ་བོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ད་ལྟའྱི་

བོ་མཆོག་ཏུ་དམན་པ་དག་གྱི་དོན་དུ་རྒྱས་ཤྱིང་གསལ་བར་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་རྒྱུད་

སེ་གང་ན་ཡང་མེད་པས་ཕན་ཚུན་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པོ་དང་། རྒྱུད་

ཀྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་ལ་བལྟོས་ནས་གོ་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་

གསུངས་པ་དང་། བ་མ་ལ་རག་ལས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མན་ངག་ལ་བལྟོས་པར་

བས་ནས་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་དང་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་པར་གསུངས་

པ་སོགས་རྒྱུད་སེ་ཕལ་ཆེ་བ་ན་ཤྱིན་ཏུ་མང་བས་འདྱིར་དངོས་སུ་ཟྱིན་ཚོད་ཙམ་

ཞྱིག་ལས། མ་ཟྱིན་པ་རྣམས་བ་མྱི་དགོས་པར་སྨྲས་ནས་འཇོག་པ་ནྱི་བོ་གྲོས་ཤྱིན་

ཏུ་རྟུལ་བའྱི་གོ་ཚུལ་ཏེ། ཆོ་ག་ངེས་པ་དགོས་པ་མང་པོ་ཡང་ཆད་ནས་དོན་མ་

ཡྱིན་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྦོར་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ས་དྷུ་པུ་ཊ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུད་

སེ་གཞན་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཆོ་ག་སྤྱི་འགྲོའྱི་རྱིགས་འགྲོས་སྦར་ནས་དུ་མ་ཞྱིག་ཁ་

བསངས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ཡེ་ཐྱིག་འདེབས་པ་མྱི་བེད་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

པའོ། །ཐྱིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཆོ་ག་གཞན་དག་རྒྱས་པར་

དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་ཁོ་བོས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་སོབ་མ་ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་གཉྱིས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བརྟག་

པའྱི་དོན་དུ་སོ་ཤྱིང་གྱི་ཆོ་ག་དང་། སོབ་མ་བསྲུང་ཞྱིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་བྱིན་

རླབས་བསྐུལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་སོབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པ་སེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་
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སྦར་ཏེ་སྤྱིར་བཤད་ནས། སོ་སོར་འཆད་པ་ལ་དེ་ལ་འདྱི་ནྱི་སོ་ཤྱིང་དོར་བའྱི་ཆོ་ག་

སེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གནས་སབས་གསུམ་ག་རུ་སོ་ཤྱིང་ཇྱི་ལྟར་འདོར་བའྱི་ཆོ་ག་

འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་སོབ་མ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སོབ་མ་ས་གོན་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཡན་

ལག་གཞན་དག་ཁ་འགེངས་དགོས་སོ། །

བཞྱི་པ་མལ་སན་ལྷག་པར་གནས་ནས་མཚན་མ་བརྟག་ཅྱིང་ངན་ན་བཟློག་པའྱི་

ཆོ་ག་ལ་གཉྱིས། མལ་སན་ལྷག་གནས་དང་མཚན་མ་བཟང་ངན་བརྟག་པ། མཚན་མ་

ངན་ན་བཟློག་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་ཕོགས་གང་དུ་མལ་སན་ལྷག་གནས་བ་བ་ནྱི། སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་

གང་དུ་བེད་སའྱི་དཀྱིལ་དུ་རས་ལྔ་ཕོགས་བཞྱི་དབུས་དང་ལྔར་བཀོད་པ་དེ་མ་

བསྡུས་པར་བཞག་པའྱི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་མལ་སན་ལྷག་གནས་བ་བར་སོན་པ་དེ་ནས་

སོབ་མ་གཤེགས་སུ་བཅུག་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བས་ནས་རྨྱི་ལམ་

བརྟག་པ་ནྱི། ༀ་ཧོ་ཞེས་སོགས་སོ། །མཚན་མ་ཇྱི་ལྟ་བུ་མཐོང་ན་བཟང་བ་དང་ངན་

པའྱི་རྣམ་དབེ་ནྱི། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཏོར་མའྱི་ཆོ་གས་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པ་དང་། རོ་

རེ་ཤུགས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་ཀྱིས་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚན་

མ་ངན་པ་དེ་མཐོང་ནས་དེ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སའྱི་ཤར་གྱི་ཆར་

བསྲུང་འཁོར་བསྒོམས། གཏོར་མ་སྦངས་ཤྱིང་བསྐེད་དེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། སངས་

རྒྱས་རྣམས་སྤན་དངས་ཤྱིང་། རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་སོ་སོ་ལ་བཅུག་ནས། རོ་རེ་
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མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སྤན་དངས་ནས་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་འདྱིས་གཏོར་མ་བྱིན་ཏེ། 

བར་ཆད་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ཅྱིང་འཕྱིན་ལས་འཆོལ་བ་སེ། མཁའ་

འགྲོ་མ་རྣམས་དགུག་པའྱི་སྔགས་སོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། རང་ཉྱིད་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་ཚུལ། དེ་ལ་དབང་བསྐུར་

བའྱི་ཆོ་ག །དེའྱི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་མཚན་འགོད་ཚུལ། སྔགས་བཟླས་ཏེ་བདུད་ཚར་

བཅད་པའྱི་ཆོ་ག །དེ་རེས་སར་ཡང་མཚན་མ་བརྟག་པའྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་བདུད་བགེགས་ཀྱི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཞྱི་བའྱི་སད་དུ། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་ཆོ་གས་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་སྔགས་དགོད་ཅེས་པའྱི་སོགས་

ཁོངས་ནས་རྱིགས་དྲུག་དགོད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦོང་བ་དང་། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པར་བ་བ་སོགས་ཀང་བས་ནས། བསྲུང་བའྱི་

འཁོར་ལོ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདུད་གཞོམ་པ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཅན་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་ལ་དམྱིགས་པར་བ་སེ། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་

ན། སྔོན་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསྐེད་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་རོ་གཅྱིག་ཏུ་བས་ཏེའོ། །དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཇྱི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་

ན། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྱི་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་བསྐེད་པའྱི་ཆོ་གས་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་དང་། སྤན་བཅུ་གཉྱིས་དང་། ཞེས་སོགས་

སོ། །སྔར་གསུངས་པའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྱི་བ་མ་དག་སྔར་གསུངས་

པའྱི་རོ་རེའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ལ་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྲུང་འཁོར་དཀྱུས་

མ་ལ་རོ་རེ་ལུས་ལ་བཀོད་ནས་དེའྱི་མེ་འོད་ཀྱིས་བདུད་བསྲེག་པ་ཁོ་བོ་བསྐེད་པ་
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སོགས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བ་བ་དང་། མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པ་ལ་སབས་འདྱིར་བེད་པ་

ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་དགོས་སོ། །འོན་ཀང་སྔར་ཚོགས་ཞྱིང་ལ་ཚོགས་གསོག་པའྱི་སབས་

སུ་གསུངས་པའྱི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་རང་གྱི་ལུས་ལ་སྙྱིང་

ཁར་རྣམ་པར་བཀོད་དེ། དེ་དག་ལས་སྤོས་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་གྱི་ལྷ་ལ་

མཆོད་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གསོལ་བ་གདབ་པའྱི་དོན་དུ་བས་ན་ལེགས་སོ། །

འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ན་རེ་བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་བཤད་པའྱི་རོ་རེ་

ཤུགས་དང་། འདྱིར་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྱི་སབས་སུ་བསྒོམ་པར་བཤད་པའྱི་

རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་གཉྱིས་དོན་མྱི་གཅྱིག་སེ། རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་འདྱི་ནྱི་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། རོ་རེ་ཤུགས་ནྱི་རེ་ཤྱིག་ས་བཅུ་པ་བའྱི་རྣམ་པར་གནས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སབས་འདྱིར་ཡང་བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་

རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་ལ་དམྱིགས་པར་བ་སེ། ཞེས་སྔོན་དུ་སྲུང་འཁོར་

བསྒོམས་ནས་དངོས་གཞྱི་ལ་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་བསྒོམ་པར་གསུངས་ལ། སྔོན་

འགྲོའྱི་བསྲུང་འཁོར་ལ་རོ་རེ་ཤུགས་སྒོམ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དངོས་གཞྱི་

ལ་ཡང་རོ་རེ་ཤུགས་ཉྱིད་བསྒོམ་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱི་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིས་

གཙོ་བོ་མཛད་པའྱི་བསྲུང་འཁོར་སྒོམ་ཚུལ་སྔར་བསན་ཟྱིན་ནས། མལ་སན་ལྷག་

གནས་ཀྱི་སབས་སུ་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ཁད་པར་ཅན་

སོན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པས་སྔར་གྱི་དེ་ཉྱིད་སོན་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉྱིད་ཁོས་པའྱི་དག་པོ་དང་། རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་

དང་། ཡེ་ཤེས་ལེའུར་བཤད་པའྱི་སོམ་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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དག་པོ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་ལ། དེ་དག་དང་རོ་རེ་ཤུགས་བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའྱི་

ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་དོན་མྱི་གཅྱིག་ཅྱིང་། ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་མཚན་སྔགས་ཀྱིས་འགོད་

པ་ནྱི་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་བསྒོམ་པ་ལ་གསུངས་

ཀྱི་བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་བསྐེད་པའྱི་སབས་སུ་མ་གསུངས་པས། བསྲུང་འཁོར་

བསྒོམ་པའྱི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་བསྐེད་པ་ལ་དེ་དག་བ་མྱི་དགོས་སོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྔགས་ཀང་སྔགས་དོན་ལ་རོ་རེ་འཇྱིགས་

བེད་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་སོན་པ་དུས་འཁོར་དག་པོའྱི་སྔགས་ཡྱིན་ཅྱིང་། རྐང་པ་བདུན་

ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པ་ནྱི་སོམ་ཆེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔགས། རྐང་

པ་རེ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རེ་སྦར་བར་བ་བ་ཡྱིན་པར་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་བཤད་པས། 

དེ་ཉྱིད་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་ཀྱི་བགེགས་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་དེ་ཉྱིད་

མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་དག་གྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་དུ་བསྒོམས་ནས། 

མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་ཟློས་པར་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྱི་སབས་

འདྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི། བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་སུ་སྔགས་འདྱི་དག་ཟློས་པར་

མ་བཤད་ཅྱིང་སབས་དེར་འབེལ་མེད་དོ། །སབས་འདྱིར་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་

པའྱི་ཆོ་གས་ཞེས་པ་ནྱི། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་གཅྱིག་པ་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་གྱིས་བསན་པ་ལ་སྙེག་པ་ཡྱིན་"ཅྱིང
1
་། སྔར་བསྲུང་འཁོར་གྱི་

སབས་སུ་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་སུ་གཉྱིས་ལྷག་རྒྱལ་བའྱི་ཕག་དང་དུས་ཀྱི་ཞལ་ལྡན་ཁོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༧བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༡བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧ན༣ན།  ཅྱིང    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༩བ༦ན།  ཞྱིང
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བོའྱི་དབང་པོ་རོ་རེ་ཤུགས། ཞེས་པ་སེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་

བ་སྔགས་པས་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་ལེའྱི་

ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་བཞྱི་པ་སོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། དེ་

དང་འདྱི་སྒྲུབ་ལེར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་སབས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ། །

དེས་ན་སྒྲུབ་ལེའྱི་མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པའྱི་མཇུག་གྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་

གཅྱིག་པ་སོགས་གསུམ་གྱིས་བསན་པའྱི་ཁོ་བོ་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་གླང་པོ་ཆེའྱི་

པགས་པའྱི་གོས་འཛིན་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བདུད་དང་འདོད་ལྷ་མནན་པ་ནྱི་དུས་

འཁོར་དག་པོ་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ཡྱིན་གྱི་རོ་རེ་ཤུགས་”མ
1
་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྒྲུབ་ལེའྱི་

མདོར་བསྡུས་ལྔ་པའྱི་མགོར་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་བཞྱི་པ། ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་རོ་

རེ་ཤུགས་ནྱི་གཉྱིས་ལྷག་རྒྱལ་བའྱི་ཕག་དང་རྱིག་བེད་ཞལ་དང་ཞབས་གཉྱིས་པ། 

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་པ་རོ་རེ་ཤུགས་ནྱི་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་

ཕྱིར་དེ་དང་བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་གཅྱིག་པས། བསྲུང་འཁོར་གྱི་

གཙོ་བོ་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་གདན་ལ་གཡས་བརྐང་གྱིས་གནས་པར་སྒོམ་དགོས་ཀྱི། རོ་

རེ་ཤུགས་བདུད་དང་དག་པོ་མནན་པར་བསྒོམ་པ་”མྱི
2
་འཐད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་

ལ་བརོད་པར་བ་སེ། དང་པོར་རེ་ཤྱིག་སྒྲུབ་བེད་དང་པོ་ནྱི་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་

གྱིས་རང་དགར་ཞུགས་པའྱི་གཏམ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་རོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༨ན༢ན།  བྱ  *མ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༠ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢ན༣ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧ན༦ན།  མ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༨ན༤ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༠ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧བ༢ན།  ནྱི  *མྱི    
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢ན༥ན།  མྱི
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རེ་ཤུགས་ས་བཅུ་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནས་པར་སོན་པའྱི་ཤེས་བེད་ཀྱི་

ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་གང་ན་ཡང་མེད་ཅྱིང་། སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 

ཅྱི་སེ་བསྲུང་འཁོར་གྱི་ཁོ་བོ་གཞན་རྣམས་བང་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པས་བསྲུང་

འཁོར་གྱི་ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་དེ་ཉྱིད་ཀང་དེ་ལྟར་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན་ནྱི། དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་བསྲུང་འཁོར་ལ། རྱིགས་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་ཞྱི་བ་དག་

པོར་བསྒྱུར་བའྱི་ཞེ་སང་རོ་རེས་གཙོ་བོ་མཛད་པ་ལ། ཁོ་བོ་བཅུས་བསོར་བ་བཤད་

པ་སོགས་དུ་མ་ཞྱིག་གྱིས་མ་ངེས་པས་མཐོང་རྒྱ་”ཆུངས་པའྱི
1
་སྤྱི་བརྟོལ་མ་སྨྲ་

ཤྱིག །བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་ཞེས་པས་ཀང་མྱི་གནོད་དེ། དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྔོན་དུ་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་པ་གང་ཡང་རུང་

བ་སྒོམ་པའྱི་རྒྱས་པ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིས་སྲུངས་མ་དྲུག་ཅུ་སྤོ་བ་སོགས་དང་། འབྱིང་

རོ་རེ་ཤུགས་ལ་ཁོ་བོ་བཅུས་བསོར་བ་ཙམ་དང་། བསྡུས་པར་རང་གྱི་ལུས་ལ་བཀོད་

པའྱི་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདུད་གཞོམ་པ་ཙམ་ཡང་རུང་བ་ཕོགས་འདྱིའྱི་མཁས་

པ་སྔ་ཕྱི་དུ་མ་ལ་གྲགས་པ་ལྟར་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་དོན་ལ་ཡང་གནས་པས། བསྲུང་

འཁོར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས། རོ་རེ་ཤུགས་གཙོ་བོར་ཡོད་པའྱི་བསྲུང་

འཁོར་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་ཁབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

སྒྲུབ་བེད་གསུམ་ཡང་སྙྱིང་པོ་མེད་དེ། བསྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ནས་བགེགས་

ཚར་གཅོད་པའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ན་རྨྱི་ལམ་ངན་པ་བཟློག་པའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ཁད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༨ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧བ༥ན།  ཆུངས་པའྱི    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༠བ༢ན།  
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢བ༢ན། ཆུང་བའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  80  

པར་ཅན་ལ་དེ་སྒོམ་པ་འགལ་བར་སྨྲས་པར་སོང་བས། འགལ་ཁབ་ཏུ་སང་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་ལེའུར་སོམ་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་བཤད་པའྱི་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་དག་པོ་དང་རོ་རེ་ཤུགས་དོན་གཅྱིག་པར་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ཉྱིད་དུ་གསལ་

བར་བཤད་དེ། ལེའུ་དེར་སོམ་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་འཆད་པའྱི་སབས་

སུ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཉྱི་མའྱི་སེང་དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཞབས་གཡས་པའྱི་འོག་ཏུ་

བདུད་དང་། ཞབས་གཡོན་པའྱི་འོག་ཏུ་ཉོན་མོངས་པ་སེ་དེ་ཡང་དག་པོའ།ོ །འདབ་

མ་བརྒྱད་ལ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་བརྒྱད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་

བར་གྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་བདུད་རྩྱིས་གང་བའྱི་ཐོད་པ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལྟར་འདབ་མ་

བཅུ་དྲུག་ནྱི་དགའ་བའྱི་འཁོར་ལོ་སེ། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྱི་དབེ་བས་ལྷ་མོ་རྣམས་

དང་ཐོད་པ་རྣམས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞལ་བཞྱི་

པའོ། །ཕོགས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་པའོ། །ལྷག་པའྱི་

ཟླ་བའྱི་ཕོགས་གཉྱིས་འགོག་ཕྱིར་གཉྱིས་ལྷག་རྒྱལ་བའྱི་ཕག་སེ། སྔར་གསུངས་

པའྱི་རོ་རེ་ཤུགས་སོ། ཞེས་སོམ་ཆེན་གྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྱིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་དང་སྔར་གསུངས་པའྱི་རོ་རེ་ཤུགས་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་བསྙོན་དུ་མེད་

པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་འདྱིས་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱི་གདན་ལ་བདུད་དང་དག་པོ་

མྱི་རུང་བར་སྨྲ་བ་ཡང་ཟུར་ཕྱིན་པར་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྔར་གསུངས་པ་ནྱི་བསྲུང་

འཁོར་དང་སྒྲུབ་ལེར་བཤད་པའྱི་རོ་རེ་ཤུགས་སོ། །

དེ་ལ་འདྱི་སད་ཅེས་ ཕོགས། སོམ་ཆེན་གཙོ་བོ་དུས་འཁོར་དག་པོ་ལ་རོ་རེ་

ཤུགས་དང་འད་བས་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ག་ཚོམས་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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སུ་སྨྲ་བ་སེ། བཏགས་པ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཁོད་ཀྱི་དམ་བཅས་

པ་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བ་ལས་གཞན་པ། “བརྟགས
1
་པ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་

གསུངས་པར་འཆད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། མཁས་པའྱི་དོགས་

པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་གྱི །བཏགས་པའྱི་

དགོས་པ་དང་དངོས་ལ་གནོད་བེད་ཀང་བཤད་རྒྱུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མྱིན་

པར་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ན་ནྱི། རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་མྱིང་ཡང་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་

ཅྱི་ཞྱིག་བར་ཡོད། བསྲུང་འཁོར་གྱི་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཏུ་ཡྱི་དྭགས་མནན་

པ་སྒོམ་དགོས་པར་སྒྲུབ་ལེའྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་ལྔ་པའྱི་འགྲེལ་པར། འབྱུང་

པོའྱི་མགོན་པོ་སེ་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་མགོན་པོ་གཞན་གྱིས་མྱི་ཐུབ་པར་ལྷག་པའྱི་སོབས་

ཀྱིས་མནན་ཞྱིང་གཡས་བརྐངས་སབས་ཀྱིས་ཡང་དག་གནས་པ། ཞེས་གསུངས་

པས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱི་ཞབས་འོག་ཏུ་

ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དག་མནན་པར་སྒོམ་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སབས་དེའྱི་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་སོ་དྲུག་པའྱི་འགྲེལ་པར། འདྱིར་ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་དེ་ཉྱིད་ཅེས་པ་

ནས། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ་དག་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་སེང་

དུ་བསྒེལ་བས་ནས་ཞེས་པ། ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྱི་

ཞབས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༩ན༡ན།  བརགས    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༡ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༣ན༡ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༨བ༢ན།  བཏགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཅྱི་སེ་དེ་ནྱི་ཆར་དབབ་པ་དང་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་

ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་པས་བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་མྱི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འབྱུང་

པོའྱི་དབང་པོ་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན་པར་བསྒོམ་པ་དེ་ཡང་འབྱུང་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་ལས་

སྦོར་གྱི་སབས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་པས། བསྲུང་འཁོར་གྱི་

སབས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་བསྒོམ་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས། བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་

ཡུམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་རྱིགས་པར་ཐལ། སོམ་ཆེན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡུམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པར་

བཤད་ཅྱིང་དེ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གང་སྨྲས་མྱི་

དན་པའྱི་བྱིས་པའྱི་”བརླབ
1
་བརོལ་ཏེ། བསྲུང་འཁོར་སབས་སུ་ཁོ་བཅུ་ཡུམ་ཅན་དུ་

སྒོམ་རྱིགས་པར་ཐལ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྱི་ཁོ་བོ་བཅུ་ཡུམ་ཅན་དུ་འགོད་པ་

གསུངས། དེ་དག་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། ཐམས་ཅད་ཁས་བངས་སོ། །ལྷ་གཅྱིག་ཉྱིད་

ཀང་སབས་འགར་དཔའ་བོ་གཅྱིག་པ་དང་སབས་འགར་ཡུམ་ཅན་དང་སབས་འགར་

གཙོ་བོ་རྐང་པ་དང་། སབས་འགར་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྒོམ་པའྱི་གནས་སབས་མྱི་

འད་བ་དུ་མ་ཞྱིག་རྒྱུད་སེ་སོ་སོ་ནས་བརྒྱ་ཕག་ཅྱིག་བཤད་པ་གང་ཡང་རྣ་བར་མ་

གྲགས་པའྱི་གཏམ་མོ། །ཕག་རྒྱ་འགོད་པ་སོགས་བསྲུང་འཁོར་དུ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། བསྲུང་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་དམ་ཚིག་པ་

དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བེད་པ་དང་དབང་བསྐུར་ཡང་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་དག་

ཀང་མཚན་མ་ངན་པ་བཟློག་པའྱི་སབས་སུ་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ལ་བཤད་ཀྱི་བསྲུང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༩ན༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༩ན༤ན། བརླབ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢ན༢ན།  
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༤ན༢ན།  བླ
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འཁོར་གྱི་སབས་སུ་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པ་འདྱིར་བཤད་པ་འདྱི་འད་བ་སོམ་ཆེན་གྱི་འཁོར་

གྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་བཤད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་བོ་གྲོས་

མཆོག་ཏུ་རྩྱིང་བ་སེ། དེར་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བཤད་

ཅེ་ན། ༀ་ཏྱཻ་ལོཀ་བྱི་ཛ་ཡ་ཨཱ་བཛྲེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་སོགས་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་

གཉྱིས་པའྱི་རྐང་པ་རེ་རེའྱི་མཐར་མཁའ་འགྲོ་མའམ། མཁའ་འགྲོ་མ་རེའྱི་ས་བོན་

དང་མྱིང་སྔགས་སྦར་བའྱི་མཇུག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦར་བ་དོན་གཉྱིས་འཁོར་གྱི་ལྷ་སོ་

སོའྱི་བཟླས་སྔགས་སུ་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱིས། དེ་ལྟར་མ་སྦར་བར་འདྱིར་བཤད་པ་ལྟ་

བུ་ནྱི། སབས་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རོ་

རེ་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་ཡན་ལག་སོ་སོའྱི་ཕེང་སྔགས་ཏེ། ཞེས་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཇྱིགས་

བེད་ཀྱི་ཕེང་སྔགས་སུ་བཤད་ཀྱི། འཁོར་གྱི་ལྷ་སོ་སོའྱི་བཟླས་སྔགས་སུ་གོང་འོག་

གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་དོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདྱི་ནྱི། བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྱི་པ་ལ་སོགས་

པའྱི་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དག་ལས། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་

རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་སོགས་ཚན་པ་ཉེར་བཞྱིར་བཅད་པ་དཔའ་བོ་ཉེར་བཞྱི་སོ་སོའྱི་

སྔགས་དང་། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་ཞེས་སོགས་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་སྦེལ་བ་གཙོ་

བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདེ་མཆོག་གྱི་ཕེང་སྔགས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་བ་ཡྱིན་པས་

རྟོག་དཔོད་དང་རྒྱུད་སེ་མང་དུ་ཐོས་པ་གཉྱིས་ཀ་དང་བལ་བའྱི་གཏམ་གྱིས་དེ་ཉྱིད་

གསལ་བར་མ་བེད་ཅྱིག །

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། དབང་ལྷ་སྤན་དངས་པ་ལ་ལྷ་མོ་
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བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཅྱིང་། དབང་བཅུ་གཅྱིག་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གསོལ་

བ་གདབ་པའྱི་སྔགས་དང་། དབང་བདུན་བསྐུར་བའྱི་སྔགས་དང་། དབང་བདུན་

གྱི་ཐུན་མོང་དུ་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའྱི་སྔགས་དང་། དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་

འཛིན་པའྱི་སྔགས་དང་། གོང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོ་སོའྱི་དབང་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་ཚུལ་

དང་། དབང་ཐོབ་ནས་རྱིགས་བདག་གྱི་རྒྱས་འདེབས་དང་བཅས་པས་ཆོ་ག་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བ་དགོས་པ་ལ། འདྱིར་སྔགས་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་པ་ནྱི། དེ་ནས་

དབང་བསྐུར་བར་ཞེས་པ་ནས། གོང་མ་ལས་གོང་མའྱི་དབང་གྱི་ཆོ་གའོ་ཞེས་བ་

བའྱི་བར་རོ། །འདྱི་དག་གྱི་ཆོ་ག་རོགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་དེའྱི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་མཚན་འགོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་དགོད་

པའྱི་ཆོ་ག །ཕག་མཚན་དགོད་པའྱི་ཆོ་ག །ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་རྒྱན་དགོད་པའྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྱི་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཏེ་ཞེས་སོགས་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་བཞྱིའྱི་སྔགས་རྣམས་དང་། ཕག་རྒྱ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལུས་

ཀྱི་གནས་བཅུ་དྲུག་ཀྱི་དབེ་བས་སོང་ཉྱིད་བཅུ་དྲུག་དག་པའྱི་ཕག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སོན་པ། ཕག་རྒྱ་དགོད་པའྱི་ཆོ་གའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་

རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ཕག་རྣམས་སུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་

ལ་མཚོན་བའྱི་ས་བོན་གྱིས་བརོད་པར་བ་བའྱི་དོན་ནྱི། ཧྭཱཾ་གཡོན་པའྱི་ཕག་མཚན་

རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་དང་། ῖ῝གཡས་པའྱི་ཕག་མཚན་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པ་ལ། དེ་

ཉྱིད་ཀྱི་མཚོན་དོན་ནྱི། ཧ་ནམ་མཁའ་དང་ཀྵ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཝ་ཆུ་
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དང་ར་མེའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས། ཐྱིག་ལེ་ཟླ་བ་དང་རྣམ་བཅད་ཉྱི་མའྱི་རང་བཞྱིན་

གྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཉྱི་ཟླའྱི་རླུང་དྷཱུ་ཏྱིར་རོ་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་ཤྱིང་། ཁམས་དཀར་

དམར་འདུས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་

དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བ་མཚོན་པས། གཡོན་གྱི་

ས་བོན་ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཨཱ་རྱིང་གྱིས་འཁྱུད་ཅྱིང་། གཡས་པའྱི་

ས་བོན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཨ་ཐུང་ཐབས་ཀྱི་ཆས་འཁྱུད་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གླང་

ལྤགས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་ལ་ཡང་། གླང་ལྤགས་འཛིན་པའྱི་ཕག་གཉྱིས་ཕག་རྣམས་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆ་ཡྱིན་པས། དེ་མཚོན་པའྱི་ཀྵ་དང་ཧ་ལ་དབངས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་

འཁྱུད་པར་བསན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཕག་མཚན་དང་

ཕག་རྒྱ་དགོད་པ་འདྱི་དག་ཀང་སྔོན་དུ་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པའྱི་སབས་སུ་བ་བ་ཡྱིན་

མོད་ཀང་། འདྱིར་བཤད་པ་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པའོ། །

བཞྱི་པ་སྔགས་བཟླས་ཏེ་བདུད་ཚར་བཅད་པའྱི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། རྐང་པ་བཅུ་

དྲུག་པའྱི་སྔགས། བདུད་མགོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་སྔགས། རྐང་

པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པའྱི་སྔགས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དག་པོའྱི་ཡན་ལག་

སོ་སོའྱི་སྔགས་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཞེས་སོགས་ལ། ཚར་གཅོད་པའྱི་སྔགས་ཞེས་

པའྱི་སྔགས་ཞེས་པ་མཐའྱི་གསལ་བེད་དུ་སྦར་ཏེ། རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྔགས་

མཁའ་འགྲོ་མའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ས་བོན་བདུད་མགོ་དང་བཅས་པའྱི་སྔགས། གདུག་པ་
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ཚར་གཅོད་པ་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པའྱི་སྔགས་ཞེས་སྦར་ནས་སྔགས་འོག་

ནས་འཆད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིའྱི་མཚམས་སྦོར་དུ་བའོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་

དང་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པ་འདྱི་གཉྱིས་དེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་བདེན་དོན་རྣམ་

པ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སྦར་ནས་འཆད་དགོས་ཤྱིང་། དེ་གཉྱིས་རེ་རེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་ལ་སྦར་དགོས་པ་ལ། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དེ་ཉྱིད་བཅུ་དྲུག་དང་བདེན་

དོན་བཅུ་གཉྱིས་རེ་རེ་ཞྱིང་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦོར་རོ། །དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་ཆ་བཅུ་

དྲུག་པ་དང་ཉྱི་མ་ཁྱིམ་གྱི་དབེ་བས་ཆ་བཅུ་གཉྱིས་པ་ཐབས་ཤེས། ནང་དུ་སྐེས་པ་

ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བུད་མེད་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་མ་ཐབས་ཤེས། ནང་ལུས་ལ་ཐྱིག་

ལེ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་རླུང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་པ་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཕྱི་ནང་དེ་དག་

ནྱི་གཞྱིའྱི་ཆོས་སོ། །གཞན་ལ་ལམ་དང་འབས་བུའྱི་ཆོས་གཉྱིས། ལམ་ལ་བསྐེད་

རོགས་གཉྱིས་ལས། བསྐེད་རྱིམ་ལ་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བརྟེན་

པ་ལྷ་ཚོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་པ་ཐབས་ཤེས། རོགས་རྱིམ་ལ་འཛག་པའྱི་

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པ་དང་རླུང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་འགོག་པ་ཐབས་

ཤེས། འབས་བུ་ལ་སྐུ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་དང་ས་བཅུ་གཉྱིས་རོགས་པ་ཐབས་ཤེས་

སོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ནྱི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་བཅུ་དྲུག་ཚན་རྣམས་

ཐམས་ཅད་མཚོན་པ་དང་། རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པས་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་

བཅུ་གཉྱིས་ཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཚོན་པའོ་ཞེས་ བ་མ་དག འཆད་ཀང་། གཙོ་བོ་

ནྱི་བསྐེད་རོགས་ལ་སྦར་བ་གཉྱིས་ལས་རོགས་རྱིམ་ལ་སྦར་ན་འཛག་པའྱི་དགའ་བ་

བཅུ་དྲུག་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པའྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་མཚོན་
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པ་དང་བསྐེད་རྱིམ་ལ་སྦར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཡན་ལག་དང་། ཕག་

མཚན་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ནས་བརོད་དེ། བསོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོན་པར་བེད་པའོ། 

ཞེས་པ་ཙམ་ལས། གཞན་དག་གྱི་བོས་བཏགས་མང་དུ་འཆད་པ་ལ་ཡྱིད་བརྟན་རུང་

བ་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྔགས་འདྱི་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བསྙེན་པས་

བེད་ལས་གང་བེད་པ་ནྱི། འདྱི་བེ་བ་བཟླས་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་བདུད་མགོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མའྱི་ས་བོན་གྱི་སྔགས་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་

པ་ནས། འཁོར་ལོ་སོམ་ཆེན་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ས་བོན་ཡང་དེ་དག་

ཉྱིད་དོ། །དེ་ཡང་ཧ་ཧཱ་ཞེས་པ་ནས། དུར་ཁོད་བཅུ་དྲུག་དང་ནམ་མཁའྱི་འཁོར་ལོ་

ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པའྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དག་གྱི་ས་བོན་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

ནོ། །ནམ་མཁའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་

རྣམས་ལ་གྲངས་བཞྱིན་དུ་རོ་རེ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཧ་ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པ་ཧ་

ཧཱ་ཡ་ཡཱ་ར་རཱ་ཝ་ཝཱ་ལ་ལཱ་ཧཾ་ཧཿ སེ་ས་བོན་བཅུ་གཉྱིས་རྣམས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་

སོ་སོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་འདེན་མ་སེ། གཙོ་མོ་རྣམས་ཀྱིའོ། །ཧ་ཧཱ་ནས། ཧླ་ཧ�ཹ་ཞེས་པའྱི་

ཡྱི་གེ་བཅུ་ནྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཏེ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ལག་པ་

གཉྱིས་ལ་གནས་པའྱི་ཐོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བོན་ཏེ། ལྷག་མ་ཡྱི་གེ་བརྒྱད་ས་བོན་དུ་

བས་པའྱི་ཐོད་པ་བརྒྱད་ནྱི་ལྷ་མོ་ནུས་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱི་བར་བར་དུའོ། །ཨ་ཨཱ་

ཞེས་སོགས་ནྱི་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུའོ། ཞེས་པ་ནས་ངེས་

པའོའྱི་བར་རོ། །འདྱི་དག་ལས་བདུད་རྱིགས་བརྒྱའྱི་མགོ་བོའྱི་ས་བོན་དུ་སྦོར་ཚུལ་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཞན་དག་གྱིས་མ་བཤད་ལ། ཁ་ཅྱིག་ ངམ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕག་
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”
1
དང་བུམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་ཏེ་བཅུ་གཉྱིས་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། མ་བརྟགས་པར་སྨྲ་

བ་སེ། འདྱིར་བུམ་པ་བརྒྱད་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བརྒྱད་ལ་གཉྱིས་བསན་པའྱི་

བཅུ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་བ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བདུད་རྱིགས་

བརྒྱའྱི་མགོ་བོའྱི་ས་བོན་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་མའྱི་ཡང་ས་བོན་དུ་བཤད་པས། ཐོད་

པའྱི་ས་བོན་དང་བུམ་པའྱི་ས་བོན་སོགས་མགོ་བོའྱི་ས་བོན་དུ་འདེན་པ་འགྲེལ་

པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་ལྟར། དུར་ཁོད་ལ་གནས་པའྱི་མཁའ་

འགྲོ་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ས་བོན་བཅུ་དྲུག །འཁོར་ལོའྱི་ལྷ་མོའྱི་ས་བོན་དྲུག་ཅུ་སེ་དོན་

དྲུག །འཁོར་ལོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་འདེན་མའྱི་ས་བོན་བཅུ་གཉྱིས་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་

ནུས་མ་བཅུའྱི་ས་བོན་དང་གོ་བརྒྱད། སྔར་དུར་ཁོད་ཀྱི་ས་བོན་བཅུ་དྲུག་གྱི་མཐའྱི་

ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྱི་བར་དུ་བཅུག་པའྱི་ཕ�་ཕ�་ཞེས་པ་མཁའ་འགྲོ་སྤྱིའྱི་ས་བོན་ཏེ། དེ་གཉྱིས་

དང་བཅས་པའྱི་བརྒྱ་ནྱི་མཁའ་འགྲོའྱི་ས་བོན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པའྱི་སྔགས་ནྱི། ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་

རེ་ཤུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་སོ་སོའྱི་ཕེང་བའྱི་སྔགས་བརོད་པར་བ་སེ། ཞེས་མཚམས་

སྦར་ནས། སྔགས་དངོས་ནྱི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་ཧཾ་ཀྵཿ ཞེས་སོགས་སོ། །འདྱི་ཉྱིད་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སྦོར་ཚུལ་ནྱི། ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བགྲོད་

པའྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ། འཕོ་མཚམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་བཅུ་དྲུག་གཉྱིས་

ཏེ། བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ནྱི་གཞྱིའྱི་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། རོགས་རྱིམ་རོ་རེའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༡ན༧ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༥ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༧ན༣ན།  -རྒྱ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢ན༡ན།  +རྒྱ
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རྣལ་འབོར་གྱིས་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་དེ་དག་དྷཱུ་ཏྱིར་འགོག་པ་དང་། འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས། ས་བཅུ་གཉྱིས་རྱིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་བེད་པའོ། །

བསྐེད་རྱིམ་ལ་སྦར་ན། རྐང་པ་ཉེར་གསུམ་པ་ཡར་བཅད་ཀྱིས་ཁོ་བོའྱི་དབང་

པོའྱི་སྐུའྱི་ཡན་ལག་སོ་སོ་དང་། རྒྱན་ལ་སོགས་པ་གསལ་བཏབ་ནས་བསོད་པ་ཉེར་

བཞྱི་པས་མྱུར་དུ་བོན་ཞེས་བོས་ནས། འཕྱིན་ལས་འཆོལ་བ་ནྱི། ཉེར་ལྔ་པ། བཛྲ་

སཏྭ་སོགས་ཀྱིས། གང་གྱིས་བཀས་འགུགས་པ་དང་། འགུགས་བེད་གང་གྱིས་

འགུགས་པ་དང་། གང་འགུགས་པ་དང་བཅས་པ་སྤྱིར་བསན། འགུགས་པ་བེ་བག་

ཏུ་བསན་པ་ནྱི། ཕོགས་བཅུ་གང་དུ་བོས་ཀང་འགུགས་པ་ཨུ་དྷ་སོགས་དང་། འབྱུང་

བ་གང་ལ་གནས་ཀང་འགུགས་པ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་སོགས་དང་། ཁམས་གསུམ་གང་དུ་

གནས་ཀང་འགུགས་པ་ཀཱ་མ་དྷཱ་ཏུ་སོགས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕུང་ཁམས་སོགས་ལ་

གནས་པ་འགུགས་པ་ནྱི། པཉྩ་”ཀནྡྷ
1
་སོགས་སོ། །མདོར་ན་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་

བེད་པའྱི་བགེགས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པ་ནྱི་རྐང་པ་ང་གསུམ་པ་སརྦ་སོགས་དང་། 

བཀུག་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི། རྐང་པ་ང་བཞྱི་པ་མར་བཅད་ཀྱིས་བསན་ལ། འདྱི་དག་

སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་སྦོར་བ་ནྱི་དོན་དུ་མ་མཐོང་བས་མ་བཀོད་དོ། །བཛྲ་ཀཱ་

ཡ། བཛྲ་གཱ་ཏ། ཞེས་པའྱི་འདྱི་ལ་ཀཱ་ཡ་དང་། གཱ་ཏ་གཉྱིས་ཀ་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་མ་

འདོམས་པ་གང་རུང་གཅྱིག་ལས་མེད་པའྱི་ཚེ། ཀཱ་ཡ་ཡང་སྐུ། གཱ་ཏ་ཡང་སྐུ་ཡྱིན་

ཀང་། གཉྱིས་ཀ་སབས་གཅྱིག་ཏུ་སོ་སོར་སོས་པ་འདྱི་འད་ལ་ནྱི་ཀཱ་ཡ་སྐུ། གཱ་ཏ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༢ན༡ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༥བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢བ༣ན།  ཀནྡྷ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༨ན༡ན།  གནྡྷ
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གོང་བུའམ་ལུས་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། དེ་ལ་སྐུ་ནྱི་དངོས་པོ་ཚོགས་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་

ལའང་འཇུག་པས་རྒྱ་ཆེ། ལུས་ནྱི་དངོས་པོ་འདུས་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པས་རྒྱ་ཆུང་

ངོ་། །དེའྱི་ཕྱིར་ཟློས་པའྱི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་མཁས་པ་ རང་། དག་གསུང་ངོ་། །

སྒོན་གསལ་ལས། བཛྲ་གཱ་ཏ་ཡ་ཕཊ་ཅེས་པ་ནྱི་རོ་རེའྱི་ལུས་ཅན་ལའོ། ཞེས་

གསུངས་པས་བཛྲ་གཱ་ཏ་རོ་རེའྱི་ལུས་ལ་བཤད་དགོས་ཀང་། བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ནྱི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་དབེར་མྱི་ཕེད་པའྱི་སྐུ་དང་། བཛྲ་གཱ་ཏ་རོ་རེའྱི་ལུས་སུ་བས་

པའྱི་ལུས་ཀྱི་སད་དོད་གཱ་ཏ་བསགས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། རོ་རེའྱི་

རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྱི་ལུས་ཞེས་པའམ། རོ་རེའྱི་དོན་མྱི་ཤྱིགས་པ་ལ་བས་ནས་

གཞྱིག་ཏུ་མེད་པའྱི་ལུས་ཞེས་པ་ལ་བཤད་དགོས་སམ་སྙམ་མོ། །མདོར་བསྡུས་

འདྱིའྱི་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་དོན་མ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་ཐབས་

དང་དཀྱིལ་ཆོག་ཏུ་མཆན་བུས་གསལ་བར་བས་ཟྱིན་པ་ལ་བསམས་ནས་འདྱིར་མ་

བྱིས་སོ། །རྐང་པ་དོན་གཉྱིས་པ་འདྱིའྱི་བེད་ལས་དང་བསྙེན་པའྱི་གྲངས་ཚད་ནྱི་ལན་

བདུན་བཟླས་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །

ལྔ་པ་དེ་རེས་སར་ཡང་མཚན་མ་བརྟགས་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། དེ་ནས་བདུད་ཚར་

བཅད་པ་བས་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །

ལྔ་པ་ཐྱིག་གདབ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོ་ག་དང་སྔགས་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་

ནྱི། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐྱིག་གདབ་པའྱི་ཆོ་ག་འདྱི་དག་རྒྱས་

པར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྱི་དག་གྱི་དོན་

ལྷག་མ་མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །
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གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

ཞེས་སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། རྣམ་དཔོད་རྒྱ་ཆེན་དན་པའྱི་སོད་ཡངས་པར། །གཞུང་ལུགས་ཆུ་བོ་

མཐའ་དག་བསྡུས་པ་དེར། །ལེགས་བཤད་རྱིན་ཆེན་བེ་བས་ཡོངས་གང་བ། །ཐུབ་

བསན་ནོར་འཛིན་འཆྱིང་བ་གཞན་ཡོད་མྱིན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོ་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

རྒྱས་འགྲེལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པ་

ཞེས་བ་བ་ལས། དབང་གྱིས་ལེའུའྱི་མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བྱི་བའྱི་མདོར་བསྡུས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་ཆེན་ཐྱིག་སྐུད་ཀྱིས། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རོ་རེའྱི་ཐྱིག །འདེབས་

མཁས་ངེས་དོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །བདག་པོ་དེ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ཐྱིག་ལ་ཚོན་

དགེའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིས། །ཀུན་རོབ་བར་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། །མཚན་ཉྱིད་ལྡན་པར་བྱི་

བའྱི་ཐབས། །འཆད་བེད་མདོར་བསྡུས་རྣམ་པར་དབེ། །

གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བྱི་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་

ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་

བསན་པའོ། །དང་པོ་གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྱི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་བདག་
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ཉྱིད་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཀྱིལ་འཁོར་པའྱི་ལྷ་རྣམས་དག་གྱི་གཙོ་བོ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མྱི་ཕེད་པ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ལ་བཏུད་

ཅེས་པའོ། །དེ་ཞེས་པ་དམ་བཅའ་འདེན་པའྱི་ཚིག་གོ །

གཉྱིས་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་དང་ནང་དུ་ཁུ་བའྱི་ཆ་

བཅུ་དྲུག་གྱི་དབེ་བས། བརྒྱད་གཉྱིས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཆ་ཡྱིས་རྣམ་པར་ཕེ་བའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ག་ལ། ཡང་དང་ཡང་དུ་

བཅུ་དྲུག་གྱི་ཆར་ནྱི་ཐྱིག་གྱིས་དབེ་བ་ཡྱིས་རོ་རེའྱི་ཐྱིག་ནྱི་གདབ་པའྱི་ཚུལ་ལ། སྡུད་

པ་པོ་འཇམ་པའྱི་རོ་རེས་བསྡུས་རྒྱུད་ལས། ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་དང་སྲོང་

རྱིགས་ནྱི་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་གཞྱིལ་བའྱི་དོན་དུ་མེ་ཏོག་འཕེང་

འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་གྱིས་བསྡུས་ནས། སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་

པའྱི་དཔལ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་དེའྱི་ནང་དུ་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ཏེ་གསུམ་ལས། ཕོགས་ཕོགས་སུ་སོར་ཕེད་པའྱི་ཐྱིག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་དག་གྱིས་

གདབ་པའྱི་སྤོས་པ་གང་ཞྱིག་གསུངས་པ་དེ། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

ཐྱིག་གདབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་པདྨ་དཀར་པོ་བདག་གྱིས་འགྲེལ་པས་རྣམ་པར་རྒྱས་

པར་བཤད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས་ལ་གཉྱིས། གནས་པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུ་དཀྱིལ་

འཁོར་བྱི་བའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། གནས་པ་ལྔ་པའྱི་ལེའུ་དེ་ཉྱིད་བཅུ་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐྱིག་ཇྱི་

ལྟར་གདབ་པའྱི་ཆོ་ག་དང་། རྡུལ་ཚོན་དབེ་བའྱི་ཆོ་ག་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་
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དང་། མཚན་མ་དགོད་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཆད་པར་དམ་བཅས་པས་

མཚམས་སྦར་བ། ཐྱིག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པར་མདོར་བསན་པ། ཐྱིག་ཇྱི་ལྟར་གདབ་

ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སུམ་ཅུ་ལྔ་པ་ཞེས་རྒྱ་དཔེ་ལས་ཀང་འབྱུང་མོད་ཀྱི། གོང་དུ་བསྲུང་འཁོར་

གྱི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སབས་ནས་བགྲངས་ཀང་མྱི་འགྲྱིག །འོག་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཚིགས་

བཅད་ཀྱི་སབས་ནས་བགྲངས་ཀང་མྱི་འགྲྱིག །བར་དུ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་ཚིགས་

བཅད་སོ་དྲུག་པ་ཡྱིན་པས། བར་སབས་སུ། རྒྱ་གར་བའྱི་ཡྱིག་མཁན་གྱིས་རྒྱ་

དཔེའྱི་ཡྱི་གེ་ཉམས་པར་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་མཁས་པ་ རང་། དག་གསུང་ལ། ཁ་

ཅྱིག་ ངམ། ངོ་བོ་སོ་དྲུག་པ་ཡྱིན་ཀང་སོ་ལྔ་པ་དང་ཉེ་བས་སོ་ལྔ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། ཁ་ཅྱིག་ དོལ་སོགས། ཕྱིས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེར་འདྱི་ལྟར་བྱུང་ཡང་རྒྱ་

དཔེ་རྱིང་པ་ལ་སོ་དྲུག་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་སྔ་མ་ཉྱིད་བཟང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྤོས་བཅས་ཀྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་སྤྱིར་བསན། རང་གྱི་

ངོ་བོས་སྤོས་མེད་ཀྱི་ཐྱིག་གསུངས་ཚུལ། དེ་གཉྱིས་ལས་སྤོས་མེད་ཀྱི་གདབ་ཚུལ་

གྱིས་གདབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་སྔར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ནས་ཐྱིག་

ནྱི་རོ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། དབུས་ནས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་སོར་ཕེད་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་

དྲུག་གྱི་རེ་མྱིག་དང་། དེའྱི་དབུས་ཀྱི་སོར་ཕེད་བཞྱི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་རེ་མྱིག་གྱིས་

ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་ཉྱིས་འགྱུར་གྱིས་གསུང་གྱི་སྒོའྱི་མཐར་
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ཐུག་པ་དང་། དེ་ཉྱིས་འགྱུར་གྱིས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོའྱི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་

བ་དང་། དེ་ནས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རྭ་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བ་བའྱི་དོན་ཏེ། རེ་མྱིག་

གྱི་གྲངས་ཀྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་ཐྱིག་རྱིངས་གདབ་ཚུལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་ངོ་བོས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐྱིག་ཐུང་འདེབས་ཚུལ་གསུངས་

པའྱི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐྱིག་གང་ཕྱིས་དབྱི་བར་བ་

དགོས་པ་ནྱི་དང་པོ་ནས་གདབ་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ཐྱིག་རྱིངས་གདབ་པའྱི་

ཆོ་ག་གཞན་ལས་ཐྱིག་ཐུང་གདབ་པར་བ་བའྱི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཐྱིག་ཇྱི་ལྟར་གདབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཆ་བཅུ་

དྲུག་རྣམ་པར་ཕེ་བའྱི་སྤོས་མེད་ཀྱི་ཐྱིག་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ་དགོད་པ་

དང་། ཆ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྱི་སྤོས་མེད་ཀྱི་ཐྱིག་བཏབ་པས་སྤོས་བཅས་ཀྱི་ཆ་བགོས་

པ་དང་དོན་འད་བར་འགྱུར་བའྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེ་ནས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འོག་མའྱི་དོན་བཤད་

པས་འདྱི་ཉྱིད་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གའྱི་རྩ་ཐྱིག་དང་སྒོའྱི་ཐྱིག་སྤྱིར་བསན་

པ། ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། རྟ་བབས་ཀྱི་དང་། 

གསུང་གྱི་དང་། སྐུའྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་བསྡུས་རྒྱུད་འདྱིར་ཡང་སྐུའྱི་རྩ་

ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་ཕེ་བའྱི་

སྤོས་མེད་ཀྱི་ཐྱིག་བཏབ་པས། དོན་གྱིས་ན་སོར་ཕེད་པའྱི་ཆ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཉྱིས་
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འགྱུར་དུ་གསུངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ན་དེ་ལས་ཞེས་སོགས་སོ། །འོ་

ན་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་འདེབས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

ཚངས་ཐྱིག་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཟུར་ཐྱིག་དང་བཅས་པ་བཏབ་ནས། ཆ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་

ལས་ཕོགས་བཞྱི་རེ་རེར་ཆ་བཞྱི་བཞྱི་ཕྱིར་དོར་བ་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་དུ་

འགྱུར་རོ། །ལྷག་མ་ནང་གྱི་ཆ་བརྒྱད་པོ་དེ་ཉྱིད་སར་ཡང་ཕེད་མར་བགོས་པས་ཆ་

བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྱིད་ལས་ཕོགས་རེར་ཆ་བཞྱི་བཞྱི་ཕྱིར་དོར་བ་གསུང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྷག་མ་ནང་གྱི་ཆ་བརྒྱད་པོ་དེ་ཉྱིད་སར་ཡང་

ཕེད་མར་བགོས་པས་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །བཅུ་

དྲུག་པོ་དེའྱི་ཆ་བཞྱི་བཞྱི་ཕོགས་རེ་རེར་ཕྱིར་དོར་བའྱི་ནང་གྱི་ཆ་བརྒྱད་ནྱི་སྙྱིང་པོ་

བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོར་འགྱུར་བས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆ་བཅུ་དྲུག་པར་འགྱུར་བ་

དང་། དེ་ལྟར་ན་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོར་ཕེད་པ་གོ་དྲུག་ཉྱིས་འགྱུར་དང་། གསུང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོར་ཕེད་པ་གོ་དྲུག་དང་། ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོར་ཕེད་པ་ཞེ་

བརྒྱད་དང་། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་སོར་ཕེད་པ་ཉེར་བཞྱིར་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་

ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པོའྱི་ཆ་རེ་རེ་སོར་ཕེད་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ལས་ཆ་

བཅུ་དྲུག་པོའྱི་ཆ་གཉྱིས་སྒོའྱི་དོན་དུ་བཤད་པས་སྒོ་སོར་ཕེད་དྲུག་པ་དང་། གསུང་

གྱི་སྒོ་དེ་ལས་ཉྱིས་འགྱུར། སྐུའྱི་སྒོ་གསུང་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་དུ། དེ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་

ནས། གསུངས་ཏེའྱི་བར་གྱིས་བསན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། འདྱི་ལྟ་བུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་དཀྱིལ་

འཁོར་རང་རང་གྱི་ལོགས་རེའྱི་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བརྒྱད་ཆ་དང་། སོམ་ཆེན་ལྟ་བུ་རྩྱིག་པ་
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ཟླུམ་པོ་ལ་ཤར་གྱི་ཚངས་དང་རྩ་ཐྱིག་ཕད་པ་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཚངས་དང་རྩ་ཐྱིག་ཕད་

པའྱི་བར་གྱི་ཚངས་ཐྱིག་གྱི་བརྒྱད་ཆའོ། །ཚངས་པའྱི་ཐྱིག་ལས་ཞེས་པ་ནས། ངེས་

པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །ཕོགས་རྣམས་སུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྒོ་ལ་སོགས་

པའྱི་ཐྱིག་རྱིངས་གདབ་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་སེ། དེ་ཡང་ཕོགས་རྣམས་སུ་

ཚངས་ཐྱིག་ནས་ནུས་མའྱི་གདན་གྱི་འདབ་མའྱི་རྩེའྱི་བར་ཕེད་མ་བགོས་པའྱི་

དབུས་སུ་ཐྱིག་ཐུགས་ཀྱི་མདའ་ཡབ་དང་ཕད་ཀྱི་བར་དུ་བཏབ་ནས། ཕྱི་ནང་དུ་སོར་

ཕེད་གསུམ་གསུམ་འབྱུང་བའྱི་ནང་མ་སྒོའྱི་དོན་དུ་བོར་ནས་ལྷག་མ་ཕྱིའྱི་སོར་ཕེད་

པ་གསུམ་ཕེད་མ་རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་བས་ཏེ། ཕེད་ནང་མ་ལ་རྐང་པ་སེ་སོར་གྱི་བཞྱི་

ཆ་དང་བཅས་པའྱི་སོར་ཕེད་འོང་བ་དེ་འདའྱི་ཆ་ཡྱི་སྙྱིང་པོ་སེ། ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ་སྒོ་འཁྱུད་ཀྱི་རེ་ཁ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཕེད་ཕྱི་མ་གཞན་གྱིས་

ནྱི་སྒོ་ལོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ནུས་མའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མའྱི་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་སོར་ཕེད་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་གྱིས་ནུས་མའྱི་གནས་ཀྱི་འདབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་

རོ་རེ་འཕེང་བའྱི་གནས་སོ། །དེ་ནས་སོར་ཕེད་པ་བཞྱིས་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་

ལྷའྱི་གནས་ཀྱི་པདྨ་རྣམས་སོ། །པདྨ་དེའྱི་དབུས་སུ་ཐྱིག་བཏབ་ནས་སྔར་ལྟར་དངས་

པས་ཕྱིའྱི་ཆར་རོ་རེ་འཕེང་བ་སྔ་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་ཕྱི་རོལ་

གྱི་རོ་རེ་འཕེང་བའྱི་ཆ་སོར་ཕེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་བསོམས་པས་སོར་ཕེད་པ་གསུམ་དུ་

འགྱུར་ཏེ། གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཐྱིག་བཏབ་ནས། སོར་ཕེད་ཀྱི་ཕེད་དང་

བཅས་པ་སེ་བཞྱི་ཆ་དང་བཅས་པའྱི་སོར་ཕེད་གཅྱིག་དང་། ཡང་སོར་ཕེད་ཀྱི་ཕེད་

དང་བཅས་པ་སེ་བཞྱི་ཆ་དང་བཅས་པའྱི་སོར་ཕེད་པ་གཅྱིག་སེ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་འབྱུང་
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བའྱི་ཆ་ནང་མ་ཡྱིས་སྒོའྱི་འགྲམ་གྱི་གནས་སུ་རྭ་བ་སེ་རྩྱིག་པ་གསུམ་འབྱུང་བའྱི་ས་

དང་། ཕྱི་མས་རྟ་བབས་ཀྱི་ཀ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱིས་གཞུང་གཞན་དུ་གྲགས་པའྱི་སྒོ་

འགྲམ་ལ་སྒོ་ལོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅྱིང་། གཞན་དུ་ལོགས་སུ་གྲགས་པ་ལ་འདྱིར་

འགྲམ་གྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ལ། དེའྱི་གཞོགས་སུ་རྟ་བབས་ཀྱི་ཀ་བ་བཤད་པ་འདྱིས་

མུན་སམ་མེད་པར་བསན་ཏེ། འགྲམ་ལོགས་སྒོ་དང་མཉམ་པའྱི་ལུགས་སོ། །

རོ་རེ་འཕེང་བར། འདྱིར་དངོས་སུ་སོན་པ་ནྱི་ལོགས་ཡྱིན་ཅྱིང་སེང་དུ་སོན་

པ་ནྱི་འགྲམ་པའོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་ལུང་དང་མྱི་ལྡན་ཞྱིང་། སྒོ་མཉམ་སྒོ་ཁྱུད་སེང་

དུ་འགྱུར། །ངོས་སུ་འགྲམ་པ་སྒོ་ཡྱི་ཕེད། །ཅེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། ཞེས་

གསུངས་ཀང་འགལ་བའྱི་སྐོན་མེད་དེ། འགྲམ་དང་ལོགས་ཀྱི་མྱིང་ཚ་རེག་དང་གྲང་

རེག་བཞྱིན་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་འདུར་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་

ཡང་མྱིང་ས་ཚོགས་པ་མྱི་འགལ་བས། བར་སོ་སོར་སྦར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཉྱིས་

ཀས་ཀང་ངོས་དང་སེང་དུ་སོང་བ་གོ་བར་བེད་དོ་ཞེས་ཆོས་རེ་བུ་གསུང་ཞྱིང་ཕྱིས་

ཀྱི་གཞན་དག་ཀང་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་སྨྲའོ། །དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། ལྷག་མ་དཔངས་

ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདན་གྱི་ཚད་ཀྱིས་སོ། །དེ་ནས་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་ཕྱིའྱི་

རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས་སོར་ཕེད་པ་གསུམ་པའྱི་ཆ་གཉྱིས་ཏེ་སོར་ཕེད་དྲུག་དོར་ནས། 

ཡང་དེ་ནས་སོར་ཕེད་བོར་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚོན་སའྱི་ཐྱིག་གདབ་པ་སེ། དེ་ནས་སོར་

ཕེད་བཞྱི་ཡྱིས་ལྷ་སམ་དང་། དེ་ནས་སོར་ཕེད་དོར་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་ཕྱིར་སོར་ཕེད་

ཕེད་དང་བཅས་པས་སོར་མོ་ཕེད་ཀྱིས་ར་བ་སེ་རྩྱིག་པ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནས་ངེས་པའོའྱི་བར་གོ་སའོ། །
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གཉྱིས་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཐྱིག་ནྱི་

ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་རྟ་བབས་ཀྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་རྩ་བའྱི་

རྒྱུད་ལས་ཞེས་པ་ནས། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་ཏེ། འདྱི་

དག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གསལ་བ་ཉྱིད་དུ་ཁོ་བོས་ཐྱིག་རྩའྱི་ཡྱི་གེར་ལོགས་སུ་

བཀོད་ཟྱིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་གསུང་གྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གསུང་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གསུངས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། བྱི་བ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་རྟ་བབས་ཀྱི་བརྩེགས་

མ་གཉྱིས་པའྱི་མོས་པ་བསྲུང་བ་སོར་ཕེད་བཞྱི་ཙམ་དུ་དཔངས་སོར་ཕེད་དུ་བཤྱིག་

ཅྱིང་གཡས་གཡོན་གྱི་ཀ་བ་ཟུང་དག་སོར་མོ་ཕེད་པ་ཕེད་ཙམ་རེ་ཕྱིར་བསྐེད་ནས། 

དེར་ཕོགས་བཞྱིའྱི་རྣལ་འབོར་མའྱི་པདྨ་རྣམས་བའོ། །ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལྷག་

མ་གོ་སའོ། །

ལྔ་པ་སྐུའྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དེ་ནས་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཆུ་མེ་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམས་

ཀྱི་ཐོག་མ་སེ་ནང་གྱི་ཆ་ལ་ཉྱི་ཟླ་གང་གྱི་སེང་ནས་འཆར་བའྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། 

དེ་ཕེད་རེ་མྱིག་དག་གྱིས་ཏེ་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་པ་བའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱི་པོ་

དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་ལ་རོ་རེའྱི་འཕེང་བ་གང་ལ་གནས་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་བ་སེ། དེའྱི་ཕྱིར་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་རྣམས་

ཀྱིས་རོ་རེའྱི་མེ་ལྕེའོ། ཞེས་པ་ནས་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་སོགས་པ་སྔ་ཕྱི་
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གཞན་དག་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་རྡུལ་ཚོན་དགེ་བའྱི་ཆོ་ག་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་

ཚོན་བསྒྲུབས་ཏེ་ཇྱི་ལྟར་དབེ་བ་བསན་པ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་ཆོས་མཐུན་པས་རྣམ་པར་དག་ཚུལ། ཐྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་

གཉྱིས་སྔར་བཤད་ཟྱིན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། རྡུལ་ཚོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞལ་

གྱི་དབེ་བས་ཕོགས་ཚོན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱི་ཚོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་བཅས་

པ། རྡུལ་ཚོན་ཇྱི་ལྟར་དགེ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཚོན་གྱིས་བྱི་བའྱི་སྐོན་སང་བ། 

རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཔངས་ཚད་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

ཞེས་པ་ནས། རྱིམ་པས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱིའྱི་ཚོན་དགེ་ཚུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གྱི་

ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱིའྱི་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་ཚོན་གྱི་ངེས་པར་སྤྱིར་བསན། སམ་བུ་ལ་སོགས་

པའྱི་ཁ་དོག་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཤར་དུ་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ཡང་དབང་ལྡན་གྱི་ཕོགས་ནས་

བརྩམས་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་གྱིས་དབང་ལྡན་ནས་

བརྩམས་ཏེ་ཚོན་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་པའྱི་

རྩྱིག་པའྱི་ཚོན་དབང་ལྡན་གྱི་ཟུར་ནས་ཕོགས་རྣམས་སུ་དངས་ནས་བཏབ་སེ། དེ་

ནས་ཕོགས་ཚོན་རྣམས་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་དགེ་བར་བའོ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་

ལ། ཕོགས་རྣམས་ཞེས་པའྱི་རྣམས་ཀྱི་དོན་ནྱི། འཇམ་པོའྱི་ལས་ལ་དབང་ལྡན་ནས་
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གཡས་སོར་གྱིས་ཕོགས་དང་། དག་པོའྱི་ལས་ལ་དེ་ནས་གཡོན་སོར་"གྱི
1
་ཕོགས་

སུ་དང་བར་བ་བ་སྡུད་པའྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱིན་ཅྱིང་། ལས་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་པ་ནྱི་ལས་

ཞྱི་དག་གང་ལ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་རྩྱིག་པའྱི་ཚོན་དཀར་དམར་ནག་གསུམ་དང་། གསུང་

སྐུའྱི་རྩྱིག་པ་ཚོན་ས་ལྔ་པར་ངེས་ཀང་། དགེ་བའྱི་རྱིམ་པ་བསྐེད་རྱིམ་དང་སྡུད་རྱིམ་

གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་མཐུན་པས། དེ་འདའྱི་རྱིམ་པ་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དགེ་

ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་དབང་ལྡན་གྱི་རྩྱིག་པ་ཐོག་མར་འདྱི་བ་

འདྱི་ཚོན་བཀྲ་བརྟག་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་ནྱི་རྒྱུད་དང་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་རྒྱ་གར་

བ་དག་གང་གྱི་ཡང་ལུགས་མ་ཡྱིན་པར་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པར་

གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །

ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། གཞུང་འདྱིའྱི་དོན། ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ས་གཞྱི་ལ་ཐོག་མར་རྡུལ་ཚོན་ལང་ཁུ་ལ་སོགས་ཕོགས་གཅྱིག་པས་ཁབ་པར་བཀེ་

བའྱི་སེང་དུ་ཕོགས་མདོག་གྱི་རྡུལ་ཚོན་དགེ་བར་བ་ཞྱིང་། དེའྱི་ཡང་སེང་དུ་པདྨ་དང་

སམ་བུ་སོ་སོ་བྱི་བར་བ་བར་འདོད་ལ། ཐྱིག་སོ་སོའྱི་ཚད་དུ་རྱིམ་པ་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་

བཀེ་བས་པདྨ་དང་སམ་བུ་སོགས་"འད་བ་ན
2
་ཐྱིག་མྱི་མངོན་པས་ཚོན་ས་སོ་སོར་མྱི་

ཕེད་པའྱི་ཉེས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། གཞུང་ཚིག་འགའ་ཡར་ཙམ་འདྱིའྱི་

དོན་འཆད་པས་ཕོངས་པར་གྱུར་ནས་ལོག་པར་སྨྲ་བ་སེ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཔངས་ཚད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༥བ༣ན།  གྱི    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༡ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༧བ༣ན།  གྱིས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༥བ༧ན།  འདྲ་བ་ན    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༨ན༡ན།  
འདྲྱི་བ་ན    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༥ན།  འབྱི་བ་ནྱི
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བཤད་པ་སོགས་དང་སྒྱིགས་ན་ཉེས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་སོགས་གནོད་པ་དུ་མ་

ཞྱིག་འབབ་བོ། །ཕོགས་ཚོན་ཀོག་པོ་ རྭ། སྙེ། འདོད་པ་དག་ནྱི་ཕོགས་ཚོན་ཞལ་གྱི་

དབེ་བས་དགེ་བར་བཤད་པ་འདྱིས་བཀག་པ་ཡྱིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ལེའུར་ཤར་ལྷོ་ནག་

པོར་བཤད་པའྱི་དོན་ནྱི་སབས་དེར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དཀར་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་རེ་ཁ་གསུམ་གྱི་རྱིམ་

པ་ལ། ཁ་ཅྱིག་ དོལ། ཕོགས། ནང་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བརྩམས་ཏེ་དགེ་བའྱི་ལས་ལ་

ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་རྱིམ་པས་ནག་དམར་དཀར་བ་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ལ་དེ་

ལས་བཟློག་པའོ་ཞེས་ཟེར་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག་མངལ་དུ་ཐོག་མར་ལུས་འགྲུབ། 

བཙས་ནས་ངག་འགྲུབ། དེ་ནས་ཡྱིད་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས། ནང་ནས་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་དཀར་དམར་ནག་པར་བས་པ་སྐེ་རྱིམ་དང་མཐུན་པས་དགེ་བའྱི་ལས་ལ་དེ་

ལྟར་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ལ་དེ་ལས་བཟློག་པའོ་ཞེས་གསུང་ཞྱིང་། སོབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་ཨ་བྷྱཱ་དང་ས་དྷུ་པུ་ཊས་ཀང་རྱིམ་པ་དེ་ལྟར་བཤད་ལ། ནག་དམར་དཀར་བ་

ཉྱིད་རླུང་མེ་ཆུའྱི་རྱིམ་པ་དང་མཐུན་པས་སྐེ་རྱིམ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ནྱི་མུན་སྤྲུལ་ཏེ། 

རྭ་བ་གསུམ་དུ་བས་པའྱི་ཚེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དག་པ་

སྦོར་ཞྱིང་དེ་དག་དང་ཆོས་མཐུན་བརྩྱི་བ་ཡྱིན་གྱི། གསུམ་པོ་དེ་ལས་ཁམས་ལྔའྱི་

ཆོས་མཐུན་བརྩྱི་བ་ག་ལ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གྱི་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པ་ལ་གསུམ། སྙྱིང་པོའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པ། གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚོན་གྱི་

ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྭ་བའྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 
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དབུས་སུ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གསུང་དང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའྱི་སམ་བུའྱི་ཁ་དོག་

གསུངས་པ། དཀར་པོའྱི་མདོག་ཅེས་པ་སེ། ཞེས་པ་འདྱི་དང་། པདྨ་བརྒྱད་ཀྱི་

གཞྱིའྱི་སམ་བུ་དག་ཀང་ཞེས་པའྱི་ཀང་གྱི་སྒ་དཀར་པོའྱི་མདོག་ཅེས་པ་སྙེག་དགོས་

པས་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ག་དཀར་པོར་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། སྔ་མ་མང་པོས་ལྷ་རྣམ་ཐམས་

ཅད་ཕོགས་མདོག་བེད་པ་དང་། གསུང་གྱི་ལྷ་སམ་དཀར་པོ། གཞན་གཉྱིས་ཕོགས་

མདོག་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མ་བརྟགས་པའོ། །གསུང་སྐུའྱི་པདྨ་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བ་

ཉྱི་ཟླ་དང་བལ་བར་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། པདྨ་དེ་དག་གྱི་ལྟེ་བ་ལ་རང་

རང་གྱི་གདན་གྱི་སྲོག་ཆགས་འགོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཁ་ཅྱིག་ དོལ། 

ཕོགས། ཟེར་མོད། པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་སྲོག་ཆགས་དགོད་དུ་རུང་ཞྱིང་། ཉྱི་མའམ་ཟླ་བའྱི་

གདན་ལ་སྲོག་ཆགས་དགོད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་སུ་ཞྱིག་གྱིས་འགོད་པར་

ནུས། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ ངམ། གསུང་དང་སྐུ་ལ་ཟླ་ཉྱིའྱི་གདན་གྱི་དོད་ལྷ་སམ་དཀར་པོ་

དང་པདྨ་རྣམས་གསུངས་ལ། ཐུགས་དཀྱིལ་ལ་ཉྱི་ཟླ་པདྨའྱི་གདན་གསུམ་ག་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ལྷ་སམ་ལོགས་པ་མེད་ཀྱི་ཕོགས་ཚོན་དང་འད་བ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། 

འདྱིའྱི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་སམ་དཀར་པོར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་

དང་། གོང་དུ་སྙྱིང་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐྱིག་གྱི་ངེས་པའྱི་སབས་སུ། ཐུགས་དཀྱིལ་

གྱི་ཁམས་ཕོགས་ཚོན་གྱི་ས་ལ་སོར་ཕེད་བདུན་པའྱི་ཐྱིག་བཏབ་དེའྱི་ཕྱིར་ལྷ་སམ་

སོར་ཕེད་བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་འདེབས་པར་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་བཤད་ཅྱིང་རང་གྱིས་ཁས་

བངས་པ་གཉྱིས་ཀ་དང་འགལ་ལོ། །
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གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྭ་བའྱི་རེ་ཁའྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པ་ནྱི། གསུང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཆ་གཅྱིག་དོར་ནས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ། ཁ་

ཅྱིག་ན་རེ། རྩྱིག་པ་རེ་རེའྱི་གོ་ས་ལ་ཆ་གསུམ་གསུམ་དུ་བགོས་པའྱི་སུམ་ཆ་གཅྱིག་

རྩྱིག་པ་གཞན་དང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པས་བར་"སོངས
1
་ཡྱིན་པས་དོར་ནས། 

ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་རེ་ཁ་སོ་སོའྱི་དགོས་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་རྭ་བའྱི་

ས་ནྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་པར་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། བར་"སོངས
2
་ཆ་ལྔ་དང་། རྩྱིག་པ་

སོ་སོའྱི་སྦོམས་ཆ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ལུགས་སོ། །ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། རྭ་བ་རྣམས་

ཀྱི་སྦོམས་དང་སོ་སོའྱི་བར་གྱི་ཚད་ནྱི། རྭ་བའྱི་ཐྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཆ་བཅོ་ལྔར་ཕེ་

བའྱི་ཆ་གཅྱིག་སེ་རེ་རེ་རྭ་བ་རྣམས་ཀྱི་བར་བར་དུ་དོར་ནས། ཆ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱིས་

རེ་ཁ་སོ་སོར་འགྱུར་ལ། ཆ་གཅྱིག་རྭ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དོར་བའྱི་སྒོ་

ནས་ཆ་བཅོ་ལྔ་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྭ་བ་གསུམ་ལ་ཡང་རྭ་བ་རེ་རེའྱི་སྦོམས་ལ་ཆ་

གཉྱིས་གཉྱིས་ཏེ་དྲུག །རྭ་བ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ལ་ཆ་གཉྱིས། རྭ་བའྱི་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་སུ་

དོར་བའྱི་ཆ་གཅྱིག་སེ་ཆ་དགུར་སྨྲ་ཞྱིང་། ཆ་གཅྱིག་ཕྱི་ནང་དུ་འདོར་བའྱི་ཁད་མྱིན་

པ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་འད་བར་འདུག་པ་ལ། ཕྱི་ནང་དུ་ཆ་གཅྱིག་མ་དོར་ན་རྭ་བ་ལྔའྱི་ཕན་

ཚུན་གྱི་བར་སོངས་ཆ་བཞྱི་ལས་མྱི་འོང་བས་ཆ་བཅོ་ལྔ་མྱི་ཚང་བའྱི་ཕྱིར། ལུགས་

འདྱི་གཉྱིས་ཅུང་ཕྱི་མ་ཞྱིབ་སེ། ཆ་གཅྱིག་ཕྱི་ནང་དོར་བ་ནྱི་ཆ་མཉམ་བཅོ་ལྔར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༦བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༥ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༩ན༣ན།  སྟོངས    
སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༢བ༥ན།  སྟོང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༦བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༥ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༩ན༣ན།  སྟོངས    
སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༢བ༥ན།  སྟོང   * འྟོག་ཏུ་ཡང་སྟོངས་དང་སྟོང་འདྱི་ལར་ལན་མང་འབྱུང་ཡང་རེ་རེ་བཞྱིན་མཆན་
བཏབ་མེད།
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བགོས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཕེད་ནང་དུ་རྩྱིག་པ་དང་དཔངས་ཆུང་གྱི་བར་དུ་དོར་ཞྱིང་། 

ཕེད་ཕྱིར་རྩྱིག་པ་དང་འདོད་སམ་གྱི་བར་དུ་བོར་བའྱི་ལུགས་སོ། །

འདྱི་ལྟར་འཆད་པ་ལྟར་ན་ཡང་། རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩྱིག་

པའྱི་ཐྱིག་ཕྱི་ནང་གྱི་བར་ལ་མཐེབ་སོར་གསུམ་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་སུམ་ཆ་བར་སོངས་

ཀྱི་ཆ་ལ་སོང་བས། དཀྱིལ་འཁོར་དེའྱི་རྩྱིག་པའྱི་ཐྱིག་ཕྱི་ནང་གྱི་བར་ན་རྡུལ་ཚོན་

གང་གྱིས་ཀང་མ་ནོན་པའྱི་ས་སོངས་མཐེབ་སོར་གང་གྱི་སར་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་

དུ་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐྱིག་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ན་རྡུལ་ཚོན་གང་གྱིས་ཀང་མ་ནོན་

པའྱི་ས་སོང་མཐེབ་སོར་བཞྱི་དང་། "ཤམྦྷ
1
་ལའྱི་"གློ

2
་བསངས་དང་ཚད་མཚུངས་

པའྱི་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་བརྒྱ་པ་བྱིས་ནས་སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་ཕྱི་ནང་གྱི་བར་ན་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་

གཏན་མ་ནོན་པའྱི་ས་སོངས་འདོམ་གྱིས་གཞལ་བར་བ་བར་འགྱུར་བས། ཚོན་གྱིས་

མ་ནོན་པའྱི་ས་སོངས་དེ་ལྟ་བུ་ཁས་བངས་ན་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ཞྱིང་། རྟ་བབས་

ཀྱི་བུམ་པའྱི་མཐའ་ནས་སའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐྱིག་དང་པོ་བསོར་བར་འདོད་པ་ལ། 

བར་དེར་ཚངས་ཐྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐྱིག་གང་གྱིས་ཀང་མ་ནོན་པའྱི་ས་སྒོ་ཚད་

ཅྱིག་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་པས་སྐོན་སོན་པ་དག་གྱིས་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་མ་ནོན་པའྱི་

ས་སོངས་འདྱི་ལྟར་ཁས་བངས་པའྱི་རང་གྱི་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་

འཇུག་པ་བསམ་པར་བ་དགོས་ལ། རྩྱིག་པ་གང་གྱིས་ཀང་མ་ནོན་པའྱི་ས་སོངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧ན༣ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༩བ༣ན།  ཤམྦྷ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༥བ༤ན། ཤམ་བྷ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧ན༣ན།  གྟོ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༥བ༤ན།  གྟོས    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༩བ༣ན།  བླྟོས



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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རྩྱིག་པའྱི་གོ་སར་འགལ་བས། རྩྱིག་པའྱི་གོ་ས་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་ཡྱིན་པའང་ཉམས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་དོགས་པ་སང་དགོས་པར་སང་བས། དགོངས་པ་གཞན་དུ་འཆད་པའམ། 

དོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་སངས་ཏེ་འཆད་པའྱི་ཚུལ་བརྟག་དགོས་པར་སང་ངོ་། །

གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱིའྱི་ཚོན་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པ་ལ་གཉྱིས། ཀླུའྱི་རྒྱལ་

པོ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པ་དང་། ཉྱི་ཟླ་འཆར་བའྱི་གནས་དང་ཁོར་

ཡུག་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཀ་བའྱི་འོག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། རླུང་

དཀྱིལ་ཟླུམ་པོ་དང་ཆུ་དཀྱིལ་ཟླ་བ་ཕེད་པར་བས་པ་འགྱུར་མྱི་ལེགས་ཀྱི། བྱི་བྷུ་ཏྱི་

ཙནྟྲའྱི་ཕག་དཔེའྱི་རྒྱ་དཔེ་ལས་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླུམ་པོ་ཕེད་པར་འགྱུར་ཏེ་

ཞེས་དང་། བང་དུ་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཟླ་བ་ཉྱི་མ་འཆར་བའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཨ་བྷྱཱས་སའྱི་ཁོར་

ཡུག་གྱི་ཟླུམ་ཐྱིག་དང་པོ་རྟ་བབས་ཀྱི་གནས་གང་དུ་ཚངས་ཐྱིག་ཟད་མཚམས་

ནས་བསོར་བར་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟ་བབས་ཀྱི་མཐར་སའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་པའྱི་གཞུང་གསལ་ཁ་ཅན་འདྱི་དང་འགལ་བས་སང་བར་བའོ་

ཞེས་ རང་། གསུང་མོད་ཀང་། རྟ་བབས་ཀྱི་བུམ་པའྱི་རྩེ་མོ་ནས་ཟླུམ་ཐྱིག་དང་པོ་

བསོར་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་བས་ཀང་ལེའུ་དང་པོར་མ་ལ་ཡའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་"གློ
1
་

བསང་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྱི་སབས་ཀྱི་གཞུང་གསལ་ཁ་ཅན་དང་ལྷག་པར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧བ༣ན།  གྟོ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤ན༢ན།  གྟོས    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦བ༡ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༠ན༤ན།  བླྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འགལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་གཞན་དུ་བཤད་

ཟྱིན་ལ། འདྱིའྱི་སད་དོད་ཨ་པ་སཱ་"ནེ
1
་མཐར་བསྒྱུར་བའྱི་འགྱུར་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་

བས་པ་སེ། རྩ་མྱིས་མཚམས་སུ་བསྒྱུར་བ་འཁྲུལ་གཞྱི་ཆུང་སེ། རྟ་བབས་ཀྱི་ཚངས་

ཐྱིག་ཟད་པའྱི་མཚམས་སུ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བཤད་པར་བས་ན་ལེགས་པར་

བཤད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཉྱིད་གནས་ལའང་འཇུག་པར་སྨྲ་བ་ལྟར་

ན་རྟ་བབས་ཀྱི་གནས་སུ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐྱིག་ཅེས་བཤད་པར་བ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཟླ་བ་འཆར་བ་ནྱི་བང་བགྲོད། ཉྱི་མ་ནུབ་པ་ནྱི་ལྷོར་བགྲོད་མཐར་ཐུག་གོ །ཁ་

དོག་གྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལྷག་མ་དག་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ཚོན་གྱིས་བྱི་བའྱི་སྐོན་སང་བ་ལ་གཉྱིས། རེ་ཁ་ལ་སོགས་པ་བྱི་

ཉེས་པའྱི་སྐོན་དང་། མཚན་མ་མཛེས་ཚོན་དགག་པ་དམྱིགས་བསལ་དང་བཅས་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རྭ་བའྱི་རེ་ཁ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་མཚན་མ་སྐོན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་བལ་བ་གསུངས་པ། ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་ལ་རྩྱིབས་དང་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ནྱི་དུར་ཁོད་དང་གསུང་དཀྱིལ་གྱི་

ཟུར་དུ་དཀར་པོ་དང་ཕོགས་རྣམས་སུ་དམར་པོའ།ོ །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་

རང་བཞྱིན་ཡང་རྒྱལ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཤར་དང་མེར་ནག་མོ་ཞེས་སོགས་

ཏེ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་གྱི་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །

ཁ་ཅྱིག་ ངམ། མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་ཞྱིག་ཅེས་སོགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༧བ༤ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦བ༡ན།  ནེ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༠ན༥ན།  ན
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ལྷག་མ་ཤེས་སའོ། །བཞྱི་པ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཔངས་ཚད་ཀྱི་ངེས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ནག་

པོ་ལ་སོགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་དང་མཆོག་མྱི་འགྱུར་གྱི་ཁམས་འཕོ་བའྱི་བག་

ཆགས་འཆད་པའྱི་སབས་གཉྱིས་ཀར་གཟུགས་མེའྱི་ཡོན་ཏན་རོ་ཆུའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་

གསུངས་པ་ནྱི་མུ་སེགས་གྲངས་ཅན་པ་དེ་ལྟར་འདོད་པས། དེ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ་

ལྡེམ་པོར་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། རང་གྱི་ངོ་བོས་ནྱི་ནང་ལེར་གསུངས་

པའྱི་རྱིགས་པས་རོ་མེའྱི་ཡོན་ཏན་དང་གཟུགས་ཆུའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་རྱིགས་སོ་ཞེས་

མཁས་པ་དག་ རང་། གསུང་ལ། རྭ་འགྱུར་དང་འགྱུར་མངས་སུ་ལྷོར་གཟུགས་དང་

རོའྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འདྱིར་ཨ་བྷྱཱས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གའྱི་ནས་

ཀྱི་ཚད་གཅྱིག་ཏུ་བས་པས་ཚོན་མཐུག་པའྱི་སྐོན་ཡོད་དོ། ཞེས་ རང་། ཟེར་མོད་ཀྱི། 

འཕེང་བར་ཐུགས་ཀྱི་ཚོན་གྱི་དཔངས་ཚད་སོན་པ་ན། ཡང་ནང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ཚོན་ནག་པོའྱི་དཔངས་སུ་ནས་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་གོ །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་ནྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་རང་གྱི་ནས་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་སོགས་སུ་སབས་སོབས་ཀྱིས་

གོ་ནུས་པར་དགོངས་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་ནས་ཀྱི་ཚད་

གཅྱིག་ཏུ་སོན་པའྱི་ཚིག་མེད་པས་དགག་པ་སྨྲ་བ་ལ་རྱིངས་པར་མ་བེད་ཅྱིག །འདྱིར་

རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཔངས་ཚད་ལ་འཇོག་ལུགས་གཉྱིས་ལས། ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་

དབང་གྱིས་ཚོན་དགེ་བ་ལ་དཔངས་ཚད་སྔ་མ་གསུངས་ལ། ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་

དབེ་བས་ཚོན་དགེ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ན་རྩྱིག་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཚེ་ན་

ཐམས་ཅད་དཔངས་ཚད་མཉམ་པོར་དགེ་པར་སོན་པ་ནྱི། དགེ་བ་གཞན་ནྱི་ཐམས་

ཅད་དུ་ཞེས་སོགས་སོ། །
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གཉྱིས་པ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ཆོས་མཐུན་པས་

རྣམ་པར་དག་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་རྒྱ་ཚད་དང་ཆོས་མཐུན་ཇྱི་ལྟར་

སྦོར་བ་བཤད་པ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་དཔངས་ཚད་དང་ཆོས་མཐུན་ལུས་ཀྱི་ཆོས་

མཐུན་དང་འཇུག་པ་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་པ། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ཚུལ་གྱི་

རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་གསུངས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ཁྲུ་ཚད་གསུངས་པ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་འད་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། དཀྱིལ་འཁོར་རང་གྱི་ཕྱིའྱི་རྩ་ཐྱིག་ལ་ཆ་བཞྱིར་བས་པའྱི་བཞྱི་ཆ་

རེ་དཀྱིལ་འཁོར་རང་རང་གྱི་ཁྲུར་ཐ་སྙད་མཛད་ཅྱིང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞྱི་པ་དང་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབུམ་ཕག་བཞྱི་པ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྱི་ཚེ། དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ཁྲུ་རེ་དང་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་རེ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་

བ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ཁྲུ་ཕེད་ཡྱིན་པས་དེ་དང་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་ཁྲུ་གང་གྱི་བཞྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་དེ་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལ་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་གཅྱིག་གྱི་བཞྱི་ཆ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཆོས་མཐུན་སྦོར་

ལ། དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་བཞྱི་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་རེ་ཤྱིག་

བཞག་ནས། སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་ཡར་བཅད་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱར་རླུང་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་ཡོད་པ་ཆོས་

མཐུན་སྦར་ནས་འཆད་དེ། དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར། ད་ནྱི་དབུས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

ཞེས་པ་ནས། བདག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་རོའྱི་བར་ནྱི། ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ་རྒྱ་དང་དཔངས་
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སུ་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་བཞྱི་པ་ལྟར་ནང་མྱིའྱི་ལུས་འདོམ་གང་། གྲུ་བཞྱི་

པ་ལ་ཡང་ཡན་མན་དང་ཕན་ཚུན་དུ་ཁྲུ་བཞྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་

དཀྱིལ་འཁོར་རང་རང་གྱི་ཁྲུ་བཞྱི་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཆོས་མཐུན་

ཅེས་སྤྱིར་བསན་པའོ། །

ཆོས་མཐུན་རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་འཆད་པ་ལ། དེས་ན་དབུས་ནས་ཞེས་སོགས་

ནྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་དབུས་ནས་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒོ་ཕན་ཚུན་ལ་ཐུག་པའྱི་བར་

ནྱི་རྱི་རབ་དབུས་སུ་བས་ནས་གཡས་ཀྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནས་གཡོན་

གྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་ཚུལ་འཆད་པ་སེ། དེ་ལ་ནོར་གྱི་བོ་གྲོས་ལ་ཞེས་པ་ནྱི་འགྱུར་ནོར་བ་

སེ། བ་སུ་མ་"ཏྱི
1
་ཞེས་པའྱི་བ་སུ་ནོར་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་འདྱི་ལ་ཡོད་ཅེས་པའྱི་སད་ཀྱི་

བྱིངས་ལ་དེ་ཕན་གྱི་རྐེན་མནྟུ་བྱིན་ནས། ཨཱྱི་མོ་རྟགས་སྦར་བས་མ་ཏྱིར་བས་པ་ན་

ནོར་ལྡན་མ་ཞེས་པའྱི་དབྱིག་ལྡན་མ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ས་གཞྱིའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་

གྲངས་སུ་འཆྱི་མེད་མཛོད་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨ་

སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་པ་ནྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་དབུས་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུའྱི་ཕེད་

སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་ཚད་ཀྱིས་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

པདྨའྱི་མཐའ་ནས་ཕོགས་སོ་སོར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་འཕར་མའྱི་ཕྱིའྱི་

རོ་རེ་འཕེང་བའྱི་མཐའ་བར་ལ་སོར་ཕེད་དྲུག་དྲུག་ཡོད་པའྱི་ཕོགས་གཉྱིས་གཉྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༥བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༨ན༥ན།  ཏྱི    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡བ༦ན།  ཧྱི
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བསོམས་པ་ལ་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནྱི། དཔག་ཚད་སོང་ཕག་

ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་རྱི་རབ་ཀྱི་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་མཐའ་སོར་ལ་རྱི་རབ་ཀྱི་ཁ་ཁེར་སེང་

མའྱི་ཕོགས་སོ་སོར་ཕོགས་གཉྱིས་གཉྱིས་བསོམས་པ་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྔ་འབྱུང་བ་དེས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གླྱིང་དྲུག་དང་རྒྱ་མཚོ་དྲུག་དང་རྱི་

དྲུག་གྱི་མཐར་ཁབ་པར་སེང་ནས་ནོན་པས་ན། འོག་ཏུ་གླྱིང་དྲུག་མཚོ་དྲུག་རྱི་དྲུག་

གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་མཐའ་ནས་ཕོགས་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་མཐའ་བར་དང་། སེང་དུ་

རྱི་རབ་ཀྱི་ཁ་ཁེར་གོང་མའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ཕྱི་མཐའ་ནས་ཕོགས་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་

ཕྱི་མཐའྱི་བར་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཚད་ཀྱིས་ཆོས་མཐུན་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་ཕྱིའྱི་རོ་རེ་འཕེང་བའྱི་མཐའ་

ནས་མཐའ་བར་ལ་ཐད་ཀར་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་ལ་ཐད་ཀར་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུའོ། །དེ་ནས་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྔ་སེ། ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རོ་རེ་འཕེང་བ་ཕྱི་

མའྱི་མཐའ་ནས་ཕོགས་སོ་སོར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ས་སྒོའྱི་མཐར་སོན་གྱི་བར་སོར་ཕེད་

བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གཉྱིས་སོ། །དེ་ལྟར་སྙྱིང་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་

བར་མཐའ་དག་ནྱི་ཐད་ཀར་ཁྲུ་གང་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་རྟེན་ལ་ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་གཅྱིག་དང་ཆོས་མཐུན་པ་སེ། དཀྱིལ་འཁོར་རང་གྱི་སོར་ཕེད་པ་བཞྱི་

བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

ཇྱི་སད་སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་ན་དབུས་ནས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའོ་

ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་ནྱི། ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་བཞྱི་ནས་ཞེས་པ་དང་རྩ་
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ཐྱིག་ནས་ཞེས་པ་གནད་འད་ཞྱིང་། དེ་ནས་གསུང་གྱི་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་ལ་ཕོགས་སོ་

སོར་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་དང་། སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནས་

ཕོགས་སོ་སོར་ལན་ཚྭའྱི་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེང་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་

ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་ཆོས་མཐུན་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་རྩ་

ཐྱིག་གྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་ལ་ཐད་ཀར་ཁྲུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ་ཆུའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་ལ་ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉྱིས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་གྱི་ཤར་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕེད་ཀྱི་བར་དུའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་

པའོ། །གསུམ་འགྱུར་གདེངས་ཅན་རེ་མྱིག་ཅེས་པ་ནྱི་སོར་ཕེད་པའྱི་རེ་མྱིག་བརྒྱད་

གསུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གསུང་གྱི་སྒོ་དེ་ནས་གསུང་གྱི་"ཀྲ
1
་མ་ཤཱྱིར་

ཥ་སེ་མདའ་ཡབ་ཀྱི་མཐའ་བར་ལ་ཕོགས་སོ་སོར་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་རྩ་བཞྱི་

ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་ནས་ཕོགས་སོ་སོར་མེའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་ཆོས་མཐུན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

གསུང་གྱི་མདའ་ཡབ་ཀྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་ལ་ཐད་ཀར་ཁྲུ་གསུམ་ཡོད་པ་འཇྱིག་

རྟེན་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་མེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་མཐའ་ནས་ཕོགས་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་

མེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་མཐའ་བར་ལ་ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གསུམ་ཡོད་

པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ནྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནོ། །

དེ་ནས་དེ་བཞྱིན་ཞེས་སོགས་ནྱི། གསུང་གྱི་མདའ་ཡབ་ནས་སྐུའྱི་སྒོའྱི་མཐར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༩བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༩ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༢ན༥ན།  ཀྲ    ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦ན༦ན།  གྲ
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ཐུག་པ་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་ཕོགས་སོ་སོར་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་དང་། 

འཇྱིག་རྟེན་ལ་མེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་ཕོགས་སོ་སོར་ཕོགས་རེའྱི་ཞེང་ཚད་ལ་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པའྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་བསོར་བ་

དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐད་ཀར་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་བཞྱི་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཞྱི་པ་སེ་སོར་ཕེད་

དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཉྱིས་འགྱུར་གྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་པ་ནྱི་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་

རོལ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་ཡར་བཅད་དང་། འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཚུལ་བཤད་ནས། ད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ཁོར་ཡུག་རྣམས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྱི་རབ་མ་གཏོགས་པའྱི་ས་ལ་

སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་སོན་པ་ས་ཡང་ཞེས་སོགས་

ཏེ། སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སེ་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟ་བབས་ཀྱི་མཐར་

ནྱི། རྒྱུད་ལས་དེ་དག་རྣམ་པར་དག་པས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན། ཕྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་

གྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱི་རྣམ་པར་དག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁོར་

ཡུག་བཞྱིའྱི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་དང་སབས་

འདྱིར་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བ་སངས་ནས། རྟ་བབས་ཀྱི་ཚངས་ཐྱིག་གྱི་སེ་མོ་ཟད་པའྱི་

"མཚམས
1
་ནས་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དཔག་

ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་མཐའ་སོར་གྱི་དཀྱིལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༠ན༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༠ན༢ན།  མཚམས    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༡ན།  འཚམས  *འྟོག་ཏུ་མཚམས་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཞྟོལ་པར་དུ་འཚམས་བྱིས་འདུག་ཀྱང་རེ་རེ་
བཞྱིན་མཆན་བཏབ་མེད།
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འཁོར་ལྷག་མ་ཆུ་མེ་རླུང་གསུམ་པོ་རྣམས་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཆུ་མེ་རླུང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སོ་སོར་ཏེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སོར་ཕེད་པ་

ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་པས་ཆོས་མཐུན་པར་བལྟ་བར་བའོ། །

དེ་ནས་དེ་དག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོར་ཕེད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་

རོ་རེ་འཕེང་བ་གང་ལ་འགོད་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། གཡས་དང་གཡོན་

དུ་སོར་ཕེད་པའྱི་ཆ་གསུམ་གསུམ་བཞག་པ་བས་ནས། དབུས་སུ་ཆ་དྲུག་གྱིས་རོ་

རེའྱི་འཕེང་བ་བའོ། །ནམ་མཁའྱི་ཁོར་ཡུག་དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིས་

རོ་རེའྱི་མེ་ལྕེ་སེ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་

རྣམ་པར་དག་པའྱི་ངེས་པའོ། །ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིས་ཞེས་པ་ཁ་ཅྱིག་ འགྱུར་གསར་ གྱིས་ཆ་

བཞྱིས་ཞེས་འགྱུར་བཅོས་པ་ནྱི། རང་འདོད་ཙམ་གྱིས་བཅོས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ དོལ། ན་

རེ་ལྷུན་པོ་སངས་ནས་ཞེས་གོང་དུ་ལྷུན་པོ་དང་སྦོར་བ་བཞག་པ་དེ་ཉྱིད་"ད
1
་འདྱིར་

སྦོར་བའྱི་དོན་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་པས། རོ་རེའྱི་འཕེང་བ་ལྷུན་པོ་དང་དག་པ་སྦར་ཏེ། 

ལྷུན་པོ་རོ་རེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རོ་རེའྱི་འཕེང་

བ་གང་ལ་གནས་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁོར་ཡུག་ནྱི། སྦང་གཞྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ་རླུང་གྱི་

ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ནམ་མཁའ་སོང་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚོན་པ་དང་། བསྒོམ་

བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའྱི་དབུས་སུ་ཆུད་པར་འབྱུང་

བ་རྱིམ་བརྩེགས་སོགས་སྒོམ་པ་མཚོན་ལ། རོ་རེའྱི་འཕེང་བ་འོད་འཕེང་དང་བཅས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༠ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༥ན།  ད    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༠ན༦ན།  དང    
སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༧བ༦ན།  -ད
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པ་ནྱི་བསྒོམ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚོན་པ་ཡྱིན་གྱི། སྦང་གཞྱི་དང་ཆོས་མཐུན་མྱི་

སྦོར་རོ། །

དེ་ཡང་འདྱིར་ལྷུན་པོ་སངས་ནས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། བསྒོམ་དོན་ལ་

ལྷུན་པོའྱི་སེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་ཡྱིན་ལ། བྱིས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་

ཀང་བསྒོམ་དོན་མཚོན་པ་ཡྱིན་པས། ལྷུན་པོའྱི་སེང་གྱི་དབུས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་

པའྱི་འོག་ཏུ་སོང་བའྱི་ཆ་རྣམས་ བྱི་བ་ལ་ མྱི་མངོན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས། མངོན་

པ་རྣམས་དང་ཕྱིའྱི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྱི་སབས་སུ་སངས་ཞེས་པ་དང་། ལྷུན་པོའྱི་

སེང་གྱི་དབུས་སངས་པའྱི་ལྷུན་པོའྱི་སེང་གྱི་མཐའ་ཁ་ཁེར་གོང་མའྱི་མཐའ་ཚུན་ཆད་

ཀྱི་ཟླུམ་པོ་ནྱི་ཁ་དོག་ཤར་ནག་པ་སོགས་ཕོགས་མདོག་ཏུ་ཡོད་པ་ནྱི། ལྷུན་པོའྱི་

སེང་དུ་བསྒོམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་པདྨ་བུམ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་ས་ཡྱིན་པས་བྱི་བ་

ལ་ཡང་དེ་ཉྱིད་ཕོགས་མདོག་ཏུ་བས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་འདྱིར་དོན་གྱིས་གོ་བར་དགོངས་

ནས་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་མཆོད་སའྱི་མཐའ་ཚུར་བཅད་ཀྱིས་ལྷུན་པོའྱི་

སེང་གྱི་མཐའ་ཚུར་བཅད་ནོན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། དེ་ནས་ས་ལ་སོགས་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་རྣམས་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ཚུལ་

གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་མ་གོ་བས་སྙྱིང་པོ་དང་བལ་

བའྱི་གཏམ་ཐོར་བུ་ཙམ་གྱིས་ཉན་པ་པོ་དག་འབྱིད་པར་བེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་དཔངས་ཚད་དང་ཆོས་མཐུན་ལུས་ཀྱི་ཆོས་མཐུན་

དང་འཇུག་པ་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གཙུག་ཏོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

ལྷུན་པོའྱི་སེང་འོག་གྱི་དཔངས་ཀྱི་ཚད་རྣམ་པར་དག་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྦར་བ་
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གསུངས་ཏེ། ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། འདྱིར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལྷུན་པོའྱི་སེང་གཟུགས་

མེད་ཀྱི་གནས་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སེ། ནང་ལུས་ལ་གཙུག་ཏོར་ནས་

དཔྲལ་བའྱི་བར་སོར་ཕེད་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

དབུས་སུ་སྙྱིང་པོའྱི་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ནས་ཕྱིའྱི་

འཇྱིག་རྟེན་ལ་ཟད་པར་གསུམ་གྱི་གནས་ལྷུན་པོའྱི་ཞལ་ཏེ། གདོང་དུ་ཐ་སྙད་བས་

པ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་ཕེད་དང་ནང་ལུས་ལ་གདོང་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི། ཕྱི་

འཇྱིག་རྟེན་ལ་ཟད་པར་སའྱི་གནས་ལྷུན་པོའྱི་མགྲྱིན་པར་ཐ་སྙད་བས་པ་དཔག་ཚད་

སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་ནང་ལུས་ལ་མགྲྱིན་པ་སོར་དྲུག་སེ། གཙུག་ཏོར་དང་ཞལ་

དང་མགྲྱིན་པའྱི་ཆ་གསུམ་པོའྱི་དེ་རྣམས་ལས། དང་པོ་གཙུག་ཏོར་གྱི་ཆ་དང་ཆོས་

མཐུན་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོའྱི་པདྨའོ། །ཞལ་གྱི་

ཕེད་གཉྱིས་པ་ཞེས་པ་འདྱི། གཉྱིས་པ་ལ་ཞལ་གྱི་ཕེད་ཅེས་བསྒྱུར་ན་རྒྱ་དཔེ་དང་

མཐུན་ནོ། ཞེས་ རང་། གསུང་ལ། འགྱུར་མངས་སུ་ཡང་གཉྱིས་པ་གདོང་གྱི་ཕེད་

ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ཞལ་གྱི་ཕེད་སྔ་མ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་ལུས་ལ་གདོང་གྱི་ཕེད་སོར་"ཕེད་
1
བཅུ་གཉྱིས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་

བར་བ་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཙོ་བོའྱི་འཁོར་ལོ་ལས་འཁོར་ལོ་གཞན་

བདེ་གཤེགས་འཕར་མ་ཡྱིན་ནོ། །

འདྱི་ལ་གཞན་དག་ དོལ། ཕོགས། ན་རེ། གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་ལས་དང་པོའྱི་ཕེད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༡ན༢ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༩ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༡བ༡ན།  ཕེད་    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།   ༥༤བ༤ན།  -ཕེད་
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ཀྱི་ཆ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཤར་ལྟ་བུའྱི་ཕོགས་དང་། ཞལ་གྱི་ཕེད་གསུམ་

པ་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་འཁོར་ལོའྱི་ནུབ་ལྟ་བུ་ཕོགས་གཞན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་འཁོར་ལོ་གཞན་ཞེས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་དང་འཁོར་ལོའྱི་ཕོགས་གཞན་ཞེས་པ་གཞུང་གྱི་ཚིག་

དོན་ལ་མ་ཞུགས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཙོ་བོའྱི་གནས་ལ་མྱི་བེད་པར་

བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་ལ་བས་ནས། སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་

དབུས་ནས་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་མཐའ་ཚུར་བཅད་ལྷུན་པོའྱི་

གཙུག་ཏོར་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་སྦར་ཞྱིང་། སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་དབུས་ནས་བདེ་

གཤེགས་འཕར་མའྱི་ཕོགས་གཞན་གྱི་མཐའ་ཚུར་བཅད་ལྷུན་པོའྱི་ཞལ་གྱི་སོང་ཕག་

ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་སྦོར་བར་འདུག་པས། འདྱིའྱི་གཞུང་གོང་མ་དེ་མ་ཐག་པས་ལྷུན་པོའྱི་

གཙུག་ཏོར་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་དབུས་ཀྱི་པདྨའྱི་སྙྱིང་པོ་སྦར་བ་དང་དངོས་སུ་

འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་མ་ལྷུན་པོའྱི་ཞལ་གྱི་ཕེད་ཕྱི་མ་དང་མགྲྱིན་པའྱི་ཆ་གཉྱིས་

ལ་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་ཏེ་སྒོའྱི་མཐར་རོ། །རྡུལ་ཚོན་གྱིས་ཞེས་པ་ཕོགས་མདོག་གྱི་

ཚོན་ས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་སྒོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་འགྲོ་བར་བཤད་པ་འདྱིས་ཐུགས་

ཀྱི་ལྷ་སམ་དཀར་པོ་འབའ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཕོགས་ཚོན་བེད་དགོས་པར་བསན་པ་

མ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་ཚོན་སའྱི་ཕོགས་མདོག་གྱི་རྒྱུན་ལྷ་སམ་

གྱི་འོག་ཏུ་ཡང་རྩྱིག་པ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་འགྲོ་བར་སོན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བསྒོམ་དོན་དང་

བསང་བ་ལ་གཞྱིའྱི་ས་གཞྱི་ཕོགས་མདོག་གྱི་སེང་དུ་ལྷ་སམ་སེགས་བུ་ལྟར་དཔངས་

མཐོ་བར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པར་གོང་
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དུ་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། དེས་བྱི་བ་ལ་ཡང་ལྷ་སམ་དཀར་པོར་བེད་ཀྱི་དཔངས་ཆུང་

ཕོགས་མདོག་ཏུ་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཤེས་ཏེ། དཔངས་ཆུང་ནྱི་

ཚོན་སའྱི་ཕོགས་མདོག་ལྷ་སམ་གྱི་འོག་ལ་ཡང་སོང་བ་དེའྱི་རྒྱུན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་དོན་འདྱི་དག་མ་གོ་བར་སྐུ་དང་གསུང་གྱི་ལྷ་སམ་དཀར་པོ་ཡྱིན་ཀང་

ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་སམ་ཕོགས་མདོག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ ངམ། སྨྲ་བ་ནྱི་ནོར་བའོ། །

དེ་ལྟར་སེང་འོག་ཏུ་གཙུག་ཏོར་གྱི་ཡ་མཐའ་ནས་མགྲྱིན་པའྱི་མ་མཐར་ལུས་

ལ་ཁྲུ་གང་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅྱིག་སེ། ཐུགས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་ནས་ཁྲུ་གཅྱིག་གོ །སྙྱིང་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་ལ་ཕྱི་ནང་

གཞན་གསུམ་སྦོར་བའྱི་ངེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ཞལ་དང་

མགྲྱིན་པའྱི་ཚད་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སུམ་འགྱུར་གདེངས་ཅན་ཏེ་བརྒྱད་གསུམ་

ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའྱི་སོར་ཕེད་རེ་མྱིག་དག་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ནྱི་གཡས་སུ་ཉེར་བཞྱི་

དང་གཡོན་དུ་ཉེར་བཞྱི་སྦར་བར་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ནས་ལྷུན་པོའྱི་མགྲྱིན་

པའྱི་མ་མཐའ་ནས་ལྷུན་པོ་མཐའ་དག་དཔྱིའྱི་མ་མཐར་ཞེས་པ་ལྷུན་པོའྱི་དཔྱིའྱི་མཐའ་

ནྱི་ལྷུན་པོའྱི་འོག་གྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབར་བའྱི་མཚམས་ཡྱིན་པས་དེ་ཡར་

བཅད་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་སེ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐུགས་ཀྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་གསུང་

གྱི་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་ལ་གཡས་སུ་སོར་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་དང་གཡོན་དུ་སོར་ཕེད་ཉྱི་

ཤུ་རྩ་བཞྱི་སྦར་བར་བ་སེ། དེ་གཉྱིས་བསོམས་པས་ཁྲུ་གང་ནྱི་ལྷུན་པོའྱི་མགྲྱིན་པའྱི་

མ་མཐའ་ནས་འོག་ཏུ་ལྷུན་པོའྱི་དཔྱིའྱི་མཐའ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་ཐུག་པ་

ཉྱིད་དུའོ། །དེ་ཉྱིད་ནང་ལུས་ལ་ཡང་མགྲྱིན་པའྱི་མཐའ་ནས་རྐང་པའྱི་དཔྱི་མགོའྱི་བར་
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དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྦར་རོ། །

དེ་ནས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོར་ཕེད་པའྱི་རེ་མྱིག་གཡས་སུ་དྲུག་དང་

གཡོན་དུ་དྲུག་བསོམས་པས་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་པ་དག་གྱིས་རྱིམ་པས་ཏེ། 

འཇྱིག་རྟེན་ལས་འོག་ཏུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཚན་པ་

བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་། སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཡས་གཡོན་གང་རུང་རེ་ལ་སོར་ཕེད་

ཀྱི་ཆ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་གཡས་གཡོན་གཉྱིས་སོམས་པ་ལ་ཆ་བཅུ་གཉྱིས་རེ་དང་

ལྡན་པ་ཚན་པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའམ་ཆོས་མཐུན་པར་སྦར་

བར་བ་སེ། ཇྱི་ལྟར་སྦར་ན། ས་འོག་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཉྱིས་ཆ་བརྒྱད་དུ་བས་

ནས། གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་ཆ་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་མ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་

ཀླུའྱི་སྲྱིད་པ་དང་ནྱི། དེ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འོག་ཏུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་པ་

བདུན་ནྱི་ས་འོག་བདུན་པོ་སེ། དམལ་བའྱི་སྲྱིད་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཡྱིན་

པས། གནས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གསུང་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་གྱི་

བར་ལ་གཡས་གཡོན་གྱི་སོར་ཕེད་དྲུག་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་བསོམས་པའྱི་སོར་ཕེད་

བཅུ་གཉྱིས་པ་ཆ་བརྒྱད་ཡོད་པ་དག་གྱིས་སོ་སོར་སྦང་བར་བའོ། །ཕྱི་རོལ་ལ་སྦར་

བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ནང་ལུས་ལ་དཔྱི་ནས་བརྩམས་ཏེ། རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་བར་ཆ་བརྒྱད་

དུ་བས་ནས། དེ་ཉྱིད་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཆ་བརྒྱད་

ཡོད་པ་དེས་"སྦང
1
་བར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཚངས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢བ༤ནས  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༣ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།   ༥༦ན༤ནས།  སྦྱང    
སྐུ། ༦༠བ༣ན།  སྦྱར
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གནས་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཕྱི་

ལ་སྦར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་དེ་བཞྱིན་

དུ་སར་ཡང་ནང་མྱི་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་ཆོས་

མཐུན་པར་ཚང་བ་རྣམས་ཇྱི་སད་བཤད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆ་སོ་སོས་"སྦང
1
་

བར་བ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སེང་འོག་གྱི་ཚད་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་

ཇྱི་ལྟར་ཆོས་མཐུན་པ་སྦོར་བའྱི་ཆོ་ག་ངེས་པའོ་ཞེས་སྔར་བཤད་དེ་དག་གྱི་མཇུག་

བསྡུ་བའོ། །

གསུམ་པ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་

གསུངས་པ་བཤད་པ་ནྱི། ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚུལ་

རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་དངོས་སུ་བསྡུས་པ་དག་ཇྱི་སད་བཤད་

པ་དེ་བཞྱིན་དུ། བསྡུས་རྒྱུད་འདྱིར་དངོས་སུ་བསྡུས་པ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པའྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚུལ་གཞན་འགྲེལ་པས་བརོད་པར་བ་སེ། ཞེས་བཤད་པར་

བའོ། །སྔར་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དེ་དག་རྩ་རྒྱུད་དུ་མ་གསུངས་པར་གཟུང་ན། 

རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་བསྡུས་པར་མ་སོང་གྱི །མ་གསུངས་པ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་

པས་བཀོད་པ་ཙམ་དུ་སོང་བས་རྒྱུད་ཚིག་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལ་འདྱིར་མངལ་སྐེས་ཀྱི་མྱི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་སྙྱིང་གྱི་རྩ་འཁོར་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་ན་སེམས་རྟེན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༢ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༣ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦ན༥ན།  སྦྱང    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༠བ༤ན།  སྦྱར
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འདེས་ནས་གནས་པའྱི་རླུང་སེམས་དབེར་མེད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ཀྱི་གཙོ་

བོ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །

ཆོས་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དེ་འད་བའྱི་རླུང་དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་དེར་རླུང་སེམས་ཐམས་ཅད་

འདུས་ནས་ཐྱིམ་པ་ན་རྣམ་རྟོག་གྱི་སྤོས་པས་གཞོམ་དུ་མེད་པའྱི་འོད་གསལ་གྱི་ཡེ་

ཤེས་འཆར་བས་དེ་ཉྱིད་ལ་གཞོམ་དུ་མེད་པའྱི་སྒ་ཞེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྒ་ནྱི་

རླུང་གྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། དེ་འད་བའྱི་རླུང་དེ་ནྱི་རྟག་ཏུ་ནཱ་དའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །དེ་ལ་ནཱ་ད་

ནྱི་སྒ་ཙམ་ཞེས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཙམ་གྱིས་གང་གཅོད་ན། འབྱུང་འཇུག་བེད་པའྱི་རླུང་

ཡྱིན་པ་གཅོད་པས། ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་རླུང་ད་ལྟ་གཞྱི་དུས་ལ་མྱི་འཆྱི་བར་དུ་མྱི་གཡོ་

བར་གནས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དུས་དེ་སྲྱིད་དུ་ས་སྒོ་སོགས་སུ་འབྱུང་འཇུག་བེད་

པའྱི་རླུང་མྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་ནྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་གནས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

འགོད་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

ཡྱིན་གྱི། སེམས་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྙྱིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྱི་རྩ་འཁོར་རྣམས་དང་། བཤང་གཅྱི་ལ་སོགས་པའྱི་བུག་པ་

བཞྱི་དང་། རོ་རྐང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་སོགས་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པར་གསུང་རབ་ཀྱི་བར་ལ་

བང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉྱིད་

པ་ལ་གཟུང་ནས་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙྱིང་གྱི་ནང་ན་དང་པོ་ནས་ཡོད་པར་

ཁས་བངས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་གྲོལ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་
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འགྱུར་རོ། །

མྱི་ཤེས་པ་ཁ་ཅྱིག་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་རང་འབྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙྱིང་ལ་གནས་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་ཅྱིང་། དེ་ཉྱིད་སྙྱིང་ཁ་

ན་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྙྱིང་ཁ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་སྦོར་བར་འཆད་

པ་ནྱི་མུན་སྤྲུལ་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་ནྱི་དྱི་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་རང་

བཞྱིན་རྣམ་དག་ལ་རེ་བཙུན་བམས་པ་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་གྱིས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་ལ། དེ་འད་ནྱི་ཡུལ་གྱི་གོ་ས་མནན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྙྱིང་གྱི་ནང་ན་ཡང་མྱི་

གནས་ཤྱིང་། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་འབེལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྙྱིང་ཁར་མ་ཟད་

ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤས་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་ཁབ་ནས་གནས་པས། དེ་ཉྱིད་

སྙྱིང་ཁ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འབེལ་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡང་དཀྱུས་མ་བཤད་པར་བ་བ་མངས་པས་མ་

བྱིས་སོ། །སྙྱིང་ཁའྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སད་དོད་

མཎྜ་ལ་ཞེས་པའྱི་མཎྜ་སྙྱིང་པོ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་ལྟར་འདྱིར་བསྒྱུར་དགོས་པ་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་བསྒྱུར་བས་མ་ལེགས་སོ། །དེས་ན་འདྱི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སེ། སྙྱིང་ཁའྱི་

རྩ་འཁོར་གྱི་དབུས་ན་གནས་པ་དེ་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་

ཆོས་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་སྙྱིང་ཁའྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་

ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེ་དབུས་སུ་བས་ཏེ། དབུས་དེ་ནས་མགྲྱིན་པ་དང་ལྟེ་བ་

དག་གྱི་དབུས་སུ་ཁྲུ་ཚད་ཕེད་བཟུང་ནས་ཞེས་པའྱི་དོན་དབུས་དེ་ནས་མགྲྱིན་པའྱི་

ཕོགས་སུ་སོར་དྲུག་དང་ལྟེ་བའྱི་ཕོགས་སུ་སོར་དྲུག་སེ་བསོམས་པས་ཁྲུ་ཕེད་ཀྱི་
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དོན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁྲུ་ཚད་ཕེད་དང་བཅས་པ་སེ་བསོམས་པའྱི་དབུས་ནས་གཡས་

གཡོན་དུ་སོར་དྲུག་དྲུག་སེ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦར་བར་བའོ། །མགྲྱིན་པ་ནས་ལྟེ་བའྱི་མཐར་སོར་ཚད་

ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་"སྦང
1
་བར་བའོ། །ལུས་

ཀྱི་མཛོད་སྤུའྱི་གནས་ནས་ཆུ་སོའྱི་མཐར་སོར་ཚད་ལྔ་བཅུ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་དབུས་

ནས་ལག་པ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕོགས་སུའང་སོར་ཚད་ལྔ་བཅུ་སེ་ཁྲུ་བཞྱིའྱི་བདག་

ཉྱིད་ནྱི་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་"སྦང
2
་བར་བའོ། ཞེས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་སྙྱིང་ཁའྱི་

དབུས་ནས་ཡན་མན་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕོགས་བཞྱི་བསོམས་པས་ཁྲུ་གང་དུ་ལོངས་

པ་དང་ཐུགས་དཀྱིལ་ཁྲུ་གང་བ་སྦོར་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྙྱིང་ཁའྱི་དབུས་ནས་ཡན་

མན་གཡས་གཡོན་དུ་བཅལ་བའྱི་ཕོགས་བཞྱི་བསོམས་པས་ཁྲུ་དོར་ལོངས་པ་དང་

གསུང་དཀྱིལ་སྦོར་ལ། སྙྱིང་ཁའྱི་དབུས་ནས་ཡན་མན་གཡས་གཡོན་དུ་བཅལ་

བའྱི་ཕོགས་བཞྱི་ག་བསོམས་པས་ཁྲུ་བཞྱིར་ལོངས་པ་དང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྦོར་

བ་ཡྱིན་ནོ། །ཕོགས་གཉྱིས་གཉྱིས་བསོམས་པས་ཁྲུ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དང་བཞྱིར་

ལོངས་པ་དང་མྱི་སྦོར་བར་ཕོགས་བཞྱི་ཀ་བསོམས་པ་དང་སྦོར་བ་ནྱི་མཛོད་སྤུ་དང་

ཆུ་སོའྱི་བར་ལ་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ཡར་བཅད་དང་སྦོར་བ་རོགས་པའྱི་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༤བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༧བ༤ན།  སྦྱང    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༢ན༥ན།  སྦྱར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༣ན༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༧བ༥ན།  སྦྱང    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༢ན༦ན།  
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༤བ༦ན།  སྦྱར



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།

  123  

བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་དགོས་པ་ཡང་བཤང་གཅྱིའྱི་བུག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་སྐུའྱི་

སྒོ་བཞྱི་དང་སྦོར་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སྐུའྱི་སྒོ་བཞྱི་ནྱི་ཞེས་སོགས་གོ་ས་ལ། 

དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ནང་གཞན་རྣམ་པ་གསུམ་ཆོས་མཐུན་པར་ཤེས་ནས་སོབ་དཔོན་

གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཚོན་གྱིས་བྱི་བ་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་བྱི་བར་བའོ་ཞེས་

པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པ་དག་གྱི་སབས་ཀྱི་དོན་ནྱི་གྲངས་ཚད་འགྲྱིག་པ་ཙམ་ཞྱིག་རྣམ་

པར་དག་པའྱི་དོན་དུ་བས་པའྱི་བོ་ཅན་དག་སེམས་མོད་ཀྱི། རྟོག་ལྡན་གྲོལ་བ་དོན་

གཉེར་ལ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཅྱི་ཡང་ནྱི་མེད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་

པར་བ་ཞེ་ན། འབས་བུའྱི་རྣམ་དག་དང་། ལམ་གྱི་རྣམ་དག་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཡོད་

ཀང་། འདྱིར་ནྱི་སྦང་གཞྱི་དང་ཆོས་མཐུན་པར་སྦོང་བེད་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམས་

པས། སྦང་གཞྱིའྱི་ཐ་མལ་གྱི་ཆོས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྦངས་ནས། 

སྦང་གཞྱི་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་འབས་བུའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་སྦང་གཞྱི་ཕྱིའྱི་དབང་དུ་

བས་ན་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་དང་། ནང་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་ལུས་རྟེན་ཡྱིན་པས། དེ་

དག་དང་སྦོང་བེད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་སྦོར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་

འདྱིར་དེ་ཉྱིད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་སྦོང་བེད་གཙོ་བོ་ནྱི་རོགས་རྱིམ་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེའྱི་སྱིན་བེད་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྱི་སྦོང་བེད་ནྱི་བསྐེད་

རྱིམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། དང་ངེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་གཉྱིས་ཀ་སོན་

པའམ་མཚོན་པར་བེད་པའྱི་ཀུན་རོབ་བརའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཁོར་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། འདྱིར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་བསྒོམས་པའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དང་འད་བར་སྦང་གཞྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆོས་མཐུན་འདྱི་ལྟར་གསུངས་སོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ཐྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་སྔར་བཤད་ཟྱིན་པར་

བསན་པ་ནྱི། གཉྱིས་དང་ཞེས་པ་ནས་བརོད་ཟྱིན་ཏོའྱི་བར་ཏེ། འདྱི་དག་གྱི་དོན་

རྒྱས་པར་སྔར་ཐྱིག་གྱི་སབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཀང་། ཚིག་གྱི་འབྲུ་གཉེར་བ་ཙམ་ཞྱིག་

བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཚངས་ཐྱིག་གཉྱིས་ཕད་པ་ནས་སོར་ཕེད་གཉྱིས་སྙྱིང་པོའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བ་དེ་ནས་ཆུ་གཏེར་ཏེ་སོར་ཕེད་བཞྱིས་སྙྱིང་པོའྱི་འཁོར་ལོའྱི་

རྩྱིབས་སམ་པདྨའྱི་འདབ་མ་དག་དང་། དེ་ནས་སོར་ཕེད་གཅྱིག་གྱིས་ཀ་བ་དང་

ནང་གྱི་རོ་རེའྱི་འཕེང་བ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་གཏེར་ཏེ་སོར་ཕེད་བཞྱི་ཡྱིས་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་འཕར་མའྱི་པདྨ་དང་། དེ་ནས་སོར་ཕེད་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་རོ་

རེ་འཕེང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་ཉྱི་མ་སེ་སོར་ཕེད་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོན་གྱི་ས་དག་

དང་ནྱི། དེ་ནས་དུས་ཏེ་སོར་ཕེད་དྲུག་གྱིས་སྒོ་དང་། དེ་ནས་རོ་སེ་དྲུག་གྱིས་སྒོ་

ཁྱུད་དང་རྩེ་མོ་ཅན་གསུམ་ཡྱིན་ལ། དེ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་པ་སྒོ་ལོགས་

དང་སྒོ་འགྲམ་དང་། དུས་ཏེ་སོར་ཕེད་གསུམ་གྱི་ཕེད་ཀྱིས་ཀ་བ་དང་། དུས་ཏེ་སོར་

ཕེད་གསུམ་གྱི་ཕེད་ཀྱིས་རྭ་བ་དང་། དུས་ཏེ་སོར་ཕེད་གསུམ་གྱིས་ཁ་ཁེར་དག་

དང་དུས་ཏེ་སོར་ཕེད་གསུམ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དག་གྱི་ཆ་སོར་ཕེད་དང་

གཉྱིས་ཀྱིས་སར་ཡང་དེ་ནས་སམ་བུ་དང་ནྱི་དུས་ཏེ་དྲུག་ལ་གཉྱིས་སུ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་

སོར་ཕེད་གསུམ་གྱིས་དོ་ཤལ་གྱི་ས་དག་དང་། རོ་སེ་དྲུག་དག་ལས་ཀང་གཉྱིས་
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ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སོར་ཕེད་གསུམ་གྱིས་མེ་ལོང་དང་ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་ཥའྱི་སའྱི་སམ་

བུར་འགྱུར་རོ། །མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་ཞེས་ཟླ་བཟང་ལ་བོས་ནས་བསན་ཏོ། །སྐོན་ཏེ་སོར་

ཕེད་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིས་རྟ་བབས་སྔར་རབ་ཏུ་གསུངས་པའྱི་ཆ་

རྣམས་ཀྱི་སར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྒོ་སོགས་

ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀྱི་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་། དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡང་སྐུ་དཀྱིལ་ལ་

སྒོ་སོགས་ཐམས་ཅད་གསུང་དེའྱི་ཉྱིས་འགྱུར་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་སྐུ་དཀྱིལ་

གྱི་པད་མ་དང་དུར་ཁོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་དང་། སྒོའྱི་ཤྱིང་རྟའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རྣམས་ཀང་ཚད་ནྱི་ཉྱིན་བེད་དེ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་དག་གྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་མཚན་མ་དགོད་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྔགས་ཀྱི་མཚན་

མའྱི་ངེས་དོན་མདོར་བསན། མཚན་མ་འགོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། བཀོད་ཟྱིན་

ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྔོན་དུ་བ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཅུང་ཟད་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། པདྨ་ཉྱི་ཟླའྱི་ས་བོན་གྱི་ངེས་དོན་མདོར་བསན། རོ་

རེ་བཞྱིའྱི་ས་བོན་གྱི་ངེས་དོན་མདོར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ་དང་སྒོམ་པ་

ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནྱི་སྐུ་རོ་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། ཐོག་མར་གཞལ་ཡས་ཁང་

གྱི་གདན་གྱི་སེང་དུ་ༀ་ཡྱིག་སྐུའྱི་རོ་རེའྱི་ས་བོན་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ཡྱིས་རྟེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཀ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བས་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་

ཏེ། ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ནང་གྱི་གདན་གྱི་པདྨ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་རྣམས་སུ་ཞེས་དང་། སེང་

དུ་སེ་པདྨའྱི་ལྟེ་བའྱི་སེང་ན་གནས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཟླ་ཉྱི་སོགས་ཀྱི་ས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  126  

བོན་དབངས་གསལ་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཀྱི་མགོར་སོང་པ་ཐྱིག་ལེ་དང་། དེའྱི་སེང་དུ་

ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་བཞག་པ་ནྱི། སོང་པ་ཐྱིག་ལེ་དེ་དག་གྱིས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སོང་པའྱི་རྣམ་མེད་ཀྱི་སོང་

པ་ཉྱིད་རྟོགས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་ཐབས་དང་། ནཱ་དས་ཁམས་

གསུམ་སེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྒྱིབ་བལ་དུ་སྐེད་པར་བེད་པའྱི་ཡུམ་

ཤེར་ཕྱིན་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མཚོན་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་མཚོན་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་

དང་ནཱ་དས་བརྒྱན་པའྱི་ས་བོན་རྣམས་ལས་བསྐེད་པའྱི་ཟླ་ཉྱི་སོགས་དེ་དག་ནྱི་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཉྱི་ཟླ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡྱིན་ནོ་

ཞེས་གོ་བར་བེད་ལ། གདན་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པས་ནྱི་ཟླ་ཉྱི་སོགས་དེ་བཞྱིན་དུ་གཙོ་

བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷའྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་

ཅན་དེའྱི་ནང་དུ་གནས་པ་སེ་དེ་ལས་མ་འདས་པར་བསན་ཅྱིང་། གཙོ་བོ་ལ་དེ་ལྟར་

གསུངས་པས་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་དོན་གྱིས་གོ་

བར་བེད་"དེ།
1
 འདྱི་དག་ནྱི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གདན་རྣམས་དང་། བརྟེན་

པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་ངོ་བོ་དབེར་མེད་པར་བསན་

པ་ཡྱིན་པས། ལུགས་འདྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་འདྱི་ལྟར་བོས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༥ན༡ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༤བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧ན༤ན།  དེ།    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༩བ༥ན།  དྟོ།།
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མོས་ནས་སྒོམ་པ་ནྱི་ལུགས་འདྱིའྱི་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྱིན་བེད་དུ་འགྲོ་བའྱི་སྒོ་མཆོག་

ཏུ་གཅེས་པར་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ཤེས་པར་བའོ། །འདྱིར་གཞན་ ཇོ། 

དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྣམ་པ་མེད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་

ལྡན་པ་དེ་རྣམ་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་པར་རློམས་པ་མང་པོས་མ་མཐོང་བ་

དེ་ཀ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་འད་སེ་དངོས་འགལ་ངོ་མྱི་ཤེས་པའྱི་བབ་ཅོལ་

ལོ། །གཞན་ཡང་སོང་གཟུགས་ཆོས་ཉྱིད་དེ་སྲྱིད་གསུམ་གཞན་འདུས་མ་བས་ཀྱི་

སྲྱིད་གསུམ་སྐེད་བེད་ཡྱིན་ཟེར་བ་སོགས་ནྱི་སྨོན་པའྱི་ཟློས་གར་ཡྱིན་པར་བཤད་

ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རོ་རེ་བཞྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་སོང་ཆེན་ཡྱིག་ལྔར་བསན་པ། དེ་

ལས་རོ་རེ་བཞྱི་འབྱུང་ཚུལ། རོ་རེ་བཞྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་

གྱིས་བདེན་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྱི་གེ་ལྔ་ལས་

སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ༀ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒའྱི་གདངས་སུ་རབ་

ཏུ་བརོད་པའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་འབྱུང་བ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སོང་པ་ནྱི། ལེའུ་དང་

པོར་བརོད་པའྱི་ལུས་མེད་རོ་རེའྱི་སབས་སུ་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཕོགས་སོ་སོར་འགོད་པ་

ན་གཡོན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བཀོད་པའྱི་རེས་སུ་ང་རོ་ཐྱིག་ལེ་དང་། ཤར་དུ་ཨ་ཐུང་ངུ་

དང་ནུབ་ཏུ་ཨཱ་རྱིང་པོ་སེ་ཨ་ཡྱིག་གཉྱིས་དང་། ལྷོའམ་གཡས་ཀྱི་གཡོན་ལག་ཏུ་རྣམ་

པ་བཅད་པ་ཐྱིག་ལེ་གཉྱིས་བརྩེགས་པ་དང་། དབུས་སུ་དབངས་དང་བལ་བ་མཆོག་

ཅེས་པ་གཞོམ་དུ་མེད་པའྱི་ཧ་ཡྱིག་དབངས་མེད་པ་བཀོད་པ་རྣམས་གཞྱིར་བས་ཏེ་
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བསྒྲུབས་པ་ལས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་རྣམས་

ཡང་དག་པར་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་སྐུ་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། སོང་ཆེན་ཡྱི་གེ་དེ་དག་

ལས་རོ་རེ་བཞྱིའྱི་དང་པོར་རེ་ཤྱིག་སྐུ་རོ་རེའྱི་སྔགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འབྱུང་བ་བརོད་པར་

བ་སེ། ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། དོན་དངོས་ནྱི། འདྱིར་དང་པོར་ཞེས་པ་ཡྱི་གེ་

རྣམས་ཀྱི་གྲལ་གྱི་ཐོག་མར་རེས་སུ་ང་རོ་འགོད་པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དང་པོར་

ཏེ་སྔོན་ལ་རེས་སུ་ང་རོ་བྱིའོ། །དེ་ནས་དེའྱི་གོང་དུ་ཨ་ཡྱིག་ཐུང་ངུའོ། །དེ་གཉྱིས་

ཀའྱི་དབུས་སུ་སེ་བར་དུ་རྣམ་པར་བཅད་པའོ། །རེས་སུ་ང་རོའྱི་མཐར་ཨཱ་ཡྱིག་རྱིང་

པོའ།ོ །དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ན་དབངས་ཡྱིག་རྱིང་པོ་ཡྱི་གེ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པའྱི་

ཕ་རོལ་ཏུ་འབྱུང་བས། དབངས་ཡྱིག་རྱིང་པོ་དེའྱི་སྔོན་མའྱི་རེས་སུ་ང་རོ་མ་ཉྱིད་

དུ་བསྒྱུར་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས། འདྱིར་ཡང་ཨཱ་རྱིང་པོའྱི་སྔོན་མའྱི་རེས་

སུ་ང་རོ་བསུབས་ནས་མ་བྱི་བར་བའོ། །དེ་ནས་ཨ་སྭ་ར་སྭ་ར་སཾ་ཡོ་ག་ཞེས་པས་

དབངས་མེད་དབངས་དང་སྦར་བའྱི་དོན་དུ་ཨཱ་ཡྱིག་རྱིང་པོ་དེ་མའྱི་སྲོག་ཏུ་བཅུག་

ནས་མཱ་ཞེས་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཙནྟྲ་པ་ལས། ས་དང་ས་ཛུ་ས་དག་གྱི་རུའོ། ཞེས་

འབྱུང་བའྱི་དོན། ཚིག་མཐའྱི་ས་ཡྱིག་དང་། སྔུན་མའྱི་ཡང་ཛུ་ས་དག་གྱི་ས་ཡྱིག་

རུ་ཡྱིག་ཏུ་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ལ་འདྱིར་ཡང་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྱི་ས་ཡྱིག་དངོས་

མ་ཡྱིན་ཡང་ས་ཡྱིག་ལས་བྱུང་བས་ས་ཡྱིག་དང་ཆ་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་རྣམ་བཅད་རུ་

ཡྱིག་ཏུ་བའོ། །དེ་ནས་མདོར། ཨུ་ཡྱིག་ནྱི་ཧ་ཤ་ལ་དང་ཨཏ་ལས་རུའྱིའོ། ཞེས་པས། 

ར་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཨུ་ནྱི་རུ་མཚོན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་ཨུ་ཟུར་དུ་ཕྱུང་སེ་ཕྱིས་ནས་ར་
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ཡྱིག་བཞག་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ཙནྟྲ་པར། ཧ་ཤ་ལ་དང་ཨཏ་ལས་རུའྱིའོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ཉྱིད་གོང་གྱི་

རྱིཏ་ཨུཏ་ཞེས་པ་ལ་སྙེགས་པ་ན་ར་ཡྱིག་ཨུ་ཡྱིག་ཏུ་བའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་

གོང་དུ་ཨ་ཡྱིག་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཧ་ནས་ཤའྱི་བར་ཡྱི་གེ་ཉྱི་ཤུ་དང་ཨ་ཡྱིག་གང་བྱུང་

ཡང་དེའྱི་དབང་གྱིས་ར་ཡྱིག་ཨུ་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས། 

འདྱིར་ཨ་ཡྱིག་ལས་ཕ་རོལ་གྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྱི་ཨུ་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་དེ་ལྟར་

ཡྱིན་པར་མཁས་པ་ རང་། དག་བཞེད་དོ། །སྤྱིར་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་སྒའྱི་གཞུང་ལ་བརྟེན་

ནས་བཤད་དགོས་པ་རྣམས་ཙནྟྲ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་དགོས་པ་ཤས་ཆེ་བར་

སང་ན་ཡང་། སབས་འདྱིར་ནྱི་མ་ཡྱིག་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བས་ཀང་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དང་

སྦར་ན། ཀ་ལཱ་པར། ཨ་ཡྱིག་དག་"གྱིས
1
་བར་དུ་ཨུའོ། །ཨ་དང་སྒ་ལྡན་དག་"གྱིའོ་

2
ཞེས་པས། འདྱིར་སྒ་ལྡན་མ་ཡྱིག་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བས་ཀང་ཨ་ཡྱིག་ལས་ཕ་རོལ་གྱི་

རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྱི་ཨུ་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བཤད་ན་འགྲྱིག་པར་མངོན་ནོ། །དེ་

ལྟར་བས་པའྱི་ཕྱི་ནས་ཙནྟྲ་པར། ཨཱ་ད་ཨེ་ཞེས་པ་དང་། ཀ་ལཱ་པར། ཨུའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་

ཨོའ་ོཞེས་པས། ཨ་ཡྱིག་དང་ཨུ་ཡྱིག་གྱིས་ཡོན་ཏན་ཨོ་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་

ཕྱིར་ཨུ་ཨ་ལ་བཅུག་སེ་ཨོར་བའོ། །དེ་ནས་ངེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་ས་

ཡྱིག་ཉམས་པ་ཡོད་ཅེས་སྒ་མདོ་ལས་འདོན་པས། ངེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦ན༡ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༨བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༡ན༣ན།  གྱིས    * ཀ་ལཱ་པར།  གྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦ན༡ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༨བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༡ན༣ན།  གྱིའྟོ་    * ཀ་ལཱ་པར།  གྱིའང་ངྟོ་
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ལ་སོགས་པའྱི་དགོས་ཆེད་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱི་གེ་བསུབ་པ་ཡོད་པས། 

འདྱིར་ཡང་མ་དེ་ལ་བཅུག་པའྱི་"ཨཱ
1
་རྱིང་པོ་རྣམ་པར་ཕལ་ནས་ཨ་ཡྱིག་དབྱི་བར་

བའོ། །དེ་ནས་མདོར་ཨ་ནུ་སྭ་ར་ཞེས་པས། "མ
2
་ཡྱིག་དེ་རེས་སུ་ང་རོར་བས་ཨོ་

ཡྱིག་གྱི་མགོ་བོར་བྱིན་པས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ༀ་ཡྱིག་སྐུ་རོ་རེ་གྲུབ་

སེ། ཨ་ཨུཾ་ཞེས་རང་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་བརོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་གསུང་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གསུང་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་བརོད་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་དང་པོར་ཨ་ཐུང་དུ་བྱིས། དེ་ནས་ཨཱ་རྱིང་པོ་བྱིས། དེ་ནས་རྣམ་བཅད་བྱི་བར་བ་

ཞྱིང་ཙནྟྲ་པར། ཨ་ཀའྱི་ཨ་ཀ་ལ་རྱིང་པོ་ཞེས་འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་ཨ་ནས་ཀའྱི་བར་ཡྱི་

གེ་ལྔ་ནྱི་རང་རང་དང་མཐུན་པའྱི་ཡྱི་གེ་དང་ཕད་ན་རྱིང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སེ། ཨ་

ཐུང་ངུ་གཉྱིས་བར་མ་ཆད་དུ་ཕད་ན་ཨཱ་རྱིང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨྱི་

ཨྱི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཨྱི་ཐུང་ངུ་གཉྱིས་ཕད་པས་ཨཱྱི་རྱིང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་

བཞྱིན་དུ་ཨུ་ཐུང་ངུ་གཉྱིས་ཕད་པས་ཨཱུ་རྱིང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ར་གཉྱིས་

ཕད་ན་རཱ། ལ་གཉྱིས་ཕད་ན་ལཱ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨ་ཐུང་རྱིང་གཉྱིས་ཕད་པས་ཨཱ་རྱིང་པོ་

གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ལའྱི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱིར་ཡང་སྔོན་མ་ཨ་ཐུང་

ངུ་དང་གཞན་གྱི་སེ་གྲལ་འོག་མ་ཨཱ་རྱིང་པོ་གཉྱིས་བསོམས་ཏེ་ཨཱ་ཡྱིག་རྱིང་པོ་གཅྱིག་

ཏུ་བས་ནས། དེའྱི་མཐར་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྦྱིན་པར་བའོ། །དེས་ན་ཨཱཿ ཡྱིག་ཡོན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༡ན༦ན།  ཨཱ    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦ན༥ན།  ཨ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦ན༣ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༡ན༦ན།  ཡ  *མ    
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩ན༢ན། མ



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཨ་ཨཱཿ ཞེས་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ཐུགས་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་"ཧུཾ
1
་ཡྱིག་ཐུགས་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་བརོད་

པར་བ་སེ། ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་ནྱི། འདྱིར་སྔོན་དུ་ཧ་ཡྱིག་

སྲོག་གྱི་དབངས་མེད་པ་བྱིའོ། །དེ་ནས་ཨ་ཡྱིག་ཐུང་ངུ་བྱིའོ། །དེ་ནས་རྣམ་པར་

བཅད་པ་བྱིའོ། །དེ་ལས་ཐྱིག་ལེ་བྱིའོ། །དེ་ནས་ཨཱ་རྱིང་པོ་བྱིའོ། །དེ་ནས་ཐྱིག་ལེ་མ་

ཡྱིག་ཏུ་བ་ཞྱིང་། དེ་ནས་དབངས་མེད་དབངས་དང་སྦར་བའྱི་དོན་དུ་ཨ་ཐུང་ངུ་ཧའྱི་

སྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། ཨཱ་ཡྱིག་རྱིང་པོ་མ་ལ་སྲོག་ཏུ་བྱིན་ནས། ཧ་མཱ་ཞེས་པར་བ་

ལ། དེ་ལྟར་སྔ་མ་སྐུ་རོ་རེའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཨུ་ཡྱིག་

ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ། ངེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལས་ཡྱི་གེ་ཉམས་པ་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཐོག་མ་ཧ་ལ་བཅུག་པའྱི་ཨ་དང་ཐ་མ་མ་ལ་བཅུག་པའྱི་ཨཱ་རྱིང་པོ་གཉྱིས་ཟུར་

དུ་ཕལ་ནས་ཨ་ཡྱིག་གཉྱིས་པོ་དག་དབྱི་བར་བའོ། །དེ་ནས་ཨ་སྭ་ར་སྭ་ར་སཾ་ཡོ་

ག་ཞེས་པས། རྣམ་བཅད་ལས་ཨུ་ཡྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཨུ་དེ་ཉྱིད་ཧ་ལ་སྲོག་ཏུ་བཅུག་

པས་ཧུ་ཐུང་ངུར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་སྒ་མདོར། འདྱིར་རེས་སུ་ས་ལྡན་ནྱི་སྔོན་མའྱི་

འོ། །རེས་སུ་ང་རོའ།ོ །ཧ་ལ་ལ་མའོ། ཞེས་པས་ཧ་ནས་ལའྱི་བར་ལ་མ་ཡྱིག་རེས་སུ་

ང་རོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་ཧུའྱི་མགོར་མ་ཡྱིག་རེས་སུ་ང་རོར་བྱིན་པ་ན། ཚུལ་

དེ་ལས་ཧུཾ་ཡྱིག་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དེ་ཧ་ཨུཾ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདྱིར་རོ་

རེ་གསུམ་གྱི་ཧུཾ་ཡྱིག་ཐུང་ངུར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་སོང་ཆེན་ཡྱིག་ལྔ་ལས་སྐུ་གསུང་

1 མ་ཕྱི། ༤༦ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩བ༡ན།  ཧུཾ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༦༡བ༥ན།  ཧཱུཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཐུགས་ཀྱི་སྔགས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་སེ། སྔགས་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་གནས་ནྱི་སྐེད་

པར་བེད་པའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཧོ་ཡྱིག་སྒྲུབ་པ་བརོད་

པར་བེད་དོ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་ནྱི། ཐོག་མར་ཡྱི་གེ་དགོད་

པ་སྔ་མ་ཇྱི་ལྟ་བའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཨུ་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་བར་སྔ་མ་

བཞྱིན་དུ་བས་ལ་སྔ་མའྱི་དབངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏེ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཨ་དང་ཨུ་ལས་ཡོན་ཏན་ཨོ་ཡྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའོ། །དེ་ནས་ཨ་སྭ་ར་སྭ་ར་སཾ་

ཡོ་ག་ཞེས་པས། "ཨོ
1
་ཡྱིག་ཧའྱི་སྲོག་ཏུ་"བཅུག །གཅྱིག

2
་ཏུ་ཡང་དག་པར་སྦར་

ནས་ཧོ་ཡྱིག་ཏུ་བ་ཞྱིང་། དེ་ནས་ཕྱི་མའྱི་ཨ་ཡྱིག་དང་མ་ཡྱིག་དག་དབྱིའོ་ཞེས་པ་

ཡང་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཧོ་ཡྱིག་

སེ། ཧ་ཨ་ཨུ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདྱི་དག་བཞྱི་ཀ་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་

ཅེས་འབྱུང་བ་རྣམས་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་ལ་འཆད་ རང་། པ་ནྱི་མ་དག་པ་སེ། ཡོན་

ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཡེ་གེ་གསུམ་གསུམ་འདུས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་

འགྲེལ་པར། ཨ་ཨཾ་ཡྱིག་ༀ་ཡྱིག་ལ་ཨ་དང་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་ཨུ་དང་། མ་ཡྱིག་

རེས་སུ་ང་རོར་བས་པ་གསུམ་འདུས་པ་ༀ་ཡྱིག་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་

དོན་ཡྱིན་པར་གོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ༀ་ཡྱིག་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གསུངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༠ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༢ན༦ན།  ༀ  *ཨྟོ    
སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧ན༦ན།  ཨྟོ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦བ༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༢ན༦ན།  བཅུ་གཅྱིག  *བཅུག །གཅྱིག      བླ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༠ན༣ན།  བཅུག་ཅྱིག    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧ན༦ན།  བཅུག །གཅྱིག
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པའྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ཉྱིད་བཀོད་ཅྱིང་། གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་གསུམ་

གྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་མཇུག་རྣམས་སུ་རེ་རེ་ཞྱིང་ཡྱི་གེ་གསུམ་གསུམ་

སོས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རོ་རེ་བཞྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་བདེན་

དོན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་བསན་པ་ནྱི། འོག་ཏུ་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱི་དབང་

གྱིས་སོ། ཞེས་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་འདྱིར་རང་བཞྱིན་དུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་པ་ཡྱིན་པས་

དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས། རོ་རེ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ཞྱིང་དང་སྦར་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་

ན་འདྱིར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ནྱི། མ་རྱིག་པ་དང་

འདུ་བེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགགས་པ་སེ། བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་སྐེད་པར་

བེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒྱིབ་བལ་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབང་གྱིས་སོ། །སྐུ་རོ་རེ་

ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ནྱི་མྱིང་དང་གཟུགས་དང་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་འགགས་

པ་སེ། སད་པའྱི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། །གསུང་རོ་རེ་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ནྱི་ཚོར་བ་དང་སྲེད་

པ་དང་ལེན་པ་འགགས་པ་སེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བེད་པའྱི་ཐྱིག་

ལེ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། །ཐུགས་རོ་རེ་ལ་ཡོན་ཏན་

གསུམ་ནྱི་སྲྱིད་པ་དང་སྐེ་བ་དང་། རྒ་ཤྱི་འགགས་པ་སེ། གཉྱིད་མཐུག་གྱི་གནས་

སབས་སྐེད་པར་བེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་དབང་གྱིས་

སོ། །འདྱིར་རོ་རེ་བཞྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་འབས་དུས་ཀྱི་རོ་རེ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཚོན་གྱི་ཡྱི་གེར་བཤད་པའྱི་རོ་རེ་བཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་གོང་དུ་བསྒྲུབས་
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མ་ཐག་པ་དེ་དག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ངེས་དོན་གྱི་རོ་རེ་བཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

བས་ན་འདྱིར་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པར་མྱི་བེད་པར་འཁོར་

བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་སོར་བཞག་ཏུ་བེད་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་སྨྲ་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །

དེས་ན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་དེ་ལྟར་འཁོར་བའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་སོར་

བཞག་བས་ནས། དོགས་གཅོད་འདྱི་ལྟར་སྨྲ་སེ། འདྱིར་སྲེད་པ་སྐེ་བ་རྒ་ཤྱི་གསུམ་

ཐུགས་རོ་རེར་བས། ལེའུ་ལྔ་པའྱི་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་ལུས་ཀྱི་བཞྱི་པར་རྱིག་པར་

བའོ་ཞེས་ལུས་སུ་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏེ། འདྱིར་སྲྱིད་པ་འཛིན་པ་ན་ཡང་ཐྱིག་

ལེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན། མཐར་འཆྱི་བ་ན་ཡང་ཐྱིག་ལེ་འོག་ཏུ་དོར་ཏེ་འབྱི་བ་བཞྱིན་

དུ། ཧཱུཾ་ཡྱིག་ཀང་ཐྱིག་ལེ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་། མེད་ན་འཇྱིག་པས་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱི་

དབང་གྱིས་ཐུགས་རོ་རེར་བརོད་ལ། འོག་ཏུ་ཆུང་ངུ་འབྱིང་ཆེན་པོ་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་

པོ་བཞྱིར་ཕ་རགས་ཀྱིས་ཕེ་ནས། རགས་པ་ལུས་དང་ཆུང་ངུ་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པ་

ཡྱིན་ནོ། །གསུང་དང་སྐུ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱིས་

ནྱི་འབས་དུས་ཀྱི་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྱིས་དང་གཞྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་བའྱི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྱིས་ནོར་ཞྱིང་། ཧཱུཾ་ཡྱིག་ཐྱིག་ལེ་ལས་གྲུབ་ཅེས་པའྱི་ཧཱུཾ་ཡྱིག་དེ་བྱིས་པའྱི་ཡྱི་

གེ་ལ་བེད་དམ་གཞན་ལ་བེད་པ་དང་། ཐྱིག་ལེ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ལ་བེད་ཅྱིང་། དེ་ལས་

ཧཱུཾ་ཡྱིག་འགྲུབ་ཚུལ་དང་མེད་ན་འཇྱིག་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་བཤད་དགོས་པ་ལ་མྱི་

འདུག་པས། འབྱིད་པར་བེད་པའྱི་ཚིག་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་སྙྱིང་པོ་ཡོད་པར་མ་

མཐོང་ངོ་། །
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འདྱིར་བཤད་པའྱི་སྐེ་བ་དང་རྒ་ཤྱི་ནྱི་ཚེ་སོད་ལ་དབང་པོ་གསར་གྲུབ་ཀྱི་སྐེ་བ་

དང་། ཚེ་མཇུག་ལ་དབང་པོ་རྱིངས་པའྱི་རྒ་བ་དང་། སྲོག་འགགས་པའྱི་ཤྱི་བ་རྣམས་

ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་རྒ་ཤྱི་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་"ཅྱིང་།
1
ཁེད་རང་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་

བསམས་སོ། །མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནྱི་མངལ་གྱི་གནས་སབས་ཀྱི་

ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བཏགས། ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་

གནས་སབས་ལ་རྒ་ཤྱིའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རྒ་ཤྱི་དངོས་

ག་ལ་ཡྱིན། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་མངལ་ནས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་མངལ་དུ་རྒས་ཤྱིང་

མངལ་དུ་ཤྱི་ཤྱི་བ་ཕྱིར་སྐེ་བས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མངལ་

གྱི་གནས་སབས་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པའྱི་ཟླ་བ་གསུམ་ཚན་བཞྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་གནས་སབས་བཞྱིར་བཤད་པ་མཆོག་མྱི་འགྱུར་གྱི་སབས་དེར་ཤྱིན་ཏུ་

གསལ་བས་དེར་བཤད་པ་དང་འདྱིར་བཤད་པ་ལ་འགལ་བར་དོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

སྐེ་བའྱི་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞུང་གོང་འོག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརྟན་ཅྱི་

ཡང་མ་ཐོབ་པ་གོ་བར་མ་བེད་ཅྱིག །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ཀྱཻ་རོ་རེ། ང་ལས་འགྲོ་བ་

ཐམས་ཅད་བྱུང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱིན་གནས་པ་བཞྱིན་དུ། 

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་འཁོར་བ་

གློ་བུར་གྱི་དྱི་མ་གནས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས། དེ་ལས་འཁོར་བ་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་

ལ། འཁོར་བ་ཡང་ཐྱིག་ལེ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཉྱིད་ཡྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༧བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།   ༧༡བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༣བ༣ན།  ཅྱིང་།    
སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༨བ༣ན།  ཞྱིང་།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཅྱིང་། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་གསུམ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

རོ་རེ་བཞྱི་པོ་སོ་སོའྱི་ལས་བྱུང་བས་ཡན་ལག་གསུམ་གསུམ་རོ་རེ་བཞྱི་པོ་སོ་སོའྱི་

ཡོན་ཏན་དུ་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་ཟེར་ཏོ། །

ཁེད་རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་ཆོས་ཉྱིད་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་དང་པོའྱི་སངས་

རྒྱས་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང་བལ་འབས་མཚན་ཉྱིད་པ་དང་འགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་ཏུ་

ཁས་བངས་ལ། དེ་འད་བ་ནྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཡྱིན་དགོས་ཤྱིང་

ཁས་ཀང་བངས་སོ། །དེ་བས་ན་གློ་བུར་གྱི་དྱི་མས་དག་པ་དེ་གློ་བུར་གྱི་དྱི་མ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཁས་བངས་

འགལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་པར་འགྱུར་གྲང་། གལ་ཏེ་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་ཞེས་

བརོད་པའྱི་གློ་བུར་དྱི་བལ་གྱི་དོན་ནྱི་དྱི་མ་རང་བཞྱིན་ལ་མ་ཞུགས་པར་ཆོས་ཉྱིད་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་གདོད་མ་ནས་དྱི་མ་དང་བལ་བར་གནས་པ་ལ་བེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་

སྨྲས་པས་ནྱི་གློ་བུར་དྱི་བལ་གྱི་དོན་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ལ་བེད་དོ། ཞེས་གསལ་

བར་སྨྲས་པས། དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དོན་དག་པ་གཅྱིག་ལྡན་ལ་བེད་དོ་ཞེས་

ཁས་བངས་པར་ཇྱི་ལྟར་མ་སོང་བ་སྨྲོས་ཤྱིག །འདྱིས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དབང་བཙན་

དང་རྟེན་དབང་བཙན་གྱི་སྒོ་ནས་ལན་འདེབས་པ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པའྱི་གཏམ་དུ་

གསལ་བར་བེད་དོ། །འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་གནས་སབས་རྱིགས་བཞྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་ངོ་

བོར་སྨྲ་བ་ནྱི། མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པའྱི་སབས་སུ་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒྱིབ་ཀྱི་

ངོ་བོར་ཁས་བངས་པ་དང་རྱིགས་འད་བས། ཤྱིན་ཏུ་མྱི་མཁས་པའྱི་ནོར་བ་རགས་

པའོ། །ཁེད་རང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་ཆོས་ཉྱིད་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ཆ་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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མེད་དུ་ཀུན་འགྲོར་ཁས་བངས་ནས། སར་ཡང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་

གསུམ་གསུམ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རོ་རེ་བཞྱི་སོ་སོ་ལས་བྱུང་བར་སྨྲ་བ་ཡང་། 

ཆ་མེད་ལ་རོ་རེ་བཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་སོ་སོ་སྨྲ་བ། ངའྱི་མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་

དང་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

ཡང་གཞན་ དོལ་ དག་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའྱི་མ་རྱིག་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

བརོལ་ཐབས་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་སྨྲ་བ་དག་ལེའུ་དང་པོར་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྱིན་

ཏོ། །དེ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱི་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བ་སྐེད་པར་བེད་

པ། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དག་ནྱི་བཞྱི་པའོ། ཞེས་

པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་བཞྱི་པར་བས་པའྱི་སྔ་རོལ་གྱི་རོ་རེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་འབས་

དུས་ཀྱི་རོ་རེ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་གནས་ཏེ། རྱིགས་སོ་

སོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་སྤོ་བ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་

གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པའྱི་བདེན་དོན་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉྱིས་པ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་ཞེས་པ་ནྱི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ཡང་གོང་དུ་ངེས་དོན་གྱི་རོ་རེ་བཞྱི་པོ་འདྱི་

མཚོན་པར་བེད་པའྱི་ཡྱི་གེ་བཞྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་སུ་རོ་རེ་བཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་རེ་རེ་ཡང་

ཡྱི་གེ་གསུམ་གསུམ་འདུས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་

པར་བསན་པའྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་གསུམ་གྱིས་ནྱི། ངེས་དོན་གྱི་རོ་རེ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་

རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་གསུམ་གསུམ་འགགས་པའྱི་ཡོན་

ཏན་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་འདྱི་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ལ། ངེས་དོན་གྱི་རོ་རེ་
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བཞྱི་པོ་རེ་རེའྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གསུམ་ནྱི། རོ་རེ་རེ་རེའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཡང་ཡྱི་གེ་གསུམ་

གསུམ་ཡོད་པས་མཚོན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་སེ། འདྱི་དག་ལ་འཆད་

པ་པོ་གཞན་དག་ནྱི་གཞུང་ཀོག་པའྱི་བ་བས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་མཚན་མ་དགོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཚན་མའྱི་

དབེ་བ་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་ས་བོན་གྱི་མཚན་མ་ཙམ་གསུངས་ཚུལ། འགྲེལ་པས་

སྔགས་དང་ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་འགོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཚན་མའྱི་རྱིགས་

དང་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། ལྷའྱི་གཟུགས་དགོད་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་

དགོད་པར་བ་བའྱི་མཚན་མའྱི་དབེ་བ་བསན་ནས། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་

གསུམ་པོ་དེ་ལས་ས་བོན་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་དངོས་སུ་གསུངས་པས་གཞན་

གཉྱིས་དགོད་པ་ཤུགས་ལ་གོ་ནུས་པར་བསན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བསྡུས་རྒྱུད་

འདྱིར་མཚན་མ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྔགས་ཀྱི་

ས་བོན་དགོད་པ་ཙམ་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ། ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ། འདོད་ཡོན་ལ་

གནས་པའྱི་ལྷ་མོའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ། གསུང་གྱི་ནང་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པ། སྐུའྱི་

ནང་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱིའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། ལྷའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་བཤད་པ་དང་། གདན་གྱི་ས་བོན་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་དང་། འཕར་མ་དང་སྒོ་

སྐོང་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པའོ། །
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དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས། གཙོ་བོའྱི་མཚན་མ་བཤད་པ་ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོའྱི་

ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གནམ་སོང་གྱི་མཐར་ཉྱི་མ་སྒ་གཅན་གྱིས་འཛིན་

པའྱི་དུས་སུ་ཞེས་དང་། སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨ་སེ། སྦང་གཞྱི་དེ་དག་དང་ཆོས་མཐུན་པར། 

པདྨ་དེའྱི་ལྟེ་བར་ཞེས་སོགས་སོ། །བ་མ་ རང་ངམ་སོགས། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ཨ་བྷྱཱ་དང་

ས་དྷུ་པུ་ཏས་ཉྱི་ཟླ་སྒ་གཅན་དུས་མེ་བཞྱི་གདན་དུ་བེད་པ་ནྱི་དག་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་

ཅྱིང་མ་བཤད་པས་སང་བར་བའོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །སྒྲུབ་ལེར་ཡེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་

འཆད་པའྱི་སབས་སུ། སྙྱིང་པོའྱི་པདྨར་ཞེས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ། མེའྱི་སེང་དུ་སེ་

ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མ་དང་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྱི་སེང་དུ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་རོ་མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལུང་གསལ་

ཁ་ཅན་འདྱི་ལྟར་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མ་བཤད་དོ་ཞེས་མངོན་སུམ་ལ་བསྙོན་འདྱིངས་པར་

མ་བེད་པར་བག་ཡོད་པར་བོས་ཤྱིག །འདྱིའྱི་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་བཀོད་ཟྱིན་པས་དེར་ཤེས་པར་བ་སེ། འདྱིར་མངས་པས་འཇྱིགས་

ནས་མ་བྱིས་སོ། །གསང་བ་བ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་

མ་དད་པའྱི་སྒོ་ནས་སོད་པ་སང་བའྱི་སད་དུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་

ལྷའྱི་གཟུགས་ནྱི་བྱི་བར་མྱི་བའོ། ཞེས་པ་འདྱིས་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་པའྱི་རྣམ་པ་བྱི་བ་

འགོག་གྱི་ཡབ་རྐང་སོགས་བྱི་བ་མྱི་འགོག་ལ། འཁྱུད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་འཇྱིག་

རྟེན་མ་དད་པ་སྐེ་བའྱི་དགག་བ་ཡོད་པའྱི་ཚེ་བྱི་བ་འགོག་གྱི །དེ་འདའྱི་དགག་བ་

མེད་པའྱི་ཚེ་ཡང་བྱི་བ་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའྱི་ས་བོན་

དགོད་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  140  

གཉྱིས་པ་པདྨའྱི་འདབ་མ་དང་གྲྭ་བཞྱིའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་ནྱི། དེ་ནས་པདྨའྱི་

འདབ་མ་ལ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནུས་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མ་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་དགོད་པར་བ་སེ། ཞེས་སོགས་ལ། ནུབ་ཏུ་དུང་ངོ་ཞེས་པ་དྱིའྱི་དུང་

ཆོས་སོ། །འདྱིར་སྒྲུབ་ལེར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚིགས་བཅད་ཉེར་གཅྱིག་པས། 

མཚན་མ་གང་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནས། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་གཡས་དང་པོའྱི་མཚན་

མ་འགོད་ལ། ཆུ་སྐེས་ཀྱི་མཚན་མ་དང་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་རལ་གྲྱི་ནྱི་གཡོན་དང་གཡས་

སུ་ཐུན་མོང་ངོ་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ངེས་པས་ཆུ་སྐེས་དང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕག་

རྒྱ་ནྱི་གཡོན་ན་གནས་ཀང་དགོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་འཕར་མ་དང་སྒོ་སྐོང་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་ལ་གཉྱིས། ས་བོན་གྱི་

མཚན་མ་དགོད་པ་དང་། ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཕར་

མ་གཉྱིས་པ་ལ་དགོད་པའྱི་ངེས་པ། འཕར་མ་གསུམ་པ་ལ་དགོད་པའྱི་ངེས་པ། སྒོ་

སྐོང་གྱི་ས་བོན་དང་དེའྱི་གདན་གྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འཕར་མ་གཉྱིས་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དང་པོར་བདེ་གཤེགས་

འཕར་མའྱི་བུམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་བཤད་ནས། སེང་འོག་གྱི་བུམ་པའྱི་མཚན་མ་

ཧཾ་ཧཿ ནྱི་ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་སྒོར་འབྱུང་ཞྱིང་འཐོན་པ་ལ་སེ། དེ་ཡང་ཤར་སྒོའྱི་ཁོ་བོའྱི་

མཚན་མའྱི་སེང་དུ་སེང་གྱི་ཁུ་བ་དག་པའྱི་བུམ་པ་དང་། ནུབ་སྒོའྱི་ཁོ་བོའྱི་མཚན་

མའྱི་སེང་དུ་འོག་གྱི་རྡུལ་དག་པའྱི་བུམ་པའྱི་མཚན་མ་དགོད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་"ཧེ
1
་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༤༩བ༧ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༧༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༧༤བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད། ༦༦ན༦ན།  ཧེ    * པར་མ་བཞྱི་ཀར་ཧེ་ཡྱིག་བཀྟོད་འདུག་ཀྱང་དྲྱི་མེད་འྟོད་དུ། ཤར་གྱི་ལྷའྱི་པདྨའྱི་གནས་ཀྱྱི་བྱང་
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ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ནས་བདེ་གཤེགས་འཕར་

མའྱི་ལྷའྱི་ས་བོན་དགོད་པ་སེ། ཞེས་སོགས་ལ། གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་། ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་དག་པ་རོ་རེ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་དག་

པ་མྱི་བསྐོད་པ་དག་གྱི་མཚན་མ་ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་བཀོད་པའྱི་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་མ་རོ་རེ་གཅྱིག་པོ་དེ་ལ་འདུས་པ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་པ་འདྱིས། རྡུལ་

ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་མས་འཁྱུད་པ་

གཙོ་བོ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། ཤེར་ཕྱིན་མ་ལ་མྱི་བསྐོད་པས་འཁྱུད་པ་ཡུམ་ལ་འཇུག་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དེ་དག་གྱིས་མཚན་མ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་མ་གཅྱིག་པོ་

ལས་ལོགས་སུ་མེད་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ནྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་དབྱིངས་

ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པ་དང་། དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ལ་རོར་སེམས་ཀྱིས་འཁྱུད་པ་ཡང་སྔ་

མ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། དེ་དག་གྱི་མཚན་མ་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་མཚན་མ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པ་ཡང་མཚོན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །མཚན་

མ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་ནྱི་ལྷའྱི་ཁ་དོག་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན་པས་ཤར་དང་མེར་ནག་པོ་

དང་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་འཕར་མ་གསུམ་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ས་ནམ་སྙྱིང་དང་། 

ཡྱིད་ཀུན་བཟང་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བ་སེ་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྒོ་སྐོང་གྱི་

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྒོ་བཞྱིའྱི་ཁོ་བོའྱི་ས་བོན་བསན་ནས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དབང་གྱིས་

དང་ལྷྟོ་རུ་ཧྱི་ཧྱི་འམ་བུམ་པ་གཉྱིས་སྟོ། ཞེས་དང་། ཧྱི་ཡྱིག་ལ་སྟོགས་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི། བུམ་པའྱི་ས་བྟོན་དགྟོད་པའྟོ། 
ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དུའང་། ཤར་དུ་ཧྱི་ཧྱི་ལས་རྐང་དག་པའྱི་བུམ་པ་གཉྱིས། ཞེས་འབྱུང་བས་ན་
ཧྱི་ཡྱིག་ཡྱིན་དགྟོས་སྙམ།
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ཁོ་བོ་དེ་དག་གྱི་གདན་ཟླ་བའམ་ཡང་ན་ཉྱི་མར་འགྱུར་བ་སོགས་སོན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཟླ་

བ་ཉྱི་མའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཐབས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ཉྱི་མ་དང་ཤེས་

རབ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ཟླ་བའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །གཉྱིས་པ་

ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་ནྱི། ཡང་ན་ཤར་དང་མེའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རལ་གྲྱིའོ་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་གདན་གྱི་ས་བོན་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣམ་པ་དག་གྱིས་ཞེས་

པ་ལ། དཔང་གྱིས། ད་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་ཨ་དང་ཨཱ་ལྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་བསྒྱུར་

རོ། །དེ་ལ་ཁམས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལྔར་

དབེར་ཡོད་པས། དེའྱི་ས་བོན་གྱི་དབང་དུ་བས་ནས་པདྨ་རེ་རེ་ལ་རྩ་བ་སོགས་ལྔ་

ལྔར་ཕེ་བའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་ལྔ་ལྔར་གསུངས་ཏེ། རྣ་བ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་པདྨའྱི་

རྩ་བ་ལ་ས་བོན་ཀཾ། སོང་བུ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཆུ་ལ་ས་བོན་ཁཾ། འདབ་མ་ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་མེ་ལ་ས་བོན་གཾ །གེ་སར་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་རླུང་ལ་ས་བོན་

གྷཾ། ལྟེ་བ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ས་བོན་ངཾ་། ཞེས་པའོ། །འདྱིས་ལྷག་

མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁམས་ཀྱི་དབེ་བས་ལྔ་ལྔར་འབེད་ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །གཙོ་

བོའྱི་གདན་ལ་ཟླ་ཉྱི་སྒ་གཅན་དུ་མེ་བཞྱི་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ༀ་ཨཱཿ ཨ་སེ་ཞེས་ས་བོན་

གསུམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ནྱི། ལེའུ་དང་པོར་སོང་ཆེན་ཡྱིག་ལྔའྱི་སབས་སུ་ནམ་

མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་སེ་ཚན་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། དེ་གཉྱིས་ཀ་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་ཨ་གཅྱིག་པུར་མཛད་དེ། ཁམས་སེ་ཚན་དྲུག་ལ་མྱིང་

གྱི་ཡྱི་གེ་ལྔ་ལས་མ་གསུངས་པ་དང་འད་བས་སྐོན་མེད་དོ། །
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གཉྱིས་པ་འདོད་ཡོན་ལ་གནས་པའྱི་ལྷ་མོའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་ལ་གཉྱིས། 

ཐུགས་ཀྱི་འདོད་ཡོན་གྱི་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་དང་། གསུང་དང་

སྐུའྱི་འདོད་སམ་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མ་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སེ་དྲུག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་བདུད་རྩྱི་མ་དང་འབས་བུ་མ་

ཉམས་"པ
1
་བང་དུ་བས་པ་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་ཁམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ལ། སྒྲུབ་ལེར་སྙྱིང་

ཁའྱི་རྩ་བཅུའྱི་སེང་འོག་གྱི་རྩ་གཉྱིས་རེ་རེ་ལ་ལྷ་མོ་གཉྱིས་གཉྱིས་རྩ་གཞན་རེ་རེ་ལ་

ལྷ་མོ་རེ་རེ་སྦར་བའྱི་དག་པའྱི་དབང་གྱིས་འོག་གྱི་རྩ་ནས་བཤང་གཅྱི་འཛག་པའྱི་

ཕྱིར་བདུད་རྩྱི་མ་དང་མ་ཉམས་མ་འོག་ཏུ་མཛད་ལ། སྱིལ་གར་གཉྱིས་བང་དང་བང་

ཤར་གྱི་རྩ་དག་པས་བང་དུ་མཛད། གླུ་འདོད་གཉྱིས་སེང་གྱི་རྩ་དག་པས་སེང་དུ་

མཛད་དེ། རྩའྱི་དབང་དུ་བས་པས་མྱི་འགལ་ལོ། ཞེས་མཁས་པ་ རང་། དག་གསུངས་

ཏེ། གཉྱིས་ཀ་ཡང་དག་པར་ཕོགས་རེའྱི་དབང་དུ་མཛད་པས་གང་བས་ཀང་ཆོག་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་གང་རུང་གཅྱིག་ངེས་གཟུང་དུ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། རྣལ་འབོར་

རོགས་འཕེང་དུ། སྒྲུབ་ལེར་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་འདྱིར་གསུངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

དགོད་པར་བ་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྔ་ཕྱི་འགལ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་ཀང་། དེ་

གཉྱིས་འགལ་ན་ནྱི། ལྷ་གཅྱིག་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཀོད་པ་

ན་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕོགས་སུ་ནམ་ཡང་དགོད་དུ་མྱི་རུང་དགོས་པས། དཀྱིལ་

འཁོར་གང་ལའང་གཙོ་བོ་འཕོ་བ་མྱི་སྲྱིད་པ་སོགས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་ཐུག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧ན༦ན།  པ    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༢བ༣ན།  མ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  144  

པར་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་གསུངས་པ་འདྱི་དག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་ལེར་གསུངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

འགོད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྔ་ཕྱི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་

ཡང་ལན་མེད་དོ། །སོད་དང་ཞེས་པ་ནྱི་བདུད་རྩྱི་དཀར་པོས་གང་བ་དང་། ར་ནྱི་"པ
1
་

ཏ་ཧའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་

འདོད་མའྱི་ས་བོན་རྣམས་ཡྱི་གེའྱི་ཁམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ལྔ་

ཤར་སྒོའྱི་གཡོན་དུ་ཀུན་བཟང་བཞྱིན་དང་། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལྔ་ཕག་རོར་བཞྱིན་

ལྷོ་སྒོའྱི་གཡོན་དུ་བས་ལ། སྒྲུབ་ལེར་རང་རྱིགས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བཀོད་ནས་གསུངས་

ཏེ། གཅྱིག་ས་བོན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་དབང་དང་། གཅྱིག་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་

པས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་ རང་། གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །

གསུམ་པ་གསུང་གྱི་ནང་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་ལ་གཉྱིས། རྣལ་འབོར་མ་

བརྒྱད་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་དགོད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་

དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཐུང་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་ཙརྩྱི་ཀའྱི་པདྨའྱི་གདན་ཡྱི་

དྭགས་ཏེ་ཞེས་སོགས། འདྱི་དག་ལ་འདོད་པ་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏེ་འདྱི་ལྟར། འབོ་

ལུགས་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅྱིག་པདྨའྱི་སེང་དུ་ཡྱི་དྭགས། དེ་ཡྱི་གཙོ་འཁོར་གྱི་ཁད་མྱིན་

པས་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་སྲོག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་འདབ་མ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། རྭ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧བ༥ན།  པ    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༣ན༢ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༦ན༦ན།  བ
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ལུགས་པ་རྣམས་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་སེང་དུ་པདྨ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །འདྱི་དག་ལས་གང་

ཞྱིག་འདོད་པར་བ་བ་དཔོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ན། ཁ་ཅྱིག་ དོལ། ཕོགས། ན་རེ། འདྱི་

རྣམས་ཀྱི་བཞོན་པ་པདྨའྱི་འོག་ཏུ་བེད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་ཏེ། གཙོ་བོའྱི་བཞྱིན་དུ་འདབ་

མའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གདན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐུའྱི་ལྷ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཡང་དེ་

བཞྱིན་ནོ། །རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞོན་པ་འཁོར་ལོའྱི་འོག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་མྱི་

འད་སེ། དེ་དག་གྱི་རྩྱིབས་ལ་འཁོར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འཁོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་

ཁད་པར་འདྱི་དག་མ་ཕེད་པའྱི་དབང་གྱིས་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཉེས་པས་འཁྲུལ་གཞྱི་

བས་ཏེ་བོ་གྲོས་བླུན་པོ་དག་བསླུས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྱིང་། འདྱིར་ཤར་གྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་

ཡྱི་དྭགས་ཆེན་པོ་དམར་པོ་ནྱི་རྒན་བེད་མའྱི་གདན་ནོ་ཞེས་གྱི་ཅོ་དང་རྨའྱི་འགྱུར་ལ་

འབྱུང་བ་ལེགས་པར་བེད་དོ། །

འདྱི་ལ་བརོད་པར་བ་སེ། ཁེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་གཙོ་བོ་སྲོག་ཆགས་འདྱི་དག་

གཙོ་བོ་བཞྱིན་དུ་འདབ་མའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གདན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་

བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཏེ། སྲོག་ཆགས་

པདྨའྱི་འོག་ཏུ་འོང་བར་འདོད་པ་དག་ནྱི་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གདན་དུ་

བས་ནས་འདབ་མའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་གདན་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་སྔ་མ་

སྨྲ་པ་པོའྱི་ངོར་རྩོད་གཞྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཙོ་བོའྱི་བཞྱིན་དུ་

ཞེས་སྨྲས་པས་རང་མཚང་ཆེས་གསལ་བར་བསན་ཏེ། གཙོ་བོའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་ལ་

གནས་པའྱི་ནུས་མ་རྣམས་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་ཡུམ་ཡྱིན་པས་རེ་མོས་ཀྱིས་པདྨའྱི་ལྟེ་བའྱི་

སེང་དུ་གཙོ་བོ་ལ་འཁྱུད་པའྱི་སྒོ་ནས་ལྟེ་བའྱི་གདན་ནྱི་ཡབ་ཡུམ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
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ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་གདན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་དུ་ན་ནང་ལེར་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའྱི་ལྷ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་

གྱི་གྲངས་ལ་ནུས་མ་རྣམས་བགྲངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཁོད་ཀྱི་སུག་ལས་ཀྱིས་དབྱི་

བར་གྱིས་ཤྱིག །འདྱིར་གསུངས་པའྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མཚན་མ་དག་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་

གྱིས་བྱི་བར་གསུངས་ཤྱིང་། སྐུའྱི་རྩ་ཐྱིག་སོབ་དཔོན་གྱི་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ། གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མའྱི་པདྨ་སོར་ཕེད་བཞྱི་པའྱི་སུམ་ཆའྱི་ལྟེ་བ་ལ་བས་པའྱི་

གནས་སུ་སྲོག་ཆགས་འདྱི་དག་ལྷའྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་བྱི་བར་

ནུས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཏུ་འགྲོ་བར་དོགས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འོག་ཏུ་ཡང་ཁྱུ་མཆོག་གྱི་སེང་དུ་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཞེས་དང་། མཁའ་ལྡྱིང་

གྱི་སེང་དུ་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱ་དཔེར་སད་དོད་ལ། བེ་

ཏཾ་ཏ་དུ་པ་རྱི་ཀ་མ་"ལཾ
1
་ཨཥྚ་ད་ལཾ་ཞེས་འབྱུང་བ་བསྒྱུར་ན་ཡྱི་དྭགས་དེའྱི་སེང་དུ་

པདྨ་ཞེས་པར་ཡོད་པས། རང་འདོད་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་ཉེས་སོ་ཞེས་བབ་ཅོལ་དུ་མ་

སྨྲ་ཤྱིག །དེ་བས་ན་རྭ་པ་དང་མཐུན་པར་མཁས་པ་ རང་། དག་བཞེད་པ་ལེགས་པ་

ཡྱིན་ནོ། །ཨུར་བ་ཤཱྱི་ནྱི་ལྷའྱི་སད་འཚོང་མའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ལ། རམ་བྷ་ནྱི་ཆུ་ཤྱིང་མ་དང་། 

སཱ་"བྱི
2
་ཏྱི་ནྱི་རྱིག་བེད་མ་དང་། གཱ་ཡ་ཏྲྱི་ནྱི་གླུ་མཁན་མ་སེ། ས་བོན་དགོད་པའྱི་ངེས་

པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་མ་བཤད་པ་དག་ནྱི་བཀགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཤེས་པར་ཟད་ལ། 

1 མ་ཕྱི། ༥༡བ༥ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༧བ༣ན།  ལཾ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༦༨བ༦ན།  ལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡བ༦ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༤ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༧བ༤ན།  བྱི    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩ན༡ན།  པྱི
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"ཡང་ན
1
་ཕག་རྒྱ་"བགོད

2
་པ་ནྱི། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་

ཏེ། ཤཱ་ཏ་ཀྱི་ནྱི་མདུང་ཐུང་དང་། སོད་དེ་ཞེས་པ་ལྷུང་བཟེད་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་ཤེས་

པར་ཟད་དོ། །

བཞྱི་པ་སྐུའྱི་ནང་གྱི་མཚན་མ་དགོད་པ་ལ་གཉྱིས། ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུའྱི་མཚན་མ་དགོད་པ། སྒོ་སྐོང་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་དགོད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔགས་ཀྱི་མཚན་མ། ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཤར་སྒོའྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། གཞན་

རྣམས་ནྱི་མཐའ་དག་བཀགས་པས་ཤེས་ལ། དེ་ལྟར་དཔྱིད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་

རླུང་གྱི་ཁམས་དང་། "སོ་ཁའྱི
3
་དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་མེའྱི་ཁམས་དང་། ཞེས་སོགས་

སུ་སྦར་ཞྱིང་། ཟླ་བ་རེར་ཚེས་སུམ་ཅུའྱི་དབེ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་གསལ་བེད་རེ་

རེ་ལ་དབངས་དྲུག་དྲུག་གྱིས་ཕེ་བའྱི་དབེ་བས་ས་བོན་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུར་འགྱུར་ཏེ། 

སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཚེས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་དགོད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡང་ན་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་གཙོ་བོའྱི་མཚན་མ་བཀོད་པའྱི་རབ་ཏུ་དབེ་

བས་གཙོ་བོ་དང་འད་བར་འདབ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོའྱི་མཚན་མ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡བ༧ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༤ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩ན༢ན།  ཡང་ན  *གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡བ༧ན།  བགྟོད    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༤ན༥ན།  བཀྟོད    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༧༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩ན༢ན།  དགྟོད

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༢ན༢ན།  སྟོ་ཁའྱི    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༤བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༨ན༢ན།  
སྟོ་གའྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩ན༤ན།  ས་ཁའྱི
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ཏེ། འདྱིར་པདྨ་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཞེས་པ་ནས། བདེན་བལ་གྱི་རལ་གྲྱི་དང་། རླུང་གྱི་

ལོན་ཤྱིང་དང་། མེའྱི་ཤཱཀ་ཏྱི་དང་། གདོང་དྲུག་གྱི་མདུང་དང་། ཆུ་ལྷའྱི་ཞགས་པ་

དང་། ལོག་འདེན་གྱི་དགྲ་ས་དང་། དབང་པོའྱི་རོ་རེ་དང་། ཚངས་པའྱི་ཁབ་དང་། ཁབ་

འཇུག་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་། གཤྱིན་རེའྱི་དབྱུག་པ་དང་། དག་པོའྱི་རྩེ་གསུམ་དང་། ནོར་

སྦྱིན་གྱི་བེ་ཅོན་ནོ་ཞེས་པ་སེ། ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་དགོད་པའྱི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱི་ལྟ་སེ་ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཡཱ་རཱ་ཞེས་སོགས་ཏེ། གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོའྱི་"ཧཾ་ངོ
1
་

ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་ས་བོན་དགོད་པ་བསན་ནས། ཡང་ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་མ་རྣམས་

ཏེ། དབྱུག་པ་སྔོན་པོའྱི་དབྱུག་པ་དང་འདོད་རྒྱལ་གྱི་མདའ་དང་མྱི་གཡོ་བའྱི་གཏུན་

ཤྱིང་ནྱི་གཏུན་དུ་འབས་བགྲུ་བའྱི་ཤྱིང་ངོ་། །སོབས་པོ་ཆེའྱི་བེ་ཅོན་དང་། གཙུག་ཏོར་

གྱི་རོ་རེ་དང་། གནོད་མཛེས་ཀྱི་རྩེ་གསུམ་པའོ། །ཨ་ནྱི་ལ་ནྱི་རླུང་གྱི་མྱིང་སེ། རླུང་

དང་མཚུངས་པའྱི་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་དོན་ནོ། །རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ནྱི་སེང་གེ་ཤར་བྷ་

སེ། སོག་པ་གཡས་དང་གཡོན་གྱི་སེང་ན་གཤོག་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཡོད་པ་དག་གྱིས་

འགྲོ་བའྱི་བ་བ་བེད་པའྱི་རྐང་པ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ཞེས་བའོ། །

ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱིའྱི་མཚན་མ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༥༢ན༥ན།  སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༨ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩བ༣ན།  ཧཾ་ངྟོ  *དྲྱི་མེད་འྟོད་དུ། གནྟོད་མཛེས་རྒྱལ་པྟོའྱི་ཧའྟོ། ཞེས་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་
དུའང་། ཧ་དང་རྟོ་རེ་རེ་གསུམ་པ་ལས་སྐེས་པའྱི་གནྟོད་མཛེས་ཞེས་འབྱུང་བས་ཧའྟོ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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"རྣམས
1
་ཀྱི་མཚན་མ་བཤད་པ། དུར་ཁོད་ཉྱི་ཟླ་འབྱུང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་མཚན་མ་

བཤད་པ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཀླུའྱི་ས་བོན་རྣམས་གསུངས་ཏེ་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། 

ད་ནྱི་སེ་དྲུག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་ཏེ། འདྱིར་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་ལེར་བཤད་

པ་མྱི་འད་བའྱི་འགལ་སོང་བེད་པར་འདོད་པ་དག་གྱི་ལུགས་བརོད་པ་ལ་སོགས་པ་

ནྱི་སྒྲུབ་ལེར་བཤད་པར་བའོ། །བོ་གྲོས་བླུན་པོ་ཁ་ཅྱིག་ ཇོ་ ན་རེ། འདྱིར་འབྱུང་པོ་ལ་

སོགས་འཇྱིག་རྟེན་པར་སང་བ་རྣམས་ཀང་། ཕྱི་ནང་ལས་གཞན་སྙྱིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་པས། གདོད་མ་ནས་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་ཁོ་ན་སེ། སངས་རྒྱས་ཁམས་གསུམ་པ་མ་ལུས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་དང་། 

དཀྱིལ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་ཞེས་བརོད་དེ། ཞེས་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡངས་པ་ཡྱིན། 

ཞེས་པ་དང་། རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མེད། ཅེས་དང་། གཞན་གྲུབ་པ་དང་གཞན་

འབྱུང་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི། བསྐེད་

རྱིམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀུན་རོབ་རྟོག་བརྟགས་ཀྱི་ལྷ་དང་། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

བཀོད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྱི་སྙྱིང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷར་སྨྲ་བ། ཤེས་

པ་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་གནས་པའྱི་གཏམ་མོ། །བོ་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ནྱི། འབས་དུས་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང་། 

གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཕོ་མོ་ཞྱི་དག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༢ན༧ན།  རྣམ  *རྣམས    སྐུ། ༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༨བ༣ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༩བ༥ན།  རྣམས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱི་རྣམ་པ་མྱི་འད་བ་དུ་མར་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་། གདུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་དེ་ལྟར་

བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་ལ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་

བོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། བསྐེད་རྱིམ་སྒོམ་པ་དང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བསྒྲུབས་ནས་བསྒོམ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་འབས་དུས་ཀྱི་ལྷ་དེ་དང་དེ་དངོས་སུ་མོས་

ནས་བསྒོམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་གནས་ལ་ལྷར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་

པར་བའོ། །ལུང་དེ་དག་ནྱི་འབེལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །ཟླ་བ་

དང་ཉྱི་མའྱི་ས་བོན་འདྱི་དག་ནྱི་ཟླ་ཉྱིའྱི་གཟུགས་མ་བྱིས་པར་ས་བོན་ཙམ་འགོད་ན་

འདྱི་དག་འགོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ཟླ་ཉྱིའྱི་གཟུགས་བཀོད་ན་ལྷའྱི་ཕག་རྒྱ་བཀོད་པ་

དང་འད་བས་ས་བོན་དགོད་མྱི་དགོས་སོ། །དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་

དང་ཕག་མཚན་དང་ཕོགས་གང་དུ་གང་འགོད་པ་ནྱི་ཁོ་བོས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་

གསལ་བར་བརོད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་དག་ཀང་རང་

རང་གྱི་གཟུགས་བྱི་ན་ས་བོན་བྱི་མྱི་དགོས་ཀྱི། གཟུགས་མྱི་འདྱི་ན་ས་བོན་བྱི་བའྱི་

དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་མཚན་མའྱི་རྱིགས་དང་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་པས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཞེས་

པ་དེ་ལྟར་དབངས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཡྱི་གེ་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་

དག་ལ་ས་བོན་གྱི་སྔགས་ཀྱི་དབེ་བར་འགྱུར་ལ། ཕག་རྒྱ་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་

དོག་མཐའ་དག་ཀང་རོ་རེ་ཅན་གྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བ་དག་གྱིས་དགོད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། 

ཐབ་ཏུ་སྦྱིན་སྲེག་དག་ཀང་ཞེས་པ་འདྱི། འགྱུར་མངས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་ཐབ་ཁུང་དག་
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ཀང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཐབ་ཁུང་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁ་དོག་

དག་ཀང་མཚན་མའྱི་ཁ་དོག་དེ་བཞྱིན་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་དགོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སར་

ཡང་དང་སྲོང་འཇུག་ངོགས་པ་རྣམས་སྤན་དང་བ་དག་དང་ཞེས་པ་ནས། ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་འདྱིར་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་མདོར་

བསྡུས་བཞྱི་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྱིམ་པས་རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཐམས་

ཅད་དུ་ངེས་པ་སེ་རྱིགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུ་དེ་ཉྱིད་བཅུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྒོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་སྒོ་བསྲུང་བའྱི་སད་དུ་སྒོའྱི་སོབ་དཔོན་དུ་བསོ་བར་འོས་པའྱི་སོབ་མ་

རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སོབ་མ་ཞེས་པ་ནྱི་སྒོའྱི་སོབ་དཔོན་རྣམས་

ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སོབ་མ་ཡྱིན་པ་དགོས་པའྱི་དོན་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་སོབ་

དཔོན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའམ། ཐ་ན་ཡང་སོབ་མ་ས་གོན་དུ་གནས་པའྱི་

ཆོ་ག་བས་ཤྱིང་སྔགས་ཀྱི་སོམ་པ་ཕོག་པ་ཙམ་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་པར་ཕོགས་

གཞན་ནས་གསུངས་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་འད་བ་ཡྱིན་པར་མཇུག་ཉྱིད་དུ་མངོན་པར་

དབང་བསྐུར་ཞྱིང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་ཏོ། །དཔལ་ལྡན་བུམ་པ་དག་གྱི་རྣལ་

འབོར་མ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ནྱི་བུམ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

ལ་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའྱི་

སྔོན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱིའྱི་ཟུར་བཞྱི་རྣམས་སུ་དགོད་པའྱི་དོན་ཏེ་བདག་པོ་ཆེན་

པོའྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས་ཀྱི་བུམ་འཛིན་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་
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འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པ་ཡྱིན་པས། གྲོང་པའྱི་བུ་མོ་གང་ཡང་རུང་བ་དབང་

བསྐུར་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཐོབ་པ་དག་བོས་ཏེ་གསང་སྒོགས་བེད་པའྱི་བག་མེད་པའྱི་

ངང་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་མྱི་བའོ། །དེ་ནས་སྒོའྱི་སོབ་དཔོན་བཞྱི་ལ་བལྟོས་པའྱི་ལྔ་

པ། སོབ་མ་བཟང་པོ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་ཤྱིང་། དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་བའྱི་ལས་

ལ་མཁས་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་བཅུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་

ལྡན་པ་སྦྱིན་སྲེག་དང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཏོར་མ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་རོ་རེ་ཅན་

དུ་བསོ་བར་བས་ནས། དེ་དག་སོ་སོར་བསོས་པའྱི་རེས་ཐོགས་སུ་བ་མས་དཀྱིལ་

འཁོར་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་བེད་པའྱི་རབ་ཏུ་གནས་པར་བའོ་

ཞེས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པའྱི་སོབ་

མ་མེད་ན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནྱི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་མ་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་ཞེས་སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། མ་འབེལ་ཉེས་བཤད་མཆན་བུའྱི་ཚིག་ཙམ་གྱིས། །བོ་ངན་བོ་གྲོས་

ཚིམ་པ་ཡོངས་ཐོབ་པ། །དེ་དག་རྣམས་ལ་བརྩེ་བའྱི་བསམ་པས་འདྱིར། །རྒྱུད་དོན་

ལེགས་བཤད་གཏེར་ཁ་ཀུན་ནས་ཕེ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་བ། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་དབང་གྱི་ལེའུའྱི་མདོར་
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བསྡུས་གསུམ་པ་"རྣམ
1
་པར་བཤད་པའོ།།  །།

མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་པ་བཤད་

པའྱི་མདོར་བསྡུས།

ཕག་རྒྱ་མཆོག་གྱི་ཆུ་སྐེས་ཐབ་ཁུང་དུ། །བདེ་ཆེན་མེ་ལྕེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཡམ་

ཤྱིང་དག །མ་ལུས་སྲེག་མཛད་རྨད་བྱུང་སྦྱིན་སྲེག་མཁན། །དཀྱིལ་འཁོར་བདག་

པོ་དེ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །སྦྱིན་སྲེག་བས་ཏེ་བསྒྲུབས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སོབ་

མ་ཚུལ་བཞྱིན་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བའྱི། །མདོར་བསྡུས་གཞུང་འདྱི་རྣམ་བཤད་

འོད་སོང་གྱིས། །པདྨོའྱི་ཚལ་བཞྱིན་རྣམ་པར་དབེ་བར་བ། །

གནས་པ་དྲུག་པ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་པ་བཤད་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། རྒྱུད་བཤད་པ་

དངོས། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས། མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྱི། སྒྱིབ་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

དང་། སོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའྱི་ཡམ་ཤྱིང་དང་། 

སོགས་ཕྱི་མས་བསྡུས་པ་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་ལ་སོགས་"པས
2
་བསྲེག་རས་བསྲེགས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༠བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༡བ༥ན།  རྣམ    སྐུ། 
༼ཉ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༧ན༢ན།  རྣམས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༡ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༢ན༢ན།  པས    སྐུ། 
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ཐམས་ཅད་ལྷག་མ་མེད་པར་བསྲེགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གསོལ་བ་གང་ཡྱིན་པ། བདེ་

བ་ཆེན་པོའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དེ་ལ་འདུད་ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་བཏུད་ནས་བ་བ་ཅྱི་རྩོམ་ཞེ་ན། ངེས་དོན་གྱི་

སྦྱིན་སྲེག་དེའྱི་རྒྱུར། དང་དོན་ཕྱིའྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དེའྱི་ཐབ་ལ་སོགས་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་བཤད་པར་བ་བ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ལ་བརོད་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི། ཞྱི་བ་ལ་

སོགས་པ་ནས། བསན་པ་གང་ཞེས་པའྱི་བར་དང་། འཆད་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་རྐང་པ་

ཐ་མ་གཉྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་སྒྲུབ་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པ་སོགས་ཀྱི་

དོན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་ཅྱིང་མཆོད་པ་

དང་། བསྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སོབ་མ་གཞུག་ཅྱིང་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། གང་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བ་བའྱི་ཐབ་དང་། དེར་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་གདན་དང་བཅས་པའྱི་ངེས་

པ་དང་། ལས་སོ་སོ་བའྱི་ཐབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པ་དང་། དེ་འདྱིར་བཤད་དཀྱིལ་

འཁོར་གཞན་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐབ་ཀྱི་ངེས་པ། གདན་གྱི་

ངེས་པ། ཐབ་ཁུང་གཉྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་

སྦར་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་གཉྱིས་སུ་དབེ་བ། གང་དུ་བ་བའྱི་གནས་དང་

ཚད་ངེས་པ་མདོར་བསན་པ། ཐབ་ཀྱི་ཚད་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དག་པ་སྦར་ཏེ་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །

༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢ན༡ན།  པའྱི
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དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦར་ནས། 

དོན་དངོས་ནྱི། འདྱིར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞེས་པའྱི་དོན་

ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ན་རེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་སྔར་བཤད་པ་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕྱི་

ནང་གྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་དག་པ་སྦོར་བའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལ་བསམས་སོ། །

ཡང་གཞན་ ངམ། དག་ན་རེ། འདྱིར་ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་ཥའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་ཁྲུ་བཞྱི་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་ལ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ་

མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྱི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ནྱི། མདའ་

ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྱི་བར་ལ་སོར་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་ཚེ་སྒོ་ནས་

སྒོའྱི་བར་ལ་སོར་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱིར་འགྱུར་བས། འདྱིར་ཟླུམ་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ཕེད་དང་གྲུ་བཞྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཉམ་པར་བཤད་པ་འདྱིའྱི་དོན་གང་ལ་འདོད། 

རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་གྱི་ཕེད་ཀྱི་ཚད་དང་། དེའྱི་བར་གྱི་ཚད་དང་མཉམ་པ་ལ་

འདོད་དམ། འོན་ཏེ་མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྱི་བར་གྱི་ཕེད་ཀྱི་ཚད་ལ་སོགས་པ་

ལ་བེད་པ་སྨྲོས་ཤྱིག །དང་པོ་ལྟར་ན། ཟླུམ་པོའྱི་མཐྱིལ་གྱི་ཚད་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་

གྱི་བར་གྱི་ཕེད་"དུ
1
་འདོད་དམ། འོན་ཏེ་མཐྱིལ་དང་ཟབས་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པས་

ཕེད་ཀྱི་ཚད་དུ་འདོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཞྱི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ཟླུམ་པོའྱི་མཐྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༢ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༢བ༦ན།  དུ    སྐུ། 
༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣ན༢ན། ཀྱྱི
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ཁྲུ་གང་པར་ཁོད་རང་གྱིས་སྨྲས་ཤྱིང་། འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེད་དུའོ་ཞེས་པ་

ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེད་ཁྲུ་དོ་པའོ་ཞེས་ཁོད་རང་གྱིས་བཤད་པ་དང་ཁས་བངས་

དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །ཕོགས་གཉྱིས་པ་ལྟར་འདོད་ན་ནྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གཉྱིས་

ཀ་ལ་ཐབ་ཀྱི་མཐྱིལ་གྱི་ཚད་ཇྱི་ཙམ་པ་དེ་ཉྱིད་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་རོ་རེ་

"འཕེང
1
་བའྱི་བར་དང་། ཟབས་མཐྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཕེད་ཀྱི་དཔངས་སུ་བཤད་པའྱི་

ལོགས་ཀྱི་ཆ་དེ་དག་ཚོན་ས་དང་ས་སྙྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་གནས་དང་

བཅས་པར་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་བ་གཉྱིས་ཀ་ལས་ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་གསལ་བར་འཆད་པར་

འགྱུར་བས། མཐྱིལ་དང་ཟབས་བསོམས་པ་ནྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་

གྱི་བར་དང་སྦར་དགོས་ཀྱི་འདོད་སམ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྱི་བར་ལ་སེམས་དཔའ་

སོགས་དགོད་པའྱི་ལྷ་སམ་འོང་དོན་ག་ལ་ཡོད་དེ་བས་ན་མཐྱིལ་ལ་རྒྱ་ཚད་ཁྲུ་གང་

དང་ཟབས་ཀྱི་དཔངས་ཚད་ཕོགས་རེ་ཁྲུ་ཕེད་རེ་ཡོད་པའྱི་ཤར་ནུབ་ལྟ་བུ་བསོམས་

པས་ཁྲུ་གང་སེ་ཁྲུ་དོ་བྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་གྱི་

ཕེད་དང་མཉམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་པར་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་ཁས་བངས་དགོས་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་དབང་དུ་བས་པར་སོང་བས། མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀྱི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་དུ་བས་པར་སྨྲ་བའྱི་དམ་བཅའ་ལྷག་མ་མེད་པར་ཉམས་

པ་ཡྱིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༢ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༣ན༣ན།  འཕེང    
སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣ན༤ན།  ཕེང
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ཕོགས་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པ་ ཕོགས། སྔོན་དུ་བརོད་པ་དེ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་

མེད་དེ། སྔར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ནྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་ཁྲུ་གང་པ་ལ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་

རང་གྱི་ཁྲུ་བཞྱི་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་སོང་པ་ལ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་རང་གྱི་ཁྲུ་བཞྱི་

པར་ཐ་སྙད་བས་ནས་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ཆོས་མཐུན་སྦར་བ་ཙམ་ཡྱིན་པས་དེ་

ཉྱིད་འདྱིར་གཞྱིར་འཇོག་ན་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་གང་བའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ཕེད་ཀང་དཀྱིལ་

འཁོར་རང་ཁྲུ་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་

པས། ཞྱི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཐྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཁྲུ་ཕེད་པར་སྨྲ་དགོས་

པར་འགྱུར་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གཞན་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྲུ་བཞྱི་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེད་ཀྱི་ཚད་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་

དང་མཉམ་པར་བཤད་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དོགས་པ་སྐེ་བའྱི་སྒོ་དུ་མ་བཅད་

དགོས་པའྱི་གཞུང་འདྱི་དག་ལ་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་ཡང་རྣམ་པར་མྱི་འགོད་པའྱི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བཤད་པས་འབྱིད་པར་བེད་དོ། །འདྱིར་འཐད་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་འདྱི་

ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་རྩ་ཐྱིག་གྱི་ཕོགས་བཞྱི་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་ཕོགས་རེ་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་

ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དག་པ་སྦར་བའྱི་བ་བའྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ནྱི་

རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། ཞྱི་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ཐབ་ཁུང་ཟླུམ་

པོ། མཐྱིལ་དང་ཟབས་ཀྱི་ཚད་བསོམས་པས་ཁྲུ་དོ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས། 

རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕེད་ཀྱི་ཚད་དུའོ། །རྒྱས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་

ལ་ཐབ་ཁུང་གྲུ་བཞྱི་པ། ཐབ་ཀྱི་མཐྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཁྲུ་དོ་དང་ཟབས་སམ་དཔངས་ཀྱི་

ཆ་ལ་ཁྲུ་གང་ཡོད་པའྱི་ཤར་ནུབ་ལྟ་བུའྱི་དཔངས་ཚད་གཉྱིས་དང་། མཐྱིལ་གྱི་ཚད་
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རྣམས་བསོམས་པས་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཉམ་པའོ། །

འདྱིར་ཁ་ཅྱིག་ དོལ། ཕོགས། ན་རེ། འདྱིས་ནྱི་ཐབ་འདྱི་གཉྱིས་ཁྲུ་གང་བ་དང་

དོ་པར་འདོད་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སེ་འདྱིར་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་

བཞྱི་དང་མཉམ་པ་དང་། ཟླུམ་པོ་དེའྱི་ཕེད་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་ཐབ་ཀྱི་རྒྱ་དང་དཔངས་

གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པ་ལ་བརྩྱིའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་རྒྱ་དང་

དཔངས་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པ་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་པར་འགྱུར་དགོས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་

ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅྱི་ཐབ་འདྱི་གཉྱིས་ཁྲུ་གང་བ་དང་དོ་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་དེ་རྒྱ་

དཔངས་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པ་ལ་ཚད་དེར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནམ། མཐྱིལ་གྱི་

རྒྱ་ཚད་ལ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་འགོག་པ་གང་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སུ་ཞྱིག་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་

བྱུང་བ་བརོད་པར་གྱིས་ཤྱིག །རྫུན་གྱིས་ཕོགས་སྔ་མ་སྦར་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། གཉྱིས་

པ་ལྟར་ན། འགྲེལ་པར་ཐབ་ཁུང་གྱི་གཞྱི་ལ་ཚངས་པའྱི་གནས་ནས་ཐད་ཀའྱི་ཆ་ཁྲུ་

གཅྱིག་སེ་ཁྲུ་བཞྱིའྱི་ཕེད་ཀྱི་ཆའོ། ཞེས་སོགས་དང་། དེའྱི་ཕེད་ནྱི་ཟླུམ་པོ་སེ། ཞེས་

སོགས་ཀྱིས། རྒྱས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་མཐྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཁྲུ་དོ་དང་། ཞྱི་བ་

ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་དེའྱི་ཕེད་ཁྲུ་གང་དུ་བཤད་པའྱི་གཞུང་གསལ་ཁ་ཅན་འདྱི་དག་

སྤྱི་བརྟོལ་བསྐེད་དེ་འགོག་པ་ལ་ཞུགས་སམ་ཅྱི། གནོད་བེད་བཀོད་པ་ཡང་ལྟར་སང་

འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཐབ་ཀྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨ་ནང་གྱི་མཐྱིལ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྭ་

བ་ཁ་ཁེར་སོགས་དང་སྦོར་རྒྱུ་རྣམས་ཐབ་ཀྱི་དཔངས་ཚད་ཀྱི་སེང་ནས་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་འཇལ་བ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ནྱི་འོ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་འདོད་སམ་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་དཔངས་ཚད་ཀྱི་སེང་གྱི་ཆ་ལ་སོགས་སུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡང་མ་
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ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ན་འཁོར་གསུམ་ལ་ལན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོམས་ཤྱིག །འདྱི་ནྱི་

བྱིས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཞྱི་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་དང་རྩྱིག་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་ཚད་

དག་པ་སྦོར་བའྱི་གོ་བ་ཤྱིན་ཏུ་རགས་པ་ཡང་མ་ཆགས་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་གང་དུ་བ་བའྱི་གནས་དང་ཚད་ངེས་པ་མདོར་བསན་པ་ལ་གཉྱིས་

ལས། དང་པོ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚད་མདོར་བསན་པ་ནྱི། དེ་ལ་རེ་ཤྱིག་རྒྱས་པའྱི་ལས་

ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐབ་ཀྱི་ནང་གྱི་མཐྱིལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་སྙྱིང་པོར་ཏེ་བདེ་གཤེགས་ཡབ་ཡུམ་བུམ་པར་ཅེས་པའྱི་གནས་ཀྱི་མཐའྱི་རོ་

རེ་འཕེང་བ་དང་ཀ་བའྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་གནས་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཕེད་ཀྱི་ཆར་

འགྱུར་ཏེ། ཕྱི་རོལ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་གྱི་

འཁོར་ལོ་ལ་ཁྲུ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕེད་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་ཞེས་པའྱི་ངེས་པ་ལས་སོ། །ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེའྱི་ཕེད་ཀྱིས་པདྨའྱི་རྩ་བ་ཞེས་པ་གཙོ་བོའྱི་གདན་རྩ་བའྱི་པདྨ་ཁྲུ་གང་

བ་སེ། དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་རྒྱས་པ་ལ་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨ་ཉྱིས་འགྱུར་ཏེ་

ཁྲུ་གཉྱིས་གྲུ་བཞྱིའོ། །ཟླུམ་པོ་ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་ཚད་དེ་ཁྲུ་གཅྱིག་གོ །ཞེས་བསྒྱུར་

ན་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་ཞྱིང་ལེགས་སོ་ཞེས་བུ་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ན། དེའྱི་ཕྱིར་

རྒྱས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ལ། རྒྱ་ཚད་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨ་ཉྱིས་འགྱུར་ཏེ་ཁྲུ་

གཉྱིས་གྲུ་བཞྱི་པའོ། །ཞྱི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ཟླུམ་པོ་ནྱི་རྒྱས་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་

སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་ཚད་དེ་ཁྲུ་གཅྱིག་གོ །འདྱི་དག་ཐབ་ཀྱི་ཚད་སོན་པར་འཁྲུལ་བར་མྱི་

བའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་དེ་བས་ཀང་ལོག་པར་འཁྲུལ་བར་མྱི་བའོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་ངེས་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་དོན་དུས་ཞབས་པ་
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དང་ས་དྷུ་པུ་ཏས། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབེལ་ནས་ཐབ་ཁུང་བཅུ་པོ་

ཐམས་ཅད་བང་ངམ་བང་ཤར་དུ་བ་བར་བཞེད་པ་ནྱི་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྡུལ་

ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བང་དུ་བསད་བསྐྲད་དང་དབང་དགུག་ལ་སོགས་པ་མྱི་

འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞུང་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་

ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གྲོང་ལ་སོགས་པའྱི་དབུས་སུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་དོན་དུ་

བའོ། །ཡང་ན་ཞྱི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང་རྒྱས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་

ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་"ལུས
1
་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞྱི་བ་གྲོང་ཁེར་བང་ངམ། རྒྱས་པ་

དག་པོའྱི་ཟུར་རམ། བསམ་པའྱི་སྒོ་ནས་དེ་ལས་བཟློག་པར་བ་ལ། དེ་ཡང་ཕོགས་

དེ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀྱི་དཀར་པོའྱི་ས་ལ་བ་ཞྱིང་། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

དང་འབེལ་ན་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རོ་རེའྱི་འབར་བའྱི་ཕྱི་རོལ་ཁྲུ་གཉྱིས་ཀྱི་

བར་སངས་པའྱི་ས་ཉྱིད་དུ་བའོ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ཡང་ན་ལས་སོ་

སོ་བའྱི་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཚད་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དག་པ་སྦར་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། 

ཐབ་ཀྱི་ནང་གྱི་ཚད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་དང་དག་པ་སྦར་བ་དེའྱི་སེང་གྱི་རེ་"ཁའྱི
2
་

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱི་ཚད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་དང་དག་པ་སྦར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤ན༦ན།  ལུས    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥ན༣ན།  ལས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༣ན།  ཁའྱི    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥ན༥ན། རེའྱི
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  161  

བ་ཁ་ཁེར་གྱི་སེང་འོག་ཏུ་འགོད་པའྱི་མཚན་མ་དང་པདྨའྱི་ཚད་བཤད་"པ།
1
དེ་ནས་

ཀུ་ཤ་བཀྲམ་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྭ་བ་ལ་སོགས་པ་བ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་རྒྱ་དང་ཟབས་ཀྱི་ཚད་ནྱི། དེ་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་ནྱི་

མཐྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཁྲུ་གཉྱིས་པ་སེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་རྒྱར་བདེ་གཤེགས་

འཕར་མའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་འཁོར་ལོའྱི་ཕེད་ཀྱི་ཚད་ཀྱིས་

སོ། །ཟབས་ནྱི་པདྨའྱི་ཚད་ཅེས་པ་ནྱི་འདྱིར་རྒྱས་པའྱི་ཐབ་ལ་ཟབས་ནྱི་དབུས་

ཀྱི་རྩ་བའྱི་པདྨའྱི་ཚད་དེ་མཐོ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་། ཞྱི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་

ཐབ་ཟླུམ་པོ་ལ་ཐབ་ཀྱི་དཔངས་དབུས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་པདྨ་དང་མཉམ་པ་མཐོའྱི་ཚད་དུ་

འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ ངམ། ན་རེ། འདྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩྱིག་པའྱི་དཔངས་ཀང་རྒྱ་

ཕེད་དཔངས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐབ་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པས་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ་དེ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། ཞྱི་བའྱི་ལས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་

ཐབ་ཟླུམ་པོ་བེད་པ་ལྟར་ལས་དེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་ཟླུམ་པོར་བ་

བ་སོགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནང་དུ་མཚན་མ་དགོད་པ་ནྱི། དེའྱི་ནང་དུ་སྙྱིང་པོར་པདྨ་སེ། གྲུ་བཞྱི་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྙྱིང་པོར་མཚན་མ་དགོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་

པའྱི་སྙྱིང་པོ་དང་། ཁྲུ་གཉྱིས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྙྱིང་པོར་མཚན་མ་འགོད་པ་ཇྱི་

ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཐབ་ཟླུམ་པོའྱི་སྙྱིང་པོ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༤ན།  པ།    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥ན༥ན།  པས་
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འགྱུར་རོ། །ཐབ་ཀྱི་སྙྱིང་པོར་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིན་མཚན་མ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་

བ་དེ་བཞྱིན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཚངས་པའྱི་གནས་ནས་ཕྱི་རུ་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་ཚད་

ཕེད་ཕྱི་མ་ལ་པདྨའྱི་ཕྱི་རུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་རྣམས་སུ་བདེ་གཤེགས་འཕར་

མ་ལ་ཀ་བ་བུམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་བར་བར་གྱི་ལྷའྱི་གནས་རྣམས་སུ་རལ་གྲྱི་ལ་

སོགས་པའྱི་མཚན་མར་འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་

ཁུང་གྱི་སྙྱིང་པོར་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་ལས་ལ་ཡང་བདེ་གཤེགས་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་

མཚན་མ་རྡུལ་ཚོན་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པས་བྱི་བར་འགྱུར་བའམ། འཇྱིམ་"པས
1
་

ཐབ་ཁུང་ཐམས་ཅད་ལ་འབུར་དུ་དོད་པའྱི་རྩ་བའྱི་པདྨ་དང་བདེ་གཤེགས་འཕར་

མ་ལ་སོགས་པ་ཟླུམ་པོ་ལ་ཟླུམ་པོ་དང་གྲུ་བཞྱི་ལ་གྲུ་བཞྱིར་བ་སེ། ཞེས་པ་འདྱིས་

ལས་ཐམས་ཅད་པ་གཉྱིས་ལ་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་བུམ་པ་དང་ལྷའྱི་གནས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་རེའྱི་

འཕེང་བ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བ་དགོས་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཞྱི་བ་ལ་རོ་རེ་འཕེང་བ་ཕྱི་མ་ཡང་ཟླུམ་པོའ།ོ །བ་མ་ ངམ་སོགས། ཁ་ཅྱིག་

ན་རེ། འདྱིར་ཡང་རྱིགས་བཞྱི་ཡུམ་བཞྱིའྱི་མཚན་མ་ཙམ་དགོད་པར་བའྱི། ནུས་མ་

དང་རོ་རེ་བཞྱི་དང་ཀ་བུམ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དགོད་མྱི་དགོས་ཏེ། མ་མོའྱི་སྐོན་ཞྱི་བའྱི་

སྦྱིན་སྲེག་ནང་ལེར་གསུངས་པ་དང་། སྒྲུབ་ལེའྱི་ལྷ་མྱིན་དབང་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་

དབང་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ལ་ཡང་མཚན་མ་དེ་དག་ལས་གཞན་དགོད་པ་

མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐབ་བྱིས་པའམ་བརྩྱིགས་ཟྱིན་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༧ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༥ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥བ༦ན།  པས    སྐུ། 
༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦ན༢ན།  པའྱི
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ཕྱི་ནས་ཏེ་རེས་སུ་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་རྒྱས་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

འབས་བཏགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་དོག་དཀར་པོར་བའོ། །སྔར་ལས་ཀྱི་དབེ་བས་

རྡུལ་ཚོན་གདབ་པ་འཆད་པའྱི་སབས་སུ། དེ་ནས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ལང་ཁུ་སེ། 

དཀར་པོ་དང་ནག་པོའམ། དམར་པོ་དང་སེར་པོ་ལང་ཁུ་དང་བཅས་པའོ། ཞེས་ལས་

ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ནྱི་ལང་ཁུར་གསུངས་པ་ལ། ལང་ཁུ་སྤྱིར་བཏང་དང་། འདྱིར་

དམྱིགས་བསལ་ལ་དཀར་པོར་བས་ཀང་རུང་བར་བསན་པའྱི་དོན་དུ་བས་ན་མྱི་

འགལ་ལོ། །ཐབ་ཀྱི་སྙྱིང་པོའྱི་ནང་གྱི་མཚན་མ་རྣམས་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ནང་གྱི་མཚན་མ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་དང་སྦར་བ་ནྱི། ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རྒྱས་པ་

ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ཁུང་གྱི་གཞྱི་ལ་དབུས་ཀྱི་ཚངས་པའྱི་གནས་ནས་ཕོགས་

རེར་ཐད་ཀའྱི་ཆ་ལ་ཁྲུ་གཅྱིག་སེ་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་གྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེད་

ཀྱི་ཆའོ། །ཐབ་ཀྱི་སྙྱིང་པོའྱི་དབུས་ནས་རྒྱར་ཕོགས་རེ་ལ་ཁྲུ་རེ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་

དུ་ཐབ་ཀྱི་རྩྱིག་པ་བསང་བའྱི་དཔངས་ལ་ཡང་ཕོགས་རེ་རེ་ལ་ཁྲུ་རེ་རེའོ། །དེ་ལྟར་

མཐྱིལ་གྱི་ཆ་ཁྲུ་གཅྱིག་དང་དཔངས་ཀྱི་ཆ་ཁྲུ་གཅྱིག་སེ་གཉྱིས་ནྱི་ཤར་ལ་ཚད་དེ་

ཡོད་པ་དང་འད་བར་ནུབ་ལ་ཡང་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷོ་དང་བང་ལ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐབ་

གྲུ་བཞྱི་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་དཔངས་ཀྱི་སེང་མཐའ་ནས་ཕོགས་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་སེང་

མཐའྱི་བར་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཞྱི་པ་ལ་རྭ་བ་སེ་རྩྱིག་པ་ཐུག་པའྱི་མཚམས་སུ་སེ། 

མྱིག་ས་སྙྱིང་ལ་སོགས་པ་འགོད་པའྱི་གནས་ཀྱི་སྒོ་ལ་ཐུག་པའྱི་གནས་ཀྱི་མཐར་རོ་

ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་ཐབ་ནྱི་གྲུ་བཞྱིའོ། །དེའྱི་ཕེད་ནྱི་ཟླུམ་པོ་སེ་ཐུགས་
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དཀྱིལ་ཁྲུ་གཉྱིས་པ་དང་ཚད་མཉམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །

གཉྱིས་པ་དེའྱི་སེང་གྱི་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱི་ཚད་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་དང་དག་པ་སྦར་བ་ནྱི། དེའྱི་ཕེད་ཀྱིས་ཀང་ནྱི་མཆུ་སེ་ཞེས་པ་

ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་ཕེད་ཕྱི་མ་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་སོར་བཅུ་གཉྱིས། ཟླུམ་པོ་ལ་སོར་

དྲུག་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གནས་བདེ་གཤེགས་འཕར་མ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཕེད་

གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་སོར་དྲུག་དང་ཟླུམ་པོ་ལ་སོར་གསུམ་གྱིས་མཆུའོ། །ཚད་དེ་ཡང་ཐད་

ཀ་དང་དཔངས་སུ་སེ། ཐད་ཀར་ཇྱི་ཙམ་དང་དཔངས་སུ་ཇྱི་ཙམ་ཞེ་ན། རྡུལ་ཚོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྭ་བ་སེ་རྩྱིག་པའྱི་ཞེང་ཚད་ཀྱི་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་སོར་གསུམ་དང་

ཟླུམ་པོ་ལ་སོར་ཕེད་དང་གཉྱིས་ནྱི་མཆུའྱི་ཐད་ཀའྱི་ཆ་ཡྱིས་ངེས་པའོ། །དཔངས་སུ་

ཡང་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གོ །མཆུའྱི་ཐད་ཀ་དང་དཔངས་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་བསོམས་པའྱི་ཚད་དེ་

ཉྱིད་ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩྱིག་པའྱི་ནང་མཐའ་ནས་ཁ་ཁེར་གྱི་ཕེད་ཇྱི་

སྲྱིད་པའྱི་ཚད་དང་མཚུངས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་བཞྱི་པ་

དང་། ཐབ་ཟླུམ་པོ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་དོ་པའྱི་ཁ་ཁེར་གྱིའོ། །དེ་ལ་དཔང་ལོས། ཚད་

དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སེགས་བུའྱི་ཕེད་ཇྱི་སྲྱིད་པའོ། ཞེས་བསྒྱུར་བ་འཁྲུལ་

གཞྱི་ཆུང་ངོ་། །མཆུ་དེའྱི་སེང་དུ་མཆུ་དེའྱི་ཕེད་གྲུ་བཞྱི་ལ་སོར་གསུམ་དང་ཟླུམ་པོ་

ལ་སོར་ཕེད་དང་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཕེད་མར་བས་པའྱི་གྲུ་བཞྱི་ལ་སོར་ཕེད་

དང་གཉྱིས། ཟླུམ་པོ་ལ་སོར་བཞྱི་གསུམ་གྱིས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཐད་ཀའྱི་ཆ་དང་། ཡང་

ཚད་དེ་ཙམ་ཞྱིག་གེན་དུ་འཕགས་པའྱི་དཔངས་ཏེ། དེ་ནྱི་མཆུའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སེང་དུ་

རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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ཁ་ཁེར་རམ་སེགས་བུའྱི་ཕྱི་མཐར་སོན་པའྱི་ཚད་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། །དེ་ལས་ཉྱིས་

འགྱུར་དག་ཀང་ཁ་ཁེར་དག་གྱི་རྒྱའྱི་ཆ་ཞེས་པ་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། མཐར་ཐུག་པར་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁོར་བའྱི་ཁ་ཁེར་བའོ། །དེ་ནས་རྩ་བར་ཉྱིས་འགྱུར་དག་ཀང་

ཁ་ཁེར་ཞེས་པ་ནྱི་སེབ་སྦོར་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱི། ཉྱིས་འགྱུར་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མ་

བས་ན་ཐབ་ཀྱི་ཁ་ཁེར་གྱི་ཕྱི་མཐའ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་བུ་ཚུར་བཅད་དང་ཚད་

མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གྱི། མདའ་ཡབ་དང་དག་པ་སྦོར་བ་ཆད་པར་འགྱུར་བས། 

དེའྱི་ཕྱིར་བ་ཀུ་ལྱི་དང་ཀྲ་མ་ཤྱིར་ཥའྱི་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚད་ཕེད་དུ་གྱུར་པ། ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་

ཥའྱི་ཚད་དང་མཚུངས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་མཆུའྱི་ཚད་ཉྱིས་འགྱུར་ལས་ཀང་ཐད་ཀའྱི་

ཆར་བསན་ནས་བསྐེད་པ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་ཥའྱི་མཐར་ཐུག་པའོ། །

གསུམ་པ་ཁ་ཁེར་གྱི་སེང་འོག་ཏུ་དགོད་པའྱི་མཚན་མ་དང་པདྨའྱི་ཚད་བཤད་

པ་ནྱི། ཁ་ཁེར་གྱི་སེང་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཆ་དེ་ལ་ཁ་ཁེར་ཆ་མཉམ་ལྔར་བས་ནས། མཐའ་

གཉྱིས་སུ་ཆ་རེ་བོར་བའྱི་དབུས་ཀྱི་ཆ་གསུམ་གྱི་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་ལ་སོར་དགུ། ཟླུམ་པོ་

ལ་སོར་ཕེད་དང་ལྔའྱི་གནས་ལ་ཁ་ཁེར་གྱི་སེང་དུ་རོ་རེ་འཕེང་བ་སེ་ལས་ཐམས་ཅད་

པའྱི་ཐབ་གཉྱིས་ལའོ། །རོ་རེའྱི་དཔངས་ཚད་ནྱི་མཆུའྱི་ཚད་ཕེད་ཀྱི་དཔངས་ཏེ། གང་

གྱི་ཆ་མཚན་མའྱི་འཕེང་བ་རོ་རེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་རོ་རེའྱི་དབུ་མའྱི་རྭ་ནྱི་

ཐབ་གཉྱིས་པོ་རང་རང་གྱི་མཆུའྱི་ཕེད་ཀྱི་དཔངས་སོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཐབ་རྡུལ་ཚོན་

གྱིས་བྱིས་པ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་དཔངས་ངེས་པ་མེད་དོ། ཞེས་པ་འདྱིས་བྱིས་ཐབ་ལ་

དཔངས་ཀྱི་ཆ་གཞན་རྣམས་ཀང་མྱི་དགོས་པ་མཚོན་པར་བཞེད་དོ། །

ཕྱི་རོལ་འོག་ཏུ་སེ་དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འོག་ཏུ་རྩེ་མོ་ཡོད་པའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྣམས་འོག་གཞྱིའྱི་སའྱི་མཐར་ཐུག་པར་ཐབ་གཉྱིས་པོ་རང་རང་གྱི་ཁ་ཁེར་གྱི་ཕེད་

ཀྱི་རྒྱ་ཚད་ཀྱིས་བའོ་ཞེས་བ་བ་སེ། འདྱིར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་ཞེས་ དོལ་ཕོགས་སོ། ། པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་འདྱི་ཡར་བཅད་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཆོས་རེ་

བུ་སོན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཞེད་པ་འགྲེལ་པ་དང་སྦར་ཏེ་ཅུང་ཟད་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་

པར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུགས་འདྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དག་པ་སྦོར་བ་རྣམས་ཀང་

སོ་སོའྱི་རྒྱ་དཔངས་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་ནས་སྦོར་བར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་

གཞན་དག་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འཆད་དེ། འདྱིར་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་ལ་རྒྱའྱི་ཚད་ནྱི་ཐབ་ཉྱིད་ལ་ཁྲུ་

བཞྱི་དང་མཆུ་ལ་སོར་དྲུག་དང་ཁ་ཁེར་ལ་བཅུ་གཉྱིས་དང་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གཉྱིས་ལ་གསུམ་གསུམ་སེ་དཔངས་རྣམས་ནྱི་རང་རང་གྱི་ཕེད་ཀྱིས་སོ། །དཀྱིལ་

འཁོར་དང་སྦར་ན་ཐབ་ཁུང་ཉྱིད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་དང་། མཆུ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་ཥའྱི་མཐར་ཐུག་པ་སེ་སྒོ་ལོགས་ཀྱི་

མཐའོ། །ཟླུམ་པོ་ལ་ནྱི་ཐབ་དང་མཆུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞྱིའྱི་ཕེད་ཀྱི་ཆ་

དེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་ཁྲུ་གཉྱིས་པ་དང་སྦོར་རོ། །དེས་ན་ཐབ་ཉྱིད་ནྱི་རྩ་ཐྱིག་ཚུར་

བཅད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། མཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་

ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་ཥའྱི་མཐར་ཐུག་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཐབ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱི་དང་

ནང་ལ་སུམ་ཆ་སུམ་གཉྱིས་སོ། །དེས་ན་གང་དག་ཐབ་ཁུང་སོར་བཞྱི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་

པ་ལ། མཆུ་ཕན་ཆད་སོར་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུར་བེད་པ་ནྱི་སུམ་ཆ་སུམ་གཉྱིས་ཀྱི་ངེས་

པ་དང་བལ་བས་རྣམ་པར་མ་འཚམ་པའོ། །མཆུ་ལ་དཔངས་ཡོད་ཅྱིང་ཁ་ཁེར་ལ་

དཔངས་མེད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ལ། ཁ་ཁེར་གྱི་ལྔ་གསུམ་གྱིས་སོར་དགུ་ཐོབ་པ་
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ཡང་མྱི་འཐད་དེ། རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་མ་དང་གཅྱིག་ཏུ་བསྲེ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་

མཆུ་ལ་ཡང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་ཞྱིང་། དེ་ནས་བ་ཀུ་ལྱི་

དང་ཀྲ་མ་ཤཱྱིར་ཥའྱི་ཆ་ཚད་ཕེད་ཐད་ཀའྱི་ཆར་བསྐེད་པའོ། ཞེས་པ་འདྱིས་ཁ་ཁེར་

གྱི་ཕྱིའྱི་སེང་གྱི་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསན་པར་འདོད་ཅྱིང་། དེ་ལྟར་ན་མཆུའྱི་ཕྱི་

རོལ་གྱི་སེང་གྱི་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། ཁ་ཁེར་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སེང་གྱི་རེ་ཁའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་གཉྱིས་འདོད་པའོ། །

ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་རྒྱས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འབས་བཏགས་པ་ལ་

སོགས་པས་ཁ་དོག་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ལས་སོ་སོ་བའྱི་ཐབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པར་སྨྲ་

སེ། སྔོན་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཞྱི་རྒྱས་གྲོང་ལ་སོགས་པའྱི་དབུས་སུ་ས་ལང་ཁུ་

ལ་བ་བར་བསན་ལ། འདྱིར་བང་དང་དག་པོའྱི་ཟུར་ཞེས་པ་དང་། དཀར་པོའྱི་ས་ལ་

ཞེས་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཁྲུ་དོ་སངས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བ་བར་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་པས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐབ་ཁུང་གྱི་གཞྱི་ལ་ཚངས་པའྱི་གནས་

ནས་ཐད་ཀའྱི་ཆ་ཁྲུ་གཅྱིག་སེ་ཞེས་སོགས་ལ་ཡང་། དེ་ལྟར་རྒྱས་པ་ལས་ཐམས་

ཅད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ནྱི་ཐབ་ཁུང་གྱི་གཞྱི་ལ་ཚངས་པའྱི་གནས་ནས་ཐད་ཀའྱི་

ཕོགས་སོ་སོར་ཁྲུ་གཅྱིག་སེ་ཞེས་པ་ཕོགས་རེར་ཁྲུ་རེ་རེ་སེ། དེ་ནྱི་ཐབ་གྲུ་བཞྱི་

"གའྱི
1
་སྙྱིང་པོའྱི་ཕེད་ཀྱི་ཆ་ནང་མའྱི་དབུས་མའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱས་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་

རྩྱིག་པའྱི་དཔངས་ལ་ཡང་ཁྲུ་དོའ།ོ ཞེས་འཆད་ཅྱིང་། འདྱི་དག་རྒྱ་དཔངས་བསོམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༩ན༡ན།  གའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  དབང་ལེ་སྟོད།  ༨བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༨༨བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༨བ༡ན།  པའྱི
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པའྱི་ཚད་དུ་འདོད་པ་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གོང་དུ། རྒྱས་པ་

ལ་ཁྲུ་གཉྱིས་པ་གྲུ་བཞྱིའོ། ཞེས་སོགས་ཀང་ཐབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའྱི་ཚད་སོན་པ་

ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

ལུགས་འདྱི་ལ་ནྱི་འགྲེལ་པར། འདྱིར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྲུ་བཞྱི་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ནྱི། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ན་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་འདྱི་མཐའ་དག་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་གཉྱིས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་མ་འདེས་པར་འཆད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ལ། ཡང་

ན་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་ཞེས་སོགས་དང་། ཕྱི་ནས་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་

པས་ཞེས་སོགས་བར་སབས་སུ་ལས་སོ་སོ་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་

ལ་སྦར་ཏེ། འཆད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མ་འབེལ་བར་སང་ཞྱིང་། རྩ་བའྱི་པདྨ་ལ་སོགས་པ་

བ་སེ། ཞེས་པ་ཡར་བཅད་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ཁེད་རང་གྱིས་ཀང་འཆད་པར་

འདུག་པ་ལ། འཇྱིམ་པས་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་ཁུང་ཐམས་ཅད་ལ་རྩ་བའྱི་པདྨ་

ལ་སོགས་པ་བས་པའྱི་ཕྱི་ནས་ལས་སོ་སོ་བའྱི་རྒྱས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འབས་

བཏགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་དོག་དཀར་པོར་བ་ཞེས་སྦེལ་ནས་བཤད་པ་ཆེས་མ་

འབེལ་བར་འགྱུར་ལ། གོང་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གྲོང་གྱི་དབུས་སུ་བ་བར་གསུངས་

ཀང་། དེས་གྲོང་གྱི་དབུས་ལས་གཞན་དུ་བར་རུང་བ་མྱི་འགོག་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་

གྲོང་ལས་གཞན་དགོན་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་གང་

དུ་ཡང་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་སྦྱིན་སྲེག་བར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལས་

ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཀང་ལས་སོ་སོ་བ་ལ་འཆད་དགོས་པའྱི་
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ངེས་པ་མེད་དེ། སྤྱིར་ཞྱི་བའྱི་ཐབ་བང་དུ་བ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཞྱི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་

ཡང་ཞྱི་བའྱི་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་པས་བང་དུ་བར་རུང་ལ། སྤྱིར་རྒྱས་པ་

དག་པོའྱི་ཟུར་དུ་བ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་རྒྱས་པའྱི་ལས་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡྱིན་པས། དག་པོའྱི་ཟུར་དུ་བར་རུང་ངོ་ཞེས་བཤད་དུ་རུང་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང་ན་ཞེས་པ་ཡང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་གྲོང་ལ་སོགས་པའྱི་དབུས་སུ་བེད་པ་

དང་དེ་ལས་གཞན་དུ་བེད་པའྱི་གདམ་པ་སོན་པའྱི་ཚིག་ཏུ་གསལ་གྱི། ལས་ཐམས་

ཅད་པ་གང་དུ་བེད་པ་དང་ལས་སོ་སོ་བ་གང་དུ་བེད་པའྱི་གནས་མྱི་འད་བར་སོན་

པ་ལ་ཡང་ནའྱི་སྒ་དོན་མེད་ལ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཁྲུ་དོ་སངས་པར་

ཡང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བར་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མེད་པས་གནོད་བེད་

དུ་བཀོད་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་ཅྱིང་། ཁ་ཁེར་ལ་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མྱི་བེད་ན་མཆུ་

ལ་ཡང་བེད་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཁབ་འབེལ་སྒྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སེ། མཆུ་དང་ཁ་ཁེར་

མཚུངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཤེས་

བེད་ཀང་མྱི་སང་བས་ཁ་ཁེར་ལ་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདོད་པ་ཡང་ལེགས་པར་

མ་མཐོང་ངོ་། །སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་བཀོད་པའྱི་ལུགས་ རང་། སྔ་མ་ལ་ཡང་། དཔངས་

ཀྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་བྱིས་ཐབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟུར་དུ་མྱི་བེད་པར་བཞེད་པ་དང་། མཆུ་

སོར་དྲུག་དང་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོར་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕེད་ཕེད་དཔངས་

ཀྱི་ཆ་དང་ཕེད་ཕེད་རྒྱའྱི་ཚད་ཡྱིན་པས་འབྲུ་གནོན་འགྲེལ་པ་ལ་མཛད་པ་དང་། ཡང་

བྱིས་པའྱི་ཐབ་ལ་ཡང་མཆུ་སོར་དྲུག་ལ་སོགས་པ་བྱི་བའྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་དག་
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འགལ་བར་མངོན་ལ། གཞན་ཡང་དོགས་པའྱི་གནས་"གཅོད
1
་དགོས་པ་ཅྱི་རྱིགས་

པ་སང་ཞྱིང་། ལུགས་སྔ་ཕྱི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཐབ་བརྩྱིགས་ནས་བདེ་མྱི་

བདེ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་པར་བ་བ་མང་དུ་འོང་བར་སང་བས་འདྱིར་ཞྱིབ་པར་མ་

བཀོད་ཀྱི། སྦྱིན་སྲེག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་ལོགས་སུ་བཤད་ནས་དཔད་

དགོས་པར་སང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་དེ་ནས་ཀུ་ཤ་བཀྲམས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྭ་བ་ལ་སོགས་པ་བ་ཚུལ་ནྱི། 

དེ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཀུ་ཤ་དགོད་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ལ། ཡང་

དག་པ་སྦོར་བ་ལས། ལས་ཀུན་བེད་པ་བཟླས་ནས་ནྱི། །ཀུ་ཤ་རྩེ་མཉམ་ཕྱིར་བསན་

ཏེ། །ཐབ་ཁུང་འཁོར་བར་དགྲམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལུང་དང་སྦོར་བ་ནྱི་

དོན་མྱིན་ཏེ། ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་གཞན་དག་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་

ཁ་ཁེར་གྱི་སེང་དུ་འགོད་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་ཁ་ཁེར་གྱི་འོག་གྱི་པདྨ་ལས་ཕྱི་རོལ་

གྱི་སའྱི་གཞྱི་ལ་འགོད་པ་ཡྱིན་པས་རྣམ་གཞག་སོ་སོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀུ་ཤ་

བཀྲམས་པ་དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཞེས་པ་ནས། རྭ་བ་གསུམ་ནྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་

གྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ཐབ་ཀྱི་མཐའ་ནས་ཁྲུ་དོ་སངས་པར་རྩྱིག་པ་རྱིམ་པ་

གསུམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་ཏུ་སྒོ་གཅྱིག་རྟ་བབས་དང་བཅས་པ་བེད་པར་བསན་

ཏེ། འགྲེལ་པར་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་བ་མ་དག་མདའ་ཡབ་ཀྱི་བར་རྣམས་ཚང་བ་

ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་ཅྱིང་། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྩྱིག་པ་གསུམ་བེད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༩བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༩བ༤ན། གཅྟོད    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༩བ༡ན།  དཔྟོད
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ཐབ་ཐམས་ཅད་ལ་འད་བར་སོན་གྱི། ནུབ་ཏུ་སྒོ་བེད་པ་འད་བར་མྱི་སོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་གདན་གྱི་ངེས་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་དག་གྱི་གདན་ནྱི་རྒྱས་པ་ལས་

ཐམས་ཅད་པ་ལ་ངེས་པར་ཕོགས་བཞྱི་མཉམ་པ་གྲུ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། ཐབ་ཀྱི་སྙྱིང་

པོའྱི་པདྨ་དག་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྱི་ཁྲུ་གཉྱིས་གྲུ་བཞྱིའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་

རྒྱས་པའྱི་ཐབ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཐབ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་གདན་ཁྲུ་གང་གྱི་

ཁོན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནས་བཀོད་པའོའྱི་བར་གོ་སའོ། །གདན་གྱི་དབུས་སུ་ཞེས་

སོགས་ལ། དཔང་གྱིས། གདན་གྱི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་རོ་རེའྱི་མཚན་མ་སྦྱིན་པར་

བ་བ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོའྱི་སེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱིའོ། །ཡང་ན་ནམ་མཁའྱི་པདྨ་

ཡུམ་གྱིའོ། ཞེས་པ་ཆོས་འབྱུང་དགོད་པར་བ་སེ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལའོ། ཞེས་

བསྒྱུར་བ་ལེགས་སོ། །དེ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་ནྱི་རོ་རེ་ལང་ཁུ་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་ཡུམ་

གྱི་ཆོས་འབྱུང་གཉྱིས་འགོད་པ་ནྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཁད་ཆོས་སོ། །

གསུམ་པ་ཐབ་ཁུང་གཉྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པར་བ་བ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་ཏུ་འབྲུ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་སྲེག་པའྱི་དོན་དུ་གོང་བུའྱི་རས་ཀྱི་ཐབ་ཁུང་དང་། ནང་དུ་ཁ་ཟས་

ལྟེ་བའྱི་མེ་ལ་སྲེག་པའྱི་ཞལ་ཐབ་ཁུང་ངོ་། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་མར་ལ་སོགས་པ་ལྡུགས་པའྱི་

བཞུ་བའྱི་རས་ཀྱི་ཐབ་ཁུང་དང་། ནང་དུ་བང་སེམས་བདུད་རྩྱིའྱི་སྲེག་བླུགས་སྦྱིན་

པའྱི་སད་དུ་གསང་བ་ཐབ་ཁུང་ངོ་། ཞེས་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

དང་ནར་མའྱི་གནས་སབས་སུ་ཁ་ཟས་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཚུལ་དུ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་ནང་

གྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་། ནང་གྱི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གང་ཡང་

རུང་བ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བའྱི་བདུད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  172  

རྩྱིའྱི་སྲེག་བླུགས་རང་གྱི་གསང་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཐབ་ཁུང་དང་། ཕག་རྒྱའྱི་གསང་

བའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་ཐབ་ཁུང་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པའྱི་ངེས་དོན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གཉྱིས་

བསན་ལ། མདོར་བསྡུས་འདྱིའྱི་མཆོད་བརོད་ཀྱིས་གང་གྱི་སྒོ་ནས་མཆོད་པར་

བརོད་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཆེད་དུ་བ་བ་གང་གྱི་དོན་དུ་བེད་པའྱི་ངེས་དོན་

སྦྱིན་སྲེག་འདྱི་ཉྱིད་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ནྱི་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་རྟོགས་པར་བོས་

ཤྱིག །དེ་ལྟར་ཕྱི་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཇྱི་སད་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་

ཐམས་ཅད་པའྱི་དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ངེས་པའོ་ཞེས་མཇུག་

བསྡུ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལས་སོ་སོ་བའྱི་ཐབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གཉྱིས། ལས་

སོ་"སོའྱི
1
་ཐབ་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། ཐབ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགུ་

ལས། དང་པོ་ཞྱི་བའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ངེས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྔར་བསན་པའྱི་ཞེས་

སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦར་ནས། དོན་དངོས་ལ་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་། རྭ་བ་

གསུམ་དང་ཞེས་སོགས་ནྱི་འདྱི་ལྟར། རྭ་བའྱི་བརྒྱད་ཆའྱི་སྒོ་དང་རྟ་བབས་ནྱི་ཞྱི་

བ་ལ་བང་དུ་འགྱུར་རོ། །ལྷོའྱི་ཕོགས་སུ་སོབ་དཔོན་གྱི་གདན་ཏེ། དེ་ཡང་ས་དྷུ་པུ་

ཏས། ཐབ་ཁུང་གྱི་མདུན་དུ་ཁྲུ་དོ་སངས་པའྱི་གནས་སུ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཐབ་ཀྱི་

ཕྱི་མཐའ་ནས་རྭ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་མཐའྱི་བར་གྱི་ཁྲུ་དོའྱི་གནས་ལ། དབུས་སུ་སོབ་

དཔོན་གྱི་གདན་ཏེ། མཆོད་ཡོན་གྱི་གདན་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་གཡོན་དང་། སྦྱིན་སྲེག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༠བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༡ན༡ན།  སྟོའྱི    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༠བ༣ན།  སྟོ་བའྱི
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གྱི་སོད་ཀྱི་གདན་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་གཡས་སུ་བའོ། །འོག་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལ་སྒོ་དང་སོབ་དཔོན་གྱི་གདན་ཕོགས་གང་དུ་བ་བ་གསལ་བར་མ་གསུངས་

པ་དག་ལ་ཡང་། ཞྱི་བ་ལ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་པས་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བ་དགོས་

པས། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་གདན་བདེན་བལ་དུ། སྒོ་

དབང་ལྡན་དུའོ། །བསད་པ་ལ་གདན་ནུབ་ཏུ་སྒོ་ཤར་དུའོ། །བསྐྲད་པ་དང་དབེ་བ་ལ་

གདན་རླུང་དང་སྒོ་མེ་མཚམས་སུའོ། །དབང་ལ་གདན་བང་དང་སྒོ་ལྷོར་རོ། །དགུག་

པ་ལ་གདན་དབང་ལྡན་དུ་སྒོ་བདེན་བལ་དུའོ། །རྨོངས་པ་ལ་གདན་ཤར་དུ་སྒོ་ནུབ་

ཏུའོ། །རེངས་པ་ལ་གདན་མེ་དང་སྒོ་རླུང་དུའོ། །རྒྱས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་དང་མཆོད་

ཡོན་དང་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་སོད་ཀྱི་གདན་རྣམས་ཁྲུ་དོ་གྲུ་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་ཐམས་

ཅད་ལ་ནྱི་ཁྲུ་གང་བ་རང་རང་གྱི་ཐབ་ཀྱི་དབྱིབས་དང་འད་བ་སེ། ཐམས་ཅད་ཀང་

དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་པའྱི་ལྟེ་བ་ལ་རང་རང་གྱི་མཚན་མ་འོག་ནས་འཆད་པ་

དག་གྱིས་མཚན་པའོ། །

གདན་འདྱི་རྣམས་བདག་བསྐེད་གཙོ་བོར་བཏོན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི། རྡུལ་

ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འབེལ་བ་ལ་མདུན་བསྐེད་གཙོ་བོར་བཏོན་པའྱི་དབང་དུ་

བས་ན་འདྱི་ལས་བཟློག་སེ་བ་དགོས་པར་ "རོར་རང་།
1
 དབང་ལེ་སོད། འཆད་པ་ནྱི་

ལེགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲུབ་ལེར་འབྱུང་པོའྱི་མགོན་པོ་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་སུ་དབང་གྱི་སྦྱིན་

སྲེག་ལ། ཐབ་ཀྱི་བང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་སྒོའྱི་ལྷོར་ཐབ་ཀྱི་སྒོ་དང་། ཐབ་ཀྱི་ལྷོར་སོབ་

1 མ་ཕྱི། ༦༤ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༡ན༣ན།  རྟོར་རང་།    བླ། ༩༡བ༣ན།  -རྟོར་
རང་།
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དཔོན་གྱི་གདན་བ་བར་བཤད་དེ། སབས་དེར་འགྲེལ་པ་ལས། དེའྱི་གཡས་མྱིན་དུ་ནྱི་

ཞེས་པས་ཐབ་ཁུང་གྱི་བང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་སྒོའྱི་ལྷོར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཐབ་ཁུང་གྱི་དབུས་སུ་ཡྱི་དྭགས་སོ། ཞེས་དང་། རྒྱུད་ལས། སྔགས་

པས་ཐབ་ཀྱི་གཡས་སུ་ཁག་དང་བཅས་པའྱི་ཤ་རྣམས་དག་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཉྱིད་ནྱི་རབ་

བེད་པ། ཞེས་བཤད་པ་དག་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགྲྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རྱིགས་པ་འདྱིས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདེན་བལ་དུ་དགུག་པའྱི་

ཐབ། ནུབ་ཏུ་རྨོངས་པ། རླུང་དུ་རེངས་པ། བང་དུ་ཞྱི་བ། དབང་ལྡན་དུ་རྒྱས་པ། 

ཤར་དུ་བསད་པ། མེར་དབེ་བསྐྲད་ཀྱི་ཐབ་བ་སེ། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

རོ་རེ་འབར་བའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁྲུ་གཉྱིས་དོར་བར་ཐབ་ཀྱི་ཐྱིག་གྱི་མཐའ་ཡོད་པའོ། །དེ་

ནྱི་སྤྱིར་བཏང་ཡྱིན་ལ། དམྱིགས་བསལ་ལ་རོ་ལངས་སྒྲུབ་པའྱི་སབས་སུ། དཀྱིལ་

འཁོར་དང་ཐབ་ཀྱི་བར་དུ་རོ་རྐང་པ་བརྐང་ནས་བཞག་དགོས་པས་དེ་ལ་ཁྲུ་དོའྱི་

ངེས་པ་མེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། གྲོང་གྱི་བང་དུ་རྒྱས་པ་

དང་། དབང་ལྡན་དུ་ཞྱི་བ་སོགས་ནྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིས་

འགྱུར་ཤེས་རབ་ལ་ཡྱིན་པས། མཚམས་ཀྱི་ཐབ་རྣམས་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་ཕོགས་ཀྱི་

ཐབ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཕོགས་ཤེས་རབ་མཚམས་ཐབས་སུ་བས་པ་ནྱི་བསམ་

པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ལས་སོ་སོ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་མཆུའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དེའྱི་

ཕེད་ཀྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཁས་པ་ རང་། དག་བཞེད་ལ། ཁ་

ཅྱིག་ ཕོགས། རེ་ཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཡྱིན་གྱི། ལས་

སོ་སོ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི་མ་བཤད་པས་རང་བཟོའ་ོཞེས་ཟེར་རོ། །
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གཉྱིས་པ་རྒྱས་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ངེས་པ་ནྱི། རྒྱས་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

དབུས་སུ་མཚན་མ་གང་སོང་གྱི་གནས་སུ་རོ་རེ་ཕར་འགྲོ་བ་ནྱི་འདབ་མ་ལ་རོ་རེ་ལ་

སོགས་པའྱི་མཚན་མའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པ་བསད་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞུའྱི་རྣམ་པའྱི་ཞེས་སོགས་དང་། བཞྱི་པ་དབེ་བའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད་ནྱི། ཟུར་ལྔ་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། ལྔ་པ་དབང་གྱི་ཚིག་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། 

ཟུར་གསུམ་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། དྲུག་པ་དགུག་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ཟུར་

བདུན་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། བདུན་པ་རྨོངས་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ཟུར་དྲུག་

པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། བརྒྱད་པ་རེངས་པའྱི་ཐབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ཟུར་བརྒྱད་པ་

ནྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །དགུ་པ་གདན་དང་ཐབ་སྤྱིའྱི་ཚད་ཀྱི་ངེས་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱི་

གདན་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྣ་བ་ནས་རྣ་བའྱི་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་ཆ་ངེས་པའོ་ཞེས་པ་

འདྱི་སོས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི། ཐབ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བ་ནས་རྣ་བའྱི་བར་རང་རང་གྱི་སྙྱིང་

པོའྱི་ཚད་ཡྱིན་པས། ཟུར་གསུམ་དང་བཞྱི་དང་ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་སོགས་ཟུར་

གྱི་ཆ་ཕྱི་རོལ་ལྷག་པ་བེད་པའྱི་དོན་དུ་གོ་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ ཕོགས། དག་

ནྱི་དཔེར་ན་ཤར་གྱི་བསྐྲད་པའྱི་ཐབ་ཟུར་ལྔ་པའྱི་རྣ་བའམ་ཟུར་ནས་ཟུར་གྱི་བར་གྱི་

ལོགས་རེ་ལ་སོར་བཅུ་བདུན་དང་ནས་གཉྱིས་ཡོད་པས། དེའྱི་ནང་གྱི་པདྨའྱི་རྒྱ་ལ་

ཁྲུ་གཉྱིས་ཡོད་པར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཐབ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པར་བ་བ་ནྱི། ད་ནྱི་ཐབས་རྣམས་

ཀྱི་ཁམས་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་གྱིས་དབྱིབས་དང་མཚན་མ་སོགས་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་

རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བ་བརོད་པར་བ་སེ། འདྱིར་ས་དྷུ་པུ་ཏས། སེང་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་
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མ་དང་མཎྜལ་སྔོན་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དུ་བའྱི་མཎྜལ་དང་མཎྜལ་སེར་པོ་དང་རྱི་

རབ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚན་པའྱི་ཐབ་བའོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། "འགྲེལ
1
་པར་བསད་པ་ལ་

དུས་མེའྱི་མཚན་མས་མཚན་པར་བཤད་པ་ལ་ཟླ་བས་མཚན་པ་དང་། དགུག་པ་

ལ་ལྕགས་ཀྱུའྱི་མཚན་མས་མཚན་པར་བཤད་པ་ལ་དུ་བའྱི་མཎྜལ་གྱིས་མཚན་པ་

སོགས་འགྲེལ་པ་ལས་དངོས་སུ་བརྒལ་ནས་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་སྙྱིང་པོ་མེད་དོ། །འདྱིར་

ཞྱི་བའྱི་ཐབ་ནྱི། ཟླ་བའམ་ཁུ་བའྱི་ཆོས་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཉྱི་མའྱི་མཚན་མ་པདྨས་

མཚན་པ་སེ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོའ།ོ །རྒྱས་པའྱི་ཐབ་ནྱི་ཉྱི་མ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་

ཅན་ཡྱིན་པས་ཐབས་ཀྱི་ཆོས་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཟླ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་

ཞྱི་བ་ལས་ཉྱིས་འགྱུར་ཏེ། ཟླ་བའྱི་མཚན་མ་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་ཁ་དོག་དཀར་

པོའ།ོ །བསད་པའྱི་ཐབ་ནྱི་སྒ་གཅན་གྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ། དབྱིབས་གཞུའྱི་རྣམ་པ་ཁ་

དོག་ནག་པོ་སེ། དུས་མེའྱི་མཚན་མ་གྲྱི་གུག་གྱིས་མཚན་པའོ། །

སྒ་གཅན་དང་དུས་མེའྱི་ལུས་རོགས་པ་དབྱིབས་ཟླ་བ་ཕེད་པ་ཞེས་ རང་། 

གསུངས་པ་ནྱི། གོང་ཉྱིད་དུ། གཞུའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་ཐབ་དབུས་ནས་བཅད་པ་སེ་

ཞེས་ཟླུམ་པོ་དབུས་ནས་བཅད་པར་བཤད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །བསྐྲད་པའྱི་ཐབ་ནྱི་

རླུང་གྱི་དབྱིབས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཟླ་གམ་གྱི་ཟུར་གཉྱིས་མེའྱི་དབྱིབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

ཟུར་གསུམ་དང་འདེས་པས་ཟུར་ལྔ་པ་ཁ་དོག་ནག་པོ་སེ། རང་གྱི་མཚན་མ་རལ་

གྲྱིས་མཚན་པའོ། །ཟུར་གསུམ་པའྱི་ཐབ་ནྱི་དུས་མེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཁ་དོག་དམར་པོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༡བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༢བ༦ན།  འགྲེལ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༢ན༤ན།  འབེལ
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སེ། རང་གྱི་མཚན་མ་མདས་མཚན་པ་ཟུར་གསུམ་པའོ། །དགུག་པའྱི་ཐབ་ནྱི་སའྱི་

ཡོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཟུར་བཞྱི་དང་མེའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཟུར་གསུམ་

འདེས་པས་ཟུར་བདུན་པ་སེ། ལྕགས་ཀྱུའྱི་མཚན་མས་མཚན་པའོ། །ཐབ་ཟུར་དྲུག་

པ་ནྱི་སྒ་གཅན་གྱི་ལུས་དབྱིབས་གཞུ་ལྟ་བུའྱི་ཟུར་གཉྱིས་དང་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ཟུར་བཞྱི་བསོམས་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། སྦྲུལ་གྱི་མཚན་

མས་མཚན་པའོ། །

དེས་ན་རྨོངས་པ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་མཚན་མ་བེད་པ་ནྱི་སའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་གྱིས་

མ་ཡྱིན་གྱི། སྒ་གཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་སྦར་ཞྱིང་བསྲེས་པའྱི་དབང་གྱིའོ། །རེངས་

པའྱི་ཐབ་ནྱི་ལྷུན་པོའྱི་ཕོགས་བཞྱི་དང་སའྱི་ཟུར་བཞྱི་པོ་གཉྱིས་ཀ་ཁ་སྦར་བའྱི་ཡོན་

ཏན་གྱི་དབང་གྱིས་ཟུར་བརྒྱད་པའམ། ཡང་ན་ལྷུན་པོའྱི་རྭ་བཞྱི་དང་སའྱི་ཟུར་བཞྱི་

ཁ་སྦར་བ་སེ་བསོམས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་ཟུར་བརྒྱད་པ་སེ། གཉྱིས་ཀའྱི་

མཚན་མ་ལྕགས་སྒོག་གྱིས་མཚན་པའོ། །གཉྱིས་ཀའྱི་མཚན་མ་ཞེས་པ་ནྱི་རེངས་

པ་དང་ཕུར་གདབ་ཀྱི་མེ་ལྷ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཚན་མ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཞེས་པ་ནྱི་ཐབ་

རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པའོ། །འདྱིར་མཚན་མ་འདྱི་

དང་འདྱིས་མཚན་ཞེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཁ་ཁེར་གྱི་མཚན་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི། །གོང་དུ་

བཤད་པའྱི་ཁ་ཁེར་དང་སྙྱིང་པོའྱི་མཚན་མ་ལས་གནས་གཞན་དུ་འགོད་པའྱི་མཚན་

མ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་འདྱིར་བཤད་དཀྱིལ་འཁོར་གཞན་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བ་བ་ནྱི། སྔར་

ཞེས་པ་ནས། རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི། རྒྱུད་འདྱིར་གསུངས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་
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རྒྱུད་འདུས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་སོམ་པ་ཆེ་

ཆུང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་དེར་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཆོ་

ག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཞར་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བ་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་

སྔོན་དུ་དག་བེད་ཀྱི་དོན་དུ་བདག་ཉྱིད་སྒྲུབ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

སྦོར་བའྱི་ཆོ་ག་དང་། དངོས་གཞྱི་ཆོ་ག་དང་། མཇུག་གྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཐབ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྱིའྱི་མཚམས་

སྦར་ནས། སྦོར་བའྱི་ཆོ་ག་དངོས་འཆད་པ་ནྱི། འདྱིར་དང་པོར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་

རྱིམ་བཞྱིན་ཐབ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཀོད་དེ། བགེགས་ལ་ཕུར་བུས་

བཏབ་ནས་བསང་ཆུས་ཐབ་ཀྱི་ཕོགས་བཅུར་བསང་བར་བ་བ་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་ལ། 

ཆོ་གའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་ལོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་

བསྐེད་དང་མེ་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་བསམ་གཏན། མེ་སྦར་ཏེ་མེ་ལྷ་སྤན་དངས་ནས་སྦྱིན་

སྲེག་བ་བ་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཆོ་ག་དང་མེ་སྦར་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་བས་ནས་མེ་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། ལས་

སོ་སོའྱི་མེ་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་རང་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་དེའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་

དམྱིགས་པ་བས་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་ཤྱིང་། གཞན་དག་ནྱི་མེ་

ལྷ་དེའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་དམྱིགས་ནས་ཞེས་ཟེར་རོ། །དང་པོར་མེ་ལྷ་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁ་

དང་དེ་ནས་ཐབ་ཏུ་མེ་ལྷ་རབ་ཏུ་བཞག་སེ། མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་ཐབ་
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ཏུ་རོ་མཉམ་པར་བས་པ་དེ་ནས་ཆུར་བཅས་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ལ་མཆོད་ཡོན་

ཉྱིད་མེ་ལྷ་མདུན་དུ་དམྱིགས་པ་དེའྱི་རྣལ་འབོར་ལྡན་པས་སྦྱིན་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་

དང་པོར་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁར་པདྨ་དང་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྒོམས་ནས་

དེ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་པར་བས་པ་ཐབ་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ལ་

བཞག་པར་བས་ནས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་མེ་ལྷ་ཇྱི་ལྟ་བུ་བསྐེད་པར་བ་ཞེ་ན། ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་

མེ་ལྷ་ཞལ་གཅྱིག་པ་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་ཕག་བཞྱི་པ་ཞབས་གཉྱིས་པའོ། །ཕག་མཚན་

ནྱི་འདྱིར་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་རྒྱུད་དུ་ལས་ཐམས་ཅད་

པའྱི་མེ་ལྷ་ལ། ཞལ་གཅྱིག་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དུས་ཀྱི་ཕག་གྱི་པདྨ་གཡོན་ན་རྱིལ་བ་

ཆུ་སྐེས་དག་དང་ནྱི། །གཡས་ན་དབྱུག་པ་བགྲང་ཕེང་རལ་པ་ཤྱིན་ཏུ་སེར་སྐ་དམར་

སེར་མྱིག་ལྡན་གོས་དང་བཅས་པ་སེ། ཞེས་བཤད་པ་དང་། དེའྱི་འགྲེལ་པར་ཁ་དོག་

ལང་ཁུ་དང་ཕག་མཚན་རོ་རེ་སོགས་སུ་བཤད་ནས། རྩ་འགྲེལ་མྱི་མཐུན་པ་འདྱི་ཇྱི་

ལྟ་བུ་ཞེས་དཔད་དགོས་པ་འདུག་པ་ལ་འཆད་པ་པོ་གཞན་དག་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་ཞྱིང་། 

མཁས་པ་ རང་། དག་རྩ་བར་བཤད་པ་ལས་འགྲེལ་པས་གདམ་པའྱི་བཤད་པ་གཞན་

མཛད་པའོ་ཞེས་གསུང་པ་ཉྱིད་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔར་ལས་ཐམས་ཅད་

པའྱི་ཐབ་ཀྱི་ཁ་དོག་ལང་ཁུར་བཤད་པ་དེའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འགྲེལ་པར་མེ་ལྷ་སྐུ་

མདོག་ལང་ཁུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་བཤད་ལ། ཕྱི་ནས་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་

པས་རྒྱས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འབས་བཏགས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁ་དོག་བའོ་

ཞེས་ལས་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐབ་དཀར་པོར་བས་ཀང་རུང་བར་བཤད་པ་ལྟར། ཐབ་
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དཀར་པོར་བས་པའྱི་ཚེ་མེ་ལྷ་ཡང་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་

འདྱིའྱི་སབས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་མེ་ལྷ་དཀར་པོའྱི་ཚུལ་འདྱི་གསུངས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་

སེ། དེའྱི་ཚེ་རྒྱས་འདེབས་ཀང་སང་མཐར་རྱིགས་པས་འཐོབ་བོ། །

དེ་ལྟ་བུའྱི་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་པོར་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁར་རོགས་པར་

བ་སེ། དེ་ནས་མེ་ལྷ་དེའྱི་སྙྱིང་ཁར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དེའྱི་སེང་དུ་ཞེས་པ་

ནས། འོད་ཟེར་དེ་ཡྱིས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའྱི་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་བཀུག་ནས་སྙྱིང་ཁའྱི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རོ་མཉམ་པར་

མཛོད་ཅྱིག །འདྱིར་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་དགུག་ནས་ཞེས་ ཇོ། 

ཟེར་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ནམ་མཁའ་ལྟར་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་ཞྱིང་ཁབ་པ་

བཀུག་ཟེར་བ་དག་ལུགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། རྟག་པ་འོད་ཟེར་གྱི་ལྕགས་ཀྱུས་འགུགས་

པ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའྱི་མཚན་གཞྱི་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་དང་

ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་ལ་འདོད་པ་ནྱི་རྱིག་པ་རྣལ་དུ་མྱི་གནས་པའྱི་གཏམ་མོ། །སྙྱིང་ཁའྱི་དེ་

ལྟར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཐབ་ལ་ཡང་ནྱི་དང་པོར་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ཡང་དག་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁ་ལས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས། སྙྱིང་ཁའྱི་མེ་ལྷ་མཐེ་བོའྱི་

ལྕགས་ཀྱུས་ཤུགས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཕྱིར་དངས་ནས་ཐབ་ཀྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་

བ་ལ་མེ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བས་ནས་བཞག་པར་བ་བར་བསན་ནོ། །ཞྱི་

བ་ལ་ཞེས་བ་བ་ནས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་

ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་མེ་སྦར་ཏེ་མེ་ལྷ་སྤན་དངས་ནས་སྦྱིན་སྲེག་བ་བ་ལ་གསུམ། ལས་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།
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དང་མཐུན་པའྱི་མེ་སྦར་བ། མེ་ལྷ་སྤན་དངས་ཤྱིང་མཆོད་"
1
སྦྱིན་སྲེག་བ་བ། མེ་

བཞྱིའྱི་དབེ་བ་དང་རྣམ་དག་སོགས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དང་པོ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། བས་བའྱི་ཤྱིང་

གྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་བས་བའྱི་རོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་ལ། སྔར་བས་བའྱི་རོ་དང་

དེའྱི་ནུས་པ་བསྱིལ་བས་ཞྱི་རྒྱས་ཀྱི་ལས་ལ་ཤྱིས་པར་བཤད་པ་ནྱི། བས་བའྱི་རོ་

ནུས་ཉྱིད་ལས་དེ་དག་ལ་ཤྱིས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་"ཅྱིང་།
2
འདྱིར་བས་བའྱི་རོ་ནུས་

དང་ལྡན་པའྱི་ཤྱིང་ལས་བྱུང་བའྱི་མེ་རེངས་པའྱི་ཐབ་ལ་ཤྱིས་པར་བཤད་པའྱི་ཁད་

པར་ཡོད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལྷ་སྤན་དང་བ་ནྱི། ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་མེ་ལྷ་

བསྐེད་དེ་སྙྱིང་ཁ་ནས་ཕྱུང་བའྱི་མེ་ལྷ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བས་ཤྱིང་མེ་སྦར་ཟྱིན་པ་དེ་

ནས་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ལྷ་སྤན་དང་བར་བ་སེ། ཨེ་ཧྲྱི་གཉྱིས་ཚུར་

བོན་གཉྱིས་སོ། །མཧཱ་བྷུ་ཏ་ནྱི་འབྱུང་པོ་ཆེན་པོ། དེ་ཝ་ལྷ། ར་ཥྱི་དང་སྲོང་། དྭྱི་ཛ་སཏྭ་

ཏ་མ་གཉྱིས་སྐེས་མཆོག །གྲྱི་ཧཱྱི་ཏྭ་"སུ་དྷཾ
3
་མཚོན་ཆ་བཟུང་ནས། མ་ཧཱ་རསྱི་འོད་

ཟེར་ཆེན་པོ། ཨསྱིན་འདྱིར་ནྱི། སཾ་ནྱི་ཧྱི་ཏོ་བྷ་ཝ་ཡང་དག་པར་མཉེས་པར་མཛོད། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༣བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༥བ༣ན།  -པ་    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༢ན།  +པ་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༣བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༥བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༣ན།  ཅྱིང་།    
སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༢ན།  ཞྱིང་།

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ༦༣བ༦ན།  སུ་དྷཾ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༦ན༡ན།  ཡུ་དྷཾ    ཞྟོལ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༥ན།  ཡུ་དྷ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བཛྲ་དྷཱ་ར་ཨཛྙཱ་"པ
1
་ཡ་ཏྱི་ནྱི་རོ་རེ་འཆང་གྱི་བཀའ་བཞྱིན་མཛོད་ཅེས་པ་ཡྱིན་ལ། 

དབང་དུ་བ་བའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྱི། འདྱིར་མཆོད་ཡོན་ཞེས་སོགས་ཏེ། པྲ་བ་ར་

ནྱི་རབ་མཆོག །སད་ཀ་རཾ་ནྱི་བསྙེན་བཀུར་རོ། །མཆོད་སྔགས་ལྷག་མའྱི་དོན་གཞན་

དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་སྦྱིན་སྲེག་བ་བ་ནྱི། དེ་ནས་སྔར་གསུངས་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། སྒྲུབ་

ལེར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་

ལྷའམ་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར་བ་གླང་པོ་ཆེ་ས་བསྲུངས་དཀར་པོ་ལ་ཞོན་པ་བསྒྲུབ་

བའྱི་ཁྱིམ་དུ་བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

གྱིས་སྦྱིན་སྲེག་བའོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན། ལག་པས་ཡམ་ཤྱིང་བསྲེགས་ཏེ་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་མེ་བཞྱིའྱི་དབེ་བ་དང་རྣམ་དག་སོགས་བསན་པ་ནྱི། འབོ་འགྱུར་དང་

དཔང་འགྱུར་གཉྱིས་ཀ་ལས། འདྱིར་མེའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་བརོད་པར་བ་སེ། ཞེས་ལྷ་

ཞེས་པའྱི་ཚིག་མེད་པ་བས་སོ། །འདྱིར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ལྷོའྱི་

མེ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་བཞྱི་པ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་

བརྟེན་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་

པའྱི་དགའ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་སོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་བ་དོན་དམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༣བ༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༥ན།  པ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༥ན༥ན།  བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༦ན༡ན།  བ



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྟོད་ཆ།

  183  

བདེན་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་། དེ་ཉྱིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་དབེར་མྱི་ཕེད་པར་རོ་གཅྱིག་

ཏུ་ཞུགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དོན་དམ་བདེན་པའྱི་ཐ་

སྙད་བས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་སེ། རྒྱུད་གཞན་ལས་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གྱི་ཡེ་

ཤེས་ཞེས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་མེ་དེའྱི་དོན་དུ་བསྲེག་བ་ཐམས་ཅད་མེ་ལ་སྦྱིན་ཞྱིང་བསྲེག་པར་བའོ། །

འདྱིར་བདེན་པ་བཞྱི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ལ་བས་ནས། དེ་

ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སད་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པར་སྨྲ་བ་ ཕོགས། 

དང་། བསྐེད་རྱིམ་བསྒོམ་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆོ་གས་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་

མ་ཡྱིན་པར་སྨྲས་པ་ཁས་བངས་འགལ་བ་དང་དེ་ཡྱིད་ལ་ཞོག་ཅྱིག །བདེ་གཤེགས་

སྙྱིང་པོ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པར་སྨྲ་བ་ དོལ། ནྱི། རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཆོས་

ཉྱིད་ཐོབ་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་དགོས་པར་འདོད་པ་བླུན་པོའྱི་འཇུག་

པའོ། །སྔར་ནས་ཡོད་ཀང་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་དོན་དུ་བེད་

པ་ཉྱིད། བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ན་ནྱི། 

མཆོག་ཏུ་མྱི་མཁས་པའྱི་སྨྲ་བ་སེ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་སྨྲ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཀུན་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཆོས་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

ལ་བས་ནས། དེའྱི་དོན་དུ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པར་གཞུང་ལུགས་

ཐམས་ཅད་ལས་བསན་པར་སྨྲ་བ་ "སྔ་མ།
1
 དང་། རྣལ་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་དེའྱི་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༤བ༢ན།  སྔ་མ།    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༦ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༧ན༡ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༥བ༣ན།  ངམ།
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དུ་བེད་པར་ ཕོགས། སྨྲ་བ་དག་ནྱི་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བ་སེ། རྱིག་བེད་པ་དག་ཏུ་ལྷན་

ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པར་ཤེས་རྱིག་ལྡན་

པ་སུ་ཞྱིག་སྨྲ་བར་བེད། དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་བེད་ཀྱི་མཐའ་ལས་སྨྲས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག་ རང་། འདྱི་ལྟར། ཤ་ཟའྱི་མེ་ནྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་

མེ་སེ། དེའྱི་དོན་དུ་གནས་སབས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡྱིན་པས། 

རྱིང་དུ་འགྲོ་སེ་སང་བའོ། །

རྱི་ཀ་ནྱི་ངེས་བརོད་ཀྱི་རྱིག་བེད་དེ། དེ་འཛིན་པའྱི་བམ་ཟེས་མཆོད་པ་ལྷོའྱི་མེ་

ཡང་གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་དགུག་པ་སེ་འཆྱི་བར་འགྱུར་ཏེ་སང་བའོ། །ལྷ་དང་སྐེ་

དགུ་སོགས་ལས་བསྲེག་བ་འཛིན་པ་ནྱི་ཁྱིམ་བདག་གྱི་མེ་སེ། དེ་ཡང་ལྷའྱི་འགྲོ་བར་

གཏོགས་པས་སང་བ་ཡྱིན་ལ། བདེན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་གཞན་སྐེས་རྱིག་བེད་འདྱིའྱི་

དེའྱི་དོན་དུ་ལྷ་དང་སྐེ་དགུ་སོགས་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་སྲེག་བེད་ཅེས་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་

སེ། ཚིགས་བཅད་འདྱི་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཡྱིན་ཞྱིང་འགྲེལ་པ་མེད་པས་

དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་དཀའ་བར་སང་ངོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །རོགས་རྱིམ་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པ་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཚིག་གྱི་དོན་དུ་འོང་བའྱི་

དོགས་པ་ཙམ་ཡང་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། ཡང་གཞན་ ངམ། དག་ནྱི་ཤ་ཟའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་

མེ་ལ་ཐག་རྱིང་དུ་བདག་ཉྱིད་འགྲོ་བར་བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་དང་ཕད་ན་རྱི་ཀ་

དང་སྲོང་གྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཆེད་དུ་རབ་ཏུ་འཛིན་པས་གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ཀྱི་

གནས་སུ་འཇྱིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་རྒྱུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་འདྱི་ཉྱིད་དུ་ནྱི་མེ་གཞན་ཡེ་ཤེས་ལས་སྐེས་པའྱི་མེ་མཆོད་པའྱི་དོན་
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དུ་རྱིག་བེད་ལས་འབྱུང་བའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ། ལྷ་མཆོད་པ་དང་། སྐེ་

དགུའྱི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་དང་། སོགས་པས་མཐོ་རྱིས་ཐར་པ་ཐོབ་པའྱི་དོན་ལས་

བསྲེག་བ་མར་ལ་སོགས་པའྱི་བསྲེག་བླུགས་འཛིན་པ་སེ་སྦྱིན་ནོ། ཞེས་པ་རྱིག་

བེད་ཀྱི་དོན་ཏེ། འདྱིར་སྲེག་"བླུགས
1
་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་

སེ། འདྱིར་བསྲེག་བླུགས་སྦྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་དོ། ཞེས་འཆད་དོ། །འདྱི་ལྟར་ན་ཡང་རྐང་

པ་དང་པོ་གཉྱིས་རྱིག་བེད་པ་རྟ་གཙང་མ་ལ་སོགས་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་

བེད་པའྱི་ལུགས་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཚིག་ཏུ་སོང་ཞྱིང་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ཐར་

པའྱི་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ལས་སྐེས་པའྱི་མེ་མཆོད་པའྱི་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པ་ལ་བཤད་པ་

ཡང་རྱིག་བེད་ཀྱི་ལུགས་སུ་བཞག་དཀའོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། གྱིས་ནྱི་ཤ་ཟའྱི་མེ་རྱིང་

དུ་སོང་ཞྱིང་། གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་འགྲོ་བའྱི་ལྷོའྱི་མེ་ཡང་སོང་ལ། ཡེ་ཤེས་ལས་

སྐེས་པའྱི་མེ་འདྱི་ལྷ་དང་སྐེ་དགུ་སོགས་ལས་བསྲེག་བ་འཛིན་ཞེས་སྨྲ་སེ། དེའྱི་

ལུགས་ལ་ཡེ་ཤེས་ལས་སྐེས་པའྱི་མེ་འཇོག་ཚུལ་དཀའ་ཞྱིང་། ཤ་ཟའྱི་མེ་མཆོད་

སྦྱིན་གྱི་མེ་ལ་བཤད་མ་ཐག་ཡྱིན་པས། རྱིག་བེད་པ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེ་སོང་བར་

འདོད་པ་ལ་བཤད་ན། རྱིག་བེད་པ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་རྱིག་བེད་སོང་བར་འདོད་དགོས་

སུ་དོགས་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་བེད་པའྱི་གཞུང་འདྱི་རང་ལུགས་

དང་མཐུན་པར་བསྒྱིགས་ནས་འཆད་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་པས་འཆད་དཀའ་བ་ཐོག་

ཏུ་བབ་པར་སང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་མེ་གསུམ་པ་སངས་ནས་བཞྱི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་མཆོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༥ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༧བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༦ན༤ན།  བླུགས    
སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༦བ༥ན།  ལུགས
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པའྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་སྲེག་བེད་པ་རྱིག་བེད་པ་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁུངས་སུ་དངས་པར་

བས་ན་སྐོན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བས་དེ་མྱིན་ནོ། །

འོ་ན་ཅྱི་ཞྱིག་ལ་དངས་ཤེ་ན། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེ་ནྱི་ཤ་ཟའྱི་མེ་ལ་བ་བ་དང་། ཤ་

ཟའྱི་མེའྱི་དོན་ཡང་བསྲེག་བ་འཛིན་པའམ་ཟ་བ་ལ་བེད་པ་འདྱིར་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་

དུ་རྱིག་བེད་ཀྱི་གསང་བའྱི་མཐའ་ལས་སྨྲས་པ། ཞེས་ཁུངས་སུ་དངས་པ་ཡྱིན་

ནོ། །དེ་ཡང་ཤ་ཟའྱི་མེ་ལས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འགྱུར་གང་ལ་ཡང་མེད་ཅྱིང་། ཤ་ཟའྱི་

མེ་སོང་བའྱི་དོན་དུ་བས་ནས། རྱིང་དུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་ཐག་རྱིང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བེད་པ་

ནྱི། ཤ་ཟའྱི་མེ་ལས་ཞེས་བཤད་པར་སོང་ལ་གཞུང་ཉྱིད་ན་ལས་ཞེས་པའྱི་ས་མེད་

པས་ཤ་ཟའྱི་མེ་ལ་འགྲོ། ཞེས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སོང་ཞྱིང་རྱིང་དུ་

ཞེས་པ་ཡང་ཐག་རྱིང་དུ་ཞེས་པ་ལ་འཆད་དགོས་པར་མ་ངེས་སོ། །དེས་ན་འདྱི་ལྟར་

མངོན་ཏེ། བདག་ཤ་ཟའྱི་མེ་ལྷ་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྲེག་བླུགས་སྦྱིན་པའྱི་སད་དུ་མཆོད་

སྦྱིན་གྱི་གནས་སུ་འགྲོའ།ོ །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། རྱི་ཀ་སེ་ངེས་བརོད་ཀྱི་

གཞུང་ལས་འབྱུང་བའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་འདྱིས་གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་དུ་

རྒྱུག་པ་ལས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཞྱིང་། མཐོ་རྱིས་ཀྱི་གནས་འདྱི་ཉྱིད་དུ་ནྱི་འདོད་པའྱི་བདེ་

བ་ཁད་པར་ཅན་མོང་བའྱི་དོན་དུ་གཞན་རྱིག་བེད་ལས་སྐེས་པའྱི་མེ་འདྱི་ལྷ་དང་སྐེ་

དགུ་སོགས་ལས་མར་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེག་བ་འཛིན་པར་བེད་ཅེས་པ་རྱིག་བེད་ཀྱི་

དོན་ཏེ། འདྱིར་ཡང་ཤ་ཟའྱི་མེའྱི་དོན་ནྱི་བསྲེག་བ་འཛིན་པའྱི་མེ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཉྱིད་

དོ། །རྱི་ཀ་ངེས་བརོད་ཀྱི་མྱིང་དང་། རྱིག་བེད་སྐེས་ཞེས་པ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེའྱི་མྱིང་

དུ་འཆྱི་མེད་མཛོད་ལས་བཤད་དོ། །མེ་ལྷ་སྤན་དངས་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་བ་བའྱི་
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བར་གྱི་གཞུང་འདྱི་དག་གསུངས་པའྱི་སབས་ཀྱི་དོན་གང་ཡྱིན་པ་རྟོགས་པ་གལ་ཆེ་

བ་ལ་ཡྱིད་བརྟན་ཡོད་པ་ཉུང་བར་སང་ངོ་། །

དེ་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གང་ལ་སྲེག་བླུགས་སྦྱིན་པའྱི་ཡུལ་མེ་ལྷ་ལ་འདས་པ་དང་

འཇྱིག་རྟེན་པ་གཉྱིས་ཡོད་པར་ཤེས་པའྱི་དོན་དུ། སྔགས་སྔ་མའྱི་དོན་ལས་འདས་

པའྱི་མེའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། སྔགས་ཕྱི་མའྱི་དོན་ལས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེའྱི་

དབང་དུ་བས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་སབས་འདྱིར་ཤ་ཟའྱི་མེའམ་མཆོད་སྦྱིན་

གྱི་མེ་གཙོ་བོ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཡྱིན་པར་སྔགས་ཀྱི་

ཚིག་འདྱི་ཡྱིས་ཤེས་ཏེ། སརྦ་ནྱི་ཐམས་ཅད། "པཱ་པཾ
1
་སྱིག་པ། ད་ཧ་ན་བསྲེགས་པ། 

བཛྲ་ཨགྱི་རོ་རེ་མེ། བཛྲ་ས་ཏྭ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ། སརྦ་"པཱ་པཾ
2
་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད། 

ད་ཧ་ད་ཧ་བསྲེགས་བསྲེགས་ཞེས་པའྱི་སྔགས་དོན་གྱི་ངེས་པ་ལས་འདོད་པའྱི་མེ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷ་སྤན་དངས་ནས་བསྲེག་བླུགས་སྦྱིན་པར་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷ་

ལ་བསྲེག་བླུགས་སྦྱིན་པར་སྔགས་དེ་ཉྱིད་ལས་ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཁྱིམ་གྱི་བདག་

པོ་ཉྱི་མའྱི་མེ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེ་ལྷ་ཡང་སྤན་དངས་ནས་བསྲེག་བླུགས་སྦྱིན་དགོས་

པར། འདྱིར་བསྲེག་བའྱི་འཛིན་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལས་ནྱི་ཤེས་ཏེ། བཛྲ་ཨཱ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༥བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༧ན༤ན།  པཱ་པཾ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༩༨བ༥ན། བཱ་བཾ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༥བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༧བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༧ན༤ན།  པཱ་པཾ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༩༨བ༥ན། བཱ་བཾ
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ན་ལ་རོ་རེའྱི་མེ། སརྦ་"བྷཱུ
1
་ཏ་ན་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད། "ཛ་ལ་ཡ

2
་འབར་བར་མཛོད། 

སརྦཱན་བྷསྱི་ཀུ་རུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་མཛོད། གང་ན། སརྦ་ཛ་ན་དུཥྚན་ཅེས་པ་

སྐེ་བོ་གདུག་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ། ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པའྱི་སྔགས་དོན་གྱི་ངེས་པ་

ལས་སོ། །

འོ་ན་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེ་ལྷ་དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱིམ་གྱི་བདག་པོ་ཉྱི་མ་དེ་

ཉྱིད་གཟའ་བདུན་གྱི་དབེ་བས་ལྕེ་བདུན་པ་དང་། ལྕེ་བདུན་པོ་དེ་རྣམ་པར་དག་པས་

ལས་སོ་སོ་ལ་མེ་ལྷ་བདུན་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་བཤད་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ཉྱི་མ་དེ་ཉྱིད་

ཅེས་སོགས་ཏེ། ཡང་ན་བསད་པ་ལ་མཇུག་རྱིངས་རྣམ་པར་དག་པས་ཞེས་པ་ནས། 

འདྱིར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལས་ཕོགས་གཞན་ལས་རབ་འབམས་ཀྱི་སབས་ཀྱི་ལས་

སོ་སོ་སྒྲུབ་པའྱི་མེ་ལྷའྱི་ངེས་པ་སེ། སབས་དེར་ལྷ་རྣམས་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་

པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གོང་དུ་བསད་བསྐྲད་དབེ་བ་སེན་པའྱི་ལྕེ་ལས་

སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་། འདྱིར་བསད་པ་མཇུག་རྱིངས་དག་པ་དང་དབེ་བ་ལ་སེན་

པ་དག་པར་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ། གཟའ་སེན་པའྱི་ལོངས་

སྤོད་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་ནས། སྔ་མ་ཕེད་མཇུག་རྱིངས་ཀྱི་ལོངས་སྤད་བ་དང་། ཕྱི་མ་

ཕེད་སེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལོངས་སྤད་བའྱི་དབེ་བས་འདྱིར་བསན་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ལས་

ཐམས་ཅད་པ་ལ་སྒ་གཅན་རྣམ་པར་དག་པ་དང་དུས་མེ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། སྒ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༥བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༨ན༢ན།  བྷཱུ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༧ན༦ན།  བྷཱ    
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༩ན༡ན།  བྷུ

2 མ་ཕྱི།་༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༥བ༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༧ན༦ན།  ཛ་ལ་ཡ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༨ན༢ན། 
ཛྭ་ལ་ཡ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༩ན༡ན། ཛྭ་ལ་ལ
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གཅན་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པས་སྐེ་བའྱི་ཆོས་ཉྱིད་དང་། དུས་མེ་སའྱི་ཁམས་

འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་མེ་ལྷ་རྣམས་ལ་བཞུགས་སབས་དངོས་སུ་

མ་གསུངས་པས་ཇྱི་ལྟར་བ་སྙམ་ན། སྒྲུབ་ལེར་ཚོགས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱི་བ་

ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྱི་སབས་སུ། ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་པདྨའྱི་

གདན་གྱིས་གནས་པས་ཞྱི་རྒྱས་དང་། སྒ་གཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཁོ་བོ་གཡས་

བརྐང་གྱི་སབས་ཀྱིས་གནས་པས་བསད་བསྐྲད་དང་། ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ས་

གའྱི་སབས་ཀྱིས་གནས་པས་དབང་དགུག་དང་། དུས་མེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཟླུམ་

པོའྱི་སབས་ཀྱིས་གནས་པས་རྨོངས་རེངས་དང་། རོ་རེའྱི་གདན་གྱིས་ལས་ཐམས་

ཅད་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་དེ་དང་མཚུངས་པར་བ་བའམ། ཡང་ན་སོབ་དཔོན་

གྱི་བཞུགས་སངས་བཞྱིན་བས་ཀང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །

འདོད་པའྱི་མེ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པ། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེ་ལྷ་ནྱི་རང་གྱི་ལྷག་

པའྱི་ལྷ་སེ། གཟའ་བདུན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་

འདེབས་ཀྱི་བདག་པོའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁབ་པར་བེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཞེས་

བ་བ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱིས་སར་བཤད་པའྱི་ཆོ་གས་མཆོད་པར་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་ 

ངམ། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མེ་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་མེ་ལྷ་སེ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་གོང་དུ་སྔགས་ཀྱི་

ངེས་པ་ལས་འདས་པའྱི་མེར་བསྒྲུབས་པའྱི་འདོད་པའྱི་མེའྱི་དོན་མ་གོ་ཞྱིང་འཇྱིག་

རྟེན་པའྱི་མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ལྷའྱི་ཁད་པར་མ་ཕེད་པའོ། །འཇྱིག་

རྟེན་པ་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་མེ་ལྷ་གཉྱིས་ཀ་སྤན་དངས་པ་རྣམ་དག་དང་

བཅས་པའྱི་ངེས་པའོ། །
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བཞྱི་པ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་ཚུལ་སར་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་མཆོག་

སྦྱིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ༀ་ཧྲ
ྲླ
 ཾ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་

སྔགས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་གསུངས་པ་ནྱི་དག་པོའྱི་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ལ། ཞྱི་རྒྱས་

ལ་ༀ་ཧྲ່ཱ་ཧྲ່ཱ་ཞེས་སོགས་ལུགས་འབྱུང་དུ་བརོད་པར་བའོ། །ལྷུན་པོ་ལ་ཞལ་བཞྱིའོ་

ཞེས་པས་བགྲང་ཕེང་གྱི་ལྷུན་པོ་སེ་མདོ་འཛིན་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དག་

པའྱི་ཞལ་རེ་གདོང་བཞྱི་པ་བའོ་ཞེས་བསན་ནོ། །མར་གྱིས་སྲེག་བླུགས་ཕུལ་ཏེ་ཞེས་

བ་བའྱི་བར་གཞན་དག་ནྱི་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཆོ་ག་དང་མེ་སྦར་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསན་པ་

ནྱི། དེ་ནས་ཟན་དང་ཆུ་བཟུང་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཆོ་ག་ཡྱིན་པར་

འགྲེལ་པའྱི་ཚིག་ལས་གསལ་ལ། རྭ་"པ
1
་དག་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་གཏོར་མར་

སྨྲ་སེ། དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རབ་ཏུ་གཏོར་ནས་ཞེས་པ་ལ་བསམ་པར་སང་ངོ་། །དེ་ལ་བྷུ་

ར་ཞེས་པ་ས་འོག །བྷུ་"ཝ
2
་ས་སེངས་སྭཱ་ཧཱ་རྒྱས་པ། ན་མོ་དེ་བེ་བྷྱཿ ནྱི་མཆོད་དོ་ལྷ་

རྣམས་ལ་ཞེས་པའོ། །སྭསྱི་"པྲ
3
་ཛཱ་བྷྱཿ ནྱི་ལེགས་པར་གྱུར་ཅྱིག་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ། རཱ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩ན༣ན།  པ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠ན༤ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༢ན།  བ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༢ན།  ཝ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠ན༥ན།  ཝཿ 

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༢ན།  པྲ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠ན༥ན།  བ
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ཛ་བྷྱཿ ནྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ། སྭཱ་ཧཱ་"པྱི
1
་ཏྱི་བྷྱཿ ནྱི་མ་མོ་རྣམས་ལ། ཨ་ཨཾ་བྷུ་ཏེ་བྷྱཿ ནྱི་

ཚིམ་པ་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ། བ་ཥ་"ཌེ
2
་ན་ད་ཡ་ནྱི་དབང་པོ་རྣམས་མཉེས་པའྱི་ཞེས་

བ་བ་སེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི། དེ་ལྟར་རྱིམ་པ་ཡྱིས་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། སར་

ཡང་མཆོད་ནས་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨའྱི་དབུགས་ནང་དུ་འཇུག་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

མེ་ལྷ་ནྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མེ་ལྷ་ནྱི་རང་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་

གསོལ་བར་བ་སེ། ཛཿ དགུག་པའྱི་ས་བོན་ནོ། །གཙྪ་གཙྪ་ནྱི་བོན་བོན། གང་ན་མཧཱ་

རསྱིའོ། །གང་དུ་ན་སྭསྠ་ནཾ་རང་གྱི་གནས་སུའོ། །སཾ་ཏྱི་སོ་ཧོ་ནྱི་ཡང་དག་པར་མཉེས་

པ། པུ་ན་རཱ་ག་མྱི་ཥྱ་སྱི་ནྱི་སར་ཡང་བོན་པར་མཛོད། དེ་བ་སྱ་ལྷའྱི། ཡ་དཱ་ཨ་ཧཱ་

"མ་
3
མྱི་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་སྤན་དངས་པ་ནའོ། །སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདྱིས་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་མེ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། ཞེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནས་དབང་བསྐུར་

བའྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་"བདེན
4
་པའྱི་ཚིག་གོ །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༣ན།  པྱི    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠ན༦ན།  བྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༦བ༦ན།  ཌེ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠ན༦ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༣ན།  ཌྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧བ༧ན།  མ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠བ༣ན།  ཡ་
ཏ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ཡ་ཏེ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩བ༢ན།  བདེན    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠བ༣ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༦ན།  འདྲེན
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གཉྱིས་པ་ཞར་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བ་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྔོན་དུ་དག་

བེད་ཀྱི་དོན་དུ་བདུད་རྩྱི་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ་ནྱི། ཕྱི་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དབང་བདུན་

ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྔོན་དུ་ཁ་དག་པར་བ་བ་དང་

གཏོར་མ་དང་མཆོད་རས་ལ་སོགས་པ་བསང་ཞྱིང་དག་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་ཤ་ལྔ་

བདུད་རྩྱི་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བདུད་རྩྱི་སྒྲུབ་ཅྱིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་དོན་ཏེ། 

སའྱི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐོག་མ་ཉྱིད་དུ་བདུད་རྩྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ཆོ་གར་བརོད་ཟྱིན་པ་ལྟར་རོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་

གའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཆོ་ག་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར་

འདྱིར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྔོན་དུ་

སྦྱིན་སྲེག་བ་བའྱི་ཚུལ་ཇྱི་སད་བཤད་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅྱིང་མཆོད་པ་ལ་ལྔ། སྦྱིན་སྲེག་གྱི་སྔོན་

དུ་མཚན་མ་བྱིས་ཚར་ནས་བུམ་པ་སོགས་དགོད་པ། བདག་བསྐེད་བསྒོམས་ནས་

དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བའྱི་གནས་བསན་པ་ཞར་

བྱུང་དང་བཅས་པ། བཟླས་མཆོད་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་སོ་སོ་ལ་"ཤེས
1
་དགོས་པའྱི་

སྔགས་ཀྱི་ངེས་པ་བཤད། དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རང་གྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་པ་ནས། གྲུབ་པར་གྱུར་

ཅྱིང་། ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་འདྱི་དག་དང་། སྦྱིན་སྲེག་གྱི་དང་པོར་ཞེས་བ་བ་འདྱི་དག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༧ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༡བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༩ན༤ན།  ཤེས    སྐུ། 
༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༩བ༦ན།  བྱེད
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སྦེལ་བའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ལས། སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །སྦྱིན་སྲེག་གྱི་དང་

པོ་སེ་སྔོན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཚན་མ་བྱི་བ་དང་བུམ་པ་དགོད་པ་སོགས་ཟྱིན་

ནས། སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བ། ཞེས་སོན་པ་ཡྱིན་ལ། བུམ་པ་དགོད་པ་བས་

ཟྱིན་པ་ནྱི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས། བདག་བསྐེད་དང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་

སྦྱིན་སྲེག་གྱི་སྔོན་དུ་ཟྱིན་པར་བེད་པ་དོན་གྱིས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ལྟར་

འགྱུར་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་བྱིས་ནས་མཚན་མ་དགོད། དེ་ནས་བུམ་པ་དགོད་ཅྱིང་

རྒྱན་དགྲམ། དེ་ནས་བདག་བསྐེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་བས་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རེས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་པར་གྱུར་ནས་དབང་བསྐུར་བ་

ལ་འཇུག་པར་བའོ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཕྱི་ནས་སོབ་མ་ལ་ནྱི་དབང་བསྐུར་ཞེས་

སོགས་ཀྱི་དོན་ཡང་དེ་ཉྱིད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱིར་དབང་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

བསམ་གཏན་དུ་བྱིས་ཤྱིང་བུམ་པ་སོགས་དགོད་པར་བས་པའྱི་རེས་སུ་བ་བར་

བཤད་པའྱི་སྦྱིན་སྲེག་འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ནས་མཆོད་པའྱི་

ཡན་ལག་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །སྐུད་པ་ལྔ་ཡྱིས་གང་དཀྲྱིས་པ་ནྱི། 

བུམ་པའྱི་མགུལ་ཆྱིངས་ཀྱི་གོས་ཀྱི་སེང་དུ་དཀྲྱི་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་སྔར་བཤད་ཅྱིང་། 

ཕོགས་གཞན་ལས་ནྱི། ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པའྱི་སྲད་བུ་དཀར་པོ་བདུན་གྱིས་དཀྲྱི་

བར་བཤད་དོ། །འདྱིར་བཅུ་གཅྱིག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་ཆེན་པོ་དུང་ཆོས་

སུ་བཤད་པ་འདྱི་ནྱི། དུང་ཆོས་སུ་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བུམ་པའྱི་ཐ་

སྙད་མཛད་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ཡང་བུམ་པ་གཞན་རྣམས་སུ་རང་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་

འབའ་ཞྱིག་བསྐེད་ལ། འདྱིར་ལྷ་རོགས་པར་བསྐེད་པས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  194  

བུམ་པར་གསུངས་སོ། །ཕོགས་གཞན་དག་ཏུ་བུམ་པའྱི་ཁར་འཇོག་པའྱི་དུང་ཆོས་

མཆོད་ཡོན་གྱི་སོད་དུ་བཤད་པས་ལྷ་མྱི་བསྐེད་ཀྱི། རོ་རེ་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆུ་བསྒྲུབས་

ནས། དེས་བུམ་ནང་གྱི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་མཆོད་ཡོན་

གྱི་སོད་དུ་བར་མྱི་རུང་སེ། འོག་ཏུ་བུམ་རས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཚང་བར་འདྱིར་

འཇུག་པར་བཤད་ཀྱི་མཆོད་ཡོན་གྱི་རས་འདྱི་ལ་ལྡུགས་པར་མ་བཤད་ཅྱིང་། དབང་

བདུན་གྱི་སབས་སུ་སོབ་མ་ལ་ཆུ་དབང་ཐམས་ཅད་འདྱིས་བསྐུར་བར་བཤད་ལ། ལྷ་

མྱི་བསྐེད་པའྱི་མཆོད་ཡོན་གྱིས་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ལུགས་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་བས་ན་ལས་བུམ་ཡང་འདྱི་ལས་ལོགས་པར་མ་བཤད་ཅྱིང་། འདྱིས་ལས་

བུམ་གྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བེད་པར་འདྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་དང་རྒྱུད་

གཞན་གྱི་དབང་དུ་མཛད་པའྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་དག་ལ་ནྱི་འདྱིར་མ་ཟད་ཆོ་གའྱི་

རྣམ་བཞག་མྱི་འད་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བས་མ་འདེས་པར་ཕེད་པར་བའོ། །

ཁ་ཅྱིག་བརྟག་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་མཚོ་སྐེས་ཀྱིས། སྔར་གསུངས་པའྱི་བུམ་

པ་ལས། །ཐམས་ཅད་ཆུ་ལས་ཁམ་ཕོར་དུ། །ཉུང་ཟད་བླུགས་ཏེ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། །བུམ་

པ་བཾ་ལས་སྐེས་པ་ཡྱིས། །རྱིན་ཆེན་བུམ་པའྱི་སེང་བཞག་བ། །དེར་ནྱི་ལྷ་རྣམས་

སྐེད་བ་སེ། ཞེས་པ་དངས་ནས། འདྱིར་དུང་ཆོས་སུ་ལྷ་བསྐེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་

འབེལ་མེད་ཀྱི། འདྱིར་ལྷ་བསྐེད་དགོས་པ་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་ལ་བརྟེན་ཏེ། སྒྲུབ་ན་

ལེགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་བདག་བསྐེད་བསྒོམས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། 

ཐོག་མར་བདག་བསྐེད་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བསྒོམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་ཤར་གྱི་ཞལ་
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དུ་འདུག་སེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས། བདག་བསྐེད་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་ཡར་བཅད་རོགས་

པར་བསྒོམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའྱི་སྔོན་དུ་བ་བར་སོན་པའོ། །

དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་གནས་པ་བེད་པའྱི་ཚུལ། བ་མ་

ཤེས་རབ་སེང་གེས། སོབ་དཔོན་གོམས་པ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་རྡུལ་ཚོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་འདུག་པར་མོས་ནས་བདག་བསྐེད་བསྒོམ་པ་དང་། རྡུལ་

ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་འཇུག་པ་གཅྱིག་གྱིས་བེད་ལ། སོབ་དཔོན་གོམས་

པ་ཆུང་བ་སོགས་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བེད་པར་འཆད་ཀང་། འདྱིར་

བདག་མདུན་ཐ་དད་དུ་བས་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་ལུགས་སུ་གསལ་བས་དེ་ལྟར་བ་བར་

ཆོས་རེ་བུ་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ་། །དེ་བས་ན་འདྱི་ལྟར་བཤད་པར་བ་

སེ། བདག་བསྐེད་རོགས་པར་བསྒོམས་ཤྱིང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཉེར་བསྡུ་བས་ནས་

རང་ཉྱིད་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པ་བས་པ་དེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

དུ་བསྒོམས་ནས། དེའྱི་རེས་སུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

ཆོ་གས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་རོ་མཉམ་དུ་བ་སེ། དེ་

ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་གཙོ་བོར་དབང་བསྐུར་བའྱི་དོན་དུའོ། །དེ་ལ་

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། རང་གྱི་སྙྱིང་ཁ་ནས་སྤོས་པའྱི་

རོ་རེས་ཤུགས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤན་དངས་པ། རང་གྱི་སྤྱི་བོ་ནས་

བཅུག་སེ། ཐུགས་ཀར་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྱི་མེས་ཞུ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡུམ་

གྱི་པདྨར་ཕྱུང་བ་ལས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་
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པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་ཐབས་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རོ་

རེ་པདྨར་སྦར་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་སྐེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། དེ་ཉྱིད་ཁོ་བོའྱི་

དབང་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིས་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ནས་དངས་ཤྱིང་། ཁོ་བོ་ལྷག་མ་བཞྱིས་

དམ་ཚིག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དགུག་གཞུག་བཅྱིང་མཉེས་པར་བེད་པའྱི་དོན་ཏེ། ཛཿ 

ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་དག་གྱིས་སོ། །རོ་མཉམ་དུ་བེད་པ་ནྱི། ཧྱི་ཡྱིག་གྱིས་

བེད་པར་དོན་གྱིས་འཐོབ་ལ། སྔར་ས་གོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁར་བཏེག་པ་

ཡང་། འདྱིར་དམ་ཚིག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྲེ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལྔ་བསྲེས་སུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བའྱི་གནས་བསན་པ་ཞར་བྱུང་དང་

བཅས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་པ། རྭ་འགྱུར་དུ་དེ་ལྟར་ཞེས་པ་ལེགས་ཏེ་འདྱི་ལྟར་རབ་

གནས་བས་པ་དེ་ནས་རབ་གནས་བས་ཏེ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །ཇྱི་སད་བཤད་

པ་དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་གནས་པ་བ་སེ་མཆོད་པ་དབུལ་བར་བའོ། །གོ་རྱིམ་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ནས། དེ་ནས་མཆོད་པ་གཞན་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་འབུལ་བ་ཤེས་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་མ་ཐག་

མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའྱི་ཆོ་ག་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་

མཆོད་ཡོན་གྱི་སོད་ལ་སོགས་པ་སྔར་བརོད་པའྱི་ཆོ་གས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་ནས། 

སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྱི་མཆོད་ཡོན་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་"
1
གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བས་ནས་དེར་དབུལ་བར་བའོ། །སྔགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༦༨བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༣ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༡ན༤ན།  -དཀྱྱིལ་
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དོན་ནྱི་མཆོད་ཕེང་དུ་མཆན་བུར་བས་ཟྱིན་ཏོ། །

དྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་བ་བ་ཡང་དེ་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པའྱི་མདུན་

དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་པ་ལས། འདྱིར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི། 

རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཡ་གལ་གྱི་རྣམ་རྒྱལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་ཀྱི་བུམ་

པའྱི་ནུབ་ཏུ་ཡང་བཀོད་པ་དེ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་མདུན་དུ་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའྱི་དྱིའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་བེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་བུམ་པ་ལྔའྱི་བ་བ་ལ་ཤར་གྱི་སའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་སེ། དེའྱི་སེང་དུ་དྲུག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ་དུང་ངོ་། ཞེས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས། རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པའྱི་མདུན་དུ། ཞེས་གསུངས་ལ། བུམ་པ་བཅུའྱི་ཕོགས་ལ་ནྱི། རྣམ་

པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོ་མདུན་དུའོ། །དེར་སྔར་གསུངས་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་ཏུའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་མཆོད་ཡོན་དང་། ཉེར་སྤོད་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་གྲངས་

དང་མཉམ་པ་དབུལ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྡུལ་ཚོན་གྱི་ས་ལ་ནྱི། ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་དངོས་སུ་དོར་བས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་རབ་གནས་བས་ཤྱིང་། གཤེགས་སུ་མ་གསོལ་བར་བསུབས་པ་ལས་མཆོད་

རྟེན་འཇྱིག་པའྱི་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་པའྱི་དགག་བ་འདེན་སྲྱིད་པ་དང་། དེའྱི་ཞར་ལས་བྱུང་

བའྱི་སྒོ་ནས་སོབ་མས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་མེ་ཏོག་འདོར་བའང་རྡུལ་ཚོན་

འཁྟོར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་མ་ཐག་མཆྟོད་ཡྟོན་འབུལ་བའྱི་ཆྟོ་ག་གསུངས་སྟོ། །དེ་ཡང་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་མཆྟོད་ཡྟོན་གྱི་སྣྟོད་ལ་
སྟོགས་པ་སྔར་བརྟོད་པའྱི་ཆྟོ་གས་མཆྟོད་ཡྟོན་ཕུལ་ནས། སྔགས་ཀྱྱི་ཚིག་འདྱིས་གསྟོལ་བ་འདེབས་པའྱི་མཆྟོད་ཡྟོན་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་
གྱི་དཀྱྱིལ་འཁྟོར་    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༢ན༡ན།  +དཀྱྱིལ་འཁྟོར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་མ་ཐག་མཆྟོད་ཡྟོན་འབུལ་བའྱི་ཆྟོ་ག་
གསུངས་སྟོ། །དེ་ཡང་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་མཆྟོད་ཡྟོན་གྱི་སྣྟོད་ལ་སྟོགས་པ་སྔར་བརྟོད་པའྱི་ཆྟོ་གས་མཆྟོད་ཡྟོན་ཕུལ་ནས། 
སྔགས་ཀྱྱི་ཚིག་འདྱིས་གསྟོལ་བ་འདེབས་པའྱི་མཆྟོད་ཡྟོན་ནྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱྱིལ་འཁྟོར་
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གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མྱི་རུང་བར་བུམ་པ་ལ་འདོར་བར་གསུངས་པ་འདྱི་ལ། ཕེང་བར་

འདྱིར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་གང་གྱིས་མེ་ཏོག་དོར་བར་གྱུར་ཀང་

སྐོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། སེམས་དགེ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་མྱི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ལས། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་མེ་ཏོག་དོར་བས་རྡུལ་ཚོན་ཉམས་པའྱི་ཚེ་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་ལ་གནས་པའྱི་མཚན་མ་ལ་མེ་

ཏོག་དོར་བར་བའོ། ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཁྲུ་སོང་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས། རྒྱུད་སེ་གཞན་ནས་མེ་ཏོག་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

འདོར་བར་གསུངས་པ་དག་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དག་ཀང་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་འདོད་དགོས་པས་ཁབ་པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ན་ཁྲུ་

སོང་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དོར་བའྱི་མེ་ཏོག་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་སོ་སོའྱི་མཚན་མ་

ལ་འབབ་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་རྒྱུད་སེ་གཞན་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དག་ཀང་། 

རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་གང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྔར་ཐྱིག་སྐུད་ལ་བཤད་པ་དང་

ཚུལ་མཚུངས་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ལ། མེ་ཏོག་དོར་བས་དཀྱིལ་འཁོར་འཇྱིག་པའྱི་སྱིག་

ཏུ་འགྱུར་བའང་། གང་ཟག་གྱི་ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་དེ་འདའྱི་དགག་བ་འདེན་པའྱི་

སྒོ་ཡོད་པའྱི་མཐའ་འགོག་པ་ལ་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། མེ་ཏོག་དོར་བ་ལ་དཀྱིལ་

འཁོར་འཇྱིག་པས་ཀང་མ་ཁབ་ལ། ཅུང་ཟད་ཚོན་གྱི་རྱི་མོ་ཉམས་པ་ལ་སྱིག་ཏུ་

འགྱུར་བས་ཁབ་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཇྱི་སད་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཤར་

གྱི་སྒོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པའྱི་སེང་དུ་མེ་ཏོག་དོར་བ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་
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འདྱི་ལ། རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་རྣམ་རྒྱལ་ནྱི། ནུབ་སྒོའྱི་བུམ་པའྱི་ནུབ་ཏུ་

འགོད་པར་བཤད་པ་དང་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགལ་ཞེ་ན། འདྱིའྱི་འགལ་སོང་ལ། 

ཁ་ཅྱིག་ རང་། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས། རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཤར་དུ་སྦྱིན། ཞེས་རྒྱལ་རྣམ་

རྒྱལ་གཉྱིས་སུ་མ་ཕེ་བའྱི་གཙོ་བོའྱི་བུམ་པ་ཤར་དུ་འོང་བས་འདྱིར་དེ་དང་བསྟུན་

ནས་གསུངས་ལ། གོང་འོག་ནས་རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་རྒྱལ་བ་ཤར་

དུ་བས་པ་ལ་དོར་བར་གསུངས་པས་མྱི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །ཡང་ན་བུམ་

པ་ལྔའྱི་བ་བ་ལ་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པའྱི་སེང་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་དུང་འོང་བས་དེའྱི་

དབང་དུ་བས་པར་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱལ་བའྱི་སེང་གྱི་དུང་ཆོས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད། རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡ་གལ་གྱི་རྣམ་རྒྱལ་

མ་ཡྱིན་ཡང་སྤྱིར་རྣམ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་རྣམ་རྒྱལ་ཡྱིན་པ་མྱི་འགལ་ལ། འདྱིར་ཡང་

རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་གྱིས། རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཡ་གལ་

གྱི་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གཟུང་མྱི་དགོས་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པའྱི་

སེང་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་དུང་གནས་པ་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་མཚན་

མ་ལྔ་བས་ནས་དེ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་མེ་ཏོག་དོར་བར་བའོ། ཞེས་བཤད་པར་

བའོ། །བ་མ་དག་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པའྱི་ཁ་ལ་མཚན་མ་ལྔ་འགོད་ལ་མཚན་མ་ལྔ་བྱིས་

པ་དུང་ཆོས་ལ་བཀོད་ནས་དེ་ལ་མེ་ཏོག་འདོར་བ་ལྟར་འདྱིར་མངོན་ཡང་། འོག་ཏུ་

རྒྱལ་བའྱི་སེང་དུ་འདོར་བར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས། ཞེས་

སོགས་ནྱི། ཇྱི་སད་བཤད་པ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག །རྡུལ་ཚོན་ལ་

མེ་ཏོག་དོར་བས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཇྱིག་པ་ལས་མཆོད་རྟེན་བཤྱིག་པ་
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ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་བསན་གྱི། མཆོད་རྟེན་བཤྱིག་པ་དང་འད་བའྱི་སྱིག་འབྱུང་བར་

བསན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་མོད་ཀང་། དེ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མེ་

ཏོག་དངོས་སུ་མྱི་འདོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཇྱི་ལྟར་འབེལ་བ་བརྟག་པར་བོས་ཤྱིག །

བཞྱི་པ་བཟླས་བརོད་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་ལ་ཤེས་དགོས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་ངེས་པ་

བཤད་པ་ལ་བདུན་ལས། དང་པོ་མཆོད་པ་དང་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་

ཐོག་མཐའྱི་ངེས་པ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་རྒྱས་པ་ལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་

ནས། མཐའ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་གྱིས་ལས་སོ་སོ་ལ་མཐའ་རྟེན་སྦོར་

ཚུལ་བཤད་ནས། དེ་ལྟར་མཐའ་རྟེན་སོ་སོར་འགྱུར་བ་ཡང་ལས་སོ་སོའྱི་ཁམས་

དང་། ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ནྱི། འདྱིར་ལས་སོ་སོའྱི་ཁམས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། རྒྱས་པ་ལ་བརླན་དང་བཅས་པའྱི་སའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་སའྱི་ཁམས་

དང་། ཆུའྱི་ཁམས་འདེས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་བས་ན་སྔགས་ཀྱི་མཐར་སྭཱ་ཧཱའོ། །ཞྱི་བ་ལ་

ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སྔགས་ཀྱི་མཐར་ན་མཿ འོ། ཞེས་སོགས་རེ་རེ་

ནས་སྦར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལས་སོ་སོ་ལ་མཐའ་རྟེན་དེ་དག་སྦར་བའྱི་སྔགས་བཟླས་པ་

དང་། སྦྱིན་སྲེག་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་སྔགས་པས་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་

ལས་སྒྲུབ་པ་སོ་སོའྱི་སྔགས་ལ་ཁམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མཐའ་རྟེན་སོ་སོར་སྦར་བའྱི་

ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ལས་ཀྱི་དབེ་བས་སོ་སོར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། 

ལྷའྱི་ཁ་དོག་ནྱི། ཞེས་པ་ནས། ལས་ཀྱི་དབེ་བ་དག་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཀང་ལས་

དང་མཐུན་པར་དཀར་པོ་སོགས་སུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །
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གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕོགས་ཚོན་གྱི་ས་བོན་གྱི་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་དག་ནྱི། 

ད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཞེས་པ་སེ་ཚན་སོ་སོར་བརོད་པའྱི་ཚིག་

ལས་དབངས་སྤོ་བའྱི་རྱིམ་པས་ལྷ་བསྐེད་པ་སེ། ལུས་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་སོ། 

ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

བཞྱི་པ་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་དག་ནྱི། ད་ནྱི་ལུས་ལ་ཕག་རྒྱས་

གདབ་པའྱི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱའྱི་ས་བོན་རྣམས་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་ཆུའྱི་གནས་དཔྲལ་

བར་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་ༀ་ཡྱིག་དཀར་པོའ།ོ ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ཏེ། འདྱི་

དག་དང་བཅས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་ལྔ་སེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཟླ་བའྱི་རྐང་པ་

ལ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ཟླ་བའྱི་རྐང་པར་ཏེ་རྐང་པ་དང་པོར་ལྔ་གསུངས་པ་དག་

པའོ། །ཉྱི་མར་དུས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཕོགས་ལ་འཆར་བའྱི་ཉྱི་མའྱི་རྐང་པ་

དང་པོ་གསུམ་གསུངས་སོ། །རྱིགས་སོ་སོའྱི་དབེ་བ་ལས་ཞེས་པ་ནྱི། སེབ་སྦོར་གྱི་

ངོར་བསན་གྱི། དོན་ལ་ནྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྩ་བ་སྙྱིང་ཁར་"ཧུཾ
1
་ཐུང་ངུའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། 

ཞེས་པ་ནས་གཞན་པ་གཙུག་ཏོར་གྱི་ནོར་བུ་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན་གཞོམ་དུ་མེད་པ་ལྔ་

པ་སེ། མྱི་བསྐོད་པའམ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གང་གྱིས་གཙོ་བོ་རྒྱས་གདབ་པ་དེ་ཉྱིད་

ནྱི་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྱི་གེ་ལྔའོ་ཞེས་པ་སེ། རྒྱས་གདབ་ཀྱི་རྣམ་དག་གྱི་ངེས་པའོ། །

ལྔ་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་སྔགས་ཀྱི་ངེས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་ཨ་སོགས་དང་བཅས་

ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཡན་ལག་དྲུག་གོ །ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༠ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༤ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༣ན༦ན། ཧུཾ    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༥བ༥ན།  ཧཱུཾ
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དྲུག་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་པའྱི་ས་བོན་དང་བཟླས་སྔགས་ནྱི། དེ་བཞྱིན་

དུ་ཕ�་གྱི་ཡྱི་གེ་ནྱི། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྐེད་པའྱི་ས་བོན་དང་། སྙྱིང་པོ་དག་ཀང་

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྔར་བཤད་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྱི་སྔགས་ཀྱི་མགོར། ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་ཧོ་སྦར་བ་སྙྱིང་པོ་དང་། ཧྲཾ་ཡྱིག་ལ་སོགས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཉེ་སྙྱིང་བསན་

ཏེ། དག་པོ་ལ་སྡུད་པའྱི་རྱིམ་པས་ཟློས་སོ། ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཉེ་སྙྱིང་ལ་སེ། ཧྲཾ་ཧྲཹཞཾེས་

སོགས་སུའོ། །

བདུན་པ་ལྷ་གཞན་གྱི་ཕེང་སྔགས་ལས་ཀྱི་དབེ་བས་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། 

ཤོང་འགྱུར་འདྱི་ཅུང་ཟད་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་སང་ལ། རྭ་འགྱུར་དུ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་

ཡང་ལས་ཀྱི་དབེ་བ་རྣམ་པ་མང་པོ་དུ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཅན་འཕེང་བའྱི་སྔགས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིར་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཞན་དུ་སེ། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དེའྱི་དབང་ལས་ཤེས་པར་བ། 

ཞེས་འབྱུང་བ་བདེ་བར་སང་སེ། འདྱི་ལྟར་བཤད་ན་སྙྱིང་པོ་དང་། ཉེ་བའྱི་སྙྱིང་པོ་དེ་

བཞྱིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྔགས་གཞན་ཡང་ཞྱི་སོགས་ལས་ཀྱི་དབེ་བ་རྣམ་པ་

མང་པོ་དུ་མ་རྣམས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཚིག་ཅན་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་འཕེང་བའྱི་སྔགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

འདྱིར་ནྱི་གཞན་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་དང་ཡོན་ཏན་དེའྱི་དབང་ལས་ལས་སོ་སོ་བསྒྲུབ་པའྱི་སྔགས་སུ་འགྱུར་བར་

ཤེས་པར་བ་ཞེས་པ། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་པར་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་བརོད་པར་བའོ། །ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རྒྱུད་གཞན་
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ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ལས་སོ་སོའྱི་དབང་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་དབེ་བ་དུ་མར་ངེས་པའོ། །

ལྔ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པའྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་

འཁོར་བསྒྲུབས་ཟྱིན་ནས་ཐོག་མར་མཆོད་ཡོན་སོགས་འབུལ་བར་བསན་པ། མཎྜལ་

བས་ཏེ་ཉེར་སྤོད་དང་བདུད་རྩྱིས་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གཞན་ཡང་མཆོད་

རས་ས་ཚོགས་པ་དུ་མས་མཆོད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རྱིན་ཆེན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་དུ་དྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བས་ནས་དེར་

མཆོད་པ་འབུལ་བར་བཤད་པ་འདྱི་ལ། མཆོད་པ་གང་འབུལ་བ་ནྱི། ཁྲུ་གང་བའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་བས་ཏེ་དེར་དྱི་ལ་སོགས་པ་དང་། ཞབས་བསྱིལ་རབ་ཏུ་དབུལ་བར་

བའོ། ཞེས་གོང་དུ་གསུངས་པའྱི་དྱི་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པའྱི་སོགས་ཁོངས་ནས་ཉེར་

སྤོད་གཞན་རྣམས་འདོན་ཅྱིང་། སྔགས་གང་གྱི་འབུལ་བ་ནྱི། འདྱིར་ན་མཿ འྱི་མཐའ་

ཅན་གྱི་སྔགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་པས། ན་མའྱི་མཆོད་པ་ནྱི། བདུད་རྩྱི་

འབའ་ཞྱིག་ལ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཉེར་སྤོད་ལྔ་ཡང་ན་མཿ འྱི་སྔགས་ཀྱིས་འབུལ་བ་འགྲེལ་

པའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཉེར་སྤོད་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ་འབུལ་བའྱི་དབང་

དུ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྔགས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་དོན་ནྱི། ཁོ་བོས་མཆོད་ཕེང་

དུ་མཆན་བུར་བས་ཏེ་གསལ་བར་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་རྱིན་ཆེན་ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མཆོད་པའྱི་ཚུལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཆོད་ཕེང་དུ་

བརོད་པ་ལྟར་རོ། །
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གསུམ་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སོབ་མ་གཞུག་ཅྱིང་དབང་བསྐུར་བའྱི་

ཚུལ་ལ་དྲུག །སོབ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་

ག །དབང་བདུན་གོང་མ་དང་བཅས་པ་སོ་སོའྱི་འབས་བུ། དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་མ་བསྲུངས་པའྱི་ཉེས་དམྱིགས། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཉམས་ན་ཕྱིར་

བཅོས་པའྱི་ཐབས། གང་སང་བར་བ་བའྱི་ལྟུང་བའྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་འཇུག་གྱི་ཆོ་ག་དང་། གཙོ་ཆེར་ནང་འཇུག་གྱི་ཆོ་

གའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། སོབ་དཔོན་ལ་མཎྜལ་དང་ཡོན་དབུལ་བ། གསོལ་བ་གདབ་

ཅྱིང་སོམ་པ་བཟུང་བ། དེ་ནས་སོབ་མ་ཆས་སུ་བཅུག་ལྟེ་གནས་སུ་བཞག་པ། དངོས་

གྲུབ་ཀྱི་ལྟས་བརྟག་པའྱི་དོན་དུ་སོ་ཤྱིང་དོར་བ། ཁོར་ཆུ་བླུད་དེ་དག་པར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོབ་མ་ཞེས་སོགས་ཏེ་རྱིགས་ལས་སྐེས་པའྱི་དོན། ཁ་ ངམ། 

ཅྱིག །རང་གྱི་རྱིགས་ལས་སྐེས་པ་ཞེས་ཟེར་ཡང་། རྱིགས་བཟང་པོ་ལས་སྐེས་པ་

ཞེས་བཤད་ན་རུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཡོན་ཕུལ་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད་པ་ལ། འདྱིར་

གེ་སར་བཅས་པའྱི་མེ་ཏོག་གྱིས་མཎྜལ་བས་ནས། བ་མ་གསོལ་བ་གདབ་ཅེས་པ་

ཙམ་ལས་ཚིག་ཇྱི་ལྟ་བུས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མ་བཤད་ལ། སྲྱིད་པའྱི་འཇྱིགས་

པ་འཕོག་བེད་པ། །སྲྱིད་པའྱི་སྐོན་གྱིས་གོས་མྱི་འགྱུར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདག་གྱིས་གསོལ་བ་འདེབས་པར་འགྲེལ་ཆུང་ལས་བཤད་

དོ། །དེ་ནས་སོན་ལམ་གདབ་པར་བ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འདྱིར་རྱིགས་དྲུག་གྱི་

དམ་ཚིག་བཟུང་བའྱི་སྒོ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྔགས་ཀྱི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ལས་
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གསུངས་ཀང་། བ་མ་དག་གྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་སོམ་པ་འཛིན་པ་ཁ་འགེངས་པ་ལྟར་

ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཤྱིང་། སྔགས་ཀྱི་སོམ་པ་འཛིན་པའྱི་སྔོན་དུ་བང་སེམས་ཀྱི་སོམ་པ་

འཛིན་པ་དང་། སོན་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་བཟུང་བ་མེད་མྱི་རུང་ཡྱིན་པས་ཁ་

བསང་བར་བའོ། །དེ་ནས་འདོད་པའྱི་རོ་རེ་ལ་ནྱི། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྱིགས་དྲུག་གྱི་

དམ་ཚིག་འཛིན་པ་སེ། འདོད་པའྱི་རོ་རེ་ནྱི་རོ་རེའམ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལ། 

ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་སོམ་པ་ནྱི། འཛག་པ་མེད་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་

ཅྱིང་། རོ་རེ་རྩེ་གཅྱིག་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་སོ། །

འདྱི་དག་ལ་སོན་ལམ་གདབ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་

ལམ་ནྱི། །སེམས་དཔའ་བདུན་དང་བཅས་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམ་ཚིག་

དེ་དག་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐོང་བར་སེམས་དཔའ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་

པའྱི་འདུན་ཤུགས་དག་པོས་དེ་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་ལ་སོན་ལམ་ཞེས་གསུངས་

པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་དམ་ཚིག་འདྱི་དག་འཛིན་པའྱི་ཚེ་དེ་ལྟར་བར་སྤོད་པ་གལ་

ཆེའོ། །སབས་འདྱི་དག་ཏུ་ཐུན་མོང་གྱི་སོམ་པ་འཛིན་པ་འགའ་ ཕོགས། ཞྱིག་ཕག་

ལེན་ལ་ཆད་པ་ནྱི། ལམ་གྱི་གནད་མ་གོ་བའྱི་ནོར་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ལ། སབས་

འདྱིར་བ་བར་དངོས་སུ་མ་བཤད་པས་མྱི་བེད་ན། འཇུག་པའྱི་སབས་འདྱིར། རྒྱུད་

འགྲེལ་ལས་བ་བར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པའྱི་ཕོགས་བཞྱིའྱི་ཕག་དང་། རྱིགས་དང་

མོས་པའྱི་དྱིས་ལན་དང་། དམ་བཞག་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཁེད་རང་གྱིས་བེད་

པ་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱིན་པར་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོན་ལམ་གདབ་པར་བས་པའྱི་ཚེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་
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པ་སེ། བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པ་དང་ལྡན། ཞེས་པས། འོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྦྱིན་པའྱི་ཆོ་གས་དམ་ཚིག་འཛིན་པའྱི་སབས་འདྱིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཉྱི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་བཀོད་ཟྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་དགོས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྲུས་བས་དྱི་

ཡྱིས་བྱུགས་རེས་བྱུགས། ཞེས་པས་མཚོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས། ཆས་འཇུག་རྣམས་

ཀང་རོགས་པར་བས་པ་དགོས་པའྱི་དོན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་ནས་གསོར་ནས་ལྟོས་པ་མེད་པར་དྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དོར་བར་

བའོ། ཞེས་སོགས་སོ། །ལྔ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། སྦྱིན་པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་

བར་གྱིས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཁོར་ཆུ་སྦྱིན་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོའྱི་ཐད་

ཀྱི་ཡོལ་བའྱི་ཕྱི་རུ་སོབ་མ་བཞག་ནས་བདུད་རྩྱི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཁ་དག་པར་

བ་བར་བསན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་གཙོ་ཆེར་ནང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། སོབ་མ་ལ་ཡེ་

ཤེས་དབབ་པ། ཕེབས་པ་བཏང་ནས་རྱིགས་དྲུག་གྱིས་བསྲུང་བ། བརྟུལ་ཞུགས་

གཉྱིས་སྦྱིན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་

གཞན་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་དངོས། 

ཕེབས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་བ་མཆོག་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་བདུད་རྩྱི་ལྔ་དང་། སྒོན་

མ་ལྔ་སྔོན་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་སོས་བསྲེགས་པ། སྔགས་ཀྱིས་འབེབས་པ་ཙམ་ལས། 

སོབ་མ་ལྷ་གང་དུ་བསྐེད་པ་སོགས་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །གསུང་རོ་

རེ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྐེད་པར་འདོད་ལ། བ་མ་དག །དེ་བཀག་ནས་ཁོ་བོ་འབེབས་
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པར་གསུངས་པས་ཁོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་སུ་བསྐེད་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་དང་མཐུན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་ལ་སོབ་མ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྐེད་པ་འགོག་པ་དང་། ཕེབས་ནས་འདྱི་

བའྱི་ཚེ། མགོན་པོ་རོ་རེ་ཆོས་ཆེན་པོ། །སང་བ་མཐའ་ཡས་བདེ་བ་ཆེ། ཞེས་བོས་

ནས་འདྱི་བར་འདོད་པ་ནྱི་འགལ་བའོ། །ཁོ་བོའྱི་གཙོ་བོ་བསྐུལ་བར་བས་ནས། ཞེས་

པའྱི་ཚིག་གྱི་འགྲོས་ལ་བརྟགས་ན། བ་མ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་

རྣལ་འབོར་ལ་གནས་པས་སྤོས་པའྱི་ཁོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་འགུགས་

པ་ལ་བསྐུལ་ནས། དེས་སྤན་དངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སོབ་མ་ལ་ཐྱིམ་པའྱི་

དམྱིགས་པ་བེད་དགོས་པར་ཡང་མངོན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །

བ་མ་ཁ་ཅྱིག །སོབ་མ་གཙོ་བོར་བསྐེད། བ་མས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་བཀུག་

ནས། སོབ་མའྱི་གཙུག་ཏོར་དུ་གཙོ་བོ། སྙྱིང་ཁར་ནུས་མ། དཔྲལ་བར་གཤེགས་

པ་གཤེགས་མ། མགྲྱིན་པར་སེམས་དཔའ་སེམས་མ། ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་བོ། ལྟེ་བར་

གསུང་གྱི་ལྷ། གསང་བར་སྐུའྱི་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ། ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་

གཉྱིས། བ་བའྱི་འཁོར་ལོར་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཐྱིམ་པར་སྒོམ་ཞེས་འཆད་

དོ། །དབབ་པའྱི་སྔགས་འདྱི་ལ་བཟླས་པ་བེ་བ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀྱིས། འབེབས་

པའྱི་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པའྱི་གྲངས་དང་། བཟླས་པའྱི་ནུས་པ་བཤད་པའོ། །རས་

འབའ་ཞྱིག་གྱིས་འབེབས་པའྱི་ཚུལ། །ཡྱི་དྭགས་ཁར་ནྱི་གུ་གུལ་གཞུག །མར་ངོའྱི་

ཡྱི་དྭགས་ཉྱིན་ཞག་ལ། །ཡྱི་དྭགས་མེས་བསྲེགས་བདུག་པས་ནྱི། །འགྲོ་བ་མ་ལུས་

འབེབས་པར་བེད། ཅེས་དང་། ཐོད་པ་དེ་དང་གསེར་ཤྱིང་གྱི །འབས་བུ་མ་དུ་ལུ་
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"ཀ
1
་དང་། །ཨ་ལ་ཙི་ཏ་ཤུ་དག་དང་། །ཁྱིམ་བའྱི་སྒོ་ངས་བདུགས་ན་འབེབས། ཞེས་

དབང་གྱི་རབ་བེད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་དཱ་རྱི་ཀ་པས་དངས་ཏེ། དེ་འད་བའྱི་རས་ཙམ་

གྱིས་འབེབས་པ་ནྱི་མཆོག་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་འབེབས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པོ་ཁོ་བོ་འབེབས་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་ནྱི། དེ་ལ་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ཞེས་སོགས་ཏེ། རྣམ་མང་བཅྱིང་བ་དག་གྱིས་

ཞེས་པ་ནྱི། ནམ་མཁའ་ལ་རྐང་པའྱི་འགྲོས་དང་། འདུག་སངས་ལ་སོགས་པས་ཕག་

རྒྱ་རྣམ་མང་བཅྱིང་བས་བར་སང་གར་བེད་པའྱི་དོན་ནོ། །ངོ་ཚ་མེད་པ་ནྱི་འཛེམ་པ་

མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་འཛེམ་པ་མེད་ཅྱིང་དོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ནྱི། ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་ཞེས་པ། ཐ་མལ་གྱི་ང་རྒྱལ་ལས་འཕོས་ནས་ཁོ་བོའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕོས་པའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །ཁོ་བོ་བཅུ་སོ་སོའྱི་ཕག་རྒྱ་བཅྱིང་

བ་ལས་ཁོ་བོ་དེ་དང་དེ་འབེབས་པ་མཚོན་པར་བཤད་ནས། ཁོ་བོ་སོ་སོའྱི་ཕག་རྒྱ་

ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཚན་མ་གང་གྱིས་ཁོ་བོ་གང་བསྐེད་པའྱི་མཚན་མ་དེ་ཡང་ཁོ་བོ་

དེ་དང་དེའྱི་ཕག་མཐྱིལ་ན་གནས་པའྱི་ཕག་མཚན་གྱི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་

བགེགས་མཐར་བེད་ལ་སོགས་པ་ཕེབས་པ་དེ་ནྱི་ཁོ་བོ་ཕེབས་པ་དེ་ཉྱིད་རལ་གྲྱི་ལ་

སོགས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་དེ་ཡྱིས་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ད་ནྱི་སྐུ་ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༢བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༧བ༢ན།  ཀ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༩ན༣ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༦ན༦ན།  ག
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མཐར་ཐུག་པའོ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ཡུམ་ལྔ་ཕེབས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ད་ནྱི་ས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་

ཞེས་པ་ནས་ངེས་པའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

བཞྱི་པ་སེམས་དཔའ་དྲུག་ཕེབས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་

ཏེ། ལྷའྱི་མྱིག་ཕེབས་པ་ནྱི། ས་སྙྱིང་ཕེབས་པ་སོགས་ཡྱིན་གྱི། བླུན་པོ་ཁ་ཅྱིག །འོད་

གསལ་ཆོས་སྐུའྱི་དོན་དམ་པའྱི་མྱིག་ཕེབས་པ་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་ནྱི་མུན་སྤྲུལ་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་ཕེབས་པ་ཡང་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའྱི་ཁོ་བོ་ཕེབས་པ་

སོགས་སུ་"སྨྲོས
1
་ལ། བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་དང་། བདེ་

གཤེགས་སྙྱིང་པོའྱི་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་སོགས་སུ་འཛེམ་པ་མེད་པར་སྨྲོས་ཤྱིག །

གསུམ་པ་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ད་ནྱི་དབབ་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་བསྐེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་ལྷ་

དབབ་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་མ་ཚང་བར་

མེད་པ་ལས་ངེས་པར་ཞེས་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་

སྔགས་པ་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པའྱི་ཚེ། འབེབས་པའྱི་དམྱིགས་

པ་ཤྱིན་ཏུ་བརྟན་པར་བསྒོམས་པའྱི་སོབས་དང་འབེབས་པའྱི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྱིམ་

བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྱི་ལེགས་པར་བསྒོམས་པའྱི་བསྙེན་པའྱི་དབེ་བ་དང་ནྱི། 

ཞེས་པ། ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་པའྱི་ཆོ་ག་ས་ཚོགས་པ་དང་། རྣམ་མང་དམ་ཚིག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༣ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༩བ༥ན།  སྨྟོས    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༧ན༡ན།  སྟོས
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བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐྱིག་ལེ་ལ་སོགས་བསྲུང་བ། ཞེས་པའྱི་སོགས་ཁོངས་ནས། 

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་། དེ་

བཞྱིན་དུ་འབེབས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་ཁ་སོང་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་

ལ་སོགས་པ་རོགས་པར་བས་པ་དག་གྱིས་ཀང་ཡེ་ཤེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ཕེབས་

པར་འགྱུར་གྱི། དེ་དག་ཚོགས་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བར་

བཤད་པ་བཞྱིན་ཕེབས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །

འགའ་ཞྱིག་དག་གྱི་ཚེ་བ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིམ་པས་འོངས་པའྱི་མན་ངག་ལེགས་

པར་ཐོབ་པས་འབེབས་པའྱི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པས་རྒྱུ་ཚོགས་པར་བས་ཏེ་ཚུལ་

བཞྱིན་དུ་ཕབ་པ་ན། རྣམ་པར་དག་པའྱི་སོབ་མ་ལ་ཕེབས་པར་འགྱུར་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཞེས་པ་ནས་བོད་པའོ། །བ་མ་རང་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་

དམན་པ་རྣམ་མང་སྲྱིད་པ་དག་གྱིས་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཡོད་པ་མྱིན། 

ཞེས་པ་ལ། དངོས་གྲུབ་ཡོད་པ་མྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་འཆད་པའྱི་འགྲེལ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྲྱིད་

ནས་གསུངས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། དེ་འད་བའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀང་

མེད་ན་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཞེས་པའོ། །འདྱིར་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་འབེབས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་

པའྱི་དབབ་པའོ། །གཞན་དུ་ཞེས་སོགས་ནྱི། རྣམ་མང་སྲྱིད་པ་དག་གྱིས། ཞེས་པའྱི་

འགྲེལ་པ་སེ། མྱི་མ་ཡྱིན་དང་འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པ་འབེབས་པ་རྣམ་པར་མང་པོ་ནྱི་

འཕལ་དུ་ཡྱིད་ཆེས་པ་ཕན་ཚེགས་ཙམ་འབྱུང་ཡང་ལེགས་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་པར་

ཡེ་ཤེས་ལེའུར་འཆད་པའྱི་དོན་ཏོ། །འགའ་ཞྱིག་ ངམ། སོགས། བསྒོམས་པའྱི་སོབས་
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དང་། བསྙེན་པའྱི་དབེ་བ་དང་། རང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་སྦོར་

དྲུག་བསྒོམ་པ་ལ་འཆད་པ་དང་། བཟླས་པ་ཡང་ནང་གྱི་བཟླས་པ་ལ་འཆད་ཅྱིང་། 

སྦོར་དྲུག་བསྒོམས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པས་དམན་པ་རྣམས་ལ་འཇྱིག་རྟེན་

པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀང་ཡོད་པ་མྱིན་ཞེས་འཆད་པ་དག་ནྱི་འབེལ་མེད་ལ། བསྐེད་

རྱིམ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀང་མྱི་འགྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ཧ་ཅང་

ཐལ་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་རོ་མཉམ་བེད་པས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡང་། 

སངས་རྒྱས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཀྱི་རོ་མང་བར་བེད་པའྱི་སོབ་

མས་མཆོག་གྱི་བདུད་རྩྱི་ཁུ་བ་མྱི་འཕོ་བའྱི་དབང་ལས། དོན་དམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ནྱི་དོན་དམ་བཞྱི་པའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལས་མཆོག་གྱི་བུ་ལ་འགྱུར་

མེད་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ ངམ། སྨྲ་བ་ཡང་། དབང་བདུན་བསྐུར་བའྱི་

ཡེ་ཤེས་འབེབས་ཚུལ་འཆད་པ་ན། དོན་དམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཐོབ་ཚུལ་འཆད་པ་སབས་"འཆོལ
1
་བའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། 

ཁ་ཅྱིག་གྱིས། ཉམས་བན་བུན་གྱིས་འཁབ་པ་དང་། རྒོད་པ་སོགས་དུས་ནམ་

གྱི་ཚེ་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཕེབས་པ་དང་། དེ་ཡང་། རོ་རེ་འབེབས་པ་

འབེབས་པ་ཆེ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ཞྱིང་། སབས་འདྱིར་ཡང་དེ་ལྟར་

སྨྲ་བ་དག་ནྱི་མཆོག་ཏུ་བླུན་པོ་སེ་ལོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ཕེབས་པ་བཏང་ནས་རྱིགས་དྲུག་གྱིས་བསྲུང་བ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༣བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༠བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༩ན༡ན།  འཆྟོལ    
སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༢༩བ༡ན།  འཚོལ
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སོགས་ཏེ། འདྱིར་གང་གྱི་ཚེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་པ་ལ་འདོད་དོན་འདྱི་བ་

དང་། དེ་ནས་ཀང་ཕེབས་པ་མ་ཞྱི་ན་ཕེབས་པ་བཏང་བའྱི་ཆོ་ག་དེ་ནས་ཞེས་སོགས་

དང་། དེའྱི་རེས་སུ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག་དེ་ནས་ཕེབས་པ་བཏང་ནས་

ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་གྱི་རོ་རེ་གསུམ་གྱི་ཞེས་པ་ཐབས་ཡབ་རང་གྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རོ་རེས་བསྲུང་བ་ལ་སྦར་བ་སྔ་མ་དང་། ཤེས་རབ་ཡུམ་རང་གྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རོ་རེས་བསྲུང་བ་ལ་སྦར་བའྱི་ཕྱི་མའོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱིར་ཐབས་

ཤེས་གཉྱིས་ཀའྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེའྱི་ཡུལ་ལ་སབས་གང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྱིག་

རྱིང་པོ་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་གསུང་རོ་རེའོ། །ཐུང་ངུ་བྱུང་བ་ནྱི་ཐུགས་རོ་རེའོ། །རྒྱུད་གཞན་

དུ་ནྱི་རྒྱུད་དེ་དང་དེར་ཐུགས་རོ་རེ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྱིག་རྱིང་ཐུང་གང་བཤད་པ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་

བའོ། །ཕེབས་པ་བཏང་བ་དེ་ནས་སྔོན་དུ་ལུས་ལ་སེར་པོའྱི་གོས་དག་བྱིན་ཏེ་ཆས་

སུ་བཅུག་ནས་མྱིག་དར་གྱིས་མྱིག་ནྱི་བསྒྱིབས་པར་གྱུར་པའྱི་སོབ་མ་དེ། དཀྱིལ་

འཁོར་འདྱིར་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དུ་གཞུག་པའྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་

བའྱི་ཆོ་ག་མེ་ཏོག་དོར་བ་སོགས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་བྱིན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། དང་པོར་ཞེས་

སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོར་ཞེས་པ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་དང་པོར་ཏེ་

ཐོག་མར་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ལས་དང་པོ་བའྱི་བས་པའྱི་སྐེ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

མྱི་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པར་སོན་པའྱི་ཚིག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བང་

ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ། ཞེས་བ་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། བང་

ཆུབ་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ་བསྲུང་དགོས་ན་འཕགས་པ་སོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་
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བསྲུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཆད་པར་འགྱུར་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འདྱི་དག་ནྱི་བང་

ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ་བསྲུང་བར་བ་བ་སེ། ཀུན་རོབ་ནྱི། ཀུན་རོབ་པའྱི་སྐུ་

གཟུགས་སྐུའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་

སོ། །དེའྱི་དོན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་གང་ལ་སོབ་པ་ནྱི་དེ་དོན་ནོ། །རབ་མཆོག་ཅེས་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དོན་འཆད་པ་ལ་རབ་མཆོག་ནྱི་བསལ་པ་བཟང་པོ་འདྱིའྱི་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་གནས་གང་དུ་ཆགས་པའྱི་ཕོགས་འདྱིར་དེའྱི་སྔོན་རོལ་བསལ་པ་དགུ་

བཅུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི་གོང་དུ་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་དང་ལ་སོགས་པ་

གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་། ཐམས་ཅད་སྐོབ་དང་། བསལ་པ་བཟང་པོ་འདྱི་ལ་བོན་ཟྱིན་

པའྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་འཇྱིག་དང་གསེར་ཐུབ་དང་། འོད་སྲུང་དང་། ཤཱཀ་ཐུབ་

པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བདུན་པོ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གྱིས་གང་ལ་

བསབས་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་བགྲོད་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

དེ་ལ་ཚོགས་དེ་དག་གྱི་དོན་དུ་བསབ་པར་བ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་རྣམས་ནྱི། 

ཞེས་སོགས་ཏེ། འཚེ་བའམ་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལྔ་སོང་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ནྱི་

ཐེག་པ་གོང་འོག་གྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ཏུ་གྲགས་ཟྱིན་པས་ཤེས་ས་བའྱི་ཕྱིར་

འདྱིར་མ་བརོད་དོ། །བརྟུལ་ཞུགས་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་གང་ཞྱིག་བསན་པ་གང་གྱི་

དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྷ་མྱིའྱི་བ་མ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་དེའྱི་མཚན་

གྱིས་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པར་བ་སེ། བསན་པ་འདྱིའྱི་གདུལ་བ་ལ་སྦྱིན་པ་ནྱི་རྒྱལ་བ་

ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་ཡྱིས་གདུལ་བ་གཞན་གྱིས་བསབས་པ་ལྟར་ཁོད་ཀྱིས་ཀང་

བསབས་པར་བ་ཞེས་སྦྱིན་པའྱི་དོན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པས་དགེ་
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བསྙེན་གྱི་བསབ་པའྱི་གནས་ལྔ་དང་། བསྲུང་བ་ཐུན་མོང་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་

ལྡན་པའོ། །འདྱི་དགེ་བསྙེན་གྱི་སོམ་པ་སྦྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་

སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་འཛིན་པའྱི་

བརྟུལ་ཞུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ནས་གལ་ཏེ་འདོད་ན་དེའྱི ་ཚེ་བརྟུལ་ཞུགས་གཞན་རྣམས་སྦྱིན་པར་

བའོ། །ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཆོ་ལོ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ཟས་སྔར་ལེའུ་

དང་པོར་བརོད་པ་དང་། ཚིག་ངན་མུ་སེགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སོགས་པ་ཀོག་པ་དང་། 

འབྱུང་པོའྱི་ཆོས་ཕ་མེས་ཀྱི་བ་བ་འཚུན་འཐོར་ལ་སོགས་པའྱི་བ་བས་གྲོལ་བར་ལྟ་

བ་དང་། ཕྱུགས་ལ་སོགས་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་བ་བ་རྱིག་བེད་ལས་བརོད་པ་དང་། 

ལྷ་མྱིན་གྱི་ཆོས་ནྱི་ཀ་ཀོའྱི་དཀའ་ཐུབ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཏེ། དེ་མྱི་བའོ་ཞེས་པ་ཉེ་བའྱི་

སྱིག་པ་ལྔ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་སོགས་གསོད་པ་ལྔ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གྲོགས་

པོ་ལ་འཁུ་བ་ཞེས་སོགས་འཁུ་བ་ལྔ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་སྲེད་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་ལྔ་སེ་འདྱི་དག་སོང་བ་ནྱི། སྲྱིད་པའྱི་བདག་པོ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དག་གྱི་ངེས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སེ། སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་

བང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་"བསྐང་བར
1
་བ་ཞྱིང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱིས་དབང་གྱི་དུས་སུ་

སོབ་མ་ལ་སྦྱིན་པར་བའོ། ཞེས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན་པའྱི་ངེས་པའོ། །

བཞྱི་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་གཞན་ཡང་རྒྱས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༡ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༢བ༢ན།  བསྐང་བར    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༩བ༡ན།  བསྐེད་པར
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བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མྱིག་དར་བཅྱིང་བ་སྔགས་དང་

བཅས་པ་གསུངས་ཏེ། དྭ་ད་ཤ་ནྱི་བཅུ་གཉྱིས། "ཨཾ
1
་ག་ཡན་ལག །ནྱི་རོ་དྷ་འགོག་པ། 

ཀཱ་རྱི་ཎྱི་བེད་པའོ། །དེ་ནས་མྱིག་ལ་སོགས་པ་བཀབ་ནས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཡོལ་

བའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བསོར་བ་བེད་པ་བསན་ལ། ས་དྷུ་པུ་ཏས། ཕོགས་བཞྱིའྱི་

ཕག་དང་། དམ་བཞག་རྣམས་ཁ་བསངས་པ་ལྟར་བས་ན་ལེགས་ཤྱིང་། དེ་ནས་

གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཕབ་ནས་བསྲུངས་ཏེ། དེ་ནས་གོང་དུ་བཤད་པ་དང་། 

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་མེ་ཏོག་དོར་ཞྱིང་། མྱིག་དར་དཀྲོལ་ཏེ། ལྷ་ངོ་བསན་ནས་

དེའྱི་རེས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ནས་ཤར་གྱི་སྒོར་སོབ་དཔོན་གཙོ་བོའྱི་གཟུགས་སུ་

གནས་པ་སེ། ཞེས་སོགས་ལྟར་བས་ནས་སྦྱིན་པའོ། །

འདྱིར་དང་པོར་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན་པ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མྱིག་དར་

བཅྱིང་བའྱི་ཆོ་ག་བཤད་པ་ནྱི། ཞེས་དང་། དེ་ནས་ནང་དུ་བསོར་བ་དང་། དབང་

བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ནྱི། ཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་མེ་ཏོག་སྦྱིན་པའྱི་ཆོ་ག་བཤད་

པ་ནྱི། ཞེས་སོགས་བཤད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཚིག་སྔ་ཕྱི་འདྱི་དག་བཤད་པའྱི་གོ་རྱིམ་སོན་

པའྱི་ཚིག་ཏུ་ཤེས་པར་བའྱི། ཆོ་གའྱི་གོ་རྱིམ་སོན་པར་མྱི་གཟུང་ངོ་། །དེ་ནས་མེ་

ཏོག་དོར་བར་བཤད་པ་ལག་པའྱི་པདྨ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ནས་མྱིག་དར་བཀྲོལ་

བར་བཤད་པ། ཡང་ན་ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ནས། དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་བསན་ཏེ། ཞེས་

པས་མྱིག་དར་ཕེ་ནས་ལྷ་ངོ་བསན་པ་བཤད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༥ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༡ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༢བ༤ན།  ཨཾ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༩བ༢ན།  ཨེ
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གཉྱིས་བཞུགས་པ་ལ་དབང་བདུན་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། དབང་གྱི་གོ་

རྱིམ་བཤད་པ། དབང་བདུན་བསྐུར་ཚུལ་འགལ་སོང་དང་བཅས་པ། དག་པའྱི་ཆོས་

བསན་པ་དབང་བདུན་གྱི་རྣམ་དག་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཆོ་ག་རོགས་པའྱི་ཕྱི་ནས་ཏེ་རེས་ནས། 

ཆུ་ལ་སོགས་པ་དབང་བདུན་པོ་དག་དང་། དེའྱི་ཕྱི་ནས་དབང་གོང་མ་རྣམ་གསུམ་

འདྱིར་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ཏེ། ཞེས་པ། གོང་མའྱི་བུམ་པ་དང་། ལ་སོགས་པའྱི་གསང་དབང་

དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་འོག་ནས་འཆད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྦྱིན་པར་བ་སེ། 

ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ན་འཆད་པ་ལྟར་གྱི་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་མཆོད་ནས་སོ། །དེའྱི་ཕྱི་ནས་བ་

མེད་དེ་གོང་མའྱི་ཡང་གོང་མ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དག་ཡང་དག་རབ་སྦྱིན་བ། ཞེས་

པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱིས་སྦྱིན་པ་སེ། འཇུག་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་གོ་རྱིམ་དེ་ལྟར་སྦྱིན་

པར་བ་བ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིས། དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་མ་བཅུག་ཅྱིང་དབང་བདུན་མ་བསྐུར་བ་ལ། དབང་གོང་མར་བསྐུར་བའྱི་

འཆོལ་བར་འཇུག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་བདུན་བསྐུར་བ་དང་། རྒྱུད་གཞན་དང་འགལ་བ་སོང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། སྔོན་དུ་བུམ་པ་བཅའ་བ། མེ་ཏོག་དོར་བ་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལྷག་

མ་བཤད་པ། རྱིགས་དག་པ་ལ་དབང་བདུན་བསྐུར་ཚུལ་དངོས། དབང་ཐོབ་པའྱི་དུས་

གོ་བར་བེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བུམ་པའྱི་གྲངས་དང་གོ་རྱིམ་རང་བཞྱིན། བུམ་

རས་ཇྱི་ལྟར་གཞུག་ཚུལ། བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་མཚོན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཀླུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དབང་བདུན་གྱི་ཆོ་ག་གསུངས་
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ཏེ། ཞེས་སྤྱིའྱི་མཚམས་སྦར་ནས། འདྱིར་ཞེས་པ་ནས། དག་གྱིས་ནྱི་ཞེས་པ་ནྱི། 

རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་མ་གཏོགས་པའྱི་བུམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་བུམ་

པ་དང་། སེང་གྱི་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་སེ་ལྔ་དང་། མཚམས་བཞྱིའྱི་བུམ་པ་དང་། འོག་

གྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་སེ་ལྔ་ཡྱིས་སོ། །བུམ་པ་བཞྱི་ནྱི་ཕོགས་བཞྱི་ལ་ཤར་

དང་། ལྷོའྱི་བུམ་པ་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་གསུམ་དང་། བང་དང་ནུབ་

ཀྱི་བུམ་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་དུང་དང་བཅས་པ་གསུམ་གྱིས་ཏེ། ནོར་བུ་

གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བུམ་པའམ། དེ་མེད་ན་སའྱི་རང་བཞྱིན་ས་ལས་བས་པའྱི་

བུམ་པ་སེ། ནང་རས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་བཅས་པ་སན་དང་དེ་དྱི་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བུམ་རས་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་བ་དང་། བུམ་རས་དེ་དག་

བུམ་པ་གང་དང་གང་དུ་གཞུག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན། 

རྩ་རྒྱུད་ལས་བར་ཚིག་གྱིས་གསུངས་པ་དགོད། དེའྱི་དོན་འགྲེལ་པས་གསལ་བར་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་སན་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ་ཞེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སན་གྱི་སེ་ཚན་

ཆ་དང་བཅས་པ། འབས་བུའྱི་སེ་ཚན་ཆ་དང་བཅས་པ། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སེ་ཚན་ཆ་དང་

བཅས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཚངས་མའྱི་དབང་ཕྱུག་པ་ནྱི་

མེ་ཏོག་གསུམ་པའོ། །ཁབ་འཇུག་གནོན་པ་ནྱི། མེ་ཏོག་སྔོན་ཆུང་འཁོར་ལོའྱི་རྩྱིབས་

ཅན་ཞྱིག་ཡོད། བོད་དུ་སང་རྒྱན་གྱིས་ཚབ་ཉན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དག་པོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་
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སང་སོས་ཡྱིན་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅྱིག་"ན
1
་ག་གེ་སར་རམ། བོད་ན་ཟེ་དུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དབང་ཕྱུག་མ་ནྱི་

དབང་ལག་གོ །དེ་བ་དཱ་ལ་སེ་ཏེས་སོ། ཞེས་པ་སེ་དང་པོའྱི་རེའུ་མྱིག་ལ་དགོད་པའྱི་

ལྔ་ཚན་ནོ། །དེ་ནས་ལྔ་ཚན་གཉྱིས་པ་བརོད་པར་བ་སེ། དབང་མེ་ནྱི་ནང་ལེར་ཏྱིག་ཏ་

ལ་བཤད་དོ། །དཔལ་མོ་ནྱི་ཤྱིང་ཁ་དོག་དཀར་པོ་འབས་བུ་མྱི་ཕོ་མོ་འཁྱིག་པ་བེད་

པ་འད་བ་གངས་ཀྱི་འདབ་ན་སྐེ་བའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕག་རྣ་ནྱི། ཕག་པའྱི་རྣ་བ་འད་

བའྱི་འདབ་མ་གཅྱིག་ཡོད་པ་སྱིང་ཧའྱི་ནགས་ན་སྐེ་བ་ཁ་དོག་སེར་པོའ་ོཞེས་ཟེར་

རོ། །ཀརྱི་ཀ་ནྱི་མདོག་སྔོན་པོ་ནང་མཁེགས་པ། མེས་ཚིག་པ་ལ་ཕན་པ་བལ་པོར་སྐེ་

བ་ཞྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཙརྩྱི་ཀ་ནྱི་ཡུལ་འགར་འབྱི་མོག་པ་དང་། ཡུལ་འགར་

ཀོ་མ་དམར་རྩྱི་ཞེས་པའོ། །དེ་དག་ནྱི་རེའུ་མྱིག་གཉྱིས་པ་ལ་ལྔ་ཚན་དགོད་པའོ། །དེ་

ནས་ལྔ་ཚན་གསུམ་པ་བརོད་པར་བ་སེ། ས་མོ་ནྱི། འབས་བུ་གཏུན་ཤྱིང་འད་བ། མེ་

ཏོག་སེར་པོ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་རོ། །ངུ་བེད་མ་ནྱི། རྟག་ཏུ་ངུ་མེ་ཏོག་སྔོ་ནག་ཅན་

ནོ། །མེ་མོ་ནྱི་ཤྱིང་མཚན་མོ་ནགས་ཁོད་དུ་མེ་འོད་འཕོ་བའོ། །རླུང་མོ་ནྱི། སང་རྒྱན་

འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཨརྐ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཉེར་ཤྱིང་གྱི་འདབ་མ་ཞེས་ཟེར་ལ། 

རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྱི་འགྲེལ་པར་ལྕམ་པ་ལ་བཤད་དོ། །དེ་དག་ནྱི་རེའུ་མྱིག་གསུམ་པ་

ལ་དགོད་པའྱི་ལྔའོ། །པུ་ཏཾ་ཛཱ་རྱི་ནྱི། ས་འོག་ན་སྐེ་བ། རྩ་བ་སྲན་མ་ཙམ་ཕེད་རུལ་

ཕེད་མ་རུལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅྱིག ། བོ་དེ་ཙིའྱི་ཤྱིང་གྱི་འདབ་མའོ། ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༦ན༣ན།  ན    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༢བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༤ན༤ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༠བ༦ན།  ནཱ
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ཟེར་རོ། །སྲྱིང་མོ་གེ་ས་པ་ནྱི། བོད་ཀྱི་ཞྱིང་ཚིགས་སུ་སྐེ་བ་ཅོ་ག་མགོ་སན་ཞེས་

གྲགས་པ། ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཡོད་དེ་མེ་ཏོག་ཅུང་ཟད་དམར་བའོ། །བུ་མོ་ནྱི་བང་ཆུབ་

ཐལ་སྦོར། ཚ་མོ་ནྱི་རའྱི་རྣ་བ་འད་བ་སེང་ཧའྱི་ནགས་སུ་སྐེ་བའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་

སྐེས་མ་ནྱི་མྱིན་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འདབ་མ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདོད། ཁ་ཅྱིག་ཏ་མ་ལའྱི་ལོ་མ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །རེའུ་མྱིག་བཞྱི་པ་ལ་དགོད་པ་ལྔའོ། །བྱི་ཧསྱི། སག་ཚེར་རོ། །བྷྱི་ག་

རཱ་ཛཱ་ནྱི། བུང་བའྱི་རྒྱལ་པོ་སེ། བོད་ན་ཕོགས་མཐུན་ར་མོ་ཤགས་སོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི་

གོ་ས་ལ་རྨ་བའྱི་གཙུག་ཕུད་ཅེས་པ་སྐྱིད་གྲོང་གྱི་ནགས་ན་ཡོད་ཅེས་གྲག་གོ །རེའུ་

མྱིག་ལྔ་པ་ལ་དགོད་པའྱི་ལྔ་ཚན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་འབས་བུའྱི་སེ་ཚན་ཆ་དང་བཅས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་གྲངས་ཇྱི་

ལྟ་བས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དང་པོ་གཉྱིས་འབས་ཀྱིའོ། །མོན་སྲན་ནྱི། མོན་སྲན་གྱི་

སྲན་མ་ནག་གྲོ་ཅུང་ཟད་ནར་བའོ། །སྲན་མ་ཙ་ན་ཀ་ནྱི། མདོག་དཀར་པོ་དབྱིབས་

ཅུང་ནར་བའོ། །དེ་དག་ཏྱིལ་ནག་དང་བཅས་པ་ནྱི་ཚན་པ་དང་པོ་ལྔའོ། །ལྔ་ཚན་

གཉྱིས་པའོ། །ཀོ་ཏ་ར་ནྱི་ཁེ་ཚེའོ། །སྲན་མ་མུད་ག་ནྱི་སྲན་ཆུང་སྐེར་སྔོན་ཞྱིག་ཡོད་

དོ། །སྲན་མ་ཞེས་པ་བོད་ན་ཡོད་པ་ནག་པོའ།ོ །ཐ་མ་གཉྱིས་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །ལྔ་

ཚན་གསུམ་པ་ནྱི། ཨོཥྛ་ནྱི། སྲན་ཆེན་ལེབ་མོ། གཉྱིས་པ་ནྱི་སྲན་ཆུང་ཁ་བོ། ལྔ་པ་

ནྱི་སྲན་མ་མ་ཤཱ་དཀར་པོའ།ོ །ལྔ་ཚན་བཞྱི་པ་ལ། དང་པོ་ནྱི། བོད་ཀྱི་སྲན་ཆུང་སྨུག་

ལེབ་བོ། །གསུམ་པ་ཁེ་རྒོད། བཞྱི་པ་སོག་མའྱི་ཚིགས་འད་བའྱི་འབྲུ་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་

ལ། ལྔ་པ་སྲང་ངའོ། །ལྔ་ཚན་ལྔ་པ་ནྱི། དང་པོ་ཟར་མ། གཉྱིས་པ་ཡུངས་ཀར་དམར་

པོ། གསུམ་པ་སྲན་ཆེན་དཀར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་རོ། །བཞྱི་པ་རྒྱ་སྲན་ནག་པོ་ལེབ་
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ཆུང་། ལྔ་པ་ཙ་ན་ཀ་ནག་པོ་སེ། གོང་དུ་སན་གྱི་ལེའུ་ཚེ་སྦར་བའྱི་ཆས་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་དུ་འབྲུ་ལྔ་ཇྱི་ལྟར་རེད་པའྱི་ཆ་བཟུང་བར་བའོ། །འབྲུའྱི་སབས་འདྱིར་རྱིལ་བུ་

སེ་རོག་པོའྱི་གྲངས་སོ། །

གསུམ་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སེ་ཚན་ཆ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ནྱི། དེ་ནས་རྱིན་པོ་

ཆེ་རྣམས་ནྱི། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་ལྔ་ཚན་དང་པོ་ལ་རྱིགས་བཞྱི་ལས་མ་བྱུང་

ཞྱིང་། འགྱུར་མངས་སུ། མཐར་སྐེས་རྱིགས་དང་ལྔ་བྱུང་སེ། །རོ་རེ་ཕ་ལམ་རྱིགས་

ལྔའོ། །ཚིནྟྲ་ནཱྱི་ལ་སོགས་ལྔ་ཚན་གཉྱིས་པའོ། །ལྕགས་རྣམས་ནྱི་ལྔ་ཚན་གསུམ་

པའོ། །མུ་ཏྱིག་སོགས་ལྔ་ཚན་བཞྱི་པའོ། །སཱུ་ལ་མ་ཎྱི་གསེར་གྱི་ནོར་བུ་སེ། རྒྱུ་གཟེར་

གྱི་ནད་སེལ་བའྱི་སྦུར་ལེན་ནོ། །ཐེག་ལེ་དྲུག་པ་དཀར་ཕ་མན་ནོ། །ལྔ་ཚན་ལྔ་པ་ཐ་

མའྱི་སེ་ལ་གཉྱིས་པ་"མཆོད
1
་གསུམ་པ་གཟྱི་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་ནྱི་འབས་ཤེལ་མཐྱིང་

ཤུན་སྔོན་པོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། ཚོན་ལང་ཁུས་ཁ་བསྒྱུར་བའོ། །ལྱི་དག་ཅེས་པ་ནས། 

ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་ལྔར་འགྱུར་རོ། །དེ་མེད་ན་ཁ་དོག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དྱི་

བཟང་པོའྱི་མེ་ཏོག་རྣམས་སོ། ཞེས་འགྱུར་མངས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། དབུལ་པོ་

རྣམས་ཀྱིའོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་ན་ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སའྱི་རང་བཞྱིན་

གྱི་བུམ་པ་ནང་རས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་བཅས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་བུམ་རས་དེ་དག་བུམ་པ་གང་དུ་གཞུག་པ་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར་རྱིན་

པོ་ཆེ་ལང་ཁུ་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཁབ་ལེན་ནྱི། རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་དང་། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༧ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༣བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༢ན༡ན།  མཆྟོད    
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༥བ༡ན།  མཆྟོང
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ལྕགས་རྣོན་པོ་ཤར་དང་། མེའྱི་བུམ་པར་དང་། ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་

རྱིལ་བུའྱི་གྲངས་ཀྱི་དབེ་བ་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པས་འབྲུ་རྣམས་དང་། དེ་བཞྱིན་

དུ་སྔར་ནང་ལེར་གསུངས་པའྱི་དྱིའྱི་ལེ་ཚེ་སྦར་བའྱི་སན་ལྔ་སེ། ཞེས་པ་ནས་གཞུག་

པར་བའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བའྱི་མཚོན་ཚུལ་ནྱི། འོ་ན་བུམ་པ་དེ་དག་

གྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེ་རེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་

གྱི། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་དུང་ཆོས་བཀང་ཞྱིང་། ནང་རས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་

བཅུག་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཡྱིས་མངལ་དུ་འབྱུང་བ་

ལྔའྱི་ཁམས་སྐེ་བའྱི་འབུར་བོ་ལྔའྱི་གནས་ལྔར་བསྐུར་བར་བ་སེ། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་

སྐེ་བའྱི་གནས་གཙུག་ཏོར་དང་། རླུང་དང་མེའྱི་ཁམས་སྐེ་བའྱི་གནས་ཕག་པ་དང་། 

དཔུང་པའྱི་ཚིགས་གཡས་པ་དང་། གཡོན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་དང་སའྱི་ཁམས་

སྐེ་བའྱི་གནས་དཔྱི་དང་བརླའྱི་མཚམས་ཞེས་པ་ལ། རྭ་འགྱུར་དུ་པུས་མོའྱི་ཚིགས་

ཞེས་པ་འབྱུང་སེ། དེ་དག་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་དབང་བདུན་གྱི་དང་

པོ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི་ལྷག་མ་དྲུག་ལ་མཐའ་རྟེན་གྱི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཡང་

ཚུལ་དེ་ཉྱིད་དོ། །

གཉྱིས་པ་མེ་ཏོག་དོར་བ་སོགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལྷག་མ་བཤད་པ་"ནྱི།
1
སྔར་མེ་ཏོག་

དོར་བའྱི་སྔགས་མ་བཤད་པ་འདྱིར་འཆད་པ་དེ་ནས་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་པར་སྦོང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༧བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༦ན༣ན།  ནྱི།    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༢ན༢ན།  རྣམས་
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བའྱི་དོན་དུ་ཞེས་སོགས་དང་གོང་དུ། དེ་ནས་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་བསན་ཏེ། ཞེས་པ་

ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ། མྱིག་དར་སྔགས་ཀྱིས་ཕེ་བ་དེ་ནས་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བསན་པར་བ་

དགོས་སོ། ཞེས་འདྱིར་གསལ་བར་འཆད་པ། སྔགས་འདྱི་ཡྱིས་ཞེས་པ་ནས་བསན་

པར་བའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་རྱིགས་དག་པ་ལ་དབང་བདུན་བསྐུར་ཚུལ་ལ་བཞྱི། བང་ཕོགས་

སྐུའྱི་ཞལ་དུ་ཕུང་ཁམས་དག་བེད་ཆུ་ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ། ལྷོ་ཕོགས་

གསུང་གྱི་ཞལ་དུ་རླུང་བཅུ་དང་རོ་རྐང་གྱི་རྩ་དབུ་མར་དག་བེད་དར་དཔངས་དང་

རོ་རེ་དྱིལ་བུའྱི་དབང་བསྐུར་བ། ཤར་ཕོགས་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་དུ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་

ལས་དབང་ཡུལ་བཅས་དག་བེད་བརྟུལ་ཞུགས་དང་མྱིང་གྱི་དབང་བསྐུར་བ། ནུབ་

ཕོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་སྦོང་བེད་རེས་གནང་འདོགས་བཅས་ཀྱི་

དབང་སྦྱིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཤར་སྒོར་ཞེས་སོགས་ཏེ། དབང་བདུན་པོ་འདྱི་དག་ལ་

སྔོན་དུ་ནང་དབང་བསྐུར་བ་ས་དྷུ་པུ་ཏས་བཤད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་པས། བ་མ་གཙོ་

བོ་ཡམ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦར་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་

གྱིས་སོབ་མ་དངས་པ་ཁར་བཅུག་ནས་ཞུ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་སོབ་མ་

ཡུམ་གྱི་པདྨར་རོ་རེ་བཞྱི་སོ་སོར་བསྐེད་ནས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་

གཉྱིས་སུ་མེད་པར་བ་སེ། ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་དབང་སེགས་ལ་ཕོགས་སོ་སོར་དམྱིགས་

པས་འགོད་པ་ཆོས་རེ་བུ་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་ཀྱི། སོབ་མ་ཡུམ་གྱི་པདྨར་བསྐེད་
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ནས། ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་དབང་སེགས་ལ་བཀོད་ཟྱིན་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་པ་མྱི་

བདེའོ། །ས་དྷུ་པུ་ཏས། དབང་བདུན་གྱི་སྔོན་དུ་སྦང་བ་རྣམས་ཀང་རྒྱུད་སེ་གཞན་

དང་མཐུན་པར་ཁ་བསངས་སོ། །དེ་ལ་དབང་བདུན་པོ་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་

ག །དབང་རས་དང་། སོབ་མའྱི་ཕུང་ཁམས་སོགས་སྦང་གཞྱི་སོ་སོ་དང་བཅས་པའྱི་

བསྐེད་ཆོག་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་ཁོ་བོས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གར་བཤད་ཟྱིན་

པས་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །དབང་འདྱི་དག་གྱི་གསོལ་གདབ་དང་། ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་སྔགས་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པས་འདྱིར་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། སྒོལ་

མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ནས་ཆུ་བངས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་བའྱི་བུམ་པ་འཛིན་པ་པོ་ཡུམ་ལྔས་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །ཕུང་པོ་ལྔའྱི་དྱི་མ་དག་བེད་ཅོད་པན་གྱི་དབང་ནྱི། དེ་ནས་ཅོད་

པན་གྱི་དབང་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཅོད་པན་སོགས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དབང་ལའང་

མཐའ་རྟེན་གྱི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་རོར་དྱིལ་གྱི་དབང་གྱི་སབས་ལས་ཤེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་རླུང་བཅུ་དག་བེད་དར་དཔངས་ཀྱི་དབང་ནྱི། 

སྐུའྱི་ཞལ་གྱི་ས་ལ་སྐུ་དག་པར་བ་སེ། ཞེས་སོགས་དང་། གཉྱིས་པ་རོ་རྐང་དབུ་མར་

དག་བེད་རོ་རེ་དྱིལ་བུའྱི་དབང་ནྱི། དེ་ནས་རོ་རེ་དྱིལ་བུའྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་མཐེ་བོའྱི་རོ་རེ་བྱིན་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་

དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། དེ་ནས་དབང་བསྐུར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞེས་སོགས་དང་། 

གཉྱིས་ཀ་རྐང་ལག་ལ་གདུ་བུ་བཀོད་ཅྱིང་མྱིང་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། སར་ཡང་

མྱིང་གྱི་དབང་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །
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བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། རེས་གནང་དངོས་དང་རེས་གནང་གྱི་འདོགས་སྦྱིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནྱི་དབང་བསྐུར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ལ་སོབ་མའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་

པར་ས་དྷུ་པུ་ཏས་བཤད་ཅྱིང་། བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅྱིག །ཧཾ་ཀྵ་ལས་བསྐེད་ཀང་། དེ་ནྱི་

ལུས་མེད་རོ་རེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པས་ལུས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་

དུ་དེ་དག་གྱིས་ས་བོན་ལས་བསྐེད་པར་བའོ་ཞེས་ རང་། གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་

སོ། །འདྱི་ལ་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་དབང་རས་གཞན་མ་བཤད་ཀང་། ས་དྷུ་པུ་ཏས་ཕག་

མཚན་རྣམས་སེར་བར་བཤད་དོ། །

གཉྱིས་པ་རེས་གནང་གྱི་འདོགས་སྦྱིན་པ་ལ། སབས་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་

གསུངས་ཀང་། རེས་གནང་གྱི་འདོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྔགས་གཏད་པ་མྱིག་སན་མེ་

ལོང་མདའ་འཕང་བ་རྣམས་ས་དྷུ་པུ་ཏས་ཁ་བསང་ནས་བཤད་དོ། །རེས་གནང་གྱི་

འདོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཡྱིན་པས། དེ་ཉྱིད་འདྱིར་གསུངས་པ་

ནྱི། དེ་ནས་སོབ་མ་ལ་ལག་པར་རོ་རེ་དང་དྱིལ་བུ་བྱིན་ནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་

རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པར། རོ་རེ་དྱིལ་བུ་སྦྱིན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་འདྱིས། ཕག་

རྒྱ་བྱིན་པ་ཡང་མཚོན་པ་ཡྱིན་པས། དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པ་ཚང་བའྱི་སྒོ་ནས་རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་བསྐུར་བ་ཡྱིན་ལ། ཕག་རྒྱ་ནྱི། བརྟག་

གཉྱིས་ལས། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར། 

རྱིག་མ་ལ་ཕག་རྒྱར་བས་ནས་དེ་ལྟ་བུ་དང་། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་

པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཕག་རྒྱ་སྦྱིན་པ་གསུངས་ཤྱིང་སབས་འདྱིར་བཤད་པའྱི་སོབ་
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དཔོན་གྱི་དབང་ཐོབ་པས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་མར་བཅད་ཀྱི་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་དབང་

གྱི །བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་དབང་བའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་མྱིན་པར་གསུངས་པ་

ལ་བསམས་ནས། ཀྱཻ་རོར། བདེ་མཆོག །གསང་འདུས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་

ཆོ་གས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་མེད་དོ་ཞེས་ཆོས་སོང་བའྱི་

ལས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལྕྱི་བ་གསོག་པར་བེད་པ་མང་པོ་སང་མོད། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་

དེ་དག་ནས་བཤད་པའྱི་དབང་བཞྱི་རོགས་པར་ཐོབ་ཀང་དུས་འཁོར་གྱི་དབང་གོང་

མའྱི་ཡང་གོང་མ་དག་མ་ཐོབ་པར། འདུས་པ་ཀྱཻ་རོར་སོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་དག་འཆད་

པ་ལ་མྱི་དབང་བར་ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

འདྱིར་ཕག་རྒྱའྱི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་རྱིག་མ་དང་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདེ་

བའྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ་ལ་བས་ན། དབང་གོང་མའྱི་བུམ་དབང་དང་། སབས་འདྱིའྱི་

རེས་གནང་གྱི་འདོགས་སུ་བཤད་པའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་

ཁད་པར་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་རང་གྱི་བོ་སྐོན་གྱིས་དུས་འཁོར་ལས་

གཞན་པའྱི་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་མཐའ་དག་སོང་བར་མ་བེད་པར་བག་ཡོད་པར་བོས་

ཤྱིག །དེས་ན་འདྱིར་ཕག་རྒྱའྱི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་ནྱི། ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དམ་

ཚིག་སྦྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི། རྱིག་མའྱི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ལ། རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་

བསྐུར་བ་ཙམ་མཚན་ཉྱིད་པ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་"
1
ཡང་ཡོད་ཀང་། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་

གཞན་ནས་རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་བཤད་པ་དང་མཆོག་དམན་གྱི་ཁད་པར་ཆེ་བ་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༧༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༣༦བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༨ན༥ན།  -ལ་    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༤བ༡ན།  +ལ་
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ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དམ་ཚིག་བྱིན་ནས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་

མཚན་ཉྱིད་པ་ཡོ་ག་ལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀང་། དེ་དང་འདྱིའྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ཚིག་ལ་མཆོག་

དམན་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་གསུམ་བྱིན་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དུ་བས་པ་དེ་ལ། རྒྱུད་

ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་དང་གཉྱིས་པོ་འདྱིས་དག་པའྱི་ཆོས་ནྱི་བསན་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་བདུན་གྱི་ཆོ་ག་བ་སེ། དེ་ནས་

སོབ་མ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་

བརླབས་པར་བསམ་པར་བའོ། །དབང་བདུན་པོ་འདྱི་དག་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བྱིས་པ་

འཇུག་པའྱི་དབང་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བྱིས་པ་ལྟར་འཇུག་པའམ་བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག་

ནས་རྱིམ་གྱིས་ལུས་འཁྲུ་བ་སོགས་སོ་སོ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པས། དེའྱི་ཕྱིར་བྱིས་པ་འཇུག་པའྱི་དབང་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཆོས་མཐུན་

པ་སོགས་ཀང་རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། བྱིས་པ་སྐེས་པ་མ་ཡྱིས་ནྱི། །ཆུ་ཡྱིས་ཁྲུས་

བེད་དབང་བསྐུར་རོ། །དེ་ཡྱིས་གཙུག་ཕུད་རབ་བཞག་པ། །དབུ་རྒྱན་དུ་ནྱི་ཡོངས་

སུ་བརྟགས། །དེ་ཡྱི་རྣ་བ་འབུགས་ལ་སོགས། །དར་དཔངས་དབང་དུ་ཤེས་པར་

བ། །བྱིས་པ་རྒོད་དང་སྨྲ་བ་ཉྱིད། །རོ་རེ་དྱིལ་བུ་དབང་ཉྱིད་དོ། །ལྔ་པ་ལོངས་སྤོད་

བརྟུལ་ཞུགས་སོགས། །མྱིང་ནྱི་མྱིང་གྱི་དབང་བསྐུར་ཉྱིད། །ཕ་ཡྱིས་རྟག་ཏུ་ཀོག་ལ་

སོགས། །སེར་བར་བེད་པ་རེས་གནང་ཡྱིན། །རྣམ་པ་བདུན་པོ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། །དབང་

བདུན་དུ་ནྱི་རབ་ཏུ་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བཞྱི་པ་དབང་ཐོབ་པའྱི་དུས་གོ་བར་བེད་པ་ནྱི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་
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ཐོབ་པའྱི་རྒན་པ་དང་། གཞོན་པ་ངོ་ཤེས་པའྱི་དོན་དུ། ཞེས་པ་ནས། རེས་སུ་གནང་

ངོ་ཞེས་པ་སེ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་ཡྱིན་ལ། དབང་བདུན་གྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་བ་བ་ནྱི་

ཐམས་ཅད་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱུད་གཞན་དང་འགལ་བ་སོང་བ་ལ་གཉྱིས། མྱི་འཐད་པའྱི་ཕོགས་

དགག །འཐད་པའྱི་ཕོགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སབས་འདྱིའྱི་འགྲེལ་པའྱི་དོགས་

གཅོད་འདྱིས་དོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཅད་ནས། བརོད་བའྱི་ཁད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་

སོན་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་ དོལ་ཕོགས། གྱིས། རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་

ཞེས་པ། དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་པའྱི་བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་འདུས་པ་ཀྱཻ་རོར་སོགས་

ལ་བས་ནས། དེ་དག་ཏུ་མྱི་བསྐོད་པའམ། རྣམ་སང་དག་པའྱི་ཆུ་དབང་། རྱིན་ཆེན་

འབྱུང་ལྡན་དག་པའྱི་ཅོད་པན་གྱི་དབང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེ་ལ། སྔ་མ་རྩ་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དང་། ཕྱི་མ་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འགལ་ཏེ། རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ལས་མེ་ཏོག་གང་ཕོག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཅོད་པན་དང་། ཕག་རྒྱར་འགྱུར་

བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན། སངས་རྒྱས་མངའ་བདག་

ཅོད་པན་ཅན། ཞེས་གསུངས་ཀྱི། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་ཅན། ཞེས་མ་

གསུངས་པར། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྱི་དབང་དུ་བཤད་པ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་

ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་དབང་གཞན་ལའང་ཁམས་ལྔ་སྦོང་

བ་ལ་སོགས་པའྱི་དག་པ་མེད་པས། དེ་དག་དང་དོན་ཡྱིན་ཏེ། ཆོ་ག་གཞན་རྩ་བའྱི་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་འདྱི་དག་

གྱིས། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཅེས་པ་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་ལ་བསམས་པའོ། །
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ཡང་ཁ་ཅྱིག་ ངམ། ན་རེ། རྒྱུད་གཞན་ལས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་དག་དང་། འདྱིར་

གསུངས་པ་མྱི་མཐུན་པས་འདྱིར་གསུངས་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྡུས་

རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྔ་དག་པའྱི་

དབང་དུ་གསུངས་པ་དང་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དང་དོན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གསུང་དེ་ལ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་འགལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མེ་ཏོག་དོར་བས་སོབ་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་མཚོན་ལ། 

ལྷ་དེའྱི་ཅོད་པན་དང་། ལྷ་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡྱིས་ལྷ་དེའྱི་དངོས་

གྲུབ་ཐོབ་བོ། ཞེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །དེས་ན། སངས་རྒྱས་ལྔ་

བདག་ཅོད་པན་ཅན། ཞེས་གསུངས་ཀྱི། རྱིན་འབྱུང་ཐམས་ཅད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྱི་དབང་། ཞེས་པ་དང་དོན་ཡྱིན་

པས་དེ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་གྱི་དག་པ་

གསུངས་པ་ནྱི་ངེས་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆོ་ག་གཞན་སོབས་

དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

བ་མ་གཞན་ རང་། དག་ནྱི། སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་འགལ་ཏེ་ཞེས་པའྱི་སྔ་ཕྱི་གང་ཡྱིན་

པ་དང་། འགལ་ལུགས་གང་ཡྱིན་པ་སོགས་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། 

རྣམ་པར་སང་མཛད་ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་དག་པ་མེད་དེ། ཆོ་ག་གཞན་རྱིགས་ཀྱི་

བདག་པོ་གང་ཡྱིན་དེས་གཙོ་བོ་བས་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་ཅོད་པན་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་

སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། རྒྱུད་གཞན་གྱི་དབང་ལས་འདྱིའྱི་

དབང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་པ། ཞེས་བ་བའྱི་བསྡུས་དོན་འགོད་པར་
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བེད་པས་ཞེ་བས་འདོད་པ་སྔ་མ་དང་རྱིགས་འད་བར་སང་ངོ་། །འདྱི་དག་ལ་ཅུང་ཟད་

དཔད་པར་བ་སེ། འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུད་གཞན་ལས་རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔའྱི་

དག་པ་འཆད་པ་ནྱི། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཅོད་པན་གྱི་དབང་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་

ནྱི། ཅོད་པན་བསང་སྦངས་ནས་རྱིན་འབྱུང་དུ་བསྐེད་པ་ལ། རྱིན་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་པ་

བཅུག་དབང་བསྐུར་རྒྱས་བཏབ་པ་མཆོད་དེ་ཞུ་བ་ལས་ཅོད་པན་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར་

པར་བསྒོམས་པའྱི་ཅོད་པན་གྱིས་བསྐུར་བའྱི་དབང་ཡྱིན་པས། རྱིན་འབྱུང་ཅོད་པན་

གྱི་དབང་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཅོད་པན་ལ་རྱིན་འབྱུང་ཁོ་ན་ལས་མེད་པས། རྱིན་འབྱུང་

གྱི་དབང་དུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཅོད་པན་ལ་རྱིན་འབྱུང་ཁོ་ན་ལས་མེད་པར་

རྒྱུད་དེ་དག་གང་དུ་ཡང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པས། ཅོད་པན་རྱིན་འབྱུང་ཁོ་ནར་

ངེས་ན། མེ་ཏོག་གང་ཕོག་གྱི་ལྷ་ཅོད་པན་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་

ཐལ་བ་རྒྱུད་དེ་དག་ལ་འཕེན་པ་ནྱི་འབེལ་མེད་དོ། །

གསང་འདུས་ལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་བང་གྱིས་ཅོད་པན་གྱི་དབང་གྱི་སབས་སུ། 

བཛྲ་དྷཱ་ཏྱི་ཤྭ་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་སྤྱི་གཙུག་མཚོག་མ་རྣ་ལྟག་

གཡས་པ། ལྟག་པ། རྣ་ལྟག་གཡོན་རྣམས་སུ་གཏུགས་ནས་དེ་ནས་ཅོད་པན་མགོ་

ལ་བསོན་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པ་ནྱི། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་མྱི་བསྐོད་པ། མཚོག་

མར་རྣམ་སང་། རྣ་ལྟག་གཡས་པར་རྱིན་འབྱུང་། ལྟག་པར་འོད་དཔག་མེད། རྣ་ལྟག་

གཡོན་པར་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསྒོམ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་། སབས་

འདྱིར་རྱིགས་ལྔ་ཀས་དབུ་བརྒྱན་པར་ཀླུ་བང་གྱིས་དངོས་སུ་བཤད་ལ། རྒྱུད་གཞན་

རྣམས་ལ་གྲགས་པའྱི་ཅོད་པན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆད་པའྱི་སབས་སུ། ཕེང་
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བ་ལས། དེ་ནས་གསེར་དང་། རས་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པ་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

ལས་སྐེས་ཤྱིང་། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་བོ་སོབ་མའྱི་རྱིགས་

ཀྱི་བདག་པོ་དབུས་ན་གནས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྔས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པའྱི་དབུ་རྒྱན། དེའྱི་མགོ་བོའྱི་དབུས་དང་། ལོགས་གཉྱིས་དང་། སྤྱི་བོ་དང་། རྒྱབ་

རྣམས་སུ་རྱིམ་པ་གང་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། ༀ་བཛྲ་དྷཱ་ཏྱི་ཤྭ་རྱི་ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཧཱུཾ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྱིགས་ལྔ་ཀ་ཚང་བའྱི་ཅོད་པན་དང་། དེ་ཡང་སོབ་མས་མེ་ཏོག་

གང་ཕོག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པོ་དབུས་སུ་གནས་པས་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱུད་གཞན་

གྱིའང་དགོངས་པ་ཡྱིན་པས། མེ་ཏོག་གང་ཕོག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པོས་ཅོད་པན་

བ་དགོས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅོད་པན་ཅན། ཞེས་གསུངས་པའྱི་གནོད་

པ་བསན་པས། རྒྱུད་གཞན་གྱི་འཆད་ཚུལ་ལ་གནོད་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་དོ། །

དེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཞན་གྱི་འཆད་ཚུལ་ཞྱིབ་པར་མ་ངེས་པའྱི་འབེལ་མེད་ཀྱི་

གནོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསན་ནས། རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ནས་གསུངས་པ་འགོག་པ་

འགྲེལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་རྱིག་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྱིག་སྨྲ། རྒྱུད་གཞན་

ནས་གསུངས་པ་དང་དོན་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་གྱི་དབང་

དུ་བས་པ་ལ་བེད་དེ། འདྱིར་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ་ཞེས་གསུངས་པས་

སོ་སྙམ་ན། འདུས་པ་ནས་རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་པོ་དེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ཐོག་

མར་བ་མེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལའང་བསྐུར་དགོས་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་འགལ་ཞྱིང་། བདེ་མཆོག་ཀྱཻ་རོར་སོགས་ལའང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པས། རྒྱུད་དེ་དག་

གྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་ན་དབང་པོ་དམན་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་དགོས་པ་ལ་ཐུག་
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པར་འགྱུར་རོ། །དང་དོན་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཟུང་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་བེད་

ན་ནྱི། རྒྱུད་དེ་དག་ནས་བཤད་པའྱི་སྒ་ཟྱིན་ལྟར་གྱི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བར་མྱི་རུང་

བ་དང་། བས་ཀང་བུམ་དབང་སོགས་མཚན་ཉྱིད་པ་ཐོབ་པའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་པས། རྒྱུད་གཞན་ལ་གྲགས་པའྱི་བུམ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་

ནས་དབང་བསྐུར་ཀང་། བསྐེད་རྱིམ་གཏན་སྒོམ་པ་ལ་མྱི་དབང་བའམ། རྒྱུད་གཞན་

དང་གཞན་ནས་བུམ་དབང་དེ་ལྟར་བསྐུར་བས་སོད་རུང་དུ་བས་ཏེ་སྒོམ་པར་བཤད་

པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་རྱིམ་གོ་ཆོད་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་དགོས་པ་གང་ཡང་

རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ནྱི་དབང་གོང་མ་དང་། རོགས་རྱིམ་ལ་ཡང་མཚུངས་

པས། དུས་འཁོར་མ་གཏོགས་པའྱི་རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པའྱི་དབང་དང་། ལམ་

གང་གྱིས་ཀང་གོ་མྱི་ཆོད་དོ། ཞེས་རྒྱུད་སེ་ཕལ་མོ་ཆེ་སོང་བའྱི་ཆོས་སོང་ཧ་ཅང་

ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དང་དོན་གྱི་དོན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཟུང་དུ་མྱི་རུང་བར་ཁེད་ཅག་

གྱིས་ཞེ་བས་ཀང་བསམ་སེ། གཞན་དུ་ན་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་འགལ་བའྱི་དངོས་ལ་

གནོད་བེད་བསན་ནས་དང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབེལ་མེད་དོ། །

སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་འགལ་ཏེ་ཞེས་པའྱི་སྔ་མ་རྩ་རྒྱུད། ཕྱི་མ་བསྡུས་རྒྱུད། ཅེས་

སྨྲས་ནས། བསྡུས་རྒྱུད་ད་ལྟ་ཕོགས་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་འདུས་པ་ཀྱཻ་རོར་སོགས་

ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བེད་ཅྱིང་། རྩ་རྒྱུད་དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་བེད་པ་ནྱི་རྣམ་གཞག་མ་

ཆགས་པ་སེ། དུས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་གསང་འདུས་སོགས་ལ་བལྟོས་པའྱི་རྩ་རྒྱུད་དུ་

འོང་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་དེ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རྩ་རྒྱུད་ཡྱིན་ན། འདུས་པ་སོགས་

སྔ་མ་དང་། དུས་འཁོར་ཕྱི་མ་ཡྱིན་པར་ཁེད་རང་གྱིས་ལེའུ་དང་པོར་སྨྲས་པ་དང་
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ཆེས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་དང་། བརྟག་གཉྱིས་

དང་། བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུའྱི་རྒྱུད་ལེའུ་ང་གཅྱིག་པ་སོགས་ཀང་རྩ་རྒྱུད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །རྒྱུད་སེ་དག་ལ་སྤྱིར་སྦས་དོན་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། བུམ་དབང་དང་། བསྐེད་

རྱིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་སེ་དག་གྱི་སྦས་དོན་མྱིན་ལ། རྒྱུད་སེ་དག་རོ་རེ་

འཆང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་རང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱུད་མང་དུ་ཡོད་པ་དག་གྱིས་

རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་སོགས་སྒ་ཟྱིན་ལྟར་བཤད་ཀྱི། རྩ་རྒྱུད་དེ་དང་དེ་ལས་གསུངས་

པ་སྒ་ཟྱིན་ལྟར་བར་མྱི་རུང་བ་ལྟར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་ལ། གྲུབ་ཆེན་མཆོག་གྱི་

དངོས་གྲུབ་བརེས་པ་བརྒྱ་ཕག་གྱིས། སྒ་ཟྱིན་ལྟར་སོར་བཞག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྐུར་པ་མ་འདེབས་ཤྱིག །དེས་ན་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཁད་དུ་གསོད་པ་ལ་ཡ་མྱི་ང་བའྱི་སྙྱིང་ཁམས་ཅན་དག་འདྱི་ལྟ་བུ་

རྣམས་ལ་ཅྱི་ཡང་རུང་བའྱི་འཆད་ཚུལ་བེད་པ་མྱི་བདེ་བ་མེད་ཀང་། མཁས་པ་རྟོག་

དཔོད་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་འཆད་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བས་དོགས་པ་སྒོ་དུ་མ་ནས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་འཐད་པའྱི་ཕོགས་དགོད་པ་ལ། དང་པོ་དོགས་པ་ནྱི། རྒྱུད་གཞན་གྱི་

རྒྱུད་དོན་མ་གོ་བའྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་ལ་དོགས་པ་འདྱི་ལྟར་སྐེས་ནས་དོགས་

པ་དེ་འདྱི་ལྟར་སང་བར་བ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ལ། དོགས་པ་འདྱི་ལྟར་འདུས་

པ་སོགས་རྒྱུད་གཞན་ལས། རྱིན་འབྱུང་ཅོད་པན་གྱི་དབང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྱིན་

འབྱུང་ཁོ་ནས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་བཟུང་ཞྱིང་ཚུལ་དེ་དག་

དང་། འདྱི་ནས་བཤད་པ་མྱི་མཐུན་པས་སྐོན་ཆགས་སོ་སྙམ་དུ་དོགས་པའོ། །
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དེ་ལ་དོགས་སོང་གྱི་ལན་ནྱི། རྒྱུད་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀང་དེ་མྱི་འཐད་

དོ། ཞེས་པའམ། སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཟུང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དང་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མྱི་

འཆད་ཀྱི། དེ་རྒྱུད་གཞན་གྱིའང་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར། 

འདྱིར་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་སྔགས་ལ་ཐོག་མར་འཇུག་པའྱི་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་

ལས་དང་པོ་བ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་གཞུག་པའྱི་སད་དུ་ཐོག་མར་སོད་རུང་གྱི་དབང་

བསྐུར་བའྱི་ཚེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྔ་དག་པས་རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་སེ། རྣམ་པར་

སང་མཛད་ཀྱིས་ཆུའྱི་དབང་དང་། ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་མངས་དང་། རྨ་འགྱུར་ལས། མྱི་

བསྐོད་པས་ཆུའྱི་དབང་དང་། ཞེས་འབྱུང་སེ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་པར་གསལ་

ལོ། །རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་ཅོད་པན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་

ལྡན་ཁོ་ན་ཅོད་པན་བ་བའྱི་དོན་དུ་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡྱིན་ན་རྒྱུད་དེ་དག་

རང་ལ་ཚིག་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་འགལ་བའྱི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུད་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མེ་ཏོག་དོར་བས་སོབ་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིས་ཅོད་པན་གྱི་གཙོ་བོ་དང་། དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཡྱིས་བཏབ་པ་ཡྱི་

ལྷ་དེའྱི་དངོས་གྲུབ་བོ། ཞེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། རྱིན་འབྱུང་

ཁོ་ན་ལ་མེ་ཏོག་ཕོག་པར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་

དུ་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཁོ་ན་ནྱི་ཅོད་པན་དུ་འགྱུར་བ་རྒྱུད་དེ་དང་དེའྱི་དགོངས་པ་

མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། ཞེས་པ་ནྱི། གསང་བ་འདུས་པའྱི་

རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། ཀེ་རོར་གྱི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་དབང་

གྱི་དག་པ་སྦོར་ཚུལ་དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡང་གསུངས་ཡོད་ཀང་། 
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རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རང་རང་གྱི་བསྡུས་རྒྱུད་ད་ལྟ་ཕོགས་འདྱི་

དང་། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་སོགས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདྱི་དག་ལས། དུས་

འཁོར་ལྟར་ཡུམ་ལྔ་དག་པའྱི་ཆུའྱི་དབང་གྱིས་ཁམས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་པ་

དང་། ལ་སོགས་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྔ་དག་པའྱི་ཅོད་པན་གྱི་དབང་གྱིས་ཕུང་

པོ་ལྔ་དག་པར་བེད་པ་སོགས་བཤད་པ་མེད་དེ། རྒྱུད་དེ་དང་དེའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྱིག་

པའྱི་དབང་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི། འདྱིར་བཤད་པ་ལས་ཆོ་གའྱི་ཚུལ་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྔ་དག་པའྱི་དབང་པོ་ལྔས་ཕུང་པོ་ལྔ་སྦོང་བའྱི་ནུས་པ་འཇོག་པ་

སོགས་ལ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པ་དེ་ནྱི་དག་བ་དག་བེད་"རགས
1
་པ་ཙམ་

དུ་བསྡུས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། རྒྱུད་འདྱིར་ནྱི་ཁམས་དང་ཕུང་པོ་རླུང་ལ་སོགས་

པ་དག་བ་དག་བེད་སོ་སོར་ཕེ་ནས་བསྐུར་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་ཆོ་གའྱི་ཚུལ་ལ་ཐ་

དད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་མྱི་འད་ཡང་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བ་བའྱི་

དོན་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པའྱི་ཆུའྱི་དབང་ལ་སོགས་པས་སྦང་བ་དག་

པར་བེད་པའྱི་ནུས་པ་མེད་དེ། དེ་དག་ལས་རྒྱུད་འདྱིར་བཤད་པའྱི་ཆོ་ག་གཞན་སྦང་

བ་དག་པར་བེད་པ་ལ་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཡྱིན་ན་འདུས་པ། ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་ཀྱི་དབང་ལ་རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་པའྱི་

སོད་རུང་དུ་བེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༢ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༡ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༣ན༣ན།  རགས    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༨བ༢ན།  རྱིགས
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གསུམ་པ་དག་པའྱི་ཆོས་བསན་པ་དབང་བདུན་གྱི་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་ལ་

གཉྱིས་ལས། དང་པོ་དག་པའྱི་ཆོས་བཤད་པ་ནྱི། སྔར་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པའྱི་

རེས་སུ་དག་པའྱི་ཆོས་ནྱི་བསན་པར་བ་བར་གསུངས་པའྱི་དག་པའྱི་ཆོས་"བསན
1
་

ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། ད་ནྱི་ངེས་པར་རོ་རེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་དག་

པའྱི་ཆོས་བསན་པར་གསུངས་ཏེ། སབས་འདྱིར་གསུངས་པའྱི་དང་དོན་གྱི་ཕྱི་རོལ་

ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། ངེས་དོན་ནང་གྱི་དམ་ཚིག་ནྱི་རོགས་རྱིམ་

གྱི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། རྒྱུད་གཞན་ལས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་སྦྱིན་པའྱི་རེས་

སུ། ཁོད་ཀྱིས་སྲོག་ཆགས་བསད་པར་བ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྒག་པར་

གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་དང་ངེས་ཀྱི་བཤད་པ་གཉྱིས་བཤད་པ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཚེ་

སོད་ལ་གཏུམ་པོ་མ་ངན་མེད་བཞྱིན་དུ་སྱིག་ཆེན་པོ་བེད་པ་པོ་ཡང་། ཚེ་སད་ལ་

ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་བཞྱིན་དུ། བསོད་ནམས་བེད་པ་པོར་འགྱུར་བ་མྱི་འགལ་

བས་ཚེ་སོད་ལྟ་བུ་མཚམས་མེད་སོགས་བེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་གསོད་པའྱི་

ལས་སྦོར་བར་མྱི་རུང་གྱི །ཕྱིས་བསོད་ནམས་བེད་པ་ལ་འཇུག་མྱི་འཇུག་སྔོན་དང་

ཕྱི་མའྱི་མཐའ་རྱིག་པས་མྱི་འཇུག་ན་བའོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། ལྷག་མ་དག་གོ་བར་

ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་དབང་བདུན་གྱི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཆུ་ནྱི་སྒོལ་མ་ལ་སོགས། 

ཞེས་སོགས་ཏེ། ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་བདུན་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཁམས་ལྔ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༢ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༡ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༨བ༦ན།  བསན    
བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༣བ༡ན།  སྟོན
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དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པ་དང་། རླུང་བཅུ་དབུ་མར་འགགས་ནས་སྒྱིབ་

བལ་དུ་བེད་པ་དང་། རོ་རྐང་ལ་འབབ་པའྱི་རླུང་དང་། ཉྱི་ཟླའྱི་ཁམས་སྒྱིབ་བལ་དུ་

བེད་པ་དང་། མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཡུལ་བཅས་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པ་དང་། ཚངས་

པའྱི་གནས་བཞྱི་ལ་གནས་པས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་སོགས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྒོ་

ནས་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་བེད་པ་དང་། གདུལ་བ་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཞྱིང་ཆོས་

སོན་པའྱི་ནུས་པ་འཇོག་ལ། ཆོས་སོན་པ་དེ་ཡང་སྲྱིད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་ལ་འཇོམས་

པ་དང་། བརོད་བ་མཆོག་འཕོ་མེད་དེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དང་། རྣམ་བཅས་རྣམ་

མེད་ཀྱི་སོང་པ་ཉྱིད་སོན་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོ་

ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་དབང་བདུན་གོང་མ་དང་བཅས་པའྱི་འབས་བུ་བཤད་པ་ལས། དང་

པོ་དབང་བདུན་གྱི་འབས་བུ་ནྱི། ད་ནྱི་དབང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་སོགས་

ཏེ། གལ་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བེད་ན། ཞེས་པའྱི་དོན། ཁ་

ཅྱིག །དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་སོབ་མས་སོ་

སོ་མཐོང་བ་ལ་འཆད་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་

པའྱི་སང་བ་མངོན་སུམ་དུ་ཤར་བའྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་བ་

དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་དབང་གོང་མའྱི་འབས་བུ་ནྱི། བུམ་པ་གསང་བས་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

དབང་བཅུ་གཅྱིག་དང་། ས་བཅུ་གཅྱིག་གྲངས་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་ལ་སྦར་བ་ལས། 

དབང་འདྱི་དག་གྱིས་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྐེ་བའྱི་ནུས་པ་འཇོག་པ་དང་། དབང་
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བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ལམ་དུ་མ་འདུས་པའྱི་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་མེད་པ་ལ་

ངེས་པ་རེད་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

བཞྱི་པ་དང་དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མ་བསྲུངས་པའྱི་ཉེས་

དམྱིགས་ནྱི། ཅྱི་སེ་གཡོ་སྒྱུའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། དབང་ལ་སོགས་པ་

དམལ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི། དགེ་སོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་

པའྱི་མདོ་ལས། ལ་ལའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་བདེ་བ་སེ། །ལ་ལའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡུག་བསྔལ་

ཡྱིན། ཞེས་ཁས་བངས་པའྱི་སོམ་པ་བསྲུངས་ན་བདེ་བ་དང་། མ་བསྲུངས་ན་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་བེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་དང་འད་བ་སེ། འདྱི་ནྱི་ཁོད་ཀྱི་

དམལ་བའྱི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་སྲེག་པར་བེད། །དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་

གྲུབ་སེར། །རོ་རེ་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆུ་འཐུངས་ཤྱིག །ཅེས་དམ་ཚིག་མ་བསྲུངས་ན་དམལ་

བའྱི་ཆུ་དང་། བསྲུངས་ན་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆུར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ལྔ་པ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་པའྱི་ཐབས་བཤད་པ་ནྱི། ད་

ནྱི་རྩ་བའྱི་ལྟུང་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྩ་བའྱི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་

པའྱི་ཐབས་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་རྩ་བའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་སྔར་བྱུང་བའྱི་རྩ་ལྟུང་གྱི་

རྣམ་སྱིན་མྱི་འདོད་པ་འབྱིན་པའྱི་ནུས་པ་བཟླས་པ་སོགས་ཀྱིས་དག་པར་བེད་པའྱི་

ཚུལ་དང་། རྩ་ལྟུང་གྱིས་སོམ་པ་བཏང་བ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྱིང་དབང་བངས་

པས་སོམ་པ་ལྡན་པར་གྱུར་པའྱི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་

གསུངས་པ་ལས་དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་གང་གྱི་ཚེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་པ་ལ། བུམ་

པ་གསང་བའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གནས་པའྱི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་སྱིག་ཆད་ལས་ཀྱིས་
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འདག་ལ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་སྱིག་ཆད་ལས་

ཀྱིས་མྱི་འདག་པར་གསུངས་པ་ནྱི། དཔེར་ན་འཇྱིག་རྟེན་ན་བྱིས་པ་ཆུང་ངུ་མྱི་ཤེས་

པས་ཉེས་པ་བས་པ་དེ་ཉེས་པ་ཆུང་ལ། ཆེར་སྐེས་པས་བས་ན་ཉེས་པ་ཆེ་བར་བེད་

པ་ལྟར། དབང་བདུན་དང་། བུམ་པ་གསང་བ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ལ་

གནས་པ་དག་ལ། བྱིས་པ་དང་། དར་མ་དང་། རྒན་པོར་ཁད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཉེས་པ་

ཆེ་ཆུང་དུ་བཞག་གོ །ཞེས་མཁས་པ་ རང་། དག་གསུང་ངོ་། །སོམ་པ་ཉམས་པ་སར་

དབང་གྱིས་དག་པར་བེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། རྩ་བའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་གང་ཞྱིག་ཅེས་སོགས་

ཀྱིས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་དབང་གྱིས་སོམ་པ་སོར་ཆུད་ཀང་བསབ་བྱིན་དགེ་སོང་

ལྟར། སྔར་རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་བའྱི་རང་ལས་དབང་གྱིས་གཞོན་པ་དག་གྱི་ཡང་གྲལ་འོག་

ཏུ་བཞག་པར་བ་བ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྩ་བའྱི་ལྟུང་བ་དག་པར་བེད་པ་ལ་ཡང་ཕྱིས་

མྱི་བེད་པའྱི་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡྱིའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་གལ་ཆེ་སེ། ཕྱིས་མྱི་

བེད་པའྱི་སོམ་སེམས་འདྱི་མེད་ན་ཐབས་གང་གྱིས་ཀང་རྣམ་པ་དག་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ། །

དྲུག་པ་གང་སང་བར་བ་བའྱི་གཙོ་བོ་རྣམས་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དཔལ་ལྡན་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་

གྱིས། གང་བྱུང་ན་སྔགས་ཀྱི་སོམ་པ་གཏོང་བའྱི་རྩ་ལྟུང་རྣམས་གསུངས་པ་ལ། གང་

དག་རོ་རེ་ཐེག་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་སེ་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ལའོ། ཞེས་པ་ནས། 

དབང་བསྐུར་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བ་ཞྱིག་རྩ་ལྟུང་འདྱི་དག་བསྐེད་

པའྱི་རྟེན་དུ་བསན་པའོ། །དེས་གང་བས་ན་རྩ་ལྟུང་གང་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི། གཞུང་དེ་
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ལས་གོང་མ་དག་གྱིས་སོན་ཏེ། འདྱི་དག་གྱི་དོན་ཞྱིབ་པར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

གསལ་བར་མཛད་ཟྱིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བ་སེ། འདྱིར་ཡྱི་གེ་མངས་པའྱི་འཇྱིགས་

པས་མ་བྱིས་སོ། །ལྟུང་བ་སྦོམ་པོ་རྣམས་ནྱི། རྩ་ལྟུང་གྱི་ཆར་གཏོགས་པའྱི་སྦོམ་པོ་

དང་། རྩ་ལྟུང་སོ་སོའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བས་སྦོམ་པོར་གྱུར་པ་དང་། སྦོམ་པོ་རང་གྱི་

སེ་ཚན་གྱི་ལྟུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་སེ། རྩ་ལྟུང་གྱི་ཆད་པ་ལ་བལྟོས་ན་དེ་

རྣམས་ལ་ཆད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བར་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། གསུང་རབ་ནོར་འཛིན་གཞྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞྱིང་། །དཔལ་ལྡན་

གཞུང་མང་"བལྟ
1
་བའྱི་མྱིག་གཅྱིག་པུ། །ལེགས་བཤད་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའྱི་

དཔག་བསམ་ཤྱིང་། །བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་གཉྱིས་པ་གཞན་ཡོད་མྱིན། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་

བ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་སང་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་དབང་གྱི་ལེའུའྱི་མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པ་རྣམ་པར་

བཤད་པའོ།། །།

མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་རབ་གནས་དང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་དང་རྣལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༠༣བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༥བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༠བ༦ན།  བལ    
སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༣བ༡ན།  ལ
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འབོར་གྱི་སྤོད་པའྱི་མདོར་བསྡུས།

དཔལ་ལྡན་བདེ ་ཆེན་ཐབས་ཀྱིས་ནྱི། །དངོས་པོ ་མ་ལུས་སྒྱིབ་བལ་

བར། །རབ་གནས་ཆོ་ག་ཡོངས་སྱིན་པ། །མགོན་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །སོབ་

མ་སྐུ་གཟུགས་བཅས་པ་དག །རབ་ཏུ་གནས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ། །འཆད་བེད་པདྨ་

དཀར་པོའྱི་གསུང་། །པད་དཀར་ལྟ་བུར་རྣམ་རྒྱས་བ། །

ལྔ་པ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཆོ་ག་དང་རྣལ་འབོར་གྱི་

སྤོད་པའྱི་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་རྩོམ་པར་དམ་

བཅའ་བ། རྒྱུད་དོན་བཤད་པ་དངོས། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྭ་འགྱུར་དུ། རབ་གནས་བ་ཕྱིར་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ། ཁ་ཅྱིག་ ངམ། 

དེའྱི་སེང་ནས་འཆད་ཅྱིང་། ཁ་ཅྱིག་ རང་། དེ་འཆད་བདེ་བར་སང་ཡང་སད་དོད་དང་

མྱི་མཐུན་པར་འདུག་གོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྱིར་ངེས་དོན་གྱི་རབ་ཏུ་

གནས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་སོགས་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་དང་དོན་གྱི་རབ་གནས་

བཤད་པར་བ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། ངེས་དོན་གྱི་རབ་གནས་ནྱི། མཆོག་ཏུ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པས་ཕུང་སོགས་ཐམས་ཅད་

སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་གོ་འཕང་ལ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་བརྟན་པར་

བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་དེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །
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གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། གནས་པ་བདུན་པ་སོབ་མ་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། གནས་པ་དྲུག་པའྱི་དུམ་

བུ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་སྦྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། གནས་པ་

བརྒྱད་པ་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་དང་དམ་ཚིག་གྱི་མཆོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གནས་པ། རྱིགས་སོ་དྲུག་གྱི་ལྷ་མོའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་གནས་པ་དགུ་པའྱི་

དོན་ཚན་རྣམས་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། 

སོབ་མ་རབ་ཏུ་གནས་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོའྱི་དབང་གྱི་ཆོ་ག །སྐུ་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དཔལ་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་ཞེས་སོགས་

སོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་གྱི་ཆོ་ག་དང་། དབང་གྱི་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ལ་

གསུམ། བ་མས་སོབ་མ་གང་ལ་དབང་བསྐུར་བ། སོབ་མས་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་

གདབ་པ། དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཀླུ་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔོན་དུ་དབང་

བདུན་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་གོང་མ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་ཐོབ་

པས་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་ཉན་པའྱི་སོད་རུང་དུ་བས་ཏེ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་

ལ་འབད་པས་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཤྱིང་ད་ལྟ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་དམ་

བཅའ་བ་ལ་གནས་པའྱི་སོབ་མ་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོའྱི་སད་དུ་བ་མས་དབང་

བསྐུར་བར་བའོ། །སྔོན་དུས་ན་རྒྱུད་འགྲེལ་མཉན་ཅྱིང་ཤེས་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

བདག་པོའྱི་དབང་བསྐུར་དེ་གོང་དུ་མྱི་སྦྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ། ཕྱིས་བཀའ་ཆད་ཀྱི་
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དོགས་ནས་དེ་གོང་དུ་བསྐུར་བ་འདྱི་རེ་བཙུན་རྒྒྭ་ལོ་མན་ཆད་ཀྱི་ཕག་ལེན་ལ་བྱུང་ངོ་

ཞེས་གྲགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀེ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཞེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། 

མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལྡན་

པའྱི་ཞེས་བ་བ་ནས་དབང་བསྐུར་རོ་ཞེས་བ་བའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་

བསྐུར་བ་ནྱི། འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་འདྱིས། རྭ་པ་དག་པདྨའྱི་སེང་དུ་ཤྱིང་སན་ཞེས་ཟེར་བ་དངོས་

སུ་བཀག་གོ །གདུག་པ་བདུད་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་བསྱིགས་ཤྱིང་སྐྲག་པར་བེད་པའྱི་

མཆོག་རོ་རེ། རོ་རེ་སེམས་"དཔར
1
་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའྱི་སོབ་དཔོན་གང་

གྱི་གོས་ངུར་སྨྲྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིས་ལྷ་མྱིན་འབྱུང་པོའྱི་རྱིགས་རྣམས་སའྱི་འོག་ཏུ་འགྲོ་

ཞྱིང་འབོས་པར་བེད་པའྱི་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་བ་ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཀླུ་སེ་

བུམ་པ་བརྒྱད་དག་གྱིས་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཅོད་པན་བཅྱིངས་ཏེ་ནོར་གྱི་འདབ་མ་དང་

ལྡན་པའྱི་པདྨ་གནས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བ་ཞེས་པའོ། །གདུག་པ་ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་ནྱི། སོབ་དཔོན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོབ་དཔོན་མཆོག་

ཏུ་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དགེ་ཚུལ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། དགེ་ཚུལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༤བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༧ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༢ན༣ན།  དཔར    
སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༤བ༥ན།  དཔའ
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ལ་ཡང་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་འབྱིང་པོའ།ོ །

གསུམ་པ་ཁྱིམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོབ་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། དེ་ནས་

ཕག་རྒྱ་ལ་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཕྱིའྱི་བྱུག་པས་ཤེས་པ། ཁ་ཅྱིག་ཤེལ་ཚོན་དཀར་པོ་

ལ་འཆད་ཀང་། རེ་ཁ་གསུམ་ག་དཀར་པོར་བེད་པ་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །དེས་

ན་བ་བྱུང་དྱི་བཟང་གྱིས་བྱུགས་པ་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་བྱུག་པར་འཆད་པ་ ཕོགས། ལེགས་

པར་མངོན་ནོ། །བུམ་པ་གཅྱིག་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་བུ་མོ་གཅྱིག་དང་གཞོན་ནུ་

མ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྲུས་བའོ། ཞེས་པ་འདྱི་དང་། འོག་ཏུ་རང་གྱི་ཆུང་མ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་བུམ་པ་གཅྱིག་པུས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་བ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ནྱི། འདམ་ཁ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་ རང་། གསུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྱིམ་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྱིས་པ་

དབང་གྱི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་གྱི་རྣམ་དག་བཤད་པ་དངོས་དང་། རོ་

རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་དམ་ཚིག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབང་རྣམས་

ཀྱི་རྣམ་དག་སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་རྣམ་དག་གྱི་ངེས་

དོན་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་དང་པོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱིར་

ཇྱི་སད་བཤད་པ་དག་མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་མཚན་ཡང་

དག་པར་བརོད་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་འདྱི་དག་

ལ་ལུང་འདྱི་དག་གང་ལ་དངས་པ་ཡྱིན་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བ་དགོས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་

དབང་བདུན་གྱིས་མངོན་པར་བསྐུར་བ་དགེ་བསྙེན་དང་། བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་
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དགེ་ཚུལ་དང་། གསང་བས་དབང་བསྐུར་བ་དགེ་སོང་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་

དབང་བསྐུར་བ་གནས་བརྟན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་ལུང་འདྱི་དག་གྱིས་བསན་པའྱི་དབང་དུ་

བས་ནས་དངས་པའམ། གཞན་དུ་ན་ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པ་དག་དང་། ས་བརྒྱད་

པ་ལ་གནས་པ་དང་། ས་དགུ་པ་ལ་གནས་པ་དང་། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པ་དག་

ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སོང་དང་། གནས་བརྟན་

རྒན་པོ་ལྟ་བུའྱི་ཁད་པར་ཡོད་ཅྱིང་། དབང་དེ་དང་དེས་ཀང་ས་དེ་དང་དེ་འཐོབ་པར་

བེད་པར་ལུང་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དབང་བདུན་དང་། བུམ་དབང་དང་། གསང་དབང་

དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀང་། དབང་ལ་བལྟོས་པའྱི་དགེ་བསྙེན་ལྟ་བུ་

དང་། དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུ་དང་། དགེ་སོང་ལྟ་བུ་དང་། གནས་བརྟན་ལྟ་བུར་བཞག་ནས། 

ས་བདུན་པ་ལ་གནས་པ་ནས། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའྱི་བར་དེ་དག་ལ་དགེ་བསྙེན་

ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ་ལུང་འདྱི་དག་དངས་

པ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་གཉྱིས་ལས་མྱི་འདའོ། །

དེ་ལ་སྔ་མ་ལྟར་ན། ལུང་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཀང་མྱི་འགྲྱིག་པས་ཕྱི་

མ་ལྟར་བ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྔ་མ་དག །ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པའྱི་

ལུགས་སུ་བས་པ་ལ། རང་རང་གྱི་འདོད་པས་བཏགས་པའྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་རྣམ་

པར་བཞག་ནས་ལུང་དོན་འདྱི་དག་འཆད་ཚུལ་ཐ་དད་པ་འདྱི་ལྟར། ཁ་ཅྱིག་ རང་། 

གྱིས། བུམ་དབང་གྱིས་ས་བརྒྱད་པ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དཀྱིལ་འཁོར་

ལྔའམ་རྩ་རླུང་ཐྱིག་ལེ་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཡོ་བ་དང་བལ་བ་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་

བདེ་བར་གྱུར་པས་གཞོན་ནུ་སེ། དགེ་ཚུལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུར་
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གྱུར་པའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་དབུ་མར་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕག་རྒྱ་མཆོག་ལས་བྱུང་

པའྱི་བདེ་བའྱི་ངོ་བོ་གཉྱིས་སུ་མེད་པས་ལུས་གཅྱིག་པ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་

གྱིས་ས་བཅུ་ཐོབ་པ་ཕག་རྒྱ་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གནས་བརྟན། 

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའྱི་རྱིམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒན་པོ་སྐེ་དགུའྱི་བདག །ཆ་བཅུ་དྲུག་

པ་གཉྱིས་དབེར་མེད་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའམ། ཀུན་རོབ་དོན་དམ་གྱི་དགའ་བ་བཅུ་

དྲུག་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་མཚན་འཆང་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅྱིག་

ཏུ་གྱུར་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདོད་པར་བ་བ་ཡྱིན་པས་སྡུག་གུ། སྐུ་གསུམ་དགའ་

བ་གསུམ་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས་ཤྱིང་བལྟ་བས་ཆོག་མྱི་ཤེས་པ་བཞྱི་པ་

ལྷན་སྐེས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་གཞན་དག་གྱིས། འཇྱིག་རྟེན་སྐུ་གསུམ་སེ་དེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞོན་ནུ་ལུས་སམ། 

སྐུ་ཐམས་ཅད་སྐེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ངོ་བོའྱི་སྐུ་གཅྱིག་

པུའོ། །དེ་ཉྱིད་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ལས་མཆོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དངོས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་པས་གནས་བརྟན་ཞེས་བས་ནས། ལྷག་མ་སྔ་མ་དང་འད་བར་

འཆད་པ་དང་། 

ཡང་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དབང་གྱི་རྣམ་དག་གྱི་འབས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དབེར་མྱི་ཕེད་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་གཅྱིག་པའྱི་སྐུ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་

རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རྒ་ཤྱི་མེད་པས་གཞོན་ལུས་གཅྱིག་

དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་ཤྱིང་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་གནས་བརྟན་

དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་རྒན་པོ། འགྲོ་བ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་གོ་འཕང་
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ལ་འགོད་པས་སྐེ་རྒུའྱི་བདག་པོ། ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་པ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་

སྨྲས་སུ་ཟྱིན་ཀང་། དེ་དག་གྱིས་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་བས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གོང་གྱི་

དེ་དག་གྱི་དག་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ་འགྲོ་ཚུལ་སྦར་"ན་ས
1
་གང་ཡང་འགྲྱིག་པ་མྱི་སང་

བས་སྙྱིང་པོ་ཅྱི་ཡང་འདུག་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །

ལུང་འོག་མ་དག་གྱི་བཤད་པ་ལ་ཡང་། ཚུལ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་སང་ཡང་། ཡྱི་གེ་

མང་བ་ཙམ་སྙྱིང་པོར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་བརོད་པ་མ་བྱིས་ཏེ། སབས་དོན་གང་

ལ་དངས་པ་དང་། བསྒྱིགས་པས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱི་དག་གྱི་དོན་

ཇྱི་ལྟར་བཤད་སྙམ་ན། དགེ་བསྙེན་ནྱི་སོམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་བྱིས་པའྱི་གནས་

སབས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་བལྟོས་ནས་དགེ་ཚུལ་ནྱི་གཞོན་ནུའྱི་གནས་སབས་ལྟ་

བུ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ས་འོག་མ་བདུན་དགེ་བསྙེན་གྱི་གནས་སབས་དང་། ཆོས་མཐུན་པ་

དང་། དེ་ལ་བལྟོས་ནས་ས་བརྒྱད་པ་དགེ་ཚུལ་གྱི་གནས་སབས་དང་ཆོས་མཐུན་

པས་གཞོན་ནུའྱི་གནས་སབས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བུམ་དབང་གྱིས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་པར་

བས་པའྱི་ས་བརྒྱད་པ་གཞོན་ནུ་དགེ་ཚུལ་གྱི་གནས་སབས་དང་འད་བར་བུམ་པ་

ལ་ཡང་ཞེས་པ་ནས། གཞོན་ནུ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་བསན་པ་དེ་

ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞོན་ནུ་ལུས་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གཅྱིག་ཅེས་པ་ནྱི། དགེ་

སོང་གྱི་སོམ་པ་ནྱི། སོ་ཐར་གྱི་སོམ་པའྱི་ཐུ་བོ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པར་ས་ལེགས་པའྱི་བོ་གྲོས་ལ་གནས་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྒྱལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༦ན༥ན།  ན་ས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༦བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༩ན༦ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༣བ༦ན།  ནས
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ཚབ་གཅྱིག་པུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་ལེགས་པའྱི་བོ་གྲོས་སུ་ལུང་བསན་པའྱི་ཕྱིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་བོ་ཞེས་པས་བཤད་པ་དང་སྦར་བར་བའོ། །ས་བཅུ་པ་འཐོབ་པ་

ནྱི་སྔ་མ་ལ་བལྟོས་ན་དགེ་སོང་གྱི་ནང་ནས་ཀང་གནས་བརྟན་རྒན་པོ་དང་མཚུངས་

པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་

བས་སྐེ་དགུའྱི་བདག་པོ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉྱིས་མཚན་འཆང་བ་སྡུག་གུ་སེ་ཡྱིད་འཕོག་པའྱི་སྐུ། དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ན་ས་འོག་

ས་སེང་ས་བའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས་ཤྱིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ་ཞེས་པ་ནྱི། 

གནས་བརྟན་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སངས་རྒྱས་གཉྱིས་པ་ཉྱིད་དོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་

དོན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པས། ལུང་ཕྱི་མ་འདྱི་དག་ཀང་སྔ་མ་དང་འད་བར་སྔར་

བཤད་པའྱི་དབང་གྱི་དག་པ་དང་སྦར་བར་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །

དེ་ཡང་བུམ་དབང་ཐོབ་པས་ས་བརྒྱད་པར་ལུང་བསན་པའྱི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་

གནས་པ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་པོ་གཞོན་ནུ་ས་བདུན་པ་མར་བཅད་ལ་བལྟོས་ན། དགེ་

བསྙེན་ལ་བལྟོས་པའྱི་དགེ་ཚུལ་དང་འད་བར་གྱུར་པ་སེ། དེ་ནྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ས་

ཐོབ་པས་འཁོར་བའྱི་གནས་སུ་སར་ཕྱིར་མྱི་འོང་བ་དང་། ཁམས་དཀར་པོ་འོག་ནས་

སེང་དུ་གཙུག་ཏོར་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་འདེན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཚེ་དེ་ཉྱིད་ལ་རང་བྱུང་གྱི་

ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བེད་པས་རང་རྒྱལ་བསེ་རུའྱི་ཚུལ་ཏེ། རང་རྒྱལ་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་

དང་མཚུངས་པ། འདྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བེད་པའྱི་ལམ་གྱི་མཆོག་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་ས་ཚོགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་བྱུང་བ་གང་འབྱུང་བ་

ཆེན་པོ་ལྔའྱི་རླུང་གྱི་འཕོ་བ་མ་ལུས་པ་འགོག་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་གྱུར་པའྱི་ས་དགུ་
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པ་ལ་གནས་པ་ནྱི། དགེ་ཚུལ་ལྟ་བུའྱི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་བལྟོས་ནས་དགེ་སོང་ལྟ་བུའོ། ། 

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ས་བཅུ་པ་ལ་ལུང་བསན་པའྱི་ས་བཅུ་པ་དེ་

ལ་གནས་པ་ནྱི། ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་གནས་བརྟན་དགྲ་བཅོམ་

པ་ཟག་པ་ཟད་པ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དབང་པོ་ཐུལ་བའོ། །མཆོག་གྱི་བདེ་བ་

རེད་པས་འཇྱིགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་བས་གདུང་བ་མ་

ལུས་པ་ཞྱི་བར་བས་པས་བསྱིལ་བར་གྱུར་པ། རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྱི་ཐ་མལ་

གྱི་ལུས་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དྭང་ཞྱིང་རོག་པ་མེད་པ་ཐོབ་པའོ་ཞེས་དང་། 

ཇྱི་སད་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ཏེ། བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ལུང་

བསན་པའྱི་ཕྱིར་མགོ་ཟླུམ་སེ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བེགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དགེ་ཚུལ་གྱི་

བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པོ་འཆང་བ་ལྟ་བུའོ། །

གསང་བའྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། ས་ལེགས་པའྱི་བོ་གྲོས་ལ་ལུང་བསན་པའྱི་ཕྱིར་

ཚངས་པར་སྤོད་པ་དགེ་སོང་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལ་གནས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྤྱིན་གྱི་ས་ལ་ལུང་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 

དཀའ་ཐུབ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་བརྟན་རྒན་པོ་ལྟ་བུ་སེ། ས་དེ་ལ་གནས་པ་ནྱི་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་སྦོར་བའྱི་དཀའ་ཐུབ་ཆེན་པོས་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཕལ་ཆེ་བས་

གཙང་བར་གནས་པ་གོའུ་ཏ་མ་ཞེས་པ་ནྱི། སུ་ག་ཏ་རྟོགས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། 

དམ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དམ་པ་གོའུ་ཏམ། ངེས་དོན་

གྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པས་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པའྱི་ཕྱིར་བམ་ཟེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་ཞལ་བཞྱི་དང་ལྡན་པས་ཚངས་
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པ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚངས་པའྱི་ས་ལ་གནས་པས་ཚངས་པ་ཤེས། འཁོར་

འདས་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ཚངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ། 

གྲོལ་བ་ཐར་པ་ཞེས་དང་རྣམ་གྲོལ་ལུས་ཞེས་དང་། རྣམ་གྲོལ་ཞྱི་བ་ཞེས་དང་ཞྱི་བ་

ཉྱིད་ཅེས་པ་སེ་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན། སད་རྨྱི་གཉྱིད་མཐུག་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་

ཀྱི་སྒྱིབ་པ་རགས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ལ་བཤད་དུ་རུང་བར་མངོན་ལ། དེ་ལྟར་

ན་དཀའ་ཐུབ་ཆེ་ཞེས་པ་མན་ཆད་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིན་ལ་ལུང་བསན་པའྱི་སངས་རྒྱས་

གཉྱིས་པ་ཉྱིད་དོ། ཞེས་པའྱི་ཁུངས་སུ་དངས་པའོ། །རོ་རེའྱི་ཚིག་འདྱི་དག་སབས་

དོན་ལ་སྦར་ནས་འཆད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་སང་ཞྱིང་། འགྲེལ་པ་ཡྱིད་བརྟན་དུ་

རུང་བ་ལ་བརྟེན་ས་མྱི་འདུག་པས་ངེས་པ་རེད་དཀའ་བར་སང་མོད། ཇྱི་སད་བཤད་

པ་ལྟར་བ་དགོས་སམ་སྙམ་མོ། །སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་ངོ་ཞེས་པ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་རྣམ་དག་གྱི་ངེས་དོན་ཁད་པར་དུ་

བཤད་པ་ནྱི། དེ་ནས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་བེད་པའྱི་སད་དུ་ཞེས་པ་ནས། 

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བེད་པའྱི་སད་དུའོ། ཞེས་པའྱི་བར་དག་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་

གར་ཁོ་བོས་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སབས་དང་འད་བར་བེད་པར་སབས་འདྱིར་མྱི་གསལ་ཡང་། སྒྲུབ་

ལེའྱི་འགྲེལ་པར། གསོལ་བ་གདབ་པ་གཞན་ནྱི་དབང་གྱི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྱི་

ཆོ་གས་བའོ། །དེར་མ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོ་ག་འདྱི་ཡྱིས་བའོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལས་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཞེས་དངས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནྱི། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

དུ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཁབ་འཇུག་གྱི་སྒས་བསན་པའྱི་ངེས་དོན། 
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སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་བེད་པའྱི་སད་དུ་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྦྱིན་པའྱི་

དོན་ནོ། །

ལུང་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ལ། ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རེས་འབང་དང་

བཅས་པ་ལྟར་ན། རེས་དན་གྱི་གཏུམ་མོ་འབར་བའྱི་རྩེ་མོ་དང་ལྡན་པས་གཙུག་

ཕུད། མའྱི་རྡུལ་ལས་བྱུང་བའྱི་པགས་པ་ཤ་ཁག །ཕའྱི་ཁུ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་རུས་པ་

རྐང་ཁུ་བ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་ཕུད་བུ་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་

པས་ལྕང་ལོ་ཅན། དངོས་པོ་ཀུན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་རལ་པ་ཅན། ཉོན་

མོངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གྱི་སྐྲ་མཐའ་དག་བཞར་བས་མུཉྫུ་སེ་མགོ་ཟླུམ་གཙུག་ཏོར་

ཆེན་"པོར
1
་དང་ལྡན་པས་ཅོད་པན་ཐོགས། སྲོག་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་ངམ། ཕུང་

པོ་ལྔ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་གདོང་ལྔ་པ་ཅན། སང་མཆེད་ཐོབ་པ་འོད་གསལ་དང་

བཞྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཏེ་ལྔ་དང་ལྡན་པའམ། ཁམས་ལྔ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་ཟུར་

ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། གནས་སབས་བཞྱི་དང་བཞྱི་པ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར་ཟུར་ཕུད་

ལྔ་པ་མེ་ཏོག་ཐོད་ཅེས་འཆད་དོ། །རྒྱུད་འདྱི་ལ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་

སེམས་འགྲེལ་རྒྱུད་བཅས་གང་ནས་ཀང་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཕུང་

པོ་སོགས་མ་ལུས་པ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུའྱི་གནས་སབས་ལ་སྦར་ཏེ་

འཆད་པའྱི་ལུགས་སུ་འདུག་པ་ལ། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་སང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་ལྡན་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་ཞྱིང་། གནས་སབས་བཞྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༧བ༧ན།  པྟོར    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༩ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༦ན༡ན།  པྟོ་
པ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༡བ༤ན།  ངྟོས
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ལས་གཞན་པའྱི་བཞྱི་པ་ལས་འདས་པ་ཞེས་པའྱི་བཞྱི་པ་འདྱི་ལ་ཅྱི་ཟེར་བསན་རྒྱུ་

དགོས་ཀང་འོང་བར་མྱི་འདུག་ལ། ཁད་པར་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་རྣམ་དག་འཆད་

པའྱི་སབས་དོན་ལ་འབེལ་སྒྱིག་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སང་བས་ཡྱིད་བརྟན་པར་མྱི་རུང་ཞྱིང་། 

རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྱིས་ལེའུ་དང་པོར་དངས་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ཀང་། འདྱིར་གང་

ལ་དངས་པའྱི་དོན་དང་འབེལ་དཀའ་བར་སང་ལ། རོ་རེའྱི་ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་དོན་མྱི་

འད་བ་དུ་མ་ལ་བཤད་དགོས་པ་མང་བས་འདྱིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་བེད་པའྱི་

སད་དུ་ཕག་རྒྱ་སོགས་སྦྱིན་པའྱི་ངེས་དོན་འཆད་པའམ། རྣམ་དག་འཆད་པ་ལ་སྦར་

བའྱི་འཆད་ཚུལ་དགོས་པ་ལ་རེ་རེ་ནས་སྦོར་བ་རྟོགས་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་བེད་པའྱི་སད་དུ་སྦྱིན་པ་ནྱི་བ་མེད་

ཀྱི་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལའང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་བསྡུས་

རྒྱུད་ལས་གཞན་པའྱི་རྩ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་གྱི་དམ་ཚིག་གྱི་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར་རྒྱུད་

སོན་པ་པོའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཞེས་པ་

ནས། གལ་ཏེ་རལ་གྲྱི་དང་། སག་ཚ་དང་། ཞེས་པ་དགེ་སོང་དཱ་རྱི་ཀ་པས། རལ་གྲྱི་

དང་སག་ཚ་འཚོང་བ་ལ་བཤད་ཀང་། རལ་གྲྱི་འཛིན་པའྱི་དམག་དཔོན་དང་། རྒྱལ་

པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱི་གེ་པ་བེད་པ་ལ་བ་མ་དག་འཆད་པ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། གཡོག་ལ་

སོགས་པའྱི་ཆོས་དང་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །ཚོང་དང་ལ་སོགས་པ་ཞྱིང་ལ་སོགས་པ་

བེད་ན། ཞེས་པ་ནྱི་ཁྱིམ་པའྱི་ཆོས་མྱི་བའོ། ཞེས་པའྱི་ཁྱིམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་

ཅྱིང་། དེ་དག་བེད་པ་དེའྱི་ཚེ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོའྱི་དབང་ཐོབ་པའྱི་མྱིས་མྱི་
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བ་བའྱི་དམ་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པ་ལས་འདས་ན་རྒྱལ་

བ་དང་། བ་མའྱི་བཀའ་བཅག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཞེས་སོགས་ཏེ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

ནས་ངེས་པའོའྱི་བར་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

གསུམ་པ་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། འདྱིར་སྐུ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་གནས་པ་སེ། བ་རེ་བཀོད་ཅྱིང་། ཞེས་

སོགས་ནས། དེ་ནས་འགྲེལ་བཤད་མ་བས་"སེ
1
་ཞེས་གོ་སར་བཞག་ནས་འགྲེལ་

པས་མ་བཤད་པ་འདྱི་དག་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་དབེ་བར་བ་སེ། 

འདྱི་ལ་གསུམ། རྟེན་གསུམ་རྒྱན་དྲུག་དང་བཅས་པའྱི་རབ་གནས་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། སྤོད་ཡུལ་གྱི་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཉེ་བར་མཚོན་པ། ཐུན་མོང་གྱི་མཇུག་གྱི་

ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། ས་གོན་དང་། དངོས་གཞྱི་དང་། མཇུག་

གྱི་ཆོ་གའྱི་མཚོན་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གནས་ཁང་བརྒྱན་ཅྱིང་བཀོད་པ་

བཤམས་པ། ཁྲུས་སེགས་བཅའ་ཞྱིང་བརྒྱན་པ། སྦང་བ་བས་ནས་ཁྲུས་སེགས་སུ་

ཁྲུས་གསོལ་བའྱི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྟེན་རབ་ཏུ་གནས་པར་བ་བའྱི་ཆེད་དུ་སེང་དུ་བ་རེ་བཀོད་

ཅྱིང་། ཕོགས་མཚམས་སུ་གདུགས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་བཀོད་པ་མཛེས་པར་

བཤམས་པས་གནས་ཁང་བརྒྱན་ནས། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རྟེན་རྣམས་སོང་པའྱི་ངང་

ལས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའྱི་གཟུགས་ཐུགས་ཀར་ས་བོན་དང་བཅས་པ་བསམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༨བ༣ན།  སེ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༤༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༢བ༥ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༦བ༥ན།  སྟོ
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ལ། ན་བཟའ་དམར་པོ་བསོན་ཏེ་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་བརྩམས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྟེན་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའྱི་མདུན་ཕོགས་ཀྱི་སའྱི་མཐྱིལ་གྱི་

གནས་དག་ཏུ་ཡང་ཁྲུས་སེགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཚད་

གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་བདུད་རྩྱི་ལྔ་དང་བ་བྱུང་ལྔས་བྱུགས་ཏེ། རྩྱིག་པའྱི་རྱི་མོ་གསུམ་ནྱི། 

ཐུགས་དཀྱིལ་དང་འད་བར་ཀུན་ནས་བསོར་བ། ནུབ་ལ་ཕོགས་པའྱི་སྒོ་གཅྱིག་དང་

ལྡན་པ། རྟ་བབས་མེད་པའྱི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་རྱིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞྱིའྱི་

མཚན་མ་བྱིས་པའོ། །ཁྲུས་སེགས་ཀྱི་མཚན་མ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཟུར་དུ་ནོར་བུའམ། 

གསེར་སོགས་ཀྱི་བུམ་པ་དྱི་བཟང་པོ་དང་། སན་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་

ལེགས་པར་བཅུག་པའྱི་ཆུར་བཅས་མགྲྱིན་པར་སྐུད་པ་དཀར་པོ་དང་ལྡན་པ་བུམ་

པའྱི་པདྨའྱི་ཁ་ལ་ཡལ་འདབ་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དུང་དང་ཉ་ཕྱིས་སོགས་དང་གསེར་གྱི་སོད་དང་། ཡང་ན་

དངུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སོད་དག་ཏུ་ཡང་དྱིའྱི་ཆུ་ནྱི་བསྒྲུབས་ཏེ་བཞག་པར་བ་ལ། 

ཁྲུས་སེགས་དེའྱི་སྙྱིང་པོར་ཏེ་དབུས་སུ་ཁྲུས་གདན་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་

བའྱི་གདན་དག་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྱིས་པ་རབ་ཏུ་བཀོད་དེ། དེར་སྐུ་གཟུགས་

བཞུགས་སུ་རུང་བ་རྣམས་ཤར་དུ་ཕོགས་པས་བཞུགས་སུ་བཅུག་ནས་དེ་ལ་ཁྲུས་

ནྱི་"བརྩམས
1
་པར་བའོ། །དེ་ལ་སྔོན་དུ་སྦང་བ་བས་ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་བཀྲུ་བ་དང་། 

ཕྱི་བ་སོགས་བ་སེ། ཇྱི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པས་དོན་གྲུབ་སེ་ཡུངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༣བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༧བ༡ན།  བརམས    
སྐུ།༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༠བ༣ན།  བརམ
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ཀར་རྣམས་ལག་པ་གཉྱིས་སུ་བཟུང་ལ་གཡས་གཡོན་དུ་ལན་གཉྱིས་སུ་བསོར་ཞྱིང་

མེ་ལ་དོར། དེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་དང་ཁམ་ཕོར་དང་། དུ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ལྕྱི་བའྱི་ཆང་བུ་

དང་། ཟན་ཆང་དང་། སེང་རས་རྣམས་ཀྱིས་བབ་ལག་པས་ཉེ་རེག་བས་ལ་ཐུགས་

ཀར་དྱི་དང་། དབུ་ལ་མེ་ཏོག །མདུན་དུ་ཡོན་ཆབ་དང་། མར་མེ་དག་གྱིས་བསོར་

བཞྱིན་པ་དང་། རྣམ་མང་འབས་བུ་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལ་ངེས་པར་བབས་ནས། མར་

དང་སོས་དཀར་བསྲེགས་པ་ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་པས་བདུག་པའོ། །དེ་ནས་ནང་

ལེར་གསུངས་པ་ས་མའྱི་མེ་ཏོག་སོགས་ཀྱིས་དྱི་བསྒོས་པ་དང་། དྱིའྱི་ཏྱིལ་མར་ཉྱི་མ་

མེ་ཡྱིས་སྱིན་པར་བས་པ་དག་གྱིས་ལྷའྱི་སྐུ་དངོས་སམ། མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་

ཤར་བ་ལ་བྱུག་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ནྱ་གྲོ་"ཏ
1
་ལ་སོགས་པའྱི་ཕེ་མ་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་དྱིལ་ཕྱིས་བས་ནས་

བཀྲུ་བར་བའོ། །དེ་ཡང་སྦང་རྩྱི་དང་། ཀ་ར་དང་མར་དང་ཞོ་དང་འོ་མ་དང་ཆུ་གཙང་

དང་། དྱི་ཞྱིམ་པོ་ཡྱིས་ནང་ལེ་ནས་བཤད་པའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་བཀྲུ་བར་བའོ། །དེ་ནས་

རྟེན་རྣམས་ཁྲུས་སེགས་དེའྱི་གནས་ནས་"བསྐོད
2
་པར་བ་སེ། སྐུ་ཡང་དམར་པོའྱི་

གོས་དག་གྱིས་ནྱི་ཡང་དག་གཡོགས་ནས་བཞག་པའོ། ཞེས་པ་ས་གོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱིའྱི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། རབ་གནས་རྒྱས་པའྱི་ཆོ་ག །བསྡུས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༩ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༠བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༣བ༥ན།  ཏ    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༧བ༥ན།  དྷ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༨༩བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༤ན༡ན།  བསྐྟོད    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༡ན༡ན།  
བསྐེད    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༡༧བ༦ན།  བསྐད
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པའྱི་ཆོ་ག །སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཁ་སོང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

བདུན། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རབ་གནས། གླེགས་བམ་གྱི་རབ་གནས། མཆོད་རྟེན་གྱི་

རབ་གནས། བགྲང་ཕེང་གྱི་རབ་གནས། རོ་རེ་དྱིལ་བུའྱི་རབ་གནས། པུས་འཁྱུད་

ལ་སོགས་པའྱི་རབ་གནས། རྒྱན་དྲུག་གྱི་རབ་གནས་སོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། རྟེན་སྤན་

དངས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། བདག་གྱི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ། རྟེན་དམ་ཚིག་པ་

བསྐེད་པ། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ། དེ་ལ་མཆོད་པའྱི་ཆོ་ག་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་

ཤར་ཕོགས་སུ་ནྱི་མཉམ་པའྱི་སའྱི་གནས་ལ་ཚངས་ཐྱིག་ནས་རྩྱིག་པའྱི་བར་སོར་

ཕེད་རྒྱལ་བ་སེ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིར་བས་པ་ཡྱིས་སོར་ཕེད་ཕེད་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིས་

རེ་ཁ་ལྔ་བས་ཏེ། དེའྱི་དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རང་རང་གྱི་རྱིགས་དང་

མཐུན་པའྱི་ཕོགས་སུ་གནས་པའྱི་ཡུམ་བཞྱི་དང་། རྱིགས་ལྔའྱི་མཚན་མ་ལྔ་ཡྱིས་

བརྒྱན་པའོ། །དེ་ནས་སེགས་བུ་དེའྱི་དབུས་སུ་རྟེན་བཞག་པར་བ་བ་ནྱི། ཞལ་གྱི་

པདྨ་ནུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོགས་པའྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྱི་སྐུའམ། མཆོད་རྟེན་དང་

སོགས་པས་རོ་རེ་དྱིལ་བུ་དང་། གླེགས་བམ་དག་གམ། ཐང་སྐུ་ཞེས་པའང་དེ་བཞྱིན་

དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་སྔགས་པས་བཞག་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་བདག་གྱིས་རྒྱལ་བ་མཆོག །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་བཅས་

པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་སོང་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོ་དག་ཏུ་

བས་ནས་ནྱི། ཕྱི་ནས་འདོད་པའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་མདོར་བསྡུས་པ་སྔར་བརོད་པའྱི་

སྦོར་བ་དག་གྱིས་ཟླ་ཉྱི་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བདག་ཉྱིད་བསྒོམ་
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པར་བའོ། །

གསུམ་པ་རྟེན་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ནྱི། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རྱིག་པའྱི་ལྷ་མོ་

དང་། སོགས་པས་ཁོ་བོ་བང་སེམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་སོང་

པའྱི་ངང་ལས་ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱིའྱི་རྱིགས་ལས་སྐེས་པའྱི་རང་རང་གྱི་ས་བོན་དང་། ཕག་

མཚན་གྱིས་དམ་ཚིག་པའྱི་ལྷ་དེ་དང་དེར་རོགས་པར་བསྐེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་

མགྲྱིན་ལྟེ་བ་གསང་བ་མགོ་བོ་སེ་དཔྲལ་བ་དང་། གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོ་དག་ལ་

རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྒ་གཅན་ལ་སོགས་པའྱི་གདན་དྲུག་གྱི་སེང་དུ་རྱིགས་དྲུག་

གྱི་ཡྱི་གེ་དྲུག་བསྒོམ་པར་བའོ། །

བཞྱི་པ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ནྱི། ཇྱི་སད་བརོད་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ཉྱིད་དུ་

ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྒོམ་པར་བ་སེ། དེ་ནས་སར་ཡང་མཐའ་དག་ལྷ་རྣམས་དམ་ཚིག་

པ་དག་གྱི་ལུས་ལ་ཡང་རང་རང་གྱི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྱི་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་དག་གྱིས་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སྲྱིད་མེད་སྲྱིད་མཉམ་ནྱི། སྲྱིད་མེད་སྲྱིད་སོང་ཞེས་སྔར་ལེའུ་དང་

པོར་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་འད་བར་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དངས་ལ། 

ཛཿ ཡྱིས་སྤྱི་བོར་བཀུག་སེ། ཧཱུཾ་གྱིས་གཞུག་པ་དག་དང་ནྱི་བཾ་ཧོཿ ཧྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

བཅྱིང་བ་དང་མཉེས་པ་དང་ནྱི་རོ་མཉམ་བེད་པ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་ལྷ་དམ་

ཚིག་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་བའོ། །

ལྔ་པ་དེ་ལ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོ་ག་བ་བ་ནྱི། དེ་ནས་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་

ཁར་ཉྱི་ཟླ་ཁ་སྦོར་གྱི་དབུས་སུ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་དགོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། དབང་བསྐུར། དེ་ནས་ལྷའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་གཟུགས་སུ་བལྟས་
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ལ་མཆོད། མེ་ལོང་བསན། སྦྱིན་སྲེག་གྱིས་མཉེས་པར་བ། སྤན་དབེ་བར་བའོ། །དེ་

ནས་སོབ་དཔོན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞལ་ནྱི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བས་པའྱི་ལྷ་ལ་དྱི་ཞྱིམ་པའྱི་

སྦང་རྩྱི་དང་བཅས་པ་འབུལ་བ་དང་ཕག་དག་འཚལ་བར་བ་ཞྱིང་། དམ་ཚིག་སྙན་

དུ་གཞུག་པར་བའོ། །ཡང་ན་ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་ཞེས་པའྱི་རྐང་པ་གཉྱིས་རྟེན་དེ་

རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་ཁར་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་དགོད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་

བ་བ་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་ན་ལེགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་གླེགས་བམ་གྱི་རབ་གནས་ནྱི། པོ་ཏྱི་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྐེད་དེ་

གྱུར་པ་ལས་ཡྱི་གེའྱི་ཚོགས་གཟུགས་བརན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཤར་བའྱི་འོད་དཔག་མེད་

ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་པར་བསྐེད། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་

བཞྱིན་བས་ལ། དེ་ཞུ་བ་ལས་དེའྱི་མཐའ་དག་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་

མཚན་གྱི་ཡན་ལག་དབངས་ཡྱིག་ཏུ་གྱུར། དཔེ་བད་མཁའ་དང་བརྒྱད་ཀྱིས་ཏེ་

བརྒྱད་ཅུ་གསལ་བེད་བརྒྱད་ཅུར་གྱུར་ཏེ། དབངས་གསལ་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཀྱིས་

ཕེ་བ་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ་ཤོག་བུའྱི་འདབ་མ་འདབ་མར་ཏེ་ཤོག་བུ་རེ་རེ་ཞྱིང་ལ་

གནས་པར་གླེགས་བམ་རྣམས་ལ་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་མཁས་ རང་། པ་དག་

གསུང་ལ། ཡང་གླེགས་བམ་སོང་པའྱི་ངང་ལས་ས་བོན་དང་། ཕག་མཚན་ལས་སྐེས་

པའྱི་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད། རྱིགས་དྲུག་དགོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ལྟར་བས་པ་ནྱི་

དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ། ངོ་བོ་མཚན་

དཔེ་རྣམ་པ་དབངས་གསལ་གྱིས་ཕེ་བའྱི་ཡྱི་གེའྱི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་མཐའ་དག་

རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་སྙྱིང་ཁ་ལ་གནས་པ་དེ་ཉྱིད་སྙྱིང་ཁ་ནས་ཕྱུང་སེ་ཤོག་བུའྱི་འདབ་མ་
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འདབ་མར་གླེགས་བམ་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ལ་ཞུགས་པར་བསྒོམ་པར་བ་ཞེས་བཤད་

ཀང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རབ་གནས་ནྱི། ལྷ་ཁང་མཆོད་རྟེན་དྱི་གཙང་ཁང་ལ་

སོགས་པའྱི་རབ་གནས་ལ། ས་གོན་གྱི་རེས་སུ་དེ་རྣམས་པད་ཟླ་ལ་གནས་པའྱི་རྣམ་

སང་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པར་བསྐེད་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་

པའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་གཟུགས་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔར་བསྐེད་ལ། རྱིགས་དྲུག་དགོད་པ་ནས། དམ་ཚིག་ཉན་དུ་གཞུག་པའྱི་

བར་སྔར་ལྟར་བས་ཏེ། དེ་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་ཁང་དང་། དྱི་གཙང་ཁང་ནྱི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་བཞུགས་གནས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དུ་གྱུར་པར་བསམ། མཆོད་རྟེན་ནྱི། རྣམ་སང་

ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཆོད་རྟེན་དེའྱི་སྙྱིང་པོར་ཏེ་དབུས་སུ་

པདྨའྱི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩྱིབས་བརྒྱད་པ་

དང་། ཤར་ལ་སོགས་པའྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་རོ་རེ་ནོར་བུ་པདྨ་དག་དང་བང་དུ་རལ་

གྲྱི་ཉྱིད་བསམ་སེ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བའོ། །

བཞྱི་པ་བགྲང་ཕེང་གྱི་རབ་གནས་ནྱི། བགྲང་ཕེང་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་པ་ལ་ནྱི། སོང་པའྱི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་གྱི་ཡྱི་གེ་ནོར་བུ་སེ་ཕེང་རོག་ཡོངས་སུ་བགྲང་

བའྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་རྣམས་ནྱི། ཐུགས་རོ་རེ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པར་བསྐེད་

ལ། སྙྱིང་ཁའྱི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤན་དངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རོ་རེ་

བཞྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མདུད་འཛིན་བཞྱི་བརྩེགས་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བད་རྣམས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕེང་རོག་རྣམས་ལ་གཞུག་པར་བའོ། །
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ལྔ་པ་རོ་རེ་དྱིལ་བུའྱི་རབ་གནས་ནྱི། དྱིལ་བུ་སོང་པའྱི་ངང་ལས་ཡུམ་གྱི་སྐུར་

བསྐེད་པ་ལ་དབངས་ནྱི་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་བཅུ་རྣམས་གཞུག་ཅྱིང་། རོ་རེ་

སོང་པའྱི་ངང་ལས་ཡབ་ཀྱི་སྐུར་བསྐེད་ནས་ཀ་སོགས་སེ་རྣམས་གཞུག་པར་བའོ། །

དྲུག་པ་པུས་འཁྱུད་སོགས་ཀྱི་རབ་གནས་ནྱི། དབངས་གསལ་དེ་ཁོ་ན་མཆོད་

ཕྱིར་ཐོགས་སྐུ་རོ་རེ་བསྐེད་པ་ལ་གཞུག་ཅྱིང་། བཅུ་ཡྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་

ཅུའྱི་དཔེ་བད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་བེད་བརྒྱད་ཅུ་རྣམས་ནྱི་སོད་གཡོགས་ལ་

གཞུག་ལ། ཀ་སོགས་སེ་པ་དྲུག་གྱི་ཡྱི་གེ་སུམ་ཅུ་དབངས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསྒྱུར་

བ་དང་བཅས་པ་མཁའ་རོ་ཡོན་ཏན་ཏེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་གྲངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་

ནྱི་པུས་འཁྱུད་དག་ལ་ཞུགས་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། །

བདུན་པ་རྒྱན་དྲུག་གྱི་རབ་གནས་ནྱི། སོང་པའྱི་ངང་ལས་ཧཾ་ཧཿ ལས་བྱུང་བའྱི་

དཔལ་ལྡན་རྣ་ཆ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བསྐེད་པ་ལ་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་ས་བོན་གྱི་འོད་

ཟེར་གྱིས་རང་འདའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་ཏེ་བཅུག་ནས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣ་

ཆར་གྱུར་པ་བསྒོམ་པ་དང་། རྒྱན་ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེས་རྱིགས་འགྲེ་ཞྱིང་། 

མཐའ་དག་ལུས་ལ་གནས་པ་སོང་པའྱི་རྣམ་པ་སེ་སོང་ཆེན་ལྔའྱི་ཡྱི་གེ་ཨ་ཨྱི་ར་ཨུ་ལ་

ལྔ་པོ་དག་ནྱི་ཐལ་བ་དག་གྱི་ས་བོན་ལ་བསྒོམ་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་རབ་གནས་བསྡུས་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རྟེན་དམ་ཚིག་

པར་བསྐེད་ལ། སོབ་དཔོན་རང་གྱི་ལུས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་དག་ལས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་དང་བཅས་པའྱི་ཕུང་པོ་སངས་རྒྱས་དང་ཁམས་ཡུམ་དང་། ཁོ་

བོ་ཁོ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བྱུང་ནས། ལྷ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་
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པདྨར་ཡེ་ཤེས་པ་རང་རང་ས་བོན་དག་གྱིས་རྱིམ་པས་དགོད་པར་བ་སེ། དབང་

བསྐུར་པ་མེད་ཀང་རྟེན་ལྷའྱི་གཟུགས་སུ་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་"
1
སེ་

ཐུགས་ཀར་ས་བོན་བཀོད་"ན
2
་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་ཞེས་

བོས་ནས་མཆོད་རྟེན་སྐུ་གཟུགས་སོགས་ལ་ཚུལ་དེས་ཀང་རབ་ཏུ་གནས་པ་བའོ། །

གསུམ་པ་སྦོར་དངོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཁ་སོང་བསན་པ་ལ་གསུམ། 

དངོས་གཞྱི་ཚར་ནས་ཉེར་བསྡུ་བ་ཚུལ། ས་གོན་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་ཀྱི་ཁྲུས་

ཀྱི་ཆོ་གའྱི་ཁ་སོང་། ཁྲུས་བས་པའྱི་རེས་སུ་མཆོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་ཉེ་བར་བསྡུ་བའྱི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྱི་

ས་བོན་ལྷའྱི་ངོ་བོར་བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་དག་སོབ་དཔོན་རང་གྱི་ལུས་ལ་གཞུག་

པར་བ་ཞྱིང་། དེའྱི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་གྱི་ལག་པའྱི་རོ་རེ་དག་གྱིས་དབང་ལྡན་གྱི་

རྩྱིག་པ་བཤྱིག་ནས། ཚངས་ཐྱིག་གྱི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་རྡུལ་ཚོན་དབྱི་བ་ལ་སོགས་

པ་བའོ། །ཡང་ན་རང་གྱི་ལག་པའྱི་རོ་རེ་བསྡུ་བའྱི་ཕག་རྒྱ་དག་གྱིས་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་

གཞུག་པ་ལ་སྦར་ཀང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། མངའ་དབུལ་གྱི་སབས་སུ་འདྱི་དང་། དང་པོ་ས་གོན་གྱི་སབས་

སུ་ཡང་ཞེས་སོགས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༡བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༠ན༦ན།  -ན་    བླ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༦བ༥ན།  +ན་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༡བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༦བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༠ན༦ན།  ན    སྐུ། 
༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༣བ༣ན།  ནས
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གསུམ་པ་ནྱི། ཁྲུས་བས་པའྱི་ཕྱི་ནས་དྱི་དང་། སོས་དང་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་

གནས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །དེ་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་ཏེ་གསོལ་བ་གདབ། 

ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་བཟླས་ཤྱིང་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྱི་ལག་པས་རྟེན་གྱི་སོད་སད་བར་

གསུམ་དུ་རེག་སེ་བརྟན་པར་བ། བསོད་པས་བསོད་དེ་ཆོ་ག་དངོས་གཞྱིའོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གྱི་ཆོ་གའྱི་མཚོན་དོན་ནྱི། དེ་ལྟར་རབ་གནས་དངོས་གཞྱི་

བས་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་གཏོར་མ་"གཏང
1
་། ཡོན་བདག་བསྒོ། རྣམ་མང་མཆོག་གྱི་

ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་སྤོད་ཡུལ་གྱི་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལ་གཉྱིས། ཁོན་པ་

ལ་སོགས་པའྱི་རབ་གནས་དང་། སྐེད་མོས་ཚལ་གྱི་ལོན་ཤྱིང་རབ་ཏུ་གནས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁོན་པ་དང་། རྱིང་བུ་དང་། མཚེའུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ལ་ནྱི། དེའྱི་

དབུས་སུ་མཆོད་སོང་དེའྱི་དཔངས་ཀྱི་ཉྱིས་འགྱུར་དང་མཉམ་པར་གཟུགས་

ཤྱིང་། དེའྱི་དབུས་སུ་སོང་པའྱི་ངང་ལས་ཆུ་བདག་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དང་། 

ཕོགས་བཞྱི་དང་། ཕོགས་བལ་བཞྱི་སེ་བརྒྱད་དུ་ནྱི་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་དུང་སྐོང་ལ་སོགས་

པ་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་བསྐེད་ནས་དགོད་པར་བ་ཞྱིང་། དེ་ལ་ཡེ་

ཤེས་པ་བཅུག་ནས་རྱིང་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆུ་ལན་ཚྭ་ནས་སྦང་རྩྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར་

ཆུ་གཏེར་བདུན་པོ་རང་རང་གྱི་ས་བོན་གྱི་མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་དང་པོ། ཀྵཾ། མཾ། ཨཾ། དུཾ། དཾ། 

གྷྲ່། མཾ་རྣམས་ལས་བསྐེད་དེ། རྱིང་བུ་སོགས་དེར་སྦང་རྩྱིའྱི་ཆུ་དང་ལྡན་པའྱི་དྱི་ལྔ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༡བ༦ན།  གཏང    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤ན༣ན།  བཏང    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  
༡༣༧ན༥ན།  གཏད    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༢༠བ༥ན།  གཏྟོང
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སོགས་པ་གཞུག་པར་བ་ཞྱིང་། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས་ཆུ་གཏེར་བདུན་

གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྒོམ་མོ། །ས་དྷུ་པུ་ཏས་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ཡང་གཞུག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། 

ཕྱིའྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ཡྱིན་ན་རུང་གྱི །ནང་གྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔ་གཞུག་པ་མྱི་ལེགས་སོ། །རབ་

ཏུ་གནས་པའྱི་རེས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་གྱིས་ལྷ་རྣམས་ཚིམ་པར་བས་པའྱི་མཐར་ནྱི། དེའྱི་

འགྲམ་དུ་བ་ལང་གྱི་གཅྱི་བས་བྱུགས་པའྱི་"ཙནྡན
1
་གྱི་དྱིས་མཎྜལ་བས་ཏེ། སྙྱིང་

ཁའྱི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རོ་རེ་ཆུ་བདག་དང་། ཀླུ་བརྒྱད་སྤན་དངས་ལ་མཆོད་

པ་དང་། འོ་མའྱི་གཏོར་མ་བྱིན་ཏེ། རྱིང་བུ་དང་མཚེའུ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཆུ་ལྷ་

དཀར་པོ་ཕག་ན་ཞགས་པ་ཅན་བསྒོམ་པར་བ་ཞྱིང་། དེ་ལ་མཆོད་བསོད་གཏོར་མ་

བྱིན་ནས་ཡྱི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ཏེ་བརྟན་བཞུགས་བས་པས་ཆུ་ཟད་པ་མེད་པར་གྱུར་

པར་བསྒོམ་ཞྱིང་། ཤྱིས་བརོད་དང་། གཞོན་ནུ་མ་མཉེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ལོན་ཤྱིང་དང་། སྐེད་མོས་ཚལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནྱི། ཤྱིང་གྱི་

གཙོ་བོ་གཅྱིག་སོང་པའྱི་ངང་ལས་རྣམ་སང་དུ་བསྐེད་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་དབང་

བསྐུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལོན་ཤྱིང་དུ་བསྐེད་ལ་ལྷའྱི་དཔག་བསམ་ལོན་

པ་མཐའ་དག་སྐེད་མོས་ཚལ་གྱི་ཤྱིང་ལ་ལྷག་པར་གནས་པར་མོས་ཤྱིང་དབང་ནྱི་

བསྐུར་ནས་ལོན་ཤྱིང་ལ་གནས་པའྱི་ལྷ་ཡང་མཆོད་དེ། བརྟན་བཞུགས་དང་། གཏོར་

མ་གཏང་བ་དང་། ཤྱིས་བརོད་ལ་སོགས་པ་བའོ། །

གསུམ་པ་ཐུན་མོང་བ་མཇུག་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་ནྱི། རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༩༢ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༥༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད།  ༡༣༧བ༤ན།  ཙནྡན    
ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སྟོད། ༡༢༡ན༤ན།  ཙན་དན
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ཟྱིན་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡོ་བད་ཅོད་པན་དར་དཔངས་དག་དང་ཞེས་པ་ནས། 

སོབ་དཔོན་ལ་ཡོན་དབུལ་བ་ཡང་སྦྱིན་བདག་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འབོར་བ་དང་མཐུན་

པའྱི་ནུས་པའོ། །སྦྱིན་བདག་གྱིས་ནྱི་བསོད་ནམས་སད་དུ་མཐའ་དག་སེམས་ཅན་

ཚོགས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་དགེ་བ་རྣམས་བསྔོས་ནས། གཞན་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་

དོན་དུ་གཉེར་བ་སེ། བསོད་ནམས་འདྱི་ཡྱིས་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སོན་ལམ་གདབ་པ་

དང་། བསྔོ་བ་བ་བ་ནྱི་མཇུག་གྱི་ཆོ་གའོ།། །།
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༄༅། །ཊིཀ་ཆེན་དབང་ལེའི་སྨད་ཆ་ཞང་ཞུང་པ་ཆོས་དབང་
གགས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གཉྱིས་པ་གནས་པ་དྲུག་པའྱི་དུམ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྱི་དབང་སྦྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་གཉྱིས་ཇྱི་

ལྟར་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་དང་། དབང་གྱི་རབ་དབེ་དག་པ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། སྒོམ་དུས་དང་དབང་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཤད་པ། དབང་བསྐུར་གཉྱིས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་བཤད་པ། ཕག་རྒྱའྱི་སྐོན་ཡོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དབང་

གྱི་ཕག་རྒྱ་བཅུ་སྤྱིར་བཏང་དུ་བསན་པ། སྒོམ་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་སོ་དྲུག་གྱི་ལྷ་སོ་སོའྱི་

རྱིགས་བསན་པ། དབང་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དམྱིགས་བསལ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་ཕོགས་ཀྱི་ལོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དབང་གོང་མའྱི་

ཆོ་ག་གསུངས་ཏེ། "ཅེས
1
་པ་ནས། བཅུ་དགུ་མ་ལ་དྱིའོ། །ཉྱི་ཤུ་མ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་

སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། སྔ་མ་ དོལ། དོལ་བང་། དག །སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནུས་མ་བཅུ་

རྣམ་པར་དག་པས་སོ། ཞེས་སྨྲས་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  ཅེས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༢ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  ཞེས  * འྟོག་ཏུ་ཡང་ཅེས་ཞེས་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མང་དུ་འབྱུང་
མྟོད་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པྟོའྱི་པར་གཞྱི་གཞྱིར་བཞག་བྱས་པ་ལས་རེ་རེ་བཞྱིན་མཆན་བཏབ་མེད།



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་དབྱིངས་ཕྱུག་མའོ་"ཅེས
1
་ཟེར་བ་ནྱི་ནུས་མ་བཅུ་དང་སོ་སོར་

རེ་རེ་ཞྱིང་སྦར་ནས་ཡང་ནུས་མ་གཉྱིས་དང་སྦོར་བ་མྱི་འགྲྱིག་གོ །ཤེར་ཕྱིན་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྦྱིན་སོགས་བཅུར་ཕེ་བ་དང་། ལོ་གཅྱིག་མ་ནས་བཅུ་མའྱི་

བར་སྦར་བར་བ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་གཉྱིས་སུ་བཅུ་པོ་

དེ་དག་བསྡུས་ནས། དེ་ཡང་རྱིམ་པ་དེ་ལྟར་འཇོག་པ་ནྱི་མངལ་དུ་ཁུ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཁམས་དང་པོར་གྲུབ་ཅྱིང་བུ་ག་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང་ལྡན་པའྱི་རྩ་རྣམས་རེས་སུ་

ཆགས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འོག་ཏུ་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་མ་རླུང་ཁམས་མ་

སོགས་སུ་གསུངས་ལ། དབང་དུས་སུ་འདྱི་དག་སང་བར་གསུངས་པས་དུས་གཞན་

གྱི་ཚེ་འདྱི་དག་པདྨ་ཅན་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་བལྟ་བ་དང་རེག་པ་དང་མཆོད་

པར་གསུངས་སོ། །སོ་མ་ལྷུང་བའྱི་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ། མྱི་ཟད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་མྱི་འཛད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་ལ། དོན་ནྱི་སོ་

མ་བརེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཁམས་

དེ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་གཞོན་ནུ་མ་དེ་དག་རྡུལ་མྱི་འཛག་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐེ་གནས་མ་

ཉམས་པར་འཇོག་པའྱི་དོན་ནོ། །ལོ་བཅུ་གཅྱིག་མ་རླུང་གྱི་ཁམས་སྒོལ་མར་འཇོག་

པ་ནས་བཅུ་བཞྱི་"མ་ས
2
་ཁམས་སྤན་མར་འཇོག་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་མ་སྒ་རོ་རེ་ནས་ཉྱི་

ཤུ་མ་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མར་འཇོག་པ་སོགས་དང་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽དབང་ལེ་སད། ༡ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢ན༡ན།  ཅེས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། 
༢ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡ན༥ན།  ཞེས  * འྟོག་ཏུ་ཡང་ཅེས་ཞེས་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མང་དུ་འབྱུང་མྟོད་བཀྲ་
ཤྱིས་ལྷུན་པྟོའྱི་པར་གཞྱི་གཞྱིར་བཞག་བྱས་པ་ལས་རེ་རེ་བཞྱིན་མཆན་བཏབ་མེད།

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢བ༤ན།  མ་ས    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༢བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢ན༥ན།  མས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ལོ་ནྱི་ཉྱི་ཤུ་ཡན་ཆད་ཕག་རྒྱ་མཆོག་ཏུ་འཇྱིགས་བེད་མ་

སེ་ཅེས་པ་ནས། བཞྱི་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་བར་དུ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་སྒོམ་པའྱི་དོན་དུའོའྱི་བར་ལ། 

ཡཾ་བྷྱི་ནྱི་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྨུགས་བེད་མར་བསྒྱུར་ལ། འགྱུར་མངས་སུ་ང་རྒྱལ་

མ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་སྔ་མ་སབས་དང་འབོར་རོ། །དེར་ཙརྩྱི་ཀ་རྒན་བེད་

མ་དང་ཙུན་ད་སྐུལ་བེད་མར་བསྒྱུར་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དབང་གྱི་དོན་དུ་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། རྡུལ་མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གཟུང་

བར་མྱི་བའོའྱི་བར་ཏེ་འདྱིར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཡན་ཆད་རྡུལ་དང་བཅས་པར་བཤད་

པ་དང་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་དུ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་མ་ཡན་ཆད་ཁྱིམ་སོ་གཟུང་བར་བཤད་

པ་གཉྱིས་ཤྱིན་ཏུ་འབེལ་ལོ། །ཕལ་ རང་སོགས། ཆེ་བ་དག་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱིའྱི་

བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ན་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་དང་དགུར་ཕག་རྒྱ་བསྐེད་

པའྱི་ཚེ་ཤར་དུ་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་མ་སྒོལ་མར་བསྐེད་པ་འཐད་པར་མྱི་སེམས་ཏེ། རླུང་

གྱི་ཁམས་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་མ་སྒོལ་མར་བསྐེད་པ་རྡུལ་མེད་པས་གཟུང་བར་མྱི་བ་

བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཤར་དུ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་མ་སྒོལ་མར་བསྐེད་པ་

ནས་རླུང་དུ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་མ་དྱི་རོ་རེ་མར་བསྐེད་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 

ཕོགས་མཚམས་ཀྱི་གནས་ནྱི་འོག་ཏུ་ཤར་དུ་སྒོལ་མ་འགོད་པ་ནས། རླུང་དུ་དྱི་རོ་

རེ་མ་དགོད་པར་གསུངས་ཤྱིང་བཅུ་གཉྱིས་ལོ་ལོན་མཛེས་པའྱི་བུ་མོ་ཉྱི་ཤུའྱི་མཐར་

ཐུག་པ་ཞེས་གསལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་སབས་འདྱི་དག་གྱིས་

རྒྱུད་སོད་རུང་དུ་བེད་པའྱི་དབང་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་གཤེགས་མ་

དང་སེམས་མ་དངོས་སམ་དེར་བསྐེད་པ་གང་རུང་དགོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་མོ་དང་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུང་སྐུའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་མྱི་རུང་བར་བསན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དབང་བསྐུར་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། མདོར་

བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དབང་གོང་མ་ནྱི་རྣམ་པ་

གཉྱིས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་བསོད་པས་གསོལ་བ་གདབ་པར་

བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། འགྱུར་གཞན་དུ། གཅྱིག་ནྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་གཞུག་

པའྱི་དོན་དུ་ལམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། ཞེས་འབྱུང་ལ། གཅྱིག་ནྱི་ཅེས་

པ་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་དང་ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་སེ་དེ་ནྱི་རྱིག་མའྱི་ལུས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་སུ་བཅུག་ནས་རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་པའྱི་ཆེད་དུ་བསྐུར་བའྱི་

དོན་དང་། གཞན་ནྱི་ཅེས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །ངེས་པའྱི་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་ཞེས་སྨྲ་བ་མྱི་

རྱིགས་ཏེ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་ཡང་གཞན་གྱི་སྒས་བསན་

དགོས་ལ། དེ་ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱིར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངེས་དོན་

གྱི་དབང་བཞྱི་ལ་བདག་པོའྱི་དབང་ཞེས་གསུངས་པས་སོ་སྙམ་ན། དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

བདག་པོའྱི་དབང་དང་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་གཉྱིས་སོ་སོར་མ་

ཕེད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག །གཞན་ཁད་པར་ཅན་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་

གནས་སྦྱིན་པ་ཞེས་བས་ནས། དེའྱི་ཚེ་ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་བསྐུར་མྱི་དགོས་

པར་སྨྲ་བ་ཆེས་མྱི་འཐད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དེས་ན་གཞན་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་ནྱི་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་བའོ། །ཚིག་དོན་གཞན་

རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཀུན་རོབ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དབང་བཞྱི་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཚུལ་དང་། བདག་པོ་ཆེན་པོ་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དེའྱི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་བ་མ་མཉེས་པས་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། དང་

པོར་སོབ་མ་གཞུག་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། ༀ་ཡྱིག་དང་

ལ་སོགས་པ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ སྭཱ་ལྔ་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ལྔར་དགོད་པ་ནྱི་རྱིགས་

ལྔའྱི་ཆ་སེ་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བས་པ་དང་། སལ་བ་ངན་པ་འདྱི་ནྱི་ཅེས་པའྱི་དོན་རྒྱུད་

ཉན་པ་ཙམ་ནྱི་རྒྱུད་འཆད་པ་ལ་བལྟོས་ན་སལ་བ་ངན་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

སྒོམ་པའྱི་སོད་དུ་མ་གྱུར་པས་ཅེས་ཟེར་རོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་

ཞེས་པ་ནྱི། འདྱིར་ནྱི་ཁེད་རྣམས་དབང་པོ་ཡྱིན། ཅེས་སོགས་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པའྱི་ཚིག་

བརོད་ནས་དཔང་པོར་བ་བའྱི་དོན་དང་། ལག་བཅངས་ནྱི་ལུས་འཁྱུད་པ་ཙམ་གྱི་བདེ་

བས་སོང་པ་ངེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་གཉྱིས་གཉྱིས་འཁྱུད་པ་ནྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་

ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་ལས་བང་སེམས་འཛག་པ་ནོར་བུའྱི་རྩེར་བཟུང་བའྱི་ལྷན་སྐེས་སོང་

ཉྱིད་དང་སྦར་བ་ནྱི་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་སེ། དབང་མདོར་བསན་ལས། ལག་

བཅངས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྱི། །ལག་བཅངས་དག་ལ་ཤེས་རབ་ཉྱིད། ཅེས་དང་། གཉྱིས་

གཉྱིས་སྤད་ལས་དེ་ཐོབ་པ། །གཉྱིས་གཉྱིས་འཁྱུད་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད། །དེ་ལྟར་དབང་

ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་བ་ཡྱི། ཁ་ཅྱིག་ དོལ། དོལ་འབང་། འདྱི་དག་

གྱིས་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་གསུམ་ལས་མ་བསན་པར་སྨྲ་བ་མྱི་རྱིགས་སོ། །སབས་

འདྱིའྱི་བུམ་དབང་དང་གསང་དབང་ནྱི་ཞུ་བ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་། དགའ་བ་བཞྱིར་

དབེར་མ་རུང་ལ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལ་ནྱི་དགའ་བ་བཞྱིར་ཕེ་ནས་བསན་དུ་ཡོད་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མོད། དབང་བཞྱི་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ནྱི། དབང་གསུམ་པ་དང་ལྷན་སྐེས་ཙམ་དུ་འད་ཡང་

བདེ་བ་ཆེས་ཆེ་ཞྱིང་དེ་ཡང་ཡུལ་སོང་ཉྱིད་དང་སྦར་བའྱི་ཆ་ནས་དོན་དམ་པའྱི་དབང་

ཞེས་བ་སེ། དོན་འདྱི་དག་དབང་མདོར་བསན་རྩ་འགྲེལ་དང་ཕག་རོར་"བསོད
1
་འགྲེལ་

དང་དཀྱིལ་ཆོག་རྣམ་དག་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བ་སེ་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ་མཐའ་དཔད་པ་

མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་སོབ་དཔོན་ནྱི་རྒོད་པ་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་

ཅེས་པ་ནས་སེམས་ཅན་གཞུག་པའྱི་སད་དུ་དབང་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་

པའྱི་བར་ལ་རྒོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་སོགས་བཞྱི་ཁུ་བའྱི་བདེ་བའྱི་ལྷ་ནྱི་དངོས་སུ་

གཞན་འཕྲུལ་དང་དབང་བེད་སོགས་བཞྱི་དང་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་

བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་བཞྱི་དང་དག་པ་སྦར་ལ། ཁུ་བ་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ནྱི་སྒ་

དང་ཁབ་བེད་ཆོས་དབྱིངས་གཉྱིས་དང་། སྒ་རེག་རོ་གསུམ་དང་སྒ་རེག་རོ་གཟུགས་

བཞྱི་དང་། སྒ་རེག་རོ་གཟུགས་གཉྱིས་ཀྱི་སེ་ལྔ་མྱིན་ལ་དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་པ་དང་

གཟུགས་ཁམས་པ་དང་། འདོད་ལྷ་དང་། མྱི་སེ་བཞྱིའྱི་ཁུ་བའྱི་བག་ཆགས་དང་སྦར་

རོ། །ཡེ་ཤེས་ལེའུར་གཟུགས་མེད་པའྱི་ཁུ་བ་ཡོན་ཏན་གཅྱིག་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་

ནྱི་ཁབ་བེད་ཆོས་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྲངས་སུ་མ་བས་ན་སེ། དེ་བསན་ན་དེར་ཡང་

ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ལྡན་དུ་འོང་ངོ་། །ཁ་ རང་། ཅྱིག །འདྱིར་བཤད་པ་བཞྱིན་གཞུག་པའྱི་

དོན་དུའོ། ཞེས་པ་འབེལ་མེད་ལ། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ཁུ་བའྱི་བདེ་བའྱི་ལྷ་ཅེས་པའྱི་ལྷ་སྔ་ཕྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤ན༣ན།  བསྟོད    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤བ༢ན།  སྟོད  *བསྟོད་འགྲེལ་དང་སྟོད་འགྲེལ་ཞེས་འདྱི་ལར་མྱི་
འདྲ་བར་ཡང་ཡང་འབྱུང་།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་ནྱི་རྨ་བོ་གྲོས་སོགས་ལ་མྱི་སང་ཞྱིང་། འགྱུར་གསར་ལའང་། སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་

མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ཡང་ལྷ་ཞེས་པའྱི་དོན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཆད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཕོངས་ཆོས་

སོ། །དེས་ན་འདྱིར་ལྷ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་དཔེ་མ་དག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

ཡེ་ཤེས་ལེའུ་བཤད་པ་འདྱིར་ཡང་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒོད་པ་དང་པོ་དང་བལྟ་བ་

གཉྱིས་པར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡེ་ལེར་བཤད་པར་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་ ངམ། རྒོད་པ་

སོགས་བཞྱི་སྔ་མའྱི་སེང་དུ་ཕྱི་མ་བསན་ཏེ་དེ་བཞྱི་དང་ཡོན་ཏན་སོ་སོ་བ་བཞྱི་དང་། 

ག་ནོམ་སང་སོགས་བརྒྱད། དེ་ལ་དགེ་རྒྱས་སོགས་བཞྱི་བསན་པ་བཅུ་གཉྱིས། དེ་

ལ་ཚངས་རྱིས་སོགས་བཞྱི་བསན་པ་བཅུ་དྲུག །འདོད་པའྱི་ལྷ་སེ་བཞྱི་དང་སྦོར་ཏེ་

དེ་ཡང་འགྱུར་མངས་ལས། སོབ་དཔོན་ནྱི་རྒོད་པ་སེ་ཤུ་ཀྲ་བདེ་བ་ཉྱིས་འགྱུར་གྱི་

བདག་ཉྱིད་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། ཞེས་པ་ནས། གཉྱིས་གཉྱིས་ཞེས་བ་བས་ཤུ་

ཀྲའྱི་བདེ་བ་ལྔ་འགྱུར་གྱི་བདག་ཉྱིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་བེད་ཀང་ལྷ་

སོ་སོའྱི་གྲངས་ངེས་དང་དེ་དག་གྱི་ཁུ་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གྲངས་སོགས་རྒྱུད་འགྲེལ་

གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དང་མྱི་མཐུན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། བདག་པོ་དང་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་བའྱི་རྱིག་མ་

རྣམས་ཀྱི་ངེས་པ། བདག་པོའྱི་གསོལ་གདབ་དང་སྐེད་ཆོག །དབང་ཐམས་ཅད་དུ་

རྱིག་མས་དབང་བསྐུར་ཚུལ། དོན་དམ་བདག་པོའྱི་དབང་བཞྱི་བེ་བག་ཏུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱའྱི་ཁད་པར་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་། 

ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་དག་མཚན་བརོད་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི།  དེ་ནས་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐོས་ཤྱིང་། 



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཚ་མོ་སྒོལ་མར་བསྐེད་པ་དང་ནྱི་

བུ་མོ་གོས་དཀར་མོ་དང་སྲྱིང་མོ་མ་མ་ཀཱྱི་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྐེད་བེད་མ་ནྱི་སྤན་མ་

དང་དེ་བཞྱིན་ཆུང་མའྱི་མ་སྒ་རོ་རེ་མ་དང་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞང་པོའྱི་བུད་མེད་རེག་རོ་

རེ་མ་དང་། ཕའྱི་སྤུན་ཟླའྱི་ཆུང་མ་རོ་རོ་རེ་མ་དང་དེ་བཞྱིན་ཕའྱི་སྲྱིང་མོ་གཟུགས་

རོ་རེ་མ་དང་རང་གྱི་མའྱི་སྤུན་ཟླ་དྱི་རོ་རེ་མ་ཉྱིད་དང་། རང་གྱི་ཆུང་མ་མཆོག་གྱི་

གཟུགས་ཅན་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་སེ་གོང་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་དུ་གོ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འདྱིར་ཡང་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཆོས་

ཀྱི་ཁམས་རོ་རེ་མའྱི་མཐའྱི་བར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦར་རོ། །

དེ་ལྟར་རང་གྱི་གཉེན་གྱི་རྱིགས་ལས་སྐེས་པའྱི་རྱིག་མ་བཅུ་ཐར་པ་འདོད་པའྱི་

ཁྱིམ་པ་ཡྱིས། ཞེས་པ་ནས། གཞན་གྱིས་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་མྱི་བ། ཅེས་པའྱི་བར་

གོ་ས་ལ། རབ་བྱུང་ལ་ཆུང་མ་མེད་པས་དེའྱི་གཉེན་གྱི་རྱིག་མ་བཅུ་སྦྱིན་དུ་མེད་ལ་

དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ནྱི་དབང་བསྐུར་བས་མཚོན་པ་མཚན་ཉྱིད་རྣམས་ཚང་བའྱི་དམངས་

རྱིགས་སྐེས་སོགས་གཞན་དག་གྱིས་དགེ་སོང་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ནྱི། ཅེས་པ་

ནས། སོབས་བཅུ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་

ལ་དམངས་རྱིགས་སོགས་སྒོལ་མ་སོགས་དང་སྦར་ན། དམངས་རྱིགས་མོ་རླུང་། 

རྒྱལ་རྱིགས་མོ་མེ། བམ་ཟེ་མོ་ཆུ། རེ་མོ་ས་སེ་གཤེགས་མ་བཞྱིའོ། །གདོལ་པ་མོ་སྒ་

དང་ཉ་པ་མོ་རེག་དང་གར་མོ་རོ་དང་ཚོས་མཁན་མོ་གཟུགས་དང་ཀོ་ལྤགས་བེད་

མ་དྱི་དང་གཏུམ་མོ་ཆོས་ཁམས་མཐར་སྐེས་མ་སེ་སེམས་མ་དྲུག་གོ །མཁས་ རང་། 

པ་དག །ཚ་མོ་དང་ནྱི་བུ་མོ་དང་། ཞེས་སོགས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་སྦར་དུའང་མྱི་རུང་
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སེ། ཆུང་མ་ནྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་མ་ཡྱིན་ལ། ཆུང་མའྱི་མ་ནྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ནྱི་གོང་དུ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ལ་སྒའོ་ཞེས་པ་དང་འོག་ཏུ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཆུང་

མའྱི་མ་ལ་འཁྱུད་པ་སོགས་བེད་པར་བཤད་པ་ལ་བསམ་པར་སང་ངོ་། །དེ་ནྱི་མཐའ་

གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། གསོལ་གདབ་ཀྱི་སབས་སུ་ཁྱིམ་པ་ལ་རང་གྱི་ཆུང་མ་དང་རབ་

བྱུང་ལ་གཏུམ་མོ་གཟུང་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོབ་དཔོན་གྱིས་བུའྱི་ཆུང་

མ་ལ་བགྲོད་དེ་དབང་ལ་བབ་པ་ན་ཁྱིམ་པའྱི་སོབ་མ་སྦྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། འདོད། སྤད་པར་ནུས་ན་ཕག་རྒྱ་བཅུ་ཆར་ཡང་སྦྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་སྔར་བརོད་པ་ལྟར་འགྲེལ་ཆེན་དང་རྩ་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀ་ལས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་རྱིམ་པ་ཇྱི་བཞྱིན་སྦོར་བར་རྱིགས་སོ། །སྐོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། རབ་

བྱུང་གྱིས་གཏུམ་མོ་གཟུང་བར་གསུངས་ཤྱིང་སྒ་རོ་རེ་མ་ཡང་སྦྱིན་པར་གསུངས་

པས་གཏུམ་མོ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་ན་དམ་པ་རྱིགས་སྐེས་

སོགས་ཀང་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦར་དུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྔར་ལོ་བཅུ་

གཅྱིག་མ་འདྱིའྱི་སྒོལ་མ་དང་སྦར་ཡང་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་མ་འདྱིའྱི་ཕག་རྒྱ་མྱི་རུང་ཞྱིང་

སྒོལ་མ་ཤར་དུ་བཀོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་

བསོད་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས། རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ཆེ་བ་པོ། ཞེས་པ་སེ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་འགྲེལ་ཆེན་འདྱིར་དངས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཐོག་མཐའྱི་

ཚིག་སབས་དོན་གཙོ་ཆེར་མྱི་སོན་པ་ཞར་བྱུང་དུ་དངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ལ། འདྱིར་

ཡང་རྐང་པ་དང་པོ་བཞྱི་ནྱི་ཞར་བྱུང་སེ་ལྷག་མ་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ནས་རྣམ་བཅུ་དབང་
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ལྡན་གྱི་བར་བཅུ་དང་རྱིག་མ་བཅུ་གྲངས་དང་རྣམ་དག་སྦར་བ་སེ་ཚིག་དོན་ནྱི་སྔར་

ཡང་མང་དུ་བཤད་ལ་ད་དུང་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། བདག་པོ་ཉྱིད་བེད་པའྱི་སད་དུ་ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་གོ་ས་སེ་བདག་པོའྱི་དབང་དང་དོན་དམ་གྱི་དབང་ནྱི་རྣམ་

གྲངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གནང་བ་ནོད་པ། གསོལ་བ་གདབ་པ། ཕག་རྒྱ་དགོད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོབ་མས་བ་མ་ལ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཕུལ་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། 

གཏུམ་མོ་རང་གྱི་ཆུང་མར་བའོའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་

པ་ཅེས་པ་ལ། འགྱུར་མངས་སུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་བརེས་པ་ཞེས་འབྱུང་

སེ་དེ་ལྟར་ན་བ་མའྱི་ཡོན་ཏན་བརོད་པར་བ་དགོས་ནའང་གོང་དུ། ཀྱཻ་དཔལ་ལྡན་བ་

མ་ཁེད་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལས། ད་ནྱི་བདག་གྱིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་ལམ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་སོ། ཞེས་པ་ལྟར་ན་འདྱི་ཡང་སོབ་མ་ལ་བ་དགོས་ལ། དོན་གྱི་འབེལ་

དབང་བཙན་པར་བས་པ་ན་དབང་བདུན་དང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་དབང་བཞྱི་སྔོན་དུ་ཐོབ་

པའྱི་དབང་དོན་ཉམས་སུ་བངས་པ་ཞེས་བ་བའམ་ཡང་ན་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་པོ་ཐམས་

ཅད་དག་པའྱི་རྱིག་མ་འབུལ་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཞེས་བས་ནའང་རུང་ངོ་། །ཁྱིམ་

པའྱི་རང་གྱི་ཆུང་མ་དང་རབ་བྱུང་གྱི་གཏུམ་མོ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་

ཡྱིན་ལ། གསོལ་གདབ་དང་དབང་དངོས་ཀྱི་དང་པོར་སྦྱིན་པའྱི་ཕག་རྒྱ་སོ་སོ་བ་

ཡྱིན་པ་ངེས་དགོས་ཏེ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །རྱིག་མ་བཅུ་ལས་གཅྱིག་

ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་གསོལ་གདབ་ཀྱི་རྱིག་མ་དང་སྒོལ་མ་སོགས་དགུ་དབང་
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དངོས་གཞྱིའྱི་རྱིག་མར་གསུངས་ལ་གསོལ་གདབ་འདྱིའྱི་སབས་སུ་སོབ་མ་ལྷ་གང་

དུ་བསྐེད་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་མྱི་གསལ་ཅྱིང་། འཆད་པ་པོ་སྔ་མ་ ཕལ་ཆེ་བ། དག་ཅང་མྱི་

སྨྲ་ཡང་འོག་གྱི་རྱིགས་འགྲོས་སྦར་ན་ཀུན་བཟང་དུ་བསྐེད་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་བ་མའྱི་ངེས་པས་དེ་བཟུང་ནས། ཞེས་པ་ནས། བདག་

ལ་སྐབས་གཞན་ཡོད་མ་ཡྱིན། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་ཐུགས་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་རོགས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་ལ་བསོད་ཅྱིང་ཚིགས་བཅད་གཉྱིས་པའྱི་རྐང་པ་དང་པོ་སོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རེ་

དབེར་མེད་ཀྱི་དོན་ཀང་སྐུ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ཐུགས་སྙྱིང་རེ་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པར་སྐེས་པ་སེ་དབང་

བཞྱི་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། གཙོ་བོར་བསན་དུ་གསོལ་ཞེས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་

སའོ། །ཚིགས་བཅད་འདྱི་དག་རྩ་རྒྱུད་དུ་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ཞེས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། རྱིག་

མ་དགུ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུའོའྱི་བར་ལ། ཆུང་མའྱི་མ་ནྱི་སྒ་རོ་རེ་ཡྱིན་

ལ་སྔར་བཤད་པའྱི་དམ་པ་རྱིགས་མོ་དང་ཚ་མོ་ཤར་དུ་སྒོལ་མར་བསྐེད་པ་ནས། 

ཀོ་ལྤགས་བེད་མ་དང་མའྱི་སྤུན་ཟླ་མོ་རླུང་དུ་དྱི་རོ་རེ་མར་བསྐེད་པའྱི་བར་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་བའོ། །སོབ་མ་གང་དུ་བསྐེད་པ་འགྲེལ་པར་མ་བྱུང་བ་ལ། བ་མ་རྣམས་ 

རང་དོལ་ཕོགས་སོགས། ཡུམ་གྱི་རྱིགས་འགྲོས་ཀྱིས་དབུས་སུ་ཕག་རོར་བསྐེད་པ་

དང་། ཤར་ནས་རླུང་གྱི་བར་ལ་རྣམ་སང་ནས་ནམ་སྙྱིང་གྱི་བར་ལ་བསྐེད་པ་དང་། 

ཕག་མཚན་ཡང་ཕག་རོར་རོ་རེ་དྱིལ་བུ་འཛིན་པ་སོགས་ལྷ་རང་གྱི་གཡོན་གཡས་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀྱི་ཕག་མཚན་དང་པོ་འཛིན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལ་ཡུམ་གྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པས་

ལྷ་དགུ་ཀ་རོ་རེ་དང་དྱིལ་བུ་འཛིན་པར་བསྐེད་ཀང་ཆོག་པར་མངོན་ནོ། །དབུས་སུ་

གཤེགས་མ་མྱི་བསྐེད་པར་སེམས་མའྱི་ནང་ནས་སྒ་རོ་རེ་མ་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི་ཞྱིག་ཅེ་ན། གོང་གྱི་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་ནྱི་འདྱིའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་སྒའྱི་བག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བའྱི་ཁུ་བས་དངས་པའྱི་བདེ་བ་ནྱི་དེའྱི་བུམ་དབང་སེ་

དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པར་མཛད་པར་མངོན་ལ་འཆད་པ་པོ་གཞན་"
1
དག་ཅྱིའང་མྱི་

སྨྲའོ། །

གསུམ་པ་དབང་ཐམས་ཅད་དུ་རྱིག་མས་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ནྱི། དེ་ལྟར་

སྔར་དབང་བསྐུར་བཞྱི་ནྱི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ་དེ་དག་གྱི་ཆུ་དབང་ནྱི་

བསྒྲུབས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཡུམ་ལྔས་སྦྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་གོང་མ་ཀུན་

རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་རྣམས་སུ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་བཅུ་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡེ་ཤེས་སྤྱིའྱི་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་ཀཱྱི་སོགས་བཞྱིར་བསྐེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གོང་མའྱི་

གོང་མ་སོབ་དཔོན་བདག་པོའྱི་དབང་ལ་ནྱི་དམངས་རྱིགས་ཞེས་པ་ནས། བཅུ་པ་

རྣམས་ཀྱིའོ། །སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་ལ་ནྱི། ཀླུ་སེ་བུམ་པ་བརྒྱད་

ཅེས་པ་ནས། སྔར་གསུངས་པའྱི་ཆོ་གས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། དེ་དག་གྱིས་དབང་

རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམས་ཀང་གསལ་བར་བསན་ནོ། །མཁས་ རང་ པ་དག །འདྱིར་དགེ་

སོང་ལ་ཕག་རྒྱ་བཅུ་སྦྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལེའུར་དགེ་སོང་དང་

1 སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༧ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་

ཞུང་། ༧ན༣ན།  + རང་། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྒན་པོ་ལ་ཚིག་ཙམ་གྱིས་སྦྱིན་པར་གསུངས་པ་དང་། ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། 

དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་ལ་དམ་ཚིག་གྱི་རས་ཙམ་ཡང་མྱི་སྦྱིན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་

འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་ཞུས་ནས་རབ་བྱུང་གྱི་རྟགས་སོམ་འཛིན་མྱི་འཛིན་སོ་

སོ་བའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་དོན་དམ་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་བཞྱི་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། 

དབང་དང་པོ་གསུམ་བསྐུར་ཞྱིང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། དབང་

བཞྱི་པ་བསྐུར་ཞྱིང་མྱི་འཕོ་བའྱི་སོམ་པ་སྦྱིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་བདག་པོའྱི་དབང་དང་། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་

དབང་གཉྱིས་ལས། གོང་དུ་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དུ་རྱིག་མ་བཅུ་འབུལ་བ་

དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞྱི་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་དང་བདག་པོ་ཉྱིད་བེད་པའྱི་

སད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་གནས་མངོན་པར་འདོད་པས་ཕག་རྒྱ་

སྦྱིན་པ་གསུངས་པ་དང་། གོང་མདོར་བསན་དུ་ཡང་རྒྱུད་ཉན་པ་དང་སོན་པའྱི་དབང་

གཉྱིས་གསུངས་པས་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་དང་ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱིས་ནྱི་

སོན་པ་ལ་དབང་བར་བཞེད་ལ། ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་ལ་བདག་པོའྱི་དབང་གྱི་ཐ་

སྙད་མཛད་དོ། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་ནྱི་རྒྱུད་འཆད་པ་པོའྱི་

དབང་སེ། ཁ་ཅྱིག་ དོལ་ཕོགས། དོལ་འབང་། འདྱིའྱི་སབས་སུ་ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་

བསྐུར་མྱི་དགོས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི། དེའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་བསྐུར་

ཟྱིན་པ་ལ་བེད་ན་ནྱི་མྱི་རུང་ལ་དེ་བཞྱི་སྔོན་དུ་བསྐུར་མྱི་དགོས་པར་འདོད་ན་ནྱི་

ཆེས་མྱི་རྱིགས་ཏེ་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་སྔོན་དུ་མ་བསྐུར་བར་ངེས་དོན་གྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དབང་བཞྱི་བསྐུར་རྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ དོལ་འབང་། འདྱིར་ཡང་སོབ་དཔོན་

བདག་པོ་དང་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་གྱི་ཁད་པར་མ་ཤེས་པ་དག་འདྱིའྱི་སབས་

ཀྱི་དབང་བཞྱི་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ལ་ཡང་དགོས་པར་སྨྲའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དབང་

གྱི་ཁད་པར་ལམ་གྱིས་འབེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་མ་འབེལ་ལ། ལུགས་འདྱིས་སབས་འདྱིའྱི་

དབང་བཞྱི་པོ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་དུ་འདོད་ཅྱིང་དབང་སེགས་

ཀྱི་སེང་དུ་གནས་པ་ལ་བུམ་པ་བཅུའྱི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་སོབ་དཔོན་བདག་

པོའྱི་དབང་བེད་པ་འད་སེ་ནོར་བའོ། །

དེས་ན་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་བསྐུར་བ་ནྱི་བདག་པོའྱི་དབང་སེ་འདྱིར་

གསུངས་ཤྱིང་། འདྱི་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་ཞེས་པའྱི་ཐ་

སྙད་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་མྱི་འབྱུང་ལ། དབང་སེགས་ལ་བཀོད་པ་བུམ་པ་བཅུའྱི་ཆུ་དབང་

སོགས་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་སེ་གོང་དུ་གསུངས་ཤྱིང་དེ་

ནྱི་རྒྱུད་སོན་པ་པོའྱི་དབང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ཕེད་པའྱི་པདྨ་དཀར་

པོས་ཀང་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་བཞྱི་བསྐུར་བ་གསུངས་པར་ཤེས་པར་གྱིས་

ཤྱིག །དབང་བཞྱི་པོ་འདྱི་ལ་དོན་དམ་གྱི་དབང་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་

དབང་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱིར་མྱི་གསལ་ཡང་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་

དུ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་གྱི་ཐ་སྙད་གསལ་བར་འབྱུང་སེ། དེ་ཉྱིད་ལས། 

འདྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་

བདེན་པས་དབང་བསྐུར་བ་བཞྱིའོ་ཞེས་དང་། འདྱིར་རྒྱུད་གཞྱི་གཞན་དང་དགོངས་

པའྱི་སད་གཞན་ངེས་པའྱི་དོན་གྱིས་སར་ཡང་བུམ་པའྱི་སྒས་ནུ་མ་བརོད་དེ་ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་བ་

མའྱི་བ་བ་ནྱི། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་གཏད་པར་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། སོབ་མ་ལ་སར་ཡང་

རང་གྱི་ཆུང་མ་གཏད་པར་བའོའྱི་བར་གྱིས་གཙོ་བོར་བ་མས་གསང་དབང་གྱི་རས་

སྒྲུབ་པ་སོན་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ནྱི་སྒྲུབ་ལེར་སོན་པའྱི་ཕག་ན་

རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་རོ། །བུའྱི་ཆུང་མ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་གོང་གྱི་རྱིག་

མ་བཅུ་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་བཅུ་ཚན་གཉྱིས་པོ་དེ་ལ་མྱི་གཏོགས་

པ་མྱིན་གྱི་ཁྱིམ་པའྱི་རང་གྱི་ཆུང་མ་སེ། འོག་ཏུ་རྩ་རྒྱུད་དངས་པར། གལ་ཏེ་ཁེད་

བསྲུང་བདག་གྱི་བུ། ཞེས་སོགས་དབང་དུས་ཀྱི་སོབ་མ་ལ་བུའྱི་ཐ་སྙད་ངེས་པར་

འོང་ལ། སོབ་མ་ལ་སར་ཡང་རང་གྱི་ཆུང་མ་གཏད་པར་བའོ་ཞེས་སར་ཡང་གྱི་སྒ་

སོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་སོབ་མ་ལ་དབང་དང་པོ་གསུམ་བསྐུར་བ་ནྱི། འདྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུ་མ་

ལ་རེག་པར་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཀྱི་རྟྱིང་ལ་ཉྱི་མ་འཆར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་

རོའྱི་བར་ལ། བུམ་དབང་སོབ་མ་ལ་སྦྱིན་པའྱི་ཚེ་བ་མས་སོབ་མའྱི་ཆུང་མའྱི་ནུ་མ་ལ་

རེག་པ་དང་གསང་དབང་གྱི་སབས་སུ་ཆུང་མའྱི་ཁར་ཡང་རོ་རེ་གཞུག་པ་འདྱིའྱི་དོན་

གང་ཡྱིན་པ་དང་ཆོ་གའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དཔད་དགོས་པར་སང་ངོ་། །ན་ར་ན་

སྱི་ཀ་ནྱི་མྱིའྱི་ས་སེ་ས་རྩེ་གཉྱིས་ལས་མཁའ་འགྲོ་གདོང་ཞེས་གྲགས་པའོ། །དེ་གཞྱིབ་

པ་ནྱི་ནོར་བུའྱི་ནང་དུ་འདེན་པ་སེ་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་མན་ངག་ཤེས་པ་ལ་

རག་ལས་སོ། །མདོར་བསྡུ་ན། "ཀྱཻ
1
་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༧ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཐོབ་པ་ཞེས་དམ་བཅའ་བ་ནས་བཟུང་སེ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མྱི་འཕོ་བའྱི་སོམ་པ་

སྦྱིན་ནས་དབང་དོན་བཤད་པ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་སྦྱིན་པའྱི་

བར་ནྱི་བདག་པོའྱི་དབང་ངམ་བདག་པོ་ཆེན་པོའྱི་དབང་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་ཡང་བཤད་ཅྱིང་

འདྱི་ཉྱིད་དུ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་གྱི་ཆོ་གའྱི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ལའོ་ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་གོ་ས་ཞྱིང་། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནས། སོབ་

མ་ལ་སོམ་པ་སྦྱིན་པར་བའོའྱི་བར་ཡང་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་བཞྱི་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བ་དང་མྱི་འཕོ་བའྱི་སོམ་པ་

སྦྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྒྱུད་དུ། དེ་ནས་སར་ཡང་གཞན་ནྱི་དུ་བའྱི་ལམ་སོགས་ལྡན་

པའོ། ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པ་ནྱི། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁད་པར་དགའ་བའྱི་མཐར་ཅེས་པ་ནས། 

རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་བ་ནྱི་འཕོ་བ་མེད་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཡྱིན་ལ། དུ་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་རྟགས་གོང་ནས་གོང་དུ་གྱུར་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་

དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཉྱིས་ཚོགས་ཏྱིང་"
1
འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ། དབང་

བཞྱི་པའྱི་དོན་ཏེ་དེ་སོབ་མ་ལ་ཚིག་གྱིས་བར་སྤོད་པ་ནྱི་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་

པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱུད་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀུནྡ་ལྟ་བུ་འདྱི་

ནྱི་མྱི་འཛག་པར་ཁོད་ཀྱིས་བསྲུང་བར་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་

ཞུང་། ༩ན༣ན།  ཀྱྱཻ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༨བ༦ན།  ཀྱེ

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༩བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༩ན༤ན།  -ངེ་    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༡ན།  +ངེ་
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ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་རབ་སྦོར་དང་། ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་དྲུག་གྱི་ཚིག་དོན་ཙམ་གོ་ས་ལ། གསང་དབང་གྱི་སབས་ཀྱི་ཁུ་བ་

བསྲུང་བའྱི་སབས་སུ་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པོ་སེ། ཐུགས་གསུང་

སྐུའྱི་ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་ནས་གཟུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྣམས་ཐྱིག་ལེ་

ལས་བསྒྲུབས་པ་རུ་ནྱི་བསྒོམ་པར་བའོ། །

ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ། བྷ་གར་ལྱིངྒ་རབ་བཀོད་ནས། ཞེས་སོགས་ཤླཽཀ་

གཅྱིག་དངས་ནས། དེའྱི་དོན་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྱི་རྣམ་

ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སོང་གཟུགས་བསྒོམ་པར་གསུངས་མོད་ཀྱི་འདྱི་དང་དོན་མྱི་

གཅྱིག་སེ། དེ་ནྱི་ངེས་དོན་གྱི་བཤད་པའོ། །དབང་གསུམ་པའྱི་དོན་རོགས་པར་

ཐོབ་པས་ཐྱིག་ལེ་བསྲུང་བའྱི་ལམ་འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ན་ཡྱིས་སྙྱིགས་དུས་ཀྱི་སྐེ་བ་འདྱི་

ལ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཐོབ་པར་བེད་དོ་ཞེས་ཕན་ཡོན་གྱི་སྒོ་ནས་ཤྱིན་ཏུ་བསྔགས་

ལ་བང་སེམས་མྱི་འཛག་པའྱི་བདེ་ཆེན་འདྱི་ནྱི་ཚོགས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཚུལ་

ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་

ཡང་དག་ལྡན། ཅེས་པ་ནས། རོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་རབ་ཏུ་བསོར་བ་ཡྱི་ནུས་པ་ཡང་དབང་འདྱིས་

གཙོ་བོར་འཇོག་གོ །མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བས་རང་གྱི་དོན་དང་སོང་གཟུགས་ཀྱིས་

གཞན་གྱི་དོན་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སད། ཅེས་པ་ནས། བྱིན་རླབས་རོགས་བང་ཆུབ་ཐོབ་

གྱུར། ཅྱི་སེ་འཛག་བདེ་ལ་ཆགས་པས་ཟྱིལ་མནན་ན། བདག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་

བོའྱི་མདུན་ནམ། གཙོ་བོ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་བ་མའྱི་མདུན་དུ་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་
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ཁས་བངས་ནས་ནྱི། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་སོམ་པ་སྐོང་བར་མྱི་བེད་པའྱི་རྩ་ལྟུང་

ལྔ་པ་བྱུང་ན་དེའྱི་ཚེ་ངུ་འབོད་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །བསྒོམས་པའྱི་"སབས
1
་དམན་

པའམ་གཉེན་པོ་དམན་པའྱི་སེམས་ལས་སྐེ་གནས་སུ། ཞེས་པ་ནས། ཕག་རྒྱའྱི་

སེམས་དག་པར་ཤེས་ནས་ནྱི་པདྨའྱི་ཕྱི་རོལ་རང་གྱི་ལྕེས་བསང་བར་བ་ཞྱིང་ཕག་

རྒྱའྱི་སེམས་མ་དག་ན་ཕག་རྒྱ་དེས་མ་ཚོར་བར་མྱིང་མེད་ཀྱིས་གཟུང་བར་བ་སེ་

ལེན་ཚུལ་གཉྱིས་པོ་དེ་ནྱི་དོན་དམ་བསྙེན་པར་ཡང་འབྱུང་ལ། སེམས་དག་མ་དག་

ནྱི་ཐ་མལ་གྱི་སང་ཞེན་ཆེ་ཆུང་དུ་མངོན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། བ་མ་ལ་ཡོན་

ཕུལ་དེའྱི་བར་གྱི་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ས་བ་ལྟར་སང་ཡང་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་དཀའ་

བའྱི་ཕྱིར་ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་རེས་སུ་མ་འབངས་པར་ད་ལྟའྱི་འཆད་པ་པོའྱི་བཤད་པ་

རྒྱུད་དོན་རོགས་པར་འགྲོ་བར་དཀའོ། །གཞན་ དོལ་ཕོགས། དོལ་འབང་། དག །འདྱི་

རྣམས་རེས་དན་གྱི་སབས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་སོགས་ལམ་གྱི་སབས་ལ་འཆད་པ་ནྱི། དབང་

དང་ལམ་གྱི་སབས་སོ་སོར་མ་ཕེད་པའྱི་འཁྲུལ་པའོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱའྱི་སྐོན་ཡོན་བསན་པ་ནྱི། སྐྲག་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་

གོ་སའོ། ཞེས་པ་སེ། རྒྱུད་དུ། སྐྲག་དང་རྣམ་པར་འཁྲུལ་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན། ཅེས་

པ་ནས། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གཞན་རྣམས་གོ་ས་

ལ། རྣམ་དག་མྱིན་པ་ནྱི་དབང་མ་བསྐུར་བ་དང་། སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་མེད་པ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ལ་རྱིག་མའྱི་སྐོན་བཅུ་གསུམ་དང་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་འདྱིར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༨ན༢ན།  སབས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་
སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༩བ༦ན།  སྟོབས
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གསུངས་ཏེ། སྒོམ་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རྣ་བ་ཆད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡང་རུང་བ་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་དབང་"གྱི
1
་རབ་དབེ་དག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་བཞྱི་

ལ་དགའ་བ་བཞྱི་དང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་དང་། ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་དག་དང་རབ་ཏུ་དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབང་ལ་དགའ་བ་བཞྱིར་དབེ་བ་དང་། དགའ་བ་བཞྱི་ལ་

བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དབང་བཞྱི་དགའ་བ་བཞྱིར་བས་ཏེ་དེའྱི་

དོན་བཤད་པ་དང་། དགའ་བ་བཞྱི་པོ་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྱི་མྱིང་ཡྱིག་བཤད་པ་

དང་། དེ་མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཚམས་སྦར་ཏེ་

གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་། དོན་དངོས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སོབ་མས་ཀང་བ་མ་ལ་ཡོན་ཕུལ་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། བཀའ་དྱིན་

མཛད་དུ་གསོལ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་བ་མས་སོབ་མ་བོས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། འདོད་པ་བསྐོད་

པར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྱིར་དབང་བསྐུར་བའྱི་སོབ་མའྱི་འགྲོ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་དང་པོར་བུམ་དབང་གྱི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱའྱི་ནུ་མ་རེག་པས་ཡྱིད་ལ་འདོད་

པ་སེ་ཡྱིད་དགའ་བས་བསྐོད་པས་གཡོ་བར་བེད་པ་ནྱི་དང་པོ་དགའ་བ་སེ་དེ་ལ་

འོག་ཏུ་འདོད་པ་དང་དགའ་བ་སོགས་བཞྱིར་ཡོད་པའོ། །དེ་ནས་གང་བའྱི་གནས་

སབས་ནྱི་གསང་དབང་གྱི་དུས་སུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ་དང་གསང་གནས་བལྟ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༨ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༡ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༡༠བ༢ན།  གྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༥ན།  གྱིས



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ཀྱི་བང་སེམས་རྣམས་འདུས་ཏེ་གཙུག་ཏོར་ནས་དཔྲལ་

བའྱི་བར་ཁབ་པར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རོགས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གང་བ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པ་སེ་གཉྱིས་པ་མཆོག་དགའོ། །དེ་ལ་གང་བ་དང་མཆོག་དགའ་སོགས་བཞྱིར་ཕེ་

བའོ། །དེ་ནས་གང་བའྱི་རེས་སུ་རོ་རེ་པདྨར་རོལ་པའྱི་འཁྱིག་པ་ལས་ཡན་ལག་

མཆོག་ནྱི་མགོ་བོ་སེ་དེའྱི་དཔྲལ་བ་ནས་ལྟེ་བའྱི་བར་དུ་འབར་བ་ལས་འཛག་པའྱི་

གནས་སབས་ནྱི་གཏུམ་མོའྱི་མེས་རྱི་བོང་འཛིན་པ་ཞུ་བར་བས་ནས་ཐྱིག་ལེ་འཛག་

པ་སེ་གསུམ་པ་ཁད་པར་དགའ་བར་བེད་དེ། དེ་ལ་འབར་བ་དང་ཁད་དགའ་སོགས་

བཞྱིར་ཡོད་དོ། །

དེ་ནས་ཨོཌྜ་ནྱི་འགྱུར་འགའ་ ཇོ། ཞྱིག་ཏུ་ཟླ་བ་ཞེས་བས་ལ། འགྱུར་མངས་སུ་

བརླན་པ་ཞེས་ཀང་བསྒྱུར་ཏེ་དེའྱི་གནས་སབས་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་འཕོ་བའྱི་དུས་སུ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་པ་འབྱུང་

བའྱི་དུས་ན་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་བར་བེད་དེ། དེ་ལ་ཨོཌྜ་ཉྱིད་དང་། ལྷན་ཅྱིག་

སྐེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་། གཉྱིད་དང་"ན
1
་ད་སེ་བཞྱིར་ཡོད་དོ། །ཡས་བབས་མས་

བརྟན་གྱི་དགའ་བཞྱི་ཕལ་ཆེར་རྩ་འཁོར་སོ་སོར་ཐྱིག་ལེ་འབབ་འཛེག་གྱི་དབང་

དུ་བས་ནས་གསུངས་ཀང་འདྱིའྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ནྱི་རྩ་དང་ཐྱིག་ལེ་ལ་བརྟེན་པར་

མ་གསུངས་པ་འདྱི་ལས་ན་དགའ་བཞྱི་ལ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ་། །ཡྱིད་

ལ་འདོད་པ་བསྐེད་པ་དགའ་བར་གསུངས་པས་དགའ་བཞྱི་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་སེང་ནས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༨བ༧ན།  ན    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༡བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༡༡ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༡ན༡ན།  ནཱ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཇོག་གྱི་དབང་ཤེས་འཁོར་གྱི་བདེ་བ་དགའ་བཞྱིར་མྱི་འཇོག་པ་གསལ་བར་གོ་

ནུས་ཤྱིང་། ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་དགའ་བ་སྐེས་པ་ལ་སེམས་དགའ་

བ་ཞེས་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་རྒྱུད་དུ་བལྟ་དང་རེག་དང་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་འབྱུང་

བའྱི་རྐང་པ་དང་པོའྱི་དོན་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག ། ཕག་རྒྱ་ལ་བལྟ་བ་སོགས་

གསུམ་གྱི་འཛག་བདེ་གསུམ་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་། ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་

ཐྱིག་ལེ་འཛག་པའྱི་མཐར་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་པ་འབྱུང་བ་ནྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་བའོ་ཞེས་

གསུང་བ་ལེགས་ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་བ་རོ་རེས་བེད་ཅེས་ལྷན་སྐེས་

གསལ་བར་གསུངས་པས་སོ། །རྐང་པ་འོག་མ་གསུམ་ནྱི་གོ་ས་སེ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉེ་

བར་བསྡུས་ཏེ་སོན་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་པོ་ལ་ཚེས་གཅྱིག་ལ་

སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་དགའ་བའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔར་འབེད་པ་ལ་དགའ་

བ་གསུམ་པོའྱི་ཆ་ལྔ་པོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཨ་ལ་སོགས་པ་ལྔའྱི་མྱིང་ཅན་ཚེས་

གཅྱིག་ནས་ལྔའྱི་བར་གྱི་ཚེས་ལྔ་པ་འདྱིའྱི་མྱིང་ཅན་རོགས་པ་ནྱི་དགའ་བ་བཞྱིའྱི་

དང་པོ་དགའ་བ་རོགས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ནས། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་

བ་བཞྱི་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་གནས་ཀུན་ནས་

དཔྲལ་བར་བསྡུས་པ་དགའ་བ་དང་། དེ་ནས་མགྲྱིན་པར་ཚོགས་པ་མཆོག་དགའ་

དང་། སྙྱིང་ཁར་འདུས་པ་ཁད་པར་གྱི་དགའ་བ་དང་། གསང་བར་སོམ་པ་ལྷན་ཅྱིག་

སྐེས་པའོ། །ཡང་ཐྱིག་ལེ་ཀུན་བསྡུས་པ་ནས་སོམ་པའྱི་དགའ་བ་བཞྱི་ག་ལྷན་སྐེས་

ཀྱི་དགའ་བའྱི་དོན་དུ་བ་སེ། ལྷན་སྐེས་ལ་བལྟོས་ན་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་ཁམས་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་སོགས་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བ་སེ། རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས་

ཀང་བསྡུས་པ་སོགས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཉྱིད་དང་སྦར་སེ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆགས་པ་ནྱི་དཀར་པོའྱི་ཕོགས་

ཏེ། ཅེས་པ་ནས། དེས་ན་འདྱིར་རྒྱས་པར་མ་བས་སོའྱི་བར་རོ། །ལུང་དང་པོའྱི་དོན་

ནྱི། ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞྱིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་

སོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་པར་གསུངས་པ། ཆགས་བལ་དང་པོ་ཆགས་པ་ཆེ། ནས། སངས་

རྒྱས་བརོད་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པ། དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རོ་རེའྱི་ཚིག་

བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་ཆགས་བལ་ཏེ་ནག་པོའྱི་ཕོགས་ཏེ་སྔར་བརོད་དོ། །དེའྱི་

དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ནྱི་ཆགས་བལ་དང་པོ་ཆགས་པ་ཆེ། 

ཞེས་པ་དེས་སྐེས་པ་ངེས་པར་བསན་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་པས་

ཆ་བཅོ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དཀར་པོའྱི་ཕོགས་ནྱི་ཆགས་པའོ་དེའྱི་མཐར་ཆགས་

པ་ཆེན་པོ་སེ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཞེས་པའོ། །རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོགས་སངས་རྒྱས། ཞེས་

པ་རོ་རེ་རོགས་སངས་ནྱི་ལངས་པ་སེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གྱི་གདན་ནོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

རོ་རེ་གང་ཞྱིག་རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོགས་སངས་རྒྱས་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འགྱུར་བ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་ནོར་བུའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པ་པདྨ་ལ་གནས་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །སངས་

རྒྱས་བརོད་པའྱི་ཆོས་འཛིན་པ། ཞེས་པ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་འཛིན་པའོ། ཞེས་པ་སེ། འདྱི་ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་བར་བརོད་པར་བའོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །འགྲེལ་པ་དེའྱི་དོན་ཡང་ཆགས་བལ་གྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་དེ་

ནྱི་ཆགས་པ་སེ་དེའྱི་དང་པོ་ནྱི་དགའ་བ་གསུམ་མོ། །ཆེ་ཞེས་པ་ནྱི་དགའ་བ་བཞྱི་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སེ་དེ་ནྱི་རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཞེས་པ་རོ་རེ་ལངས་པ་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་པདྨའྱི་

ནང་དུ་ཆུད་པའྱི་རོ་རེ་ནོར་བུར་ཐྱིག་ལེ་འཛག་པ་མེད་པའྱི་དགའ་བའོ། །ཁ་དོག་ས་

ཚོགས་འབར་བའྱི་འོད་ནྱི་ཞར་བྱུང་དུ་མཛད་ལ། རྐང་པ་བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་པ་ནྱི་གོ་

བར་ཟད་དོ། །ལུང་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས། དེ་བཞྱིན་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བར་

གསུངས་པ། རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མེད། ཅེས་པ་ནས། བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་རྩེ་

མོ་འཆང་། ཞེས་པ་དབང་བསྐུར་བ་རོ་རེའྱི་ཚིག་འདྱི་བཤད་པར་བ་སེ། རྣམ་པ་ཀུན་

ལྡན་རྣམ་པ་མེད། ཅེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་སེ་སྔར་བརོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་

"འདུས
1
་པའོ། །བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྱིག་ལེ་འཆང་། ཞེས་པ་ནྱི་འབས་བུ་སེ་བང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་ཞུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་འཛིན་པའོ། །ཆ་མེད་པ་ནྱི་ཆ་བཅོ་ལྔའྱི་མཐར་གནས་

པའོ། །ཆ་ལས་འདས་པ་ནྱི་ནག་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་མ་ཞུགས་པའོ། །བསམ་གཏན་

བཞྱི་པའྱི་རྩེ་མོ་འཆང་། ཞེས་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཅེས་སྐེས་པའྱི་དགའ་བའྱི་མཐའ་འཆང་

བ་པོ་ཞེས་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འགྲེལ་པ་དེའྱི་

དོན་ལ། སྔར་བརོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་ནྱི་གོང་དུ་འགྲེལ་པ་དེར་

སོང་གཟུགས་རྣམ་པ་གཉྱིས་གསུངས་པ་ལ་སྙེག་པ་སེ་དེ་ནྱི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ལ་ཡང་འདའོ། །ཕག་རྒྱའྱི་རྒྱུ་དེས་དངས་པའྱི་འབས་བུ་བཅུ་དྲུག་གྱི་

ཕེད་ཀྱི་ཕེད་ནྱི་བཞྱི་"སོརའྱི
2
་ཡང་བཞྱི་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༡ན།  འདུས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་
སད། ཞང་ཞུང་།  ༡༢བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༢ན༦ན།  ཞེས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༤ན།  སྟོརའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་
སད། ཞང་ཞུང་། ༡༢བ༧ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༢བ༢ན།  སེ་དེའྱི



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཞྱི་པ་ལྷན་སྐེས་དེ་ལ་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་བཞྱིན་དུ་ཆ་ལྔ་ལྔ་ལྟ་བུར་

དབེར་མེད་པས་ན་ཆ་མེད་པ་ཞེས་བ་སེ་ལྷག་མ་ནྱི་གོ་སའོ། །ལུང་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་

ངེས་དོན་གྱི་དབང་བཞྱི་འགྲེལ་པས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་། ཀུན་རོབ་ཀྱི་དབང་

བཞྱིའྱི་ཤེས་བེད་དུ་ཡང་འགྲོ་སེ། དེ་ལུང་འདྱིའྱི་དང་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཆད་

པ་པོ་སྔ་མ་དག་ནྱི་མུན་རོ་འཕེན་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་དགའ་བ་བཞྱི་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་ནྱི། ད་ནྱི་འདོད་པ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྦོར་བ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་

ནས། བཅུ་དྲུག་གྱི་མཐར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་

ཏེ། བཞྱི་ཚན་བཞྱི་པོའྱི་དང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་པས་གོང་དུ་བཤད་ལ་གཉྱིས་

པ་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའྱི་དགའ་བཞྱི་ཉྱིད་དུ་འདུག་ཅྱིང་ཐ་མ་གཉྱིས་གཉྱིས་

ཀྱི་དོན་འདྱི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་པ་བཤད་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །འདྱིར་མཆོག་གྱི་དགའ་བ་

ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཐ་མ་ལ་སོགས་པས་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་

"རོ་རེ་རྣམས་
1
ཏེ་སེབ་སྦོར་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་དང་དང་པོ་ལ་

སད་དོད་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་ཀང་ཤོང་འགྱུར་འདྱིར་མཐའ་མ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བས་

པ་མྱི་ལེགས་ཀྱི་དཔང་འགྱུར་ ཇོ། སོགས་སུ་མཐའ་མ་དང་པོར་བས་ནས་ཞེས་པ་

ལེགས་ལ། དོན་ནྱི། རྒྱུད་དུ། "ནུས
2
་དང་སྐེ་བ་དག་དང་མཆོག་གྱི་དགའ་བ་ཉྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༡༣ན༥ན།  རྟོ་རེ་རྣམས    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༢བ༦ན།  -རྟོ་རེ་རྣམས་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༡ན།  ཞྟོལ།་༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༡༣ན༢ན།  ནུས    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣ན༦ན།  ནས
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ནྱི་ཞེས་པ་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་བསྒྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་པར་

གསུངས་པ་ནྱི་མཐའ་མ་མཆོག་དགའ་ནྱི་དང་པོར་བས་ཏེ་གསུང་གྱི་མཆོག་དགར་

བ་ལ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གཉྱིས་ལའང་སྦར་ཞྱིང་འོག་ཏུ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་བཞྱི་ཚན་གྱི་

སབས་སུ་ཡང་། རྒྱུད་དུ། ནཱ་ད་དག་དང་གཉྱིད་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་བ་

ཞེས་པ་ཡང་འདྱི་བཞྱིན་སྦར་དགོས་པའོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཉེར་བཞྱི་པར་རོ། །

མཁས་པ་ རང་། དག །འདྱིར་བཤད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་རོགས་པ་"ངག
1
་

གྱི་དགའ་བ། འབར་བ་སེམས་ཀྱི་དགའ་བ། ཨོཌྜ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་བ་ཞེས་མྱི་

མཐུན་པར་འབྱུང་བ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྐུའྱི་དགའ་བ་སོགས་སྤྲུལ་སྐུ། གསུང་གྱི་

དགའ་བ་སོགས་ལོངས་སྐུ། ཐུགས་ཀྱི་དགའ་བ་སོགས་ཆོས་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་

བ་སོགས་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སུ་བས་པ་དང་། ཡང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱིའྱི་དགའ་བ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ། མཆོག་དགའ་རྣམས་ལོངས་

སྤོད་རོགས་སྐུ། ཁད་དགའ་རྣམས་ཆོས་སྐུ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་དགའ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉྱིད་

སྐུར་བཤད་པ་ནྱི་སྔ་མ་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་ཕྱི་མ་སྐེ་བའྱི་རྱིམ་པའམ། ཡང་ན་

སྒྱིབ་བཅས་ཀྱི་དུས་ན་ལུས་ཀྱི་ཁད་དགའ་དང་སེམས་ཀྱི་དགའ་བ་མྱི་གཅྱིག་ཀང་

སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བའྱི་ཚེ་རོ་གཅྱིག་པས་འབར་བ་སྐུའྱི་ཁད་དགའ་དང་སེམས་ཀྱི་

དགའ་བར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྐུ་ཡྱི་དགའ་བ་སོགས་སྐུའྱི་རྣམས་ཕོགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༤ན།  ངག    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་
སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣ན༤ན།  དག
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གཅྱིག་ཏུ་བསན་པ་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་བ་

རྣམས་ཕོགས་གཅྱིག་བསན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བསྐེད་རྱིམ་དང་སྦར་བ་ཡྱིན་

ཏེ། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་ནས། ཧཾ་ཞུ་བ་ན་དཔྲལ་བ་ན་སད་དུས་

ཀྱི་གནས་སབས་བསྐེད་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་སོགས་རྣམས་ཀང་ཞུ་སེ་སྐུའྱི་དགའ་

བ་ལ་སོགས་པ་དགའ་བ་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་དུས་གཅྱིག་ལ་ཉམས་སུ་མོང་ཞྱིང་དེ་བཞྱིན་

དུ་མཆོག་དགའ་བཞྱི་དང་ཁད་དགའ་བཞྱི་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་དགའ་བཞྱི་པོ་རྣམས་

ཀང་དུས་རེ་རེ་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་དགའ་བ་ནྱི་ལྷན་སྐེས་གཅྱིག་པུར་ཟད་ཀྱི་དགའ་བ་

དང་པོ་གསུམ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བའྱི་ཚེ་འབར་བ་སྐུའྱི་ཁད་དགའ་དང་

སེམས་ཀྱི་དགའ་བ་རོ་གཅྱིག་པར་འཇོག་པ་གནས་མེད་ལ། ཡེ་ལེར་ཡང་འཛག་

པའྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་འགགས་པའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་བཞྱིའམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་

བཅུ་དྲུག་བཞག་གོ །སྤྱི་ཙམ་དུ་དགའ་བ་བཞྱི་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་

མང་བའྱི་ཕྱིར་འགལ་སོང་ཤྱིན་ཏུ་སའོ། །འདྱིའྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་གོང་དུ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རབ་ཏུ་བེད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་མཛད་དུ་གསོལ། 

ཞེས་པའྱི་ལན་དུ་སོན་པའྱི་དགའ་བ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། དབང་ཡང་སོད་རུང་དུ་བེད་

པའྱི་དབང་ཡྱིན་ནོ། །ཕག་ཆེན་ཐྱིག་ལེར་ཡང་། སྐུ་དང་དགའ་བ་འདར་བ་དང་། །ཞུ་

དང་ཀུན་དགའ་དེ་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་འདྱི་རྣལ་འབོར་དང་པོ་སེ། །འདོད་པའྱི་དགའ་བའྱི་

ངེས་པའོ། །གང་བ་དགའ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། །བརྟན་ཅྱིང་འབྱུང་བ་མཆོག་དེ་བཞྱིན། 

ཞེས་འདྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་པ་སེ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྱི་ངེས་པའོ། །འབར་དང་
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དགའ་བ་ཐྱིག་ལེ་དང་། །གཉྱིད་ཡུར་ཞེས་ཁད་པར་དེ་བཞྱིན། ཞེས་འདྱི་རྣལ་འབོར་

གསུམ་པ་སེ། །ཁད་པར་དགའ་བའྱི་ངེས་པའོ། །ཨོཌྜ་དགའ་བ་ནཱ་ད་དང་། །རང་

བཞྱིན་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་དེ་བཞྱིན། ཞེས་འདྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱི་པར་བཤད། །ལྷན་སྐེས་

ཤེས་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རྒྱུད་དེར་འདྱི་ནྱི་ལམ་གྱི་དགའ་བཞྱིའྱི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་སོ། །བཅུ་དྲུག་གྱི་མཐར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའོ་ཞེས་པ་

ནྱི་བཅུ་དྲུག་གྱི་ལྷན་སྐེས་བཞྱི་པོ་ནྱི། འཛག་པའྱི་དགའ་བ་ཡྱིན་ལ་དེའྱི་མཐའ་སེ་རེས་

སུ་སྐེས་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དགའ་བར་དོན་གྱིས་འཐོབ་བོ། །

གཉྱིས་པ་ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་དག་དང་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་

བའྱི་རྣམ་དག །ཕག་རྒྱ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་རྣམ་དག །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་རྣམ་དག་གོ །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སེམས་ཀྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་པར་

དག་པ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། གནས་སབས་ཀྱི་དབེ་བས་མ་ལ་སོགས་པར་

འགྱུར་རོའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། བསྐེད་རྱིམ་དུ་ཕཊ་ཡྱིག་སོགས་བསྒོམས་པས་བང་

སེམས་འཛག་མེད་དུ་འཆྱིངས་པ་ནས། རོགས་རྱིམ་རླུང་འགགས་སོབས་ཀྱིས་

མྱི་འཕོ་བའྱི་བར་ནྱི་བང་སེམས་བརྟན་པ་སེ། དེ་དག་གྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དབང་དུ་བས་

པའྱི་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་འདྱིར་སོན་ལ་འཇྱིག་རྟེན་ཕལ་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་ནྱི་བསྐེད་

པར་བེད་པ་མོ་ནྱི་མ་དང་ཕ་མ་གཅྱིག་པའྱི་བུ་མོ་ནྱི་སྲྱིང་མོ་སེ་དེ་རྣམས་ཕག་རྒྱར་

བས་ནས་དེ་དག་ལ་བགྲོད་པར་སོན་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡྱིན་ལ། སྔ་མ་ཁ་ དོལ་འབང་། 

ཅྱིག །བང་སེམས་བརྟན་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་གཉྱིས་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་

མ་ཐོབ་ལ་བེད་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀར་ཕག་རྒྱ་འདྱི་དག་འཇོག་མ་ཤེས་པའྱི་བབ་
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ཅོལ་ལོ། །གཞན་ རང་། དག །འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་དང་ལྡན་པའྱི་བུད་མེད་གནས་

སབས་ཀྱི་དབེ་བས་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། སེམས་པར་བེད་པས་མ་

ཞེས་སོགས་སུ་སྨྲ་བ་ནྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་གོ །འདྱིར་གང་གྱི་

ཚེ་བང་སེམས་འཆྱིང་ནུས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་བུད་མེད་ལ་སེམས་པར་བེད་ན་དེའྱི་

ཚེ་སེམས་ཀྱི་བསམ་པ་བས་པས་སའྱི་ཁམས་འཁྲུག་པའྱི་ཕྱིར་མར་འགྱུར་རོ་སེ་

སྤན་མ་རྣམ་པར་དག་པའོ། །རེག་པས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། ཐྱིག་ལེ་ལྷུང་བར་གྱུར་ན་

ཆུང་མའོའྱི་བར་ལ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་འཁྲུག་

པའྱི་ཕྱིར་མཱ་མ་ཀཱྱི་དང་གོས་དཀར་མོ་དང་སྒོལ་མ་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དག་པ་སེ་

ཐྱིག་ལེ་ལྷུང་བ་ནྱི་ནོར་བུའྱི་རྩེའྱི་ནང་བར་དུ་ལྷུང་བའོ། །

གཞན་མཐར་སྐེས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་གནས་པ་གཏུམ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་མར་ནྱི་

ས་ཚོགས་ཡུམ་དག་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ལས་ཏེ་

ཐྱིག་ལེ་ཕྱི་རོལ་འཛགས་རེས་ཀྱི་ཆགས་བལ་ལས་གཏུམ་མོ་དེར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་

ནྱི་གསང་དབང་དང་རྱིགས་ཀྱི་སྲས་བསྐྲུན་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་

འཛག་པ་ཡྱིན་པས་འཛག་མེད་དུ་འཆྱིང་ནུས་པ་དང་མྱི་འགལ་བར་མངོན་ནོ། །འདྱི་

དག་རྣལ་འབོར་ཕག་རྒྱ་དྲུག་སེ་ཅེས་པ་ནས། འཁྲུག་སེ་འཁྲུག་པ་རྣམས་འཛག་

གོ །ཅེས་པའྱི་དོན་ནྱི། འཁྲུག་པ་ནྱི་གཡོ་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་གཡོ་བ་རླུང་གྱིས་བེད་ལ། དེ་

ཡང་ཐོག་མར་རླུང་གྱི་སོབས་ཀྱིས་སའྱི་ཁམས་སྤྱི་རྒྱས་པ་དང་འཕེལ་བར་འགྱུར་

བ་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱིར་ནྱི་ཁམས་དྲུག་རྒྱས་པ་དང་དག་པ་སྦར་ལ་འོག་ཏུ་

དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་འགགས་པ་དང་དག་པར་སྦར་བའོ། །ཁམས་དྲུག་གྱི་འཕེལ་བ་
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དང་"ཡམ
1
་དྲུག་དག་པ་སྦར་བ། དེ་བཞྱིན་དུ་གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ས་ལ་སོགས་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་དང་ཟད་པའམ་ཆད་པར་རོ་ཆེན་པོའྱི་ཁམས་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་

མ་འཕོ་བའྱི་དུས་ཏེ་འགགས་པ་དྲུག་དག་པ་རྣམས་སུ་རྱིག་པར་བ་སེ། མ་ལ་སོགས་

པ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །མཁས་ རང་། པ་དག །འདྱི་དག་ནང་ལུས་ཀྱི་རྡུལ་ལ་

སོགས་པ་དང་ལམ་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་གསུང་བ་ལེགས་ཤྱིང་ལམ་ལའང་

ཞྱིབ་ཏུ་སྦར་དགོས་ནའང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མ་ལ་

སོགས་པ་དྲུག་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འཁོར་ལོ་དང་ཞེས་པ་ནས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་

རྣམ་པར་དག་པས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཆུ་སྐེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྐུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སུ་གྲངས་

བཞྱིན་དུ་འགྱུར་རོའྱི་བར་ལ། དང་དོན་གྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་དབང་དུ་བས་

ན་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་དང་། ལྷ་ལ་སྐུ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། ངེས་དོན་གྱི་

ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་རོ་རེ་རྟག་ཏུ་ལངས་པ་ནྱི་གོང་འོག་རྣམས་སུ་བསྒོམས་སོབས་

ཀྱིས་རྩ་དབུ་མ་རླུང་གྱིས་གང་བ་ལ་སྲོག་གྱི་དབྱུག་པ་དང་། གློག་གྱི་དབྱུག་པ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་དྷཱུ་ཏྱི་མར་ས་དང་བཅས་པ་རླུང་གྱིས་གང་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ། 

དབུ་མ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་མྱི་ལྷུང་བ་ཡང་ཕྱིར་ཐྱིག་ལེ་གསང་

གནས་ཀྱི་ཕྱིར་མྱི་འཕོ་བ་ཙམ་མྱིན་གྱི། དྷཱུ་ཏྱི་ནང་དུ་རླུང་འགགས་སོབས་ཀྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༢ན༣ན།  ཡམ    སྐུ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༦ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༥ན༢ན།  ཡུམ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༥བ༢ན།  ཡུལ



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མྱི་འཕོ་བའོ། །སྔ་མ་ དོལ་ཕོགས། དག །ངེས་དོན་གྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ནྱི། ལུས་ངག་

ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་ལ་སོང་པས་རྒྱས་འདེབས་པའོ། ཞེས་ཟེར་ཡང་ནུས་པ་ཅྱི་

ཡང་མྱི་སང་ཞྱིང་དེ་ཙམ་ཞྱིག་དང་དོན་གྱི་སབས་སུ་ཡང་འོང་ངོ་། །ངེས་དོན་སྙེ་ རང་

། མར་ནཱ་རོ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕག་ཆེ། །དམ་ཚིག་ཅེས་བ་འོད་

གསལ་ཉྱིད། །རྒྱུ་དང་བསྒོམ་བ་ཐོབ་བ་དང་། །དེ་བཞྱིན་བཞྱི་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། ཅེས་

གསུངས་པ་དངས་ནས། དེའྱི་དོན་ཅུང་ཟད་སྤོས་ཏེ་བཤད་ཀང་གོང་དུ་བརོད་པ་དང་

དོན་འད་ལ། ཁད་པར་དུ་ངེས་དོན་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་པོ་ནྱི། ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་

དུ། རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་རོགས་སངས་རྒྱས། ཞེས་པའྱི་དོན་རོ་རེ་ལངས་པ་ལ་གསུངས་

ཤྱིང་དེའྱི་དོན་ཡང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རོ་རེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནོར་བུའྱི་ནང་དུ་ཆུད་

པ་ལ་བཤད་དེ། འགྲེལ་པ་དེ་གོང་དུ་དངས་ཟྱིན་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོས་བརོད་པ་ཉྱིད་

མཆོག་ཏུ་བཟང་ངོ་། །ངེས་དོན་གྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་བཞྱི་པ་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་

ཤྱིང་སོང་གཟུགས་གྲུབ་ཡན་ཆད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡྱིན་པས་རེས་དན་གྱི་གཟུགས་

ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཞུ་བ་དང་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་ལ་ཡང་དག་

པར་གནས་པ་རོ་རེ་ཡང་དག་པར་བསང་བ་ཐུགས་རོ་རེའོ་ཞེས་སབས་ རང་། འདྱིར་

འདོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་སེང་དུ་ཆགས་དང་ཆགས་བལ་མཐར་གྱུར་དང་པོ་ཅེས་པ་

ནས། དེ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུའྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་

ས་ལ། སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་དགུ་པོ་རྣམས་ལས་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་

དག་པ་སྦར་བའྱི་སྤན་སོགས་དྲུག་དང་དང་ངེས་ཀྱི་གསུམ་སེ་དགུ་པོའམ། ཡང་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་དང་དགུ་པོ་ཞེས་པའྱི་འགྱུར་ཡོད་དེ་དེ་ལྟར་ན། སྔ་མ་དྲུག་དང་ཕྱི་མ་

གསུམ་སྔར་བཞྱིན་དང་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་མ་ནས་ཉྱི་ཤུ་མའྱི་བར་དགུ་

པོ་དེ་དག་རྣམས་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ནྱི་ལེགས་པ་བདེ་ཆེན་གྱི་མ་ཞེས་བ་བར་

བཞག་སེ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྐེད་པར་བེད་པའྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཕག་རྒྱ་

གཞན་ལ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་བར་རུང་ལ། དེ་ལས་གཞན་མྱི་རུང་བ་ལྟ་

བུ་མྱིན་པར་དང་པོ་མངལ་ནས་སྐེས་པ་གྲུབ་ཙམ་པར་གྱུར་པའྱི་དུས་ནས་བརྩམས་

ཏེ་འཆྱི་བ་སེ་ཇྱི་སྲྱིད་འགག་པའྱི་མཐར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ དོལ་དོལ་འབང་། ཅྱིག །མངལ་ནས་སྐེས་པ་ནས་འཆྱི་བའྱི་མཐར་

འགྱུར་བའྱི་དོན་འོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་ཁབ་ཏུ་གནས་པ་

ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་སེ་གོང་རྣམས་སུ་མང་དུ་བཀག་ཟྱིན་ཏོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་བཅུ་སེ་དེ་ཡང་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་དབེ་བས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་

པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དཔལ་ལྡན་བ་མའྱི་རྱིགས་དྲུག་པ་རོ་

རེ་སེམས་དཔའྱི་ཞལ་འདྱིའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་བཞྱི་པ་དང་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་

པའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་སེ། ཕག་རྒྱ་དེས་ལག་རེས་བཞག་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་

གྱི་སྐུ་དེ་ནྱི་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུའྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་ངེས་

པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བ་ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་གཞག་དང་

བཅས་ཏེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་གནས་པ་བརྒྱད་པ་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་དང་དམ་ཚིག་

གྱི་མཆོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ལ་གཉྱིས། མཚམས་སྦར་བ་དང་། རྒྱས་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྱི་དོན་དུ་ཅེས་པ་ནས། རྱིགས་སུམ་

ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་སྤན་དང་བར་བ་སེའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པ་གཉྱིས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། རོ་རེ་མཆོད་པའྱི་

ངེས་པ་བཤད་པ། དམ་ཚིག་མཆོད་པའྱི་ངེས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཉྱིན་མོའྱི་དུས་སུ་གཞོན་ནུ་དང་། ཞེས་པ་ནས། འཕགས་

པའྱི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གཞུག་པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། 

གཞོན་ནུ་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང་གཞོན་ནུ་མ་བུ་"མ
1
་སྐེས་པ་

བརྒྱད་དེ་བཅུ་དང་། ཉྱིན་མོའྱི་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྱི་

ཤ་དང་བལ་བས་དགེ་སོང་དང་དགེ་སོང་མའྱི་དགེ་འདུན་མཆོད་པར་བ་སེ་གཞན་

རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཕན་ཚུན་སེམས་དག་པའྱི་ངེས་པ། རྱིགས་སོ་དྲུག་གྱི་དབེ་

བ། ཕག་རྒྱ་བསེན་ཚུལ་དང་གྲངས་བཤད་པ། རྱིགས་ཀྱི་རབ་དབེ་རྒྱས་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྱི་གནས་དང་རྱིགས་བཤད་པ། 

རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བསེན་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷ་གྲངས་

དང་མཉམ་པའྱི་གདན་བཤད་པ། ལྷའྱི་སེ་ཚན་གྱི་གདན་བཤད་པ། སོད་ཀྱི་དབེ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༡༧ན༥ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༦བ༤ན།  མྟོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་སྐེ་བོ་དང་བལ་བའྱི་ཁྱིམ་བུག་པ་མེད་པར་ཞེས་པ་ནས། 

ཨྱི་ཥུ་ཀ་པ་ཤུའྱི་པགས་པ་དང་། རྩང་པའྱི་པགས་པ་རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། 

གདོལ་པ་མོ་དང་དམངས་རྱིགས་མོ་སོགས་ལྔ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་

དང་སྒོལ་མ་དང་གོས་དཀར་མོ་དང་མཱ་མ་ཀཱྱི་དང་སྤན་མ་སེ་གཙོ་བོ་རྱིགས་ལྔའྱི་

ཡུམ་ལྔའོ། །འཁར་བ་མཁན་མ་ནས་ཕེང་བ་མཁན་མའྱི་བར་བརྒྱད་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན། 

སྒ་རོ་རེ་མ་དང་། འོད་མའྱི་གར་མཁན་མ་ནྱི་གླྱིང་བུ་མཁན་མ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་

དང་། ཆོས་ཁམས་རོ་རེ་མ་དང་དག་སྤན་མ་དང་རེག་བ་རོ་རེ་མ་དང་གཟུགས་རོ་རེ་

མ་དང་དྱི་རོ་རེ་མ་སེ་བརྒྱད་དོ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གདན་བརྒྱད་ཀྱི་གཞན་རྣམས་གོ་ས་

ལ་འབོག་དགོན་པའྱི་ཁྱི་ནྱི་སྤང་ཀྱིའོ། །རྱི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པ་ནྱི་ཤ་བའྱི་པགས་པའོ། 

ཞེས་ཁ་ཅྱིག་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་གསུམ་པའྱི་ཤ་"འཚོང
1
་མ་ནས། ཚོས་

མཁན་མའྱི་བར་བརྒྱད་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཙ་མུནྟྲ་དང་ཁབ་འཇུག་མ་དང་ཕག་མོ་དང་

གཞོན་ནུ་མ་དང་དབང་མོ་དང་ཚངས་མ་དང་དག་མོ་དང་དཔལ་མོ་སེ་བརྒྱད་ཡྱིན་

ལ། འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གདན་བརྒྱད་ཀང་ཀུམྦྷྱི་ར་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་སད་དོད་དེ་སྤྱིའྱི་དབང་

དུ་བས་པ་དང་། ཀརྐ་ཊ་ནྱི་སྲྱིན་བུ་ཀ་ཀ་རུ་དང་། མ་ཀ་ར་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་བེ་བག་སེ་

གདོང་ལག་པ་མྱིའྱི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་སེ་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །དེ་ནས་ཟླུམ་

སོར་བཞྱི་པའྱི་ལྕགས་མཁན་མ་ནས་འདེག་མཁན་མའྱི་བར་བརྒྱད་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༤ན།  འཚོང    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་
སད། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་།  ༡༧ན༤ན།  འཚོད



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུ་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་མ་དང་རྨུགས་བེད་མ་དང་རེངས་བེད་མ་དང་ཁེངས་བེད་མ་དང་

རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མ་དང་ཁོ་གཉེར་ཅན་དང་འོད་ཟེར་ཅན་དང་། ཙུནྡ་སེ་བརྒྱད་ཡྱིན་

ལ། འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གདན་བརྒྱད་ཀྱི་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ས་ལ། ནེའུ་ལེ་ནྱི་སྲེ་མོའ་ོ

ཞེས་ དོལ་འབང་། ཟེར་རོ། །

དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་ལྔ་པའྱི་ཀ་ཀོ་མ་ནས་རབ་གཏུམ་མའྱི་བར་བརྒྱད་ནྱི་རྱིམ་

བཞྱིན་དུ་ཁྱི་གདོང་མ་དང་། འཕག་པ་"
1
ནྱི་འཕག་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་བ་ཚང་བྱིའུ་སེ་

དེ་མོར་གྱུར་པ་ནྱི་ཕག་གདོང་མ་དང་ཅེ་སྤང་གདོང་མ་དང་སག་གཟྱིག་མ་ནྱི་སོག་མོ། 

ཞེས་ སག ཟེར་ཏེ་སག་གདོང་མ་དང་བ་རོག་གདོང་མ་དང་བ་རྒོད་གདོང་མ་དང་བྷྱི་

ལྱི་ནྱི་རྭ་དང་འགྱུར་མངས་གཉྱིས་སུ་མྱི་རྒོད་མ་ཞེས་བསྒྱུར་ཏེ་མཁའ་ལྡྱིང་གདོང་མ་

སེ་བརྒྱད་ཡྱིན་ལ། འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གདན་ཀང་གོ་དྷཱ་ནྱི་འབོ་འགྱུར་དུ་སྦྲུལ་ཞེས་པར་

བས་ཀང་ད་བྱིད་ཅེས་གྲགས་པ་ལྷོ་སྦལ་ཆེན་པོའ།ོ ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་འཆྱི་མེད་མཛོད་

དུ་ད་དབྱིག་གོ ། "དྷོ
2
་ཀ་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་དང་མཐུན། སཱ་ལྱི་ཛཱ་ཏ་ཀ་ལ་འགྱུར་

མྱི་མཐུན་པ་མང་སེ། འབོ་འགྱུར་དུ་དབོ་དཀར་དང་། འགྱུར་མངས་སུ་བྱི་ཙེ་པད་

ཅེས་དང་། ཅོག་གྲུས་གླ་བ་དང་ལོ་གྲགས་ཀྱིས་བྱི་བ་མཇུག་ལེབ་ཏུ་བས་སོ། །ཨཱྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༣བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༢ན།  -མྟོ    *དབང་ལེར། ༡༣༣ དཔལ་ལྡན་ཁྱི་གདྟོང་མ་ནྱི་
ཀླ་ཀླྟོ་མར་འགྱུར་མྱི་ཡྱི་བདག་པྟོ་ཕག་གདྟོང་མ་ནྱི་འཕག་པ་མྟོ། ། ཞེས་དང་། དྲྱི་མེད་འྟོད་དུ། ལྷྟོ་རུ་འཕག་པ་མྟོ་དང་། ཞེས་འབྱུང་།

2 གྟོ །དྷྟོམ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༨བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༥ན།  དྷྟོ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༣ན།  བྷྟོ
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ཤུ་ཀ་པ་ཤུ་ནྱི་འགྱུར་མངས་སུ་"ཤ
1
་བར་བསྒྱུར་ལ། འགྱུར་གཞན་དུ་སྱིགས་པ་སྐ་

ཆུང་ཞེས་བས་ཏེ་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། པགས་པ་འདྱི་རྣམས་མེད་ན་ཅེས་པ་ནས། བཞུགས་སུ་གསོལ་

བར་བའོའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། པགས་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་སེར་སོད་རྣམས་སྦྱིན་པར་བ་སེ་ཞེས་

པའྱི་སེར་སྦྱིན་ཚུལ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བ་ལ། གདན་གྱི་ཕྱི་མའྱི་རྱིམ་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་

སྐོགས་རྣམས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་དང་རྱིགས་

ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། ན་རྱི་ཀེ་ལ་ནྱི་ཤྱིང་ཐོག་གྱི་སོད་དོ་ཞེས་ དོལ་ཕོགས། ཟེར་ཡང་

རྒྱ་ནག་ལས་འབྱུང་བའྱི་ན་རྱི་ཀེ་ལའྱི་སྐོགས་འདྱི་ཡྱིན་ནམ་དཔད་དོ། །སྒོན་མ་ནྱི་

ཤ་ལྔ་སེ་དངོས་གྲུབ་གསལ་བར་བེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བ་ལ། གོང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ཤ་དང་བལ་བ་དགོས་ཀང་འདྱིར་ནྱི་ལེའུ་ལྔ་པ་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་དང་རྱིགས་སོགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ན་རབ་

བྱུང་གྱི་སོན་མོར་མྱི་རུང་བ་ཡང་འདྱིར་རུང་བའོ། །མཎྜལ་ནྱི་ལེའུ་འདྱིར་གསུངས་

པའྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །སོབ་མ་ལས་ཀྱི་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་

པས་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་མཆོད་པའྱི་གྲོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་

ལོ་ལ་དབུས་ཀྱི་པད་འདབ་ནས་བཟུང་སེ་དུར་ཁོད་ཀྱི་བར་གྱི་གནས་དང་གདན་གྱི་

རྱིགས་དང་སྐོགས་ཀྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་སོ་སོའྱི་ངེས་པའོ། །ཁ་ ངམ་དོལ་དོལ་འབང་ ཅྱིག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༨བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༡༧བ༥ན།  ཤ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༦ན།  ཤར
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རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱི་གདན་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རྣལ་འབོར་

མ་རྣམས་ཐང་དང་ཆུ་དང་ནགས་ལ་སྤོད་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེའྱི་གཟུགས་སུ་

བསྒྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་འོག་ཏུ་གཟུགས་བསྒྱུར་གྱི་དམ་ཚིག་གསུངས་པ་དང་

མཐུན་ནོ། །པགས་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་སེར་སྦྱིན་པར་བ་སེ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕག་རོར་བསོད་

འགྲེལ་དུ། དེ་ནས་མྱིའྱི་པགས་པ་"ཁྲུ
1
་གང་ཙམ་གྱི་སེར་བས་ཏེ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་

ལ་དབུལ་བར་བ་ཞེས་སོགས་བཟའ་བ་སེར་དང་། བཏུང་བ་པདྨའྱི་སོད་དུ་འབུལ་

བའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཀུན་སྤོད་བསེན་ཚུལ། ཤེས་

རབ་ཀྱི་དབེ་བ་རྣལ་འབོར་པས་བསེན་ཚུལ། ཐབས་ཀྱི་དབེ་བ་རྣལ་འབོར་པས་

བསེན་ཚུལ། རོ་རེ་མཆོད་པའྱི་ཕན་ཡོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆོ་གས་འཁྱིག་པ་སེ་སྙོམས་

པར་འཇུག་པའྱི་ཀུན་ཏུ་སྤད་པ་ཡང་བའོ། །གཞན་ ངམ། དག །ནང་དུ་དུས་སྦོར་

བཅུ་གཉྱིས་ལ་སྲོག་གྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྣལ་འབོར་མ་སོ་སོའྱི་ས་བོན་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕེང་བའྱི་སྔགས་ལྷན་ཅྱིག་བཟླས་པས། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་རྣལ་འབོར་མ་དེ་རྣམས་དང་དབང་དང་ལམ་དུས་སུ་འཁྱིག་པའོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནང་ ཡུལ་གྱི། ནས། ཞེས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༤བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༩ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༥ན།  ཁྲུ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༩ན༡ན།  ཁྲུས
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ནས། གྲྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་གཙོ་མོ་ནྱི་མ་དང་གཞན་རྣམས་སྲྱིང་མོ་སོགས་སུ་བཞག་ལ་འདྱིར་དངོས་སུ་མ་

སོས་པ་རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་དང་། ཤྱིན་ཏུ་སོབས་མ་ལ་སོགས་བརྒྱད་ལས། སྔ་

མ་ནྱི་སྲྱིང་མོ་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་ཡང་ཚའྱི་བུ་མོར་བཞག་གོ །ཞེས་སྔ་མ་དག་སྒྲུབ་བེད་

མ་ངེས་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་མོད། འོག་ཏུ་དམངས་རྱིགས་སོགས་དང་འཕག་པ་སོགས་

མྱིང་བོར་བཤད་ཅྱིང་ཚ་བོའྱི་བུ་ལྕགས་མཁན་ལ་སོགས་པར་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་ཚུལ་དེ་འཐད་དོ། །གནས་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་སོས་པ་བཞྱིའྱི་སེང་དུ་འདུན་

རྟོག་དང་ཚནྡྷོ་ཧ་གཉྱིས་བསན་པ་ལ་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་

སྙད་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ལ་སྦར་བ་ན་གཞན་གྱི་ཚེ་རང་རྱིགས་ཕག་རྒྱ་འགོག་པ་

དང་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགལ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། འདྱིར་ནྱི་ཐབས་ཤེས་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་

སབས་ཡྱིན་ལ། ཤེས་རབ་སེར་མོ་སོགས་རང་གྱི་ཐབས་ཀྱི་རྱིགས་སེར་པོ་སོགས་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐེ་བོ་དང་བལ་བ་བུག་པ་མེད་

པའྱི་ཁྱིམ་དུ་བ་བར་བཤད་མ་ཐག་སྐེ་བོ་དང་བཅས་པའྱི་གྲོང་གྱི་དབུས་སུ་ནམ་ཡང་

དོར་བར་མྱི་བ་བར་བཤད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་འབེལ་སྙམ་ན། དེ་ལ་ཡང་སྔ་མ་ནྱི་བསྒོམ་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ལ་ཕྱི་མ་ནྱི་གནས་ཚད་ཡྱིན་པས་སོ། །ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཏེ་གདོལ་པའོ། 

ཅེས་པ་ནས། ཕན་ཚུན་སེམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་

བར་ཟད་དོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་བུད་མེད་ཟླ་བའྱི་ཅེས་པ་ནས། ཉྱི་མའྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཚམས་སུ་སེ་མྱི་བཟད་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོའྱི་བར་ལ། དག་པ་གསུམ་ནྱི་ལུས་དང་

ངག་དང་ཡྱིད་དོ། །ས་གཞྱི་སྦྱིན་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་

གྱི་ཚད་བསན་ལ་མཁར་གནས་ཟླ་བ་ཉྱི་མའྱི་མཚམས་སུ་སེ་མྱི་བཟད་ཅེས་པ་འབས་

བུ་རྒྱུན་རྱིང་བའྱི་དཔེའོ། །གང་ཟག་སུ་ཞྱིག་ལ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེར་

གཏོགས་པའྱི་ཡུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་སེ་རྣལ་འབོར་མ་དེ་ལ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྦྱིན་བདག་སྐེས་པ་ཡང་འོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་རྱིགས་སོ་དྲུག་གྱི་དབེ་བ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབོར་མའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ། རྣལ་འབོར་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ། གནས་གང་དུ་བཞུགས་ནས་

གདུལ་བའྱི་དོན་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ། དེ་དག་གྱི་མཛད་པ་བཤད་པ། རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་པ་འདྱི་ནས་བཟུང་སེ་བརྒྱ་གོ་བདུན་པའྱི་བར་གྱིས་གནས་

པ་དགུ་པ་རྱིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་ལྷ་མོའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

གནས་པ་འཆད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སྒོལ་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དམངས་རྱིགས་ཞེས་པ་ནས། 

འུག་གདོང་མ་ནྱི་རྱི་ཁོད་མ་སེ་བརྒྱད་ནྱི་རབ་ཏུ་གཏུམ་མོའ།ོ ཞེས་པའྱི་བར་ལ་སྤྱི་

ཙམ་དུ་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྱིགས་

གཉྱིས་སུ་སྡུད་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་རྱིགས་ལ་འཇོག་ཚུལ་མང་ཡང་

འདྱིར་མྱི་རྱིགས་བཞྱི་ལ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བ་དང་། ཡུམ་བཞྱི་ལ་རྱིགས་དེ་དག་

ཏུ་ཕེ་བ་སྦར་བ་ནྱི། འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ལས། མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་ལས་ཀྱི་རེས་སུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མཐུན་པས་རྱིགས་སོ་ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་ཡང་མྱི་དེ་དག་ཞྱིང་རྨོ་བའྱི་ལས་བེད་པ་

ལྟར་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀང་མཛད་པར་ངེས་པ་མྱིན་གྱི་བཞྱི་ཚན་དུ་མཐུན་པའྱི་

དོན་ཡྱིན་ལ། མཱ་མ་ཀཱྱི་ལ་བདུན་དུ་འབེད་པ་ནྱི་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་

དང་གང་ཟག་གྱི་རྱིགས་གསུམ་སེ་བདུན་ལ་ཡལ་ག་ཞེས་པ་ནྱི་ག་རོད་ལོཙྪས་རྱིག་

བེད་དུ་བས་ཟེར་ཡང་ཡན་ལག་དང་དོན་གཅྱིག་པ་སེ། རྱིག་བེད་ཡན་ལག་བཞྱི་ཉེ་

བའྱི་རྱིག་བེད་དང་བཅས་པ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ། བམ་ཟེ་ལ་

རྱིགས་གསུམ་སེ། ནགས་ན་གནས་པ་དང་། ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དང་། རང་ལུགས་

ཀྱི་གྲོལ་བ་ཐོབ་པའོ། །དེ་གསུམ་གྱི་ཆུང་མ་གསུམ་འདྱིར་སོས་པ་ལས་བདག་པོའྱི་

ཆུང་མ་ནྱི་དཔལ་དོན་དམ་བསྙེན་པར། དག་པའྱི་བམ་ཟེ་མོ་གང་བདག་པོའྱི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ་རྱིག་བེད་བཞྱི་ཡང་ནྱི་འཛིན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བ་དགོས་

སོ། །དམངས་རྱིགས་ལ་བཞྱིར་ཕེ་བ་ནས་བམ་ཟེ་ལ་བདུན་དུ་ཕེ་བའྱི་གྲངས་ལྷ་དང་

དངོས་སུ་སྦར་ཏེ་མ་གསུངས་ལ། འཁར་བ་མཁན་མ་སོགས་འདྱི་དག་གྱི་དབེ་བར་

བས་ཀང་འོག་ཏུ་གནས་སོ་སོའྱི་ངེས་པ་དང་འགྲྱིག་པར་དཀའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་རོ་

རེ་མ་འཁར་བ་མཁན་མ་དང་སྦར་བ་ནས། འུག་གདོང་མ་རྱི་ཁོད་མ་དང་སྦར་བའྱི་

བར་རྣམས་ཐུགས་འཁོར་གྱི་ཤར་ལ་སོགས་པའྱི་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དང་དེ་

བཞྱིན་དུ་གསུང་དང་སྐུ་དང་དུར་ཁོད་ཀྱི་གནས་བརྒྱད་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ཏེ་

ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་གོ་རྱིམ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ནྱི་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་

དབང་གྱིས་ཡྱིན་པ་འད་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བས་ཞེས་པ་ནས། རྣལ་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  303  

འབོར་པ་རྣམ་དག་ལ་དངོས་གྲུབ་སེར་ཞེས་པ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། རྨོངས་རྣམས་

འཆྱིང་བེད་ཅྱིང་ཞེས་པ་ནྱི་གོང་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་པར་ཕྱུགས་ཀྱི་སྐེ་བོ་

འཇྱིགས་སེར་ཞེས་པ་དང་འོག་ཏུ་བརྒྱ་ང་བདུན་པར་རྨོངས་པས་གཏྱི་མུག་དག་

ལས་ཞེས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དོན་འད་སེ་བུ་ཧྲངས་ལོ་ཆུང་གྱི་སོབ་མ་སྒོམ་ཆེན་

ཞྱིག་གྱིས་འ་ཞྭ་རྒྱ་གར་བརྩེགས་དང་། མར་པ་དོ་པ་སོགས་དང་འགྲོགས་ནས་བལ་

པོ་ཕམ་མཐྱིང་པའྱི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་སྒོམ་ཆེན་དེ་མཁའ་འགྲོ་མས་ཚོགས་གྲལ་དུ་

བཅུག །མཛེ་པོའྱི་ཤ་བྱིན་པས་སྐྱུག་བོ་ནས་མ་ཟོས་པས་ཞོ་བྱིན། དེ་བ་མ་ལ་བཤད་

པས་བོད་ངན་པ་དངོས་གྲུབ་ལེན་མ་ཤེས་པར་འདུག་གསུང་ཞོ་དེ་ཁོ་རང་གྱི་ཀད་

པར་ཡོད་པར་འདུག་སེ་དེ་མ་ཁད་ཤྱི་ཞེས་གྲག་གོ །ཅེས་སྔ་མ་དག་སྨྲ་བ་ལྟར་ཏེ་

གཞན་དག་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་སར་ཡང་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་དབེ་བ་བསྡུས་པ་ནྱི་སྒོལ་མ་སོགས་བཞྱི་

ནྱི་དམངས་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའོ། ཅེས་པ་ནས། ཁྱི་

གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོའྱི་བར་ལ་བཅུ་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་ཡུམ་གྱི་དབེ་བ་རྣམས་ཏེ་

དེ་དག་ལས་ཁོ་མོ་དག་སྤན་མ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་གཉྱིས་ནྱི་སྒ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་

པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སེ་བསན་པས་ཐུགས་འཁོར་གྱི་གནས་བརྒྱད་

དུ་བཞུགས་སོ། ཞེས་བ་སེ་ལྷག་མ་གཞན་གོ་ས་ལ། དག་སྤན་མ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་

མོ་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་མོར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡུལ་ཚོན་

གྱིས་བྱི་བ་ལ་གཙུག་ཏོར་དང་གནོད་མཛེས་ཀྱི་མཚན་མ་དགོད་ཅྱིང་ཚུལ་དེ་ལྟར་

སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བ་ཡང་གོ་བར་ནུས་སོ། །རྒྱུད་དུ་གཅྱིག་པུ་གཅྱིག་ནྱི་རྱིམ་པས་སོ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞེས་པའྱི་གཅྱིག་པུ་གཅྱིག་ནྱི་བཙུན་མོ་སེ་འོག་ཏུ་གཅྱིག་པུ་གཅྱིག་ནྱི་ས་ཚོགས་

གཙོ་བོ་ཞེས་པ་དང་འད་ལ་རྱིམ་པས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་གང་དུ་དགོད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་

བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མའྱི་དོན་དུ་མངོན་ཏེ། དེ་ཡང་སེབ་སྦོར་གྱི་དབང་

གྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རྣལ་འབོར་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་

དབེ་བ་རྣམས་སོ། ཞེས་པ་ནས་དཔལ་ལྡན་རྱིགས་རྣམ་དག་གྱི་ཁབ་བེད་དེ་སུམ་ཅུ་

རྩ་བདུན་པོའྱི་བར་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་འོག་རྣམས་སུ་གཏུམ་མོ་བརྒྱད་དེ། ཅེས་པ་

ནས། སྐོང་བར་བེད་པ་ཉྱིད་དོ། ཅེས་པ་ནྱི། རྣལ་འབོར་མའྱི་རྱིགས་ངེས་སོའྱི་བར་

ལ་རྣལ་འབོར་མ་འདྱི་དག་གྱིས་ལས་རྣམ་པ་གཉྱིས་པོ་དག་མཛད་པ་ལ་ཡང་ས་

འོག་དང་མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་དང་འདོད་ལྷ་རྣམས་སུ་ནྱི་གདུལ་བ་དེ་དག་སོ་སོ་དང་

མཚན་དང་སྐུའྱི་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སོན་ཅྱིང་གནས་དེ་དག་ཏུ་སྐུ་དངོས་དང་སྤྲུལ་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་ནས་དོན་མཛད་ལ་གཟུགས་དང་གཟུགས་

མེད་དུ་ནྱི་ཁམས་དང་རྱིགས་སོགས་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཏེ་དེ་འད་བའྱི་གདུལ་བ་

དང་འདུལ་བེད་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དང་སྦར་བའྱི་དངོས་བཏགས་

ཅྱི་རྱིགས་པར་སང་ངོ་། །ཁད་པར་དུ་ཚངས་པའྱི་ཡུལ་ས་སེ་ཟད་པར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

བཞྱི་བསྒོམས་པའྱི་འབས་བུ། བསམ་གཏན་བཞྱིར་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་

སྤན་སོགས་ཡུམ་བཞྱི་དང་སོང་པ་སེ། ཟད་པར་ནམ་མཁའ་བསྒོམས་པའྱི་འབས་བུ་

གཟུགས་མེད་དུ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་རྱིགས་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་རབ་མཆོག་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་སང་མ་ལུས་པར་ཞྱི་བའྱི་གྲོང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་

རྱིགས་ཤེར་ཕྱིན་མས་དོན་མཛད་དོ། །ཆོས་དབྱིངས་ནང་སེམས་ཅན་གྱིས་བསྡུས་

པར་འགལ་བ་མྱིན་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་

ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུས་ཡང་དག་སྡུད་བེད་ནྱི་ལུས་ལ་གནོད་ཅྱིང་འཚེ་བ་དང་ལུས་

འདོར་བ་སོགས་བེད་པ་སེ་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ་སྔ་མ་དག་གྱིས་ནྱི་ཕལ་ཆེར་མ་བཤད་

པ་ཉྱིད་དུ་དོར་རོ། །ཁ་ སྔ་མ་མང་པོ། ཅྱིག་བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་སུ་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱི་

དག་གྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་ཟད་པར་གྱི་ཕག་མཚན་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ནྱི་གདུལ་

བ་དང་འདུལ་བེད་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ། ཕོ་དང་མོ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སེ་སབས་དེ་དག་

ཏུ་དགག་པ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱའྱི་བསེན་ཚུལ་དང་གྲངས་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཚོགས་

འཁོར་དང་རྣལ་འབོར་པ་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་བཤད་པ། རོ་རེ་མཆོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་

ཕག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་བུ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་

ནས། འཆྱིང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་སྔར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཉེར་

གཅྱིག་པར། སྐྲག་དང་རྣམ་པར་འཁྲུལ་པའྱི་སེམས་ལྡན། ཞེས་སོགས་དབང་དུས་

ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཤད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལེའུར་བསྒོམ་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་རང་རྱིགས་མྱི་

རུང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་དང་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་སོན་པ་སེ་དབེན་པར་ཚོགས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའམ་སྐེ་བོ་མེད་སར་སྒོམ་པའྱི་དུས་སུ་ཞེས་པ་གཉྱིས་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
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སོབ་དཔོན་ནམ་རྣལ་འབོར་པ་ཞེས་པ་དང་སྦར་དགོས་པ་འད་སེ། ཚོགས་འཁོར་

སྤྱི་དང་རྣལ་འབོར་པ་སྤྱིའྱི་ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་གཞག་གོང་འོག་ཏུ་བསན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྒོན་གསལ་དུ་འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་སྤོད་པ་སོན་པས་སོབ་དཔོན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་སོབ་དཔོན་

གྱི་སད་དོད་ཨཱ་ཙརྱ་ལ་ངེས་ཚིག་གྱིས་ཨཱ་ཙ་རཱཾ་སྤོད་པ། དརྵ་ཡ་ཏྱི་སོན་པ་སེ་དེ་

ལྟར་ན་ཚོགས་འཁོར་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །

རྣལ་འབོར་པ་ཡང་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་པ་སེ་སྔ་

མ་ དོལ། དག །ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་བརྟན་པ་དང་ཐབས་ཐྱིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པ་

ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་དང་དྱི་མ་དག་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སེ། དེ་ཉྱིད་འཆད་པ་ནྱི། ཁེངས་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐོན་ལས་གྲོལ་བ་ནས། ཁྱིམ་གྱི་འཆྱིང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་

པར་གྲོལ་བའྱི་བར་ཏེ་དོན་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་རང་ཉྱིད་ཁེངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐོན་

བཅུ་གཉྱིས་དང་བལ་བ་དང་སྤོད་བསྡུས་སྒོལ་མར་སེམས་དབེན་ཐོབ་པ་ཚོང་དང་

ཞྱིང་ལས་སོགས་ཀྱིས་གཡེངས་ནས་སྒྱུ་ལུས་མ་གྲུབ་པས་ཚེ་དེར་སངས་རྒྱས་མ་

ཐོབ་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་པོ་དེས་བང་ཆུབ་

སྤོད་ལ་རེས་སུ་གཞོལ་བ་སེ་ལམ་གོང་མ་དག་བགྲོད་པ་དང་འཛག་བདེའྱི་ཆགས་

པ་དང་ཕྱི་རོལ་ཚོང་དང་ཞྱིང་ལས་སོགས་ཁྱིམ་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གྲོལ་བ་སེ་རྣལ་

འབོར་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་རྒྱ་ལ་རྒན་མོ་སོགས་ཀང་རུང་ལ་ཁད་པར་དུ་རོགས་རྱིམ་

མཐོན་པོར། ཕག་རྒྱ་རྱིགས་མ་ངེས་པ་དང་རྱིགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཡང་རུང་བར་ནྱི་ཡེ་

ཤེས་ལེའུར་སྒྲུབ་བེད་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་ཤྱིང་ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །
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གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དང་པོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རོ་རེ་མཆོད་པ་ལ། ཅེས་

པ་ནས། དམ་ཚིག་གྱི་སད་རྣམ་པ་བཞྱི་པོ་འདྱི་ནྱི་རོ་རེའྱི་མཆོད་པ་ལ་གསུངས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་"ཆེ
1
་ཤེས་རབ་ལ་གསང་བའྱི་ཕག་རྒྱ་

དང་། ཐབས་ལ་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་ཙུམྦྷ་ན་སེ་འོ་དང་འཁྱུད་པ་སོགས་ལས་ཀྱི་

ཕག་རྒྱ་དང་དབང་པོ་གཉྱིས་སྦོར་གྱི་བདེ་མཉམ་ཆོས་རྒྱར་བཤད་པ་རྣལ་འབོར་

རྒྱུད་དང་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཕག་རྒྱའྱི་དོན་གསུངས་པ་དང་མྱི་འད་བ་ནྱི་

འགྲེལ་པ་ཉྱིད་དུ་འདྱིར་གསུངས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་སད་ཡྱིན་པར་གསུངས་ལ། འོག་

ཏུ་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལ་དམ་ཚིག་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་

གྱི་ནང་དུ་རྣལ་འབོར་པའམ་རྣལ་འབོར་མས་དགོངས་པའྱི་སད་གཞན་ནྱི་བར་ཡྱིས་

བརོད་པར་བའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནྱི་འདྱིར་ཡང་འདའོ།  །

བཞྱི་པ་རྱིགས་ཀྱི་རབ་དབེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་ལྔའྱི་རང་

བཞྱིན་བཤད་པ་དང་། རྱིགས་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། "དྱིའྱི
2
་མཚན་ཉྱིད་ཀྱིས་མདོར་བསན་པ། མཚན་ཉྱིད་སོ་སོའྱི་སྒོ་ནས་

རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཆོད་པ་ལ་མཁས་པའྱི་ཆེད་དུ་འདོད་པའྱི་བསན་བཅོས་

སོགས་ལ་བསབ་དགོས་པར་བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༡ན། སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༣ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༢ན༥ན།  ཆེ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༣ན༤ན།  ཚེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༣བ༡ན།  དྲྱིའྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༢ན།  དེའྱི
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དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་

པ་ནས། སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་དྱིའྱི་ངེས་པ་དང་རྱིགས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིམ་པས་གླ་རྩྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དྱི་ལྔ་སེ་ལྔ་པོ་

དེ་དག་ཀང་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་པོ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གྱིས་དྱི་ཤས་ཆེ་

ཆུང་དུ་གྱུར་པ་སེ་དྱི་ཆུ་དོད་དང་བལ་བ་དྱི་ཤས་ཆུང་ཞྱིང་། ཉའྱི་དྱི་ཆུའྱི་དྱི་ཤས་ཆེ་

བ་བཞྱིན་ནོ། །སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པས་རྣལ་འབོར་པ་མྱི་བསྐོད་པ་སེང་གེའྱི་རྱིགས་

ཅན་སོགས་ལ་ཡང་དྱི་དེ་དག་ལུས་ལ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤྱིང་དེ་ཡང་རྱིགས་ཅན་

རྣལ་འབོར་ཕོ་མོའྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་རྱིགས་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སོགས་ལ་དྱི་དམན་

པ་དེ་དག་བོ་བར་མྱི་འཇོག་གོ །འདུས་པ་བདེ་དགེས་རྣམས་སུ་ཕག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་

སོགས་བཞྱིར་བས་ནས་ས་ཚོགས་མའྱི་མྱིང་དུ་རྱི་དྭགས་ཅན་མ་ཞེས་འབྱུང་སེ། དེ་

དག་གྱི་རྱིགས་དང་བརྟག་ཐབས་དང་མཚན་ཉྱིད་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཉྱིད་

བསྡུས་པ་རྩ་བཤད་ཕོགས་མཐུན་གྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྱིགས་

ལྔ་ལ་སེང་གེ་སོགས་སྲོག་ཆགས་ལྔའྱི་གདན་དང་དེ་དག་ཀང་བང་སེམས་འགའ་

ཞྱིག་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསན་པ་སོགས་གསུངས་ཤྱིང་དེ་དག་གྱི་སྒོ་ནས་

རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་གྱི་བཤད་པ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་འབྱུང་ལ། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་

གཞན་དུ་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ། རྣལ་

འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དག་པའྱི་

རྱིགས་རྣམས་མ་འདེས་པར་བཤད་པ། ཕལ་ཆེར་འདེས་པའྱི་རྱིགས་སུ་བསན་པའོ། །



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཡན་ལག་ཕ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། གླང་ཆེན་མ་ཞེས་པ་སེ་སྤན་མའོའྱི་བར་ལ་དུང་ཅན་མ་

སྐྲ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ནྱི་འོག་མའྱི་བཟླས་ཐུང་བའྱི་དོན་དང་། ས་ཚོགས་མ་དང་གླང་ཆེན་

མའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ངེས་པར་ཡང་བའྱི་ཡུལ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སྲ་བའྱི་ཡུལ་ཅེས་པ་གཉྱིས་

ནྱི་སེང་གེ་དག་ཀང་འབོག་ན་གནས་ཤྱིང་ཡུལ་དང་བལ་ཞེས་པ་ལྟར་ན་སྔ་མ་ནྱི་

ཆུའྱི་དྱི་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཉའྱི་གྲོང་ལྟར་ཡང་བའྱི་ཡུལ་ཏེ་སྲ་བའྱི་ཡུལ་ཡང་

དེས་གོ་བར་ནུས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་སྐེ་གནས་ངེས་པར་ཡང་ལ་རྱི་བའྱི་ཡུལ་ཅེས་དང་སྐེ་

གནས་ཤྱིན་ཏུ་སྲ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚིག་དོན་བཀགས་པས་གོ་བ་ཉྱིད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་དག་པའྱི་རྱིགས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། ཕོ་ཉ་མོ་

སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་རྱིགས་ངེས་པའོ། ཅེས་པ་སེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དག་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་མ་འདེས་པར་བཤད་པ། ཕལ་

ཆེར་འདེས་མའྱི་རྱིགས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ཤྱིན་ཏུ་རྨོངས་པའྱི་ཞེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སང་

མཛད་དོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཅེས་པ་ནས། ཕན་ཚུན་འདེས་པ་ལས་སྐེས་

པར་གྱུར་པའོ། ཅེས་པ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།  །

གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་ཅེས་པ་ནས། འདོད་

པའྱི་བསན་བཅོས་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནས་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་

བ་བས་ཀང་རྣལ་འབོར་པ་ལ་ཞེས་སོགས་ནྱི་འགྱུར་འདྱི་ལྟར་ན། སྙོམས་འཇུག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བས་པས་ལུས་དགའ་ཡང་སེམས་ཤྱིན་ཏུ་མ་དགའ་ན་དངོས་གྲུབ་མྱི་སྦྱིན་པའྱི་

དོན་དུ་བ་དགོས་ཀང་དཔང་འགྱུར་སོགས་སུ་ཤྱིན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར་པས་ཚིམ་

པ་མེད་ན་ཞེས་དང་། རྭས་ཤྱིན་ཏུ་བདེ་བར་དགེས་པ་མེད་ན་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བདེའོ། །འདོད་པའྱི་བསན་བཅོས་ནྱི་འདོད་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་རེ་བཞྱི་སོགས་སོན་པ་སེ་

ཕྱི་རོལ་པ་ལ་ཡང་དེའྱི་གཞུང་ཡོད་པར་གྲགས་སོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོའྱི་འགྲེལ་པར། 

དེ་ཡང་འཁྱུད་པ་དང་། འོ་བེད་པ་དང་། སེན་མོ་འདེབས་པ་དང་། སོ་འདེབས་པ་

དང་། ཡང་དག་པར་བསྐོད་པ་དང་། "སྱིཏ
1
་ཀྱི་སྒ་སྒོག་པ་དང་། སྐེས་པའྱི་བ་བ་བེད་

པ་དང་། སེང་ན་འདུག་པ་དང་བརྒྱད་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས་བརྒྱད་

བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱིར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྱི་དོན་ཡང་ལུས་ཀྱི་རྱིག་

བེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་སྔ་ཕྱིའྱི་དབང་གྱིས་འཁྱུད་ཅྱིང་འཁྱུད་པ་ནས་འཁྱུད་ཅྱིང་སེང་

ན་འདུག་པ་སོགས་རེ་བཞྱིའྱི་དོན་དུ་མངོན་ནོ། །མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་སྙོམས་འཇུག་

སོ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་འདྱི་དག་ཏུ་འདུ་བ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་རྱིགས་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་

དྲུག་གྱི་དོན་བཤད་པ། འདེས་མའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་མཛེས་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་

ནས། ཐམས་ཅད་དུ་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་འགྲོ་བ་འདྱི་དག་གྱི་ཀུན་སྤོད་ཅན་རྣམས་ལྷ་མོ་འདྱི་དག་གྱི་རྱིགས་གཙོ་ཆེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༨བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༦ན།  སྱིཏ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༦ན།  སྱིད



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བར་འཇོག་པ་དང་མཛེས་མ་ནྱི་རང་གྱི་ཁད་ཆོས་འཆད་པ་ན་བསམ་གཏན་དང་

ཚུལ་ཅན་ཅེས་པ་དང་། ལྷ་མོ་ལོངས་སྤོད་ལ་ནྱི་རེས་ཆགས་ཞེས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་

འདོད་ལྷའྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པའྱི་དོན་དུ་འགྲོ་བས་བསམ་གཏན་དང་ཚུལ་ཅན་

ཞེས་པ་ཡང་ཁམས་གོང་གྱི་ལྷ་མོར་བ་དགོས་སོ། །མཛེས་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

གནས་དང་རྟེན་ཁམས་གོང་ནས་ཀླུའྱི་གནས་དང་རྟེན་དུ་ངེས་སམ་ཞེ་ན། དེར་མ་

ངེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་དུ་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུའོ། ཞེས་

གནས་དང་བཞུགས་ས་བསན་པས་རྟེན་ཡང་ཞྱིང་སྐེས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ་མཛེས་མ་ལ་

སོགས་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་པར་གོ་ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཞན་དུ་འདེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། 

མཁའ་སྤོད་ས་སྤོད་རྣམས་ནྱི་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཕེ་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་ཙརྩྱི་ཀ་

ལ་སོགས་པ་ནས། འདོད་ཕྱིར་འདོད་འདེས་མའྱི་རྱིགས་སུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཇྱི་

ལྟར་གཤེགས་མ་དང་སེམས་མ་ལ་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་སོ་སོར་ངེས་པ་གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཙརྩྱི་ཀ་སོགས་ལ་འདྱིར་བཞག་ཏུ་མེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། མཁའ་

སྤོད་དང་ས་སྤོད་དངོས་སུ་སོས་པས་ཀླུ་མོ་ས་འོག་ན་སྤོད་པ་ཡང་དོན་གྱིས་

འཕངས་སོ།  །

གཉྱིས་པ་དམ་ཚིག་མཆོད་པའྱི་ངེས་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་

རས། མཆོད་ཡུལ་གྱི་རྟགས་དང་མཚན་མ། དེ་དག་གྱི་རྣམ་དག་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་བཞྱི་བསེན་ཚུལ། དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་བསེན་ཚུལ། ལུས་ཀྱི་

ཆ་ཤས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་གྱིས་མཆོད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་ཕག་རྒྱ་བསེན་ཚུལ། ཤ་དང་བདུད་རྩྱི་བསེན་ཚུལ། བསེན་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཆང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོན་པ་པོའྱི་བཏུང་བའྱི་ངེས་པ་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་མཆོད་པའྱི་དོན་དུའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་

རྣལ་འབོར་པ་ལ་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་ལ་ཤེས་རབ་མ་དང་འད་བས་ཆང་ཐམས་ཅད་

ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅེས་པའམ་ཡང་ན་ཤེས་རབ་ཕག་རྒྱ་མ་དང་བསེན་པའྱི་

དུས་དང་དགོས་པ་འད་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །ཕག་རྒྱ་དང་བལ་སོབ་

དཔོན་གང་ཞྱིག །འཐུང་བེད་ཅེས་པའྱི་དོན་སྔ་མ་ དོལ་འབང་། དག །དགེ་སོང་དང་

དགེ་ཚུལ་འཛིན་པ་མ་ཐོབ་པ་གང་ཞྱིག་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཐོག་མཐའྱི་དུས་མཚམས་

གསལ་བར་མ་ངེས་པའྱི་མོས་མནོས་ཀྱི་གཏམ་སེ་ཇྱི་ལྟར་ལུགས་གཞན་ནས་བ་

མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁད་པར་ཅན་ནྱི་ཐོག་མར་ལམ་ལ་སོབ་པ་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་

ཅྱིག་སོབ་པར་གསུངས་ཤྱིང་ཚུལ་དེ་འདྱིར་ཡང་བཀག་པ་མེད་ལ་བདུད་རྩྱི་ལྔ་དང་

འདྱི་དག་བསེན་པའྱི་དུས་མཚམས་མཚུངས་པར་གསུངས་ཤྱིང་དེ་དག་སྦངས་

རྟོགས་སྦར་བ་བདུད་རྩྱིར་བས་ཏེ་ལོངས་སྤད་པས་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་བསྐེད་པའྱི་

གྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་རྱིམ་པ་དང་པོ་ནས་ཀང་འོང་བ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་

ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཅེས་པ་ལ་ཁ་ དོལ། ཅྱིག །བདུད་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་

ཏེ་ཅེས་གཞུང་བསན་ཏེ་འདོན་པར་བེད་མོད་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གོ་བ་མཐའ་དག་རང་

དང་མཐུན་པར་འཆོས་པར་བེད་ན་འཆད་པ་པོའྱི་གོ་ཚོད་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའྱི་

གཞུང་འགྲེལ་གྱི་གྲངས་སུ་འགྱུར་བས་བསན་པ་ལ་བསད་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། 



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཁས་པ་ རང་། དག་ཡུལ་གྱི་སད་དོད་"བ་ཥཱ་ཡཱྱི
1
་ཞེས་པའྱི་བྱི་ཥ་དུག་ལ་འཇུག་

པས་དུག་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཅེས་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་མོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཕག་རྒྱ་

བསེན་པའྱི་དུས་དང་དགོས་པ་ལྡན་པ་དེས་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་མྱིན་

པའྱི་སབས་དང་ཤ་ལྔ་སོགས་དམ་ཚིག་གྱི་རས་གཞན་མེད་ཀང་བདེ་ཆེན་འཕེལ་

བའྱི་ཐབས་སུ་ཆང་བཏུང་དུ་རུང་བའྱི་དོན་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ།  །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གང་གྱིས་རྣལ་འབོར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཤ་ཆང་འཁྱིག་པ་བདུད་རྩྱི་སེ་

དམ་ཚིག་བཞྱི་པོ་བསེན་པར་གྱུར་བ་དེའྱི་ཕན་ཡོན་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། དམ་

ཚིག་བརྒྱད་དེ་གཉྱིས་ནྱི་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་དག་གོ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་མ་བཅྱིངས་པའྱི་ཁུ་བ་ཟགས་པ་ནྱི་ཆང་ཟགས་པའྱི་སྦང་མ་དང་འད་བར་

ཟོས་པས་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པར་མྱི་ནུས་ཀང་ཡྱི་གེ་བསྒོམས་པ་དང་དངུལ་ཆུའྱི་

གནས་སབས་ལྔའྱི་དང་པོ་བཞྱིའམ་མྱི་འཕོ་བའྱི་བདེ་བས་སྤྱིར་ཁམས་འཆྱིང་བར་

ནུས་ཤྱིང་རྐེན་སོབས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཆོས་འབྱུང་ལ་གནས་ཉྱིན་མོར་བེད་པ་རྡུལ་

དང་བཅས་པ་ཟོས་པས་ནྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེ་ལ། བདེ་ཆེན་དེ་སོང་ཉྱིད་དང་སྦར་

བས་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་འཕོག་གོ །མྱི་བསྐོད་པ་ནྱི་གཅྱིན་ནོ་ཅེས་པ་ལ་མཁས་པ་ 

རང་། དག །ནང་ལེར་དྱི་ཆུ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོར་བཤད་པ་དང་འདྱི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

འདྱིར་བཤད་པ་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་མཐུན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ལ་ནང་ལེར་གསུངས་

པ་ནྱི་བྱིས་པ་སྐེས་ཙམ་ནས་དྱི་ཆུ་འཛགས་པས་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་ལ་ལོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༡༩བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༣ན།  བ་ཥཱ་ཡྱི    བླ། ༼ག༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༥ན།  བ་ཥཱ་ཡ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༣ན།  བྱི་ཥཱ་ཡྱི
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བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་གྱི་བར་དུ་ཁུ་བ་མྱི་འཛག་པས་དྱི་ཆུ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོར་བཞག་

སེ་འདྱིས་ནྱི་སྒྲུབ་ལེར་འབྱུང་བ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །དོན་ཡོད་

གྲུབ་པ་རྐང་ངོ་། ཅེས་པ་ལ། སོམ་འབྱུང་ནས། རབ་རྐང་། འབྱིང་ཀད་པ་དང་གཞུང་། 

ཐ་མ་ཚིལ་བུར་བཤད་དོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །བཤང་གཅྱི་སོགས་སྦང་སེལ་སྦར་བ་

བདུད་རྩྱིར་བེད་པ་ཆང་དང་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་ནུས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་ངེས་པར་

ནུས་པར་གསུངས་པ་འདྱིས་ནྱི་དབང་རྣམས་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བར་ནུས་པའྱི་

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དབང་རས་བང་སེམས་དཀར་དམར་ལ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་

ཁུ་རྡུལ་དང་ཁ་དོག་དྱི་རོ་ནུས་པའྱི་ཁད་པར་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་གོ་བར་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བདུད་རྩྱི་ལྔ་དང་སྒོན་མ་ལྔས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་

ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ།  །

གཉྱིས་པ་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་བསེན་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཟུགས་ཡོངས་སུ་

བསྒྱུར་བའྱི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་བསན་པ། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསན་པ། ས་

བོན་གྱི་ཡྱི་གེས་སོ་དྲུག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ས་དང་ཆུ་ལ་སྤོད་པའྱི་དམ་

ཚིག །ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་པའྱི་དམ་ཚིག །དམ་ཚིག་དེ་དག་བསེན་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཁྱི་རྟ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་

གཟུགས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བས་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ས་ལ་སྤོད་པ་དང་ཆུ་ལ་སྤོད་

པའྱི་དམ་ཚིག་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཐུགས་འཁོར་གྱི་ལྷོ་དང་ནུབ་ཀྱི་ཁོ་

མོ་གཉྱིས་སོན་ཚུལ་གྱིས་དབང་གྱིས་སྐུ་འཁོར་གྱི་སབས་སུ་བཤད་ལ་ཕག་མོའྱི་
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གཟུགས་བསྒྱུར་བ་ཀུ་ལཱྱིར་མོ་ནྱི་ཀརྐ་ཊ་སེ་སྲྱིན་བུ་ཀ་ཀ་རུ་མོ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལྷག་མ་

གོ་ས་ལ། འདྱི་དག་གྱི་ཤ་ལས་རྱི་ལུ་དང་མཁྱིས་པ་ལས་མྱིག་སན་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་

ལེར་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཁེངས་ལྡན་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་

རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ལྷ་མྱིན་མོ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་

འདབ་ཆགས་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོའྱི་བར་ཏེ། ཙཱ་ཏ་ཀ་ནྱི་འགྱུར་ ཇོ། འགའ་ཞྱིག་ཏུ་

ཁུག་རྟ་ཞེས་བས་ཏེ་ཨ་མར་ཀོ་ཥར་དེ་དང་ཆུ་ཉུང་ཞེས་ཀང་ངོ་། །རྱི་སེགས་ནྱི་ཁྱིམ་

བ་དེ་པོ་ཞེས་ དོལ། ཟེར་ཡང་བ་གག་འོག་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བས་གང་ཡྱིན་བརྟག་གོ །ཁ་

ཅྱིག་ཤ་རྱི་ཀ་ཡྱིན་ཟེར་རོ། །ལཱ་བ་ནྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་བ་ཝཾ་དང་འབོས་གླ་བྱི་ཞེས་བསྒྱུར་

རོ། །ཙ་ཊ་ཀ་ནྱི་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མཆྱིལ་པ་ཞེས་བས་ཀང་ཨ་མར་ཀོ་ཥར་

མཆྱིལ་པའྱི་ཆུང་མ་ལ་བཤད་དོ། །ཁུ་བྱུག་མྱིག་ནྱི་ཁུ་བྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་ རང་དོལ། 

ཟེར་རོ། །ར་ཛཱ་ཀཱྱི་ནྱི་འགྱུར་འགར་སྲྱིན་བར་བསྒྱུར་རོ། །པོ་ཏ་ཀཱྱི་ནཱྱི་སྐྱུང་ཀ་ཞེས་ 

རང་། ཇོ། ཟེར་རོ། །ཏྱི་ཏྱི་ར་སྲེག་པར་ལ་ལར་ རང་། ཇོ། ངམ། བས་སོ། །བཞད་ནྱི་ལུག་

གྱི་ཚད་ཙམ་དཀར་པོ་མགྲྱིན་པར་དཀར་དམར་སེར་གསུམ་གྱི་སྤུ་ཕེང་ཡོད་པ་ཧ་ཧ་

ཞེས་སྒོག་ རང་། པའོ། །ཆུའྱི་བ་རོག་ནྱི་སོ་ཏ་རོག་པོའ་ོཞེས་ཐར་ལོ་ཟེར་རོ། །ཆུ་སྐར་

ནྱི་ཀཾ་ཀའོ། ཞེས་འཆྱི་མེད་མཛོད་དུ་བཤད་ཅྱིང་། གོང་གྱི་བ་དཀར་ལ་ཀ་ལ་ཧང་ས་
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ཞེས་ཀང་"
1
སེ། དེ་གཉྱིས་ཐ་དད་པར་བཤད་དོ། །བྷེ་ཏ་ཞེས་"པ་པན

2
་ཙ་ཀ་ནྱི་འགྱུར་

མངས་ གྱི། རྨ། སུ་བོད་ཁར་བས་ དོལ་འབང་། ཟེར་རོ། །འོལ་པ་ནྱི་གླག་གོ་ཞེས་ཐར་ལོ་

ཟེར་ཡང་། མན་སྙེ་ལས། མགོ་དང་མཆུ་དཀར་བ་གཅྱིག་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །ཧོར་

པ་ནྱི་གྱི་ཅོ་དང་རྨས་བེ་ཁ་"
3
རུ་བསྒྱུར་ཞེས་ ངམ། དོལ། དོལ་འབང་། ཟེར་རོ། །ལོན་ཤྱིང་

དགྲ་ནྱི་ཤྱིང་རྟ་ གྱི། རྨ། ངམ། ཕོགས། མོའ།ོ །མྱིག་སྔོན་ནྱི་འདེ་བ་ ངམ། མོའ།ོ །ཙ་ཀོ་ར་ནྱི་

གོང་མོ་ཞེས་ ངམ། དོལ། ཁ་ཅྱིག་ཟེར་ལ། རྒྱ་གར་ན་ཀུ་མུཏྟའྱི་ཆུ་འཐུང་བའྱི་བ་སྐ་ཀ་

འད་བ་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་པར་ཐར་ལོ་འདོད་དོ། །ཨ་ནྱི་ལ་གོ་བོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ དོལ། 

ཟེར་ཡང་གདན་འགོད་ཀྱི་སབས་སུ་མཁའ་ལྡྱིང་དུ་གསུངས་པ་དན་པར་བའོ། །རཱ་

ད་པཱུ་ཧ་ཊཿ ནྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་ནེ་ཙོ་རུ་བས་ རང་། ངམ། སོ། །ཊྱི་ཌྱི་བྱི་ག་ནྱི་འགྱུར་ འབོ་

འགྱུར་མང་བ། འགར་ཅོ་ག་རུ་བསྒྱུར་རོ། །ཡང་ན་མཐྱིང་རྱིལ་"
4
ཞེས་ཟེར་རོ། །བྷེ་རུཎྜ་

ནྱི་"བྲུན་
5
ཤྱིན་ཏུ་དྱི་ཞྱིམ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གནས་པའྱི་བ་ཆེན་པོའ།ོ །གུ་ད་མུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༥ན།  ཞྟོལ།་༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༢ན།  -བྱ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༢ན།  +བྱ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༣ན།  པ་པན    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༥ན།  བ་བན    ཞྟོལ། 
༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༢ན།  པ་བན    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༢ན།  པན

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༣ན།  -ག    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༦ན།  +ག

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༨ན༢ན།  -བྲུན་    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༥ན།  +བྲུན་

5 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༨ན༢ན།  བྲུན་    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༥ན།  -བྲུན་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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"ཁ་
1
ནྱི་ཆག་འགྱུར་དུ་"བ་མ་བྱིར་

2
བས་ཏེ། དེ་ནྱི་བ་གྷུ་ལ་ཞེས་པ་"གཤང

3
་གདོང་

ཡྱིན་ལ་དེ་ལྟར་ན་དུར་ཁོད་ཀྱི་ཕོགས་བཅུའྱི་གདན་རྣམས་ལས་མཚམས་བཞྱི་སེང་

དང་ལྔའྱི་འདབ་ཆགས་ལྔ་པོའྱི་ནང་ནས་བཞྱི་སོས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཨ་མ་བ་རཱྱི་ཀ་

ནྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་དུ་རྱིགས་ཀང་དེ་འབྱུང་སྐེས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོར་བྱུང་ངོ་། །གཞན་ སྔ་

མ་ཕལ་ཆེར། དག་ནྱི། རྱི་སེགས་དང་བ་གག་གཉྱིས་ཀ་ཁྱིམ་བ་ལ་འདོད་པར་འདུག་

པས་ཟློས་པ་སྐོན་མེད་དུ་བེད་པ་འདའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་པ་ནས་

སོ་བཞྱི་པའྱི་བར་གྱིས་བསན་པའྱི་ཡུམ་བཞྱི་ནས་འུག་གདོང་མའྱི་བར་སོ་དྲུག་དང་

རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦོར་བར་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ལས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བས་སའྱི་སྲྱིད་པ་ལ་གནས་

པ་ཆུ་དང་ས་ལ་སྤོད་པ་སོ་དྲུག་ཚན་པ་གཅྱིག་དང་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་སོ་དྲུག་སེ་ཚན་

གཅྱིག་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། ཉམས་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་སད་

པའྱི་སེམས་ཀྱིས་སོ་ཞེས་པའྱི་གཞན་དག་གོ་ས་སེ། རྨོངས་པས་གཏྱི་མུག་དག་

ལས་ཞེས་པ་ནྱི། པུ་ཧྲང་ལོ་ཆུང་གྱི་སོབ་མ་སྒོམ་ཆེན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་གོང་དུ་བཀོད་

པ་ལྟར་རོ་ཞེས་སྔ་མ་དག་འཆད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༨ན༢ན།  ཁ་    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༥ན།  -ཁ་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༨ན༣ན།  བྱ་མ་བྱྱིར་    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༥ན།  ཁ་བྱ་མ་རྒྱས་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༢༨ན༣ན།  གཤང    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༦ན།  བཤང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ་པ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་གྱིས་མཆོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ད་

ནྱི་སོ་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་མཆོད་པའྱི་ཆོ་གར་

ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉྱིད་དོ། །སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་འདྱི་དག་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དུས་

སུ་བཟའ་བ་ནྱི་དང་དོན་དང་ཕུང་ཁམས་སོ་དྲུག་པོ་དེ་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པའྱི་ལྷ་མོ་སོ་

དྲུག་ཁབ་བེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དང་སོ་བདུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་རྣམས་

སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པ་ནྱི་ངེས་པའྱི་དོན་ནོ། ཞེས་མཁས་པ་དག་ རང་། འཆད་ཅྱིང་ཁ་ 

དོལ་འབང་། ཅྱིག །སོ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་སྦང་སེལ་སྦར་བདུད་རྩྱིར་བས་ཏེ་ལྷ་

རྣམས་མཆོད་ཅྱིང་རང་ཡང་བཟའ་བར་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དང་དོན་གྱི་ཚེ་རས་གཞན་

དང་མྱི་འད་བར་ཤྱིག་དང་སྲྱིན་བུ་བསྐེད་ཆོག་བས་ནས་བཟའ་བའྱི་དོན་ཀང་དཀའ་

ལ། ཟོས་པའྱི་དོན་དེ་དག་གྱི་སྒྱིབ་པའྱི་ཆ་རྣམ་པར་དག་པར་བས་ནས་མཆོད་པའྱི་

དོན་དུ་བས་ནའང་དང་ངེས་སོ་སོར་མྱི་འགྱུར་རོ། །སོ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ཁམས་

དང་ལྷ་མོ་སོ་སོ་དང་རྱིམ་པ་ལྟར་སྦར་བ་དང་གནས་ཀྱི་རྣམ་དག་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དབངས་

གསལ་མ་འདེས་པའྱི་ས་བོན་དང་དེའྱི་ལྷ་རྣམས་བཤད་པ། དབངས་གསལ་འདེས་

པ་ལས་སྐེས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་འདེས་པའྱི་རྱིགས་སུ་བསན་པ། དཀྱིལ་འཁོར་བྱི་བ་དང་

མཆོད་པའྱི་ཚུལ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབངས་གསལ་སོ་སོར་མ་འདེས་

པའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཤད་པ། ས་བོན་དེ་དག་ལས་སྐེས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡྱི་གེ་རྣམས་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  319  

ཞེས་པ་ནས། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གོ་ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་སབས་འདྱིའྱི་རྣལ་འབོར་མ་སོ་བདུན་ནྱི་དབངས་དང་གསལ་བེད་གཉྱིས་ཀ་

ལ་བསྐེད་པས་ཆོག་སེ། དེའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྤོ་བའྱི་རྱིམ་པས་

གསུངས་སོ། །མཐའ་དག་སྲྱིད་པ་ལ་གནས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག །ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་

རྟག་ཁབ་ཏུ་གནས་པ་ ཇོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་རྣམ་པར་འཁམས་ཏེ། ཆ་མེད་པ་ལ་ཆ་སོ་

དྲུག་ཏུ་ཕེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མཐའ་དག་སྲྱིད་པ་ལ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་

གནས་པའྱི་དོན་ཏེ་གོང་དུ་གཟུགས་མེད་ནས་ས་འོག་གྱི་བར་ལ་གནས་པའྱི་ཚུལ་

བཤད་མ་ཐག་ཡྱིན་ལ། མཚན་མ་སོ་དྲུག་ལ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་དྲུག་དང་ཕག་

མཚན་རོ་རེ་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་སོ་དྲུག་སེ་གཉྱིས་གཉྱིས་དང་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

སོ་དྲུག་གོ །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་དབངས་དང་བཅས་པའྱི་ཡྱི་གེ་སོ་སོ་ཡྱིས། ཞེས་པ་

ནས། ས་གཞྱི་དག་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཤེས་པ་སེ་ངེས་སོའྱི་བར་ཏེ་དབངས་གསལ་

སོ་སོ་བའྱི་གསལ་བེད་ལས་སྐེས་པའྱི་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་དང་དབངས་ཡྱིག་

ལས་སྐེས་པ་རྣལ་འབོར་མའྱི་ལྷ་སོ་དྲུག་སེ་ཚན་པ་དེ་གཉྱིས་ནྱི། དབངས་གསལ་

སོ་སོ་བ་མ་འདེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་ལས་སྐེས་པས་མ་འདེས་པའྱི་རྱིགས་ཞེས་བའོ། །རྒྱུད་

ཀྱི་དོན་མྱི་འཕོགས་པ་འབས་བུའྱི་རྒྱུད་ལྷ་ཕོ་མོའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། རོད་བེད་སྒའྱི་རྒྱུད་

གཙོ་བོ་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ང་གྷ་ག་ཁ་ཀ་སོགས་གསལ་བེད་རྐང་པ་དང་ཨ་ཨཱ་སོགས་

དབངས་རྐང་པ་ལས་སྐེས་པ་མ་འདེས་པའྱི་རྱིགས་སོ་དྲུག་པ་ཚན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མ་གསལ་བེད་ཀའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་དབངས་འདེས་པ། ཀཱ་ཀེ་ཀཱར་ཀོ་སོགས་ལས་སྐེས་པ་

ཀཱ་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་བརྒྱད་ཅུ་སོང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་དབངས་གསལ་རྐང་པ་ལས་

སྐེས་པའྱི་རྱིགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། གསལ་བེད་ཀ་ལ་ཨ་ཡྱིག་སོགས་ས་ཚོགས་པ་

ཞུགས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ས་བོན་འདེས་པ་ལས་སྐེས་པའྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བཤད་པར་བའྱི་སྔ་མ་ དོལ། ཁ་ཅྱིག །དེ་དག་གྱི་ལྷག་མ་དུར་ཁོད་ན་

གནས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་རྱིགས་གཞན་དང་མ་འདེས་པ་དག་པའྱི་རྱིགས་

སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གྱི་ས་བོན་གསལ་བེད་ཁམས་ས་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འདེས་

པའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་གོང་དུ་ལྷའྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་གྱི་

སྒོ་ནས་དག་པ་དང་འདེས་པའྱི་རྱིགས་འབེད་པ་དང་འདྱིར་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་དབང་

གྱིས་འདེས་མ་འདེས་སུ་འཇོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་མུ་ཅོར་རོ། །ཀཱ་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་

སོང་བརྒྱད་ཅུ་སོགས་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྱིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བྱི་བ་དང་། ཅེས་

པ་ནས་སོ་སོ་ལ་བའོ་ཞེས་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ཕྱི་ནང་གྱི་མཆོད་པ་བཅུ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཆུ་དང་ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པས་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་ལ་ཅེས་པ་ནས། རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནྱི་བོད་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཕྱིའྱི་མཆོད་པ་བཅུ་པོ་ལ་རེ་རེ་ཞྱིང་སོད་སོ་སོ་སོས་ལ་ནང་གྱི་བཅུ་

པོ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་བ་ནྱི་ཕྱིའྱི་བཅུ་པོ་རས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། ནང་གྱི་བཅུ་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་གཙོ་ཆེ་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ་གོས་ཀྱི་སོད་ནྱི་རློ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པར་

གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་མཆོད་ཡུལ་གྱི་རྟགས་དང་མཚན་མ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཚན་མ་

ཇྱི་ལྟར་བལྟ་བའྱི་ཐབས། ལྷ་སོ་སོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་མ་དངོས། མཚན་མ་མཐོང་

བའྱི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་མཚན་མ་

ཅེས་པ་ནས། བྱིས་པའྱི་མཚན་མ་རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཐབས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་

ཏེ། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཚེ་རྱིང་ཐུང་སོགས་བལྟ་བའྱི་དོན་དུ་གཏོང་དུ་འཇུག་པར་

བེད་ན་འཕལ་དུ་དེས་དེ་བལྟ་བའྱི་ཟོལ་གྱིས་ལྷའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་བྱིས་པ་སོགས་

ཀང་བལྟ་བའྱི་དོན་ཏེ་གཞན་དག་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་སོ་དྲུག་གྱི་མཚན་མ་སྤྱིར་བཤད་པ། ཡུམ་ལྔའྱི་

རྱིགས་ཀྱི་མཚན་མ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལ་གང་གྱི་སྐེ་བའྱི་གནས་ལྔ་རྣམས་སུ་ཞེས་པ་ནས། མཚན་མ་

དེ་ཤེས་ནས་མཆོད་པར་བའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། སྒ་རོ་རེ་མ་ལ་

སོགས་པ་དྲུག་འཁར་བ་མཁན་མ་ནས། ནོར་བུ་མཁན་མའྱི་བར་དྲུག་དང་སྦར་བའྱི་

རང་རང་གྱི་མྱིང་དང་མཐུན་པའྱི་མཚན་མ་མཁར་བའྱི་རྒྱུད་མངས་དང་དངུལ་གྱི་མེ་

ལོང་དང་། ཆང་གྱི་སོད་ལ་སོགས་པ་ནས་ཆོས་འབྱུང་ཡང་ནོར་བུ་གྲུ་གསུམ་པའྱི་

དབྱིབས་ཅན་ནོ་ཞེས་སྔ་ དོལ། མ་དག་སྨྲ་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཤན་པ་མོ་སོགས་ཙརྩྱི་

ཀ་སོགས་སུ་བ་ལ་དེ་དག་ལས་དབང་མོ་སེ་ཚེམ་བུ་མའྱི་ཁབ་བམ། ཐོ་བའྱི་ཕྱི་མ་

ནྱི་ཨུར་ཐེ་དང་དཔལ་མོ་ཁྲུས་མཁན་མའྱི་ཆུ་བླུགས་ཤྱིང་རས་བརྡུང་བའྱི་རོ་གྲུ་བཞྱི་

དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རྨུགས་བེད་མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་སྐེགས་མཁན་མ་སོགས་བཅུ་
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དང་སྦར་བའྱི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་སྨུག་རྩྱི་ནྱི་འཁུར་རྩྱི་སེ་དེའྱི་སོད་དམར་པོ་ཟླུམ་པོ་

སོགས་ཏེ་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། ཁྱི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀ་ཀོ་མ་སོགས་

སྦར་ལ། ཅེ་སྤང་གདོང་མ་སེ་གཏུམ་མོའྱི་རྒྱུད་ལྡན་ནྱི་གཞུ་དང་པྱི་ཝཾ་གཉྱིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པ་ཡོད་ཀང་ཕྱི་མ་འོག་ཏུ་ཡང་འབྱུང་བས་གཞུ་དང་རྭ་འགྱུར་དུ་ཐགས་ཞེས་

འབྱུང་ རང་། ངམ། ཟེར་རོ། །བ་རྒོད་གདོང་མ་རོ་བསྲེག་མའྱི་རྒྱུད་མངས་ནྱི་པྱི་ཝཾ་ཉེ་

བའྱི་ཡན་ལག་སེ་མྱིའམ་ཅྱིའྱི་རྱིགས་སམ་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ཞེས་སྔ་མ་ ངམ། 

དོལ། དོལ་འབང་། དག་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའྱི་ཡན་ལག་རྒྱུད་མངས་དང་མྱིའམ་ཅྱི་མོ་གང་ལ་

བེད་པ་བརྟག་པར་བའོ། །རྣམ་གཉྱིས་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིའོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ནྱི་ལས་དབང་ལྔ་པོ་ལ་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བ་སེ་ལྕེ་དང་ལྕེའུ་ཆུང་། ལག་པ་

གཉྱིས་རྐང་པ་གཉྱིས། བཤང་ལམ་གཡས་གཡོན་གཉྱིས། ལྕྱི་བ་དང་ཁུ་བའྱི་རྩ་སེ་

བཅུའོ། །ལྷག་མ་དག་ནྱི་བཀགས་པས་གོ་བར་ཟད་དོ།  །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སར་ཡང་སེ་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། ཁྱིམ་

དུ་བྱིས་ཤྱིང་མཆོད་པ་བེད་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་པར་

བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གདོལ་པ་མོ་དང་གཏུམ་མོ་

གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། གཞན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་མཚན་མ་མཐོང་བའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནྱི་དེ་ཡྱིས་དམ་ཚིག་གྱི་

རས་གང་བྱིན་པ་དེ་བཟའ་བར་བའོ། ཅེས་པ་ནས། མཁའ་ལ་སྤོད་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ནྱི་སྔ་མ་ རང་། དོལ། ཕལ་ཆེར་སྐེ་བདུན་གྱི་ཤ་ཟོས་པས་

མཁའ་སྤོད་འགྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་འཆད་མོད་འབེལ་དང་ནུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་ངོ་། །དེ་ཡང་
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ལས་རྒྱ་བསེན་པ་དང་དམ་རས་བཟའ་བར་ནུས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་རྣལ་འབོར་

པས་མཚན་མ་འདྱི་དག་དང་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མཉེས་པར་

བས་པའྱི་མཐུས་རྣལ་འབོར་མ་དེ་དག་གྱི་དམ་ཚིག་གྱི་རས་བཅུ་དང་སོ་དྲུག་སོགས་

ཆོ་ག་བཞྱིན་དུ་བྱིན་པ་རྣམས་ལན་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཟོས་པས་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་འོད་

གསལ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་བདེ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་སེམས་ཏེ་

གང་དུ་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་འཕོག་པར་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །

གསུམ་པ་དམ་ཚིག་གྱི་རས་དང་ལྷའྱི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་

གྱི་རས་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷར་དག་པའྱི་ཚུལ། དམ་ཚིག་གྱི་རས་རྣམས་

གནས་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚུལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་

སྐུར་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་གྱི་རས་སོ་དྲུག་ལྷ་

སོ་དྲུག་ཏུ་དག་པར་བསན་པ། ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེ་བཞྱི་ལྷ་རེ་བཞྱིར་རྣམ་པར་དག་

པར་བསན་པ། རྱིགས་གཅྱིག་ནས་བརྒྱའྱི་བར་གྱི་དག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་བཤང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་དམ་ཚིག་གྱི་རས་རྣམས་ལ་

སོགས་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། མཁའ་ལྡྱིང་གདོང་མ་དང་འུག་གདོང་མའྱི་སེ་འདྱི་རྣམས་

ཀྱི་དམ་ཚིག་བརྒྱད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ནྱི་འཇྱིགས་མ་ལ་སོགས་པ་སེ། 

ཅེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱིའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་གོ་ས་ལ། རྩ་འབབ་

པའྱི་དབེ་བས་ཐོད་པ་དུམ་བུ་བཅུ་གཉྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་མཁས་པ་ རང་། དག །རོ་རྐང་
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དབུ་མ་གསུམ་འབབ་པ་"ལ་
1
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱིས་ཕེ་བའམ་གནས་

སབས་བཞྱིས་ཕེ་བའྱི་བཅུ་གཉྱིས་སོ། ཞེས་སྨྲ་བའྱི་སྔ་མ་ཅུང་"དག
2
་པ་ལྟར་སང་

ངོ་། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་བརྒྱའྱི་དབེ་བས་ལུས་ལ་ཆ་ཤས་ཀྱི་དམ་

ཚིག་བརྒྱར་ཕེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། རྱིགས་གསུམ་དང་ནྱི་རྱིགས་ལྔ་ཉྱིད། ཅེས་

པ་ནས། གཅྱིག་པ་ཉྱིད་རྱིགས་བརྒྱར་རྱིག་པར་བའོའྱི་བར་ལ་གཅྱིག་པ་ཉྱིད་ཅེས་པ་

ལ་འགྱུར་གཞན་དུ་ ཇོ། གཅྱིག་ཉྱིད་ཅེས་འབྱུང་སེ་ཇྱི་ལྟར་སོ་དྲུག་དང་རེ་བཞྱི་རྣལ་

འབོར་མ་ལ་ཕེ་བ་ལྟར་རྱིགས་བརྒྱ་ཡང་རྣལ་འབོར་མའྱི་དབེ་བ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་སེ་

འདུས་པ་སོགས་སུ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀ་ལ་རྱིགས་བརྒྱར་འབེད་པ་དང་མྱི་འད་

བའྱི་དོན་ཏོ། །ཚིགས་བཅད་རྐང་པ་གཉྱིས་པོ་ནྱི་གསང་འདུས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་སོགས་ན་

ཅྱི་རྱིགས་པར་ཡོད་ཀང་འདྱིར་ནྱི་རྩ་རྒྱུད་དངས་པར་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་རས་རྣམས་གནས་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་དག་པའྱི་

ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ངེས་པ། ཕྱི་དང་ནང་གྱི་

གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ནང་གྱི་རས་སོ་

དྲུག་རྣམ་པར་དག་པ་གནས་སོགས་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ། སོད་བཅུད་ཀྱི་ཆོས་སོ་དྲུག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༡བ༤ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༤ན།  -ལ་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༡བ༥ན།  དྲག    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༥ན།  གྲགས
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དག་པ་ལྷ་སོ་དྲུག་ཏུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་

གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་དྱི་མ་སེ་བརྒྱད་ནྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་རབ་

ཏུ་དབེ་བ་རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་བཀགས་པས་གོ་བ་ཉྱིད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་དུས་མེ་ལ་སོགས་པ་ནང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྐེས་

བུ་ཆེན་པོའྱི་ལུས་ལ་བལྟོས་ཏེ་ནང་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བརྟན་གཡོའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པས་དམ་ཚིག་རྣམས་གསུངས་

ཏེ། འདྱིར་དུས་མེ་ཅེས་པ་ནས། ལྷ་མྱིན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བརྒྱད་དོ། །གནས་

ལ་སོགས་པ་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། ས་སྐེས་ཏེ་མྱིག་དམར་དང་། ཟླ་སྐེས་ཏེ། གཟའ་ལག་དང་། སྔགས་པ་ཕུར་བུ་

དང་། པ་སངས་སེན་པ་མཇུག་རྱིངས་དྲུག་གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག་ཏུ་བས་

པ་མྱི་འཐད་དེ། མྱིག་དམར་མེ་ཁམས་ཡྱིན་ཅྱིང་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ཆུ་ཁམས་ཡྱིན་

ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལའང་འདའོ་ཞེ་ན། ཞེས་དོགས་པ་བཀོད་ནས་དེའྱི་ལན་དུ་

མཁས་པ་ རང་། དག་ན་རེ། ཡེ་ལེར་གཟའ་དྲུག་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མྱིག་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་

བར་དབང་པོ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཅྱིང་། མྱིག་གྱི་ཡུལ་གཟུགས་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཆོས་

ཀྱི་བར་ཡྱིན་པས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབང་པོ་དྲུག་ཡྱིན་ལ། བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་

ཡུལ་དྲུག་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཅེས་བཞེད་དེ་ལེགས་པར་སང་ངོ་། །དམ་ཚིག་གྱི་
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གནས་"བཞྱི་ན
1
་སྤན་སོགས་གནས་"དང་པོ

2
་ནས། དམ་ཚིག་གྱི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་

དུ་ལྷ་མྱིན་མོ་བརྒྱད་གནས་པ་དང་། གནས་དང་དེར་གནས་པའྱི་ལྷ་ཕན་ཚུན་དག་

པ་སྦར་བའོ། །ས་ལས་སྐེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་བཞྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་

ལེར་བརྒལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་རོལ་གྱི་གྲུབ་པའྱི་གནས་ན་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་

བཞུགས་པའྱི་ཚུལ། ནང་ལུས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་

སྒས་བསན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གནས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་དོན་མྱི་འད་

བ་དུ་མ་ཡོད་པར་བསན་པ། རྣལ་འབོར་མ་སོ་དྲུག་བཞུགས་པའྱི་སྒོ་ནས་"གཞུག
3
་

པའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་གནས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཉེ་བའྱི་གནས་ནས་དུར་ཁོད་

ཀྱི་བར་གྱི་འཇོག་ཚུལ་མྱི་འད་བ་མང་པོ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་ཐུན་མོང་གྱི་

བསྙེན་པ་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་བྱིས་པ་རྣམས་གྲུབ་པའྱི་ཡུལ་དུ་འཁམས་

པས་བསོད་ནམས་གསོག་པའྱི་དོན་དུ་ཛཱ་ལན་དྷཱ་ར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གནས་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༣ན།  བཞྱི་ན    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢བ༣ན།  བཞྱིན    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༣ན།  བཞྱི་ནྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༣ན།  དང་པྟོ    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢བ༣ན།  པ་དང

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༢བ༦ན།  གཞུག    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༥ན།  བཞུག
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སོགས་པར་གསུངས་སོ། །གནས་ཡྱིན་ན་ཛཱ་ལན་དྷཱ་ར་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་བེད་པ་དེ་ཉྱིད་

ནྱི་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་འཇོག་ཚུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་བེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། 

རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་པའྱི་དབང་གྱིས་གནས་སོགས་བཞག་པ་ལ་རྣལ་

འབོར་མའྱི་རྱིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནྱི་གྲོང་ཁེར་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་གནས་པས་གྲོང་ཁེར་

གཅྱིག་ལ་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་སོགས་ཡོད་པ་མྱི་འགལ་བས་སོ། །གང་གྱིས་

ན་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་ནྱི་ཛཱ་ལན་དྷཱ་ར་ལས་གཞན་པའྱི་ས་

ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་ཁབ་པར་བེད་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་

པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བོད་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་

རྣམས་ན་གནས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། །འཇོག་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་ནྱི་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་

གཞན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་བསན་པ་ཡོད་དེ། དེར་ནྱི་འཇོག་ཚུལ་འདྱིར་གསུངས་པ་

ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་བཤད་པར་བ་སེ། གཞན་དག་ནྱི་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་བོད་ལ་སོགས་པ་ཁབ་པ་དང་། ཚུལ་དེ་རྒྱུད་གཞན་དུ་གསལ་བར་

མ་བསན་ཏོ། ཞེས་སོགས་ཅལ་ཅོལ་མང་དུ་སྨྲའོ། །འདྱི་དག་གྱི་དགག་བཞག་རྒྱས་

པར་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་གྲོང་ཁེར་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་ལ་སོགས་

པ་གསུངས་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། ཁྱིམ་ནྱི་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣལ་འབོར་

པས་རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པའོ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཆོག་གྱི་

སར་གནས་རྩ་བའྱི་གནས་དང་གསང་བར་བཅས་པ་ནྱི་ཡུམ་གྱི་ཁྱིམ་རྣམ་གཉྱིས་

ཏེ་ཅེས་པའྱི་དོན་ནྱི། གོང་དུ་གཟུགས་བསྒྱུར་གྱི་སབས་སུ་ཡང་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དབང་ཕྱུག་མ་ནྱི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པའོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤྱིང་། འོག་

ཏུ་ཡང་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་སེ་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཞེས་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་

དབྱིངས་ཕྱུག་"
1
དང་ཤེར་ཕྱིན་མ་གཉྱིས་མཆོག་ཁབ་བེད་ཀྱི་སར་གནས་པ་སེ་དེ་

གཉྱིས་ལས་ཀང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ནྱི་རྩ་བའྱི་གནས་ཏེ་དྷཱ་ཏུའྱི་སྒ་ནྱི་"རྩ་བ་ལ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་

སྒ་ནྱི་
2
རྩ་བ་ལ་ཡང་འགྲོ་བས་སོ། །ཤེར་ཕྱིན་མ་ནྱི་གོང་དུ་རབ་མཆོག་ཞྱི་བའྱི་གྲོང་

ན་གནས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཞྱི་བ་དང་ཟབ་པ་དང་གསང་བར་བཅས་པ་ཞེས་བ་

སེ་དེ་གཉྱིས་ལ་མཐར་སྐེས་མ་དང་མཐར་སྐེས་མ་ཞེས་པའྱི་གནས་གཉྱིས་ནྱི་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་གདོལ་པ་མོ་དང་གཡུང་མོའྱི་ཁྱིམ་ཞེས་བ་སེ་འཆད་པ་པོ་སྔ་མ་དག་གྱིས་

ནྱི་དཀའ་བ་ཕལ་ཆེར་ཡལ་བར་དོར་རོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བུད་མེད་དང་སྐེས་པའྱི་ལུས་སོ་སོར་ཕེ་བའྱི་གནས་ལ་

སོགས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་སྒས་བཤད་པ། བུད་མེད་དང་སྐེས་པའྱི་ལུས་ཐུན་མོང་པའྱི་

གནས་ལ་སོགས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་སྒས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་གནས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ནང་དུ་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་

མྱིང་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། སྐེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཉེ་བའྱི་དུར་ཁོད་དོ་ཞེས་པ་སེ་

མཐའ་དག་གོ །ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  -མ་    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༢ན།  +མ་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ དནང་ལེ་སད། 
༣༣བ༤ན།  ར་བ་ལ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྒྲ་ནྱི་     ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༢ན།  -ར་བ་ལ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྒྲ་ནྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་གཉྱིས་ཀའྱི་ལུས་ལ་སོ་སོར་གནས་ནྱི་གཡོན་གྱི་ཡན་

ལག་དང་བདུན་ནོ། ཅེས་པ་ནས། སོར་མོའྱི་མཐའ་མཚམས་སུའོ་ཞེས་པ་དམ་ཚིག་

གྱི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་

ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་དག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ད་ནྱི་

དན་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྐུའྱི་མཚན་

ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མྱིའྱི་བདག་པོ་ཕྱི་དང་ལུས་ལ་ཡང་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་སྤན་མ་དང་གོས་དཀར་མོ་གཉྱིས་རྒྱབ་དང་གཡས་

དང་མཱ་མ་ཀཱྱི་དང་སྒོལ་མ་གཡོན་དང་མདུན་དུ་བས་པ་གཉྱིས་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་

གནས་སུ་གསུངས་པ་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦར་ན་སྔ་མ་དང་མྱི་མཐུན་"པས
1
་ལུས་བསམ་

གྱི་དབང་དུ་མཛད་པར་མངོན་ལ། གཞན་ རང་། དག་གྱིས་ཡར་དག་དང་མར་དག་

དང་། ཕར་དག་དང་ཚུར་དག་སོགས་འགའ་ཞྱིག་སྦར་བ་ནྱི་ས་ཞྱིང་དགོས་པ་ཆུང་

བས་མ་བྱིས་ལ་ཚིག་དོན་ཡང་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀུན་སྤོད་ས་ཚོགས་པར་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། 

སྔོན་བྱུང་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པས་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་ཆ་བད་ས་ཚོགས་འཛིན་པའྱི་

ཚུལ་རེས་འཇུག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཆ་ལུགས་ས་ཚོགས་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྔོན་དང་ད་ལྟར་གྱི་རྣལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༦ན།  སྐུ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༣༢བ༢ན།  པས    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༥ན།  པའྱི
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འབོར་ཕོ་མོ་འདྱི་རྣམས་ཀུན་སྤོད་ས་ཚོགས་བསེན་པ་མྱི་འགལ་བའྱི་སད་དུ་རྣལ་

འབོར་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་པ་མྱི་འད་བར་སོན་པའྱི་ཆོ་ག་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཅེས་པ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་"བསྐུར
1
་བ་སེ་ཅེས་པ་ནྱི་གྲོལ་བ་

འབས་བུའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་དུ་ཐོག་མའྱི་འགྲེལ་པར། དེ་ཡང་བཅོམ་

ལྡན་འདས་གང་གྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་ཐོབ་པ་དེ་ནྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། དབང་དེ་འད་བ་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པ་དེས་མུ་

སེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཁབ་འཇུག་དང་དག་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་

ཙརྩྱི་ཀཱ་ཙཎ་ཊྱི་ཞེས་གྲགས་པ་ཁབ་འཇུག་གྱི་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མར་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་རྣམ་པར་སྦངས་པ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བ་དེ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་དང་

དེར་མ་ཟད་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོར་ངེས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་ དོལ། དོལ་

འབང་། མུ་སེགས་ཀྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཁབ་འཇུག་སོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དབང་

བསྐུར་བ་རྣམས་"ཀྱི
2
་ལྷག་པའྱི་ལྷ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྱི་ཁབ་འཇུག་སོགས་

ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཆ་བད་ས་ཚོགས་པ་འཛིན་པའྱི་

ཚུལ་དང་། ཆ་བད་ས་ཚོགས་པ་གཟུང་བའྱི་དགོས་པ་བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༤བ༢ན།  བསྐུར    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༢བ༦ན།  བསྒྱུར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༤བ༥ན།  ཀྱྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༣ན།  ཀྱྱིས
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དང་པོ་ནྱི་དེས་ན་རྣལ་འབོར་པ་དེ་ཉྱིད་ཐོབ་པ་སེ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་སམ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ལས་རབ་འབམས་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཅེས་

པ་ནས། སྱིག་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ལྡན་མཁས་པའམ་གྲ་པ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 

བསྙོན་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ནམ་ཞེས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཅྱི་

རྱིགས་པར་སྦར་བར་བ་སེ། ཞྱི་བ་པ་དབང་ཕྱུག་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ནམ། མཆོག་

གྱི་ཞྱི་བའོ་སལ་ལྡན་ནམ། ཞེས་བར་དུ་བཅད་པ་འགྱུར་མྱི་ལེགས་པས་མཆོག་གྱི་ཞྱི་

བ་སལ་ལྡན་ཞེས་སྦར་ཏེ་སྤོད་པ་བའྱི་བེ་བག་ཞྱིག་གོ་ཞེས་གཞན་ རང་། དག་ཟེར་

ལ། ས་གཙང་གནས་ལ་རྭ་འགྱུར་དང་འགྱུར་མངས་སུ་ཁྲུས་བེད་དམ་ཞེས་འབྱུང་ 

ངམ། དོལ། ཟེར་རོ། །ཐོད་པ་ཅན་ནྱི་ཐོད་པ་འཆང་བ་ཞེས་པ་དབང་ཕྱུག་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་

ཞྱི་བ་པ་གོང་དུ་བྱུང་བས་དབང་ཕྱུག་པའྱི་བེ་བག་ཞྱིག་གོ །སྐྲ་འབལ་བ་ཟད་བེད་པ་

ནྱི་གཅེར་བུ་པའྱི་བེ་བག་ཡྱིན་པར་དཔག་བསམ་འཁྱི་ཤྱིང་དུ་བཤད་དོ། །ཀ་ཀོ་གོས་

དཀར་བའམ་དུར་ཁོད་ན་གནས་ཤྱིང་དུར་ཁོད་པ་རྣམས་སྐོང་བར་བེད་པས་ཞྱིང་

སྐོང་གྱི་གཟུགས་སམ་ཆ་བད་དང་རྣམ་པ་འཛིན་པར་གྱུར་ཀང་རུང་སེ་དེ་དག་སོ་

སོའྱི་སྐོན་གྱིས་དག་པའྱི་རྣལ་འབོར་པའོ། །

གཞན་ཡང་ཐུབ་པ་ནྱི་རྱིལ་བ་དང་དབྱུ་གུ་སོགས་དང་བཅས་པའྱི་དང་སྲོང་དང་

རྱིགས་ཅན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་རྱིགས་པ་ཅན་ནམ་ཞེས་ ཕོགས། ངམ། དོལ་འབང་། ཟེར་མོད་

ཀྱི་ཡེ་ལེར་"རྱིགས
1
་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཅེས་བཤད་པ་དེ་འཛིན་པ་པོའྱི་གང་ཟག་ལ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  རྱིགས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༣ན།  གཟུགས
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དགོས་སམ་སྙམ་ལ་དེ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་པ་ནྱི་སྲྱིད་དོ། །སྱིག་པ་མེད་པའྱི་སེམས་

ལྡན་མཁས་ ཕོགས། དོལ་འབང་། པའམ་ཞེས་པ་ལ་བསབ་བ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་བད་ཅན་དུ་མངོན་ལ། གྲ་པ་ནྱི་འགྱུར་གཞན་དུ་སོབ་

གཉེར་བའྱི་ འགྱུར་མངས། ཞེས་བས་ཤྱིང་ཙ་མྱིའྱི་འགྱུར་དུ་སྒ་སོབ་པ་ཞེས་འབྱུང་ཟེར་

ཏེ་དེ་འད་བའྱི་ཀུན་སྤོད་དང་ཆ་བད་དང་ཆ་ལུགས་འཛིན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་ནྱི་དངོས་གྲུབ་དོན་སད་མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་ཅེས་

པ་ནས། མངོན་སུམ་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོ་ཅེས་པའྱི་

བར་གོ་ས་སེ། རང་གྱི་འདོད་པ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་སྦས་ཏེ་བེད་པ་ནྱི་སྤོད་ཚུལ་དེ་ལྟ་

བུས་ལམ་དེ་སྒྲུབ་པར་ས་བ་དང་གཞན་དག་རེས་སུ་བཟུང་བ་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱིས་

སོད་པ་དང་འདུ་འཛི་སོགས་སོང་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། མདོ་སེ་ཐ་དད་པ་

དུ་མ་ལས། དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་སྲོང་དཀའ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་

ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །

སྨྲས་པ། བཤེས་གཉེན་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །གངས་ཅན་རྱིགས་ལྡན་

གྲགས་པ་ལ། །གཞུང་རྩོམ་འགོ་སལ་འདྱི་བྱིན་ཏེ། །ལས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་

བཞྱིན། །དཔལ་དུས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཅན། །རྱིགས་ཚུལ་དཔུང་ཚོགས་ཡན་

ལག་བཞྱིས། །ནམ་མཁའ་འགོང་"བར
1
་བེད་པ་འདྱི། །རྩོད་དུས་ཉམས་པར་བེད་

སད་འོངས། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༣ན།  པར  *བར    བླ། ༼ག༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༥བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༢ན།  བར



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་

རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཆོ་ག་

དང་རྣལ་འབོར་གྱི་སྤོད་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་བཤད་པ་སེ་ལྔ་པའོ། །

མདོར་བསྡུས་དྲུག་པ་ཕག་རྒྱ་ལྟ་སངས་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་གསོལ་

དཔའ་བོའྱི་སོན་མོའྱི་མདོར་བསྡུས།

སོར་མོ་བསྐོད་པའྱི་སེན་མོའྱི་རྩེ། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བར། །སྒྲུབ་མཁས་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པ་ལ། །རྐང་གྱི་ཁོང་ནས་ཕག་བས་ཏེ། །སོན་དེའྱི་

ཐུགས་རེ་ཉྱིན་བེད་ཟེར། །རྣམ་དཔོད་པད་ཚལ་ལ་རེག་པས། །མདོར་བསྡུས་མཆོག་

འདྱིའྱི་རྐང་དྲུག་པ། །ལེགས་བཤད་སྦང་"རྩྱིས
1
་ཡོངས་ཚིམ་བ། །

དྲུག་པ་ཕག་རྒྱ་དང་ལྟ་སངས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་

དཔའ་བོའྱི་སོན་མོའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་

དམ་བཅའ་བ་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་

བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༦ན།  རྱིས    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༣ན།  རྱིའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་པོ་ནྱི། ལག་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ལྟ་སངས་ཀྱིས། ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་འགྲེལ་

པས་རྣམ་རྒྱས་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ལྷ་མྱིན་ནྱི་ཆོས་མྱིན་པའྱི་ནག་ཕོགས་མཐའ་

དག་སེ། དེ་རྣམས་གཙོ་བོ་དང་བཅས་པ་སྐྲག་པར་མཛད་པའོ། །སྨྲ་མཁས་ནྱི་འཇམ་

དབངས་གྲགས་པའོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། གནས་པ་དགུ་པའྱི་དུམ་བུ་ཕག་རྒྱ་དང་ལྟ་སངས་དང་དམ་

ཚིག་གྱི་བརའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་པ། གནས་པ་བཅུ་གཉྱིས་པ་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཉེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། གནས་

པ་བཅུ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ། གནས་

པ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་རང་རང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་རྡུལ་ཚོན་དང་

ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ་མཆོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་

པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕག་རྒྱའྱི་རབ་དབེ་བཤད་པ་དང་། ལྟ་སངས་

དང་། བརའྱི་ངེས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ཕག་རྒྱའྱི་གཞྱི་བཤད་པ། ཕག་

རྒྱའྱི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཕག་རྒྱའྱི་ལན་བཤད་པ། མངོན་ཤེས་མ་ཐོབ་པས་

ཕག་རྒྱའྱི་ལན་མྱི་བ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ཕག་རྒྱ་བཅྱིངས་པའྱི་དོན་དུ་ཅེས་པ་ནས། རོ་རེའྱི་ཁུ་ཚུར་

བཅྱིང་བ་ཞེས་པ་ངེས་པ་སེ་དེ་བཞྱིན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་

མཐེ་བོ་དྱིའྱི་ཡོན་ཏན་ནས་མཐེའུ་ཆུང་སྒའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་འཇོག་སེ། དེ་བཞྱིན་ཞེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ནྱི། སོར་མོ་རྣམས་དང་བཅས་པའྱི་ལག་པ་ཕག་རྒྱའྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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"གཞྱི
1
་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་རོ་རེའྱི་ཁུ་ཚུར་བཅྱིང་བ་ཡང་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱིར་

སོན་པ་སེ་དེ་ཉྱིད་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་ཡང་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་དང་རོ་རེ་

བསམས་པ་ལག་པའྱི་ཕག་རྒྱུ་མང་པོའྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་འད་ལ་ཚིག་དོན་

གོ་སའོ།  །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱའྱི་རང་བཞྱིན་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བསན་པ། དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་བཀོད་པ་ཕག་རྒྱར་བསན་པ། ཕག་རྒྱ་དང་དེའྱི་ལན་

གྱི་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གཟུང་མྱི་ནུས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ། འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་འབར་བའྱི་ཕག་རྒྱ། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་

མོ་ཕད་པའྱི་ཕག་རྒྱ། སྒེག་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སངས་

རྒྱས་དྲུག་གྱི་ཕག་རྒྱ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་

དྲུག་གྱི་སོ་སོའྱི་ཕག་རྒྱ། རྣམ་སང་གྱི་ཆོས་འཆད་པའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བདག་པོའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཀྱི་བང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་སེ་འདྱི་ནྱི་གསལ་བར་སྙྱིང་ཁར་

སོན་པའོའྱི་བར་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་སོར་སྡུད་སོགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་བེད་

བཅྱིངས་ཀང་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་ས་གནོན་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་གཉྱིས་ནྱི་པུས་མོ་

གཡས་པའྱི་ལྷ་ང་ལ་ལག་པ་གཡས་པའྱི་ནང་གྱི་མཐྱིལ་བཞག་པར་འད་བ་ལ་ས་ནོན་

མ་ནོན་གྱི་ཁད་པར་རོ། །ཡོ་གའྱི་མྱི་འཇྱིགས་པ་ནྱི་པུས་མོ་དེའྱི་ལྷ་ང་ལ་ལག་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༦བ༤ན།  གཞྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༦ན།  རང་བཞྱིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཡས་པའྱི་རྒྱབ་བཞག་པའོ། །བ་མ་ཤེར་སེང་གྱིས་མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་ལག་གཡས་

སྙྱིང་ཁར་བས་ རང་། ཟེར་ཏེ། སྤྱིར་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་སོགས་སུ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་

ཀང་འདོད་པ་དེ་འགྲེལ་པའྱི་དངོས་བསན་མྱིན་ཏེ། པུས་མོ་གཡས་པའྱི་སེང་དུ་ཞེས་

འབྱུང་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ནོར་གཞན་པ་བང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཅེས་པ་

ནས་དེ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྱི་ངེས་པོའའོྱི་བར་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདྱི་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་པའྱི་བར་ལ་བསྡུས་དོན་འགོད་པ་དང་ཉེར་མཁོ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་

གཏོགས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ། ཁོ་བོའྱི་མགོན་པོའྱི་ཕག་རྒྱ། མཚན་

མའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། ས་

ལ་སོགས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དང་རྐང་པ་བགྲོད་པའྱི་དོན་དུ་རྣལ་འབོར་པས་

ཕག་རྒྱ་འདྱི་ཡྱིས་བསྣུན་པར་བ་སེ་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཆོག་

གྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ངོ་བོ་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྱི་ཕག་རྒྱ་སེ་དེས་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞྱིང་སྱིག་པ་

འཕོག་པས་མཆོག་ཅེས་གསུངས་སོ།  །ས་སྐེས་ཆུ་སྐེས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་མངལ་

ནས་སྐེས་སམ་ཅེས་པའྱི་དང་གྱི་སྒ་མྱི་ལེགས་པས་འགྱུར་གཞན་ལ་མེད་པ་ལྟར་བ་

ལ། རུལ་པ་ལས་སྐེས་པ་ཅེས་པ་ནྱི། ཙ་མྱིས་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་ཞེས་བས་པ་ལེགས་

སོ། །དམ་ཚིག་ཅེས་པའྱི་དོན་ནྱི། འཆྱི་མེད་མཛོད་དུ། ས་མ་ཡ་མཉམ་ཇྱི་བཞྱིན་

སྤོད། །ཁྱིམས་བ་གཞན་ཡང་རྒྱས་པར་བསན། །གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །བར་དང་དུས་དང་སད་རྣམས་ལའོ། ཞེས་དམ་ཚིག་གྱི་སད་དོད་ས་མ་ཡ་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པའྱི་ནང་ནས། མཉམ་པའྱི་ཆར་གྱུར་པ་དམ་ཚིག་

བཅུའྱི་ནང་གྱི་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་སོ། །བ་མ་དང་ནྱི་ཞེས་སོགས་ནྱི་སྐུ་དང་ཞབས་རེས་

དང་གྲྱིབ་མ་སེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་སྐུ་སོགས་འགོམ་དགོས་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་འདྱི་བཅྱིངས་

པས་སྱིག་པ་འཕོག་པའོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་རྒྱལ་གྱི་

ཕག་རྒྱའོ། །དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་མགོན་པོའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། 

རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅྱིངས་པ་སྙྱིང་ཁར་བསོལ་བ་ང་

རྒྱལ་བཟུང་བའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་མཛུབ་མོ་ཐོག་མཐའ་བཅྱིངས་ཤྱིང་ཞེས་པ་ནས། 

འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སེ་སྙྱིང་ཁར་གནས་པའོའྱི་བར་ལ་འདྱིར་

ནྱི་མཛུབ་མོ་གཉྱིས་མདུད་པར་གསུངས་ལ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་ནྱི་མཛུབ་མོ་"སྱིགས
1
་

མཛུབ་ཏུ་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། འཁོར་གྱི་ལྷའྱི་ཕག་རྒྱ། གཙོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕག་རྒྱའོ། །དང་

པོ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་གྱི་མཚན་མའྱི་རྣམ་པ་

དག་ཀང་གཙོ་བོའྱི་ལྷག་མ་ལྷ་རྣམས་རང་རང་གྱིས་ཏེ། རབ་གསལ་ངེས་པར་ཅེས་

པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་གཡས་སུ་བསོར་བས་ཀང་རྱིག་པར་བའོའྱི་བར་ཏེ་ཀླུའྱི་ཕག་

རྒྱ་ཡང་ད་ལྟ་སྦྲུལ་རྒྱན་འགོད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཉྱིད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༨ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༨ན༢ན།  སྱིགས    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༣ན།  སྱིག
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གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རོ་རེ་དང་དྱིལ་བུའྱི་ཕག་རྒྱ། ཕག་མཚན་སོ་སོའྱི་ཕག་

རྒྱ། ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྱི་ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་མཐེ་བོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚན་མའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ་

ཅེས་པ་ནས་གཡོན་པ་གང་ཡྱིན་པ་འོག་ཏུ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་"གྱིས
1
་དྱིལ་བུར་འགྱུར་རོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རོ་རེའྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་པའྱི་རྩྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་སོར་མོ་སེ། ཅེས་

པ་ལ་སྔ་མ་ དོལ་འབང་། དག །སོར་མོ་ལྔ་རྭ་ལྔའྱི་རྣམ་པར་བས་པ་ཅེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་

ཟེར་ཡང་འོག་གྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་འད་བར་བེད་ན་མ་གཏོགས་བེད་ཚུལ་དཀའ་བར་

སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཡས་ཀྱི་མཚན་མའྱི་ཕག་རྒྱ། གཡས་གཡོན་གཉྱིས་

ཀའྱི་ཕག་རྒྱ། གཡོན་གྱི་མཚན་མའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཁུ་ཚུར་ཕེད་པ་མྱིང་མེད་དང་མཐེའུ་ཆུང་གྱི །ཅེས་པ་

ནས། དགྲ་སའྱི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་སེང་དུ་ཁུ་ཚུར་གཉྱིས་དང་ཁུ་ཚུར་གཉྱིས་ཀྱི་ཅེས་པ་

ནས། མཆེ་བའྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ལག་པ་གཡོན་པའྱི་མཚན་མའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་

པ་ནས། འོག་ཏུ་གདོང་རྣམས་ཏེ་མཐེའུ་ཆུང་བསྐུམ་པ་ནྱི་མགོ་བོའྱི་ཕག་རྒྱའོ། ཅེས་

1 མ་ཕྱི།་༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༨ན༤ན།  གྱིས  *གྱིས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༦ན།  གྱིས



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  339  

པའྱི་བར་གཞན་དག་གོ་ས་ལ། ཌཱ་མ་རུ་དང་ཐོ་བ་དང་། འཁོར་ལོ་གསུམ་གཡས་

ཀྱི་ཕག་མཚན་ཡྱིན་ཡང་གཡོན་གྱི་ཕག་མཚན་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་ནྱི་ཌཱ་མ་རུ་

དང་ཐོ་བ་ཐབས་ཀྱི་ཆ། རྱིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་གཡས་གཡོན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕག་མཚན་

ཐུན་མོང་བར་བཤད་པས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཤེས་རབ་"
1
ཆ་ཌཱ་མ་རུ་དང་ཐོ་བ་གཉྱིས་

ཀང་ཐབས་ལ་བལྟོས་ནས་མ་ངེས་པར་བསན་པའྱི་དོན་དུ་སོས་ལ་འཁོར་ལོ་ལ་ནྱི་

ལག་པ་གཉྱིས་ཀ་དང་། གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ཡོད་པས་སོ་ཞེས་ཆོས་རེ་

བུ་གསུངས་ཏེ་ལེགས་སོ། །འཁོར་ལོ་ལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་འགྱུར་འདྱི་ཅུང་མྱི་གསལ་

ཡང་འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ། འཁོར་ལོ་ལ་སོར་མོ་ཐམས་ཅད་རྩྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ་རབ་

ཏུ་བརྐང་བ་ལག་པ་གཅྱིག་ལ་སེ་ལག་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་མཐྱིལ་སྦར་བའོ། ཅེས་འབྱུང་

བ་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ལག་པ་དག་གྱིས་དུང་གྱི་

ཕག་རྒྱ་སྦར་བ་ཅོད་པན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་

མའྱི་ཕག་རྒྱའོ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་འབར་བའྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་གསུམ། མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་

སོགས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ། དུད་འགྲོའྱི་རྱིགས་ཅན་བཞྱིའྱི་ཕག་རྒྱ། འབར་བའྱི་

ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་མཐེ་བོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྱིགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༨བ༣ན།  -ཀྱྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༤ན།  +ཀྱྱི
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ཅེས་པ་ནས། བརྒྱད་ནྱི་རྱིགས་བརྒྱད་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་ལ་ལག་པ་གཡོན་པས་

བསན་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རྒྱུད་དུ་དྲུག་གསུངས་ལ་ཚངས་པའྱི་སྲྱིན་པོ་དང་

རོ་ལངས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ནྱི་འགྲེལ་པས་ཁ་བཀང་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ལག་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དུད་འགྲོའྱི་གདོང་ཅན་རྣམས་

ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། "གདངས
1
་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཕག་རྒྱར་

འགྱུར་རོའྱི་བར་ཏེ་བ་ཁྱུང་གྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་འགྱུར་གཞན་ ཇོ། དུ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལག་པའྱི་

མཐྱིལ་"གྱི་སྦར
2
་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་བཅྱིངས་ཤྱིང་མཛུབ་མོ་དང་

གུང་མོ་དང་སྲྱིན་ལག་གཤྱིབས་ཏེ་བརྐང་ནས་མཐེ་བོ་དག་གྱི་གདོང་སྦར་བ་ནྱི་དེ་

ལྟར་བ་ཁྱུང་གྱི་ཕག་རྒྱའོ། ཞེས་ཀང་འབྱུང་མོད་ཀྱི་ཤོང་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་དུ་མྱི་མཉམ་

ལག་པའྱི་མཐྱིལ་ལ་མཐེའུ་ཆུང་ཕན་ཚུན་བཅྱིངས་ཤྱིང་གཤོག་པ་སྦར་བ་སྒོང་སྐེས་

རྣམས་ཀྱི་སེ་ཞེས་འབྱུང་ལ། འགྱུར་གཞན་དེའྱི་རྒྱུད་དུ་ཡང་ཕྱི་རོལ་ལག་པའྱི་ཅེས་

པ་མ་གཏོགས་འད་སེ། རྩ་འགྲེལ་མ་མཐུན་པས་འགྲེལ་པ་དེ་དག་གྱི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་

པར་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་འབར་བའྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཅེས་པ་ནས། དུད་འགྲོའྱི་གདོང་

ཅན་རྣམས་ལ་བསན་པར་བའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༥ན།  གདངས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་
ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༣ན།  གདེངས    ཞྟོལ།་༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༤ན།  གདྟོངས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༦ན།  གྱི་སྤྱར    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༤ན།  གྱི་སྦྱར    བླ། ༼ག༽ 
དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༤ན།  ཀྱྱི་སྦྱར    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༤ན།  གྱི་སྦྱྟོར



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཕན་ཚུན་ཕད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་བཞྱི། ཕེབས་

པར་སྨྲ་བའྱི་ཕག་རྒྱ། རབ་ཏུ་སོད་པའྱི་ཕག་རྒྱ། དམ་ཚིག་གྱི་འདུས་པའྱི་ཕག་རྒྱ། 

ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་པའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་མཛུབ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་"མོའྱི
1
་

དབང་ཕྱུག་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་

ནས། ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕག་རྒྱའོ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ།  །གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་མཆུ་

དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཕག་རྒྱའྱི་

བར་མངོན་པར་མ་ཤེས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་སོས་པའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །གསུམ་

པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་མྱིང་མེད་ཀྱི་ལྕེ་ལ་རེག་ན། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་འདུས་

པའྱི་ཕག་རྒྱ་ངེས་པའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྐྲ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཤྱིན་ཏུ་ཁོས་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། ཁོས་པའྱི་ཕོ་ཉ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའོ་

ཞེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། བྱིས་པའྱི་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་གང་བྱིན་པ་དེ་དེས་བའོ། ཅེས་པ་ནྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་མྱི་སོན་པར་

ཕག་འཚལ་བར་བ་བར་གསུངས་པའྱི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་ནྱི་ད་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་ན་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་

གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་ཆོས་དང་ས་ལ་

སོགས་པའྱི་དེ་ཉྱིད་དབེ་བས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༣༩བ༢ན།  མྟོའྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༢ན།  མྟོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། སེན་མོ་ཅན་དག་གོ་ཅེས་པ་ནྱི་སེར་མོའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །རབ་ཏུ་

ཁོ་བོ་ནྱི་ཁོ་གཉེར་དང་སྱིནྡྷུ་ར་ནྱི་དེ་"འབྱུག
1
་པའྱི་གནས་པའྱི་གནས་སྱིན་དབུས་ལྟ་

བུར་མངོན་ནོ། །

བཞྱི་པ་སྒེག་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི། ད་ནྱི་སྒེག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་

མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། མུན་པ་བཅོམ་པ་དང་ནྱི་སོད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བདུད་

རྩྱིར་འགྱུར་ཞེས་པ་སེ་དེ་དག་ནྱི་ལག་ལེན་གྱི་སབས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཇྱི་ལྟ་བ་ཉྱིད་དོ། །

བཞྱི་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་བཀོད་པ་ཕག་རྒྱར་བསན་པ་ནྱི། 

དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་དང་རྩ་བ་ནྱི་སར་ཡང་སེ་སྔར་སོས་པར་མ་ཟད་

དེ་ནས་སོར་མོ་ལྔའྱི་དབེ་བས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་སེ་ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་

པར་བ། གཟུགས་ཅན་གང་དང་གང་གྱི་དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་རྣམ་འགྱུར་དང་

བཀོད་པ་ནྱི་སའྱི་སེང་དུ་སོར་མོ་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་པོ་སོ་སོ་བ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་གནས་ཚོད་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་བར་བས་པ་དག་ཀང་དངོས་པོ་སོ་

སོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་པའྱི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཏེ་མྱིག་ཤེས་ཀྱི་དངོས་ཡུལ་གྱི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལག་པའྱི་ཕག་རྒྱའོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱ་དང་དེའྱི་ལན་གྱི་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གཟུང་མྱི་ནུས་པར་

བསན་པ་ནྱི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བས་པའྱི་ལག་པའྱི་འདུ་

བེད་ཕག་རྒྱ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་སྙེད་མྱིག་ནྱི་རྣམ་པར་གཡེང་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༡ན།  འབྱུག    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་
སད། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༡ན།  བྱུག



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསལ་བའྱི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་ཤྱིང་མཐའ་ཡས་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བར་རུང་བར་

རབ་ཏུ་གྲགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་"གྱིས
1
་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་གྱི་གྲངས་མ་ལུས་

པ་རྒྱུད་འགྲེལ་དུ་བཀོད་པ་ལ་ནྱི་ངེས་པར་འཛིན་པ་སུ་ཡྱིས་ནུས་ཏེ་མྱི་ནུས་སོ། །

བཞྱི་པ་མངོན་ཤེས་མ་ཐོབ་པས་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་མྱི་བ་བར་བསན་པ་ནྱི་ལས་

ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐེད་རོགས་

ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་དངས་པའྱི་མངོན་ཤེས་མ་བསྐེད་པ་དེ་

སྲྱིད་དུ་ཕོ་ཉ་མོ་ནུས་པ་ཅན་རྣམས་ལ་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་ནྱི་བསན་པར་མྱི་བ་སེ། མངོན་

ཤེས་དེ་འད་བ་མ་སྐེས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པ་དེ་དག་གྱིས་ཕག་རྒྱའྱི་ལན་མཚན་ཉྱིད་

ཚང་བ་བསན་པར་མ་ནུས་པས་རྩོད་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ་དེ་ལས་འཆྱི་བ་སེར་

གྱི་གྲུབ་པ་མྱི་འབྱུང་བས་སོ། ཞེས་པ་སེ་ཕག་རྒྱའྱི་བརའྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཞྱི་ལྷག་

ལ་བརྟེན་ནས་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་མངོན་ཤེས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་

ཞྱིག་བསྒོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་མངོན་ཤེས་སྐེས་པ་སེ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་བསམ་

གཏན་གྱི་འབས་བུ་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པའོ། །དེས་ན་ཕག་རྒྱ་དང་དེའྱི་ལན་སོན་

པ་རོགས་པར་ནུས་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་ཕོ་མོ་ཁད་པར་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་སེ་དེས་ནྱི་ཕོ་ཉ་མོ་

ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་མ་མཐའྱི་མཚམས་ཀང་གོ་བར་ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལྟ་སངས་དང་བརའྱི་ངེས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ལྟ་སངས་ཀྱི་བར་

དང་། ཡྱི་གེའྱི་བརའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུས་ཏེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༣༨བ༡ན།  གྱིས    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༦ན།  གྱི
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ལྟ་སངས་མང་པོར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྱི་ལྟ་སངས། 

འཇྱིགས་པ་སོན་པའྱི་ལྟ་སངས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕོ་ཉ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལྟ་སངས་ཀྱི་བར་གསུངས་ཏེ། 

ཅེས་པ་ནས། ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའོའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་འཇྱིགས་པའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱི་ངེས་པ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་

ནས། སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་བདག་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ས་ཚོགས་ཡུམ་མོ་

ཞེས་བརོད་དོའྱི་བར་ལ། རྣལ་འབོར་པ་ལ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཟུང་འདྱི་དག་གྱིས་

སོ། ཞེས་པ་ནྱི། དཔེ་གཞན་ ཇོ། དུ་ཟུར་འདྱི་དག་གྱིས་སོ་ཞེས་ཟུར་བལྟས་ཀྱི་དོན་

དུ་བས་སོ། །བསྒོམ་པ་བདག་ནྱི་རབ་ཏུ་གཏུམ་མོ་ཞེས་དང་། ལག་པ་ཟུང་ལ་བལྟ་

ན་བདག་ནྱི་རབ་ཏུ་གཏུམ་མོ་ཞེས་ཤོང་འགྱུར་འདྱི་ལ་གཏུམ་མོ་གཉྱིས་འབྱུང་ཡང་

འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ་སྙྱིང་ཁར་ལྟ་བས་བསྒོམས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ་

ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབོར་པ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཞེས་པ་ནས། 

ལྟ་སངས་ཀྱི་བརའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ཏེ། གོང་དུ་ཕག་རྒྱ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ལྟ་སངས་

ཀང་མཐའ་ཡས་པར་སོན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ཡྱི་གེའྱི་བར་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་བར་ནྱི་དངོས་པོ་གང་གྱི་མྱིང་ཡང་ཡྱིན་

པ་དེའྱི་ཅེས་པ་ནས། དགོངས་པའྱི་སད་གཞན་ནམ་བར་ཡྱིས་རྱིག་པར་བའོ། ཅེས་
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པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །"འདྱིར
1
་དམ་ཚིག་དང་མྱི་ལྡན་

པའྱི་ནང་དུ་བར་ཡྱི་སད་དུ་སྨྲ་བར་གསུངས་ལ་རྒྱུད་གཞན་ནས་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་

པ་འདུས་པའྱི་ནང་དུ་སྨྲ་བར་གསུངས་ཏེ་གང་སྨྲ་བར་བ་བའྱི་བརའྱི་ཚིག་མྱི་འད་བའྱི་

ཁད་པར་དུ་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་པ་བཅུ་གཉྱིས་པ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་

མཉེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སོབ་"མ
2
་རྣམས་ཀྱི་སྦྱིན་པའྱི་དོན་དུ་

རང་གྱི་ལུས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆའྱི་ངེས་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་དྲུག་ཆ་

སྦྱིན་པའྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཡན་ལག་མཆོག་ནྱི་མགོ་བོ་སེ་སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ལྡན་པའྱི་བ་མ་ཅེས་པ་ནྱི་བ་མ་སངས་རྒྱས་དང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་རུང་ཡྱིན་པར་སོན་པ་ལ་མྱི་བའྱི། ལྡན་པའྱི་སྒས་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་དོན་དུ་བའོ། །ཟླ་བའྱི་ནང་དུ་ལན་ལྔ་

འདོད་པ་སྦྱིན་པ་ནྱི་སུམ་ཅུའྱི་དྲུག་ཆ་ལྔ་ཡྱིན་པས་སོ། །སྔགས་ཀྱིས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་

ཚུལ་ལ་བ་མ་ལ་དབང་དུས་དང་ལམ་དུས་སུ་དངོས་སམ་ཡྱིད་ཀྱིས་རྱིག་མའྱི་འདོད་

པའྱི་ཡོན་ཏན་སྦྱིན་པ་སེ་ཕུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་རྒྱུ་སྔོན་དུ་སོང་བ་མ་གཏོགས་པར་

བསལ་པ་མཐའ་ཡས་པ་དག་གྱིས་ཀང་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྒྱུ་མཐུན་

གྱི་འབས་བུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། དེ་མེད་པའྱི་སོང་གཟུགས་ལས་སྐེས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༡ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༥ན།  འདྱིར    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༥ན།  འདྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤༡བ༡ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༡ན།  པ
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མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པ་ཉྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་རྒྱུ་དེ་འད་བ་མ་

གཏོགས་པར་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ལྷན་སྐེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་

དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཆུང་མ་ལ་ཆགས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པས་རྒྱུ་དེ་

འད་བ་མེད་པའྱི་རྱིགས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་གནས་པ་བཅུ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གནས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐོག་མར་དབང་གཉྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་བསན་པ། 

དབང་གྱི་མཐར་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

སྙྱིང་རེའྱི་དབང་བསྐུར་བ་བསན་པ། ཀུན་"སངས
1
་ཀྱི་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སེམས་ཅན་གང་དག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྙྱིང་རེའྱི་དབང་

བསྐུར་བ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། དེ་དག་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་གཏང་བར་བའོ་

ཞེས་པ་ནྱི་སྙྱིང་རེའྱི་དབང་གྱིས་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དེ་ཡང་དངོས་གནས་

ལ་གྲུབ་པ་དང་མོས་པ་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ་པ་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་སེ་རྱིམ་

པ་དང་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་སབས་དང་འདྱི་འད་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པའྱི་བང་སེམས་ནྱི་གཙོ་བོ་ཁུ་བ་ཡྱིན་ཀང་ནང་གྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ཀ་

ཚོགས་པ་སེ་དེའྱི་འོད་ཟེར་ལྔས་རེག་པས་སེམས་ཅན་དེ་དག་གྱི་ལུས་དང་སེམས་

གཉྱིས་སྐུ་དང་ཐུགས་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པར་སྒོམ་པ་སེ་སྙྱིང་རེའྱི་དབང་བསྐུར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤༢ན༢ན།  སྤངས    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༦ན།  སྤྟོངས
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བ་ཙམ་ལ་ཡང་སྐུ་དང་ཐུགས་ཉྱིས་ཚོགས་བསྒོམ་པ་དགོས་ན་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་

"ལ
1
་ལྟ་ཅྱི་སོས། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་རས་རྣམས་མེད་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས། ཞེས་པ་ནས། 

དམན་པ་སྦྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་མྱི་བ་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དབང་གྱི་ངེས་པའོ། 

ཅེས་པའོ་འདྱིར་དབང་བཞྱི་པ་བསྐུར་པའྱི་ཚུལ་ལ། སོར་བསམ་གྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་

པའྱི་རྟགས་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལམ་གྱི་སོང་གཟུགས་

ཀྱི་སྐུ་དང་། སྲོག་འཛིན་གྱི་རྩའྱི་རྣལ་འབོར་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་འཕགས་པར་

ལྡན་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཉྱིས་ཚོགས་སོབ་མ་ལ་ཚིག་གྱི་སྒོ་ནས་བར་འཕོད་

དགོས་པར་གསུངས་པ། ངེས་པར་བས་ནས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་བ་ཁོ་ན་ལ་བ་ཡྱི། སྐུ་དང་ཐུགས་ཉྱིས་ཚོགས་ལ་བེད་པ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་རྒྱས་

བཀབ་པ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུད་འདྱི་དག་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ དོལ་སོགས། མྱི་

རྱིགས་པས་སུན་དབྱུང་བར་མྱི་བའོ། །དབང་འོག་མ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བསྐུར་བ་ཡང་

རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བས་དབང་བདུན་དང་དེ་ནས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་དེ་

བཞྱིན་དུ་བཞྱི་པ་བསྐུར་བར་གསུངས་པའྱི་གོ་རྱིམ་ངེས་པ་ཅན་གསུངས་པ་ཡང་

ངེས་པར་བས་ཏེ། དབང་བདུན་མ་བསྐུར་བའྱི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་མཆོག་དབང་

བསྐུར་བ་སོགས་བག་མེད་པར་མ་བེད་ཅྱིག །གལ་ཏེ་ཚུལ་དེ་ཀུན་སངས་ཀྱི་སོབ་

མའྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་ལས་དང་པོ་བ་གཞན་ལ་དབང་གྱི་གོ་རྱིམ་དེ་ལྟར་མ་ངེས་སོ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༡ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤༢ན༥ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༣ན།  -ལ
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ཞེས་ནྱི་པདྨ་དཀར་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གསུང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་རྱིགས་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་ཡང་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་དོན་དུ་ཞེས་སོགས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

བ་དེ་རྒྱུད་ལ་བསེན་པ་སེ་སྐེད་པའྱི་ཆེད་དུ་གང་ཟག་གྱི་རྱིགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལས་

རྒྱ་དགོས་པ་ལས་དེ་མྱི་རུང་ན་ལག་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་བརྒྱ་ཉེར་གཅྱིག་པ་རྩ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱིན་པར་བ་སེ། ཕག་རྒྱ་དེ་ལ་

རང་གྱི་སྙྱིང་གྱི་དབང་སོན། ཅེས་པ་ནྱི་ལས་རྒྱ་ལྟར་ཕོ་ཉའྱི་སེམས་བཟུང་བ་ལ་མ་

བལྟོས་པར་རང་གྱི་སེམས་ལ་རག་ལས་པའྱི་དོན་ཏོ། །ལག་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཡང་འདྱིར་

ནྱི་སབས་སོབས་ཀྱིས་དབང་དུ་སྦྱིན་པར་མངོན་ལ། ཡེ་ལེར་ནྱི་སྒོམ་དུས་སུའོ། །

ཀུན་སངས་ཀྱི་སོབ་མ་ལ་དབང་སྦྱིན་ཚུལ་ལ། སྔ་མ་ རང་། དག་དུས་འཁོར་བ་

ཀུན་ཤེ་ཞེས་བ་བས། ཁམས་པ་ཅྱིག་ལ་ཀུན་སངས་ཀྱི་དབང་བས་པའྱི་དུས་སུ་རོར་

དྱིལ་གྱི་ཚབ་མར་རོ་གོང་གཏད་པ་ན་སོབ་མ་དེ་ན་རེ། དབང་རང་ད་རེས་ལས་ཉོན་

མོངས་པ་མྱི་འོང་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་བདེན་ཏེ། དཔོན་སོབ་གཉྱིས་ཀ་ལ་མེད་ན་རོར་དྱིལ་

བསྒོམས་ནས་བྱིན་པས་ཆོག་ཅེས་ཟེར་རོ། །ཀུན་སངས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱི་ཐོག་མར་རྣལ་འབོར་མ་མཆོད་པའྱི་ཚོགས་འཁོར་གྱི་ཡོ་བད་མེད་པ་ལ་བས་

ཤྱིང་འདྱིར་ཡང་སེམས་ཡོད་མེད་ཀྱི་རས་གཉྱིས་དང་རྱིག་མ་གཟུགས་བཟང་ལྡན་

པ་འབུལ་དགོས་པ་ལ་དེ་དག་མེད་པ་ཡྱིན་གྱི། རོ་རེ་དྱིལ་བུ་དང་ཐྱིག་སྐུད་རྡུལ་ཚོན་

ཙམ་ཡང་དཔོན་སོབ་གང་གྱིས་ཀང་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཀུན་སངས་ཀྱི་དབང་མྱི་

རུང་སེ། དབང་དེ་ཉྱིད་ལ་ཡང་དབང་བདུན་བསྐུར་བར་གསུངས་ཤྱིང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དཀྱིལ་འཁོར་མེད་པར་དབང་བདུན་བསྐུར་དུ་གཏན་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིན་ཏུ་

ས་བ་"དག་གྱི
1
་སབས་སུ་ཡང་ཆེད་དུ་མ་བསམས་"པར

2
་ཅལ་ཅོལ་སྨྲས་པ་ན་དེའྱི་

སོབས་ཀྱིས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་དབང་གྱི་མཐར་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་བསན་པ་ལ་

གཉྱིས། སྔོན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་མཆོད་པ་བ་བར་བསན། དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་

གསོལ་བ་དངོས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བུམ་འཛིན་དང་སྒོ་སོ་སོའྱི་སོབ་

དཔོན་རྣམས་ལ་གོས་སྦྱིན་པ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནང་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་མཆོད་པ་

རྒྱས་པ་བ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་དབང་གྱི་མཐར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཅོད་པན་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་པར་

བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། སོད་ཀོར་ཏེ་སོད་གཡོགས་ཏེ་རས་

ཡུག་ཕན་སོགས་ཡྱིན་ལ་དེ་བུམ་པའྱི་མགུལ་བཅྱིང་དུ་བས་པ་ནྱི་བུམ་འཛིན་མ་

རྣམས་ལ་སྦྱིན་ཞྱིང་སོད་གཡོགས་དང་གོས་ཟུང་གཞན་ནྱི་སྒོ་སོ་སོའྱི་སོབ་དཔོན་

རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་རྱིགས་ལ་བདག་ཉྱིད་ནུས་པས། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༢ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༤༡ན༣ན།  དག་གྱི    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༣ན༦ན།  དགག

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༡བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༢ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤༣ན༦ན།  པར    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༡ན༣ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞེས་པ་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 

རོ་རེ་བཅྱིངས་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ རང་སོགས། རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་འདོད་ལ། གཞན་

དག་རོ་རེ་བསམས་པའོ་ཞེས་ དོལ། ཟེར་རོ། །དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཇྱིག་རྟེན་པ་

རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་གནས་སུའོ་ཞེས་པ་ནྱི་མཁས་པ་ རང་། དག །ཡེ་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་

འབངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་རྣམས་རང་གནས་

སུ་གཤེགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་གནས་པ་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་རང་རང་གྱི་

ཁྱིམ་དུ་རྡུལ་ཚོན་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། མཆོད་པའྱི་ངོ་

བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྡུལ་ཚོན་དག་པའྱི་ཆུ་ཀླུང་དུ་གཤེགས་

སུ་གསོལ་བའྱི་ཆོ་ག །རང་གྱི་གནས་སུ་དཔའ་མོའྱི་སོན་མོ་བས་ཏེ་མཆོད་པའྱི་ངེས་

པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་མཐའ་དག་རྡུལ་ཚོན་རྣམས་བུམ་པ་གོས་བཟང་པོས་ཀླུབས་

པའྱི་ནང་དུ་བཅུག་སེ་གླང་པོ་ཆེའྱི་སེང་དུ་གདུགས་དང་། ཅེས་པ་ནས། རྡུལ་ཚོན་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཆོ་ག་ལྷག་མ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་

རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དཔའ་མོའྱི་སོན་མོ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་དངོས། ཕྱི་ནང་

གྱི་རྣལ་འབོར་མ་གཉྱིས་མཆོད་པའྱི་ཕན་ཡོན། རྒྱུད་སོན་པའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ་

ཇྱི་ལྟར་བལྟ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་མཆོད་པ། གྲལ་དང་

སན་གྱི་ངེས་པ། ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བུས་བ་བ། དེའྱི་ཚེ་རྩོད་པ་བེད་ན་ཆད་པ་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སྦྱིན་པ། བཟའ་བཏུང་གྱིས་མཆོད་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པར་འོངས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། གཞོན་ནུ་

མ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་སེ་བུ་མོ་རྣམས་ལ་བྱིན་ནས་ཞེས་པ། ཁཎྜ་ཅེས་པ་ནྱི། འགྱུར་

མངས་སུ་ཀ་ར་ཞེས་འབྱུང་ དོལ། ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་སོབ་མར་བཅས་པ་མཐའ་དག་ཚོགས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་

ཅེས་པ་ནས། དེས་དབང་གྱིས་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་ལ་སོགས་པས་གདན་རྣམས་

སྦྱིན་པར་བ་བའོའྱི་བར་ཏེ། དེ་དག་འོག་ཏུ་བསོད་འགྲེལ་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་

བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལ་དགེ་སོང་རྣམས་ལས་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒན་པོ་

ཆོས་སོན་པ་པོ་དང་། མན་ངག་དང་ལྡན་པ་གཞན་ཡང་སེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་

མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། འདྱི་དག་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ། རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་བསྡུས་ཏེ་བརོད་ན། དཔའ་བོའྱི་སོན་མོ་ལ་དབུས་སུ་རྡུལ་ཚོན་

ནམ། བ་བྱུང་གྱིས་མཎྜལ་གྲུ་བཞྱི་པ་བས་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཤར་ལ་ཕོགས་

པའྱི་གཡས་སུ་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲལ་དང་། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་གཡོན་

དུ་གཙོ་བོའྱི་ཕག་རྒྱ་བཞག་པར་བ་ལ། དགེ་ཚུལ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ནྱི་བདེན་བལ་ནས་

བརྩམས་ཏེ་མེའྱི་མཐར་ཐུག་པར་བང་དུ་ཕོགས་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་

སོབ་དཔོན་ནྱི་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་རླུང་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་ལྷོར་ཕོགས་

པར་བ་སེ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་སྔ་མ་ དོལ། དོལ་འབང་། དག །གོང་མ་གཡས་གྲལ་དང་ཕྱི་

མ་གཡོན་གྲལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་བསོད་འགྲེལ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རྣལ་
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འབོར་མ་གཡོན་དུ་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ན་གཙོ་བོས་ཆང་མྱི་བཏུང་བ་དང་། རྒན་

པོ་རྨོངས་པའམ་མན་ངག་དང་ལྡན་པའམ། དཀྱིལ་འཁོར་གཞན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་

རྣམས་ཁྱིམ་གཞན་དུ་མཆོད་པར་བ་ཞྱིང་གཞོན་པ་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་

བོ་བ་བ་དང་དཔའ་མོའྱི་སོན་མོ་ལ་ཡང་གྲལ་སོགས་གོང་དང་འད་བ་ལ། ཚོགས་ཀྱི་

བདག་མོའྱི་གཡོན་དུ་ཐབས་བཞག་པར་བ་ཞྱིང་དེ་མེད་ན་གཙོ་མོས་ཤ་མྱི་བཟའ་

བར་གསུངས་སོ། །གཙོ་བོ་མངོན་པར་ཕོགས་པའྱི་ཤར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དབུས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབང་དུ་བས་པའམ། གཙོ་བོའྱི་དབང་དུ་བས་པ་གང་ཡྱིན་འོག་

ཏུ་དཔད་པར་བའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་གཞན་ཡང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་

ནྱི་ཅེས་པ་ནས། ཅྱི་སེ་ཕྱུང་བས་ཆད་པ་ཁས་ལེན་ན་ཆད་པའྱི་བདག་པོས་བཟའ་བ་

དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆད་པ་སྦྱིན་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

ལྔ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། 

ཅེས་པ་ནས། དཔའ་མོའྱི་སོན་མོའྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་བཟའ་བཏུང་སྔར་

ཏེ་དང་པོར་འཇོག་པའྱི་གནས་ནྱི། ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གནས་པ་ལ་ཤར་དུ་བས་པ་

དེར་བཞག་ལ། དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གཙོ་མཛད་པའྱི་

རྣལ་འབོར་མ་སོ་བདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བས་ནས་སམ་བུ་དང་པོ་དེར་བཟའ་བཏུང་

སོགས་དང་པོ་དབུལ་ལོ། །འདྱི་སམ་བུ་དང་པོར་གསུངས་པ་ལས་"ན
1
་ཚོགས་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི།་༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༤༢བ༦ན།  ན    སྐུ།་༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༦ན།  ནྱི
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གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་གསུམ་སམ་བུ་གཉྱིས་པར་རྱིགས་ལ། དེ་ལྟར་ན་གཙོ་

བོ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཤར་དང་བདེན་བལ་ནས་བརྩམས་པ་ལ་སོགས་

པ་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྱིམ་པའྱི་གྲལ་གཉྱིས་གཙོ་བོ་ལ་བལྟོས་པའྱི་བང་དུ་ཕོགས་པ་

དང་ལྷོར་ཕོགས་པར་མངོན་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་དགེ་སོང་གཙོ་བོ་དང་བཅས་པའྱི་སམ་བུ་

ནྱི་རྩ་གྲལ་དུ་གྲགས་པ་དང་གཞན་གཉྱིས་ཀང་གཙོ་བོ་ལ་བལྟོས་པའྱི་གཡས་གྲལ་

དང་གཡོན་གྲལ་དུ་འབྱུང་ངོ་། །ཚོགས་ཀྱི་སོན་མོའྱི་ཡོ་བད་ཤར་སྒོར་འཇོག་པ་ནྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆུ་བཞྱི་དང་དྱི་དང་མེ་ཏོག་ཤར་སྒོ་ནས་འབུལ་བ་དང་སྒོ་བསྟུན་

པའོ། །གལ་ཏེ་དཔའ་བོའྱི་སོན་མོ་ལ་གཙོ་བོའྱི་གཡོན་དུ་ཕག་རྒྱ་དང་དཔའ་མོའྱི་

སོན་མོ་ལ་གཙོ་མོའྱི་གཡས་སུ་ཐབས་འགོད་ན་དེ་གཉྱིས་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ལ་ཁད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ནྱི་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་བདེ་བས་དམན་ཅྱིང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མང་བ་སངས་པའྱི་

བཟའ་བ་དང་བཏུང་བས་དཔའ་པོའྱི་སོན་མོར་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཕྱི་ནང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་གཉྱིས་མཆོད་པའྱི་ཕན་ཡོན་ནྱི། ད་ནྱི་དགྲ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཇྱིགས་པ་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་བེད་པ་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། འདྱི་རྣམས་ནྱི་རྒྱ་ཆེར་ལེའུ་དང་པོར་བསོད་པའྱི་སྒོ་ནས་

བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །དེས་ན་འདྱིར་གསལ་བར་མ་བས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུད་སོན་པའྱི་རོ་རེའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་ཇྱི་ལྟར་བལྟ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་ལེའུ་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོག་མར་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་
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དེ་ལྟ་བུར་འབས་བུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི། ཅེས་པ་

ནས། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེས་སུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་པོ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པར་མཛད་པ་སེ་ཞེས་འད་ཡུལ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་

དང་སུ་ཞྱིག་འད་བ་ནྱི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ནྱི། ཅེས་

པ་ནས། ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་བར་བའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། དཔལ་

འདུས་པའྱི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པར་ཡང་འདུས་པའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དམ་པ་ནྱི་ཕོགས་

བཅུའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱིས་ཕག་བ་བའྱི་གནས་སུ་གསུངས་ལ། རྒྱུད་

གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ་ཡང་དེ་ལྟར་ཅྱི་རྱིགས་པར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་འགྲེལ་ཇྱི་ལྟར་

བརྩམ་པའྱི་ཚུལ་དང་། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ། རང་བཟོ་མྱིན་པ་དང་མན་ངག་

མཆོག་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་པར་རྱིགས་སོ། ཞེས་གོ་བར་མཛད་

པའྱི་ཆེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་

རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ལས། ཕག་རྒྱ་དང་

ལྟ་སངས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་དཔའ་བོའྱི་སོན་མོའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་བཤད་པ་སེ་དྲུག་པའོ།། །།

དེ་ལ་ཁ་བསང་བ་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་



དབང་ལེའི་འགེལ་བཤད་སྨད་ཆ། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཡྱིན་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཀང་མཚོན་པའྱི་ཕྱིར་ཉེ་བར་སྨྲས་པ། 

ཀ་མ་ལ་ཡྱི་བཅུད་བཟང་གསེར་སྦངས་དོག་པའྱི་ལག་གདུབ་དཔལ་ལ་སྲེད་

པའྱི་མ་དྷཱུ་ལྱི་དག་འདབ་བརྒྱའྱི་ཚོན་འཕོས་དྱི་མེད་ཤེལ་གྱི་འགྲམ་པ་གྲུགས་པའྱི་

གདུང་བས་"གཟྱིར
1
། །ཉྱིན་རངས་རྩེད་མོས་རྣམ་པར་དུབ་པའྱི་ལག་ལྡན་"ཕྲུག

2
་གུ་

རྱི་བོའྱི་འཕེད་ཀྱི་འདམ་བུའྱི་ནགས་ཚལ་གདོང་པ་འཕོས་པའྱི་ཆུ་གཏེར་དྭང་བར་ས་

ཞགས་བསྐོད་པས་ཅྱི་ཡང་དྭངས། །ཕྱི་རོལ་རྟོག་གེའྱི་བ་མ་ལ་ཐོས་ཡྱི་གེ་ཉུང་ངུའྱི་

མར་མེའྱི་རྩེ་མོས་དངོས་པོ་རྣམ་ཕེའྱི་རྩོད་ལ་"ཞེན་འདྱི
3
་ཕོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཀུན་

ཡོངས་མུན་པའྱི་རྭ་བར་གནས། །ཁང་ཁྱིམ་ཡོལ་བའྱི་ཕག་ཏུ་མཆོད་འོས་རྒན་པོའྱི་

རེས་སྐེས་མཆན་བུའྱི་ཕེང་བ་མུན་ཅན་གྱིས་ནྱི་དྱི་མེད་འོད་གཞུང་ཆ་ཤས་ཡོངས་

རོགས་ཟླ་བའྱི་ཁོང་བ་གྲྱིབ་མར་བས། །མྱི་སྨྲ་ལོག་བཤད་དྱི་མ་འཛིན། །ལེགས་

བཤད་ཆ་ཤས་རྣམ་པར་ཕ། །འགལ་"འདུའྱི
4
་རྒྱུ་སར་ཕུང་པོ་ཅན། །རྣམ་བཤད་

གཞན་ནྱི་ཟླ་ཚེས་མཚུངས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་། །བགྲོད་འོས་ཉྱིད་

དོ་བ་གག་ནྱི། །འཕུར་བར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས། །མཁའ་འདྱི་རྣམ་པར་རྟོག་མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༦བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༡ན།  གཟྱིར    སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༤བ༦ན།  གཟེར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༤བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤༦བ༢ན།  ཕྲུག    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༡ན།  ཕྲུ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་
ཞུང་། ༤༦བ༣ན།  ཞེན་འདྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༢ན།  ཞེས་ཏེ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༣ན།  འདུའྱི    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༦བ༤ན།  འདུས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཡྱིན། །གང་ཞྱིག་འདབ་བཟང་དབང་པོས་ཀང་། །ཆ་ཙམ་བགྲོད་མྱིན་མཁའ་ཡྱི་

དབྱིངས། །ཕ་རོལ་བལྟ་འདོད་ཕེ་མ་ལེབ། །མཁས་པས་ག་ཞའྱི་གནས་སུ་འོས། །ཁོ་

བོའྱི་རྣམ་དཔོད་ཐོགས་མེད་ནྱི། །ཀུན་ཁབ་མཐའ་དང་འགྲོགས་འོས་ཞེས། །ཤེས་

བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །ཁེངས་ལྡན་དེ་དག་མཐུན་པར་སྨྲ། །ཡབ་རེ་དམ་

པ་ཏོག་དཀར་ཅོད་པན་གྱིས། །མྱི་ཕམ་མཆོག་འདྱིའྱི་རལ་པ་རྣམ་བརྒྱན་པ། །དེ་

ཚེ་དགའ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ། །རྒྱལ་སྲས་གཞན་རྣམས་སྙྱིང་ལས་ཆུང་ངུར་

འདུག །དུས་གསུམ་ཀུན་མཁེན་"ཟླ་བ
1
་ཐུགས་རེ་ཡྱི། །རླུང་གྱི་བཞོན་པ་ཅན་རྣམས་

མ་བགྲོད་པའྱི། །གླྱིང་དེར་འདྱིར་འབད་དགེ་བ་ཉྱི་མའྱི་ཟེར། །ཞུགས་པས་བོ་མུན་

མཐའ་དག་འཕོག་གྱུར་ཅྱིག །

དབང་གྱི་ལེའུའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་རྣམ་པར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་

བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས། ལེའུ་གསུམ་པའྱི་བཤད་པ་རོགས་

སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།  །།

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། 
ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༦ན།  ཟླ་བ    བླ། ༼ག༽ དབང་ལེ་སད། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༢ན།  བླ་མ
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༄༅། །དུས་འཁོར་ཊིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ཞང་ཞུང་པ་
ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མ་ཤྲྱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲཱ་ཡ། རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་འཇའ་ཚོན་ད་བའྱི་གཞལ་ཡས་

ཁང་ཆེན་སྲྱིད་པའྱི་སྐེད་ཚལ་ར་བར་ཆགས་བལ་འདམ་རབ་མེད་པའྱི་འདམ་སྐེས་

ནྱི། །སར་བའྱི་ཟུར་ཕུད་རྐང་སེགས་ལ་ཆགས་རྒྱུ་སར་བདག་པོ་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་སར་

འཁོར་ལོར་འགྲོགས་བཏང་དེ་ལ་འགྲན་འདོད་ཉྱིན་བེད་ཀང་། །འོད་ཟེར་རལ་པའྱི་

ཐོར་ཅོག་མཆོག་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའྱི་ལྷ་རྣམས་ཞབས་སེན་ནོར་བུའྱི་ཅོད་

པན་རྒྱན་གྱིས་དེགས་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི། །མཚན་དཔེ་རོགས་པའྱི་རྱི་མོའྱི་

ལྟད་མོས་རྒྱལ་རྣམས་སྤན་ཡངས་རྱི་མོར་བྱིས་གྱུར་དེ་དག་ཕྱིན་ལས་སྙྱིང་ལ་གཡོ་

བ་མེད་གྱུར་ཅྱིག །

རྒྱལ་རྣམས་ཐུགས་རེ་ཉྱི་མའྱི་འོད། །རབ་"དམན
1
་གཏྱིང་ཟབ་ཁོན་པར་

ཡང་། །གསུང་ཟེར་སང་བ་བརྒྱ་འགོད་པ། །ཡོངས་འཛིན་རྱིན་ཆེན་སྒོན་རྣམས་

རྒྱལ། །ཐུབ་བསན་ས་ཆེན་ཁོར་ཡུག་ལ། །གདུགས་དཀར་གཅྱིག་འཛིན་གྲུབ་པའྱི་

རེས། །རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་བདུད་རྩྱི་ཡྱི། །ཐྱིགས་པ་མཆོག་རྣམས་སྙྱིང་ལ་བཀོད། །ལྷག་

མ་ལེའུའྱི་ཆུ་གཏེར་དུ། །རྣམ་དཔོད་པདྨོ་ཅན་བཀོད་པས། །མཁས་རྣམས་ཡྱིད་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན། ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  དམན    
བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  དམར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གླང་པོ་ཆེ། །ལྕགས་ཀྱུ་མེད་པར་བཟུང་བར་བ། །

བཞྱི་པ་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་པའྱི་

ཐབས་བཤད་པའྱི་ལེའུ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་

བ། ལེའུའྱི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྱི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཆོད་

པར་བརོད་པ་དང་། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འགྱུར་བེད་ཀྱི་

མཆོད་བརོད་དང་། འགྲེལ་ཆེན་མཛད་པའྱི་མཆོད་བརོད་དོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞན་དོན་གྱི་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུ་སྐུ་དང་གསུང་གཉྱིས་ལ་

བསོད་པ། སྐུ་བཞྱི་སོ་སོར་ཕེ་སེ་ཕག་འཚལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གཉྱིས་རོགས་པའྱི་མཐུས་གདུལ་བའྱི་

དོན་དུ་སྤྲུལ་པ་སེ་བསྐེད་པའྱི་སྐུ་དང་གསུང་གཉྱིས་ལས་སྔ་མ་ནྱི་གདུལ་དཀའྱི་

སེམས་ཅན་ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བོ་དམ་པ་མཁས་ཤྱིང་དུལ་བ་རྣམས་"ཀྱི
1
་དེགས་པ་

དང་བལ་བ་རབ་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་སྐུར་མཐོང་བར་མཛད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞྱིག་

གྱི་གསུང་"སཾ
2
་སྐྲ་ཏའྱི་སད་གཅྱིག་པུ་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་ནྱི་འཕགས་པ་དང་བོད་

ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་ཅན་རང་རང་རྣམས་ཀྱི་མོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་མཐུན་

1 *པར་མ་བཞྱི་གར་ཀྱྱི་འབྱུང་ཡང་། འྟོག་ཏུ། གྟོང་དུ་སྐེ་བྟོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་དྲེགས་པ་དང་བལ་བར་མཐྟོང་བར་གསུངས་པའྱི། 
ཞེས་འབྱུང་ལ། དྲྱི་མེད་འྟོད་དུ། སྐེ་བྟོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་དྲེགས་དང་བལ་བར་མཐྟོང་། ཞེས་འབྱུང་བས་ཀྱྱིས་ཡྱིན་སྙམ་མྟོ། །

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢ན༥ན།  སཾ    
སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢བ༣ན།  སམ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པའྱི་སེམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དེ་དག་སོ་སོ་ཀུན་གྱི་སྒ་སད་དུ་གོ་སེ་གདུལ་བ་གཞན་

དེ་དག་གྱི་རྣ་བར་སོན་པས་དམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཡང་དག་སོན་པར་བེད་པ་དེ་ལ་འདུད་

དོ། ཅེས་པའམ་ཡང་ན་ཁོ་ན་ཞེས་པ་སོན་པ་ཉྱིད་ལ་བས་ཏེ་དེས་སེམས་ཅན་གྱི་སད་

ཀྱི་གྲངས་ཇྱི་སྙེད་ཡོད་པའྱི་གྲངས་ཀྱི་གསུང་གྱིས་ལམ་སོན་པ་ལ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྐུ་བཞྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་བསན་པ། སྐུ་བཞྱི་ཀའྱི་བདག་ཉྱིད་

གཙོ་བོ་ལ་ཕག་འཚལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཚན་དཔེ་དང་སོབས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་

ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་སོད་རུང་གྱི་མོས་

པ་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་དག་མ་དག་རང་རང་གྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་

པའྱི་གདུལ་བའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གང་ཞྱིག་གདུལ་བའྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཀུན་

གྱི་སད་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའྱི་སྒས་ཆོས་སོན་པ་གསུང་ཀུན་བརོད་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་

གྱིས་བདག་ཉྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་

དབང་གྱིས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྐུ་འདྱི་ནྱི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དོ། །མྱི་རྟག་པར་བདེན་པ་མྱིན་ཅྱིང་རྟག་པར་བདེན་པ་མྱིན་ལ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་

མྱིན་ཅྱིང་དུ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མྱིན་པ་དང་དངོས་པོར་བདེན་པ་མྱིན་

ཅྱིང་དངོས་པོ་མེད་པར་བདེན་པའང་མྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་འདྱི་ནྱི་མཚན་འཛིན་གྱི་

དམྱིགས་རྟེན་དང་བལ་ཞྱིང་གློ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་ཆོས་

སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་བའོ། །སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་དང་སྙྱིང་རེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་ངོ་བོ་དབེར་མེད་འབལ་མྱི་རུང་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་ཆགས་པ་དཀར་ཕོགས་ཆ་བཅོ་
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ལྔའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པ་སངས་པ་དང་ཆགས་བལ་ནག་ཕོགས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཉམས་པ་

རྣམ་པར་སངས་ལ། ཤེས་རབ་རྐང་པའྱི་རྱིས་སུ་ཆད་པ་མྱིན་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་རྱིས་སུ་

ཆད་པ་ཉྱིད་ཀང་མྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་སེ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལས་གཞན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་སེ། ཞྱི་བ་ཅེས་

པས་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་གཙོ་བོའྱི་སྐུ་ནྱི་གོང་དུ་སྐེ་བོ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེགས་

པ་དང་བལ་བར་མཐོང་བར་གསུངས་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་སྐུར་བསན་ཏེ། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ཞྱི་བ་ཁོས་པ་ནྱི་རོ་རེ་ཤུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྩ་ཞལ་དག་པོ་དང་སག་ལྤགས་

འཛིན་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་སྐུ་འོང་བ་ སྤན་རས་གཟྱིགས་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་ལྟ་བུ་དང་པདྨ་ད་བའྱི་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་

བའྱི་སྤན་རས་གཟྱིགས་དམར་པོ་ཞྱི་བ་སག་གྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན་ལྟ་བུ། མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའྱི་འགྲེལ་བཤད་ནྱི། ཞེས་པ་རྐང་པ་དང་པོར་

བས་པའྱི་རྐང་པ་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གོང་འོག་བསོལ་བར་བ་སེ་དེ་ལྟར་ན་རྐང་པ་

ལྔ་ཀ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལེའུའྱི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་པའྱི་སྒོ་ནས་

མཚམས་སྦར་བ། གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་དེའྱི་ལན་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་དགོད་པ། 

གསོལ་བ་བཏབ་པའྱི་དོན་མདོར་བསྡུས་ལྔས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པའྱི་གྲོང་གྱི་ལྷོ། ཅེས་པ་ནས། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དང་པོས་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བསན་པར་འགྱུར་བ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 
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དཀྱིལ་འཁོར་"གློ
1
་བསང་གྱི་ཤར་སྒོའྱི་མཐའ་ན་རྒྱུད་སྡུད་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁང་པ་

ཟུར་དུ་ཡོད་པར་སོན་ཏེ། གཞན་དག་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྒྱལ་བ་སྐེད་མཛད་བདག་གྱི་དབང་བསྐུར་བདུན་པོ་རྣམས་

དང་། ཅེས་པ་ནས། འོག་མྱིན་གྱི་སྲྱིད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པར་གཟུགས་ཀྱི་བསྒོམས་

པས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་སད་དུའོ་ཞེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། འདྱིར་ཟླ་བ་བཟང་པོས་དབང་བདུན་དང་བཅས་པའྱི་

དབང་གོང་མ་རྣམས་ཐོབ་པར་གསུངས་ལ། དབང་བདུན་པོ་གང་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཡང་གོང་རྣམས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའྱི་སེང་

དུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འོག་ཏུ་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་གྱི་དབང་

ཕྱུག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་ནས་རྒྱལ་པོ་གོ་དྲུག་དང་བཅས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་

གསུངས་ཤྱིང་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་དེ་ནྱི་རྱིགས་ལྡན་གྲགས་པས་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་

སོགས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཡང་འདའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཁ་ རང་དོལ་སོགས། ཅྱིག །ད་ལྟའྱི་

དབང་རྣོན་ལ་མཆོག་དབང་འབའ་ཞྱིག་བསྐུར་ནས་རོགས་རྱིམ་བསྒོམས་པ་ཉྱིད་

ཀྱིས་མཆོག་འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསུང་བའྱི་སོབ་མ་དེ་དག་ནྱི་ཟླ་བཟང་ལས་ཀང་མཆོག་

ཏུ་གྱུར་པ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་ངོ་མཚར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་དོན་ནྱི། སོན་པ་ཆགས་བལ་གྱི་སྐུའྱི་

རྣམ་པ་སངས་ནས་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣བ༦ན།  གྟོ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣ན༦ན།  བླྟོས
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འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པར་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་སང་བར་མཛད་པའོ། །འདྱིའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ནྱི་

མྱི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་རབ་གཏུམ་མའྱི་བར་དངོས་སུ་སོས་པ་དང་གཞན་

ཡང་ལྷ་སོ་སོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་གཅྱིག་དང་འོག་མྱིན་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་

དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་གསུངས་པ་གཉྱིས་དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་སྔ་

མ་མཆོག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དོར་ནས་ཕྱི་མའྱི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་

སེ་སྨྲ་བར་མྱི་བའོ། །ཕྱི་མའྱི་སབས་སུ་གཟུགས་ཀྱི་བསྒོམ་པས་ཞེས་ཁད་པར་དུ་

མོས་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྷའྱི་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་གཉྱིས་ཀྱི་

ནང་ནས་སྔ་མ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པ་སོན་པར་བས་ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། །ཚིག་དོན་

ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

མདོར་བསྡུས་དང་པོ་བསྲུང་བ་དང་སྱིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

མདོར་བསྡུས།

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། བསྲུང་བ་དང་སྱིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས། བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྱི་མདོར་བསྡུས། སྲོག་དང་ལྷ་བསྐེད་

པའྱི་མདོར་བསྡུས། བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་མདོར་བསྡུས། 

ལས་ས་ཚོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་

བའྱི་གཙོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། གང་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་གནས་བསན་པ། སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་

ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། མཚམས་སྦར་བ། ཕྱི་ནང་གྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་
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ལོ་ངོས་བཟུང་བ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ལམ་གྱི་ཆྱིངས་བསན་པ། གཞན་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོ་གཙོ་བོར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་དུས་རྣམ་པར་དག་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་བརྟག་

པ་སེ་རྱིམ་པ་དང་པོར་བསྒོམ་ཚུལ་མདོར་བསན་ནས་གསུངས་པ་ཟླ་བའྱི་སྐུ་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སེ་ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ། ཉྱིན་མོ་དང་ཉྱི་མ་དང་རོ་རེ་དང་རྡུལ་ནྱི་

ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཡྱིན་ཀང་བསམ་པའྱི་དབེ་བས་མཚན་མོ་དང་ཟླ་བ་དང་ཁུ་

བ་དང་པདྨ་སེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ལ་ཐབས་ཤེས་དེ་དག་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་

བསོམས་པའྱི་སྤྱི་ཙམ་པ་ནྱི་འདྱིར་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་དུས་ཞེས་བ་སེ་དེ་ནྱི་གཞན་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་སྦར་བར་བའོ། ཞེས་རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཕོགས་ལས་

གསུངས་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་སོགས་དག་

ལས་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་སྤྱིར་ཏེ། རྒྱུད་སེ་ཐུན་མོང་བའྱི་ཚུལ་

གསུངས་པ། ཕྱིའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་གཞན་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་ནྱི་ཐབས་དང་

ཕྱི་རོལ་གྱི་མཚན་མོ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཏུ་རབ་ཏུ་གྲགས་ཏེ། དེ་

བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ལྟར་ནང་ལ་ཡང་ཉྱི་མ་དང་འད་བ་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་སོགས་སྐེས་པ་

རྣམས་ནྱི་ཐབས་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཟླ་བ་ལྟར་ཨུ་མ་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་བུད་མེད་ནྱི་

ཤེས་རབ་མར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་ཅེས་པ་ནས། བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་འཁོར་ལོ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། དེ་ལ་ཕྱི་དུས་ཀྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཁོར་ལོ་ནྱི་ཕྱི་རུ་ལོ་གཅྱིག་དུས་སུ་བས་པ་ལ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཆུ་ཚོད་ཉྱིས་

ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ནྱི་དེའྱི་འཁོར་ལོ་དང་ནང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་ནང་གྱི་ཉྱིན་

ཞག་གཅྱིག་དུས་སུ་བས་ཏེ་དབུགས་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་འཕོ་བ་བཅུ་

གཉྱིས་ནྱི་འཁོར་ལོའ།ོ །ཁ་ སག ཅྱིག །ཉྱིན་མོ་དང་ཉྱི་མ་དང་རྡུལ་ནྱི་བསམ་པའྱི་དབེ་

བས་ཐབས་རོ་རེ་སེ་དུས་སོ། ཞེས་དང་། ཉྱིན་མོ་ནྱི་ལུས་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ཀང་བསམ་

པ་ཐབས་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་སོགས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་སྨྲ་སེ་འོག་

ཏུ་བརྟག་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྦང་གཞྱི་སྐེ་འཆྱིའྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་སུ་བསན་པ། སྦོང་

བེད་སྐེ་བ་དང་འཆྱི་བ་སྦོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་སུ་ངེས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྦང་གཞྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་གནས་ཚོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་

དུས་གཉྱིས་པོ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་འཇྱིག་པ་སེ་འཆྱི་

བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའོ། །སྔ་མར་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་

འདྱིར་ཡང་གསུངས་པ། ཕྱི་ནང་གྱི་དུས་གཉྱིས་པོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རེས་འགའ་འབྱུང་

པོ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྤོ་བ་སེ་བསྐེད་པར་བེད་ཅྱིང་རེས་འགའ་དུས་གཉྱིས་པོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་རྟག་ཏུ་སྡུད་པ་སེ་འཆྱི་བར་བེད་དོ། །དུས་དེ་དག་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པ་ནྱི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྐེ་འཆྱི་སྦོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་ཉྱིན་མཚན་ཏེ་

ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །འདྱི་གང་ལས་

དངས་པའྱི་ཁུངས་ནྱི་སྔ་མ་ རང་དོལ་ཕོགས། དག་གྱིས་མ་སྨྲས་ལ། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྱི་

ཚིག་ལྟ་བུར་མངོན་ཡང་བརྟག་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་སྦངས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས་སུ་ངེས་པ་དེ་ལྟར་ན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

འདྱིའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་སྦངས་གཞྱི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྐེས་

བུ་ཆེན་པོའྱི་སྐེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་སེ་འཆྱི་བ་རྣམ་པར་ཉམས་པ་སེ་སྦོང་བའྱི་དོན་དུ་

རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམ་པ་བཞྱིའྱི་རྱིམ་

པས་རྱིམ་པ་དང་པོ་བསྒོམ་པར་བའོ། །ཁ་ རང་ངམ། ཅྱིག །འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་

རོགས་རྱིམ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་རྱིམ་པས་བའོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སབས་འཆོལ་བ་སེ། 

འདྱི་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སྦང་གཞྱི་སྦོང་བེད། སྦོར་བའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི་གཙོ་བོར་བར་དོ་སྦོང་བ་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱིས་འབེད་

ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང་པོར་ཡང་ཁད་

པར་ཡོད་དོ། །

འདྱིར་ཡང་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བསྐེད་རྱིམ་ལ་སྐེ་འཆྱི་སྦོང་བའྱི་

རྣལ་འབོར་གཉྱིས་ལས་ཟུར་དུ་བར་དོ་སྦོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་མེད་དེ། སྦངས་གཞྱི་

བར་དོ་ལ་ཡང་སྐེ་ཤྱི་གཉྱིས་སུ་ངེས་ལ་དེ་ནྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་པོ་དེས་སྦོང་བར་

འགྲེལ་ཆེན་ཉྱིད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལུགས་འདྱི་ལ་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་

བའྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་སྔ་མ་ནྱི། ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་

མངོན་བང་ལྔ་བསྐེད་ཀྱི་སབས་དང་མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པར་དང་པོར་སོང་ཉྱིད་བང་

ཆུབ་ཅེས་པ་ནྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཤྱི་བའྱི་མཐར་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དོར་ནས་སྐེ་

བའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་བར་གང་ཡྱིན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་སད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པོ་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་མཐོང་བ་ཞེས་སོགས་སུ་གསུངས་ཏེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དེར་བཤད་པར་བའོ། །བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བ་མྱི་བཞེད་པ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་བདུན་པར་སྲོག་རྩོལ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཤྱི་འཕོས་

པ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་སྐེ་བ་གཞན་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པས་ཁབ་པར་གསུངས་ལ་གཞན་

ཡང་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་དང་རྒྱུ་དང་གང་དུ་བལྟ་

བའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་ཞྱིབ་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་རག་ལས་མོད་ཀྱི་སབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་འདྱིར་མ་བཀོད་དོ། །འགྲེལ་ཆེན་གྱི་སབས་འདྱི་དག་གྱིས་ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་བེད་

དང་བཅས་ཏེ་གསལ་བར་གསུངས་ཀང་སྔ་མ་མཐའ་དག་གྱིས་ནྱི་ཕོགས་ཙམ་ཡང་

མཐོང་བར་མྱི་ནུས་པས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་མགོ་རྨོངས་པ་འཛིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་གཟུགས་བརྟག་པའྱི་ངེས་པ་ནྱི་ཟླ་བའྱི་སྐུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་

ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་པུ་དེ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། འདྱིར་

གཙོ་བོ་ས་ཚོགས་མདོག་ཏུ་གསུངས་པ་འཆད་འགྱུར་ལ་ཁ་འཕངས་ལ་དེ་ཡང་། 

རྒྱུད་དུ་ཞལ་ནྱི་ས་ཚོགས་མདོག །ཅེས་པ་ལྟར་ཞལ་བཞྱི་པོ་ཁ་དོག་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་

གྱི་སྤྱིའྱི་སྐུ་མདོག་ནྱི་སྔོན་པོའ།ོ །བདུད་བཞྱི་ནྱི་གཞུང་གཞན་ལས་གཞན་བཤད་

ཀང་འདྱིར་ནྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་སེང་གྱི་སྒྱིབ་པ་བཞྱི་ལ་བེད་

ལ། དེ་ཡང་གཡོན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དག་པོ་མནན་པའྱི་ཟླས་དངས་

ན་སྒྱིབ་པ་ཡང་བག་ཆགས་ཀྱི་ཆར་གྱུར་པ་ཤེས་སྒྱིབ་ལ་བའོ། །སྲྱིད་ཞྱི་རོ་མཉམ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྒྱིབ་པ་མེད་པས་ཞེས་འབྱུང་བས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལ་སོགས་པར་

བཤད་པ་དང་འདའོ། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་གང་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་གནས་བསན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་འདྱི་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་

གནས་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། བསྲུང་བ་བས་ནས་ཞེས་པ་སེ་གནས་ཀྱི་ངེས་པའོ་

ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པས་ཞེས་

པ་ལ་འགྱུར་མངས་སུ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ཞེས་

འབྱུང་ དོལ། ཟེར་ཡང་འདྱིའྱི་ལས་རྣམས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ལས་སུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་

དཀྱུས་ཉྱིད་ལེགས་སོ། །མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུང་གྱི་མཆོད་རྟེན་

ལྟ་བུའོ་ཞེས་ དོལ། དོལ་འབང་། ཟེར་རོ། །གྲུབ་པའྱི་གནས་ཉེར་བཞྱི་ལ་སོགས་པར་

ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དངོས་གྲུབ་འཛག་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དོན་དུའོ། །བཟང་པོའྱི་གནས་

ནྱི་ཕྱུག་ཅྱིང་རྒྱས་པའྱི་གྲོང་ངོ་། ཞེས་ རང་། དོལ། དོལ་འབང་། ཟེར་རོ། །

འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ནྱི། ཁམས་གསུམ་དང་སྲྱིད་པ་གསུམ་དུ་སང་

བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོང་གཟུགས་ལ་གསུངས་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་

དོན་དུ་མངོན་ནོ། །གང་ན་ས་སྐོང་ཆོས་ལྡན་ཞྱི། ཞེས་སོགས་ནྱི་རྩ་རྒྱུད་ལས་དངས་

པར་སྔ་མ་ དོལ་ཕོགས། དག་འདོད་དོ། །ཁ་ དོལ་ཕོགས། དོལ་འབང་། ཅྱིག །འདྱི་དང་འོག་

ཏུ་སྐེད་མོས་ཚལ་ལམ་རྱི་བོ་དག་ནྱི་ཞེས་སོགས་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་འདྱི་བསྙེན་པའྱི་

གནས་དང་འོག་མ་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་ལ་དགོངས་པའོ། །བདེ་མཆོག་བསོད་འགྲེལ་

དང་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་གནས་ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་བསྡུས་དོན་འགོད་པ་ན་གང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་བསན་པ། ཞེས་བས་

ཤྱིང་འགྲེལ་པར་ཡང་འདྱིར་སྒྲུབ་པའྱི་གནས་གསུངས་པ་ཞེས་བྱུང་བས། འདྱིའྱི་

གནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ནས་བསྙེན་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པ་ཁས་བངས་དང་འགྲེལ་
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ཆེན་གཉྱིས་ཀ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དངོས་གྲུབ་

དང་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་བསྒྲུབ་པ་བསྙེན་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གནས་

ལ་ཞེན་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དང་བསོད་འགྲེལ་

གཉྱིས་པའྱི་གནས་ལ་ཞེན་པ་ཡང་དགག་དགོས་པས་གནས་གཞན་བསན་དགོས་

ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐུག་པ་མེད་པའྱི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་

པས་འདྱི་གཉྱིས་དང་ངེས་སོ་སོ་བའྱི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། བསྲུང་བའྱི་འཁོར་

ལོ་ལ་སོགས་པ་ནས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་སྤོ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་དང་པོ་

བཤད་པ། བ་ན་མེད་པའྱི་མཆོད་པ་ནས་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་དང་གདོང་དག་པར་བ་

བའྱི་ཚུལ། སྙྱིང་ཁའྱི་ས་བོན་ལས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཁ་དག་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། བདུད་

བསྐྲད་པ་བས་ཏེའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་ལྷར་བསྐེད་པའྱི་སྙྱིང་ཁར་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་དགོད་པ། ཁ་

ལ་སོགས་པ་དག་པ་བ་བ། རོ་རེའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཚོགས་ཞྱིང་སྤན་དང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆོ་གས་ཞེས་པ་

ནས། ཁ་དོག་ལྔ་རྣམས་རྣལ་འབོར་པས་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་པཾ་ཡྱིག་
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ནྱི་པདྨའྱི་མྱིང་ཡྱིག་དང་པོ་ཐྱིག་ལེས་བརྒྱན་པ་དང་པདྨ་འདྱིར་ཁ་དོག་དམར་པོར་

བས་པ་ལྷ་དབང་དུ་སྡུད་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ལ་དབང་ལེར་ལང་ཁུར་བས་པ་ནྱི་ལས་ས་

ཚོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དོ་ཞེས་སྔ་མ་ རང་དོལ་ངམ། དག་ཟེར་རོ། །ཟླ་བ་རོ་རེའྱི་གདན་

དུ་བེད་པ་ནྱི་རོ་རེ་གཙོ་བོའྱི་ཕག་མཚན་ཡྱིན་ཅྱིང་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་གཙོ་

བོ་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་སེང་དུ་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་ཞྱི་བ་རྣམས་

འགོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ལ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྔོན་དུ་ཁ་ལ་སོགས་པ་དག་པར་བས་ནས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། དེ་

ལྟར་ཁ་ལ་སོགས་པ་དག་པར་བས་ནས། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། མཁས་པ་ རང་། 

དག །བདུད་རྩྱི་རྱིལ་བུ་ཁ་དག་པ་དང་། མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱས་ལུས་དག་པ་དང་། སོང་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྔགས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཡྱིད་དག་པའོ་ཞེས་གསུངས་ལ། ཚིག་དོན་

གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རོ་རེའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཞེས་

པ་ནས། ཟླ་བའྱི་རོ་རེ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། 

མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་འོད་ཟེར་བཀུག་ནས་ཟླ་བ་ལ་གཞུག་པ་ནྱི་སྤན་དངས་ཟྱིན་པའྱི་

འོད་ཟེར་དེ་མེ་ཏོག་རྱིང་པ་འད་བར་དགོངས་སམ་བརྟག་ལ་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་བ་ན་མེད་པའྱི་མཆོད་པ་ནས་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གནས་པ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བ་ན་མེད་པའྱི་མཆོད་པ་སོགས་

བདུན་ཇྱི་ལྟར་བ་བ། ཐུན་མོང་གྱི་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསེན་པའྱི་ཚུལ། འཆྱི་

བ་ཆོས་སྐུར་འཁེར་བའྱི་རྣལ་འབོར་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྱིས་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་བས་ནས་ཞེས་པའྱི་བར་

ཏེ་གོང་དུ་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ཚེ་ཕག་འཚལ་བསྐུལ་བ་གསོལ་གདབ་མ་བྱུང་ཡང་། དེ་

ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་སོགས་དོན་བསྡུའྱི་སབས་སུ་འབྱུང་བས་དགོས་པར་

ཤེས་སོ་ཞེས་གསུངས་ལ། མཆོད་ལྷ་སྤོ་བ་ན་འདྱིར་རོལ་གར་གཉྱིས་ཐོག་མར་སྤོས་

ལ། དབང་ལེར་དྱི་ཕེང་གཉྱིས་ཐོག་མར་སྤོས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁ་ རང་། ཅྱིག་

འདྱིར་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྱི་སྐེ་རྱིམ་དང་། དབང་ལེར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཐོག་མར་སྤོས་ནས་སེང་འོག་གྱི་མཇུག་ཏུ་སྤོ་བ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་"
1
རྣམས་མཆོད་ལྷའྱི་

གཙོ་བོའ་ོསྙམ་དུ་དགོངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་ དོལ། དོལ་ཕོགས། དག །འདྱིར་

བཤད་པ་འདོད་པ་དེ་ཉྱིད་དང་འད་བ་ལ་དབང་ལེར་གསུངས་པ་སྤྱི་དང་མཐུན་པས་

སོ། །འོན་ཀང་བདག་བསྐེད་དང་འབེལ་ན་འདྱི་དང་མདུན་བསྐེད་དང་འབེལ་ན་

དབང་ལེ་ལྟར་བ་བར་མངོན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་ཆུ་བཞྱི་

སོགས་མཆོད་པ་རྣམས་གོ་རྱིམ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

འདྱིར་ཡང་སྤོ་བ་དང་མཆོད་པའྱི་གོ་རྱིམ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་གང་ལྟར་བས་ཀང་རུང་བའྱི་

དོན་ནོ། །ཕོགས་དང་སེང་འོག་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་མཆོད་ལྷ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁད་

པར་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་འབེད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །སྱིག་བཤགས་ལ་

སྐབས་འགྲོ་སོས་པ་ནྱི་རྟེན་གྱི་སོབས་མཚོན་པའོ། ཞེས་བུ་སོན་གསུང་སེ་ཤྱིན་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩ན༢ན།  -ལྷ་
མྟོ་    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨ན༡ན། +ལྷ་མྟོ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལེགས་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དན་པར་བས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། མ་རྱིག་པ་

དང་ལྟ་བའྱི་ཟག་པ་སངས་ནས་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། ལམ་ཐུན་མོང་བ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་

གང་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱུད་ལ་ཇྱི་ལྟར་བསྐེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་རེའྱི་གསུང་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་

རྱིམ་པ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་ལ། ཡེ་ལེར་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བར་ཡང་ཅུང་ཟད་

བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྒྱུད་

འགྲེལ་འདྱི་དག་ཏུ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦར་བ་དང་གཞན་གྱི་ཡང་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་

པ་ཉྱིད་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ལས་ཕྱི་ཆོས་མཐུན་དང་། ནང་སྦང་གཞྱི་བས་ནས་

བསྐེད་རྱིམ་བསྒོམ་པ་སབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། འདྱིར་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་གསུངས་

ཀང་མ་གསུངས་ལ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡང་མྱིན་ཅྱིང་བསྒོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡང་མྱིན་

པས་ལོག་པར་གཟུང་བར་མྱི་བའོ། །དེ་ཡང་ཕྱི་རུ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཁམས་སྔ་མ་

སོངས་ནས་རོའྱི་རྡུལ་གྱི་བར་དུ་དོར་ཏེ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཡོངས་སུ་འཛིན་

ལ། ནང་དུ་འཆྱི་སྲྱིད་སད་ཅྱིག་ཐ་མས་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་རགས་པ་དོར་ཏེ་བར་སྲྱིད་

དང་སྐེ་སྲྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཛིན་ནོ། །གཞན་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྱི་འཆྱི་བ་སྦོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་ཐ་མལ་གྱི་ཕུང་སོགས་ཀྱི་སང་ཞེན་

དོར་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་

རོ་རེ་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་བེད་དོ། །དེ་ཉྱིད་འདྱིར་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤྱིང་སབས་ཀྱི་དོན་

ཡང་ཡྱིན་ལ་རྱིམ་པ་དང་པོར་འདྱི་ལྟར་བསྒོམས་པའྱི་འབས་བུ་རོགས་རྱིམ་གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  372  

སབས་སུ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་འགྲུབ་བོ་

ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་བཤད་པ། རྣམ་ཐར་སྒོ་

བཞྱི་ངོས་བཟུང་བ། རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱིའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དངོས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྱི་བསྒོམ་པར་བ་སེ་ཞེས་པ་ནས། མངོན་

པར་འདུས་མ་བས་པ་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། རྒྱུ་བ་བཅུད་མྱི་

རྒྱུ་བ་སོད་དང་བཅས་པའྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ཡྱི་དོན་གཅྱིག་

དུ་བལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ནས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་

པའྱི་ལྟ་བ་ངེས་ནས་བསྒོམ་པར་བ་སེ། དངོས་པོ་མེད་པ་བསྒོམ་པ་མེད། ཅེས་པ་

ནས། འདྱིའྱི་དོན་སོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་དང་དགག་བའྱི་ཚད་འཛིན་སོགས་ནྱི་"འདྱི
1
་མ་

ཐག་འཆད་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

དྲུག་པ་ལས་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་བ་དགོས་ཏེ་འདྱི་ནས་མཇུག་མ་རོགས་ཀྱི་བར་

ལ་ཚིགས་བཅད་དྲུག་པ་མ་གཏོགས་འདྱི་སྒོས་སུ་འཆད་པའྱི་ཚིག་མྱི་འབྱུང་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །རྐང་པ་བཞྱི་པོ་འདྱིར་གསུངས་པ་དང་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེར་འད་བར་མདོར་

བས་དང་མདོ་བསྲེ་དང་རྣམ་གཞག་རྱིམ་པ་ལ་སོགས་པར་འབྱུང་ངོ་། །སྒོན་གསལ་

དུ། རྐང་པ་དང་པོ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། གཉྱིས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་

དང་། ཐ་མ་གཉྱིས་སོན་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦར་ཏེ་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་རྐང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༤ན།  འདྱི    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩ན༡ན།  དེ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་བཞྱི་པོ་རེ་རེས་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་སོན་པར་བ་དགོས་ཤྱིང་། འོག་ནས་

འབྱུང་བའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་ན་དང་པོས་སོང་ཉྱིད་དང་གཉྱིས་པས་སོན་མེད་དང་གསུམ་

པ་དང་བཞྱི་པས་མཚན་མ་མེད་པ་དང་མངོན་པ་འདུས་མ་བས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་དང་

སྦར་ལ་ཚིག་མགོ་ལ་དཀྲྱིས་པའྱི་འབྲུ་འཇོམས་ནྱི་ཚད་ལྡན་གྱིས་བཤད་པ་མ་མཐོང་

བས་དཀའ་བ་སང་ངོ་། །སྔ་མ་ རང་། དོལ་ཕོགས། དག་འདྱིར་སོར་སྡུད་ལ་སྦར་ནས་

འཆད་ཀང་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བབས་ན་བསྐེད་རྱིམ་བསྒོམ་རེས་ཀྱི་སྔོན་

དུ་སོར་སྡུད་བསྒོམ་དགོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོ་རེའྱི་ཚིགས་བཅད་རེ་རེ་ལ་

ཡང་བསྐེད་རོགས་ཀྱི་བཤད་པ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཕག་རོར་བསོད་

འགྲེལ་དང་ནཱ་རོ་འགྲེལ་ཆེན་དུ་རོགས་རྱིམ་སོན་པའྱི་སབས་སུ་སོར་སྡུད་ལ་སྦར་ཏེ་

གསུངས་སོ། །སོང་པ་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་བདེན་སོང་ལ་ཆོས་ཅན་མྱི་འད་བའྱི་

སྒོ་ནས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་དང་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྒོ་བཞྱི་དང་དེའྱི་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་བཞྱིའྱི་ཁད་པར་མྱི་འད་བས་སོར་ཤེས་པར་བ་སེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྱིས་ལ། ཁད་པར་དུ་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་འཆྱི་

སྲྱིད་ཐ་མ་ལ་གསུངས་ཏེ་དེ་ངེས་པ་གལ་ཆེ་ལ་ད་དུང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སབས་

འདྱི་དག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་མྱི་རྒྱུ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ཁམས་གསུམ་"པ
1
་དང་། མཐའ་དག་

འགྲོ་བ་འདྱི་ནྱི་ཞེས་ཆོས་དང་གང་ཟག་རྣམས་སོང་གཞྱིར་མཛད་ནས་རང་བཞྱིན་

གྱིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་ཞེས་གྲགས་པའྱི་ཟབ་མོའྱི་ལྟ་བ་རང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧བ༦ན།  པ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༦ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩བ༢ན།  པྟོ
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རྒྱུད་པ་མན་ཆད་མྱི་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ངེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་སོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་གཞྱི་དུས་ལ་འཆྱི་སེམས་

གཉྱིས་ཀྱིས་སྲྱིད་པར་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མངོན་བང་ལྔ་ལས་སྐེས་

པའྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷའྱི་སྐུ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་སད་དུ་དེའྱི་

རྒྱུར་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་

ཏེ། དེ་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་དངོས་པོའྱི་ངོ་བོའམ་རང་བཞྱིན་ནམ་ཆོས་ཉྱིད་དེ་སོང་གཞྱི་

ནྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བས་ན་འགྲོ་བ་ཤེས་བ་མཐའ་དག་འདྱི་རྣམས་ནྱི་ཡྱིན་

ཅྱིང་དངོས་པོ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་དམན་ཞེས་པ་རང་བཞྱིན་དང་དངོས་པོ་དང་ཡོད་

པ་རྣམས་ཀྱི་སད་དོད་སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞྱིན་ལ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་འགྱུར་སྐོན་ཏེ། རང་

བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱིས་རྣམ་པར་དམན་ཞེས་བ་ལ་དེ་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

རྟགས་ཀྱི་དགག་བ་ཕ་མོ་བཀག་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་

རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བཞག་སེ། དེ་ལས་འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་འཇྱིན་རྟེན་

ལས་འདས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོན་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་

པར་ཐར་པའྱི་སྒོ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་མེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་གཞན་ཕན་སྙྱིང་རེ་དེ་དག་ཀང་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་དོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་མཚན་མ་མེད་པའྱི་རྣམ་ཐར་ནྱི་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་སངས་

རྒྱས་སུ་བའོ་ཞེས་པ་རྒྱུ་སེམས་བསྐེད་ལ་བདེན་པའྱི་མཚན་མའྱི་དམ་བཅའ་མེད་

པ་སེ་ངོ་བོ་འབས་བུ་རྒྱུ་མཐའ་དག་དེ་ལྟར་རྣམ་ཐར་གསུམ་དུ་ཤེས་ནས་དེ་བསྒོམས་
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པའྱི་བ་བས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་བེད་པའྱི་སད་དུ་དེ་ལྟར་ན་བ་བེད་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་

པ་བསྒོམ་པར་བ་སེ་མྱིའྱི་བདག་པོ་སོང་པ་ཉྱིད་བསྒོམས་པའྱི་རེས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་པ་སེ་ཇྱི་ལྟར་བསྒོམ་ན། སྦང་གཞྱི་

ལ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་འཆྱི་སྲྱིད་དང་བར་དོའྱི་འཆྱི་སེམས་གཉྱིས་ཀྱིས་བར་དོ་དང་སྐེ་

སྲྱིད་ཀྱི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་གཞན་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་འཆྱི་བ་སྦོང་

བའྱི་རྣལ་འབོར་དང་དེའྱི་འབས་བུ་སྐེ་བ་སྦོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་སེ་དེ་ནྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་བསན་པའྱི་སད་དུ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཙོ་བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་

པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །

ཁ་ ངམ། ཅྱིག །འདྱིར་གཙོ་བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་ཞེས་པའྱི་འགྱུར་"ན
1
་

འོག་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་གསུམ་ཀ་ཐུགས་རོ་རེར་བཤད་པ་དང་འགལ་

བས་མྱི་ལེགས་ལ། རྭས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་པའྱི་འགྱུར་ལེགས་པར་སྨྲ་མོད་ཅྱི་ཡང་

མྱིན་ནོ། །སྔ་ རང་དོལ་སོགས་ངམ། མ་ཕལ་ཆེ་བས་ནྱི། གང་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་

ལས་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་པ་གང་ལ་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་ཡང་མ་ཤེས་ཤྱིང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༡ན།  ན    
སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༥ན།  ནྱི
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འདྱིར་ཡང་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མ་གཏོགས་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་སོང་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་གཏམ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་མེད། ཅེས་པ་མཚན་མེད་དང་

འགྲོ་བ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་པར་བའོ་ཞེས་པ་སོན་མེད་ལ་སྦར་

བས་སོང་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་ནོར་ཞྱིང་། ཡང་སྲྱིད་གཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ལ་

མགོ་རྨོངས་ཏེ་ཅྱི་ཡང་མ་སྨྲས་སོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །མངོན་པར་འདུས་མ་བས་པ་

སོང་པ་ཉྱིད་ཀང་དོན་གྱིས་བསན་ཞེས་པ་ཙམ་ཟེར་རོ། །ཁ་ སག་འབང་། ཅྱིག །ཡང་

སྲྱིད་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའྱི་སད་དུ་ཞེས་པ་ལ་བར་དོའྱི་སྲྱིད་པ་སྦང་བ་དང་མ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་སྲྱིད་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་མཚན་མའྱི་དམ་

བཅའ་མེད་པ་སེ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་ནས་འབས་བུ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ཐམས་

ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པས་རྣམ་ཐར་བཞྱི་པོ་མཐའ་དག་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཞེས་

མཁས་པའྱི་བཤད་པ་ཡོངས་རོགས་མ་ལྕྱིགས་པར་ཆ་ཤས་ཉུང་ངུ་གཟུང་སེ་སྨྲ་

བར་བེད་དོ། །སབས་འདྱི་དག་སོང་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་འགྲུབ་

ཚུལ་མྱི་འཆད་པར་ཡང་སྲྱིད་ལེན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་སང་ཕོགས་ལྷའྱི་འཁོར་

ལོ་གཟུགས་སྐུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ཡང་མ་གསུངས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྒོ་ཞེས་

པའྱི་སྒོའྱི་དོན་བཤད་པས་སྐེ་འཆྱི་སྦོང་བའྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲོ་

ཚུལ་ལ་ངེས་པ་ཁད་པར་ཅན་སེར་བའྱི་ཆེད་དུ་མཛད་པར་མངོན་ནོ། །མཁས་པ་ 

རང་། དག །འདྱིར་མོས་པ་ཡྱིད་བེད་དང་རོགས་རྱིམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡྱིད་བེད་དོ་

ཞེས་སྨྲ་བ་མྱི་འཐད་དེ། དགག་པ་རྟོགས་པར་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། འཆྱི་དུས་སུ་གཉྱིས་སང་རགས་པ་བསྡུས་པ་དང་མཐུན་
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པར་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱི་བསྒོམ་པ། སོང་པ་ཉྱིད་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའྱི་

སྔགས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་ལྷའྱི་ཕུང་པོ་གཟུང་

བ་དང་། འཁོར་བའྱི་ཕུང་པོའྱི་སང་ཞེན་ཡོངས་སུ་སང་བའྱི་སད་དུ་འཆྱི་བ་སྦོང་བའྱི་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པ། ཆུ་ཡྱིས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་

ཡང་མངལ་ནས་སྐེས་པ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་ས་

རླུང་དང་པོར་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་ས་རང་གྱི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའྱི་

ཆུ་སོབས་རྒྱས་པ་ཡྱིས་སའྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མེ་རྡུལ་རྣམས་ཉམས་པར་བེད་དོ། །དེའྱི་

ཕྱི་ནས་ཏེ་རེས་སུ་ས་རང་གྱི་མེ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་འཛིན་མ་དག་ནྱི་སྲ་བ་ཉྱིད་སངས་

ཏེ་ལན་ཚྭ་བཞྱིན་དུ་བཞུ་བར་གྱུར་ནས་ཆུ་རླུང་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་ས་ཆུའྱི་

དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སེ་ས་ཆུ་ལ་ཐྱིམ་པར་ངེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆུ་ཡྱིས་མེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བསྒོམ་པ་དང་

པོར་འདྱིར་ནྱི་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་སོམ་བརྩོན་དག་གྱིས་བ་སེ་ཆུ་མེ་

ལ་ཐྱིམ་པ་དང་མེ་རླུང་ལ་ཐྱིམ་པ་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྱིམ་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་དང་

མཐུན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དགོས་པར་དེས་ཤེས་སོ། །དེ་ནས་སྦང་གཞྱི་ལ་རླུང་གྱིས་

སྦར་བའྱི་མེས་ནྱི་ཆུ་བོ་སེ་ཆུ་ཀླུང་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་བསམ་པར་བེད་དོ། །དེ་ནྱི་ཆུ་

མེ་ལ་ཐྱིམ་པའོ། །དེ་ནས་རླུང་གྱི་རླུང་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་མྱི་སང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ནྱི་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྱིམ་པ་ཞེས་བའོ། །ནང་སྦང་གཞྱི་དང་ལམ་ལ་རླུང་ནམ་མཁའ་

ལ་ཐྱིམ་པའྱི་ཐ་སྙད་མེད་ཀང་ཕྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་རླུང་གྱི་རྡུལ་ནམ་
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མཁའྱི་རྡུལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་མཐུན་དང་། རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞྱིའྱི་རླུང་གྱི་ཁམས་

ཀྱི་ཚོགས་མྱུར་དུ་རྣམ་པར་ཉམས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྱིམ་པ་ནྱི་དེ་ནས། 

སེམས་ནྱི་མེ་སེ་ཉྱི་མས་ཁབ་པའྱི་ཉྱིན་མོའྱི་སང་བ་དང་མུན་པ་སེ་མཚན་མོའྱི་སང་

བ་གཉྱིས་གང་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་མཐའ་མ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པ་སེ་ས་ཚོགས་པར་སང་བའྱི་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་རྣམས་གཉྱིས་སང་རགས་

པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་དབུས་ཀྱི་ས་སོང་པ་

ཉྱིད་ལ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་སང་མ་ལུས་པར་ནུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཉམ་པར་

གཞག་པ་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱི་བསྒོམ་པར་བ་སེ། མཉམ་པར་འཇོག་པའྱི་སེམས་ནྱི་ཀུན་

གཞྱིའྱི་མྱིང་ཅན་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །

བར་དོ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་འཆྱི་སེམས་ལ་ཡང་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་

སྙད་ཀྱིས་གོང་འོག་རྣམས་སུ་མང་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་ནྱི་འཆྱི་སྲྱིད་ཐ་མའྱི་སེམས་

ལ་ཡང་འད་བས་དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ནྱི་མེ་དང་མུན་པའྱི་མཐའ་ལ་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་

བལ་བ་ཞེས་པའྱི་སེམས་ནྱི་འཆྱི་སེམས་གཉྱིས་པོ་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ངོར་ཉྱིན་མཚན་

གྱི་མཐའ་ཐོ་རངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལྟ་བུ་གཉྱིས་སང་རགས་པ་ལོག་པ་ནྱི། 

སྦང་གཞྱིའྱི་འཇོག་ཚུལ་དེ་ནྱི་འདྱིར་གསལ་བར་གསུངས་པས་གོ་བར་ནུས་ལ། དེར་

མ་ཟད་མངོན་པར་འདུས་མ་བས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སོང་གཞྱི་ཡང་འཆྱི་སེམས་གཉྱིས་པོ་

ཡྱིན་ཏེ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་དུང་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་ཆུ་ཡྱིས་མེ་

ཉམས་པར་བེད་དོ་ཞེས་སོགས་ཆུ་ཀླུང་མེ་ལ་ཐྱིམ་པ་སོགས་སུ་གཟུང་སེ་དེ་ལ་སྐོན་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སོང་བར་འདོད་ནས་འདྱི་ལྟར་སྨྲ་སེ། དུས་འཁོར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་འཆྱི་རྱིམ་ཐམས་ཅད་

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པ་ལ་འདྱི་དེ་དང་མ་མཐུན་ནོ་ཞེ་ན། སོད་མེ་ཆུ་

རླུང་གསུམ་གྱིས་འཇྱིག་ལ་ནང་གྱི་གནད་བད་མཁྱིས་རླུང་གསུམ་གྱིས་གཅོད་པས་

འདྱིར་ཆུས་འཇྱིག་པ་དང་བསྟུན་པའམ་ཆུ་རླུང་གཉྱིས་ཀས་འཇྱིག་པ་དང་བསྟུན་པའོ། 

ཞེས་གསུང་ཡང་། ལུགས་འདྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འཇྱིག་ཚུལ་དང་བསྟུན་ན་

སྐོན་སོང་དེ་ཉྱིད་ཀང་དུས་འཁོར་བའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་མྱི་སང་ལ་ཁོ་བོས་སྔར་

བཤད་པ་ཉྱིད་ཚིག་དོན་གཉྱིས་ཀ་ལ་འགྲྱིག་ཅྱིང་ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་དངས་པའྱི་ཕྱིར། 

དེ་ལྟར་ཁས་བང་བར་བ་ཡྱི་སྐོན་སོང་བའྱི་དུབ་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བེད། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྱི་སྔགས་འདྱི་བརོད་པར་བ་སེ་ༀ་ནྱི་ཨ་

དང་ཨུ་དང་མ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་སེ་ཡྱི་གེ་དེ་གསུམ་གྱིས་རོ་རེ་གསུམ་མཚོན་ལ་

དེ་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་མགོ་འདེན་པའོ། །ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད། ཛྙཱ་ན་ནྱི་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་

ནྱི་རོ་རེ་སེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉྱིས་པོ་གཉྱིས་སང་ཕ་མོ་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ཏོ། །སྭ་

བྷཱ་བ་རང་བཞྱིན། ཨཱཏྨ་ཀོຌ་བདག་ཉྱིད། ཨ་ཧཾ་ནྱི་ངའོ་ཞེས་པ་སེ་གཞན་རྣམས་དེ་

དང་འད་བ་ལ། ཨ་ནྱི་མཱྱི་ཏ་ནྱི་མཚན་མ་མེད་པ་ཨ་པྲ་ཎྱི་ཧྱི་ཏ་ནྱི་སོན་པ་མེད་པ། ཨ་

ན་བྷཱྱི་"པཾ
1
་སྐཱ་ར་ནྱི་མངོན་དུ་བེད་པ་མེད་པའོ། ཞེས་པ་ངག་ཏུ་བརོད་ནས་དེའྱི་དོན་

བསྒོམ་སེ་དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕ་རབ་

ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་གཉྱིས་སང་རགས་པ་ལས་འདས་པ་སེ་བསྡུས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠ན༢ན།  པཾ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༡༣ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༡༤ན༥ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༡༢བ༡ན།  སཾ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་

བསགས་པའྱི་སོད་བཅུད་ཀྱི་སང་བ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ངེས་དོན་མེད་པ་ནྱི་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདས་པའྱི་དོན་ཏོ། །སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་ཞེས་པ་ལ་རྭ་

འགྱུར་དུ་གཟུགས་བརན་ཞེས་བསྒྱུར་ཡང་དེ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་ལེགས་ཀྱི་འགྱུར་མངས་

སུ་རང་བཞྱིན་ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ལ། དེ་ཡང་རཱུ་པ་ཅེས་པ་གཟུགས་དང་རང་

བཞྱིན་གཉྱིས་ཀ་ལ་འགྲོ་ཡང་ཕྱི་མ་སབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་མང་

དུ་སྨྲས་སོ། །དོན་འདྱི་དག་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་སུ་མདོར་བསྡུས་འབྱུང་ལ། ལམ་གྱི་

གནད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་ཡང་མཚམས་སྦོར་དང་སྦང་གཞྱི་ལ་སྦོར་བ་དང་འགྲེལ་པའྱི་

ཚིག་གྱི་ནུས་པ་འདོན་པ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་བརླྱིང་བར་སང་བས་ལེགས་པར་དཔད་

པར་བའོ། །གང་ཡང་འཆད་བེད་མཚན་མོ་ཡྱིས། །བུང་བ་མཐའ་དག་འཐོམས་གྱུར་

པ། །དེ་ཚེ་རྒྱུད་འགྲེལ་པདྨོའྱི་གཉེན། །དཔོད་བཟང་ཚེ་འདྱི་མཁའ་ལ་སང་། །བེད་

པོའྱི་མཛུབ་རྩེས་ངོ་མཚར་འདྱིའམ། །རྱི་མོ་འགོད་པར་མ་ནུས་ཏེ། །སྐེངས་པའྱི་

གདོང་ནྱི་གས་གྱུར་པ། །འཁོར་ལོའྱི་མགོན་ལ་འགྲན་པ་བཞྱིན། །

གཉྱིས་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་རེས་

སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས། གནས་དང་བསྲུང་བ་དང་སྱིག་པ་བཤགས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་བཤད་པ་སེ་དང་པོའ།ོ། །།



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  381  

མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པ་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས།

ཆོས་དབྱིངས་རྡུལ་མེད་དྱི་མ་དང་། །བལ་བ་ནོར་བུའྱི་མེ་ལོང་ངོས། །ཀུན་

མཁེན་པྱིར་གྱིས་བྱིས་པ་ཡྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ། །རྱིགས་ཚུལ་

རྱིན་ཆེན་དོ་ཤལ་འཛིན། །མང་ཐོས་མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོ་རོགས། །འདྱི་ཡྱི་མདོར་

བསྡུས་སྱིན་ལེགས་ཀྱི། །བརྟན་པ་འཕོག་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡོད། །

གཉྱིས་པ་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། སྤྱིའྱི་

མཚམས་སྦར་བ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རང་གཞན་གྱི་ལྟ་བའྱི་འདོད་པ་མདོར་བསན་པ་ཕྱིན་ཆད་མདོར་

བསྡུས་རེ་རེ་ཞྱིང་འགྲེལ་ཆེན་མཛད་པའྱི་མཆོད་བརོད་རེ་གཞན་ལ་བྱུང་ཡང་གཞན་

མ་བྱུང་བ་ནྱི་དོན་གྱི་འབེལ་དབང་བཙན་པར་བས་པའྱི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་སོགས་

གང་ཡྱིན་དཔད་པར་བའོ། །མཚམས་སྦར་འདྱི་ནང་སྦང་གཞྱི་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་ན། 

འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་བདག་ཆད་ཀྱིས་དོགས་པའྱི་འཇྱིགས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་

སྐེ་སྲྱིད་གཅྱིག་བངས་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་པའྱི་བོའྱི་འཕེན་པ་ཤུགས་ཅན་གྱིས་མངལ་

ལ་སོགས་པར་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བར་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། གཞན་འབས་དུས་

ལ་ད་ནྱི་སྔོན་ལམ་ལ་སོབ་པའྱི་གནས་སབས་རྣམས་སུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཁམས་

རགས་པའྱི་གཟུགས་སྐུར་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་ལྡང་བར་བའོ་སྙམ་པའྱི་སོན་ལམ་
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ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་དང་གཟུགས་སྐུ་དེ་ཡང་ཐ་མལ་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་དོན་དུ་ཡུམ་གྱི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་

པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྣལ་འབོར་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གནས་པ་གསུམ་པའྱི་དུམ་བུ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་

རྒྱས་པར་བཤད་པ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མཚམས་སྦར་བ། རྣལ་འབོར་དང་པོ་

གཉྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉྱིས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གཉྱིས་བསྐེད་ཚུལ་བཤད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྙྱིང་རེའྱི་དབང་བསྐུར་བ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་བཤད་པ། བརྟེན་པ་

ལྷ་བསྐེད་པ་བཤད་པ། བསྐེད་རོགས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཁད་པར་བཤད་པ། ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་

གྱི་ཁད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦར་བའྱི་སྒོ་ནས་

འབྱུང་བ་རྱིམ་བརྩེགས་བསྐེད་ཚུལ་བཤད་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་རྣམ་དག་

དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ཆོས་འབྱུང་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དང་སྦར་བ། 

འབྱུང་བ་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་དགུ་ཕྱི་དང་སྦར་བ། ཆོས་དགུ་པོ་ནང་དང་སྦར་

བ། ཁང་བརྩེགས་དང་གུར་བསྐེད་པ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྱིར་ཕྱི་དང་ནང་དུ་ཆོས་

འབྱུང་བསྐེད་པ་མཚོན་པའྱི་མཚན་མ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་དང་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་མོ། །དེ་གཉྱིས་འཆད་པ་ནྱི་མྱིའྱི་ཡུལ་ལ་ལྕགས་རྱི་རོ་

རེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ནང་གྱི་ནམ་མཁའ་སེང་འོག་གཉྱིས་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་
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དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིབས་བཅུ་པ་ཟླུམ་པོ་སེ་ནང་དུ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་སྐེ་གནས་སོ། །ཁ་ 

སག ཅྱིག །རྩྱིབས་བཅུ་ནྱི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ནོ་ཞེས་པ་ནྱི་འབེལ་མེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལས་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གྲུབ་པར་བསམ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུའོ་ཞེས་པའྱི་

བར་ལ། སྔ་མ་ དོལ། དོལ་འབང་། ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཞེས་པ་གོང་འོག་གཉྱིས་དང་

འབྱུང་བཞྱི་རྱི་རབ་སོགས་ཀྱི་ཚད་བསན་པས་འཁྲུལ་ཏེ། གཞུང་འགྲེལ་འདྱི་དག་ཕྱི་

རོལ་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་གྲུབ་ཚུལ་འབའ་ཞྱིག་བསན་པར་འདོད་དོ། །མཁས་པ་ བུ། 

དག །བ་མ་རོར་རྒྱལ་ན་རེ། འབྱུང་བ་རྱིམ་བརྩེགས་བསྐེད་པ་སྔ་མ་ནྱི་དབྱིབས་སོ་

སོ་བ་ཡྱིན་ལ་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྱུར་ནས་བསྐེད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དབྱིབས་ཟླུམ་

པོ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་པ་འདའོ། ཞེས་བཀོད་དོ། །དེ་ལ་ལུགས་དང་པོས་ནྱི་ཕྱི་དང་

གཞན་གཉྱིས་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་གཏན་མ་གོ་ཞྱིང་། གཞན་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་འབྱུང་བ་

རྱིམ་བརྩེགས་ཟུར་ནས་བཙལ་དགོས་སོ། །

ལུགས་གཉྱིས་པས་ཕྱི་དང་གཞན་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཏེ། བསྒོམ་བའྱི་

རླུང་ཟླ་གམ་མེ་གྲུ་གསུམ་སོགས་སུ་ཞེ་བས་ཁས་བངས་ནས་བྱི་བ་དང་ཕྱིའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བས་སོ། །རླུང་དཀྱིལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་བསན་པས་ཕྱི་རུ་

འཁྲུལ་ཞྱིང་གཞུའྱི་རྣམ་པ་དང་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་ཟླུམ་པོ་ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་བསྒོམ་བའྱི་རླུང་གྱི་དབྱིབས་སོགས་འཁྲུལ་ཏེ་འཁྲུལ་བ་རྒྱུད་མར་བས་

སོ། །ཕྱི་དང་གཞན་གཉྱིས་སྦར་ཏེ་གསུངས་པའྱི་ཁད་པར་ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་

ཕེ་ན་རླུང་དཀྱིལ་ཐད་ཀའྱི་རྒྱ་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ནས་རྱི་རབ་ཀྱི་
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སེང་འོག་གྱི་ཚད་སོགས་ནྱི་ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་སེ་བསྒོམ་

བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཚད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ནའང་མངོན་

རྟོགས་བསྒོམ་པ་དང་ངག་ཏུ་བརོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། རྒྱ་ཚད་དེ་ཡོད་པའྱི་

ཕེད་དཀྱིལ་རྣམས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསྒོམ་པའྱི་དོན་ཏེ་འོག་ཏུ་ཡང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་འབུམ་ཕག་བཞྱི་པ་སོགས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཁད་པར་

ནྱི་ས་བོན་སོ་སོ་ལས་བསྐེད་པ་དང་སེང་འོག་རོ་རེས་མཚན་པ་དང་རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་

གྱི་པདྨ་དང་དེ་ཐམས་ཅད་ཞུ་ནས་�ྃཾ་གྱི་ཡྱི་གེར་གྱུར་པ་ལས་སར་ཡང་བསྐེད་པ་

སོགས་སོ། །

དབུས་སུ་འབྱུང་བཞྱི་སོ་སོའྱི་མཚན་མ་ནྱི་ཕྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་རླུང་དཀྱིལ་ལ་

སོགས་ལ་སྒོས་སུ་མ་གསུངས་པས་གཞན་གྱི་དབང་དུ་བེད་དགོས་པར་མངོན་

ནོ། །ལུགས་འདྱིར་ཕྱིའྱི་རླུང་དཀྱིལ་སོགས་ལ་དབྱིབས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་གསུངས་

ཏེ། འོག་གཞྱི་རླུང་དཀྱིལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་པོ་སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་ནྱི་

ཁམས་ལེའྱི་མདོར་བསྡུས་བརྒྱད་པར་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་འཁོར་ཡུག་ཏུ་

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཟླུམ་པོར་གསུངས་ལ། ཡང་མདོར་བསྡུས་དེ་ཉྱིད་དུ་འཛམ་གླྱིང་

ཆེན་པོའྱི་གླྱིང་བཞྱི་པོ་སོ་སོའྱི་མཚན་མ་ཤར་དུ་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟླ་བ་ཕེད་པ་

ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སྔ་མའྱི་དབྱིབས་དང་འབྱུང་བ་རྱིམ་བརྩེགས་མཐུན་ལ་

ཕྱི་མའྱི་དབྱིབས་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ལ་སོགས་པ་དང་། རྩ་འཁོར་

སོ་སོའྱི་དབྱིབས་སོགས་ཀང་མཐུན་ནོ། །བསྒོམ་བའྱི་འབྱུང་བཞྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རྣམས་ཕྱིའྱི་ཕྱི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོར་འད་བ་ལ་དབུས་སུ་གཞུའྱི་རྣམ་པ་དང་གྲུ་གསུམ་
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པ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོའྱི་དབྱིབས་མྱི་འད་བའྱི་མཚན་མ་རེ་ཡོད་པའོ། །མཁས་ རང་། 

པ་དག །དབུས་དང་པོར་སེང་འོག་གཉྱིས་ཀར་གཞུའྱི་རྣམ་པ་སོགས་བེད་པར་བ་མ་

དཔལ་ལྡན་ཞེས་བ་བ་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་བཀྲ་ཤྱིས་ནྱི་རྱི་མོ་ལ་གཡུང་དྲུང་

འཁྱིལ་བ། སན་ལ། འགྱིའུ་ཧང་། གཟའ་ལ་མྱིག་དམར། ཟས་ལ་ཞོ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་འདྱི་ནྱི་གཡུང་དྲུང་ངོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ནཱ་ད་ལས་དུས་མེའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་སེར་པོ་བསྐེད་པར་འགྲེལ་པར་དོན་གྱིས་གོ་བས་མ་གསུངས་ལ། རྒྱུད་དུ་ནྱི། 

ཟླ་བ་ཉྱི་མ་མེ་རྣམས་ནྱི། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་གྱི་པདྨ་ལ་

སོགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་སྒོས་ཀྱི་གདན་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། ཚིག་

དོན་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་དག་ནང་དུ་ནྱི་སྔར་ཕྱི་དང་གཞན་གཉྱིས་སྦར་ཏེ་གསུངས་པའྱི་

ཆོ་གའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྱིམ་པས་སྦར་བ་ལ། ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་གོང་དུ་མའྱི་

ཆོས་འབྱུང་གྱི་ནང་གྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་དང་མཐུན་ལ། མའྱི་ལུས་ལ་དཔྲལ་བར་

རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། ཅེས་པ་ནས། ལྟེ་བ་ནས་གསང་བའྱི་པདྨའྱི་མཐར་ཐུག་

པའྱི་མཐོ་དམན་གྱི་ཆ་ནྱི་ལྷུན་པོ་ཆེན་པོའ།ོ །རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་གྱི་པདྨ་ནྱི་གསང་བའྱི་

པདྨ་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། དེའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དང་སུམ་ཆ་སུམ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཚད་ནྱི་འོག་ནས་འཆད་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་པདྨ་བཞྱིན་ནོ། །བཤང་བ་དང་

གཅྱི་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའྱི་རྩ་གསུམ་འདུས་པ་ནྱི་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ། གསང་བའྱི་པདྨའྱི་རྩ་དབུས་མའྱི་ལྟེ་བར་གཡས་

གཡོན་གྱི་རྩ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྱིངས་པས་འདུས་པའོ། །གསང་བར་རྩ་
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དེ་གསུམ་འདུས་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡེ་ལེའྱི་མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པར་གསུངས་ཏེ་

དེར་བརོད་པར་བའོ། །དུས་མེ་ནྱི་དུས་མེའྱི་རྩ་དུང་ཅན་མ་ཉྱིད་དང་ཆོས་མཐུན་བ་

དགོས་ལ། སྔ་མ་དང་ཟློས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྩ་གསུམ་འདུས་པ་དང་དུང་ཅན་མ་རྐང་

པའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་གསང་བའྱི་པདྨ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་པདྨ་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་

པས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གདན་གྱི་པདྨ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་ན་ཡོད་པ་དེ་

དང་རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་གྱི་པདྨ་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བསན་ལ། དེས་ཐུགས་གསུང་སྐུ་གསུམ་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འོག་གཞྱི་ཁད་མཉམ་ལ་གནས་པའང་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་

རྱིགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་པདྨ་དང་འད་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་པདྨ་དངོས་

ཡྱིན་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆུ་སྐེས་ཟླ་བ་ཉྱི་མ་མེ་རྣམས་ནྱི་ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་

དང་པདྨ་ཟླ་བ་དང་ནྱི་ཉྱི་མ་དག་གྱི་གདན་ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་བཟློས་པར་ཐལ་བའྱི་

ཕྱིར་དང་། དབུས་ཀྱི་པདྨ་བསྒོམ་བ་ལ་ཆེ་ཆུང་མ་ངེས་པར་བསྒོམ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་

སྐོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱིའྱི་པདྨ་ཀྵཾ་ཡྱིག་ལས་བསྐེད་ཅྱིང་གཙོ་བོའྱི་པདྨ་ༀ་

ཡྱིག་ལས་སྐེས་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ས་བོན་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ལས་པདྨ་གཅྱིག་བསྐེད་

པ་དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ རང་། དག །གསང་བའྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བར་དེ་

རྣམས་འདུས་པའོ་ཞེས་པ་འདྱི་དང་དབང་ལེའྱི་དྲུག་པར། ནང་དུ་ལ་ལ་ནྱི་དང་ར་ས་

ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨ་སེ་ཞེས་དང་། འོག་བརྒྱ་

དང་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་གཅྱིག་པར། ནང་དུ་ལ་ལ་ན་དང་། ར་ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་གཅྱིག་

ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨ་སེ། ཞེས་བཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མན་ལུང་གུ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རུས་འཁོར་ལོ་དྲུག་ཀའྱི་རྩ་སྦུབས་འདེས་པར་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། 

རྩ་འདུས་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་སྦུབས་འདེས་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ཀུན་མཁེན་གྱིས་ཀང་མྱི་

འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མན་ལུང་གུ་རུ་ལས་ལྷག་པའྱི་པདྨ་དཀར་པོས་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་

མདུད་པས་བཅྱིངས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་དག་སེང་ནས་སེང་དུ་བརྩེགས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཟླ་ཉྱི་སྒ་གཅན་

དུས་མེ་དེ་རྣམས་བརྩེགས་པའྱི་གདན་གྱི་སེང་དུ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་སྔར་བསྲུང་

འཁོར་གྱི་སབས་སུ་བསྒོམས་པ་ཀུན་ནས་དྱི་མེད་འོད་ཟེར་འཕོ་བའམ་ཡང་ན་

ཐུགས་རོ་རེ་ལས་སྐེས་ཏེ་ཧཱུཾ་ཡྱིག་ལས་སྐེས་པའྱི་རོ་རེའྱི་གུར་བསྒོམ་པར་བ་སེ། 

པདྨའྱི་སེང་དུ་ཁང་བརྩེགས་བསྒོམ་པ་ནྱི་ཡུམ་སེ་མའྱི་སྐེ་གནས་སུ། ཕའྱི་རོ་རེ་ནྱི་

ཞུགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ཏེ་རོ་རེ་དང་བཅས་པདྨ་ཞེས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་

མཐུན་སྦོར་བའྱི་ཤེས་བེད་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལས་སོ། །ནང་གྱི་ཆོས་མཐུན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་

ན་ཡང་རོ་རེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གུར་རོ། ཅེས་པའམ། ཡང་ན་ཡུམ་གྱི་སྐེ་གནས་དང་

འད་བའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་པར་ཁང་བརྩེགས་སམ་གུར་བསྐེད་པ་ནྱི་མའྱི་

པདྨར་རོ་རེ་ཞུགས་པ་དང་སྦར་ཡང་རུང་ངོ་། །ཁང་བརྩེགས་དང་གུར་བསྒོམ་པ་

གདམ་ངར་གསུངས་པའྱི་ཁང་བརྩེགས་ནྱི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་སྔ་མ་ རང་། དག་

ཀང་བཞེད་པ་ལེགས་ཀྱི་ཊྱིཀ་བེད་ཁ་ ངམ། ཅྱིག །ཡོངས་རོགས་ལ་འོག་ནས་འཆད་

པ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ཐུགས་དཀྱིལ་ལས་གུར་བསྒོམས་པ་གདམ་ངར་བེད་

པ་མྱི་འཐད་ལ། འོན་ཀང་བྱི་བ་ལ་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དང་གུར་

མྱི་བསྒོམ་པའྱི་ཚེ་རོ་རེའྱི་རྭ་བ་ཅྱི་འད་བར་བསྒོམ་པ་སོགས་ནྱི་དཔད་པར་བའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལ་

གཉྱིས། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་ཚུལ་དངོས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་དག་པ་གསུམ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་དབུས་སུ་རོ་རེའྱི་ས་གཞྱི་ནྱི་ཁང་བརྩེགས་དང་། གུར་

བསྐེད་པའྱི་འོག་གཞྱིར་བེད་དགོས་ལ། དེ་ནྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྤྱིའྱི་འོག་གཞྱི་ཡྱིན་

མོད་ཀྱི་སྒོས་སུ་ནྱི་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་སང་གྱི་ས་བོན་བྷྲུཾ་ཡྱིག་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པའམ་ཅེས་པ་ནས་ཟླ་བ་ཉྱི་མས་རྣམ་པར་དམན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་

དུ་སྒོ་བཞྱིར་ཤྱིང་རྟ་རྣམས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཕྱི་དང་དག་པ་སྦར་བ། ནང་གྱི་དག་པ། གཞན་གྱིས་དག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཏེ་རྒྱ་ཚད་དུ་རླུང་དཀྱིལ་

དག་པས་དཔག་ཚད་བཞྱི་འབུམ་མོ། ཅེས་པ་ནས། ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཕྱིའྱི་རླུང་མེ་ཆུ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིའྱི་

རྒྱ་ཚད་ནྱི་དཔངས་ཚད་ཀང་ཡྱིན་ལ། ལྷུན་པོའྱི་དཔངས་སྤྱིར་འབུམ་ཡྱིན་ཀང་སོང་

ཕག་ལྔ་བཅུ་པའྱི་རྭ་ཕྱི་མའྱི་དཔངས་ཚད་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་འདྱི་དག་གྱི་དཔངས་ཚད་

དང་དག་པ་སྦར་བ་རུང་བར་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྤྱི་དང་དག་པ་སྦར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ནང་དུ་མའྱི་ལུས་ལ་ནྱི་གསང་

བའྱི་པདྨ་ནས་འོག་མཐའ་བས་པ་དང་སྤྱི་བོ་སེང་དུ་བས་ཏེ་དེ་ཡང་སྙྱིང་ཁ་ཐུགས་

དཀྱིལ་དང་ལྟེ་བ་ནས་མགྲྱིན་པའྱི་དབར་གསུང་དཀྱིལ་དང་གསང་བའྱི་པདྨ་དང་སྤྱི་

བོ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་སྐུ་དཀྱིལ་དང་སྦར་རོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །གསང་བ་ནས་རྐང་མཐྱིལ་གྱི་

བར་སྐུ་དཀྱིལ་དང་། གསང་བ་ནས་མགྲྱིན་པའྱི་བར་གསུང་དཀྱིལ་དང་། མགྲྱིན་པ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ནས་སྤྱི་བོའྱི་བར་ཐུགས་དཀྱིལ་དང་སྦོར་རོ། །འདྱི་ཡང་རུང་ལ། དེས་ནྱི་དག་པའྱི་

དབང་གྱིས་སུམ་བརྩེག་ཏུ་ཡང་འགྲུབ་བོ། །ལུས་ཀྱི་དཔངས་ལ་སྦར་བ་ལས་ཡང་ན་

རྒྱ་ལ་སྦར་ན་སྙྱིང་ཁ་ནས་དཔུང་པའྱི་བར་ཐུགས་དང་། སྙྱིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བའྱི་དཔུང་

པའྱི་བར་གསུང་དང་སྙྱིང་ཁ་ནས་སེན་མོའྱི་མཐའ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་

མྱིའྱི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་པ་སྦར་ནས་

བསྒོམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལ་སྒོ་བཞྱི་

བཞྱི་སེ། ཅེས་པ་ནས། རྒྱལ་བའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་འཁོར་ལོའོ། །འདྱི་

ལ་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བརོད་

པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། རོ་རེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། ཅེས་པ་ནང་ལུས་ཀྱི་བང་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་སེང་

ན་ཉྱི་མའྱི་དགའ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བརྒྱད། ཟླ་བའྱི་

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་བསྐེད་པའྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་དག་པར་བས་ན་རྣམ་དག་འཆད་པའྱི་

སབས་དང་འབེལ་ཡང་སེམས་འགྲེལ་གསུམ་རྣམས་སུ་དགའ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐ་

སྙད་གསལ་བར་མ་བྱུང་བས་བརྟག་གོ །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ དམར། བསྐེད་རྱིམ་

གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་ཆ་སོ་སོ་འབས་བུའྱི་ཆོས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་རྣམ་པར་

དག་པ་བརོད་པར་བ་སེ། འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པར་གསུངས་

པ། སངས་རྒྱས་ཞེས་སོགས་ཏེ་སྔ་མ་ རང་དོལ་སོགས། དག་གྱིས་འདྱི་དག་འབས་བུ་

ཆོས་སྐུ་དག་པར་བས་ཀང་དགེ་འདུན་དང་། དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྱི་དང་། ཐེག་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡྱིན་མ་ཕེ་བར་གཟུ་ལུམ་འབའ་ཞྱིག་སྨྲའོ། །དེ་ལ་སངས་

རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དག་པས་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རོ། །ཚངས་པའྱི་གནས་བཞྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རོ་རེའྱི་རྩ་ཐྱིག་བཞྱི་པོ་སེ། ཞེས་བ་ལ། 

སྔ་མ་ དོལ་འབང་། དག་ཚངས་ཟུར་གྱི་ཐྱིག་བཞྱི་ཞེས་ཀང་ཟེར་མོད་བྱི་བ་ཁོ་ནའྱི་

དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགྲྱིག་ལ་སྔ་མ་དང་མྱི་འད་སེ། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་ལ་

རྩྱིག་པ་ལྔའྱི་ནང་གྱི་གྲུ་བཞྱི་པ་ནྱི་ཡོད་པས་སོ། །

དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྱིའྱི་རྟོགས་རྱིགས་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཀུན་

ནས་གྲུ་བཞྱི་པ་སེ་དེ་ནྱི་ཕོགས་བཞྱི་ཆར་ཚད་མཉམ་ལ་བེད་ཀང་འདྱིར་འོག་ཏུ་

འཆད་པའྱི་ལུགས་ལྟར་ན་སྐུའྱི་རྩྱིག་པའྱི་རྒྱ་ཚད་དང་དཔངས་ཚད་ཏོག་ཕྱིན་ཆད་

མཉམ་དུ་བས་པ་དང་དག་པ་སྦར་དུ་རུང་ལ། སྔ་མ་ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག །རྩ་ཐྱིག་ཀུན་

ནས་གྲུ་བཞྱི་པ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་དེ་ལ་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྱི་པ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་

གཞན་དུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགོག་པ་ཡྱིས། ཞེས་པ་

ནས། སོང་ཉྱིད་བཅུ་དྲུག་ཀ་བ་རྣམས། ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་དེ་

དག་གྱི་རྟོགས་རྱིགས་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཡོད་པ་དང་སྦར་རོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །ཁམས་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁང་པ་བརྩེགས་ཞེས་པ་འདྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་བརྩེག་ཏུ་བསན་

པ་མྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞེས་བཀོད་པའྱི་ལན་དུ། ཁམས་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་

བརོད། ཅེས་རྭ་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་ནྱི་ཁམས་རྣམས་སོ། 

ཞེས་ཙ་མྱིའྱི་འགྱུར་དུ་བྱུང་བ་ལེགས་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་ཕོགས་མདོག་གྱི་

དག་པའོ། །ཤོང་འགྱུར་ལྟར་ན་གུར་དང་གདམ་ངར་གསུངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཕྱིའྱི་ཁང་པ་ལྔ་བརྩེགས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གུར་

དང་གདམ་ངའྱི་ཁང་པ་སུམ་བརྩེག་ཏུ་བས་པ་དང་འགལ་བ་དང་གུར་གྱི་དག་པ་ཡང་

སོན་རྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་། རོ་རེའྱི་ཐྱིག་ནྱི་བཞྱི་པོ་སེ། ཅེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་བདེ་

ཆེན་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའྱི་འོག་གཞྱི་མཉམ་པར་བསན་ཅྱིང་། སྙྱིང་པོར། ཀ་བ་

བརྒྱད་དང་། ཅེས་དང་། ཐུགས་དཀྱིལ་སྙྱིང་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་པས་

ཀང་རྩེགས་མ་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཅལ་ཆོལ་མང་དུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །དེ་ལ་

དུས་འཁོར་བ་སྔ་མ་རོང་པ་དང་ཤོང་པ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་མ་

ནང་མ་བེ་ཆེ་བའྱི་ནང་དུ་ཆུང་བ་བཅུག་པ་བཞྱིན་ཕྱི་མ་མཐོ་བར་འདོད་པ་དང་། སེང་

ནས་སེང་དུ་བརྩེགས་པར་འདོད་པ་གཉྱིས་བྱུང་བ་ལ་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ བུ། ན་རེ། 

སྐུའྱི་སེང་དུ་གསུང་། གསུང་གྱི་སེང་དུ་ཐུགས། དེའྱི་སེང་དུ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ། དེ་

ལས་གཙོ་བོའྱི་སེང་དུ་ཅུང་ཟད་མཐོ་བ་སེ་ལྔ་བརྩེག་གྱི་རྣམ་པ་ཏོག་དང་བཅས་པའྱི་

ཏོག་གྱི་རྩེ་མོ་ནས་མ་མཐའྱི་འོག་དང་སྐུའྱི་རྩྱིག་པའྱི་རྒྱ་མཉམ་པའོ། ཞེས་གསུང་

སེ། འདྱི་ནྱི་གོང་གྱི་ལུས་ཀྱི་དཔངས་ཚད་དག་པ་དང་ཕྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་

དག་པ་དང་མཐུན་ལ་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྱི་མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་

ཚད་བཤད་ནས་དེ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་པ་སྦར་བའྱི་སབས་དང་དེའྱི་སེང་དུ་

རོ་རེའྱི་རྣམ་པ་བརྩེགས་པ་ཆ་གསུམ་པ་སེ། དེ་ཡྱི་ཡང་ནྱི་ཕེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་དང་། 

སེང་དང་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་མཉམ་པ་གྲུ་བཞྱི་པར་འགྱུར་ཏེ་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁྲུ་བཞྱི་པའོ་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བར་གསུངས་
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ཀང་། སྔ་མ་དག་གྱིས་གཏན་མ་གོ་ལ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་བཤད་པ་དང་གཞལ་ཡས་

ཁང་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་ལོགས་སུ་བཤད་པར་བ་སེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་

མ་བཀོད་དོ། །འདྱིས་གོང་དུ་དན་པ་ཉེར་གཞག་དང་སྦར་བའྱི་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྱི་པ་

ཡང་འཇོག་པར་ནུས་ཏེ། དེ་མྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཆུ་ཞེང་གབ་པར་ཡང་མྱི་

འགྲུབ་བོ། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་སྒོ་ཁྱུད་བརྒྱད་ཚན་རྣམས་

སོ། །གཟུགས་ཅན་འབྱུང་བ་བཞྱི་དྱི་རོ་རེག་བ་གཟུགས་ཏེ་བརྒྱད་དང་ཟླ་བའྱི་ཡོན་

ཏན་ལྔ་ཉྱི་མའྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སེ་བརྒྱད་པོ་དྱི་མས་དག་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲམ་

རྣམས་དང་ནྱི་ལོགས་རྣམས་ཉྱིད་དེ་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྱི་དབེ་བས་སྒོ་འགྲམ་དང་

སྒོ་ལོགས་རྣམས་སོ། །གཟུགས་སོགས་བརྒྱད་དང་ཡོན་ཏན་གྱིས། །འགྲམ་དང་

ལོགས་དག་གཉྱིས་ཀང་སེ། ཞེས་འགྱུར་མངས་སུ་འབྱུང་ཞེས་ རང་། ཟེར་རོ། །

ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔས། ཞེས་པ་ནས། ཕུན་ཚོགས་ཀུན་བེད་

བསྒོམས་ནས་ནྱི། །དེ་ནས་ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་དགོད། ཅེས་པ་སེའྱི་བར་ནྱི་ཆ་

ཤས་ཙམ་བརོད་པས་ལྷག་མ་གོ་བར་ས་སེ། ཐེག་པ་གསུམ་ནྱི་ཉན་རང་བང་སེམས་

ཀྱི་རྟོགས་རྱིགས་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཆ་གསུམ་མོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་དཔའ་བར་འགྲོ་

བ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་དང་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཕག་རྒྱའམ། རོ་རེ་ལྟ་བུ་དང་སེངྒེ་རྣམ་

པར་རོལ་པའོ། ཞེས་ རང་། ངམ། ཟེར་རོ། །གཟུངས་བཞྱི་ནྱི་ཚིག་དང་དོན་དང་བཟོད་

པ་དང་སྔགས་ཀྱི་གཟུངས་བཞྱིའོ། །དབང་ནྱི་ཆོས་ལ་དབང་བ་སོགས་བཅུ་སེ་བ་ཀུ་

ལྱི་ནྱི་ཤར་བུ་སེ། གསང་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་ཀླུ་བང་གྱིས་མཛད་པ་དཔལ་གྱིས་

བསྒྱུར་བ་ལས། ཟར་ཚགས་དང་བེ་ཕེང་སོགས། ཞེས་ཤར་བུ་ཟར་ཚགས་སུ་བསྒྱུར་
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བ་དང་མཐུན་ལ། དེའྱི་སམ་བུ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་ཤར་བུ་འདྱི་བ་གདམ་ངར་བཤད་པའྱི་

སྔ་མ་ནྱི་ཕ་གུ་དང་འད་བར་མངོན་ནོ་ཞེས་རེ་བཙུན་བ་མགསུང་ངོ་། །དགེ་བ་བཅུས། 

ཀྲ་མ་ཤྱིརྵ་མདའ་ཡབ་སེ་ཀྲ་མ་ནྱི་རྱིམ་པ་དང་ཤྱིརྵ་ནྱི་མགོ་བོ་ཞེས་པའོ། །གསུང་

རབ་ཡན་ལག་དགུ་དག་པས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྱི་ཕེང་བས་བརྒྱན་པ་དང་ཐུགས་

གསུང་སྐུ་ནྱི་གསུམ་དང་ཡང་དག་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་བཞྱི་དག་པ་ནྱི་སྐུའྱི་རྟ་བབས་ཀྱི་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་བཞྱི་དང་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྱི་གྲྭ་བཞྱིའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་

བུ་སོགས་བཞྱི་ཡང་ངོ་། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ལྡན། ཞེས་པ་ནྱི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ནྱི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པ་ན་མངལ་དུ་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་

ཡུམ་གྱི་མངལ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོར་མངོན་པར་འདུ་

མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། ནང་དུ་ནྱི་བར་

དོ་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྱི་མའྱི་མངལ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཆོ་ག་སེ་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་སྦར་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། མངོན་བང་ལྔ་ལས་

གཙོ་བོ་ཡུམ་བཅས་བསྐེད་ཚུལ། འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་སྤོ་བའྱི་རྱིམ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མངོན་བང་ལྔ་བསྐེད་ནང་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ། གཙོ་

བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་བསྐེད་པ་ནང་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མཚམས་སྦར་ཏེ་མངོན་བང་དང་པོ་གསུམ་བཤད་པ། མངོན་བང་རྣམས་ཡེ་ཤེས་

ལྔར་བསན་ཏེ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་བཤད་པ། མངོན་བང་ལྔ་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད་ནས་སྐུ་
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རོགས་པར་བ་བའྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལུས་ལ་

བལྟོས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལྷ་རོགས་པ་དང་སྔ་མ་དེ་ལ་བལྟོས་ཏེ་ནང་དུ་མངལ་རོགས་

པ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཁུ་བའྱི་དབུས་སུ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྱི་ཟའྱི་

སེམས་ཅན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཁ་ རང་། ཅྱིག་དབངས་ཡྱིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དབངས་ཡྱིག་གྱིས་མཚན་པའོ། ཞེས་ཟེར་མོད། དབངས་

ཡྱིག་ལས་ཟླ་བ་སྐེ་བ་ནྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱིས་དངོས་ཤུགས་གང་གྱིས་ཀང་མ་བསན་

ཅྱིང་དོན་གྱིས་ཀང་མྱི་འཐོབ་པས་མ་བརྟགས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་ཟླ་བའྱི་

ནང་ངོས་ལ་དབངས་ཡྱིག་བསྐེད་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་དབངས་

ཡྱིག་འགོད་པ་སང་ཡང་། ཕྱི་ནང་དང་སེང་འོག་བཏགས་དོན་བཙལ་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཟླ་

ཉྱི་ལ་ཡྱི་གེ་རྣམས་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་དུ་ཤར་བ་སེ་ཉྱི་མའྱི་སེང་དུ་ཟླ་བ་དགོད་པ་

དང་མཚུངས་པར་གསལ་བེད་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་སེང་དུ་དབངས་ཡྱིག་བརྩེགས་པར་བས་

ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། །ཉྱི་མའྱི་སེང་དུ་ཟླ་བ་བེད་པ་ནྱི་གཞྱི་དུས་སུ་མའྱི་རྡུལ་གྱི་

སེང་དུ་ཕའྱི་ཁུ་བ་འབབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ ངམ། གསལ་

བེད་བཞྱི་བཅུ་སེ་ཞེས་གསུངས་པས། གསལ་བེད་བརྩེགས་པ་རྣམས་ལན་གཉྱིས་

སུ་ཀོག་པ་བཀག་སེ། ལན་གཉྱིས་སུ་བཀག་དགོས་ན་སྔ་མ་བཞྱིན་ལན་གཉྱིས་སུ་

བརོད་དགོས་པར་སོན་རྱིགས་པ་ལས་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དབངས་ཀྱི་ཚེ་རྱིང་

ཐུང་གཉྱིས་བྱུང་ན་སྔ་མ་རྱིང་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །མཁས་པ་ 

རང་། དག །ཉྱི་ཟླ་ཁ་སྦོར་གྱི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྱིག་དགོད་པ་ལུགས་གཞན་དང་འདེས་
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པ་སེ། འདྱིར་ཉྱི་མའྱི་སེང་དུ་ཟླ་བའོ། །ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྱིག་ཅེས་དང་། རྡུལ་གྱི་

སེང་དུ་ཁུ་བའོ། །ཁུ་བའྱི་དབུས་སུ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་གསུངས་པས་ཉྱི་ཟླ་

ཁ་སྦོར་གྱི་དབུས་སུ་མྱི་འགོད་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྱིག་དགོད་པ་སེ། དཔེར་ན་ཉྱི་

མ་གཟའ་ཡྱིས་འཛིན་པ་ཡང་ཟླ་བ་བཟུང་བའྱི་ཞར་ལ་ཉྱི་མ་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི་ཉྱི་མ་

ཚ་བས་འཇུ་མྱི་ནུས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ནང་དུ་ཡང་བར་དོའྱི་སེམས་ཅན་ཕའྱི་ཁམས་

སྤྱི་བོའམ་མའྱི་མངལ་སྒོ་ནས་ཁུ་བ་ལ་འཇུས་ནས་འཇུག་གྱི་མའྱི་རྡུལ་ལ་འཛིན་མྱི་

ནུས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །ཀུན་གཞྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དྱི་ཟའྱི་སེམས་ཅན་ནོ། ཞེས་པ་ཡང་སྲོག་རླུང་མཚོན་པའྱི་ཧཾ་ཡྱིག་འོག་

ཏུ་བཤད་པའྱི་ཟླས་ཧཱུཾ་ཡྱིག་གྱིས་དྱི་ཟའྱི་ཡྱིད་ཤེས་མཚོན་པའོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་

གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པ་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཟླ་

བ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་དང་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། དེ་རྣམས་གཅྱིག་པ་ཉྱིད་སྲོག་གྱི་རླུང་ཧྱི་ཡྱིག་དང་ལྡན་པ་ཅེས་པ་ལ་ཕལ་ཆེར་

ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅྱིག་ དོལ་འབང་། དེ་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པ་ཉྱིད། ཅེས་ཟེར་བ་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་ལ་འགྲྱིག་པ་ལྟར་སང་ཡང་འོག་ཏུ་འདེས་པར་དངོས་སུ་གསུངས་

པས་མྱི་འཐད་དོ། །དེས་ན་གོང་གྱི་ཟླ་ཉྱི་དབངས་གསལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སེང་གྱི་ཧཱུཾ་

ཡྱིག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ནས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆ་ཤས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཅེས་པ་ལ་ཡན་ལག་ནྱི་རྒྱུ་སེ། སྦངས་གཞྱི་ལ་ཁམས་དཀར་

དམར་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རླུང་དང་བཅས་པ་སེ་བར་དོའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་དང་བསྐེད་
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རྱིམ་ལ་ཟླ་ཉྱི་དབངས་གསལ་ཡྱི་གེ་གཉྱིས་དང་བཅས་པའྱི་ཆ་ཤས་རོགས་པའྱི་དོན་

ནོ། །

མཁས་པ་ རང་། དག །འདྱིར་ཟླ་བ་དང་ཁུ་བ་རྣམ་སང་དུ་བཤད་པ་དང་གཞན་

ནས་ཁུ་བ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། ཟླ་སོབས་ཀྱིས་གཞན་དུ་འགྱུར་

ཏེ། བཤང་"ལྕྱི
1
་ཁུ་བ་གསུམ་ལ་བཤང་བ་རྣམ་སང་དང་། "ལྕྱི

2
་བ་མྱི་བསྐོད་པར་བས་

པ་ན། ཁུ་བ་འོད་དཔག་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། ཇྱི་ལྟར་བཤང་བ་རྣམ་

སང་དང་། །"ལྕྱི
3
་བ་ཁུ་བའྱི་དམ་ཚིག་ནྱི། །མྱི་བསྐོད་འོད་དཔག་མེད་ཡྱིན་ལ། ཞེས་

གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལ་དྱི་ཆུ་འོད་དཔག་མེད་དུ་བས་པ་ན། ཁུ་བ་མྱི་

བསྐོད་པ་སེ་ནང་ལེར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་དང་དྱི་ཟ་དང་རླུང་

དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་རྱིགས་ལྔར་བས་པ་ན་ཁུ་བ་ཟླ་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཟླ་བ་སྐུ་རོ་རེ་

ཡྱིན་ལ་སྐུ་རོ་རེ་ནྱི་སྦངས་གཞྱི་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པས་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་

ཤེས་དང་རྣམ་སང་དུ་བས་ནས་ཡེ་ལེར་སྐུ་རོ་རེའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྣམ་སང་དཀར་

པོ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུང་བ་ཡང་མཁས་པ་དགའ་བར་བེད་པའྱི་གཏམ་དུ་

སང་ངོ་། །འདྱི་དག་གྱིས་ཚིག་དོན་ཀང་གོ་བར་ནུས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༦ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༥ན།  ལྱི    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༥ན།  གཅྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༦ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༥ན།  ལྱི    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  གཅྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༦ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༦ན།  
ལྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  གཅྱི



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ནྱི། ཟླ་ཉྱི་དབངས་གསལ་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འདྱི་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་

འདྱིས་པར་གྱུར་པ་ཧཾ་ཡྱིག་ནྱི་ས་བོན་ཏེ་ཧཾ་ཡྱིག་དེའྱི་ལུས་ལ་རྒྱུའྱི་ཆོས་དེ་དག་གྱི་

ཆ་ཤས་ཇྱི་ལྟར་ཚང་བ་ནྱི་ཧཾ་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་དབངས་རྣམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་ཧཾ་གྱི་ཟླ་

ཚེས་ནྱི་གསལ་བེད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནར་མོར་བས་ནས་བརྐང་བ་དང་། 

ཧ་ཡྱིག་སྲོག་མེད་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞོམ་དུ་མེད་པ་དང་སྲོག་གྱི་རླུང་ནྱི་ཁོག་ཏུ་

ཞུགས་པའྱི་ཨ་ཡྱིག་གོ །དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་རྱིམ་པས་ཞེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་དང་

མངལ་དུ་སྐུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མངོན་བང་ལྔ་བཤད་པའྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་བསྐེད་པ་ནང་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། གཙོ་བོའྱི་སྐུ་བསྐེད་ནས་དེའྱི་ལུས་ལ་མྱི་བསྐོད་པ་གཞུག་པའྱི་ཚུལ་ས་

ཚོགས་ཡུམ་བསྐེད་ནས་དེའྱི་ལུས་ལ་ཤེར་ཕྱིན་མ་གཞུག་པའྱི་ཚུལ་དང་ནུས་མ་

བརྒྱད་བསྐེད་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ལུས་ལ་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གཞུག་པའྱི་

ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ལྷ་ཡྱི་སྐུ་ལ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཡྱི་དབྱིབས་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

བདུད་ཀྱི་དགའ་མ་དང་དག་པོའྱི་ཨུ་མའོ། །མྱི་བསྐོད་པ་རབ་ཏུ་"ཞུགས
1
་པའོ། །དུས་

ཀྱི་ཆ་ཡྱིས་ཞེས་པ་ནྱི། ཞག་ནས་བསལ་པའྱི་བར་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའྱི་དུས་སྤྱི་ཙམ་

པས་རྣམ་པར་དག་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འདྱིར་ལྷ་རྣམས་སྐེ་བའྱི་དུས་སུ་རྒྱན་

ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པར་སྐེ་སེ། ཞེས་སོགས་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །མངལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༦བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༡ན།  
ཞུགས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༡ན།  བཞུགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྐེས་རྒྱན་དང་བཅས་པར་མྱི་སྐེ་བས་སྦང་གཞྱི་དང་མྱི་མཐུན་ནོ་སྙམ་ན་སྐོན་མེད་

དེ་གྲོ་"བཞུན་བེ་བ་ས
1
་སོགས་རྒྱན་ཅན་དུ་སྐེས་པས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་དགོས་

ནུས་གཉྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་གཏམ་ཡྱིན་ལ་དོགས་སོང་གཞན་ནྱི་གཞན་ སྒྲུབ་ཐབས་པད་

དཀར་ཞལ་ལུང་། དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །

ལུས་རོགས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ཞེས་སོགས་

ཀྱི་དོན་ནྱི། ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པ་རོགས་པ་དང་ལྷའྱི་ལུས་རོགས་པ་ནྱི་དཔེར་ན་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་རོ་རེ་བཞྱིས་བསྐེད་ལ་ལྷག་མོས་ནས་དང་པོའྱི་མགོན་

པོ་བསྐེད་པ་ཡན་ཆད་གཙོ་བོ་བསྐེད་པ་"མ
2
་རོགས་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་ཀྱི་

ལུས་ལ་ལུས་དཀྱིལ་བཀོད་དེ་རྱིགས་བདག་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་བས་ནས་རོགས་

པའོ། །འདྱིར་ཡང་ལྷ་གཙོ་བོའྱི་ལུས་རོགས་པ་ལ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་

པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བའྱི་དབུས་

སུ་རང་གྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་སེ་གཞུག་པར་བ་བའྱི་ལྷ་དེ་དག་རྣམ་པར་དགོད་

པ་དང་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པ་གསུངས་སོ། ཞེས་གཙོ་བོའྱི་སྐུ་ལ་ལྷ་

རྣམས་གཞུག་པ་གསལ་བར་བསན་ཏོ། །འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ་ནང་དུ་ལུས་རོགས་

པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་ཀྱི་བདག་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་པདྨའྱི་

1 མ་ཕྱི།་༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༣ན།  
བཞུན་བྱེ་བ་སྣ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༢ན།  གཞུན་བྱེད་རྣ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༦བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༥ན།  མ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༤ན།  -མ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལྟེ་བར་"དང
1
་རང་གྱི་ལུས་མཐར་གྱིས་འབྱུང་བ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པས་ལྷ་

རྣམས་དགོད་པ་གསུངས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། མངལ་དུ་ལུས་རོགས་པ་ལ་མྱི་

བསྐོད་པ་དང་འད་བའྱི་རྣམ་ཤེས་བདག་པོ་ཡྱིན་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྟེ་བར་དགོད་

པ་དང་། རང་གྱི་ལུས་མཐར་གྱིས་འབྱུང་བ་ཅེས་པ་གཙོ་བོས་འཁོར་རྣམས་སྤོ་བའྱི་

དོན་དུ་བ་དགོས་ནའང་སྔ་མ་དག་གྱིས་མ་བཤད་པར་དོར་རོ། །འགྱུར་དེ་དག་ལས་

ནང་དང་སྦོར་ན་ཕྱི་མ་ཅུང་གསལ་ཡང་ཤོང་འགྱུར་ཉྱིད་ནུས་པ་ཆེ་ཞྱིང་ནང་དུ་ལུས་

རོགས་པ་ལ་རྣམ་ཤེས་བདག་པོ་ཡྱིན་པ་ཡང་གོ་བར་ནུས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་མྱི་བསྐོད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་འདེབས་པ་ནྱི་རྣམ་

ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་སེ། མངལ་དུ་བྱིས་པའྱི་ལུས་རོགས་པ་དང་

ལྷའྱི་སྐུ་རོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཏེ། མཁས་པ་དག་

གྱིས་ཀང་སྐུའམ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མྱི་བསྐོད་པ་ཡྱིན་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་

ཅོད་པན་ཅན་ནོ། ཞེས་བཞེད་དོ། །སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨ་ཞེས་པ་ནྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ཉྱི་མ་དུས་

མེའྱི་སེང་དུ་ནྱི་ཞེས་པ་ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་གསུམ་སྙྱིང་ཁར་འདུས་

པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་སེ་གོང་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་གདན་གྱི་སབས་སུ་འོག་གྱི་

རྩ་གསུམ་ཟླ་ཉྱི་སྒ་གཅན་གསུམ་དང་སྦར་སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་གཉྱིས་རེས་འགའ་

རེས་འཇོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །བདུད་དང་ཉོན་མོངས་གཉྱིས་གཡོན་དང་གཡས་པར་རབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༡ན།  
དང    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༤ན།  རང
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ཏུ་འབབ་པ་དང་སྦར་བ་ནྱི་འདྱི་དག་འོག་ནས་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་གསུམ་པའྱི་སབས་

སུ་འཆད་པས་རླུང་ས་བུག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ནམ་ཡང་མེད་ཀྱི་རོ་རྐང་གྱི་ནང་དུ་རླུང་གྲུབ་པ་

ཙམ་མོ། །འདྱི་ལྟར་སྐུ་སྔོན་པོ་སེ་ཞེས་པས་སྐུ་མདོག་ས་ཚོགས་མདོག་ཏུ་འདོད་པ་

གསལ་བར་ཁེགས་ཤྱིང་། སྔར་གསུངས་པའྱི་ཆོ་གས་ཞེས་པ་ནྱི། ས་ཚོགས་མདོག་

ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་སེ། ཞལ་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ་ཤར་གྱི་ཞལ་

ནྱི་ནག་པོ་ཞེས་སོགས་སོ། །

རལ་པའྱི་ཅོད་པན་ནྱི་སྤྱིར་རལ་པ་ལ་གེན་བརེས། ཟུར་ཕུད། ཅོད་པན། ཐོར་

ཚུགས་བེད་བཅྱིངས་རྣམས་སུ་ཡོད་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག །འདྱི་དང་བདེ་དགེས་

སོགས་ཅོད་པན་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་སྒའྱི་ས་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་བཅྱིངས་

པའྱི་མདུད་པའྱི་སེ་མོ་ཡང་ནང་ན་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །རོ་རེ་

ནོར་བུ་ནྱི་མྱི་རུས་ལས་བས་པ་རོ་རེའྱི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་ནོར་བུའོ་ཞེས་རྒ་ལོ་གསུང་ 

རང་། ཟེར་རོ། །སག་ལྤགས་ནྱི་མགོ་གཡས་འཇུག་མ་གཡོན་དུ་བསན་ནས་གོན་

པ་ལ་ཡུམ་དང་སྦོར་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་གྲོལ་ནས་བརླའྱི་ཕེད་ན་འཕང་བ་རྒྱབ་ཏུ་

འཕྱུགས་ནས་མགོ་གཡོན་མཇུག་མ་གཡས་སུ་བསན་པའོ་ཞེས་ རང་། ཀང་ཟེར་

རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཡས་ཀྱི་ཕག་པ་དང་པོ་སྔོན་པོ་དང་ཞེས་སོགས་ལ། དེ་བཞྱིན་

དུ་ཅེས་པར་མགྲྱིན་པ་ལ་བསྙེགས་ན་དབུས་སྔོན་པོ། གཡས་དམར་པོ། གཡོན་

དཀར་པོ་སེ་གོང་དུ་ཡང་གཡོན་དང་གཡས་སུ་ཡང་ཤར་དང་ནུབ་དང་དབུས་ཀྱི་

ཕག་པ་སེ། ཅེས་པ་དང་འགྲྱིག་ནའང་གྲུ་མོ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་ཕག་རྣམས་སེང་འོག་ཏུ་

བསྒྱིག་པས་ཕག་པ་ཡང་དང་པོ་སེ་སེང་མ་སྔོན་པོ་གཉྱིས་པ་དེའྱི་འོག་མ་དམར་པོ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་གསུམ་པ་དེའྱི་འོག་མ་དཀར་པོར་བེད་དགོས་པ་འད་སེ་དཔད་པར་བ་ལ། སྔ་

མ་ རང་། ངམ། ཕོགས། དག །མདུན་མ་སྔོན་པོ། བར་བ་དམར་པོ། རྒྱབ་མ་དཀར་པོ་

ཞེས་བཞེད་དོ། །སོག་མགོའྱི་གྲངས་ནྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་ལས་མྱི་གསལ་ཞྱིང་། སྔ་མ་དག་

གྱིས་མ་བཤད་ལ། ཤེས་ཀང་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །མངལ་དུ་མ་རྱིག་པ་དང་འདུ་བེད་

དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་རོར་སེམས་དང་གཙོ་བོ་དང་མྱི་

བསྐོད་པ་གསུམ་སྦར་རྒྱུ་འད་བར་འདུག་པ་ལ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་སྦར་བ་གོང་འོག་རྣམས་

སུ་གསུངས་ཀང་གཞན་རྣམས་མ་གསུངས་པས་ཐབས་ཤེས་དང་ལུས་བསམ་དང་

སྦང་གཞྱི་སྦོང་བེད་རྱིགས་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་སྦོར་དགོས་ནའང་། འཇོག་དཀའ་བས་

ད་དུང་དཔད་པར་བའོ། །

མྱི་བསྐོད་པ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའོ། ཅེས་པ་ལ་དུས་ཞབས་པས་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་ལུས་ལ་ལྷ་བརྒྱད་གཞུག་པར་འདོད་པ་ནྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱི་དག་གྱིས་

གསལ་བར་བསན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། འོག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་བཅོ་བརྒྱད་པར། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་འཁོར་གྱི་ལྷ་སྤོས་ནས་གཞུག་

པའྱི་སབས་སུ་ཡང་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་། ཞེས་གསུངས་ལ། ལྷ་འདྱི་

དག་འདྱིར་མ་བཀོད་ན་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་གང་དུ་ཡང་དགོད་ས་མེད་

པའྱི་ཕྱིར་པདྨ་གདན་ཅན་གྱི་ལྷའྱི་གྲངས་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བ་དང་མྱི་བསྐོད་པ་ཡབ་

ཡུམ་བསྐེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རོ་རེ་དང་དྱིལ་བུའྱི་སྒོ་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་དབང་

བསྐུར་བ་མེད་པ་དང་རོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་བསྐེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕག་མཚན་
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གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་མྱི་བསྐོད་པ་གཙོ་བོའྱི་ལུས་ལ་

གཞུག་པ་ནྱི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འོག་རོ་མཉམ་གྱི་སབས་སུ་འགྲེལ་པ་ལས། 

བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དག་ལ་རྣམ་པར ཤེས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་ཞེས་པ་རོ་རེ་

དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨར་ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ནྱི་དེའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཤྱིང་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། མཁས་

པ་ རང་། དག་གྱི་ལུགས་ལ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ནྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཏེ། 

དེ་ལ་ཆུ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཐབས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་མཉམ་པས་གཙོ་བོས་མེ་ཡེ་

ཤེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་མཉམ་པས་གཙོ་མོ་ཡྱིན་ལ། དཀར་པོ་དང་

ནག་པོའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཟླ་བ་སེ་ཞེས་པའྱི་ཆུ་ཐབས་ཀྱི་སྐུ་དཀར་པོ་དང་རླུང་ཐབས་ཀྱི་

གསུང་ནག་པོ་གཉྱིས་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པས་སྔོན་པོར་གྱུར་པ་ནམ་མཁའ་ཐབས་

ཀྱི་ཐུགས་མྱི་བསྐོད་པས་གཟུང་བས་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པར་ཡང་མྱི་འགལ་ལ། སྐུ་

གསུང་འདེས་པའྱི་ཆ་ནས་སྔོན་པོར་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ། །དམར་པོ་དང་སེར་པོའྱི་

ཆོས་ཅན་ནྱི་ཉྱི་མ་སེ་ས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་སེར་པོ་དང་མེ་ཤེས་རབ་དམར་པོ་གཉྱིས་

འདེས་པས་དམར་སེར་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཐུགས་ཡབ་ཀྱིས་གཟུང་

བས་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་ཡང་མྱི་འགལ་ལ། སྐུ་གསུང་འདེས་པས་སྐུ་མདོག་དམར་

སེར་དུ་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་རེས་འབང་གྱིས་ དྷརྨ་ཤྱི། བཀོད་དེ། དེ་ལ་ནམ་མཁའ་

ཐབས་ཀྱི་ཐུགས་གཙོ་བོས་གཟུང་བ་ནྱི་གཙོ་བོས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་ཡྱིན་ཀང་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པར་མྱི་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེ་ཙམ་གྱིས་

མྱི་ཆོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པར་འཇོག་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་ལེགས་པར་ངེས་པ་དགོས་སོ། །ལུགས་འདྱིའྱི་སྤྱི་ཙམ་གྱི་འཇོག་ཚུལ་ནྱི་

ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

གཙོ་བོ་དང་མྱི་བསྐོད་པ་མྱི་འགལ་ཡང་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པར་འཇོག་ན་

ནྱི། གཞན་ལ་ཡང་དེའྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པས་ཐམས་ཅད་མྱི་འགལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་དང་པོ་སྦོར་བའྱི་ཐ་སྙད་བེད་མྱི་བེད་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པར་འཇོག་མྱི་འཇོག་དང་དེ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་

པའྱི་ཐ་སྙད་བེད་མྱི་བེད་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་གྱི་དོགས་

དཔོད་སོགས་ནྱི་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བཀོད་དོ། །ས་ཚོགས་ཡུམ་དམར་སེར་

དུ་བས་པ་ལ། གཞན་ དོལ་ཕོགས། དག་ལྷ་མོ་སེར་མོ་གཞན་རྣམས་དེ་དང་མདོག་འད་

བར་གསུངས་པས་གནོད་དོ། ཅེས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་ནས་མཐྱིང་

ནག་དང་མཐྱིང་ཀ་འད་བར་བེད་པ་ལྟར་དམར་སེར་དང་གསེར་མདོག་ནྱི་གཙོ་ཆེ་

ཆུང་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔ་མ་ རང་། ངམ། དོལ་སོགས། དག་གྱིས་ཤེར་ཕྱིན་མ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དང་ས་ཚོགས་ཡུམ་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་མྱི་

འཐད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ནྱི་འདྱིར་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ལ་བ་དགོས་ལ་

གཞན་གཉྱིས་ནྱི་གཙོ་བོ་དང་རོར་སེམས་ཀྱི་ཡུམ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དེའྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྤྱི་ཙམ་དུ་ནུས་མ་

རྣམས་ཀྱི་གྲངས་མྱི་འད་བ་འགའ་ཞྱིག་འབྱུང་སེ། ན་མཿ མཆོད་པའྱི་སབས་སུ་དང་
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པོར་ཤེར་ཕྱིན་མ་དང་དེ་ནས་སྦྱིན་པའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་སོགས་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་

མ་སེ་བཅུ་གཉྱིས་དང་དབང་གྱི་སབས་སུ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སེ་

བཅུ་དང་ཡང་སབས་འགར་ཆ་དང་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཅན་མ་སེ་བཅུར་གསུངས་པ་

ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་ཀང་དབེ་བསྡུ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ནུས་མ་བཅུར་མྱི་འདུ་བ་མྱིན་

ལ། འདུ་ཚུལ་གཞན་འདྱིར་མྱི་འཆད་ཀྱི་འདྱིར་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ལྷའྱི་སྐུ་དགོད་

པའྱི་འདུ་ཚུལ་སོན་ཏེ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ནྱི་

ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་གོ་སར་འདུ་སེ། ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་དང་དབང་ལེར་བཤད་པ་དང་

འདྱི་དག་ཕན་ཚུན་གུང་བསྒྱིགས་པ་ན། དབྱིངས་ཕྱུག་མ་གཉྱིས་གཙོ་བོའྱི་གོ་སར་

བཞུགས་པའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གོང་དུ་མྱི་བསྐོད་པ་ཡུམ་

དང་བཅས་པ་དང་འོག་ཏུ་རོར་སེམས་ཡུམ་བཅས་གཞུག་པའྱི་རྱིགས་པས་ཤེར་

ཕྱིན་མ་ཡང་ཡབ་དང་བཅས་པ་གཙོ་མོའྱི་ལུས་ལ་གཞུག་ཅྱིང་དབང་ལེར་བཤད་པ་

དང་འདྱི་དག་ཕན་ཚུན་གུང་བསྒྱིགས་པ་ན་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཡབ་བཅས་ཀང་གཙོ་

མོའྱི་ལུས་ལ་གཞུག་པ་གོ་བར་ནུས་སོ། །ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཞན་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། དཀར་མོའྱིའོ། །རང་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་སེ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རོགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། སྤྲུལ་དང་ཀླུ་དང་གདེངས་ཅན་

ནྱི་བརྒྱད་ཀྱི་བར་ཡྱིན་ལ་རེ་རེས་ཀང་ར་ཡབ་བརྒྱད་བརྒྱད་འཛིན་པའོ། །སྦྱིན་པ་

ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་ནུས་མ་རྣམས་དག་པ་སྦོར་བའྱི་གོ་རྱིམ་ནྱི་སྔོན་དུ་དུ་བ་

མ་ལ་སོགས་མཚམས་ཀྱི་ནུས་མ་བཞྱི་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བ་དགོས་ལ་ནུས་མ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་ཕར་ཕྱིན་རེ་རེ་ཞྱིང་སྦོར་བ་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་སྔ་ཕྱི་རྣམས་སུ་མ་བྱུང་ལ། སྔ་མ་

དག་གྱིས་ཀང་མ་བཤད་མོད། འོན་ཀང་ཕར་ཕྱིན་དང་པོ་བཞྱི་དང་དུ་བ་མ་སོགས་

མཚམས་ཀྱི་བཞྱི་སྦར་ལ་ཤེར་ཕྱིན་མ་ཤེས་རབ་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཡེ་ཤེས་དང་

སྦར་བ་ན་བསམ་གཏན་ཐབས་སོབས་སོན་ལམ་བཞྱི་ནག་མོ་འབར་མ་སོགས་བཞྱི་

དང་སྦོར་བ་དོན་གྱིས་ཐོབ་བོ། །ས་ཚོགས་ཡུམ་ནྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་

དག་པའྱི་དབང་གྱིས་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ལ་དུ་བ་མ་སོགས་བཞྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དང་པོར་

འགྲུབ་པ་ཡང་མཚན་རྟགས་རྣམས་ཀྱི་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང་དེ་ནས་རྱིམ་པ་ལྟར་

བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །

ནུས་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་སྤྱི་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་ཞལ་གྱི་མདོག་དང་འད་བའྱི་དོན་

ཡྱིན་ལ། ཞལ་གྱི་མདོག་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་

དུ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་སེ་ཅེས་པས་སོན་ཏེ་དེ་ལ་སྔ་མ་ཕལ་ རོར། ཆེར་གྱིས། ཐམས་ཅད་

ཡབ་ཀྱི་ཞལ་འགྲོས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་ནོར་བའོ། ཞེས་བཀག་ནས་ལྷ་མོ་སེར་དམར་

རྣམས་ཡུམ་གྱི་ཞལ་འགྲོས་དང་དཀར་ནག་རྣམས་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་འགྲོས་སུ་འཐད་དོ་

ཞེས་ རང་། ཟེར་རོ། །དེ་འཐད་པ་མ་མཐོང་སེ། གཙོ་བོའྱི་ཞལ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་

མདོག་རྩ་ཞལ་སོ་སོའྱི་མདོག་ཏུ་བས་ནས་"དེ་ནས་
1
གཡས་སོར་གྱིས་ཞལ་རྣམས་

ཀྱི་ཁ་དོག་འཇོག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཡུམ་གྱི་ཞལ་འགྲོས་ཀང་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ལ་ཞལ་

འགྲོས་སོ་སོར་ཕེ་བ་དགོས་པ་ཆུང་ཞྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༩བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༦ན།  དེ་
ནས་    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༡ན།  -དེ་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞེས་པའྱི་ཡྱི་གེའྱི་དོན་ལ་ཡང་མ་ཞུགས་སོ། །ལྷ་ཤྱིང་ནྱི་ཡོངས་འདུ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་

མེ་ཏོག་ནྱི་མནྡྷ་ར་བའོ། །མཆོག་གྱི་སན་ནྱི་སན་གཅྱིག་པུས་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་

བའྱི་སན་ནོ། ཞེས་ ངམ། ཟེར་རོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །ཁ་ཆེ་ཟླ་"དགས།
1
 སན་ཆེན་པོ་ནྱི་

ལག་སྱི་དང་། གུ་ཧ་དང་། ཛི་ཏྱི་ལ་དང་། ཤུ་དག་དང་། ཡུངས་ཀར་ལ་སོགས་པའོ། 

ཞེས་བཤད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། སན་ཆེན་པོ་དང་མཆོག་གྱི་སན་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་

བའྱི་གཏམ་མོ། །གྲུབ་པའྱི་རོ་ནྱི་རེག་པས་ལྕགས་སོགས་གསེར་དུ་བེད་ཅྱིང་ཟོས་

པས་ལྷའྱི་ལུས་སུ་བེད་པའྱི་དངུལ་ཆུའྱི་བཅུད་དོ། །བདུད་རྩྱིའྱི་འབས་བུ་ནྱི་གཞན་ 

རང་ངམ། དག་དཔག་བསམ་ཤྱིང་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཟེར་ལ། ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥར་ཨ་རུ་

རའྱི་ཤྱིང་ལ་བདུད་རྩྱིའྱི་ཤྱིང་དུ་ཡང་བཤད་དོ། །རང་གྱི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་སེ་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་རོགས་པའོ། ཞེས་པ་ནྱི་རོར་སེམས་རང་གྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་

མ་སེ་དེས་འཁྱུད་པའྱི་རོར་སེམས་གཙོ་བོའྱི་ལུས་ལ་གཞུག་པར་བ་སེ་དེ་ལྟར་ན་

གཙོ་བོ་ཡུམ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་བསྐེད་པ་རོགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་སྤོ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གཉྱིས། ནང་

དང་མཐུན་པར་ལྷ་སྤོ་བའྱི་དོན་དུ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལུས་ལ་གཞུག་པ། ལྷ་རྣམས་

སྤོ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལ་མྱིང་དང་གཟུགས་བསྐེད་པའྱི་ཚུལ་

འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཕས་སྤོས་པའྱི་ཁུ་བ་མའྱི་རྡུལ་དང་བར་དོའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༩བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༢ན།  
དགས།    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༣ན།  མགྟོས།



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པ་རྱིམ་གྱིས་འཕེལ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའོ། །བལྟ་བའྱི་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་དབང་པོ་གཉྱིས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཆེན་

པོ་སེ་དེ་ཡང་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པ་གདུལ་བར་བ་བའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྟེན་དེ་

དག་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པར་བ་བའྱི་སོད་དུ་མངོན་པར་གཟྱིགས་ནས་ཡབ་

ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བའྱི་སྒྱུ་མའྱི་སྒ་ཡྱིས་རང་གྱིས་ལུས་ལ་

མྱི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་ནམ་མཁའ་རྣམ་པར་དག་

པའྱི་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་དང་སྐེས་བུ་ལྷ་ཕོ་

དང་རྱིག་མ་ལྷ་མོ་དང་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་ས་སྙྱིང་ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ལྷ་གཟུགས་རོ་རེ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷའྱི་རང་གྱི་ངོ་

བོ་ཞལ་ཕག་དང་སྐུ་མདོག་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་སང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་གཞུག་

པར་བ་སེ་ཞེས་པ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཞུག་པར་བའོ། །

ཁ་ རང་ཕོགས། ཅྱིག་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་པས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་

གཞལ་ཡས་ཁང་མྱི་བསྐོད་པར་འདོད་པ་བཀག་གོ །ཞེས་སྨྲ་བ་ལེགས་པ་ལྟར་སང་

ཡང་སྤོ་བའྱི་སབས་སུ་རྟེན་ལྷ་དང་པོར་གསུངས་ཤྱིང་བརྟེན་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གང་

དུ་ཇྱི་ལྟར་གཞུག་གསུང་དགོས་པ་ལ་མྱི་བསྐོད་པ་དང་པོར་གཞུག་ཅེས་གསུངས་

པས་བརྟག་པར་བའོ། །མྱི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་

གཞུག་དགོས་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཤྱིང་ད་དུང་འབྱུང་ལ་སབས་གང་དུ་གཞུག་

པ་ནྱི་འདྱིར་གསུངས་པའོ། །འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཆགས་པ་ཞེས་

ཟེར་ ངམ། བ་ནྱི། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཆགས་པར་འདོད་ན་ལམ་དང་ཉོན་མོངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མྱི་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་གཞན་བཞག་དཀའོ། །མྱི་བསྐོད་པ་བདག་པོར་

བསྒོམས་ནས་དང་པོར་གཞུག་པའྱི་དོན་ལ། ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པ་

དབྱིངས་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པ་སྤོས་ཏེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་ལུས་ལ་གཞུག་ཅེས་སྨྲ་བ་

ནྱི་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པ་ཡུམ་བཅས་དེ་འད་བ་གང་ན་ཡོད་པ་དང་

གཞུང་གང་གྱིས་བསན་པ་སྨྲ་དགོས་སོ། །དེས་ན་སབས་འདྱིའྱི་མྱི་བསྐོད་པ་བདག་

པོར་བསྒོམས་ནས་དེ་ལ་དང་པོར་མྱི་བསྐོད་པ་གཞུག་པའྱི་དོན་དུ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ། གསུང་དང་སྐུའྱི་ལྷ་

རྣམས་སྤོ་བ། སེགས་བུའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ནང་དང་སྦར་ཏེ་ལྷ་

རྣམས་སྤོས་ནས་རང་རང་གྱི་གནས་སུ་དགོད་པ། གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་

འཁོར་རྣམས་གཙོ་བོར་བསན་པ། ཕག་མཚན་གྱི་ངེས་པར་བསན་པ། ལྷ་ཉེར་ལྔའྱི་

ཐུགས་དཀྱིལ་བསན་པ། ཐུགས་དཀྱིལ་དུ་དབང་རོགས་པར་བསྐུར་དུ་རུང་བར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་དང་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སྤོ་བ་

སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ནང་དང་

སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཕོགས་ཀྱི་འདབ་མར་ཆུ་གཏེར་སངས་རྒྱས་བཞྱི་རྣམས་

ནྱི། ཅེས་པ་ནས། འོན་ཀང་ཁོ་བོ་འདྱི་རྣམས་གཡས་བརྐང་བ་སེ་ཁོ་མོའྱི་ལྷ་མོ་

རྣམས་ནྱི་གཡོན་བརྐང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཉྱིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་

པ་དང་། མཚན་མོ་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་གྲགས། ཞེས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ དོལ་ཕོགས། དོལ་

འབང་། ཅྱིག །སྔ་མ་ནྱི་བསམ་པ་ཉྱི་མའྱི་གདན་ལ་ལུས་ཟླ་བ་བཞུགས་པ་དང་ཕྱི་མ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ནྱི་བསམ་པ་ཟླ་བའྱི་གདན་ལ་ལུས་ཉྱི་མ་བཞུགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་གྱིས་

ནྱི་ལུས་བསམ་གྱི་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྨྲས་སོ། །འགྲེལ་ཚིག་དེ་དག་གྱིས་ལྷ་དང་

གདན་ཐབས་ཤེས་སུ་སོན་པ་གཏན་མྱིན་གྱི་ཐབས་སུ་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཉྱི་གདན་དང་ཤེས་རབ་ཏུ་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་གཤེགས་མ་རྣམས་ལ་ཟླ་གདན་བེད་པར་སོན་པ་སེ། གདན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཕོགས་གཅྱིག་གསུངས་ལ། ཕོགས་གཞན་དང་ལུས་བསམ་གྱི་འཇོག་ཚུལ་འོག་ཏུ་

འཆད་དོ། །ཤྱིན་ཏུ་སོབས་ཏེ་བགེགས་མཐར་བེད་དང་། རྨུགས་བེད་དེ་ཤེས་རབ་

མཐར་བེད་དང་། ཁེངས་བེད་གཤྱིན་རེ་མཐར་བེད་བཞྱི་དང་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་ལྔ་

འདྱིར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག །འདྱིར་གཙུག་ཏོར་ཅན་གསུངས་པ་ནྱི་ཕོགས་བཞྱི་

དང་སེ་ཐབས་ཡྱིན་པས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསེབས་པ་སེ་ཐུགས་དཀྱིལ་དུ་དགོད་

པ་དང་བསྒོམ་པར་བ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐུའྱི་ཁོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་

མ་ངེས་པ་དང་མ་གྲུབ་པའྱི་སྐོན་དང་བཅས་ཏེ་འདྱི་ལྟར། གཙོ་བོ་ཐུགས་དཀྱིལ་དུ་

དགོད་པ་དང་བསྒོམ་པར་བ་བ་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐུའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྐུའྱི་

གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གཙུག་ཏོར་ཅན་སྐུ་དཀྱིལ་དུ་དགོད་པ་དང་

བསྒོམ་པར་བ་བ་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ཁོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྟགས་

གྲུབ་སེ། འདྱི་ཉྱིད་ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་བོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་ན་སྐུའྱི་ཁོ་བོ་

ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། དེས་ན་འདྱི་དང་འོག་རོ་མཉམ་གྱི་སབས་

སུ་ཡང་གསུངས་པ་ལྟར་གཙུག་ཏོར་ཅན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཡྱིན་ཅྱིང་
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དགོད་པ་དང་བསྒོམ་པ་ཡང་ངེས་པར་རྱིགས་ལ། དེར་མ་ཟད་འོག་གྱི་གནོད་

མཛེས་ཡབ་ཡུམ་ཡང་དེ་དང་འད་སེ། རྒྱུ་མཚན་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་ལེར་

ཡང་། དག་སྤན་མ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་གཉྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ལྷར་གསུངས་ཟྱིན་ཏེ་དན་

པར་བོས་ཤྱིག །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལ་མྱིང་བཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་དང་གཟུགས་སྐེ་

བའྱི་དུས་སུ་ཞེས་པ་ནས། དེས་ན་ཁམས་དང་ཕུང་པོ་དང་ཁོ་བོ་རྣམས་སྤོ་བའྱི་བར་

རོ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་དང་ཞེས་པ་ལ་རྭ་འགྱུར་དུ། བདག་ཉྱིད་དེ་

ཞེས་འབྱུང་བ་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་ནང་དང་སྦར་བ། གདན་གྱི་རྣམ་

གཞག་གོ །དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རོ་རེ་

མ་ནྱི་ཕག་ན་རོ་རེ་ལྟ་བུ་སེ། ནུབ་ཀྱི་སྒོའྱི་གཡོན་དུའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་མཁས་པ་ 

རང་། དག །ཀུན་བཟང་དང་སྒ་རོ་རེ་མ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པས་འོག་ཕོགས་ཤེས་རབ་

ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ། ཕག་རོར་དང་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་ནམ་མཁའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕོགས་

ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་ཐབས་ཆ་གཉྱིས་པོ་ཤར་དང་བང་དུ་དགོད། ཤེས་རབ་ཆ་

གཉྱིས་པོ་ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུ་དགོད་པར་རྱིགས་པ་ལ་དེ་ལས་བཟློག་ནས་ཐབས་ཆ་

གཉྱིས་པོ་ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུ་དགོད། ཤེས་རབ་ཆ་གཉྱིས་པོ་ཤར་དང་བང་དུ་བཀོད་པ་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་འོག་ཕོགས་དག་པ་ཡྱིན་

ཡང་དེའྱི་ཡུམ་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སེང་ཕོགས་དག་པ་ཡྱིན་

ལ་ཡུམ་གྱི་གནས་སུ་ཡབ་སོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཀུན་བཟང་ཤར་དུ་བཀོད་
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དོ། །ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སེང་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ཡང་ཀུན་བཟང་

ཡེ་ཤེས་འོག་ཕོགས་ཡྱིན་པས་ཡབ་ཀྱི་གནས་སུ་ཡུམ་སོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་

ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་ནུབ་ཏུ་བཀོད་དོ། །དེས་ཕག་རོར་དང་སྒ་རོ་རེ་མ་ལའང་ཤེས་

པར་བའོ། ཞེས་གསུང་སེ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་ཅེས་པ་ནས། སྐུ་རོ་རེའྱི་གནས་སབས་

གཉྱིས་པའོའྱི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་ཤར་དང་བང་དང་སེང་ན་གནས་པའྱི་

ཅེས་པ་ནས། ཉྱིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་རྭ་འགྱུར་དུ་ལྷ་མོ་ནག་མོ་དང་དཀར་པོ་དང་སེང་ན་གནས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལེགས་པར་ ངམ། འདོད་ཀང་། དཀར་པོ་དང་ལང་ཀུ་རྣམས་ཞེས་དང་སེར་པོ་དང་

སྔོན་པོ་རྣམས་ཞེས་འབྲུ་བསན་ཏེ་བའོ། །ཤར་ཕོགས་གསུམ་པོ་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་

རྣམས་གནས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཡྱིན་ཀང་གདན་ཟླ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆར་དགོད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ནམ་མཁའ་རླུང་ཆུ་ཁུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་དཀར་བར་

ཆོས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཉྱི་གདན་དང་རྡུལ་ལ་ཡང་སྦར་རོ། །གདན་

གཉྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྔར་གཤེགས་པ་གཤེགས་མའྱི་སབས་ལྟར་ཏེ་ཚིག་དོན་

ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་གཙོ་བོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་གཙོ་བོར་བསན་པ་ནྱི། 

དེ་ལྟར་གང་ཞྱིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དེ་ནྱི་གཙོ་བོ་སེ། ཅེས་པ་

ནས། རང་རང་མཚན་མས་མཚན་པ་དག་གྱིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་

སའོ། །
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གསུམ་པ་ཕག་མཚན་གྱི་ངེས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཕག་མཚན་གྱི་གཙོ་བོ་

བསན་པ་དང་། ཕག་མཚན་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མཚན་མ་གང་ཞྱིག་

གང་གྱི་གཡས་ཀྱི་དང་པོའྱི་ཕག་མཐྱིལ་ཅེས་པ་ནས། ལྷ་མོའྱི་ཚོགས་འདེན་མ་ཞེས་པ་

ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གཡོན་དང་གཡས་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་གཡས་གཡོན་ཏེ་ལྷོ་བང་

གྱི་དོན་ནོ། །ཆུ་སྐེས་དམན་ཞེས་པ་ནྱི་ཆུ་སྐེས་སོགས་ནྱི་ཕག་དང་པོར་འཛིན་པས་

དམན་པ་སེ་མྱི་འཛིན་ཡང་པདྨ་དང་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་རལ་གྲྱི་གསུམ་རྡུལ་ཚོན་སོགས་

ལ་དགོད་པའྱི་ཚེ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་གཡས་ཀྱི་དང་པོའྱི་ཚབ་མར་དེ་དག་འགོད་པར་

མ་ཟད་འདྱིར་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པའྱི་ཕག་གྱི་ཕག་མཚན་སོན་པའྱི་སབས་དང་

འབེལ་བས་ཕག་མཚན་པདྨ་སོགས་འཛིན་པ་རྩ་ཕག་མྱིན་པ་དང་གཡོན་ན་གནས་

ཀང་དེ་དག་འཁྱུད་པའྱི་ཕག་ཏུ་བ་དགོས་ལ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ནག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་མཚན་མ་རྣམས་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཚངས་པའྱི་མགོ་བོའྱི་གནས་སུ་ཨུཏྤ་ལའོ་ཞེས་པའྱི་བར་

ལ། མེའྱི་མདའ་ནྱི་མེའྱི་མགྲྱིན་པ་དང་འད་བ་སེ་མདའ་གསུམ་མོ། །འཇྱིགས་བེད་རོ་

རེ་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་རོ་རེ་ཁ་གདེངས་པའོ། །འདྱིར་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷའྱི་ཕག་མཚན་སོན་

པའྱི་སབས་སུ། ལང་ཀུའྱི་ནང་དུ་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་སྔོན་པོའྱི་ནང་དུ་གནོད་མཛེས་

གསུངས་ལ། ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ན་མཿ མཆོད་པའྱི་སེ་ཚན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་གསུངས་

པས་གནོད་མཛེས་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀྱི་ལྷར་གྲུབ་ཅྱིང་ཐུགས་དཀྱིལ་དུ་དགོད་པ་དང་

བསྒོམ་པ་ཡང་ངེས་པར་དགོས་སོ། །འདྱིར་ས་ཚོགས་ཡུམ་སྔོན་མོ་ཞལ་གསུམ་ཕག་

དྲུག་མ་ཡང་གསུངས་ཏེ། ངེས་པ་གལ་ཆེ་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ལྷ་ཉེར་ལྔའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་བསན་པ་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་

བརྒྱད་པོ་དང་བུམ་པ་བརྒྱད་དང་ཆོས་ཀྱི་དུང་ལ་སོགས་པ་དོར་ནས། ཞེས་པ་ནས། 

ནུས་པ་ཤེས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདྱི་ཡང་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་དག་གྱིས་བསྒོམ་པར་

བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག །སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་ཉེར་ལྔ་མར་བེད་

ན་གཙོ་བོ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་བཞུགས་པ་གསང་འདུས་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་

གཞུག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་མེད་དེ་རྱིས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཡང་། བྱི་

བྷུ་ཏྱིས། དཔལ་གསང་འདུས་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོའྱི་རེས་སུ་ཞེ་ན། ཟེར་བའྱི་མཆན་བུ་

བཏབ་ནས་འདྱི་ལ་བཞུགས་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་མེད་དེ། གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་

ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་བཞེངས་འཁོར་བཞུགས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ་

ཞེས་ ངམ། ཟེར་རོ། །

གཞན་ ངམ། དག །ས་དྷཱུ་པུ་ཏའྱི་བཤད་པ་ཡང་འདའོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལ་གཙོ་བོ་

བཞེངས་པ་སོགས་ཀྱི་དོགས་པ་གཙོ་བོ་མྱིན་གྱི། དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོའྱི་

ཡུམ་རྣམས་དོར་ནས་ལྷ་ཉེར་ལྔར་བེད་ན། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཡབ་

རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་དང་ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་དོར་བ་དཔལ་འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྐང་པ་དགོད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། 

འདྱི་ལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྐང་པར་འགྱུར་བའྱི་སྐོན་མེད་དེ། ཡབ་ཡུམ་རྐང་

པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པར་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་དུ་བེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། ཞེས་བ་ལ་དེ་ལྟར་ན་འགྱུར་གཞན་ ཇོ། ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉེ་བར་བསོར་བ་

ཡང་འདུས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་འགྲྱིག་གོ །ཉེར་ལྔ་མ་འདྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་པར་འདྱི་ཉྱིད་དུ་གསུངས་ལ། འོག་མ་དབང་བསྐུར་

བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་དང་བཤད་པའྱི་འབེལ་གཅྱིག་སང་མོད་ཀྱི་

འོག་ཏུ་བརྟག་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ཐུགས་དཀྱིལ་དུ་དབང་ཡོངས་རོགས་བསྐུར་དུ་རུང་བར་བསན་པ་ལ་

གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དེའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དབང་གྱི་དོན་དུ་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་དམན་པར་འགྱུར་རོ་ཅེས་

པའྱི་བར་ལ། འདྱི་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །བ་མ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་པ་ན་རེ། ཉེར་

ལྔ་མ་བསྒོམ་དུ་རུང་གྱི་དབང་ལ་དར་དཔངས་ནུས་མའྱི་དབང་ཡྱིན་པས་ནུས་

མ་དང་། མྱིང་དབང་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའྱི་དབང་ཡྱིན་པས་དེ་དག་ཅྱིས་ཀང་དགོས་ཞེས་

གསུངས་ཡང་ངེས་པ་མེད་དེ། ནང་ལེར། ལྷ་དགུ་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

དུ་དབང་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་དེ་ལ་སྐོན་གཉྱིས་ལས། 

གཞན་ལུགས་བཀག་པ་མྱི་འཐད་དེ། ཕོགས་སྔ་མའྱི་ཞེ་འདོད་ནྱི། སྤྱི་ཙམ་དུ་ལྷའྱི་

ས་བོན་དང་ཕག་མཚན་ཙམ་ཡང་སྒོམ་དུ་རུང་བས་དེ་དང་འད་བར་བསྒོམ་པ་ཙམ་

རུང་བ་ལ་དོགས་པ་མེད་ལ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ལྷ་ཉེར་ལྔའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བསྒོམས་པས་བསྐེད་རྱིམ་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་བསྒོམ་པར་འཇོག་པའྱི་དོན་དུ་

བསམ་པ་འད་སེ་འདྱི་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་ཉྱིད་ལས་ཀང་། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཤེས་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་ཡང་རྣལ་འབོར་པས་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་

འཐད་དོ། །ནུས་མ་དང་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གྱི་ལྷ་"དེ་
1
དག་གྱིས་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་ག་ལ་རྱིགས། ནང་ལེར། ལྷ་དགུ་དང་བཅུ་

གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་གཅྱིག་གསུངས་ཀང་དཔད་དགོས་པའྱི་

ཕྱིར་རང་ལུགས་བཞག་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་ནྱི་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ནས་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བར་གྱི་ལྷ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་

དུ་བསྒྲུབས་ཤྱིང་བཀོད་པ་དགོས་པས་འདྱིར་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་གསུངས་

པ་ཡང་ལྷའྱི་རྱིགས་དེ་དག་ཚང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འོག་ཏུ་ཐུགས་

གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་བས་པའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་ཁམས་ལྔ་ལྔའྱི་ལྷ་ཉེར་

ལྔར་གསུངས་པ་ནྱི། གཙོ་བོའྱི་གནས་ཀྱི་ལྷ་གྲངས་གཅྱིག་དང་ཐུགས་དཀྱིལ་ཐུན་

མོང་མྱིན་པའྱི་འཁོར་གྱི་ལྷ་གྲངས་སུ་བ་སེ་དེ་ལྟར་ན་བསྒོམ་པའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་

དང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གཉྱི་ག་ཡང་ལྷ་ཉེར་ལྔ་མར་འད་བར་འཇོག་

ནུས་པ་འད་ཞྱིང་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་ནྱིའྱི་སྒ་འབྱུང་བ་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་

པར་འགྱུར་རོ། །སྔ་མ་ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་རྱིགས་

དྲུག་ཚང་བའྱི་དོན་དུ་བས་ནས་ལྷ་དགུ་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ། 

འགོག་པ་ནྱི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་བདེ་བ་ཅེས་པ་ནས། སྙྱིང་ཁར་ཐུགས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁམས་ལྔ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་

དང་པོ་གསུམ་དང་མ་རྱིག་པ་སོགས་གསུམ་དང་སྦར་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡུམ་བཅས་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༣ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༡ན།  དེ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༢ན།  -དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དེའྱི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་དང་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་དང་མྱིང་གཟུགས་དང་

སྦར་བའྱི་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་དང་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་དྲུག་

པ་གཉྱིས་དང་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་དང་སྦར་བའྱི་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སེ་

དབང་བསྐུར་བའྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་རྣམས་ཚང་བའྱི་དབང་གྱིས་དབང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

རུང་བའྱི་དོན་དང་རྟེན་འབེལ་དང་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་དང་སྦར་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ནང་ལུས་

ཀྱི་སྙྱིང་ཁ་དང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཉེར་ལྔ་སྦོར་བའྱི་དོན་ཏོ། །སྔ་མ་ རང་སོགས། དག་གྱིས་

མངལ་གྱི་ཟླ་བ་དྲུག་དང་རྟེན་འབེལ་དྲུག་ཚན་གཅྱིག་དང་སྦར་བའྱི་ལྷ་རྣམས་མ་དན་

པར་རྱིགས་དྲུག་ཚང་བའྱི་དབང་གྱིས་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་བར་སྨྲ་བ་ནྱི་བབ་ཅོལ་

ལོ། །

གཉྱིས་པ་གསུང་དང་སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ལ་གཉྱིས། ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་དངོས། 

སྤོས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གདན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གསུང་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ། སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། ནང་དང་སྦར་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་ཚོར་བ་སྐེ་བའྱི་དུས་སུ། ཞེས་པ་ནས། 

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་པོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་མགྲྱིན་པའྱི་བར་སྤོ་བར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་ལྟེ་བའྱི་ཟླུམ་སོར་དང་པོའྱི་རྩ་འདབ་བཞྱི་དང་། གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་དང་། 

རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཐུགས་དཀྱིལ་ཁྲུ་བཞྱི་དང་། གསུང་དཀྱིལ་ཁྲུ་བརྒྱད་དང་། སྐུ་དཀྱིལ་

ཁྲུ་བཅུ་གཉྱིས་རྣམས་དང་སྦར་ལ། གསུང་གྱི་རྩ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་འབབ་པའམ། ལྟེ་

བའྱི་ཟླུམ་སོར་གཉྱིས་པའྱི་རྩ་བརྒྱད་གང་རུང་དང་ཙརྩྱི་ཀ་སོགས་ལྟེ་བའྱི་གཙོ་མོ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བརྒྱད་དང་ཟླུམ་སོར་བཞྱི་པའྱི་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱི་འདབ་མའྱི་ལྷ་

མོ་དང་སྦར་བ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མགྲྱིན་པའྱི་བར་དུ་སྤོ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ལྷ་སྤོ་བ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་པོ་

རྣམས་ནྱི་ཙརྩྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལའོ། །ཚོར་བའྱི་

ཡན་ལག་ལ་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་དང་ཅེས་པའྱི་བར་ལ་གདོང་ས་

ཚོགས་པའོ། ཅེས་པ་ནྱི། ཚངས་མ་འཁོར་བཅས་གདོང་བཞྱི་མ། གཞོན་ནུ་མ་

འཁོར་བཅས་གདོང་དྲུག་གཞན་རྣམས་གདོང་གཅྱིག་མ་སེ་གདོང་དྲུག་མ་ནྱི་གདོང་

གྱི་སྒོ་ནས་མཚན་དུ་བཏགས་ལ་ཚངས་མ་ནྱི་ཆུ་གཏེར་གདོང་མ་ཞེས་གསུངས་

པའོ། །འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ་གཞོན་ནུ་མའྱི་ཤཀྱི་ཞེས་འབྱུང་ཡང་འདྱིར་མདུང་ཐུང་

ཞེས་བསྒྱུར་བ་དོན་དང་མཐུན་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །དེ་ནྱི་ཡུ་བ་ཐུང་བ་མྱིན་པའྱི་

ཚད་ཙམ་མོ་ཟེར་རོ། །ཚངས་པའྱི་དབྱུག་པ་ནྱི་ས་གཉྱིས་སུ་སྤྱི་བླུགས་ཀྱི་རྩེ་མོ་ལྟ་

བུ་ཡོད་པའོ། །ཚངས་མའྱི་གཡོན་གྱི་སོད་ནྱི་ལྷུང་བཟེད་དོ། །འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཀྱི་མཚན་འགའ་ཞྱིག་སཾ་སྐྲ་ཏའྱི་སད་དུ་ཡོད་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཨུད་པ་སཱྱི་ནྱི་རྭ་འགྱུར་

དུ་རྱིགས་ལྡན་མ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང་། བཀྲ་བའྱི་རྱི་མོ་ནྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་ས་ཚོགས་རྱི་

མོ་དྱི་མ་ཞེས་དང་། རམྦྷ་ནྱི་འགྱུར་མངས་སུ་རྩེ་མོ་ཞེས་དང་། རྭ་འགྱུར་དུ་ཆུ་ཤྱིང་

མ་ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང་། སཱ་བྱི་ཏྲྱི་ནྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་མཆོད་སྦྱིན་གདོང་མ་དང་། ཏོ་ཏ་ལཱ་

ནྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་ལྡོག་མ་ཞེས་བས་ལ་འདྱི་དག་གྱི་ལྷག་མ་དང་། དེ་དག་གྱི་དོན་མདོ་
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ཙམ་བཤད་པ་ནྱི། དབང་ལེའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །ཙརྩྱི་ཀ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལའོ། །ཚོར་བའྱི་ཡན་ལག་ལ་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་གཙོ་མོ་དང་ཞེས་པའྱི་ཤོང་འགྱུར་འདྱི་ལས་འགྱུར་ འགྱུར་མངས་སོགས། 

གཞན་དུ། །ཙརྩྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབོར་མ་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཏེ་ཚོར་བའྱི་ཡན་ལག་ལའོ། ཞེས་རོགས་ཚིག་མཇུག་ཏུ་

བས་པ་ལེགས་སོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག་ཕག་མོ་ལྷོ་དང་དག་མོ་བང་དུ་བཀོད་པ་ལ། དེ་གཉྱིས་

མེ་དང་ཆུའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ན་གཤྱིན་རེ་དང་དག་པོའང་མེ་དང་ཆུའྱི་ཁམས་སུ་འགྱུར་

དགོས་པ་ལ་དེ་གཉྱིས་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཁམས་བཞྱིར་བསྡུས་ནས་དེ་དག་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ཏེ་ཕག་མོ་མེ་དང་དག་མོ་ཆུ་ཁམས་སུ་འགྲོ་ལ་དེས་ན་གཤྱིན་རེ་མེ་

དང་དག་མོའང་ཆུ་ཁམས་སུ་འོང་སེ། བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་སུའང་དེ་ལྟར་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དུས་དྲུག་དག་པའྱི་དབང་དུ་བས་

ནས་ཁམས་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་བསན་པ་དེའྱི་ཚེ་གཤྱིན་རེ་ནམ་མཁའ་དང་དག་པོ་ཡེ་

ཤེས་སུ་བས་པ་ཡྱིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ལ་བཞྱི། ཚེས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་

སྤོ་བ། སྒོའྱི་ཁོ་བོ་རྣམས་སྤོ་བ། སེགས་བུ་ཀླུ་རྣམས་སྤོ་བ། དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མ་ཡྱིན་

རྣམས་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ནང་དང་སྦར་བ་དང་། ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་

དངོས་སོ། །
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དང་པོ་ནྱི་སྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་སྐུ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་སེ། ཅེས་

པ་ནས། ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་རྩ་དང་ལྷའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སྤོ་བར་བ་སེ་ཡྱི་བར་གོ་

སའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཉྱི་མའྱི་པདྨ་ལ་ཞེས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐུའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཅེས་པ་ནས། འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ས་བོན་དང་པོར་གྱུར་པ་རོ་

རེའྱི་མཐའ་ཅན་ནྱི་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་ཤར་སྒོའྱི་གཡས་ཀྱི་ཆ་ཞེས་པ་ནྱི། གཙོ་བོའྱི་གཡས་གཡོན་ཏེ་ཕྱིར་ལ་འགྲོ་

བའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་དབང་ལེའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པར་བརྒྱད་པ་ལ་

སོགས་པར་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །ནོར་ལྷའྱི་ཕག་གཡོན་གྱི་སྐེ་བ་ལྔ་པའྱི་

དུང་ནྱི་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥ་རྩ་འགྲེལ་དུ་སྐེ་བ་ལྔ་པ་ནྱི་ཏྱི་མྱིའྱི་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་ཆུ་སྲྱིན་

དཔག་ཚད་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་བཤད་ལ། ཡང་ཁ་ དོལ། ཅྱིག །དུང་སྐེ་བ་ལྔ་

བངས་ནས་གཡས་འཁྱིལ་དུ་འོང་ཟེར་བ་དང་། གཞན་ ངམ། དག་སྐེ་བ་ལྔ་པ་ནྱི་ཁབ་

འཇུག་གྱི་མྱིང་སེ་ལྔ་སྐེས་ཞེས་པ་ཁབ་འཇུག་གྱི་དུང་ངོ་། ཞེས་ཟེར་ལ་ཚིག་དོན་

ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ལག་པ་དང་རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་དང་གཙུག་ཏོར་བཤང་ལམ་

གྱི་རྩ་སྤོ་བའྱི་དག་པས་ཞེས་པ་ནས། སོབས་པོ་ཆེ་དང་མྱི་གཡོ་བའྱིའོ་ཞེས་པ་ནྱི་

ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། གོང་གདན་འགོད་ཀྱི་སབས་སུ་ཕག་བདུན་ལ་སོགས་པ་འོད་

ཟེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གདན་དུ་གསུངས་ཀང་། ཁོ་མོ་འདྱི་དག་རང་

གྱི་གནས་ནུབ་ལ་སོགས་པ་དོར་ནས་ཤར་དུ་སོང་ཞྱིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་

ལ་རྒྱབ་བསན་ཏེ། རང་གྱི་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ནས་སྒོ་བསྲུངས་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བེད་
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པའྱི་སོབས་ཀྱིས་འདྱིར་ཁོ་མོ་གཙོ་མོ་མ་ཡྱིན་པར་ཁོ་བོ་གཙོ་བོར་འཇོག་པའྱི་དོན་

ནོ། །གཙུག་ཏོར་དང་གནོད་མཛེས་གཉྱིས་ནྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ཡང་ཡྱིན་པས་

དེར་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་བཞུགས་པའྱི་གནས་དང་ས་བོན་

ཀང་འོག་ཐུགས་དང་སྐུ་གང་རུང་གྱི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཚིག་དོན་ལྷག་

མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཟླ་བ་དགུ་པ་ལེན་པ་བ་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཅེས་པ་ནས། ཡེ་

ཤེས་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའོ། ཞེས་པ་སེ་རྐང་པའྱི་སོར་མོ་བཅུའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། 

འོག་དང་སེང་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དག་གོ །ཅེས་པ་གོ་རྱིམ་ལྟར་ན་མྱི་འགྲྱིག་

པས་སེང་དུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་དགོད་དགོས་སོ། ཞེས་མཁས་

པ་ བུ། དག་གསུང་བ་ལེགས་ཏེ། སྐུ་མདོག་དང་རྱིགས་དང་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བ་འོག་གྱི་ཀླུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་མཁས་པ་ རང་། དག །ལྷོའྱི་ཀླུ་གཉྱིས་པོ་

འདྱི་གནས་ངེས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་གཞན་འདྱི་དག་གནས་མ་ངེས་པ་སེ་བསྲུང་འཁོར་

དུ་པད་ཆེན་དང་འཇོག་པོ། འདྱིར་པདྨ་དང་ཀརྐོ་ཊ། རོ་མཉམ་དུ་ཡང་པདྨ་དང་ཀརྐོ་

ཊ། བསྲུང་འཁོར་དུ་རྱིགས་ལྡན་དང་མཐའ་ཡས། འདྱིར་མཐའ་ཡས་དང་རྱིགས་

ལྡན་ཞེས་འབྱུང་ལ། འོན་ཀང་རྒྱན་འགོད་དང་ས་བོན་གྱི་སབས་དང་མཆོད་སྔགས་

གསུམ་མཐུན་པར་སང་ངོ་། ཞེས་བཀོད་ རོར། ཀང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་

གང་ཡྱིན་མ་བཤད་དོ། །ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་དང་གཡས་གཡོན་ཐབས་

ཤེས་དང་དེ་ལ་ཡང་ལུས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་རེས་འགའ་གོ་བཟློག་ཏུ་འཇོག་པ་འོང་

ཡང་འདྱི་གདམ་ངའྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ནས་ལག་པའྱི་སོར་མོ་རྣམ་པར་དག་པས་ཤར་དུ་ཁྱི་གདོང་མ་

དང་། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཟླ་བ་དགུ་པའྱི་མཐར་ལུས་དང་ལྷའྱི་ཚོགས་རོགས་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །ཤྭ་ན་སྱ་དང་ཤྭ་ན་མུ་ཁ་ཁྱིའྱི་ཞལ་ཡྱིན་ཏེ། 

མགོ་བོ་ལྷ་ལ་གདོང་པ་ཁྱིར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ། རྱིང་མ་བ་དག་གྱིས་མགོ་བོ་ཁྱི་སོགས་

སུ་འདོད་པ་ནོར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་བ་རོག་གདོང་མ་དང་འུག་གདོང་མ་ལྟ་བུ་ལ་རྣ་

རྒྱན་གདགས་སུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །རོ་རེའྱི་མྱིག་ནྱི་གྲུལ་བུམ་ལྟ་

བུ་དང་། སྔོན་མོ་ནྱི་རོ་ལངས་ལྟ་བུའོ། ཞེས་ཁ་ཅྱིག་ དོལ། ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་སྤོས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གདན་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་དམར་དང་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཙ་མུནྚ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་པ་ནས། བང་དུ་ཁོ་གཉེར་ཅན་གྱི་

ཤྱིང་རྟ་ལ་སེང་གེ་བདུན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་བརྒྱད་ཀྱི་

ཡྱི་དྭགས་སོགས་པདྨའྱི་ལྟེ་བའྱི་སེང་དུ་དགོད་དགོས་པ་འདོད་པ་དག་གྱིས་ནྱི་རབ་

གཏུམ་མ་དག་གྱི་གདན་བྱཻ་རུཎ་ཊ་སོགས་ཀང་འཁོར་ལོའྱི་སེང་གྱི་ལྟེ་བ་ལ་དགོད་

དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་སྔ་མ་ནྱི་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོའྱི་གདན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོ་

སྙམ་ན། ཕྱི་མ་ཡང་རབ་གཏུམ་མའྱི་ཡྱིན་གྱི་ཡབ་ཀླུའྱི་གདན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གྱིས་སོ། ཞེས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སོ། །པདྨའྱི་སེང་འོག་གང་དུ་སྲོག་ཆགས་གནས་པ་

དང་སྲོག་ཆགས་འདྱི་དག་ངོས་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་དབང་ལེའྱི་འགྲེལ་

བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ལ་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །མྱིག་སྔོན་པོ་ནྱི་འདེ་བ་མོ་དང་། 

ཕ་ཝང་ནྱི་བ་མ་བྱི་དང་དོམ་ནྱི་དེད་དུ་བསྒྱུར་ན་ལེགས་ཞེས་ཟེར་ལ། གཡག་གྱི་སད་

དོད་ཏྱིརྦ་ཞེས་མོ་རྟགས་ཡོད་པ་འབྱི་རུ་བས་ན་ལེགས་ རང་ངམ། ཞེས་ཟེར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  422  

གསུམ་པ་སེགས་བུའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ལ་གཉྱིས། ཐུགས་ཀྱི་སེགས་བུའྱི་ལྷ་

རྣམས་སྤོ་བ། གསུང་དང་སྐུའྱི་སེགས་བུའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། སེང་འོག་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་སའྱི་གནས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་སྙྱིང་ཁའྱི་རྩ་བཅུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། འོག་

ཏུ་བཤང་བ་དང་"ལྕྱི
1
་བའྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལྷ་བཤོས་མ་དང་བདུད་རྩྱིའྱི་འབས་

བུ་"མའོ།
2
ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འོག་ཏུ་ཐུར་སེལ་འབབ་པའྱི་རྩ་ལ་བཤང་"ལྕྱིའྱི

3
་རྩ་

གཉྱིས་སུ་ཕེ་ནས་འོག་གྱི་ལྷ་མོ་གཉྱིས་དང་སྦར་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་སེང་གྱི་སྲོག་

འཛིན་གྱི་རྩ་ལ་ཁུ་རྡུལ་འབབ་པའྱི་རྩ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བ་སེང་གྱི་ལྷ་མོ་དག་པར་བ་

དགོས་ལ་ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སེང་འོག་གྱི་ལྷ་རྣམས་བྱི་བ་དང་སྒོམ་པའྱི་དུས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་

གསུངས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་རྡུལ་ཚོན་གྱིས་བྱིས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མཁའ་སེ་སེང་དང་

འོག་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་མོ་གང་སུ་རུང་བ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་མཚན་མ་ཁ་ཁེར་གྱི་སེང་

དུ་བཀོད་པ་དེ་དག་སྒོམ་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་རྟ་བབས་ཀྱི་འོག་ཏུ་སྒོ་

འགྲམ་གྱི་གནས་སུ་བལྟ་བར་བའོ། ཞེས་པ་བྱི་བ་དང་བསྒོམ་པ་གནས་གཅྱིག་ཏུ་མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༣༤བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༣༨ན༦ན།  
ལྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  གཅྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༣༨ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  
མའྟོ།    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༣༤བ༣ན།  མའྱི་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༣༤བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༣༨བ༡ན།  
ལྱིའྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  གཅྱི



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ངེས་པའྱི་དོན་ཏེ། བྱི་བའྱི་གནས་ནྱི་ཁ་ཁེར་དུ་ངེས་ལ། བསྒོམ་པའྱི་གནས་ནྱི་གསལ་

བར་གསུངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་དོ། །སེང་འོག་གྱི་ལྷ་གཞན་སྒོམ་པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི་སེང་འོག་

གྱི་ཕོགས་སྐོང་དང་ལ་སོགས་པས་ཁོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་མཚན་མ་བྱི་

བར་གསུངས་པའྱི་གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་བསྒོམ་པར་བའོ། །མཚན་མ་བྱིས་པའྱི་གནས་

སུ་ཇྱི་ལྟར་སྒོམ་པ་ཡང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དང་འད་སེ་དེ་བཞྱི་ནྱི་

སྒོའྱི་གཡས་མ་ཡྱིན་པར་རོ་སེ་སྒོའྱི་གཡོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་མཚན་མ་འདྱི་ཞྱིང་བྱིས་

པའྱི་གནས་ཉྱིད་དུ་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །འདྱིས་ནྱི་ཕོགས་བཞྱིའྱི་

གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་སོ་དྲུག་བྱི་བ་དང་བསྒོམ་པའྱི་གནས་ལ་ཡང་ངེས་པ་སེར་

རོ། །དེ་ལྟར་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྱི་གཟུངས་

མ་རྣམས་ཀང་འདོད་པའྱི་སམ་བུ་ལ་སེ་ཁ་ཁེར་ལའོ། །

བྱི་བ་དང་བསྒོམ་བའྱི་ཚུལ་འདྱིས་ནྱི་"གློ
1
་བསང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་སེང་

འོག་གྱི་ལྷ་གང་དུ་འགོད་པ་གསལ་བར་གོ་ལ་རྒྱུད་གཞན་ཚད་ལྡན་གྱིས་བཀྲལ་

བ་རྣམས་སུ་ཡང་སེང་འོག་གྱི་འབྲུབ་ཁུང་གནས་དེར་བསྒོམ་པ་མྱི་བདེ་ན་ཤར་གྱི་

ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་ནུབ་ཏུ་སྒོམ་པར་བཤད་ཀང་འདྱི་ནྱི་ལུགས་གཞན་དང་ཆེས་མྱི་

མཐུན་པས་བསྒོམ་པའྱི་གནས་འདྱིར་གསུངས་པ་ལས་གཞན་སེང་འོག་ཏུ་སྒོམ་

དུ་མྱི་རུང་ངོ་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །སེང་འོག་གྱི་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་བྱི་བ་དང་

སྒོམ་པའྱི་གནས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་སེང་འོག་གྱི་གདེངས་ཅན་ཏེ་ཀླུ་རྱིགས་གཉྱིས་

1 མ་ཕྱི། སྒྲུབ་ལེ། ༢༦ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༡ན།  གྟོ    ཞྟོལ། ༼ག༽ 
སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༣ན།  བླྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་བཅས་པ་ཡང་རྡུལ་ཚོན་ལ་རྟ་བབས་ཀྱི་རྩེར་བཀོད་ཀང་སྒོམ་པའྱི་གནས་ནྱི་

འོག་ཏུ་དཔད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གདེངས་ཅན་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་མ་

རྣམས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁ་ཁེར་ལའོ། ཅེས་པ་ནྱི། འགྱུར་ ཤོང་འགྱུར་

སོགས། གྱིས་མ་ཐོན་ཏེ་དེ་བཞྱིན་དུ་གདེངས་ཅན་རྱིགས་དང་བཅས་པའོ། ཞེས་ཡར་

ལ་བཅད་ནས། དེའྱི་ཕྱིར་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁ་

ཁེར་དང་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁ་ཁེར་ལ་འདོད་མ་རྣམས་སོ་ཞེས་བ་དགོས་

སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བྱི་བྷུ་ཏྱི་ཙནྡྲའྱི་མཆན་དང་ས་དྷཱུ་པུ་ཏས་ཀང་བཤད་ལ། དཀྱིལ་

ཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བར་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །གནས་ཀང་རང་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བས་

ཕོགས་རྣམས་སུའོ་ཞེས་གསུངས་པས་གང་ལས་བསྐེད་པ་དེའྱི་ཕོགས་ཀྱི་སེགས་

བུའྱི་སྤྱིར་བཏང་དུ་འགོད་རྱིགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གསུང་གྱི་འདོད་མ་རྣམས་སྤོ་བ་དང་། སྐུའྱི་ཕྱིར་འདོད་

མ་རྣམས་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་རོལ་གྱི་

ཁ་ཁེར་ལའོ། ཅེས་པ་ནས། གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རང་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་

བས་ཕོགས་རྣམས་སུའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་འདོད་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་

མཚན་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མང་ཡང་གང་ལས་བསྐེད་པ་དེའྱི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་མཚན་

བ་བར་རྱིགས་ཤྱིང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ལས་སྐེས་པ་གསོད་འདོད་མ་དང་ས་ཚོགས་

ཡུམ་ལས་སྐེས་པ་སྐེད་འདོད་མ་གཉྱིས་ནྱི་ཁབ་བེད་གཙོ་མོ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་སུ་

དགོད་པ་མྱི་བ་ལ། འདྱི་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཞྱིབ་པར་པདྨ་དཀར་པོའྱི་ཞལ་ལུང་དུ་

གསུངས་པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་སྤོ་བ་དངོས། ལས་དང་མཐུན་པའྱི་

ལྷ་ས་ཚོགས་འདོད་སམ་ལ་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་ཕྱིར་འདོད་མ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། 

རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རང་རང་གྱི་ཕོགས་རྣམས་སུའོ་ཞེས་པ་ནྱི་བཤད་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཕྱིར་འདོད་མ་ནྱི་མྱི་འདོད་མ་སེ་གཞན་

གོ་སའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཅེས་པ་ནས། ཁམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རྣལ་

འབོར་མའྱི་བ་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་བསྐེད་རོགས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཁད་པར་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། བསྐེད་རྱིམ་སྦང་གཞྱི་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། བསྐེད་རྱིམ་

ལམ་ཕལ་པར་བསན་པ། རོགས་རྱིམ་ལམ་གྱི་གཙོ་བོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། བསྐེད་རྱིམ་བསྒོམས་པའྱི་དགོས་པ་བསན་པ། སྦང་གཞྱི་ཁམས་དྲུག་

འདུས་པའྱི་ལུས་མྱི་རྟག་པར་བསན་པ། བསྐེད་རྱིམ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་སྐུ་རྟག་

པའྱི་སྒས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་ཙམ་གྱི་བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་སྐུ་འབྱུང་བཞྱིའྱི་

རྡུལ་གྱིས་སོང་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སུ་བསྡུས་པ་ནྱི་རྟག་པ་ཞེས་

བ་བ་དང་། ཁམས་དྲུག་ཚོགས་པའྱི་རགས་པའྱི་ལུས་མྱི་རྟག་པའྱི་ཚུལ་གསུངས་པ་

དེ་ལྟར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཅེས་པ་ནས་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་སེམས་བརྟན་

པར་བ་བའྱི་དོན་དུའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་བསྐེད་རྱིམ་ཟླ་བ་བདུན་ལ་སོགས་པར་

བསྒོམས་ནས་བརྟན་པ་དེ་ཡང་རྩ་བར་སྲྱིད་པ་གསུམ་ཞེས་གསུངས་པ་འགྲེལ་པར་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཤད་ལ། དེ་ནྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་
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དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཐ་མལ་གྱི་སང་ཞེན་དག་ནས་ལྷའྱི་སང་བ་

དང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པའྱི་ཆེད་དུ་སྒོམ་པའྱི་དོན་ཏེ། ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཁམས་དྲུག་ཚོགས་པའྱི་ལུས་ངོས་གཟུང་ནས་དེ་སྐེ་འཆྱི་

གཉྱིས་སུ་བསྡུ་བ། ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐེ་བ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་ནང་ལུས་དང་གཞན་བརྟག་

པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཆོས་མཐུན་དང་སྦང་གཞྱི་སྦོང་བེད་སྦོར་

བ་ལ་སྤོ་བ་སྐེ་བ་དང་། སྡུད་པ་སེ་འཇྱིག་པའམ་འཆྱི་བ་གཉྱིས་ཆོས་མཐུན་དང་སྦང་

གཞྱིར་བས་པ་ལ་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པ་"སྦོང
1
་བའྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་ལས། དངོས་པོའྱི་

སྐེ་བ་སྦང་གཞྱི་སྦོང་བེད་ཡང་དག་པར་གནས་ཞེས་པ་ལ་འདྱིར་དངོས་པོ་ནྱི་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀྱི་རས་ཕ་རགས་གཉྱིས་ཏེ་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་སེ་འབྱུང་བ་བཞྱི་པོའྱི་

རྡུལ་རགས་པ་རྣམས་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ནྱི་ཕ་བ་སེ་ཁམས་དེ་ནྱི་ཟླ་བ་

དང་ཅེས་པ་ནས། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང་ཅེས་པ་སེ་ཟླ་ཉྱིས་མཚོན་པའྱི་ཁུ་རྡུལ་ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་སུ་བེད་པ་ནྱི་རྟེན་རྩ་ནང་ནས་ཁམས་དེ་དག་འབབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་

པ་འདའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་གཅན་ཅེས་པ་ནས། སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་གང་ཟག་ནྱི་དངོས་

པོ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པ་ལ་བརྟགས་པ་སྐེ་བའོ། །དངོས་པོའྱི་སྐེ་བ་དེའྱི་མངལ་ལས་

འབྱུང་བ་ནྱི་སྐེ་བའོ། །སྲོག་གྱི་དབང་པོ་ཉམས་པ་ནྱི་སྡུད་པ་སེ་སྐེ་འཆྱི་དེ་གཉྱིས་ལ་

འབྱུང་བ་ལས་སྐེས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་གཉྱིས་སུ་ངེས་པོའྱི་སྒོ་ནས་ཡང་དག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥བ༢ན།  
སྦྱྟོང    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༢ན།  སྦྱྟོར
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པར་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་སའྱི་སྐེ་བ་ནྱི་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་བརྟན་པ་རྣམས་སོ། 

ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྱི་དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཏེ་དངོས་པོའྱི་

སྐེ་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། ཁ་ ཕོགས་དོལ་དོལ་འབང་། ཅྱིག །ལོན་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་

རྫུས་སྐེས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཤྱིང་སེམས་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ་སེ། གཅེར་བུ་བའྱི་སྒོས་

ཀྱི་གྲུབ་མཐའོ་དེ་ཡང་བརྟན་གཡོའྱི་སྐེ་བ་གཉྱིས་ལས་ལོན་ཤྱིང་སོགས་ནྱི་སོད་ཀྱི་

འཇྱིག་རྟེན་ཏེ་དེའྱི་སྐེ་བ་ནྱི་བརྟན་པའྱི་སྐེ་བའོ། །ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་གཡོ་བ་བཅུད་ཀྱི་

སེ། ཁམས་འདྱི་དག་འགྲོ་བ་འདྱི་དག་གྱི་སྐེ་བ་ལ་ཤས་ཆེ་ཆུང་དང་ཐོབ་ཐང་གྱིས་

བཞག་པའོ། །སྐེ་གནས་བཞྱིའྱི་རྫུས་སྐེས་ནྱི་ཟླ་བའྱི་སྐེ་བ་ལྷ་མྱིན་རྣམས་དང་། ཉྱི་

མའྱི་ལྷ་རྣམས་དང་། དུས་མེའྱི་དམལ་བ་རྣམས་སོ། །ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་ནང་ཚན་

དྲུག་དངོས་སུ་བཤད་པ་ལས་ཁུ་རྡུལ་རེས་སུ་ང་རོ་ཐྱིག་ལེ་གཉྱིས་དང་བཞྱི་དོར་

བ་ནྱི་འོག་གྱི་དགུ་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་དང་སྦར་དགོས་སོ། །ཁམས་དྲུག་བརྒྱད་

དུ་ཕེ་སེ་བརྟན་གཡོའྱི་སྐེ་བ་འདྱི་དག་དང་སྦར་བ་ནྱི། དུས་ཀྱིས་འབྱུང་པོ་རྣམས་

སྤོ་ཞྱིང་། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཆོས་མཐུན་དང་སྦང་གཞྱི་སྐེ་

འཇྱིག་གཉྱིས་སུ་སྡུད་པའྱི་ཆེད་དུ་སེ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྐེ་བ་སོ་སོའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དབང་དུ་བས་

ན་བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་ནང་ཚན་རེས་སུ་ང་རོ་དང་ཐྱིག་

ལེའྱི་སྐེ་བ་དང་ཁུ་རྡུལ་གྱི་སྐེ་བར་འཇོག་དགོས་པ་འད་ལ། དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་དང་

པོ་གཉྱིས་སྔ་མ་དང་ཕ་ཐྱིག་གཉྱིས་ཕྱི་མར་བེད་དགོས་པར་མངོན་ཡང་རྒྱ་མཚོའྱི་
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གཏྱིང་བཞྱིན་དཔག་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་སྐུ་དེ་ལ་བརྟག་པ་མཁའ་

ཡྱི་རོ་རེ་ཞེས་པར་འཇོག་པ་ལས་འདྱིར་མཁའ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་སྐེ་བ་བརྒྱད་ཚན་

ལ་བལྟོས་པའྱི་དགུ་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་བཞྱི་ཚན་དེའྱི་སྐེ་བ་ཞེས་བ་སེ་འབྱུང་

བཞྱིའྱི་རྡུལ་ལྟར་ཐོགས་པ་རགས་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྱི་རས་དང་བལ་བའྱི་

སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་མཁའ་ཞེས་པའྱི་དོན་བཤད་ནས་རྟག་པ་དང་རོ་རེའྱི་དོན་

ནྱི་མྱི་ཆོད་པ་སེ་གོང་གྱི་སྐེ་བ་བརྒྱད་ལྟར་དུམ་བུར་གཅོད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཅད་

དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དུ་གྱུར་པ། ཤེས་པ་དང་ངོ་བོ་དབེར་

མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་འབྱུང་བཞྱི་རགས་པའྱི་རྡུལ་གྱི་རས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་

མཚན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་སྐུ་དེ་ལ་མཁའྱི་རོ་རེ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་རྟག་པ་ཞེས་

བ་སེ་སྐུ་དེ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཐུགས་གསུང་

སྐུའྱི་རྣམ་གསུམ་སྲྱིད་པ་ལ་གནས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གནས་ཀང་སྐེ་བ་

བརྒྱད་ལྟར་མྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བཅད་དུ་མེད་པ་

སོགས་གསུམ་གྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔར་བརོད་པའྱི་ཆུའྱི་སྐེ་བ་སོགས་འབྱུང་པོའྱི་ཚོགས་

ནྱི་བཅད་དུ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟག་པ་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་

བསྐེད་རྱིམ་ལྟར་མཐོང་བ་མྱིན་པར་མཐོང་བ་ཉམས་པ་སེ་ལས་ཉོན་དབང་གྱིས་སང་

བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དཔེར་ན་མྱིའྱི་བདག་པོ་མྱིག་འཁྲུལ་ཇྱི་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་ཞེས་

པའྱི་རྱིགས་པ་ལས་སོ། །

གཉྱིས་པ་བསྐེད་རྱིམ་ལམ་ཕལ་པར་བསན་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྟག་མྱི་རྟག་རྣམ་པར་

དཔད་ཀང་རྟག་པ་ཞེས་པ་སོང་པའྱི་ཁམས་ཆེན་པོ་མཐོང་བའྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སྐུ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་། མྱི་རྟག་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཕད་པ་དང་འབལ་བ་ཁམས་དྲུག་ཚོགས་པའྱི་ལུས་ཀང་

མཐོང་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མྱི་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཅེས་པ་ནས། སྙྱིང་པོར་གྱུར་པ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སབས་འདྱིར་ནྱི་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཅེས་པ་ནས། བརྟགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐེད་

རྱིམ་དེ་ནྱི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་ལྟར་སང་ཡང་དེར་མ་གྲུབ་པས་འཁྲུལ་པ་ཞེས་པ་

སེ། རོ་རེ་ཅན་གྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མཐའ་དག་ཀང་འཁྲུལ་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །

གསུམ་པ་རོགས་རྱིམ་ལམ་གྱི་གཙོ་བོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་

རྒྱལ་པོ་ཅེས་པ་ནས། དབང་པོར་བའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། རང་

སེམས་དྱི་མ་དང་བལ་བ་འགྲེལ་པས་བརྟགས་པ་དང་བལ་བ་ལ་བཤད་ལ། དེ་ནྱི་

བསྐེད་རྱིམ་ཡྱིན་ཏེ་གཞན་གོ་སའོ། །གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་བསྐེད་རྱིམ་ལམ་གྱི་གཙོ་

བོ་མ་ཡྱིན་པར་བསན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འགོག་པར་མྱི་བསམ་སེ། རོ་རེ་

ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་སོ། །རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱི་དག་འདྱི་ལྟར་

འཆད་ཤེས་པ་ནྱི་དུས་འདྱིར་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་དཀོན་པའོ། ཞེས་

ཀང་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །

བཞྱི་པ་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་ཁད་པར་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། རྟེན་བརྟེན་པ་དགུར་དབེ་

བ། ཟླ་ཉྱི་པདྨའྱི་ས་བོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྟེན་བརྟེན་པ་གསུངས་

ཏེ། ཅེས་པ་ནས། གསུང་ཡང་རྣམ་པར་གསུམ་མོ། ཞེས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་

པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཙོ་བོ་ལྡོག་པ་མྱི་འད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བ་གསུམ་ཡོད་པས་ཐུགས་གསུམ། ལྷ་ཚོགས་མྱི་འད་བ་གསུམ་ཡོད་པས་གསུང་

གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་མྱི་འད་བ་གསུམ་ཡོད་པས་སྐུ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་སེ་

ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་པདྨ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་སོང་བུ་ནྱི་ༀ་ཡྱིག་ལ་ཡྱི་གེ་

གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཨ་ཡྱིག་ལས་བྱུང་བའོ། ཅེས་པ་ནས། ཉྱི་མའྱི་གདན་ནྱི་ཡང་ན་རྣམ་

པར་བཅད་པ་ར་ཡྱིག་གྱིས་སོ། །དེ་ནྱི་ༀ་གྱི་ཟླ་ཚེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་

འདུས་པ་ནྱི་ༀ་ཡྱིག་སེ་དེ་ནྱི་པྲཱ་ཎ་བ་ཞེས་པ་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་སེ་རབ་ཏུ་

བསྔགས་པ་ཞེས་བའོ་ཟེར་རོ། །འདུས་པ་རྱིམ་ལྔར་ༀ་ཡྱིག་ཕག་འཚལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་

དང་ཨཱཿ ཡྱིག་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཡྱི་གེ་དང་ཧཱུཾ་ཡྱིག་སྤྱིན་སྒའྱི་ཡྱི་གེར་གསུངས་

སོ། །དེ་འད་བའྱི་ཡྱི་གེ་ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལས་སྐེས་

པའྱི་པདྨའོ། །མངལ་ནས་སྐེས་པ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་

སྐེ་བ་འདྱི་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་ལ་དང་པོ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ལྷའྱི་སྐུའྱི་དབྱིབས་རོགས་

པའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཉྱིས། སྙྱིང་རེའྱི་དབང་བསྐུར་

ཚུལ་གཉྱིས་བཤད་པ། རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ཅེས་པ་ནས། ས་བོན་སོ་སོ་རེ་རེ་ལྷ་དེ་རྣམས་སོ་སོ་རོགས་པར་བ་བས་སྤོ་བར་

བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། དེ་ལ་འདྱིའྱི་ལྷ་སོ་གཉྱིས་བསྐེད་པའྱི་

སྔགས་ཀྱི་ས་བོན་རྣམས་ནྱི་གསལ་བེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀ་ནས་ཥའྱི་བར་བསྡུས་ཏེ་དེ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་བརྩེགས་པ་ཀྵ་ཡྱིག་དབངས་ཨ་ཨྱི་ར་ཨུ་ལ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་སོ། །འདྱིར་གསལ་བེད་ཀྱི་ཚོགས་ཐོག་མཐའ་བསྡུས་པ་ནྱི་ཀྵ་ཡྱིག་སེ་ཤེས་

པར་བེད་པ་དེ་ཡྱིས་གང་ཟག་གང་གྱི་མྱིང་ཡྱིག་གྱི་གསལ་བེད་དང་པོ་གང་ཡྱིན་པ་

དེ་ལས་གང་ཟག་དེ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པར་བའོ། །སྙྱིང་རེའྱི་དབང་བསྐུར་སྔ་མ་ནྱི། 

རང་ནྱི་སྙྱིང་ཁར་གནས་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་"ཀྱི
1
་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་

ཡུམ་གྱི་པདྨར་གནས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་"ཀྱི
2
་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པ་ནས། སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་བའྱི་དོན་དུ་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། དམ་ཚིག་བདུད་རྩྱི་ཡྱིས་བསྐེད་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་

ཞུ་བ་ལས་སར་ཡང་ལྷའྱི་རྣམ་པར་བསྐེད་པ་དང་། རོ་རེ་དཔལ་གྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་སེ་འདྱིའྱི་བང་སེམས་ལ་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ཀ་མྱིང་དང་

མྱིང་ཅན་ཡོད་པར་དབང་ལེར་གསུངས་ཤྱིང་སོད་བཅུད་ལྷར་བསྐེད་པ་གཉྱིས་ལས་

བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཅོག་ལྷར་བསྐེད་པའྱི་ཁུངས་ཀང་འདྱི་ཉྱིད་དེ་ཚིག་དོན་

གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མཚམས་སྦར་བ་ནྱི། ད་ནྱི་ཟླ་བ་བཅུ་པ་སྲྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༣ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༡ན།  
ཀྱྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༢ན།  ཀྱྱིས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༣ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༢ན།  
ཀྱྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༢ན།  ཀྱྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པའྱི་ཡན་ལག་ལ་སྲོག་སྤོ་བ་དང་ཅེས་པ་ནས། སྐེས་པའྱི་བྱིས་པ་སད་པ་རབ་ཏུ་

ངུ་བར་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་མཁས་པ་ རང་། དག་གྱིས་ཀང་མདོར་

བསྡུས་ཕྱི་མའྱི་དོན་ཉེ་བར་མཚོན་པ། ཞེས་པའྱི་བསྡུས་དོན་བཀོད་ནས་དེ་ལ་འདྱི་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་བཞྱིར་ཕེ་སེ་གསུངས་སོ་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡུམ་བཅས་ཆགས་

པས་ཞུ་བ་དང་། དེ་ལ་ལྷ་མོ་བཞྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། དེའྱི་ངོར་གཙོ་བོ་བཞེངས་པ་

དང་། གཙོ་བོས་འཁོར་གྱི་ཚོགས་སྤོས་པ་སེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་དོན་ཚང་བར་

བསྡུས་ནས་མཚམས་སྦར་བ་ཡྱིན་ལ། དོན་ནྱི་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་རྣལ་འབོར་དང་པོ་གཉྱིས་བསྙེན་སྒྲུབ་གཉྱིས་སུ་བསན་པ་ནྱི། འདྱིར་

སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་མངལ་ནས་སྐེས་པ། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པའྱི་བསྙེན་པའྱི་

ཡན་ལག་གཉྱིས་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ༀ་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་མགོ་

འདེན་པ་དང་། སུ་བྱི་ཤུདྡྷ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་

ཀྱི་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོຌཧཾ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ངའོ་ཞེས་པ་སེ་ཚིག་དོན་

ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

སྨྲས་པ། ཁ་བ་རྱི་ཡྱི་འཆད་པོ་དྱི་མེད་འོད། །ཀོག་པའྱི་གདངས་སྙན་སྒོག་

རྣམས་བཟང་པོ་སེ། །གང་གྱི་གཏམ་ཡང་རྣ་བར་མ་སོན་པའྱི། །འགྲོ་འདྱི་ཀེ་མ་སལ་

བ་དམན་པའོ། །ཉྱིན་བཞྱིན་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་གྲུ་བོ་ཆེ། །སྦར་ནས་རྒྱུད་

འགྲེལ་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ནྱི། །འདེན་བེད་གངས་ཅན་རྱིགས་ལྡན་གྲགས་པ་

གང་། །ཟབ་དོན་ནོར་བུའྱི་འདོད་དགུས་ཅྱི་ཡང་ཚིམ། །

གཉྱིས་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་

རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས། བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་བཤད་པ་སེ་གཉྱིས་པའོ།། །། 

མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་སྲོག་དང་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་མདོར་བསྡུས།

ཀུན་ཕན་དུ་གུ་ལ་ཡྱི་གོས། །གང་གྱི་ལུས་ལ་རེག་ཙམ་གྱིས། །བདེ་བ་ཀུན་

སེར་འཁོར་ལོའྱི་མགོན། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །སྙྱིང་གྱི་མེ་ལོང་རབ་

"དྭང་བར
1
། །རྣམ་དཔོད་པྱིར་གྱིས་བྱིས་པ་ཡྱི། །ངོ་མཚར་རྱི་མོ་ཡྱི་གེར་ནྱི། །འཕོས་

པས་མྱིག་གྱི་དགའ་སོན་བ། །

གསུམ་པ་སྲོག་དང་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་

ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་

མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས། མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྱི་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་སབས་

འདྱིར་ནྱི་སྲོག་སེ་རླུང་གྱི་ཀུན་སྤོད་འབྱུང་འཇུག་དག་ལས་ངག་གྱི་རྩ་བ་རླུང་ཡྱིན་

པས་གསུང་གྱི་རོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུའྱི་བདག་ཉྱིད་དོ། །བཅུར་འབེད་ཚུལ་ནྱི། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༨བ༦ན།  
དྭང་བར    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༢ན།  དྭངས་པར
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གཡོན་དུ་གཡོན་གྱི་སོང་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཡས་སུ་ས་ལ་སོགས་

པའྱི་དབེ་བས་ཏེ་གཡོན་དུ་ཨ་ལ་སོགས་པ་དང་གཡས་སུ་ལ་ལ་སོགས་པ་དབངས་

ཀྱི་ཡྱི་གེས་མཚོན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ལས་རྟག་ཏུ་ས་བུག་དང་རྩ་འཁོར་ལོའྱི་

ཕོགས་བཞྱི་དབུས་ཏེ་ལྔ་དག་ལ་གནས་པའྱི་སྲྱིད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་རླུང་འཕོ་བའྱི་

སྒྱིབ་པ་ལས་བསྐབ་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་པར་ཅེས་པ་ནས། དམ་

པའྱི་ལམ་ནྱི་སོན་བེད་པ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། དེ་ལ་བསོད་པར་བའོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་

ཁོང་ནས་དབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། འདྱི་ཡྱི་སྐེད་པ་དག་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། 

འགྲེལ་བཤད་དག་གྱིས་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །སྔ་

མ་ རང་། ངམ། དག །ཡང་ན་མགྲྱིན་རྐན་སྤྱི་བོ་སོ་མཆུ་སེ། གནས་ལྔ་ཞེས་ཀང་ཟེར་

རོ། །

གཉྱིས་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་དྲུག །གཙོ་བོ་ཡུམ་བཅས་ཞུ་བ་

གླུས་བསྐུལ་ཏེ་བཞེངས་པ། དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ། རྒྱས་

འདེབས་ཀྱི་ལྷ་དང་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཤད་པ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་

བཤད་པ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་དང་སྐུ་གསུང་བྱིན་རླབས་བཤད་པ། ང་རྒྱལ་གཟུང་

བའྱི་སྔགས་དང་རྣམ་དག་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པས་ཞུ་བ་ནང་དང་སྦར་བ། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གླུས་བསྐུལ་བ་ནང་དང་

སྦར་བ། བསྐུལ་བ་ལས་བཞེངས་པ་ནང་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཧོ་ཡྱིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྱིར་མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་དུ་མངལ་
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ནས་སྐེས་པ་ཁམས་རོགས་པར་ཚང་བ་རྣམས་གཉྱིད་ཀྱིས་ལོག་པ་ན་རླུང་རགས་

པ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་རྒྱུ་བ་ལས་སྲོག་གྱི་རླུང་རགས་པ་དེ་དག་བསྐེད་པའྱི་སད་དུ། རང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབབ་པ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་རྣམས་གཡོས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་

གྱི་ཅེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་དང་བཅས་པའྱི་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱི་དང་

དུང་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་པའོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་ལ། སྔ་མ་ དོལ། དོལ་འབང་། དག་གྱིས་

མངལ་གྱི་ཟླ་བ་བདུན་པ་རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་དང་སད་པ་བཙས་པ་ལ་སྦར་བ་

ནྱི་མངལ་ནས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལུགས་སུ་བས་ཀང་གཞུང་

གྱི་ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའོ། །གནས་གཉྱིས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཧོ་ཡྱིག་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་

རེའྱི་ས་བོན་ཏེ། ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཆགས་པ་ཆེན་པོའྱི་གཏུམ་མོའྱི་མེ་ཡྱིན་ལ། 

ཆགས་པ་ཆེན་པོ་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ནྱི་སབས་འགར་དོན་དང་སབས་འགར་གཅྱིག་

གྱི་སྒ་ཅྱིག་ཤོས་ལ་འཇུག་གོ །ཧོ་ཡྱིག་ཐོག་མཐའ་གཉྱིས་སུ་འགོད་པ་ཡང་འོག་དང་

སེང་ནས་ཞུ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ་གཏུམ་མོའྱི་མེ་ལ་རང་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་དུས་ཀྱི་མེ་

གཉྱིས་ཡོད་དོ། །ནང་དུ་བསྐུལ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་དང་མངལ་གྱི་རེས་སུ་སད་པ་

དང་བཙས་པ་ནྱི་ལས་རྒྱལ་མཆོག་དང་སྦར་ལ། ལོ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མཐར་བསྐུལ་བ་ནྱི་

ཕ་མོ་དང་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་དང་སྦར་རོ། །

གཙོ་བོ་ཐུགས་རོ་རེ་དང་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་གཏུམ་མོ་གཉྱིས་ནྱི་རྱིམ་པ་

ལྟར་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱི་དང་དུང་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་པར་བཞག་སེ། དེ་ནྱི་དེར་ངེས་པ་མྱིན་ཡང་

རྩ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་གཉྱིས་ཐབས་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ལ་ཚིག་དོན་

གཞན་གོ་སའོ། །
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གླུ་དག་མཛད་དེ། ཅེས་པ་ནས། སད་པར་བེད་

པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་སྐུ་གནས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་

བསྐུལ་བ་དང་པོའྱི་དོན་ནྱི་ཁམས་བཞྱི་ལས་སའྱི་ཁམས་དག་པ། ལྷ་མོ་བཞྱི་ལས་

སྤན་མ་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་ལས་ཡུམ་སེ་མ། འབས་བུ་བཞྱི་ལས་རྒྱུ་མཐུན། ཚད་མེད་བཞྱི་

ལས་བཏང་སྙོམས། དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐུལ་ནས་དུས་འཁོར་བཞེངས་ལ་

བདག་གྱི་འདོད་པ་འོག་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་ཞེས་སོགས་རྐང་

པ་གསུམ་གྱིས་བསན་པའྱི་དོན་མཛོད་ཅྱིག་པ་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལའང་སྦར་ལ། 

བདག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞྱིན་གྱིས། ཞེས་པ་བཞྱི་ནྱི་སྤན་སོགས་བཞྱིའྱི་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་སྐུ་རོ་རེ་དང་"
1
ཐུགས་རོ་རེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིའོ། །མ་

ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་ རང་ངམ། དག །སྐེད་པར་བེད་པས་མ་དང་སལ་བ་དང་སལ་མྱིན་

སོན་པས་སྲྱིང་མོ་དང་། འདོད་པ་འཇོ་བས་བུ་མོ་དང་། བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བས་ཚ་

མོའ ་ོཞེས་ཟེར་ཞྱིང་བར་པ་གཉྱིས་ལ་སྲྱིང་མོའྱི་སད་དོད་བྷ་གྱི་ནྱི་ཅེས་པའྱི་བྷ་ག་

"ན
2
་སལ་བ། སེམས་ནྱི་ལྡན་པའམ་སོན་པའོ། །བུ་མོའྱི་སད་དོད་དྷཱུ་ཧྱི་ཏྱི་ཅེས་པའྱི་

དྷོ་ཧ་འཇོ་བ་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་ཀང་ ངམ། ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་མ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་

ནྱི་དབང་ལེར་མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏེ་དེ་དག་ལས་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦར་རོ། །ཐུན་མོང་

དུ་བསྐུལ་བའྱི་སོང་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཟླས་དངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༥ན།  
-གསུང་རྟོ་རེ་དང་    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། +གསུང་རྟོ་རེ་དང་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༡བ༡ན།  ན    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥བ༤ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༦ན།  ནྱི



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ན་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ཡང་འོག་ཏུ་འདྱིར་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཞེས་པ་

ལྟར་ན། རྱི་བོང་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནྱི་སྐུ་བཞྱིན་ལག་གྱི་

རྣམ་པ་ཅན་ལྟར་གདུལ་བའྱི་དོན་མཛད་པར་མྱི་སྤོད་པས་ཆད་པའྱི་སོང་པའྱི་ཕོགས་

ཏེ་བདེ་ཆེན་དེ་ཉམས་སུ་མོང་ནས་དེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ་སྐུ་གསུང་

ཅེས་པ་ནས། སྤོ་བར་མཛོད་ཅེས་པ་སེ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དོན་དམ་གྱི་ལྷའྱི་སྐུ་གནས་སོ་ཞེས་སྦར་ནས། ལྟེ་བ་དང་གསང་

བ་ལ་སོགས་པའྱི་པདྨ་ཞེས་པའྱི་ལྟེ་བ་དང་ཞེས་པ་རྨ་འགྱུར་སོགས་ལ་མེད་ཅེས་སྨྲ་ 

དོལ་ཕོགས། བ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱལ་བ་སད་པ་

དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་སྐུ་སད་པར་བེད་པ་གནས་སོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་ཀང་རུང་

ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ད་ནྱི་རོ་རེ་ཅན་དེས་གླུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལྷ་བཞེངས་པ་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། དེའྱི་སྙྱིང་ཁར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞྱིན་ནོ། "ཅེས་པའྱི་

བར་ལ།
1
དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་བ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་སྒྱུ་མ་མཁན་དང་དེས་སྤོས་པའྱི་

འགྲོ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་ལྷ་ནྱི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །སྔ་མ་མང་པོས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དང་སབས་འདྱིའྱི་གཙོ་བོ་ལ་འབས་བུ་རོ་

རེ་འཛིན་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །མཁས་པ་ རང་། དག་གྱིས་རྒྱལ་མཆོག་གཉྱིས་

ཀྱི་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པ་དང་། རོར་སེམས་སུ་འཇོག་པ་དང་དེའྱི་རྒྱས་གདབ་ཀྱི་རྒྱུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༡བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༦ན༣ན།  
ཅེས་པའྱི་བར་ལ།     ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༥ན།  -ཅེས་པའྱི་བར་ལ།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མཚན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །སོང་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབབ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་

ནྱི། དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ས་ཚོགས་ཡུམ་གཉྱིས་འདྱིར་ནམ་མཁའ་དག་པ་དང་གོང་

དུ་ཡེ་ཤེས་དག་པར་འད་བའྱི་དོན་དུ་བ་ཡྱི། དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་གཞུང་འདྱིས་བསན་

པར་འདོད་ན་ནྱི་རྣམ་པར་མྱི་འཚམ་པའོ། །

རྒྱལ་བའྱི་ཅོད་པན་ཅན་ཞེས་པ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་ཅོད་པན་ཅན་ནོ། ཞེས་པ་ལ་

སྔ་མ་ དོལ་ཕོགས། དག །ཡེ་ལེར། ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་གདབ་པ་དང་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་བསྐོད་པ་དང་རོར་སེམས་གཟུགས་ཐ་དད་པའྱི་དབང་དུ་

བས་ལ། འདྱིར་ནྱི་དུས་འཁོར་གཅྱིག་ཉྱིད་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་

མྱི་བསྐོད་པའྱི་ངོ་བོར་མཚོན་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ས་

ཚོགས་ཡུམ་གཅྱིག་ཉྱིད་སྔར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་འདྱིར་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སུ་

གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་དེ་ཉྱིད་དོ་ཅེས་ཟེར་རོ། །མཁས་པ་ རང་། དག །རྒྱུ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་རོར་སེམས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་དང་། འབས་བུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་རོར་སེམས་ལ་མྱི་བསྐོད་པས་རྒྱས་གདབ་རྱིགས་སོ། ཞེས་སྨྲའོ། །ལུགས་

སྔ་མ་མྱི་འཐད་དེ། གཙོ་བོ་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་ལྷག་མའྱི་ཡང་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་དེ་

དག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་བེད། གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཉྱིད་མྱི་བསྐོད་པ་

དང་རོར་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་རྱིགས་ཤྱིང་ལུས་

ལ་ལྷ་གཞུག་པ་མ་གོ་བས། འགྲེལ་ཆེན་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་མགྲོན་པོ་ཕོགས་བསད་

པ་ལྟར་གྱུར་པའོ། །དེ་ཡང་མྱི་བསྐོད་པའྱི་ཅོད་པན་ནྱི་སབས་འདྱིའྱི་གཙོ་བོར་མ་ཟད་

ལུས་ལ་བཅུག་པའྱི་རོར་སེམས་ལ་ཡང་བཤད་དུ་རུང་སེ། དེ་ལ་སོང་པའྱི་དཀྱིལ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཁོར་འབབ་པ་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པ་འདྱིར་གཙོ་བོའྱི་གོ་ས་ན་

གནས་པའྱི་དོན་ནོ། །དེས་རོར་སེམས་ཀྱི་ཅོད་པན་ཅན་མྱི་བསྐོད་པ་ཡབ་ཡུམ་ཡང་

འདྱིར་གཞུག་པར་གོ་བར་ནུས་ལ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་གྱི་དུས་སུ་ནྱི་འདྱི་དག་འཁོར་

གྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མཚན་མ་བཞྱི་དང་འད་བར་མྱི་ཞུ་བར་གནས་པའོ། །གཙོ་བོ་

ལ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱིས་འཁྱུད་པ་ནྱི་ནང་དང་སྦར་ན་མ་དེའྱི་སྙྱིང་ཁར་བཙས་པའྱི་

བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཁྱུད་པ་བཞྱིན་ནོ། ཅེས་བ་ཡྱི་འདྱིའྱི་དོན་ལ་ཡང་ཁ་ དོལ་འབང་། 

ཅྱིག །ས་ར་ཧས། གཞོན་ནུ་མའྱི་བདེ་བ་སྙྱིང་ལ་ཞེན་པ་བཞྱིན། ཞེས་སོགས་དངས་

ནས་དེ་དང་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་ཡང་ཕོགས་བསད་པའོ། །ཁོ་བོས་ལེགས་པར་

བཤད་པ་འདྱི་དག་གཏྱིང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཟུ་བོའྱི་བོས་ལེགས་པར་རྟོགས་ཤྱིག །

གཉྱིས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཞུགས་པ་ལ་གཉྱིས། དམ་ཚིག་

གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལྷ་བསྐེད་

པ་དང་སྤོ་བ་དངོས་དང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོད་པ་སེ་ཅེས་པ་ནས། ཀང་

ཡྱིག་གྱིས་སྔོན་བཞྱིན་ཞེས་པའོའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག །འབོ་པས་དཀྱིལ་

འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་འཁོར་བསྐེད་པ་ཆད། རྭ་པས་སྔར་བསྐེད་ཀང་ཕྱི་མར་མ་

བསྐེད་པས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཆད། སྔོན་བཞྱིན་དུ་ཞེས་གསུངས་པས་གཉྱིས་ཀར་

རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོགས་པར་བསྒོམ་པ་རོང་པ་དག་བཞེད་པ་ཕག་ལེན་

བཟང་བས་དེ་བཞྱིན་དུ་བའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་སྔོན་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་བས་

ནས་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་བསྐེད་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འདོད་པ་ནྱི་ལུང་འདྱིས་སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་སབས་སུ་ཡང་ཡུམ་གྱི་

པདྨར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་འགྲེལ་པའྱི་དགོངས་པར་བས་ཏེ་དེ་དང་མཐུན་

པའྱི་ལུགས་སུ་བསམ་པའོ། །འདྱིའྱི་འདོད་པའྱི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ རང་། ཆེ་

བར། ཀང་ཡྱིག་གྱིས་སྔོན་བཞྱིན་ཞེས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་བ་སྔར་དང་འད་བར་བཤད་

ལ་སྔར་ནུས་མ་དང་མཚན་མ་བཞྱི་མངལ་ནས་སྤོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་

བཀོད་དོ། །ཡུམ་གྱི་པདྨར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་འཐད་མྱི་འཐད་གོང་དུའང་

བཤད་ཅྱིང་། འདྱིའྱི་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ལས་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་

སངས་རྒྱས་ནམ་"མཁར
1
་གནས་པ་རྣམས་གཙོ་བོའྱི་ལུས་ལ་བཅུག་ནས་ཡུམ་གྱི་

པདྨར་ཞུ་བར་བཤད་པས་འདྱིར་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཡུམ་གྱི་མངལ་དུ་སྔགས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་སོའྱི་ས་བོན་དང་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕག་མཚན་ལས་

ཞལ་ཕག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྐེད་པར་བ་སེ། ཞེས་ཡུམ་གྱི་མངལ་དུ་ལྷ་བསྐེད་

པར་གསུངས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པར་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་ནང་དང་སྦར་བ་

དང་། རོགས་རྱིམ་རྣམ་པ་ལྔས་བང་ཆུབ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལས་

རྒྱལ་མཆོག་གྱི་དམ་ཚིག་པ་ནང་དང་གཞན་གཉྱིས་དང་སྦར་བ། རྣལ་འབོར་དང་

པོ་གཉྱིས་བང་ཆུབ་གཉྱིས་དང་བསྙེན་བསྒྲུབ་གཉྱིས་སུ་བསན་པ། རྟེན་བརྟེན་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༣ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧བ༤ན།  
མཁར    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༢ན༤ན།  མཁའ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དཀྱིལ་འཁོར་གཉྱིས་ནང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་བྱིས་པ་མངལ་ནས་འབྱུང་བའྱི་དུས་སུ་སྲོག་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་

བཅུ་ས་བུག་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐེ་བ་དང་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་

ལུས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འཇུག་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའོ། །སོབ་མ་རྣམས་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའྱི་ལྷ་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་རྱིགས་ལྔའྱི་

ཕག་མཚན་ལ་མེ་ཏོག་འདོར་བ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་ལྷ་སྤོ་བ་ཆོས་མཐུན་པར་

འགྱུར་རོ། །གོས་གཞན་དང་བལ་བས་གཅེར་བུ་མངལ་གྱི་ཕྲུ་མའྱི་གོས་འཛིན་པའྱི་

བྱིས་པ་ཞེས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པས་མངལ་ནས་སྤོས་པའྱི་ལྷའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་

ལོ་རོགས་པའོ། །དེ་ནས་བཙས་པའྱི་བྱིས་པའྱི་མྱིག་བེ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་དབང་པོ་རབ་ཏུ་སད་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་

བསྒོམ་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་བྱིས་པ་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་ཁམས་ལྔ་དབང་པོ་ལྔ་

ཡུལ་ལྔ་སེ་ཉྱི་ཤུ་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ལྔ་སེ་མངོན་བང་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་

བང་ཆུབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་སྐུ་རོགས་པ་ནྱི་བསྙེན་པའྱི་ཡན་ལག་

སེ་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུས་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པས་གསུང་རོགས་པ་ནྱི་ཉེ་བའྱི་སྒྲུབ་

པའོ། །འདྱིའྱི་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་ལ་ཁ་ རོར། ཅྱིག །ལྷ་མོ་བཞྱི། ཡུམ་བཞྱི། འབས་བུ་བཞྱི། 

ཁམས་བཞྱི། ཚད་མེད་བཞྱི་སེ་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་ལ་བཞེད་ཀང་དེ་ནྱི་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་

རྐང་པ་ལ་བཤད་པར་འགྱུར་ལ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་སྤྱི་ལ་བཤད་པར་མྱི་འགྱུར་

བས་དེས་ན་བསྐུལ་བ་ལྔ། དེའྱི་ངོར་བཞེངས་པ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་བཅྱིངས་
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མཉེས་རོ་མཉམ་ལྔ། རྒྱས་གདབ་བཞྱི་དབང་བསྐུར་ཏེ་ཉྱི་ཤུའམ། ཡང་ན་སྔ་མ་བཅུའྱི་

སེང་དུ་རྒྱས་གདབ་བཞྱི་དབང་བསྐུར་དྲུག་སེ་ཉྱི་ཤུའོ། །

ཡང་ན་སྲོག་ལ་སོགས་པ་རྩ་བའྱི་རླུང་བཅུ་གཡས་གཡོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

བཅུ་སེ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་རོགས་པ་དང་། ཁོ་

བོ་སྤོས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་གཉྱིས་སོ། །ཡང་ན་བྱིས་པ་མངལ་ནས་འབྱུང་

བའྱི་དུས་སུ་སྲོག་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་སྐེ་བ་བཞྱིན། ལྷ་མོ་བཞྱིས་སྤྱི་ཁབ་གཅྱིག་

སེ་བསྐུལ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་མངལ་གྱི་ཕྲུ་མའྱི་ཆོས་གོས་འཛིན་པའྱི་བྱིས་པ་སྐེ་

བ་བཞྱིན་དུ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་། ས་བོན་དང་། 

མཚན་མ་དང་། གཙོ་བོའྱི་སྐུ་རོགས་པ་དང་ཡུམ་གྱིས་འཁྱུད་པ་སེ་ལྔ་ལྡན་ལས་དམ་

ཚིག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོགས་པ་དང་དེ་ནས་བྱིས་པའྱི་དབང་པོ་སད་ནས་ལས་ཀྱི་

དབང་པོ་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་བཞྱིན་དུ་ལས་དབང་ལྔ་ཁོ་བོ་རྣམ་པ་ལྔ་སྤོས་ནས་བ་བ་

དགུག་པ་དང་གཞུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་བེད་པས་ན་ཉྱི་ཤུས་བང་ཆུབ་པའོ། །ཡང་

ན་བསྐུལ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་ལྔ་ལྡན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་རོགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་གཞུག་

པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་དབང་བསྐུར་བ་ལྔ་སེ་ཉྱི་ཤུའོ། །ཡང་ན་བསྐུལ་བ་ལྔ་དང་ཡེ་

ཤེས་གཞུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའམ་

དབང་བསྐུར་བ་དྲུག་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་སེ་ཉྱི་ཤུའོ། 

ཞེས་མཁས་པ་དག་གྱིས་བཀོད་དོ། །སྤྱིར་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་ལ་ནང་གྱི་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ། 

བསྐེད་རྱིམ་གྱི་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ། རོགས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་ལས་འདྱིར་སྔ་མ་གཉྱིས་

ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་དག་བརོད་པའོ། །
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གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་གཞྱིར་བས་པ་ལ་དེའྱི་ནང་ཚན་གྱི་

ལྷའྱི་བསྐེད་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པར་ལྷ་བསྐེད་པ་གཅྱིག་ནྱི་

མངལ་ནས་སྐེས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། གཉྱིས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་

ནྱི་སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པ་དང་། ཆོས་མཐུན་པའོ། །གང་སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པ་དང་སྦར་བ་

དེ་ནྱི་ཕྱི་རུ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བསྐེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་སེ། གྲངས་ཅན་པའྱི་

གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་ཚངས་པའྱི་སྒོ་ང་དཔག་ཚད་བེ་བའྱི་ཁོན་ཅན་གྱི་ནང་དུ་ཁམས་

གསུམ་པོ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྨྲ་བ་དང་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་

ཤྱིང་རྟ་སོགས་ལ་གྲགས་པའྱི་དཔེས་བསན་པའོ། །ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་བསོད་པའྱི་

འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་ལས། དང་པོར་ཆུ་ནྱི་སྤྲུལ་པར་འགྱུར། །དེར་

ནྱི་ས་བོན་བཅུག་གྱུར་ལ། །དེར་ནྱི་གསེར་གྱི་སྒོ་ངར་གྱུར། །དེ་ལས་ཚངས་པ་སྐེས་

པ་ཡྱིན། ཞེས་གྲགས་ལ། དེ་ཉྱིད་ལས་འགྲོ་བ་གཞན་དག་ཀང་སྐེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། 

ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །ཚངས་པའྱི་སྒོ་ང་རྩེ་ནས་གནོན། ཞེས་པའྱི་ཚིག་

གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པར་འཆད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཟེར་རོ། །ཡང་ལྷ་

བསྐེད་ཚུལ་གཉྱིས་ཚན་གཉྱིས་པ་ནྱི་གང་ས་བོན་སོགས་ལས་བསྐེད་པ་དེ་ནྱི་མངལ་

ནས་སྐེས་པ་མྱི་རྣམས་དང་ཆོས་མཐུན་པའོ། །གང་སད་ཅྱིག་གྱིས་དཀྲོང་བསྐེད་

ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་རྫུས་སྐེས་ལས་བསྐེད་པ་དང་མཐུན་པའོ། །དེ་ནྱི་

བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་གཉྱིས་ཚན་གཅྱིག་སེ། དེ་གཉྱིས་ཀྱིའང་སད་

ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པས་བསྐེད་པ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །སད་ཅྱིག་གྱིས་བསྐེད་པ་དབང་
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པོ་རྣོན་པོའྱི་བསམ་པས་སམ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མ་ངེས་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་རོགས་རྱིམ་རྣམ་པ་ལྔས་བང་ཆུབ་པ་བཤད་པ་ནྱི་རོགས་པའྱི་རྱིམ་

པ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་ལྟ་བུའྱི་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསྒོམ་

པ་སེ། ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། ཅེས་པ་ནས། རོགས་པར་བང་ཆུབ་པས་

རྟོགས་པར་བའོའྱི་བར་ཏེ། མཚན་བརོད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདྱི་དག་གོང་འོག་རྣམས་

སུ་སོར་སྡུད་ཀྱི་རྟགས་རྣམས་ལ་བཤད་པ་མང་བས་དེ་ལྟར་ན་མཚན་རྟགས་བཞྱི་

ཉྱིན་རྟགས་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་བས་ཏེ་རྣམ་པ་"ལྔ
1
་བང་ཆུབ་པའམ། ཡང་ན་སྔ་མ་དག་

འཆད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ལྔས་བང་ཆུབ་པ་ལ་བས་ཀང་རུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་ལ་གཉྱིས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་"ལོའྱི་ཆེད
2
་དུ་ཁོ་

བོ་བསྐུལ་བ་དང་། རོ་མཉམ་བ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དགུག་

པའྱི་དོན་དུ་རོ་རེ་ཤུགས་སྤོ་བ་དང་། ཁོ་བོ་བཞྱིའྱི་བ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

དགུག་པ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་བསྐེད་པར་བས་ནས་

སར་ཡང་རང་གྱི་གནས་སུ་འགྲོའ།ོ ཅེས་པའྱི་བར་ལ། རོ་རེ་ཤུགས་རླུང་དང་སྦོར་

བ་ན་དབུ་མའྱི་རླུང་དང་ཤེས་པའྱི་ནང་ནས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མྱིང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠ན༡ན།  ལྔ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༤ན།  ལྔས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༥ན།  ལྟོའྱི་ཚད  *ལྟོའྱི་ཆེད    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་
ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠ན༢ན།  ལྟོའྱི་ཆེད    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༥ན།  ལྟོ་བརྒྱད
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ཅན་ཡེ་ཤེས་དང་སྦར་ལ་དགུག་པར་བ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་རླུང་དང་

སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་དང་སྦར་རོ། །སྦྲུལ་ཞགས་ནྱི་ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །འཆྱིང་བ་

ལ་སྦྲུལ་ཞགས་བསྔགས་པས་རོ་རེ་ཞགས་པ་ཉྱིད་སྦྲུལ་ཞགས་ཞེས་བའོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །གཞན་ ངམ། དག །སྦྲུལ་དང་ཀླུ་ནྱི་བརྒྱད་ཀྱི་བར་སེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཞགས་མྱིག་དང་

ལྡན་པའྱི་ཞགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལྟེ་བའྱི་པདྨ་ལས་ཕྱིར་འབྱུང་བའྱི་རླུང་གྱིས་

ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་བཀུག་པ་ནྱི་རླུང་དེ་ལ་ཞོན་པའྱི་ཤེས་པ་སོ་སོས་ཡུལ་

འཛིན་པའྱི་དོན་དུ་བ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རང་གྱི་གནས་

སུ་འགྲོ་བ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་ཀར་ཐྱིམ་པའོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་གཞུག་པ་ནྱི་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ལས་སྐེས་པ་ཞེས་པ་ནས། 

དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རོ་མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་

"ངེས་ནའོ
1
་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་འོག་གྱི་གོ་སའྱི་ཚིགས་བཅད་གོ་དགུ་པར་འདྱི་དག་གྱི་

མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་འཆད་པ་ན། རྨུགས་བེད་ནྱི་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་དོ། །རེངས་

བེད་ནྱི་གཤྱིན་རེ་མཐར་བེད་དོ། །ཁེངས་བེད་ནྱི་པདྨ་མཐར་བེད་དང་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་

ནྱི་བགེགས་མཐར་བེད་དུ་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཁོ་བོ་འདྱི་དག་དབང་ཤེས་དག་པར་

མཛད་པ་ནྱི་རོ་རེ་ཤུགས་ཡྱིད་ཤེས་དང་སྦར་བའྱི་ཟླ་སོབས་ཀྱིས་ཡྱིན་ལ། གཞན་དུ་

ལས་དབང་དག་པར་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ། ལྷ་གཅྱིག་ལ་དག་པ་མྱི་འད་བ་

དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ་སྔར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥བ༤ན།  
ངེས་ནའྟོ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥བ༤ན།  དེས་ནའྟོ
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བཞྱིན་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་རོ་མཉམ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་

པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ ངམ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས་པ་སྔར་བསྙེན་པའྱི་སབས་བཞྱིན་གཞུག་

ཟེར་བ་ནྱི་དན་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་སེ་སྔར་བསྙེན་པའམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་ཏུ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་ དོལ་

འབང་། དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བཞྱིན་དམ་ཚིག་པ་ལ་དམ་ཚིག་པ་བསྱིམ་པའོ། 

ཞེས་ཟེར་ཡང་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བའྱི་རེས་སུ་འཁོར་རྣམས་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་

ལོའྱི་དོན་དུ་བཞུགས་པ་ཡང་བསན་ཟྱིན་པས་འདྱིར་ནྱི་མཆོད་ལྷ་དང་ཁོ་བོ་ལུས་ལ་

བསྡུ་བར་བས་ན་ལེགས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། སྔར་བཞྱིན་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་

མཆོད་ནས་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། དཀྱིལ་

འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒོའྱི་དག་པ་བཤད་པ། གསུང་དང་སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་དང་

ལྷ་རྣམས་ཀྱི་འདུག་སངས་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། སེམས་དཔའ་

ཡབ་ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རོགས་པའྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཅེས་

པ་ནས། ཕེང་བ་དང་པདྨའྱི་འདབ་མ་དག་གྱི་བར་གྱི་ཟུར་གྱི་ཆའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་

འདྱིར་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་ཅེས་པ་ལ་འགྱུར་གཞན་ ཇོ། དུ་བསྐེད་པའྱི་རྣལ་འབོར་

ཞེས་འབྱུང་ཡང་སྔ་མ་ཉྱིད་ལེགས་ཏེ། དོན་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱཱ་ཀཱ་རས་རོགས་པའྱི་

རྣལ་འབོར་གྱི་ཕེང་བར་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེ་དངས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སད་ཅྱིག་གྱིས་རོགས་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ། །རོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་ཞེས་བརོད་དོ། ཞེས་ཆུང་ངུ་དང་འབྱིང་པོའྱི་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་བཤད་པ་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་ཡུད་ཙམ་གྱིས་རོ་མཉམ་པའྱི་དོན་

ནོ། །འདྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་ཞེས་པའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ 

རང་། དག །འདྱིར་ནམ་མཁའ་རྣམ་ཤེས་ཐབས་ཤེས་སུ་བས་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་

ནྱི་ནང་ལེ་ལས། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་

ཁམས་ཏེ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་རོའྱི་ཁམས་གསལ་བར་བེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

ཏེ་བདེ་བའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་དབང་ལས་སོ། ཞེས་དང་། འདྱིར་སོང་པའྱི་སྒས་ཁུ་

བའྱི་ཁམས་བརོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པས་བདེ་བའྱི་གནས་སབས་དང་ཁུ་བའྱི་

ཁམས་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སུ་བརོད་ལ་དེ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་དབེ་བས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་བསམ་

པའྱི་དབང་གྱིས་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པས་དེ་དང་རྣམ་ཤེས་ཐབས་ཤེས་སུ་མྱི་

གནས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསམ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་སྦར་བ་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་དང་ལུས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་སྦར་བ་ན་རྣམ་ཤེས་ནྱི་མྱི་བསྐོད་པ་

དང་ནམ་མཁའ་ནྱི་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སེ་ལུས་ལ་བཅུག་པའྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་གཙོ་

བོའྱི་གནས་སུ་རོ་མཉམ་པར་གསལ་བར་བཤད་དུ་རུང་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དོན་དུ་བས་

པའྱི་ཐབས་ཤེས་ལུས་བསམ་གྱི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་

བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤར་གྱི་པདྨའྱི་གདན་གྱི་ལྟེ་བར་ཅེས་པ་ནས། དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་མའྱི་འཕར་མ་ལའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་འཕར་མའྱི་ཤར་གྱི་པདྨ་ལ་ཅེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ནས། ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བེད་པའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་བོའྱི་རོ་མཉམ་དང་། ཞར་ལ་སྐུའྱི་ཁོ་བོའྱི་རོ་

མཉམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་"ནྱི། ད
1
་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་པ་ཉྱིད་

གསུངས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨ་ལའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་རླུང་

ཐབས་དང་། ས་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ཅྱིང་ལྟེ་བ་རླུང་གྱི་ཁམས་ཡྱིན་པས་བྱིས་པ་སྐེས་

པའྱི་ལྟེ་བའྱི་"ནང
2
་གྱི་རྩ་འདབ་བཞྱི་ཁོ་བོ་བཞྱི་དང་སྙྱིང་ཁའྱི་ཕོགས་མཚམས་ཀྱི་རྩ་

བཞྱི་ཁོ་མོ་བཞྱི་དང་དག་པ་སྦར་ལ། ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག །དག་གཞན་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་

དང་བརོད་པ་གཞན་རེངས་བེད་མ་ཞེས་སོགས་སྦོར་བ་ནྱི་འདྱིར་སབས་སུ་བབ་པ་

མྱིན་ཏེ། འགྲེལ་པས་གོང་ལྟར་ནང་དང་གཞན་སྦར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་གཞན་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་སྒོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་མྱིན་པར་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་

ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་བོའྱི་ཞར་ལས་བྱུང་བས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་སྐོང་སེ་ཅེས་པ་ནས། 

སྒོམ་པ་ལ་ནྱི་འོག་དང་སེང་དུ་ཤྱིང་"རྟའྱི
3
་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་རྡུལ་ཚོན་ལ་སེང་འོག་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༡ན།  
ནྱི། ད    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༡ན།  མྱིང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༢ན།  ནང    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༤༧ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༢ན།  རང

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༤ན།  རའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༥༢ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༤ན།  རའྟོ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཁོ་བོའྱི་ཤྱིང་རྟ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྟ་བབས་ཀྱི་བུམ་པ་སངས་པར་དགོད་ལ། སེང་འོག་གྱི་

ལྷ་བསྒོམ་པའྱི་སྤྱིར་བཏང་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བསྒོམ་པའྱི་གནས་ལ་

ད་དུང་དཔད་པར་བ་བའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་སང་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒོའྱི་དག་པ་བཤད་པ་ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ་ཁ་དང་དབང་པོ་དང་ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དབང་པོ་ཞེས་

པ་ནྱི་"ལྕྱི
1
་བའྱི་དབང་པོ་སེ་དེ་ལ་གཅྱིན་དང་ཁུ་བའྱི་སྒོ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བས་སྒོ་

ལྔའོ། །དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་འོག་དང་སེང་དུ་སེ་དེ་དང་སྦར་བའྱི་སྒོ་བཅོ་ལྔ་ལས་དཀྱིལ་

འཁོར་གསུམ་གྱི་སོང་པའྱི་སྒོ་གསུམ་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁུ་བའྱི་སྒོ་དང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་ལུས་ཀྱི་སྒོ་དང་། གསུང་ལ་མགྲྱིན་པའྱི་གནས་ཀྱི་སྒོ་སེ་གསུམ་པོ་སངས་པས་སྒོ་

བཅུ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ལ་གནས་ལྔ་ནས་བརོད་པ་ནྱི་མགྲྱིན་པ་དང་རྐན་དང་ལྕེ་དང་

སོ་དང་ས་སེ་ལྔ་དང་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་སོང་པའྱི་སྒོ་གསུམ་ནྱི་མཐོངས་ཁུང་ངོ་ཞེས་

མཁས་པ་དག་ རང་། ཟེར་ལ། གཞན་དག་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་གསུང་དང་སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་དང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སངས་སབས་

སོགས་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པར་རོ་མཉམ་པ་ཉྱིད། 

ཅེས་པ་ནས། བརྩམས་ཏེ་རོ་རེ་གར་གྱི་སད་དུའོ། ཞེས་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་དགུ་ནྱི་གོ་སའོ་ཞེས་ཁ་འཕངས་པའྱི་གོ་ས་འཆད་པ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༡ན།  ལྱི    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧བ༡ན།  གཅྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ། གསུང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་བཤད་

པ། ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སངས་སབས་དང་འདུག་སངས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གསུང་ལས་སྐེས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རོ་མཉམ་གྱི་གནས་ལ་ནྱི་

ནོར་ཏེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕོགས་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་འབྱུང་པོའྱི་རྱིགས་ལས་སྐེས་པ་

གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ཤར་དུ་གཙོ་མོ་ཙ་མུཎྜྱི་དང་

དེའྱི་ཡབ་ལྷའྱི་དབང་པོ་རོ་མཉམ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་སྦར་ནས། དཔལ་མོ་ཉྱིད་དང་

གདོང་དྲུག་པ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། རྩེ་མོ་ཅན་ནྱི་མེ་དང་། རྱིག་བེད་གདོང་ནྱི་ཚངས་

པ་དང་། གཤྱིན་རེ་ནྱི་ལྷོ་དང་། ལྷ་མྱིན་བདག་པོ་ནྱི་བདེན་བལ་དང་། བགེགས་ཀྱི་

མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་དང་། དུས་ཀྱི་གདོང་མ་ནྱི་ཚངས་མ་དང་། གནོད་སྦྱིན་ནྱི་

བང་དང་། ཕྱུགས་ཀྱི་བདག་པོ་ནྱི་དབང་ལྡན་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷ་བཅུ་གཉྱིས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། ཀླུ་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། རབ་གཏུམ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། སྐུའྱི་སྒོ་རྣམས་ཀྱི་གཡས་དང་མཚམས་བཞྱིར་གནས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་

ཀྱི་རོ་མཉམ་བཤད་པ། སྒོའྱི་གཡོན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གསུང་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་ཚུལ་ནྱི་དབང་པོའྱི་

སྒོ་སེ་ཤར་སྒོའྱི་གཡས་སུ་པདྨའྱི་ལྟེ་བར་ལྷ་མྱིན་བདག་པོ་བདེན་བལ་ཏེ་སྲྱིན་པོ་དང་

དེའྱི་"ཕག་རྒྱ
1
་སྲྱིན་མོ་རོ་མཉམ་དུ་འགྱུར་རོ། ཅེས་སྦར་ནས། མེར་ནྱི་རླུང་ལྷ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༥བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༥ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༣ན།  ཕྟོགས་བརྒྱ  *ཕག་རྒྱ  *སྒྲུབ་ལེར། ཕྱི་རྟོལ་གྱི་ནྱི་དབང་པྟོའྱི་སྟོ་ཡྱི་གཡས་སུ་ལྷ་མྱིན་བདག་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རབ་གཏུམ་མ་སེ་མེ་ལྷ་དང་ཆུ་ལྷ་མོ་ཡང་ལྷོའྱི་སྒོའྱི་གཡས་སུའོ། ཅེས་པ་ནས། དབང་

ལྡན་དུ་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་དབང་མོ་གཞོན་ནུ་མ་སེ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ནུབ་ཏུ་ཞེས་པ་ནྱི་

ནུབ་སྒོའྱི་གཡས་ལ་བ་སེ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ནོར་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་ནྱི་བང་གྱི་སྒོ་དང་གཤྱིན་རེའྱི་སྒོ་ནྱི་ལྷོ་སྒོ་སེ་དེ་

གཉྱིས་ཀའྱི་གཡོན་གྱི་ཆར་དག་པོ་དང་དུས་ཏེ། གཤྱིན་རེ་གཉྱིས་རོ་མཉམ་པ་སེ། 

ཁབ་འཇུག་དང་ནྱི་ནོར་སྦྱིན་ཞེས་པ་གཉྱིས་ལྷོ་སྒོ་དང་ནུབ་ཀྱི་སྒོའྱི་གཡོན་དུའོ། །དེ་

དག་རྣམས་ཀྱི་ཕག་རྒྱར་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་རྱི་སྲས་ནྱི་གླཽ་རཱྱི་སེ་"དག་པོའྱི
1
་ཡུམ་དང་

གཤྱིན་རེའྱི་ཡུམ་གཤྱིན་རེ་མ་དང་ཁབ་འཇུག་གྱི་དཔལ་མོ་དང་ནོར་སྦྱིན་ནོར་གྱི་

དབང་མོར་འགྱུར་རོ། །གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་དང་སྐུའྱི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཡབ་

ཡུམ་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་དངོས་སུ་གསུངས་པས། འདབ་

མའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་རོ་མཉམ་ཡང་གོ་བར་ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་དངོས་སུ་མ་

གསུངས་པར་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་སྐུའྱི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་འཁོར་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྟ་

བབས་བཞྱིའྱི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱི་འོག་ཏུ་ལྷ་སེ་ཤར་སྒོའྱི་གཡོན་གཡས་དང་། དེ་བཞྱིན་

དུ་གཤྱིན་རེ་སེ་ལྷོ་སྒོའྱི་གཡོན་"
2
དང་། གནོད་སྦྱིན་ཏེ་བང་སྒོའྱི་གཡོན་གཡས་དང་། 

དང་དེ་ཡྱི་ཕག་རྒྱ་སྱིན་མྟོར་འགྱུར། ཞེས་དང་། པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དུའང་སྐུའྱི་ལྷ་སྣམ་ལ་ཤར་སྟོའྱི་གཡས་ཀྱྱི་པདྨའྱི་ལེ་བར་སྱིན་
པྟོ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས་པར་གསུངས་པས་ཕག་རྒྱ་ཡྱིན་ནྟོ།

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣བ༢ན།  
དྲག་པྟོའྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༦ན།  དག་པའྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣བ༤ན།  
-གཡས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༢ན།  +གཡས་
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ནུབ་ཀྱི་ཁ་ཁེར་གྱི་གཡོན་གཡས་དག་ལ་ཀླུ་རྣམས་མཐའ་དག་སེ་ཅེས་པ་ནས། དེ་

རྣམས་ཤེས་རབ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་གཡོ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་

རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །སེང་འོག་གྱི་ཀླུ་ཡབ་ཡུམ་འདྱིར་མ་གསུངས་ཏེ་གོ་ས་བ་

ལ་དགོངས་པ་འདའོ། །མཁས་པ་དག །རྣལ་འབོར་རོགས་ཕེང་དུ་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་

མ་རྣམས་རང་རྱིགས་ཀྱིས་འཁྱུད་པར་བས་པ་ནྱི་ཚིག་འདྱི་དག་དང་མྱི་སྦོར་བར་

སང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རྩེ་མོས་འབྱིགས་པ་ནྱི་མདུང་གྱིས་འབྱིགས་པའོ་ཞེས་

ཀང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དུར་ཁོད་ས་ལ་གནས་པ་ཁྱི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། 

སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་ཟླ་ཉྱི་དག་ཀང་བསྒོམ་པར་བ་ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་གོ་ས་སེ་

འདྱིར་ཡང་སེང་འོག་གྱི་རབ་གཏུམ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་རོ་མཉམ་མ་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སངས་སབས་དང་འདུག་སངས་བཤད་པ་

ལ་གཉྱིས། ལྷ་གང་གྱི་"སངས
1
་སབས་དང་འདུག་སངས་གང་ཡྱིན་པ་དང་། "སངས

2
་

སབས་དང་འདུག་སངས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གཡོན་བརྐང་པའྱི་སབས་ནྱི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱིར་འགྱུར་ཏེ། མཉམ་

པའྱི་སབས་ནྱི་འདབ་མ་དག་གྱི་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འབར་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༦ན།  
སང  *སངས    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༦ན།  སངས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༦ན། བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༢ན།  
སངས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༦ན།  སང
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ཀྱིའོ། །ཁོ་མོ་བཅུ་དང་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མའྱི་གཙོ་མོ་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོགས་

དག་གྱི་ནྱི་ཁོ་མོ་རྣམས་གཡོན་བརྐང་དང་གསུང་གྱི་གཙོ་མོ་རྣམས་ས་གའྱི་སབས་

ཏེ་ལྷ་མྱིན་མོ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཀྱིའང་ཟླུམ་པོའྱི་སབས་སུ་གྱུར་པའོ། །གཡོན་

བརྐང་དག་ལ་གནས་པ་གཙོ་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་གཙོ་

བོ་ལ་སོགས་པ་གཡས་བརྐང་གྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་སེ་ཡུམ་རྣམས་ས་

གའྱི་སབས་ཀྱིས་གནས་པ་ལ་ནྱི་ཡབ་རྣམས་ཀང་ས་གའྱི་སབས་ཉྱིད་ཅེས་བ་བར་

འགྱུར་ཞྱིང་ངེས་པར་ཟླུམ་པོ་ལ་ཡང་ཟླུམ་པོ་སེ་དེ་དང་འདའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

ཡང་ལྷག་མའྱི་ལྷ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྱིང་ངེས་པར་རོ་རེའྱི་གདན་གྱིས་

གནས་པ་སེ་རང་རང་"གྱི་རྱིགས་ཀྱི་
1
ཕོགས་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་མོ་སེམས་མ་རྣམས་

ནྱི་རང་རང་པདྨ་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་པདྨའྱི་གདན་གྱིས་གནས་སོ། །གདེངས་ཅན་གྱི་

རྱིགས་རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཀླུ་རྣམས་དང་བདེན་བལ་ལ་སོགས་པ་

དང་བཅས་པའྱི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་རང་རང་"
2
ཕོགས་ཀྱི་གཞོན་པར་གནས་པའྱི་ལྷ་

ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་རྣམས་རོ་རེའྱི་གདན་གྱིས་གནས་ཤྱིང་ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྱི་པདྨའྱི་འདབ་

མར་གནས་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནྱི་རོལ་པའྱི་སབས་ཀྱིས་གནས་ཏེ་འབྱུང་པོ་ལས་སྐེས་

མ་གསུང་གྱི་གཙོ་མོའྱི་འདབ་མའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་རོལ་པས་གནས་

པ་ཉྱིད་དོ། །རོལ་པ་ལ་ཡང་བཞེངས་པ་དང་བཞུགས་རོལ་གཉྱིས་ཡོད་དོ། །འོག་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༦ན།  གྱི་
རྱིགས་ཀྱྱི་    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༤ན།  -གྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤བ༡ན།  
-གྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༥ན།  +གྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་
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གཡས་རོལ་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན་འདྱི་དག་ཀང་གཡས་རོལ་གྱིས་

བཞུགས་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལ་གཡོན་བརྐང་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་རྐང་པ་གཡས་པ་

བསྐུམ་པ་དག་ཀང་ས་གཞྱི་ལ་ནྱི་རྐང་མཐྱིལ་ངེས་པར་བཀོད་ཅྱིང་རྐང་པ་གཡོན་པ་

བརྐང་པ་དག་ཡྱིན་ལ། རྐང་པའྱི་བར་གྱི་ཚད་ནྱི་སོར་མོའྱི་མཐའ་ནས་མཐའྱི་བར་

ལ་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་ཁྲུ་གཉྱིས་པ་སེ། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་དེ་ནྱི་གཡོན་པ་བརྐང་པའྱི་

སབས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་བཟློག་སེ་གཡས་བརྐང་ཞྱིང་གཡོན་བསྐུམ་པའྱི་སྦོར་

བ་ཡྱིས་ནྱི་གཡས་བརྐང་དུ་འགྱུར་རྐང་པ་ཟུང་ནྱི་ནང་གྱི་ཆ་གཉྱིས་གཤྱིབས་པ་

མཉམ་པར་བས་ཤྱིང་སོར་མོ་མདུན་དུ་བསན་པ་མཉམ་པའྱི་སབས་སོ། །ཡོན་ཏན་

དབང་གྱིས་པུས་མོ་ཟུང་ནྱི་སོར་མོ་ལོགས་སུ་བསན་ཅྱིང་རབ་ཏུ་བརྐང་པ་དག་ལས་

རྟྱིང་པའྱི་བར་དུ་སོར་ཉེར་དྲུག་བས་པ་ས་གའྱི་སབས་དང་ནྱི་དེ་ཉྱིད་ལས་རྟྱིང་པའྱི་

བར་ཁྲུ་དོ་པ་ངང་པའྱི་གཤོག་པ་ལྟར་བས་པ་ཟླུམ་པོའྱི་སབས་སུ་འགྱུར་རོ། །པུས་

མོ་གཡོན་དང་པོ་སོར་མོ་མདུན་དུ་བསན་པ་ལས་ཅུང་ཟད་གཡས་ཀྱི་པུས་ཕེད་ནྱི་

གཡས་སུ་འཁོག་ཅྱིང་སོར་མོ་ལོགས་སུ་བསན་པའྱི་རྟྱིང་པ་གཡོན་གྱི་ལོང་བུའྱི་

བར་དུ་སོར་བཞྱི་ཙམ་སོན་པ་ནྱི་གཡས་ཀྱི་རོལ་པར་འགྱུར་ཏེ་གཡོན་རོལ་ནྱི་དེ་

ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་རོ་རེའྱི་གདན་ནྱི་རོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་པདྨའྱི་འདུག་

སངས་བྱིན་པ་གཉྱིས་བསོལ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ནྱི་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཉྱིད་དེ་སར་

ཡང་རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་བྷ་ར་ཏ་ནྱི་བསོམས་པའམ་བསགས་པ་སེ་དེ་འད་བ་རྒྱས་

པར་སོན་པའྱི་གར་གྱི་བསན་བཅོས་དག་ལས་ཤེས་པར་བ་སེ། རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གར་
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གྱིས་བགེགས་དཔུང་འདུལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སད་དུའོ། །ལྟ་སངས་སོ་དྲུག །རོ་

བརྒྱད། བེད་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། ལུས་བསྒྱུར་སོ་གཉྱིས་འབྱུང་བ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་བྷ་ར་ཏ་ལས་བྱུང་ཟེར་ རང་ངམ། རོ། །བྷ་ར་ཏ་ནྱི་དང་སྲོང་རྒྱས་པས་བས་པ་ཕྱི་

རོལ་པའྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་འདུག་སངས་སོགས་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡོད་པར་གྲགས་

ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལ་མྱི་གཟུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་ལྷ་དང་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་

འདེབས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱས་འདེབས་པའྱི་ཚུལ། ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྱི་

ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་སོ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཅོད་པན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པ་ནས། འཆད་པར་འགྱུར་

བ་ལས་གང་ཞྱིག་གྱིས་བསྐེད་པ་དེ་ནྱི་དེ་ཡྱིས་རྒྱས་གདབ་བོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་རོ་

རེ་ཡྱིས་ནྱི་རོ་རེར་འགྱུར་བ་ནྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་རོ་རེའྱི་རྱིགས་མྱི་བསྐོད་པ་

གཉྱིས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་གདབ་སེ། དེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་དུ་ཡང་

དག་པར་སྦོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱས་གདབ་ཀྱི་ཚེ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཐུགས་

རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ཏོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །འདྱི་གཙོ་བོའྱི་རྒྱས་

གདབ་ཏུ་བེད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་སོ་སོའྱི་རྒྱས་འདེབས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོ་ལ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་ཅོད་པན་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་

སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སྔ་མ་ནྱི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བས་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་ཡང་རང་

ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཅོད་པན་འཆད་བེད་གཞུང་འདྱི་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་བཀག་སེ། ཞེས་སོགས་ལ་འགྱུར་གཞན་ འགྱུར་མངས། ལས། ངོ་བོ་
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ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ལ་རྱིགས་ལྔས་རྒྱས་གདབ་བཀག་སེ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ལ། དོན་

ནྱི་རོར་སེམས་ལ་རྱིགས་དྲུག་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་མྱི་བསྐོད་པ་སོགས་

ལྔ་ཆར་ཚང་པས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ལུགས་གཉྱིས་པར་སོན་པ་སེ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

རྱིགས་དྲུག་པ་ནྱི་རྱིགས་ལྔའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་སྔ་མ་ལྟར་སངས་

རྒྱས་ལྔ་ལས་མྱི་བསྐོད་པའྱི་ཅོད་པན་བའོ་ཞེས་པའོ། །གཟུགས་ཀྱི་སེང་དུ་མྱི་བསྐོད་

པས་རྒྱས་འདེབས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ བུ། དག །རྣམ་སང་ལ་མྱི་བསྐོད་པ་

ནྱི་ལུས་ལ་སེམས་ཀྱི་རྒྱ། སང་མཐའ་ལ་རྣམ་སང་ནྱི་ངག་ལ་ལུས་ཀྱི་རྒྱ། རྱིན་འབྱུང་

ལ་སང་མཐའ་ནྱི་གྲོགས་ལ་གྲོགས་ཅན་གྱི་རྒྱ། དོན་གྲུབ་ལ་རྱིན་འབྱུང་ནྱི་འབས་བུ་

ལ་རྒྱུའྱི་རྒྱའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལེགས་པར་སང་ངོ་། །

སྔ་མ་ཕལ་ ངམ་སོགས། ཆེ་བས། ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་བཀག་སེ་ཞེས་པའྱི་དོན་

"
1
རྱིགས་ལྔ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རང་ལ་རྒྱས་མྱི་གདབ་སེ་རང་ཉྱིད་རང་དང་བསྐེད་བ་

སྐེད་བེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སྨྲའོ། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་ཕན་ཚུན་

རྒྱས་འདེབས་པར་གསུངས་པ་འདྱིས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་རོར་སེམས་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་མྱི་བསྐོད་པར་འདོད་པ་ལ་མྱི་གནོད་དེ། སྔར་

ནྱི་སྐེ་བའྱི་དུས་སུ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་དབང་བསྐུར་ནས་རྱིགས་བདག་གྱིས་

རྒྱས་འདེབས་པའྱི་དབང་གྱིས་སོ། ཞེས་དང་། གཞན་དག་ ཕོགས། སྔ་མའྱི་འདོད་པ་

དེའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསམས་ནས། དེའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་མཚོན་པའྱི་ཅོད་པན་མྱི་གཅྱིག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༦ན༢ན།  
-ནྱི་    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༤ན།  +ནྱི་
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པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲའོ། །རྒྱས་གདབ་བ་དྲུག་རལ་པའྱི་ཅོད་པན་"ཅན་
1
དུ་བེད་པ་

ནྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་རལ་པ་འཛིན་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པས་མུ་སེགས་ཅན་

གཞུག་པའྱི་སད་དུ་སེ་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཞལ་དྲུག་དང་ཚངས་པའྱི་ཞལ་ལྔ་ལས་ཞལ་

དྲུག་དང་མཐུན་པར་དེ་མ་ཐག་པ་ནྱི་རྣམ་སང་མཛད་ཀྱི་མྱིང་སེ་དེ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་

གདབ་བ་རྣམས་ཐ་མལ་པ་ཁྱིམ་པ་དང་འད་བར་རལ་པ་འཛིན་པའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་

ཏེ། དེ་དག་རྣམ་པར་དག་པ་ཚངས་སྤོད་ཀྱི་ཆ་ལུགས་གཙུག་ཏོར་འཛིན་པ་སོགས་

རྒྱས་འདེབས་བེད་དྲུག་གོ །དབང་ཕྱུག་ལ་གདོང་དྲུག་ཡོད་པར་མ་གྲགས་ཀང་

དེའྱི་བུ་གཞོན་ནུ་གདོང་དྲུག་ལ་བ་དགོས་པ་མངོན་ལ། ཚངས་པས་ཕོགས་བཞྱིར་

གདོང་བཞྱི་སྤྲུལ་ཏེ་ཐྱིག་ལེ་མཆོག་མ་ལ་བལྟས་ཤྱིང་དེ་སེང་དུ་སོང་བ་ལ་བལྟ་བའྱི་

ཕྱིར་གདོང་གཅྱིག་སྤྲུལ་པ་ཁབ་འཇུག་གྱིས་བཅད་ཅེས་གྲག་གོ་ཞེས་རྟོག་གེ་འབར་

བ་སོགས་སུ་བཤད་དོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་སོ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ས་

བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་མཚན་མ་སོ་སོ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ། ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ལྷ་སོ་

སོ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཚན་མ་སོ་གཉྱིས་དང་སྦར་བ། ལྷ་

དང་ལྷ་མོའྱི་མཚན་མ་གཞན་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་

གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། མཚན་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱི་དབངས་ཀྱི་ངེས་པའོ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༦ན༤ན།  
ཅན    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༡ན༡ན།  -ཅན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ལཱ་ཡྱིག་ལས་ལོགས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོགས་ལ་

ལཱ་སའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ལ། གོས་རེག་རོ་རེ་མའྱི་ཕག་མཚན་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་རླུང་གྱི་ཁམས་

ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལྔ་ཡང་དེ་དང་འད་བས་མྱི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དྲུག་

པོ་འདྱི་དག་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་མཁས་པ་དག་

གྱི་གསུང་རྒྱུན་ དྷར ལས་བྱུང་ངོ་། །དྲུག་ཚན་གཉྱིས་པོ་ལ་གཟུགས་ནས་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་བར་དྲུག་དང་སྦོར་བ་ས་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨལ་ཡྱིག་ལས་ཕུབ་སོགས་ལྔ་ནྱི་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་འདུ་བེད་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། ཚོར་བ་དང་སོང་པའྱི་ཁམས་དང་ཚོགས་

པ་སེ་ལྔའོ། །ཨཱལ་ཡྱིག་ལས་དབྱུག་པ་སོགས་ལྔ་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གཟུགས་དང་

ཚོར་བའྱི་གཉྱིས་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བེད་ཀྱི་སེ་ལྔའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཨ་ཡྱིག་ལས་

གཞུ་སོགས་ལྔ་ཡང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་ཡང་ཚོར་བ་དང་འདུ་བེད་དང་སོང་

པ་སེ་ལྔའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལཱ་ཡྱིག་ལས་གཟུགས་གཉྱིས་དང་འདུ་བེད་དང་སོང་པ་

ཡང་འདུ་བེད་དང་སོང་པ་སེ་དྲུག་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ལ། དེས་ས་ལ་སོགས་པའྱི་

ཁམས་སོ་སོར་དབེ་བ་ཡང་གོ་བར་ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་ནྱི་ལྷག་མ་ཉེ་བའྱི་མཚན་མ། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པར་བའོ་ཞེས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ནྱི་གསུང་དང་སྐུའྱི་

ལྷ་དང་ལྷ་མོའྱི་ཕག་མཚན་ས་བོན་སོ་སོ་ལས་སྐེས་པ་ཁམས་དང་རྱིགས་སོ་སོར་

ཤེས་པར་བ་བ་སེ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་ལྷ་སོ་སོ་དང་སྦར་བ་ལ་བཞྱི། ཐུགས་ཀྱི་

ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཤད་པ། གསུང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཤད་པ། སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནས། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བར་གྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་

གེ་བསན་པ། ཐུགས་དང་སྐུའྱི་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བསན་པ། ནུས་

མ་དང་བུམ་པ་དང་། མཚན་མ་བཞྱིའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ནཱ་ད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་

པ་ཅེས་པ་ནས། རྣམ་དག་རང་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་ཡང་དག་པར་ནྱི་རྣལ་

འབོར་པ་ཡྱིས་རྱིག་པར་བ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་ རང་། 

དག །རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཐབས་ཤེས་སུ་བས་པ་ནྱི་ཁུ་རྡུལ་

གྱི་ཁམས་ལས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སྤོས་པ་བཞྱིན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལས་ལྷ་

གཞན་རྣམས་སྤོས་ཤྱིང་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་ལ་རང་

རྱིགས་ཀྱིས་འཁྱུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རྡུལ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་

ཡྱིན་ལ་ཁུ་བ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆའྱི་ཕུང་པོ་ཡྱིན་པས་སོ། །ནང་ལེ་ལས་སོང་པ་ཞེས་པ་

རྡུལ་གྱི་ཁམས་དང་། ཁུ་བ་ཞེས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ནྱི་ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་སེ་མཆོག་གྱི་ལུས་ལ་དཔལ་ལྡན་རྡུལ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་ཉྱིད་དག་ཏུ་འགྱུར་

རོ་ཞེས་སོ། །འདྱིས་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལས་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་

མ་ལས་སྒ་རོ་རེ་མ་བསྐེད་པའྱི་འགལ་སོང་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་

དག་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་"ལ
1
་འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་གཙོ་བོ་རོར་སེམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༤ན།  
ལ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༥ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སུ་བས་པ་དང་། ས་ཚོགས་ཡུམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འཇོག་ཚུལ་ཡྱིན་ཡང་ཞར་

ལ་ལུས་ལ་བཅུག་པའྱི་རོར་སེམས་དང་ཤེར་ཕྱིན་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ལུས་བསམ་ཡང་

སོན་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་དེ་གཉྱིས་ས་བོན་ཡང་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་དང་ཤེར་ཕྱིན་མ་གཉྱིས་དང་། མྱི་བསྐོད་པ་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་

གཉྱིས་བསྐེད་པའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་གསུངས་ཤྱིང་དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དགོད་

པའྱི་ལྷའྱི་ས་བོན་སོན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དགོད་པ་གོ་བར་

ནུས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་འདྱིར་ཐབས་ཤེས་རྱིགས་མཐུན་འཁྱུད་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ཁབ་བེད་འདེས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཐབས་ཤེས་སོ་ཞེས་སོགས་ནྱི་

མུན་སྤྲུལ་ལོ། །ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཧཾ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་གང་ཡྱིན་

པའྱི་རྱིགས་ལྔའྱི་ས་བོན་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས་ཙུན་དཱ་ནྱི་ཟུང་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་ནྱི་བདེ་བ་དམ་པའྱི་དོན་དུའོ། ཞེས་པ་ནྱི། གཞན་གྱི་རྱིགས་ལ་འཁྱུད་པས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ནུས་མའྱི་ས་བོན་རྣམས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་ནུས་མ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་

དང་དེའྱི་ས་བོན་གྱི་དོན་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་བོ་རྣམས་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཧ་

ཐྱིག་ལེ་ཅན་ལས་སྐེས་ཤྱིང་སྐུའྱི་རྣམས་རྐང་པ་ལས་སྐེས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་སེང་

འོག་གྱི་བུམ་པའྱི་ས་བོན་མ་བྱུང་ངོ་། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཙརྩྱི་ཀ་ལ་སོགས་པའྱི་ཅེས་པ་

ནས། དེ་ལྟར་གསུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རྱིགས་བཞྱིའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། ཅེས་

པའྱི་བར་ལ་ཙརྩྱི་ཀ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཀྱི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་"ཧྲཱྱི་ཧྲཱྱི
1
་སོགས་རྱིང་པོ་

བརྒྱད་དང་མདུན་གྱི་འདབ་མ་ལ་"ཧྲྱི་ཧྲྱི
2
་སོགས་ཐུང་ངུ་བརྒྱད་དགོད་ལ་དེ་དག་

སྦོར་བ་ནྱི་ཤར་གྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཙརྩྱི་ཀ་གནས་པའྱི་རྒྱབ་ཏུ་"ཧྲཱྱི
3
་མདུན་གྱི་འདབ་

མར་"ཧྱི
4
་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷོའྱི་ཕག་མོའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་འདབ་མར་"�

5
་མདུན་ཧྲ་སོགས་སུ་

སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཕོགས་མཚམས་ཀྱི་མདུན་རྒྱབ་ཀྱི་འདབ་མ་གཉྱིས་གཉྱིས་

དེ་ལྟར་བས་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་ལྷག་མ་འདབ་མ་དྲུག་རྣམས་ལ་ནྱི་ཡ་ར་ལ་ཝ་བཞྱི་

ལ་ཨཱ་ཨཱྱི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་"ཨཱཾ
6
་དང་ཨ་ཨྱི་ར་ཨུ་ལ་ཨཾ་སེ་རྱིང་ཐུང་དྲུག་ཚན་གཉྱིས་ཀྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༥༨ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༥༣ན༡ན།  
ཧྱི་ཧྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༥༢བ༥ན།  ཧྱི་ཧྱི  *དྲྱི་མེད་འྟོད་དུ། རྒྱབ་ཀྱྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཧྱི་ཧ

རཱ
�་ཧཱུ་ཧ

ལཱ
�་ཀྵྱི་ཀྵ

རཱ
�་ཀྵཱུ་ཀྵ

ལཱ

�འྟོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་རྒྱབ་ཀྱྱི་བརྒྱད་ལ་ཧྱི་མྱི་འབྱུང་ལ། ཧྱི་ཡང་གཅྱིག་ལས་མྱི་འབྱུང་བས་ཧྱི་ཧ
རཱ
�་ཡྱིན་དགྟོས་སྙམ།

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༣ན།  སྐུ ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༦ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༡ན།  ཧྱི་ཧྱི    *དྲྱི་མེད་འྟོད་དུ། འདབ་མ་བརྒྱད་པྟོ་རྣམས་ལ་ཧྱི་�་ཧུ་ཧླ་ཀྵྱི་ཀྵ

ར
�་ཀྵུ་ཀྵླ་ཞེས་པ་

སེ། ཞེས་གསུངས་པས་ཧྱི་�་ཡྱིན་དགྟོས་སྙམ།

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༦ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༡ན།  ཧྱི    *ཧྱི་ཡྱིན་དགྟོས་སྙམ།

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༦ན།  
ཧྱི    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༡ན།  ཧྱི

5 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༦ན།  �  *འདྱི་ཡང་ཧ་ཡྱིན་དགྟོས་སྙམ།    སྐུ། 
༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༡ན།  ཧ

6 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༡ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༢ན།  ཨཱཾ  * སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་དུ། གསུང་གྱི་མཚམས་བཞྱིའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་
བརྒྱད་པ་རྣམས་ལ་ཡཿརཿཝཿལཿརྣམས་ལས་སྐེས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་འཁྟོར་ལྟོ་ཅན་མ་སྟོགས་བརྒྱད་འཁྟོད་པར་གསུངས།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕེ་བ་དགོད་པ་ཡྱིན་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ཚེས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བསན་པ། ཀླུ་དང་

རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་

གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ལོའྱི་ཚེས་ཀྱི་ས་བོན་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། མཁས་པ་ རང་། དག་སྔ་མར་དབངས་གསལ་གཉྱིས་ཀ་སྐེ་རྱིམ་དང་ཕྱི་མར་

དབངས་གསལ་གཉྱིས་ཀ་སྡུད་རྱིམ་མོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་"དོ། །
1
སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་

ཀའྱི་དབངས་རྣམས་སྐེད་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་ཟླ་བ་རྣམས་

ཀྱི་གསལ་བེད་ལུགས་ལྡོག་ལུགས་འབྱུང་དུ་སེལ་བ་ནྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་རླུང་དག་

པས་ལྷ་དེ་རྣམས་འགྲུབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་སོ། ཞེས་པ་སབས་སུ་མ་བབ་ཀྱི་ས་བོན་

སོ་སོ་རེ་རེ་དང་ལྷ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་སྦོར་བའྱི་དོན་ཏེ་དེ་ནྱི་འོག་ཏུ་གོ་སའྱི་ཚིགས་

བཅད་གོ་གསུམ་པར་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་དེ་ཉྱིད་ལ་ཞོན་ཧ་ཡྱིག་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་

རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཤར་ལ་སོགས་པའྱི་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་

པའོའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་དག་འདྱིར་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ས་བོན་ཧྭ་རྱིགས་ལྡན་གྱི་"སྭ
2
་

1 མ་ཕྱི།་༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༥ན།  
དྟོ།།     སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༣ན།  དེ། 

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༢ན།  སྭ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༦ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣བ༡ན།  ཧྭ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རུ་བས་པ་དང་དབང་ལེར་དེ་ལས་བཟློག་པ་གཉྱིས་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་

ཀླུ་གཉྱིས་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆ་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་

གོང་འོག་གྱི་སབས་དུ་མར་ལ་ལར་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ལར་ཤེས་རབ་

ཏུ་གསུངས་ཏེ། ལྟོས་ས་ཐ་དད་ལ་བལྟོས་ནས་ཐབས་ཤེས་རབ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཆར་

མྱི་འགལ་བས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་སེ་གོང་དུ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་པ་ཉྱིད་དོ། །ད་ནྱི་

ཁྱི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་ནས་དབང་ལྡན་དུ་མྦྷྦྥྤ
འོ་ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། དབང་ལེར་ཙ་སེ་སོགས་ལུགས་མཐུན་ས་བོན་དུ་གསུངས་པ་དང་འདྱི་གཉྱིས་

གདམ་ངར་རྱིག་པར་བ་སེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་ལུས་དང་

བསམ་པས་ཅེས་པ་ནས། གཙོ་བོ་དང་ཉེ་བའྱི་དབེ་བས་རྟོགས་པར་བའོ་ཞེས་པ་

ནྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་གཙོ་བོ་དང་ཉེ་བའྱི་གཙོ་བོ་ལ་འཇོག་ཚུལ་

གཉྱིས་ཏེ། ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་ལྷ་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དང་རང་གྱི་འདབ་མའྱི་ལྷ་རྣམས་

ཀྱི་ལྟེ་བའྱི་གཙོ་བོའ།ོ །ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཕོགས་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་དང་

སན་ཡང་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པ་འདབ་མའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཉེ་བའྱི་གཙོ་བོའ།ོ །ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

བཞྱི་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བཤད་པ་ནྱི་ད་ནྱི་བསྐེད་བ་སྐེད་

བེད་ལ་སོགས་པའྱི་འབེལ་བ་ཅེས་པ་ནས། མཐར་ཐུག་པ་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་

དབང་གྱི་འབེལ་བའོ། ཅེས་པའྱི་གོ་ས་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་

དང་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བཤད་པ། གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་
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དང་ཚེས་ལྷ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བཤད་པ། ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་

མ་དང་སྒེག་མོ་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བཤད་པ། ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

གྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སེམས་དཔའ་དྲུག་གྱི་

རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བསན་པ། སེམས་མ་དྲུག་གྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྱིགས་ཅན་དང་ཀུན་བཟང་

དང་རོར་སེམས་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཏེ་དེ་བཞྱིན་དུ་རོ་རེ་འཛིན་མྱི་བསྐོད་པ་

དང་ཕག་ན་རོ་རེར་འགྱུར་རོ། ཅེས་པ་ནས། འཇྱིག་རྟེན་མགོན་ཅེས་པའྱི་བར་དུ་སྦར་

ཏེ། གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིན་མ་དང་སྒའྱི་རོ་རེ་མ་རྱིགས་དང་

རྱིགས་ཅན་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རོ་རེ་མ་སེ་དེ་ནྱི་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་

དང་རྱིགས་ཅན་ནོ། །དཔལ་ལྡན་སྒོལ་མ་རེག་བ་རོ་རེ་མ་སེ། ཅེས་པ་ནས། སྤན་མ་

དྱི་ཡྱི་རོ་རེ་མ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཁོ་བོ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་འད་བཤད་པ། 

ཁོ་མོ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་འད་བཤད་པ། ཁོ་བོ་བཞྱིའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་

གྲངས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་དང་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོ་རོར་སེམས་

རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ་རོ་རེ་ཤུགས་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་གཉྱིས་རྱིགས་
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འད་"བ་
1
དེ་ཉྱིད་དོ་ཅེས་པ་ནས། རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་མགོན་པོ་མྱི་གཡོ་

བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འདོད་པའོ་ཅེས་པ་ནྱི། འདོད་རྒྱལ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་

ནྱི་སོབས་པོ་ཆེའོ། །ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིན་མའམ་ཡང་ན་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་ཁོ་བོའྱི་དབང་

པོ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཁོ་བོའྱི་དབང་ཕྱུག་མ་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་

པར་འགྱུར་ཏེ་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད། འགྱུར་ ཇོ། 

གཞན་དུ། སྒ་ཡྱི་རོ་རེ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད། ཅེས་འབྱུང་ལ། སྐུ་མདོག་གྱི་དབང་དུ་བས་

ན་འགྱུར་དེ་འགྲྱིག་གོ །སྔ་མ་ རང་སོགས། དག །རོ་རེ་ཤུགས་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀ་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་ཅན་གཞྱི་མཐུན་པའོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །སོང་པར་གྲགས་པ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་གཉྱིས་དང་རླུང་དང་

རླུང་སྒོལ་མ་དང་དང་པོ་མཐའ་ཡས་བརྩོན་འགྲུས་མ་སེ་རབ་གཏུམ་མ་རྱིགས་དང་

རྱིགས་ཅན་ཏེ་དེ་བཞྱིན་དུ་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦར་ནས་གཟུགས་ཀྱི་རོ་རེ་རྱིམ་པར་ཤེས་

པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་ནྱི་རེངས་བེད་དུས་ཏེ་གཤྱིན་རེ་མཐར་བེད་པ་ཉྱིད་དེ་

ཅེས་པ་ནས། ཁེངས་བེད་དང་ནྱི་པདྨའྱི་དགྲ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་དང་ཚེས་ལྷ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིགས་དང་

རྱིགས་ཅན་བསན་པ་ལ་གསུམ། གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༡ན།  བ་    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤བ༡ན།  -བ་
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རྱིགས་ཅན་བསན་པ། ཚངས་པ་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་

བསན་པ"
1
འོ། །

དང་པོ་ནྱི། རླུང་སྒོལ་མ་དང་། ཙཱ་མུཎྜྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྦར་

ནས་བཞྱི་པ་སེ་དྱི་རོ་རེ་མ་དང་། གཡོ་བ་རླུང་ཕོགས་ཀྱི་ཚངས་མ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་

རྱིམ་པ་ལྟར་གཟུགས་དང་རོ་དང་རེག་བ་རོ་རེ་མ་ཞེས་པ་གསུམ་དང་འཕོག་བེད་

ཏེ་དབང་ལྡན་དང་། ལྷ་མྱིན་ཏེ་བདེན་བལ་དང་། མེར་ནྱི་གནས་པའྱི་དཔལ་མོ་དང་

གཞོན་ནུ་མ་དང་ཁབ་འཇུག་མ་གསུམ་ཡང་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚངས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པར་སང་མཛད་དུ་འགྱུར་ཅེས་པ་ནས། དྲུག་

པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནོར་གྱི་བདག་པོའ།ོ ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ལྷ་མྱིན་དགྲ་བོ་ནྱི་ཁབ་

འཇུག་དང་། བདེ་བེད་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། ད་ནུའྱི་བདག་པོ་ནྱི་ལྷ་མྱིན་བདག་པོ་སེ་

སྲྱིན་པོ་དང་། དུས་སུ་འགྱུར་ཅེས་པའྱི་དུས་ནྱི་གཤྱིན་རེ་སེ་གཞན་དག་གོ་སའོ། །མྱི་

བསྐོད་པ་དང་ལྷ་མྱིན་དགྲ་བོར་འགྱུར་ཏེ་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོ་དང་ནྱི་བདེ་བེད་རབ་

ཏུ་གྲགས། ཞེས་པས་ཁབ་འཇུག་སྐུ་མདོག་ལང་ཀུ་དང་དབང་ཕྱུག་སྔོན་པོ་དང་

ཡང་། དཔལ་ལྡན་ཕག་ན་རོ་རེ་དུས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དྲུག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནོར་གྱི་

བདག་པོའ།ོ ཞེས་པས་གཤྱིན་རེ་སྔོན་པོ་དང་ནོར་སྦྱིན་ལང་ཀུར་གསུངས་ཀང་དེར་

ངེས་པ་མྱིན་ཏེ་ཡེ་ལེར་བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་རྱིག་མ་སྒོལ་མ་སོགས་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ཤེར་ཕྱིན་མའྱི་བར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༠བ༡ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤བ༦ན།  *མཚམས་འདྱིར་ས་བཅད་ཆད་པ་འདྲའྟོ།།



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུ་དྲུག་དང་། ཕག་རྒྱ་རེག་བ་རོ་རེ་ནས་ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་མའྱི་བར་དྲུག་ནྱི་རང་

བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་ལྷ་ཆེན་དེ་རྣམས་རང་རང་གྱི་ཕག་རྒྱ་སེ། རྱིག་མ་ཡུམ་

དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་སེམས་མ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཉྱི་མ་སེ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷ་ཡྱི་

མཆོག་གྱི་བདག་པོའྱི་ཡུམ་རྣམས་དཀར་པོ་རོགས་པའྱི་ཉ་བཅུ་གཉྱིས་ཡུམ་བཅུ་

གཉྱིས་དང་ནག་པོ་རོགས་པའྱི་གནམ་སོང་བཅུ་གཉྱིས་ཡབ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན་པའོ། 

ཅེས་པ་ནས། གང་དེ་རྣམས་ཞེས་པའྱི་བར་ནོར་ལག་ཚེས་ཞེས་པ་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་

ཀྱི་དོན་དང་མྱི་མཉམ་པའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་ནྱི་སྔ་མ་སྤོ་རྱིམ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་རྱིགས་ཀྱི་

དབང་གྱིས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་མ་དྲུག་ནྱི་སྡུད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡུམ་དྲུག་

གྱི་རྱིགས་དྲུག་ནྱི། སྲྱིན་མོ། ཆུ་ལྷ་མོ། ཕག་མོ། རླུང་ལྷ་མོ། དག་མོ། གླཽ་རཱྱིའོ། །སེམས་

མ་དྲུག་གྱི་རྱིགས་ནྱི་རབ་གཏུམ་མ། དཔལ་མོ། གཞོན་ནུ་མ། གློག་མ། གཤྱིན་རེ་མ། 

ནོར་དབང་མོ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་དང་སྒེག་མོ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་དང་

རྱིགས་ཅན་"བཤད་
1
པ་ནྱི། ཀླུ་བརྒྱད་གང་"དེ

2
་བུམ་པ་རྣམས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། ས་

ཚོགས་ཡུམ་ནྱི་ལྷག་མའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་ནུས་མ་ལ་སོགས་བཅུ་

ཡྱིས་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀུན་རྱིགས་དང་རྱིགས་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བས་ཏེ། ཕོགས་མཚམས་ཀྱི་ནུས་མ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཕོགས་བརྒྱད་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༥བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༡ན༤ན།  
བཤད་    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༥བ༣ན།  -བཤད་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༥བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༡ན༤ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་།  ༥༥བ༣ན།  ཏེ  *དེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཟུངས་མ་བརྒྱད་རྱིགས་སུ་བེད་ལ། ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་དེའྱི་ལྷག་མ་དབྱིངས་

ཕྱུག་མས་སེང་འོག་གྱི་གཟུངས་མ་རྱིགས་སུ་བེད་པ་སེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

ལྔ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་བཤད་པ་ལ་

གཉྱིས། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་བཤད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷའྱི་ཚོགས་སྐུ་བཞྱིར་དག་པ། སྐུ་བཞྱི་རོ་རེ་བཞྱིར་དག་པ། 

སྐུ་བཞྱི་དང་རོ་རེ་བཞྱི་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་ནང་

ཐུན་མོང་གྱི་སྐུ་བཞྱི་བཤད་པ། ཕྱི་ནང་སོ་སོའྱི་སྐུ་བཞྱི་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་

ནྱི་སྐུ་བཞྱི་རྣམ་པར་དག་པས་དག་པ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། འདབ་མའྱི་ལྷ་དང་

བཅས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ནང་དང་སྦར་བའྱི་ལྷ་

སོ་སོ་འདྱི་དག་སྐུ་བཞྱིར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ཏུ་ཞྱིབ་པར་འཆད་དོ། །འདྱིར་

ཟླ་བའྱི་ཆ་རེས་སུ་ང་རོ་དང་རྣམ་བཅད་རྡུལ་གྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཅན་མ་གཉྱིས་

ཏེ་གོང་ས་བོན་གྱི་སབས་སུ་འདྱི་གཉྱིས་དང་དེའྱི་ས་བོན་གཉྱིས་ཀ་མ་བྱུང་ཡང་ས་

བོན་ནྱི་དབང་སྔགས་དང་བསྟུན་ན་ཕ້་ཧོཿ རྱིགས་ཤྱིང་འོག་ཏུ་དྷཱུ་ཏྱི་དང་ཟླ་བའྱི་ཆ་

དང་དུང་ཅན་མ་དང་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་དག་པ་སྦར་རོ། །ལྷ་མོའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་

མ་དང་དབྱིངས་ཕྱུག་གཉྱིས་ཏེ་དེ་གཉྱིས་དང་སབས་འགར་ས་ཚོགས་ཡུམ་དག་པ་

འད་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་སར་ཡང་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ནྱི་དབེ་བ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ཏེ་ཕྱི་

རོལ་ལྷ་དག་དང་ནང་སྐེས་བུའྱི་ལུས་ལ་ཡང་སེ་དེ་གཉྱིས་སྒོ་ནས་སོ། །མངལ་ནས་

སྐེས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་ཉྱིད་དེ་བཞྱིན་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནས། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་སེམས་ཅན་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་སད་དུའོ་ཞེས་པ་སེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐུ་བཞྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ངེས་པའོ་

ཞེས་པའྱི་བར་ལ། མངལ་གྱི་སྐུ་བཞྱི་དང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་བཞྱིར་ཕེ་བ་གོ་རྱིམ་མ་

འཁྲུགས་པར་སྦར་ལ། བཅས་པོའྱི་སྐུ་བཞྱི་དང་གསུང་དང་སྐུའྱི་ལྷ་ལ་བཞྱིར་ཕེ་བ་

དང་སྦར་ཏེ། དེ་ལྟར་སྦར་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་བཙས་པའྱི་དུས་སུ་ལྟེ་བ་ནས་

རླུང་རྒྱུ་བ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་སྐུ་དང་གོང་གྱི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་སྦར་བར་གསུངས་

ལ། ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་སྐུ་བཞྱི་རོ་རེ་བཞྱིར་དག་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྐུ་བཞྱི་དང་རོ་རེ་བཞྱི་ཕན་ཚུན་

དུ་སྦོར་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པ་ནྱི་ཐར་པ་

སེར་པའོ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བརོད་

ན་གཞྱི་དུས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་སྐུ་དང་སྐུ་རོ་རེ་བཞྱིན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཡང་གོང་

དུ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་སྐུར་བསན་པའྱི་ལྷ་དང་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐུ་རོ་རེ་ཐབས་ཤེས་

སམ་རྟེན་བརྟེན་པ་ཟུང་ངོ་། །གཞྱི་དུས་སུ་གསུང་རོ་རེ་དང་ཆོས་སྐུ་ཟུང་ཡྱིན་པ་ལྟར་

གོང་དུ་བསན་པའྱི་ཆོས་སྐུའྱི་ལྷ་དང་ཆོས་སོན་པའྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཟུང་

ངོ་། །ནང་ལ་ཐུགས་རོ་རེ་དང་ལོངས་སྐུ་རྟེན་བརྟེན་པ་ཡྱིན་པ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

གོང་དུ་ལོངས་སྐུར་གསུངས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་དང་གཙོ་བོ་ཐུགས་རོ་རེ་ཟུང་དུ་བཞག་

པའོ། །ནང་ལ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཟུང་ཡྱིན་པ་ལྟར་གོང་དུ་སྤྲུལ་སྐུར་

བསན་པའྱི་ལྷ་དང་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཟུང་དུ་གྱུར་པའོ། །མཁས་པ་ རང་། དག་

གྱིས། རྒྱུ་མཚན་འད་ཆོས་ཆ་ཤས་ཙམ་དང་འབས་བུ་ལ་ཡང་སྦར་ནས་སྤོས་ཏེ་

བཤད་མོད། འདྱི་ཙམ་གྱིས་སབས་དོན་གོ་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་མ་བཀོད་དོ། །
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བཞྱི་པ་སྐུ་བཞྱི་དང་རོ་རེ་བཞྱི་ཐབས་ཤེས་སུ་བསན་པ་ནྱི་སར་ཡང་སྐུ་བཞྱི་དང་

རོ་རེ་བཞྱི་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། བྱིས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟ་

བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལའོ། །དེ་ལྟར་ལྷའྱི་གཟུགས་

རོགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་མཉམ་པའྱི་རྱིགས་རྡུལ་གྱི་ཁམས་ཤེས་རབ་དང་། 

མྱི་མཉམ་པ་ཁུ་བའྱི་ཁམས་ཐབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབེ་བ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཐབས་

དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་དབེ་བ་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྱིས་ཤེས་རབ་སེ་རོ་རེ་བཞྱི་དང་སྐུ་

བཞྱིར་བསན་པའྱི་ལྷའྱི་ཚོགས་ཀང་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་སུ་འདུ་བའྱི་

དོན་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཐབས་ཀྱི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་

བརླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོ་སོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། 

ཐུན་མོང་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་གསུང་པ། ཅེས་

པ་ནས། དེ་ལྟར་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་བས་ཏེའྱི་བར་ལ། ཡུམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་

མདོག་ཕག་མཚན་མ་གསུངས་ཀང་རྱིགས་འགྲོས་ཀྱིས་སྐུ་རོ་རེའྱི་ཡུམ་གསུང་རོ་

རེ་ལྟ་བུ་དང་། གསུང་རོ་རེའྱི་ཡུམ་སྐུ་རོ་རེ་ལྟ་བུ། ཐུགས་རོ་རེའྱི་ཡུམ་སེར་མོ་ཕག་
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མཚན་ཡབ་དང་འད་བར་རྱིགས་སོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །བརྒྱ་དཔེ་ལ་"ཝ
1
་མེ་"ཁཌྒ

2
་

གྷཾ་ཌ་མ་ཎྱི་དྷ་རཾ་ཞེས་པ་ཡོད་པས། གཡོན་རལ་གྲྱི་དང་། དྱིལ་བུ་དང་། ནོར་བུ་

འཛིན་པར་རྱིགས་སོ་ རང་། ཞེས་ཀང་ངོ་། །

ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག །རོ་རེ་གསུམ་གྱི་ཡུམ་གྱི་སྐུ་མདོག་གསུང་གྱི་སབས་སུ་

ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་དམར་པོ་ཞེས་དང་། ཐུགས་ཀྱི་སབས་སུ་ཤེས་རབ་དང་

བཅས་པ་ནག་པོ་ཞེས་པས་ཡབ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་པས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་

གྱིས་འཁྱུད་པར་འདོད་པ་བཀག་གོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ཁ་ཅྱིག་ ཕོགས། ཡུམ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་

མདོག་ཕག་མཚན་ཡབ་དང་འད་སེ། དབང་བསྐུར་བའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་སོ་སོའྱི་ཡུམ་

རྣམས་ལས་སྤོས་པ་ཡྱིན་ལ། ལྷ་མོ་དེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། དཔྲལ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་དཀར་པོ་དང་མགྲྱིན་པའྱི་ལྷ་དམར་པོ་དང་སྙྱིང་

ཁའྱི་ལྷ་ནག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཡབ་ཡུམ་

རང་རྱིགས་ལས་བདེ་བ་དམ་པ་མྱི་བསྐེད་པར་སོན་གྱི་ལུགས་འདྱིར་ཡབ་ཡུམ་

སྐུ་མདོག་འད་བ་མེད་པ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། ཞྱི་བའྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་དཀར་པོར་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ཀ་གཅྱིག་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༢བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༢ན།  
ཝ    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༦ན།  ལྭ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༢བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༢ན།  
ཁཌྒ    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༦ན།  ཁཌྶ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བརླབ་པ་ནྱི། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། ཀཱ་ཡ་ནྱི་སྐུ། 

ཝཱཀྱིཏྟ་ནྱི་ངག་ཡྱིད། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྱི་རང་བཞྱིན། "ཨཱཏྨ
1
་ཀོ྅ཧཾ་ནྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ངའོ། 

ཞེས་པའྱི་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབོར་པས་གཟུང་བར་བའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ནས། དེར་མ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་

ཆོ་ག་འདྱི་ཡྱིས་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་ཁུ་བའྱི་ཆོས་ལས་ཐབས་རྱིགས་

གསུམ་དང་ཤེས་རབ་རྱིགས་དྲུག་ཞེས་སོགས་ནྱི། གཞྱི་དུས་སུ་སྐེས་པ་ཁུ་བ་ཤས་

ཆེ་བས་དེའྱི་རྱིགས་གསུམ། བུད་མེད་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་ཀ་འཛིན་ལ་དེའྱི་ཆོས་མཐུན་

གྱིས་ཤེས་རབ་ལ་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱིགས་དྲུག་བཞག་ལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་

དང་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྱི་སྔགས་གཞན་ནང་ལེར་གསུངས་པ་སེ་གཞན་གོ་སའོ། །

ལྔ་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་གནས་དང་རྣམ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ང་རྒྱལ་

གྱི་སྔགས་སོ་སོའྱི་གནས་བསན་པ། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དང་སྦར་བའྱི་དག་པ་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་

གནས་སམ་གཞྱི་གསུངས་པ། སོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྱིར་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྱིམ་གྱིས་ཤྱི་བའྱི་མཐར་ཤྱི་བའྱི་མཐའྱི་ཕུང་པོ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཐྱིམ་ནས་རྡུལ་རགས་པས་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༣ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༥ན།  
ཨཱཏྨ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༡ན།  ཨཏྨ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཇྱི་"ལྟར
1
་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱིའྱི་ཕུང་པོར་ཞེན་པའྱི་ང་རྒྱལ་

ཡོངས་སུ་སང་བའྱི་དོན་དུ་ཆོས་སྐུ་དང་ལྷའྱི་གཟུགས་རོགས་པ་དང་རོ་རེ་གསུམ་

དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བ་བའྱི་དོན་དུ་ང་རྒྱལ་གཟུང་བ། 

སྔགས་སྔ་མའྱི་དོན་དུ་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྱི་སྔགས་ནྱི། ༀ་ཤུནྱ་ཏ་ཅེས་པ་ནས། ངེས་

པའོའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་གནས་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི། འདྱིར་ཉེ་བར་བསྐེད་པའྱི་ཆ་

ཤས་ཅན་ནྱི་བར་དོ་སེ་དེ་ཉྱིད་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་དབུས་སུ་ཞུགས་པའོ། །ཕུང་

པོ་ལྔས་མངལ་དུ། ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ངེས་པ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་གྱི་ལྷའྱི་དབྱིངས་སམ་ལྷ་རོགས་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་གནས་སོན་པ་སེ། དེ་

ལྟར་སོང་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། འདྱིར་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་རོ་རེ་གསུམ་གྱི་ང་རྒྱལ་དང་མཆོད་པ་རེས་ཆགས་ཀྱི་ང་

རྒྱལ་ནྱི་བྱིས་པའྱི་རྣ་བ་འབྱིགས་པ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མཚམས་དང་ཆོས་མཐུན་

སྦར་བའོ། །"ཏཏ
2
་སྭ་བྷཱ་ཝའྱི་ཏད་ལ་ཡྱི་གེ་བསན་པ་ཏྟཏྟ་ནྱི་དེ་དང་དེ་ཞེས་པ་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བའྱི་ལུགས་ཏེ། ང་རྒྱལ་གཟུང་བ་སོ་སོ་བ་དེ་དང་དེ་ཅེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། 

གཞན་དག་གོ་བར་ཟད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༡ན།  ལར    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣བ༤ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༥ན།  ལ་བ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༤ན༢ན།  
ཏཏ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༢ན།  ཏད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་སྦར་བའྱི་དག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། 

ལུས་སྤྱི་དང་སྦར་བའྱི་དག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྐུ་བཞྱི་དང་སྦར་བའྱི་དག་པ། 

བཞུགས་ཚུལ་གྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ལྷའྱི་རྣམ་པར་དག་པས་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་རྣམས་

གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། བ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་འཁོར་ལོ་དག་པ་སེ་འཁོར་ལོ་དྲུག་

ལྷ་རྣམས་དང་དག་པ་སྦར་བའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། ཙཱ་མུཎྜྱི་སོགས་བརྒྱད་སྒེགས་

སོགས་བརྒྱད་དེ་བཅུ་དྲུག་དང་གསང་བའྱི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉྱིས་སྦར་བ་

གྲངས་མྱི་འད་བ་ནྱི་ཙཱ་མུཎྜྱི་སོགས་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོའྱི་རྣམ་དག་དང་དག་པ་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བསན་

པ། འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སོ་སོའྱི་རྣམ་དག་བསན་པ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་དག་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དག་པ། དག་པ་སྤྱིའྱི་ཚུལ་

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་སྦར་བ། ནུས་མ་བཅུའྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་གཞན་

གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགོག་པས་ཤེས་རབ་

མའང་དག་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་དག་བའྱི་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཚེ་དུ་ལ་རོགས་

པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ་ལ། རྒྱུའྱི་ཆོས་སྔར་བཞག་

པའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་སྲེད་ལེན་གསུམ་དང་ལས་ནྱི་འདུ་བེད་དང་སྲྱིད་

པའོ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཞེས་སོགས་ལ་གཙོ་བོ་ལ་ཡང་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱི་ཡ་གལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་འཇོག་དགོས་ཏེ། གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་རྣམ་པར་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཤེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཉྱི་མ་རླུང་གྱིས་འཁོར་བ་ལྟ་བུ་

མྱིན་པར་གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་ནྱི་འཁོར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་སྲོག་སེ་ལས་རླུང་ལ་

ཞོན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་མྱིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་འདར་མྱི་རུང་

བའྱི་རྒྱས་གདབ་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ནྱི་

ཡེ་དྷརྨཱ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་བདེན་བཞྱིའོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། ས་

ཚོགས་ཡུམ་མ་ཞེས་པ་རྱིགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རྒྱས་གདབ་ལ་ཁབ་བ་ཁབ་

བེད་དུས་མཉམ་པ་དང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་གཉྱིས་སུ་མཛད་པ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དག་

པ་དང་སྦོར་བ་ན་གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཆ་དང་། གཙོ་མོའྱི་སྐུ་སོང་པའྱི་ཆ་

གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་གྱི་ལྷ་སོ་སོ་དང་དུས་མཉམ་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་དང་རྒྱུ་བེད་པ་

གཉྱིས་ཡོད་པར་སོན་པའྱི་དོན་དུ་སེ་དེ་ལྟར་ན་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་གཙོ་

བོ་གཅྱིག་གྱི་བདེ་སོང་ཉྱིད་དེ་དང་དེའྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་གོ་བར་བ་བའྱི་ཆེད་དུ་སེ། 

ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །

རྒྱས་གདབ་བ་གདབ་བེད་རྒྱུ་འབས་མཚན་ཉྱིད་པར་ཁས་བངས་ནས་དེ་

གཉྱིས་ངོ་བོ་གཅྱིག་པར་འདོད་པ་ནྱི་གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ཏེ། མཐའ་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་

གྱི་བདག་ཁས་ལེན་པའོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ད་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་

ནས། ཞབས་གཡས་པའྱི་འོག་ཏུ་བདུད་དག་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་མཉམ་གནས་

ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་སྲོག་ཐུར་གཉྱིས་ཏེ་བཅུ་དང་དུ་བ་མ་ནས་མགོ་གཟུང་སེ་ནག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མོ་འབར་མའྱི་བར་བརྒྱད་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྲོག་གྱི་རླུང་དང་དུང་ཅན་མའྱི་ཆ་ཞེས་

པ་གློག་གྱི་མེ་དང་མཚུངས་པའྱི་གཏུམ་མོ་བསྐུལ་བ་ཐུར་སེལ་གཉྱིས་དང་ཆ་དང་

ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཅན་མ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ཤེར་ཕྱིན་མ་གཉྱིས་དག་པའོ། །ཁ་ 

ཕོགས། ཅྱིག་གོང་དུ་སྐུ་བཞྱིའྱི་དག་པ་འཆད་པ་ན་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་འདུས་པ་ཆ་

དང་། འདྱིར་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཅན་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་འདུས་ཞེས་པ་ནུས་མ་དེ་

གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའྱི་གཏམ་མོ། །གལ་ཏེ་དེ་གཉྱིས་ས་ཚོགས་ཡུམ་མ་ཡྱིན་

གྱི། དེར་འདུ་བའྱི་དོན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟ་ན་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ས་ཚོགས་

ཡུམ་དུ་འདུ་བས་དེ་བས་ཀང་དགོས་ནུས་མེད་པའྱི་གཏམ་མོ། །དབྱིངས་ཕྱུག་མ་

འོག་ཏུ་ལྷ་མོ་དྲུག་གྱི་དག་པའྱི་ནང་དུ་འཆད་པས་འདྱིར་འཆད་མྱི་དགོས་སོ་སྙམ་ན། 

གོང་དུ་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་དག་པ་བཤད་ཟྱིན་ཀང་འོག་གྱི་ལྷ་མོ་དྲུག་གྱི་སབས་སུ་

བཤད་པ་དང་འད་བས་སྐོན་མེད་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་སོ་སོའྱི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་བཞྱི། ཐུགས་

དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་ལྷག་མའྱི་དག་པ། གསུང་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ། སྐུ་དཀྱིལ་

གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ། ཁོར་ཡུག་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མཚན་མ་དང་བུམ་པའྱི་དག་པ། གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་དང་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་

གྱི་དག་པ། ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཟད་པས་དུང་དག་པའོ། ཅེས་པ་ནས། བུམ་པ་

བརྒྱད་ལ་ཐོད་པ་རྣམ་པར་དག་པའོའྱི་བར་ཏེ། འདྱིར་བདུད་རྩྱི་ལྔའྱི་གྲངས་ལ་རྐང་

བཤད་ལ་བང་སེམས་ལ་དཀར་དམར་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བ་སེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དག་པ། སེམས་མ་ཡབ་ཡུམ་

གྱི་དག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཤེགས་པ་ལྔའྱི་དག་པ་དང་། ལྷ་མོ་དྲུག་གྱི་དག་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ཏེ། འདྱིར་དག་པ་ཚན་པ་གཉྱིས་བྱུང་བ་ནྱི་ལྷ་རེ་རེ་ལ་དག་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་

སམ། ཡང་ན་ཕྱི་མ་མྱི་བསྐོད་པ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱི་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་དག་པ་ལ་སྦར་དུ་

རུང་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་མོ་དྲུག །ཅེས་པ་ནས། གཞན་ཁམས་དེ་དག་རྣམ་

པར་དག་པར་འགྱུར་རོའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་པ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ཅེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་དག་པའོའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་བོའྱི་དག་པ། ཞར་ལ་སྐུའྱི་ཁོ་བོ་ཡུམ་བཅས་

ཀྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁོ་བོ་ལྔ་ནྱི་སོབས་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་

རྣམས་དག་པའོའྱི་བར་ལ་འདྱིའྱི་སོབས་ལྔ་ནྱི་བང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྱི་ཡ་གལ་གྱི་

སོབས་ལྔ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱིའྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་དྱི་མས་དག་པ་དང་དག་པ་སྦོར་བའྱི་
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སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །"དེས་ན་དད་པ
1
་ནྱི་འདུན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་སྒ་ནྱི་

མོས་པ་ལ་འཇུག་པས་འདུན་པ་མོས་པ་དན་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་སེ་སེམས་

བྱུང་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ལ་བས་ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ངེས་པར་སར་ཡང་གཞན་པ། ཞེས་པ་གནོད་མཛེས་རྒྱལ་པོ་དང་། 

ཅེས་པ་ནས། དག་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡོངས་སུ་དག་པའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ། འདྱིར་སྐུའྱི་ཁོ་བོ་རྣམས་ལས་དབང་ལྔ་དང་སྦར་བ་དང་གོང་འོག་ཏུ་ཐུགས་

ཀྱི་ཁོ་བོ་རྣམས་ལས་དབང་ལྔ་དག་པར་བཤད་པ་འགལ་ཞེས་སྨྲས་ནས་སྐོན་སོང་

བེད་མོད་ལྷ་གཅྱིག་ལ་དག་པ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྐོན་སོང་ཟུར་པ་

མྱི་དགོས་ལ་ཁོ་བོ་འདྱི་དག་རྱིགས་དང་ཁམས་དང་སྐུ་མདོག་སོགས་ཕལ་ཆེར་

མཚུངས་པས་དེའྱི་ཕྱིར་དག་པ་མྱི་འད་བ་སྔ་ཕྱི་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་གསུང་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་ནྱི་ཙཱ་མུཎྜྱི་སོགས་ཐུན་བརྒྱད་

ཀྱིས་སོ། ཞེས་པ་ནས། འཇྱིགས་མ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་དག་པའོའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཚེས་ལྷའྱི་དག་པ། ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མའྱི་དག་པ། འདོད་

ཕྱིར་འདོད་ཀྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལྷ་མྱིན་ལ་སོགས་ཞེས་པ་བདེན་བལ་དང་། ཞེས་པ་ནས། གཞན་

འདབ་མའྱི་ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་དག་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༢ན།  དེས་ན་དད་པ    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་
ཞུང་། ༦༦ན༦ན།  དེས་ན་དང་བ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༩བ༦ན།  དེར་དང་བ
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གཉྱིས་པ་ནྱི་གསང་བར་མྱི་བདག་ཉྱིས་འགྱུར་ཞེས་པ་ནས་འགྱུར་ཉྱིད་དོ་ཅེས་

པའྱི་བར་རོ། །འདྱིའྱི་ཆུ་ཚོད་ཞེས་པའྱི་ཐད་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་ལ་ན་ཊྱི་ཀཱ་"བྷྱིཿ 
1
 ཞེས་པ་ཡོད་

ལ། དེས་ན་རྩ་ཞེས་ རང་། བའོ་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་འདོད་མ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། གཞན་འདོད་མ་ལ་

སོགས་དེ་རྣམས་དག་པའོ། །

བཞྱི་པ། ཁོར་ཡུག་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་དག་པ་ནྱི། སྐྲ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། 

གཞན་འབྱུང་པོ་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་སེ་དག་པའོ། །

གསུམ་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོའྱི་ཕག་

མཚན་ཉེར་བཞྱིའྱི་དག་པ། ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་ཕག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་དག་པ། གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་གྱི་དག་པ་གཞན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་སྒྱིབ་པ། ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའྱི་

རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །རྩ་བའྱི་རང་

བཞྱིན་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་རོ་རེ་ས་འཁོར་ལོ་ཆུ་པདྨ་མེ་ནོར་བུ་རླུང་རལ་གྲྱི་རྣ་བ་ཌཱ་

མ་རུ་ས་དགྲ་ས་མྱིག་མདའ་ལྕེ་མདུང་ལུས་ཕུབ་སྒ་རྩེ་གསུམ་རེག་བ་ཐོ་བ་རོ་ལྕགས་

ཀྱུ་གཟུགས་ཞགས་པ་དྱི་དབྱུག་པ་བཤང་ལམ་གཞུ་རྐང་པ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་དབང་གྱིས་

ཨུཏྤལ་ཡྱིན་ཡང་འདྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་དུང་ངོ་། །ལག་པ་མགོ་བོ། ཁ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །དྱི་ཆུའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༥བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༠བ༡ན།  བྷྱིཿ    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༦བ༦ན།  
དྷྱིཿ     ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༥ན།  བཱྱིཿ 
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དབང་པོ་དྱིལ་བུ། དབང་པོ་མཆོག་གྲྱི་གུག །ཕྱི་རུ་སྒ་གཅན་ཉྱི་མ་ཟླ་བ་ནང་དུ་ཡྱིད་བོ་

ང་རྒྱལ་གསུམ་ནྱི་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་མེ་ལོང་ལྕགས་སྒོག་ཐོད་པ་གསུམ་དུ་

དོན་གྱིས་ཐོབ་བོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ལེགས་པར་སང་ངོ་། །རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུའྱི་རང་བཞྱིན་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པ་གྲངས་ཅན་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཉེར་བཞྱིའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པར་

འདོད་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་ཉེར་བཞྱིའྱི་དྱི་མ་མེད་པ་སེ་གཞན་དག་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་ལ། ཅེས་པ་ནས། ཕག་

རྒྱ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་

དྲུག་དག་པས་སྤྱི་གཙུག་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་ནོར་བུ་སོགས་སྒ་གཞན་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་

སོགས་པར་འཇོག་པ་སེ་གཞན་ལ་ཡང་སྦར་ཏེ་ཤེས་པར་སའོ། །དེས་ཕག་རྒྱ་དྲུག་

གྱི་དག་པ་བསན་ནས་ཕག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་དག་པ་ནྱི། རོ་རེ་ཞེས་པ་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སེ། ཅེས་པ་ནས། གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་

ཡང་དག་གནས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་གཙོ་བོའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

བཞྱི་ནྱི་ནང་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་བ་བ་གནས་སབས་བཞྱིའྱི་དྱི་མ་འགགས་པའོ། །གཞན་

སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་བཞྱི་པོ་དེ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའོ་ཞེས་པ་ལ་རྭ་འགྱུར་དང་འགྱུར་

མངས་གཉྱིས་སུ། གཞན་སྐུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། རོ་རེ་བཞྱི་

པོ་དེ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྱི་རོ་རེས་མཚོན་པ་སེ་འདྱིར་རོ་རེ་

བཞྱི་པོའྱི་གདན་གསུངས་པས་ནྱི་གཙོ་བོ་ཞྱི་བ་དང་དག་པོའྱི་སྐུ་གང་དུ་འཇོག་པ་

ཡང་ཕོགས་ཙམ་སོན་ནོ། །ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དག་པ་དངོས་དང་གཙོ་བོའྱི་མཁེན་པ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་བལ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་

ཅེས་པ་ནས། སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་

པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འབས་དུས་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་བདེ་བའྱི་ཆ་དང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་མཁེན་པའྱི་ཆ་གཉྱིས་ལས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སྔ་

མ་གཙོ་བོ་དང་ཕྱི་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་དག་པ་སྦར་དགོས་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་བོའྱི་མཁེན་པ་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསན་

པ་དང་། ཉན་རང་བང་སེམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱིབ་བཅས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེ་

ལྟར་སྲྱིད་པ་གསུམ་སད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ཅྱིག་ཅར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྱི་འབས་

དུས་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་"ཞེས་
1
བརོད་དོ། །སྲྱིད་པ་གསུམ་གང་ཞེ་

ན། འདྱིར་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་

བྱུང་བ་སེ་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པའྱི་གནས་ཚོད་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཅྱིག་

ཅར་གཟྱིགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་སེ་དེ་ཉྱིད་སྲྱིད་པ་

གསུམ་གྱི་ཤེས་བ་གཅྱིག་ཅར་མཁེན་པ་ལ་སྒྱིབ་པའྱི་དྱི་མ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྟེན་

འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དྱི་མའྱི་བག་ཆགས་འགོག་པས་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཅྱིག་ཅར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཉྱིད་དང་ཅེས་པ་ནས་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དེ་སྐུ་བཞྱི་

བརེས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༡བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨ན༤ན།  ཞེས་    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༡ན༤ན།  -ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་དུས་གསུམ་ཡང་དག་

པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཅྱིག་ཅར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་སོབ་མ་དེ་

དག་ཕུང་པོ་དང་དེའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་དྱི་མའྱི་ལྷག་མ་དང་བཅས་

པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབྱིངས་ལ་གནས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་

དགྲ་བཅོམ་དེ་གཉྱིས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཤེས་བའྱི་

སྒྱིབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བང་འཕགས་དང་འད་བར་ཁོ་བོའྱི་

དབང་པོ་ས་བཅུ་ཡྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀང་ཤེས་སྒྱིབ་དང་བཅས་པ་ཉྱིད་དུ་གྲུབ་

པའོ། །འགྲེལ་ཆེན་གྱི་སབས་འདྱི་དག་གྱིས་གཙོ་བོ་ཉན་རང་བང་འཕགས་ཀྱི་ཁད་

པར་གསུངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཀོད་པའྱི་བང་སེམས་དང་ཁོ་བོ་རྣམས་དངོས་

གནས་ལ་ས་བཅུ་པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་

དང་བང་སེམས་ཁོ་བོ་"ལ
1
་སྒྱིབ་པ་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་སོན་ཚུལ་ལ་ཁད་

པར་ཡོད་ཀང་དེ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོར་མྱི་རུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྐུ་བཞྱི་དང་སྦར་བའྱི་དག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་སྐུ་

ལས་སྐུ་གཞན་རྣམས་འབྱུང་ཚུལ། སྐུ་བཞྱིའྱི་བ་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་དག་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་གསུངས་པ། 

ཅེས་པ་ནས། སྔོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིད་ཞུགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༦བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨བ༥ན།  ལ་    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༡བ༥ན།  -ལ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཏེ་སྲྱིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ནང་དུ་གནས་སབས་

བཞྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་དབེ་བས་ཡྱིད་རྣམ་པ་བཞྱི་རུ་གནས་པའྱི་ལུས་ནྱི་རླུང་དང་ཡྱིད་ཕ་

མོ་སེ་རླུང་ཡྱིད་གཉྱིས་པོ་དེ་ལ་གནས་སབས་རྱིགས་བཞྱིའྱི་སྒྱིབ་པ་བཞྱི་སོགས་

འཇོག་པའྱི་སྒོ་ནས་བཞྱིར་ཕེ་བ་ཡྱིན་ལ། གཞྱི་དུས་ཀྱི་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་དེ་

དག་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ཤྲྱི་ཡྱིག་གྱི་དོན་དུ་གྱུར་པ་སེ་བདེ་མཆོག་སོགས་

ལས། "ཤྲྱི
1
་ནྱི་གཉྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འད་ལ། དུས་གཅྱིག་

འབལ་མྱི་རུང་དུ་འབས་བུའྱི་སྐུ་བཞྱི་གནས་ཀང་འདྱིར་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འབྱུང་བ་ནྱི་

ནང་དང་སྦོར་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་སྐུ་བཞྱིའྱི་བ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་དང་འཇྱིག་

པ་དང་བལ་བའོ། ཞེས་པར་རྱིགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཐྱིག་ལེ་གྲོལ་བ་གསུམ་

གྱི་མཐར་ལྷན་སྐེས་སྐེ་བ་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུ་སྐེ་འཇྱིག་དང་བལ་བ་སོགས་ནྱི་ཡེ་

ཤེས་ལེའུའྱི་མཆོག་མྱི་འགྱུར་གྱི་མདོར་བསྡུས་སོགས་སུ་བཤད་པར་བ་ལ། ཚིག་

དོན་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

བཞྱི་པ་བཞུགས་ཚུལ་གྱི་དག་པ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གཡོན་བརྐང་གྱི་སབས་ལ་

སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་སྐེས་པའྱི་ངག་

རོགས་པ་གཉྱིས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། གཡོ་བ་མེད་པ་ལས་སོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལས་སོ། ཞེས་གསུངས་པས་རླུང་འདྱི་དག་འགགས་པ་དང་དག་པ་སྦར་རྒྱུ་ཡྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༣ན།  
ཤྱི    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༩ན༤ན།  ཤྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མོད་ཀྱི་གཡོན་བརྐང་སོགས་ལ་རླུང་མ་འགགས་གོང་གྱི་རྒྱུ་ཚུལ་དང་འད་ཆོས་རེ་

འདུག་ཀང་ནམ་མཁའྱི་རླུང་ས་གའྱི་སབས་དང་སྦར་བ་སོགས་ལྔ་ལ། དེ་མ་བྱུང་

བས་རྒྱུ་མཚན་བརྟག་པར་བ་ལ། ཚིག་དོན་བཀགས་པས་གོ་བ་ཉྱིད་དོ། །

སྨྲས་པ། རྒྱུད་འགྲེལ་ས་ཧ་ཀ་རའྱི་རྐང་འཐུང་ངོས། །མཆན་བུ་"ས
1
་བ་སྲྱིན་

བུའྱི་རྐང་རེས་ནྱི། །ཡྱི་གེ་འད་བ་འགོད་བེད་དབང་ཕྱུག་གྱི །སྐྲ་ཕེང་བལྡད་པར་

འདོད་རྣམས་ཨེ་མ་མཚར། །ཀུན་གསལ་མཛེས་མའྱི་གདོང་ལྟར་ཡངས། །རྒྱལ་བའྱི་

ཐུགས་བཞྱིན་རྱིགས་པས་གང་། །ནོར་བུ་བཞྱིན་དུ་འདོད་པ་འཇོ། །སོན་པ་མཚུངས་

འདྱི་གུས་བསེན་བ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་

རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་སྲོག་དང་ལྷ་བསྐེད་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་

བཤད་པ་སེ་གསུམ་པའོ།། །།

མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པ་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༧བ༡ན།  སྣ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༩བ༣ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༢ན།  སྨ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མདོར་བསྡུས།

བདེ་ཆེན་ལྷ་ཡྱི་རྱི་དབང་ཨནྡ་རྱིལ། །གསར་དུ་རྒོད་པའྱི་འོད་ཚོགས་འབར་བ་

ཡྱིས། །ཉྱི་ཟླའྱི་རལ་པ་མཐོན་མཐྱིང་ཉྱིད་བེད་པ། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྱི་མགོན་དེས་

རྣམ་པར་སྐོངས། །གཞུང་འགྲེལ་གཉྱིས་འཐུང་གདོང་པ་ནྱི། །ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་

ད་བ་འཛིན། །རྱིགས་ཚུལ་མཆེ་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི། །རྣམ་དཔོད་སོར་མོས་དཀྲྱི་བར་བ། །

བཞྱི་པ་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། 

མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ། 

མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འཕོ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བཏུད་ནས་བཅུ་དྲུག་གྱི་

ཕེད་ནྱི་བརྒྱད་དང་དེའྱི་ཡང་ཕེད་བཞྱི་སེ་བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལས་སྐེས་པའྱི་ལྷན་སྐེས་

འཆང་བ་སེ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་གང་དེའྱི་ཐབས་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་

དང་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་བརོད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་རྣམ་

གཞག་སྤྱིར་བཤད་པ། རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གཏུམ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོ། ཞེས་པ་ནས། སོབ་མ་ལ་སོབ་

དཔོན་གྱིས་ཤེས་རབ་མ་གཏོད་པར་བེད་དོའྱི་བར་ལ་ངག་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་

དབང་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་འད་བར་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་སོགས་ལ་འཇུག་

པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བ་ལ། ཁུ་བ་འཕོ་བ་ལས་གཞྱི་དུས་སུ་བདེ་བ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་
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སེ་དེ་དང་འད་བར་ཕ་མོའྱི་སབས་སུ་ཁུ་བ་གསང་གནས་ནས་ལྟེ་བ་སོགས་གེན་དུ་

འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ཁ་ ངམ། ཅྱིག །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་

ལ་དམྱིགས་པ་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་བདེ་

བ་དང་ནོར་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོའ།ོ །རྣལ་འབོར་བཞྱི་པོ་ནང་དབང་དང་སྦོར་བའྱི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་བག་མ་ལེན་པ་སོགས་དང་། དབང་དུས་སུ་སོབ་མ་ལ་སོབ་

དཔོན་གྱིས་ཤེས་རབ་མ་གཏོད་པར་གསུངས་ཏེ་ཤེས་རབ་མ་དང་སྙོམས་འཇུག་

གྱི་དམྱིགས་པ་སྤོད་པ་ཤེས་རབ་མ་གཏོད་པར་བས་པ་ན་དབང་བདུན་གྱི་སབས་

སུ་ཡང་དེ་དག་འབྱུང་ལ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཐྱིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རྱིམ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྱི་བཤད་པ། ཕྱི་ནང་གྱི་སྤོད་པ་བཤད་པ། དངོས་

གྲུབ་གཉྱིས་སྒྲུབ་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྱི་དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་

འདེན་བེད་ཕག་རྒྱའྱི་དབེ་བ་བཤད་པ། ཐྱིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་གཉྱིས་

ལས་གསུངས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་"དེ་
1
འདེན་པའྱི་ཕག་རྒྱ་

གསུམ་སེ། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དེས་ཞེས་པ་ནས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོས་སོ། ཞེས་པའྱི་

བར་ཏེ། ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །འདྱི་རེས་དན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སབས་ཡན་ཆད་ཀྱི་

གང་ཟག་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་པོ་འདྱིས་བདེ་བ་བསྐེད་པ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༦ན།  དེ་    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣བ༣ན།  -དེ་
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སབས་འཆོལ་བ་སེ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ཕ་བའྱི་རྣལ་འབོར་བསྐེད་པ་ལ་བདེ་བ་

དེ་བསྐེད་པ་ཞེས་གསུངས་པའོ། །རྣལ་འབོར་དེ་གཉྱིས་ཡུན་རེ་འགའ་གོམས་པར་

བས་ཀང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་མ་ནུས་ཤྱིང་ལས་རྒྱ་བསེན་རུང་གྱིས་ལས་རྒྱ་

ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབོར་འདྱི་གཉྱིས་བསྐེད་དགོས་པ་དབང་རྟུལ་ཞེས་བ་ལ་ཞེས་

འབྱིང་དང་མཆོག་ཀང་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་གཡོ་བའྱི་

བདེ་བ་འདྱི་གཉྱིས་འདེན་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐྱིག་ལེ་ཕ་བའྱི་རྣལ་འབོར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་

བཤད་པ། རྣལ་འབོར་འདྱི་གཉྱིས་རྒྱུད་འདྱི་ཉྱིད་ལས་གསུངས་པ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་འདུ་བ་བ་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བསན་པ། ཞར་ལ་

སོ་སོར་སྡུད་པ་མདོ་ཙམ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ། ཅེས་

པ་ནས། ཁམས་གསུམ་པོ་ནྱི་མ་ལུས་པའྱི། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནྱི་སྒོམ་པར་བ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའམ་གཡུང་

མོ་ལ་སོགས་རྱིགས་ཅན་མ་དང་ཡང་ན་མཁས་པ་དག་རྱིགས་ལྡན་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ཞེས་

པ་ལྟར་བའོ། །དང་པོར་ལེགས་པར་བསབ་བས་ནས། ཞེས་པ་ནྱི་དབང་བསྐུར་ཞྱིང་

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་དང་བསྐེད་པའྱི་བ་བ་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བསན་བཅོས་

སོགས་བསབ་པའོ། །ཆགས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་ས་བོན་ཧོཿ ཡྱིག་གོ །དེ་ལྟར་རོ་རེ་

དང་བཅས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་པདྨ་བསྐོད་པའྱི་རེས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བས་

ནས་ཧཱུཾ་གྱིས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་ང་རྒྱལ་དང་ཕཊ་ཡྱིག་གྱིས་བུ་ག་བཀག་པར་བསྒོམ་
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པ་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཧཱུཾ་ལྷུར་བང་པ་གསུངས་པ་དང་འདའོ། །ཁམས་གསུམ་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་བསྒོམ་ཚུལ་ནྱི་འོག་ཏུ་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་རང་རང་གྱི་སབས་སུ་

འཆད་པ་ལྟར་ཏེ་ཚིག་དོན་མ་བཤད་པ་དག་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གནས་པ་གསུམ་པའྱི་དུམ་བུ་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་

པ་དང་། གནས་པ་གསུམ་པའྱི་དུམ་བུ་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་རྒྱུས་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་འབར་བ་

ནྱི་དེ་ཡྱི་ས་བོན་རླུང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་ལྔ་བསྲེགས་པ་སེ་མྱི་རྒྱུ་བར་

བེད་ཅྱིང་སྤན་མ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་སྲེགས་

ནས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་དུ་གེན་དུ་འབར་བས་སྤྱི་བོའྱི་རྱི་བོང་ཅན་ལྟར་དཀར་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་

ཧཾ་ཡྱིག་གྱིས་མཚན་པ་འཛག་སེ་འཛག་ཚུལ་ནྱི། བདུད་རྩྱི་ལྔའྱི་ཡ་གལ་གྱི་ཁུ་བའྱི་

གཟུགས་ཅན་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འཛག་པར་བེད་པས་ཡས་བབས་ཀྱི་

དགའ་བཞྱི་བསྐེད་པ་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་ཞེས་པར་གྲགས་པའོ། །འདྱིར་གཡས་

གཡོན་དུ་འབབ་པའྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་ལ་གཤེགས་མ་ལྔ་དང་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པ་ལྔའྱི་མྱིང་གྱིས་གསུངས་པས་ལུགས་འདྱི་ལ་གཤེགས་པ་གཤེགས་

མའྱི་རླུང་གྱི་ཐ་སྙད་མྱི་རུང་བ་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྱིག་ལེ་འཆང་བ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ལ་དཀར་

ཕོགས་ཀྱི་ཆ་མེད་ཅྱིང་ནག་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་ལས་འདས་པ་སེ་བསམ་གཏན་དགའ་བ་

བཞྱིའྱི་རྩེ་མོ་ལྷན་སྐེས་འཆང་བའྱི་དོན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་

ཞེས་པར་གྲགས་ཏེ་རྒྱུ་མཐུན་ལ་སོགས་སེང་དུ་འགྲོ་བ་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཞྱིའོ། །དེ་གསུམ་གྱི་ཐོག་མཐའ་གཉྱིས་ཟློས་པའྱི་སྐོན་མེད་དེ། སྔ་མ་ནྱི་རྟེན་ཐྱིག་

ལེའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ལ་ཕྱི་མ་བརྟེན་པ་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །སེང་དུ་འགྲོ་བའྱི་གནས་དུང་ཅན་མ་འདྱི་རྣལ་འབོར་པ་ལ་བདེ་བ་སེར་བས་

ཕག་རྒྱ་ཆེ་སེ་དེ་ནྱི་རྡུལ་འབབ་པའྱི་ཕྱིར་གཏུམ་མོར་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །ལྟེ་བའྱི་སེང་

དུ་རླུང་འབབ་པས་གདོལ་བ་མོའམ་གཡུང་མོ་གང་འདྱི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སེ་དེའྱི་ཡར་ས་

ལ་མྱིའྱི་ས་ཞེས་བའོ། །

རླུང་ཇྱི་ལྟར་འབབ་པ་ཡང་འོད་ཟེར་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྲོག་འཛིན་ལ་སོགས་

པ་ནས་ནམ་མཁའྱི་བར་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་འབབ་པར་བེད་པའྱི་ས་རྩེ་དེར་ཐྱིག་ལེ་

ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཙམ་བསྒོམ་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་འདྱི་ཉྱིད་དུ་གྲགས་ཏེ་དེ་ཡང་གཞྱི་

དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་འབྱུང་འཇུག་ནྱི་གཞྱིའྱི་སྲོག་རྩོལ་དང་ལམ་གྱི་སྲོག་རྩོལ་

དངོས་ཀྱི་རྒྱུར་བཤད་དོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ནྱི་མ་ལུས་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པ་ལྟར་

སྦར་ནས་སྲྱིད་པ་གསུམ་ནྱི་ཡོངས་ཤེས་པ་ས་རྩེའྱི་ཡུངས་ཀར་གྱི་ཚད་ཅན། སྲོག་

རླུང་སེམས་གཉྱིས་དང་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་ཏེ་ཆོས་བཞྱི་ལྡན་གྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་

ལྷར་བཅས་དང་རྒྱུ་མེད་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམས་པས་རླུང་འགོག་པ་དེ་ཡང་ངོ་

སེ་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་གོམས་པར་བའོ། །སྔ་མ་ རང་དོལ་སོགས། དག །ཕག་རོར་

འགྲེལ་པར། འདྱིར་གཟུགས་བརན་བསྒོམ་པ་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ་ཞེས་སོགས་རོགས་རྱིམ་

གྱི་བཤད་པ་དག་འདྱིར་སྦོར་བ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་ཕ་བའྱི་བསྐེད་རྱིམ་སྒོམ་པའྱི་སབས་དོན་

གྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་གྱི། དེའྱི་འབས་བུ་རོགས་རྱིམ་འདྱི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨྲ་ན་སྨྲ་ལ་རག་གོ །

གསུམ་པ་ནྱི་སོ་སོར་སྡུད་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་གཏོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པའྱི་གནས་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་སོང་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ་བུ་ག་ནམ་མཁའ་དེར་གང་ཞྱིག་ཁོ་

ནར་ཡྱིད་མྱིག་རླུང་གསུམ་དག་ནྱི་བཀོད་པ་དེའྱི་ཕོགས་སུ་ནྱི་གོང་གྱི་ས་རྩེ་གོ་བར་

བས་ནས་དེ་དག་གོམས་པས་དུ་སོགས་ཀྱི་མཚན་མའྱི་མཐར་ནྱི་རེ་ཁཱ་གང་ཞེས་

དེའྱི་ནང་མ་ས་ཚོགས་རྒྱུ་མྱི་རྒྱུ་ཅེས་པ་ནས། འཇམ་དཔལ་གྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་རྒྱུད་འདྱི་ཉྱིད་ལས་གསུངས་པ་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་པ་དང་། ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་པ། ཐྱིག་ཕ་

གཉྱིས་ནང་དང་སྦར་ཏེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བང་

སེམས་ཞུ་བེད་གཏུམ་མོའྱི་མེ་བཤད་པ། གཏུམ་མོ་འབར་བས་གཡོན་གཡས་ཀྱི་

རླུང་འགག་ཚུལ། རླུང་འགགས་པས་བང་སེམས་ཇྱི་ལྟར་འབབས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཏུམ་མོ་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་དགུ་ཡྱིས་བསྣུན་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། དེའྱི་

མེ་ནྱི་འདོད་པའྱི་མེའོ། །ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ལྟེ་བའྱི་རྩ་འདབ་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷག་པའྱི་

ལྷ་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་དོན་གཉྱིས་སུ་གསུངས་པ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་

དང་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་སབས་རྣམས་སུ་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་དོན་གཉྱིས་

བསྒོམས་པས་རྣལ་འབོར་འདྱི་གཉྱིས་བསྐེད་པར་གོ་བའྱི་དོན་ཏུ་སེ་གོང་རྩ་རྒྱུད་དུ་

ཕ་མོའྱི་ཞར་ལ་དེས་དངས་པའྱི་དོན་སྡུད་བསན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞྱི་དུས་སུ་ཕོ་མོ་

འདོད་པ་སྤད་པའྱི་"རྒྱུ
1
་ལས་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་ཕལ་བ་འབར་བས་བང་སེམས་འཇུ་

སེ། དེ་དང་མཐུན་པར་འདྱིར་ཡང་ལྟེ་བར་ཧོཿ ཡྱིག་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་ས་བོན་བསྒོམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༤༩བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༣ན༣ན།  རྒྱུ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༡ན།  རྒྱུད



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་སོགས་དང་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་འདོད་པའམ་ཆགས་པས་རྒྱུ་བས་

པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་གྱི་དོད་ཁད་པར་ཅན་ནྱི་འདོད་པའྱི་མེ་སེ་དེ་ཡང་རྱིམ་

པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀུན་རོབ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལྟར་ན་

རྣལ་འབོར་འདྱིའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ། གཞྱི་དུས་ཀྱི་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་ཐྱིག་ལེའྱི་

སེང་གྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་དང་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་བསྒོམས་ཏེ་སྱིན་པར་བས་པའྱི་

གཏུམ་མོའྱི་མེའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་མེ་དེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་པ། ཅེས་པ་ནས། ཐམས་

ཅད་མྱི་འཇུག་"པའྱི
1
་ཕྱིར་བསྲེགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། གཡས་ལ་འབབ་པ་

སྤན་མ་མྱིག་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་ནྱི་མྱིག་དངོས་དང་དེའྱི་བཞོན་པའྱི་རླུང་

གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རླུང་འགག་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་སྤན་སོགས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་རླུང་དང་འཇོག་པར་ནུས་ལ། བཞོན་པའྱི་རླུང་

འགགས་པ་ན་དེ་ལ་ཞོན་པའྱི་མྱིག་སོགས་འགག་པ་ཡང་དངོས་གནས་དང་མོས་པ་

ཡྱིད་བེད་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་སེ་གོང་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདོད་པ་སེ་ཞེས་གང་

གསུངས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་རྒྱ་དཔེར། བྱཻ་རོ་ཙ་ནཱ་དྱི་ན་པཉྩ་མཎྜལ་ག་ཏ་བ་མེ་དཀྵྱི་ཎེ་ལོ་

ཙ་ནཱ་དྱི་ན་ད་ཧ་ཏྱི་ཞེས་པ་ཡོད་པས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པ་གཡོན་ལ་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྔར་གྱུར་པ་དང་། གཡས་ན་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དབང་ཤེས་

ལྔ་འགགས་པའྱི་ཡྱིད་དགའ་བཞྱིའྱི་ངོ་བོར་སྐེས་པས་ནྱི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༩ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༣ན༦ན།  པའྱི    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༣ན།  པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཛིན་པར་སོན་ཏེ་ཚིག་དོན་གཞན་དག་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བསྲེགས་ནས་མགོ་བོར་ཅེས་པ་ནས། མགྲྱིན་པར་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ་པདྨ་དེ་ཉྱིད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དུ་

གསུངས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་འཁོར་ལོ་བཞྱིའྱི་ལྟེ་བའྱི་པདྨ་དེ་ཉྱིད་ཁུ་བའྱི་གནས་སུ་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་དང་དེར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། མགྲྱིན་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་

བཞག་པ་ནྱི་མགྲྱིན་པའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་དཔྲལ་བ་ཡང་འདུ་སེ། གསང་འཁོར་ལྟེ་བའྱི་

འཁོར་ལོར་བསྡུས་པ་"ན
1
་དེར་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ཉྱིས་ཚོགས་འོང་སེ་ཚིག་

དོན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུ་མཐུན་སོགས་བཞྱིའྱི་

མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་ཚུལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྤོ་བསྡུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཆོས་འབྱུང་དག་ལ་གནས། ཞེས་པ་ནས། ཐྱིག་

ལེའྱི་རྣལ་འབོར་ལས་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་དུ་གྱུར་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་ལ་སོགས་པའྱི་དབེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་། རྣམ་

པར་ཉེད་པ་དང་། མཚན་ཉྱིད་དང་བལ་བའྱི་སད་ཅྱིག་མ་བཞྱིའོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་ཟླ་

བའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་གང་བ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་ལ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ལས་མེད་ཀང་དོན་གྱི་

སབས་སུ་ཆ་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའོ། །སྤྱི་བོར་སོན་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྔར་རྩ་

རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཡུངས་ཀར་གྱི་ནང་ཙམ་དུ་དུས་གསུམ་དུ་གནས་པ་ཞེས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༦ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༦ན༢ན།  
ན    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༣བ༥ན།  ནྱི



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་པར་བའོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །པྲ་

ཕབ་པ་དང་མཚུངས་"པ
1
་ཕྱི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་དེར་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་བྱུང་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ ཕོགས། 

ཅྱིག་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའྱི་སོང་གཟུགས་དུས་གསུམ་དུ་གནས་པ་ནྱི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་

རང་འབྱུང་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རོགས་རྱིམ་ལ་སྦོར་བ་ནྱི་

གཙོ་བོ་མྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་ངོར་སད་ཅྱིག་གྱིས་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་བརྟན་པར་བས་

པའྱི་དོན་ནོ། །ཡུངས་ཀར་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་སྔར་རླུང་གྱི་ངོས་ནས་གསུངས་ལ་འདྱིར་

ཁུ་བའྱི་ངོས་ནས་གསུངས་ཏེ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་ཁུ་བ་ཡར་འཛེགས་པའྱི་བཞྱི་

པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་ཅེས་པ་ནས། སྤོ་བ་དང་

འཁོར་བ་རྣམས་ཀྱི་བུ་དང་བུ་མོ་སྤོ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་སོ། ཞེས་པའྱི་

བར་ལ་དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་ལྷ་ཚོགས་གསུམ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་སྦོང་བ་

གསུངས་པ་ལྟར་སྦང་བ་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་དངོས་དང་སྦོང་བེད་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་

ལྷ་ལ་སྲྱིད་པ་གསུམ་དུ་བཏགས་པ་གཉྱིས་ཡོད་པར་སྔ་མ་དག་ཀང་འདོད་ལ་སྦོང་

བེད་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ་ཐྱིག་ལེ་ལས་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པས་པྲ་ཕབ་པ་ལྟར་འཆར་

དུས་གསུམ་ཤེས་པ་སེ་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོས་པ་མྱི་འཕོ་བའྱི་བདེ་བའྱི་

འོད་ཟེར་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དགུག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་དོན་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༦བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༤ན༤ན།  པ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༦ན༦ན།  པའྱི
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མས་བརྟན་གྱི་བཞྱི་པའྱི་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་གྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་ནང་དུ་རྟེན་བརྟེན་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་སེ་དེ་རྩ་རྒྱུད་དུ་ཡུངས་ཀར་གྱི་སྒས་གསུངས་པའྱི་དོན་

ཡྱིན་པ་སྔ་མ་དག་གྱིས་མ་གོ་ལ་དྱི་བལ་གྱི་དགའ་བའྱི་དུས་འདྱིར་བཤད་པ་ལྟ་བུའྱི་

ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་ཆད་ན་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་གཞྱི་སོར་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ནང་དང་གཞན་གཉྱིས་དང་སྦར་བ། རྣལ་འབོར་དེ་གཉྱིས་

ཀྱི་འབས་བུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མཚམས་སུ་ཞེས་པ་

ནས། སོབས་ཀྱིས་སོ་ཞེས་པ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པས་སོ་ཞེས་པའྱི་

བར་ལ། ཁ་ རང་། ཅྱིག །དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་སོགས་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ལྷ་རོགས་

པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བསན་པ་སེ་བསྐེད་རྱིམ་པས་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་

རོགས་པ་ཡན་ལག་བསྒོམ་པའྱི་སོབས་སོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཞེས་སོགས་

ཀྱིས་རོགས་རྱིམ་གྱི་རོགས་པ་དོན་དམ་དུ་བསན་པ་སེ། དེའྱི་དོན་ཡང་སོང་ཉྱིད་

ལས་ཡེ་ཤེས། མཚན་མེད་ལས་ཐུགས། སོན་མེད་ལས་གསུང་། མངོན་པར་འདུ་

བེད་པ་མེད་པས་སྐུ་རོགས་པའོ་ཞེས་ རང་། གསུང་ངོ་། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་ཕ་མོའྱི་

རྣལ་འབོར་རོགས་པ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་སྤོ་བ་ལ་སྦར་

བར་བའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་སྔ་མས་ཡན་ལག་བཞྱི་རོགས་བསྐེད་རྱིམ་སྤྱི་ལ་

བཤད་པ་ལྟར་སང་བ་དེ་ལྟར་ན་སབས་སུ་མ་བབ་བོ། །དེས་ན་ལུགས་ཕྱི་མ་ལྟར་

ཕ་མོའྱི་སབས་སུ་ཅྱིག་ཆར་བསྒོམས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་

རོགས་པ་ལ་བ་སེ། དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་སོགས་སྦང་གཞྱིའྱི་གནད་ཀྱིས་ཤེས་

སོ། །ལུགས་སྔ་མའྱི་རོགས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིའྱི་འཇོག་ཚུལ་དེ་ལེགས་ཏེ། དེ་
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ཡང་རོགས་རྱིམ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བཏགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་ཡུལ་

ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུ་འབས་ངོ་བོ་བ་བེད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་སོ་སོའྱི་སོང་ཉྱིད་ལ་མཉམ་

པར་གཞག་པ་ལ་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱིར་ཕེ་ནས་རོགས་རྱིམ་གྱི་དགའ་བཞྱིའྱི་རྣལ་

འབོར་དང་སྦོར་བའྱི་དོན་ཏེ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞྱི་དུས་ཀྱི་རོ་རེ་བཟླས་པ་བཤད་པ་དང་ལམ་གྱི་རོ་རེ་

བཟླས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་པ་ནས། 

དབུ་མའྱི་བགྲོད་པ་ལ་གནས་པའྱི་སྲོག་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཞེས་བརོད་དེ། ཅེས་

པའྱི་བར་ལ། གཡོན་ཟླ་བའྱི་རྩ་ལ་དབངས་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་རླུང་གྱི་འབྱུང་

འཇུག་ནྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་གཞྱི་དུས་ཀྱི་སྐུ་རོ་རེའྱི་བཟླས་པར་འཇོག་པ་སེ་

གཞན་གཉྱིས་ལའང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ལ་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱི་རྣམས་འགགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གསུང་ཅེས་

པ་ནས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་དབང་གྱིས་གཞོམ་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་སེང་དུ་

ཁུ་བའོ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། གསེར་བཟང་པདྨ་ཞེས་པ་ནྱི་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཁ་དོག་

སེར་པོ་ས་ཁམས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་སད་ཅེས་བ་ལ། དེས་ནྱི་རོར་བཟླས་གང་ནས་

བེད་པའྱི་གནས་ཏེ་གཙོ་བོར་ལྟེ་བའྱི་རོར་བཟླས་སོན་པའོ། །དབུ་མ་མཆོག་གྱི་

དབུགས་དང་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱི་ནྱི་འདྱིར་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཞེས་གསུངས། 

ཡེ་ལེར་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལས་ཞེས་འབྱུང་བས་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་པའམ་

ཡང་ན་གཉྱིས་ཀ་ན་ཡོད་པ་སེ་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་

དོན་བསྡུས་ན་སེང་འོག་གྱི་དབུ་མ་མཆོག་གྱི་དབུགས་དང་ནྱི་སེ་དབུགས་དེ་ནྱི་སེང་
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གྱི་ཟླ་ཉྱིའྱི་རྩའྱི་རླུང་དང་འོག་གྱི་དྱི་ཆེན་དང་དྱི་ཆུའྱི་རྩའྱི་རླུང་དང་དབུ་མ་དེར་འགོག་

པ་དང་ལྡན་པས་ཀང་རྟག་ཏུ་རྱིགས་ལྡན་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་དེ་བདེ་བ་བསྐེད་པའྱི་སྒོ་

ནས་མཆོད་པར་བ་ལ། ཁད་པར་གྱི་དུས་ལོ་སོ་སོའྱི་འཁོར་ལོ་འདུས་པའྱི་ཕོ་ཉ་མོ་

སེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པར་བའོ། 

ཞེས་པ་སེ་རྒྱས་པར་འགྲེལ་པ་འདྱི་ཉྱིད་ལས་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྱི་

མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པར་ཡང་འཆད་དོ། །རོར་བཟླས་དེའྱི་མཐུས་ཡས་བབས་ཀྱི་

དགའ་བཞྱི་སྐེ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ནྱི་རོ་རེ་པདྨ་རོ་མཉམ་པ་གསང་བའྱི་པདྨ་སེ་སེམས་

ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་གནས་པ་དེར་སྐེ་ལ། དེ་ནྱི་གཙོ་བོར་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་དངས་པ་

ཡྱིན་ཅྱིང་སེང་དུ་ཁུ་བའོ་ཞེས་པའྱི་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་ནྱི་གཙོ་ཆེར་ཕ་མོའྱི་རྣལ་

འབོར་ལས་བྱུང་བ་སེ་ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྱི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྱི་སྤྱིར་བསན་པ། རོགས་རྱིམ་གྱི་སྦོར་

བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཁད་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དང་དོན་དང་ངེས་དོན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱི་བཤད་པ། 

དམན་པ་དང་མཆོག་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། བསྙེན་པའྱི་

ཡན་ལག་བཤད་པ། ཉེར་སྒྲུབ་བཤད་པ། སྒྲུབ་པ་བཤད་པ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཡན་

ལག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་བསྙེན་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་བདུད་རྩྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། བགྲང་ཕེང་ལ་སོགས་པས་བཟླས་པ་ལ་སོགས་པ་བའོ། ཅེས་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པའྱི་བར་ལ། དང་ངེས་ཀྱི་བསྙེན་པ་གཉྱིས་ཚན་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་སྔ་མ་ནྱི་བདུད་

རྩྱི་ལྔ་སོགས་བཟའ་བ་ལ་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་དང་དོན་དང་ལུས་སོགས་ཀྱི་

བདེ་བ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་བཞྱི་ནྱི་ངེས་དོན་ཏེ་འདྱི་གཉྱིས་ནྱི་དང་པོའྱི་བ་བའྱི་ཆ་ནས་

བསྙེན་པར་བཞག་པ་འད་ལ་ཚན་པ་ཕྱི་མའྱི་སྲོག་བསོམ་པའྱི་སོགས་ཁོང་ནས་འབྱུང་

བ་དང་དགང་བ་བཏོན་ནས་གསུམ་སོས་པའྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་དབུགས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དང་

ནང་དུ་རྔུབས་པ་ནྱི་དགང་བ་དང་སྲོག་བསོམ་པ་ནྱི་གནས་པ་སེ་རོ་རེ་བཟླས་པ་ཡྱིན་

ལ་དེ་དང་བུམ་པ་ཅན་གཉྱིས་ངེས་དོན་གྱི་བཟླས་པ་སེ་འདྱི་དང་དོན་གྱི་བཟླས་པའྱི་

ཟླས་དངས་ནས་"བསྙེན་
1
པར་བཞག་པའོ། །བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱི་པོ་འདྱི་སབས་འགར་

བསྐེད་རོགས་རེ་རེ་དང་དེ་གཉྱིས་བསོམས་པ་དང་། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་རེ་རེ་ལ་

བཞྱི་ཀ་འཇོག་པ་དང་ཉེར་སྒྲུབ་ཏུ་བས་པ་དེ་ཉྱིད་བསྙེན་པར་འཇོག་པ་དང་། ཉེར་སྒྲུབ་

དང་པོ་དང་བསྙེན་པ་གཉྱིས་པར་འཇོག་པ་སོགས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །དེས་

ན་འདྱིར་ཡན་ལག་སྔ་མ་བཞྱི་ཀ་ཉེར་སྒྲུབ་དང་འོག་ཏུ་སོར་བསམ་གཉྱིས་བསྙེན་པ། 

སྲོག་འཛིན་ཉེར་སྒྲུབ་ཏུ་གསུངས་སོ། །མན་སྙེར། དབུགས་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ནྱི་འབྱུང་

བའོ། །རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྱི་"དགའ
2
་བའོ། །ནང་གང་བ་ནྱི་བུམ་པ་ཅན་ནོ། །ཞུགས་ནས་

གཡོ་བ་མེད་པ་ནྱི་ཞྱི་བ་ཅན་ཞེས་འབྱུང་ལ་ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཉེ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ཉེ་བའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༥ན།  -བསྙེན་  *བསྙེན་    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། 
ཞང་ཞུང་། ༧༦བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨བ༣ན།  བསྙེན་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༦ན།  དགའ      སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༩ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༧༦བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨བ༥ན།  དགང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་དེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུས་ན། བེད་བཅྱིང་དམྱིགས་

པ་དང་བཅས་པས་རླུང་དབུ་མར་བཅྱིངས་པ་ན་དེའྱི་མཐུས་"ས
1
་མྱིག་གྱི་རླུང་

སོགས་འགགས་པས་ད་ལྟའྱི་གཟུགས་མྱི་འཛིན་པར་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོང་

གཟུགས་ངེས་པ་ཅན་མཐོང་བའྱི་བོ་ལ་ཤའྱི་མྱིག་སོགས་སུ་བཞག་གོ །ཡན་ལག་

སྔ་མ་བཞྱི་ཉེར་སྒྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རེས་དན་གྱི་རོ་རེ་པདྨ་ལས་སྐེས་

པའྱི་བདུད་རྩྱི་འཕོ་མེད་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ལ། དེ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་ཡྱིས་ཉེར་སྒྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ་དགའ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་

པ་ནས། དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དགའ་མ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་

འདྱིའྱི་དང་དོན་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་དུ་དོན་གྱིས་ཐོབ་བོ། །ཐྱིག་ལེ་གསུམ་ཆུ་སྐེས་

ཏེ་རྩ་འཁོར་གསུམ་པོའྱི་ལྟེ་བར་རོ་མཉམ་པ་སེ་གཡོ་མེད་དུ་སྒོམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བ་

ལ། དེ་གོམས་པས་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གོ །ཐྱིག་ལེ་ཆོས་

བཞྱི་ལྡན་ཏེ། དེ་ལ་སྐུ་རོ་རེ་སོགས་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བཞག་པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་

འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རླུང་འགགས་པའྱི་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་ལ་སོགས་

པ་ཞེས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་དང་དོན་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་དུ་དོན་གྱིས་འཐོབ་བོ། །ཐྱིག་ལེ་

གསུམ་ཆུ་སྐེས་ཏེ་རྩ་འཁོར་གསུམ་པོའྱི་ལྟེ་བར་རོ་མཉམ་པ་སེ་གཡོ་སེ་རེས་དན་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༩ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༦བ༦ན།  
ས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨བ༦ན།  ཤ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་

གྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དེ་ཉྱིད་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་དག་གྱི་རྒྱུ་ལས་

ཤྱིན་ཏུ་ཡྱིད་བཟང་མའྱི་རྩ་དྷཱ་ཏྱིའྱི་ནང་གྱི་སེང་དུ་ཁུ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་

བརྩེགས་པའྱི་དང་པོ་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་དུ་བཞག་གོ །འདྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ས་རྩེར་སྔར་

བཤད་པའྱི་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་

ཡང་གསུངས་པ་ངེས་དགོས་ལ་དེ་ནྱི་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་དང་དོན་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་

ས་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱི་པོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབོར་དང་པོ་གཉྱིས་

དངོས་སུ་མ་བྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དམན་པ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱི་བསན་པ། 

མཆོག་རོགས་རྱིམ་གྱི་བསྙེན་པ་རོ་རེ་བཞྱི་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྙེན་

པའྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྒྲུབ་པ་སོགས་ཕྱི་མ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། བསྙེན་

སོགས་བཞྱི་ནང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་དམན་པ་དང་མཆོག་གྱི་དབེ་བས། ཞེས་པ་ནས། བརྟགས་

པའྱི་བདག་ཉྱིད་བསྒོམ་པར་བའོ། །འདྱི་ནྱི་སྤྱིའྱི་བསྙེན་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དང་

པོ་སོང་ཉྱིད་བང་ཆུབ་ཅེས་པ་ནྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ཤྱི་བའྱི་སྲྱིད་པའྱི་མཐར་

ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་དོར་ནས་སྐེ་བའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་སྐེ་སྲྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འཛིན་པ་ལས་

བར་གང་ཡྱིན་པ་བར་དོ་སེ་དེའྱི་འཆྱི་སེམས་སད་ཅྱིག་ཐ་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་པོའྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་ནྱི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཡྱིན་ལ་དེ་

དག་གྱི་རང་བཞྱིན་མཐོང་བ་སོང་ཉྱིད་བང་ཆུབ་ཅེས་གསུངས་པ་འཆྱི་བ་སྦོང་བའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྣལ་འབོར་ཏེ་ངེས་པར་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རོ། །བར་དོའྱི་འཆྱི་སེམས་སད་ཅྱིག་

གཅྱིག་པོ་དེའྱི་ཕྱི་ནས་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མའྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་དབུས་དག་ཏུ་ནྱི། ཡང་དག་འཛིན་

ཞེས་པ་འདྱིར་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མྱིང་ཅན་བར་དོའྱི་སེམས་མངལ་དུ་

ཁུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་རྣམས་འཛིན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡང་དག་འཛིན་པ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཚེ་

མངོན་བང་ནས་ལྷ་རྣམས་ཡུམ་གྱི་པདྨར་ཞུ་བ་དང་སྦར་ཏེ་གཉྱིས་པ་ས་བོན་འཛིན་

པའོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཁུ་བ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ནྱི་སྤྱིའྱི་བསྙེན་པའོ་ཞེས་པ་

ཡན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཉྱིད་རོ་རེ་བཞྱི་བསྐེད་དུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ནྱི་སྐེ་

བའྱི་བྱིས་པ་དང་འད་བ་ཆུང་ངུའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆུའྱི་གཏེར་གྱི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་པ་སྐུ་རོ་རེ་དཀྱིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་དང་། གསུང་རོ་རེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ཐུགས་རོ་རེ་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་

འབོར་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོ་རེ་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བྱིས་

པ་སོ་སྐེས་པ་དང་འད་བ་ཉེ་བའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་དག་ནྱི་འབྱིང་པོ་ཡང་སེ་སྲོག་

རོགས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་བཞག་གོ །འདྱི་ལ་ཐབས་ནྱི་རྣམ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ་

ཞེས་པ་ནྱི་བསྙེན་པའྱི་ཡན་ལག་དང་ཉེ་བའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ལ་དམན་པ་

དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་བསྐེད་རྱིམ་བརྟན་པ་སེ་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་གཞོན་ནུ་

དང་འད་བ་ཆེན་པོའ།ོ །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཡན་ལག་དག་ལ། ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་དེ་

བཞྱིན་ཉྱིད་དེ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མཚམས་སུ་བུ་དང་བུ་མོ་སོགས་སྤོ་བ་དང་འད་བ་

ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་དམན་པ་ནྱི་སྐེས་པའྱི་བྱིས་པའོ། ཅེས་པ་ནས་ཞེས་པ་ནྱི་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་བདེན་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་རེ་རེ་བཞྱིན་སྦར་ནས་བཤད་

ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་མཆོག་རོགས་རྱིམ་གྱི་བསྙེན་པ་རོ་རེ་བཞྱི་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རོ་

རེ་བཞྱི་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་བ། མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་

ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རོགས་པ་བརོད་པར་བ་སེ། ཅེས་པ་

ནས། ཇྱི་སྲྱིད་ས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། སོར་སྡུད་ལ། སོང་ཉྱིད་བང་ཆུབ་པ་དང་ས་བོན་བསྡུ་བ་གཉྱིས་"ཚང
1
་མ་དང་

རེ་ཁཱའྱི་ནང་དུ་གཟུགས་མཐོང་བ་གཟུགས་རོགས་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཀང་བཞག་

ལ་བསམ་གཏན་སྲོག་འཛིན་གང་ཡྱིན་གསལ་བར་མ་བྱུང་ངོ་། །ཡྱི་གེ་དགོད་པ་ནྱི་

རེས་དན་ལ་བཞག་སེ་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་ཕུང་སོགས་འགོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་

པ་དེ་ནས་བརེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ས་ཐོབ་པ་ཡང་དེའྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུ་

བའྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ། དམན་པ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་པ་ལ་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །ས་དང་པོ་

དམན་པ་དང་། མ་དག་ས་བདུན་གྱི་བར་འབྱིང་དང་། དག་པ་ས་གསུམ་གཞོན་ནུ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དར་མའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱིན་གྱི་དམན་པ་ལ་སོགས་

ཐུན་མོང་གྱི་བསྙེན་སོགས་བཞྱི་དང་འད་བར་སོང་ཉྱིད་བང་ཆུབ་སོགས་ལ་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་སྦར་དགོས་སོ། །ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ལྡན། ཅེས་པ་"ནས། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༢ན།  
ཚང    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༤ན།  ཚད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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1
ཀུན་རྱིག་མཆོག་ཅེས་པ་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས། 

སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུས་བང་ཆུབ་པ་དང་བསྙེན་པ་ཉེར་སྒྲུབ་གཉྱིས་

རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀུན་རྱིག་མཆོག་དང་སྦར་ཏེ་སྔ་མ་གཉྱིས་འབེལ་ཆེ་བར་སང་

ལ་ཕྱི་མའྱི་རྒྱུ་མཚན་བརྟག་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། ཡན་ལག་དྲུག་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པ། ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་སྤྱིའྱི་ཆྱིངས་

དང་ཁད་པར་བཤད་པ། ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་མན་ངག་གསང་བར་བ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ཡན་ལག་དྲུག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྱི་རྱིགས་སུ་བསན་པ། ཡན་

ལག་དྲུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ། ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་འབས་བུ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་སོ་སོ་ངོས་བཟུང་སེ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་བཅུར་དབེ་བ། རྱིགས་ཅན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རླུང་མ་ལུས་པར་འགགས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་རྣམ་པ་བཅུ་ནྱི་རླུང་བཅུ་པོ་རྣམས་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 

སོར་སྡུད་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །འདྱིར་མ་བརྟགས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་འདྱིས་རྟགས་

བཅུ་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པར་བསན་ཏོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལམ་

གྱི་དམའ་ཤོས་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་མཚར་ལ། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་ལྟར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༣བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༡ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༤ན།  
ནས།    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༥ན།  ན།



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བོས་མ་བརྟགས་པ་ཅེས་བའོ། །བསམ་གཏན་གྱི་སབས་སུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བཅུ་

པོ་རྣམས་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བསམ་གཏན་པའོ་ཞེས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་

མངོན་ཤེས་ལྔ་རེ་ཁཱ་སྐྲའྱི་ཚད་ཅན་གྱི་སྐུའྱི་གཟུགས་སོགས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པས་སྐུ་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཕོས་པ་སེ་དེ་ཡང་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་འོག་

ཏུ་ཡང་འཆད་ཅྱིང་ཞྱིབ་པར་རྱིགས་ལྡན་གྱི་མན་ངག་སོན་པའྱི་སབས་ལས་ཤེས་

པར་བ་ལ་ཚིག་དོན་གཞན་དག་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་སྲྱིད་ཞྱིའྱི་མཐའ་ལ་རབ་ཏུ་མྱི་གནས་

པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ་རླུང་"ཉྱིས
1
་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་རབ་ཏུ་མྱི་

འབབ་ཅྱིང་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཐར་ཐུག་པ་བརེས་པ་གང་གྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའྱི་

དོན་ཏོ། །རེ་རེ་དབེ་བ་ལྔ་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་ཅེས་པ་བྱི་བྷུ་ཏྱིའྱི་རྒྱ་དཔེ་ལ་མྱི་

འདུག་ཅེས་སྨྲ་བ་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པར་གསལ་ལོ། །སྦོར་བ་ཅེས་པ་འགྱུར་མངས་སུ་

དུས་སྦོར་དུ་འགྱུར་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནས་གཡོན་དང་གཡས་ཀྱི་སྲོག་ཡང་དག་པར་

རྒྱུ་བ་འགོག་པ་ལས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ་དངོས། ཡན་ལག་

དྲུག་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་སྒོམ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་གྱི་རྒྱུ་བཤད་པ། འབས་བུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། བདེ་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་རྒྱུ་གཟུགས་སྒྲུབ་དང་སྲོག་སྒྲུབ་བཤད་པ། དངོས་རྒྱུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༩བ༡ན།  
ཉྱིས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༡བ༡ན།  ཉྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  504  

རེས་དན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཅེས་

པ་ནས། རྩེ་གཅྱིག་སེམས་པ་ཞེས་བ་བ་དཔྲལ་བར་སྲོག་འཛིན་པའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་སོར་སྡུད་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་མྱིག་སོགས་ལྔ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་

གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་རླུང་འགགས་པས་མྱིག་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་

སོགས་མྱི་འཛིན་ལ། སྔ་མ་ རང་སོགས། དག་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྒ་ནས་རེག་བའྱི་བར་

གྱི་ཐ་སྙད་བེད་དོ། །སོར་སྡུད་ཀྱི་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཀང་དེ་དག་གཟུགས་སྒའྱི་སྐེ་

མཆེད་དུ་འཇོག་མྱི་ནུས་ལ་ཡྱིད་ལ་དུ་སོགས་སང་བ་དང་ཡྱིད་ལ་སྒ་སང་བ་སོགས་

སོ། །བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་ལྔའྱི་ཤེས་རབ་ལྟ་བར་བཤད་པའྱི་ལྟ་ལུགས་ནྱི་བདེ་

བའྱི་གཡོ་མེད་ཅེས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ཉྱིད་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སེམས་གཅྱིག་ཏུ་བེད་

པའོ་ཞེས་པས་སོན་ཏེ་དོན་ནྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ཁད་པར་བ་བཞྱིན་དུ་སོང་གཟུགས་

ཀྱི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཕོས་པའྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་སབས་སུ་གཡོན་དང་གཡས་པའྱི་ལམ་

སྒེལ་བ་སེ་འགོག་ཅྱིང་ཞེས་རླུང་འགོག་པའྱི་ངོས་ནས་གསུངས་ལ་འཛིན་པའྱི་

སབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་དང་བལ་བ་ཞེས་རླུང་འགགས་པའྱི་ངོས་ནས་གསུངས་

སོ། །འདྱིའྱི་མན་ངག་རགས་པ་ཙམ་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པས་དེར་

བལྟ་བར་བ་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གཏུམ་མོའྱི་སང་བ་གང་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནྱི་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ་

སབས་འདྱིར་ལྟེ་བའྱི་གནས་སུ་གཏུམ་མོའྱི་མེ་འབར་བ་རྣལ་འབོར་པས་མཐོང་བར་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་ཡང་ཁ་དོག་མྱིག་"ནས
1
་མཐོང་བ་དང་ལུས་ཀྱིས་མོང་བ་

གཉྱིས་ཀ་ལ་བཤད་རུང་སང་ལ་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་སེ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ལ་སང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་རེས་སུ་དན་པ་

རྣམ་པ་བཅུར་སྔར་གསུངས་སོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །སྲོག་ཐུར་དབུ་མར་གཅྱིག་ཏུ་

སྦོར་ཞྱིང་མྱི་གཡོ་བར་གནས་པའྱི་གཏུམ་མོའྱི་སང་བ་གང་ཞྱིག་རང་གྱི་ལུས་སོང་

གཟུགས་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སང་བ་ལས་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བ་

སྤུའྱི་ཁུང་བུ་རྣམས་ནས་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །"ད
2
་ནྱི་ཕག་

རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། དེ་ནས་རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རང་གྱི་འདོད་པའྱི་ལྷ་

མཐོང་བ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བའོ། །དེ་ལས་འོད་ཟེར་དུ་མ་སྤོས་

པའྱི་རང་བཞྱིན་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་དུ་མ་འཕོ་བའྱི་

རང་བཞྱིན་ཁམས་གསུམ་པར་སྤོ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ལ། འགྲེལ་པ་

དེར་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་པ་ནྱི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་

གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་སང་བ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །ཕྱིའྱི་གཟུགས་སུ་

འཛིན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་དང་བལ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་

སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྒྲུབ་ཐབས་སོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཤེས་བ་དང་ཤེས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༤བ༧ན།  ནས    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༢ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༨༠ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༢ན༤ན།  གྱིས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༢བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༠ན༦ན།  
ད    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༢ན༦ན།  དེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པའྱི་དོན་ནྱི་སོང་གཟུགས་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྲུབ་བདེ་

དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེས་པ་དང་ཡབ་ཡུམ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་བདེ་བ་

མོང་བ་ལ་བར་རུང་སེ་ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་དག་དམན་པ་ལ་སོགས་དབེ་བ་རྣམས་ཀྱིས། ཞེས་པ་ནས། 

རྣལ་འབོར་པས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དུ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམ་པར་བའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་འཇོག་ཚུལ་ནྱི་སྔར་ཡང་མང་དུ་བཤད་ལ་ད་དུང་

ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་བུ་གསུངས་པ། ཅེས་

པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ལུས་ནྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པ། དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་

པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཁ་ ངམ། ཅྱིག །གཡོན་རླུང་སེང་མ་འགགས་པས་སོང་གཟུགས་

དང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་བརོད་པའྱི་ལྷ་འདྱི་རྣམས། སྒ་གཅན་གྱི་རླུང་འགགས་

པས་གཞན་སེམས་ཤེས་པ། བཤད་པའྱི་རླུང་འགགས་པས་སྔོན་གནས་རེས་དན། 

སེང་གྱི་གཡས་རླུང་འགགས་པས་ནམ་མཁའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་ཅེས་ཟེར་མོད། འདྱིར་

རླུང་འགོག་པ་ལ་འཇོག་ལ། རླུང་འགགས་པ་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འོང་བས་

མྱི་ལེགས་པ་འདའོ། །བསམ་གཏན་གྱི་འབས་བུ་ལ་ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་སོགས་ཁོང་ནས་

ལུས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱི་བར་འདོན་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་གོང་འོག་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་

པ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་སྔགས་ཀྱི་འཕགས་ལམ་གྱིས་མངོན་ཤེས་འདེན་པ་དང་

རྱིགས་འད་བས་མངོན་ཤེས་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་མ་བསྒྲུབས་པར་ཡང་སྐེ་སེ། དཔེར་ན་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སོར་སྡུད་ཀྱི་ཚིག་གྱི་མཆོག་སྦྱིན་བཞྱིན་ནོ། །འཛིན་པའྱི་འབས་བུ་བདུད་དང་ཉོན་

མོངས་འཇོམས་ཤྱིང་སོབས་བཅུ་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་རེས་དན་

གྱི་སྐུ་འདེན་པ་ལ་གསུངས་པས་སྐུ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་རེས་མཐུན་པ་ཡོད་པ་

དང་། ཚེ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་འབྱུང་བར་ངེས་པ་སེ་དེ་འཛིན་པས་དངོས་སུ་འདེན་

པའོ། །རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་གྲུབ་པའྱི་ཡུམ་ལ་ཡབ་ཀྱིས་འཁྱུད་

པ་ན་སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་སྐེ་བ་དང་ཡུམ་དེའྱི་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་ནས་

སོང་གསུམ་ཁབ་པའྱི་འོད་ཟེར་སྤོ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་འདྱི་དག་རེས་དན་གྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་སྐུ་ངེས་པར་བེད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དམ་པ་སེ་ཚིག་དོན་གཞན་དག་གོ་སའོ། །ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་དང་པོར་ཐོབ་པ་ནས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྱི་དབང་བཅུ་

སོགས་ཐོབ་པའྱི་བང་སེམས་སུ་གསུངས་པ། ཁ་ རང་། ཅྱིག །དག་པའྱི་བང་སེམས་

ལ་འཆད་ཀང་ཡེ་ལེར་དབང་བཅུ་དང་ས་བཅུ་སྦར་བས་སྔགས་ཀྱི་འཕགས་པའྱི་ས་

དང་པོར་བཞག་ཀང་རུང་བར་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་སྤྱིའྱི་འཆྱིངས་དང་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

སྲོག་རྩོལ་གྱི་བོགས་འབྱིན་བཤད་པ། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་ལམ་གྱི་འཆྱིངས་

བསན་པ། སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཡུན་ཚད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་བཙན་ཐབས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། བཙན་

ཐབས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་རོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། ནཱ་ད་གོམས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་

ནྱི། ལེའུ་འདྱིའྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་གོ་དྲུག་གོ་བདུན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཏེ། དེ་ཡང་

སྲོག་དབུ་མར་མ་བཅྱིངས་པ་ལ་བཙན་ཐབས་སུ་སྲོག་ཐུར་དབུ་མར་གཞུག་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བེད་ལས་དག་ལ་བ་ཡྱི། ཁ་ རང་། ཅྱིག་ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྐེད་པའྱི་ཆོ་ག་ལ་འཆད་པ་དང་། གཞན་ ངམ། དག་ནཱ་

རོ་པས་རྟག་ཏུ་རོ་རེ་བསང་བ་རང་གྱི་ལག་པའྱི་མཚོ་སྐེས་ཀྱི་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འཆད་པ་དོན་མྱིན་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆུ་སྐེས་སོགས་ཀྱི་དོན་འོག་ཏུ་འཆད་དེ། འདྱི་

ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་སྤྱིའྱི་འཆྱིངས་བཤད་པ། རྱིམ་པ་གཉྱིས་

ཀྱི་སྤྱིའྱི་འཆྱིངས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། སོར་བསམ་གཉྱིས་བསྙེན་པའྱི་ཡན་

ལག་ཏུ་བསན་པ། སྲོག་འཛིན་གཉྱིས་ཉེ་བའྱི་སྒྲུབ་པར་བསན་པ། རེས་དན་སྒྲུབ་པར་

བསན་པ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་སྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་ལྟ་སངས་གསུངས་

པ། ཅེས་པ་ནས། སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གྱི་བསྙེན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་

རོ། །འདྱིའྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་ལྟ་བ་ནྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མར། ནམ་མཁར་བལྟས་པས་གཏྱི་

མུག་རྣམ་པར་འཇྱིག་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ས་ཚོགས་སོང་པ་ཉྱིད་མཐོང་བས་ཞེས་

གསུངས་ལ། ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྱི་གཟུགས་བརན་

ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་ཏེ་ནམ་མཁའྱི་ཆོས་འབྱུང་ལ་

ཐུགས་རོ་རེ་རབ་ཏུ་བཞག་ནས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྱི་དག་གྱི་དོན་ནྱི་མན་ངག་སྒོམ་

ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ་བསན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བགེགས་མཐར་བེད་པའྱི་བལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ་ཅེས་པ་ནས། སྲོག་

གཟུགས་མཐོང་བར་འགྱུར་པ་ན་ཉེ་བའྱི་སྒྲུབ་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་བགེགས་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཐར་བེད་ནྱི་དགོངས་པའྱི་སད་ཀྱིས་རླུང་ཡྱིན་ལ་སྲོག་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་བ་

ནྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལ་རྣལ་འབོར་པས་རྩ་ནང་གྱི་རླུང་རྒྱུ་བར་མཐོང་བར་

གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ལ་སྤོས་ཟླ་བ་ཐྱིག་ལེ་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་

ཡན་ལག་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་ཁུ་བ་རྩ་འཁོར་སོ་སོའྱི་ལྟེ་བར་བཅྱིངས་པ་རེས་

དན་གྱི་རྒྱུའྱི་ངོས་ནས་གཙོ་ཆེར་གསུངས་པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་བདེ་བ་མ་ཉམས་གཅྱིག་པུ་ཅེས་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཡན་ལག་

བཞྱི་པའོ། །རྒྱུད་ཕྱི་མར་ནང་གྱི་བདག་ཉྱིད་བལྟས་པས་འདོད་ཆགས་འཇྱིག་པར་

འགྱུར་ཏེ་སྲོག་གྱི་རླུང་དག་བཀག་པས"
1
། ཞེས་སོགས་ཡན་ལག་དྲུག་རེ་རེ་ཞྱིང་

དག་པ་དང་སྦར་ཏེ་དེ་ཉྱིད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཡན་ལག་བཞྱིའོ། ཅེས་པ་ནས། 

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ཡན་ལག་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། ཞེས་པ་རྱིགས་

པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རྟོག་པ་དང་བལ་མ་བལ་གྱི་སྒོམ་གཉྱིས་སུ་ངེས་པའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་ཚེ་གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་ལ་བསྐེད་རོགས་གཉྱིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་

བསྒྲུབ་ཅྱིང་དེ་གཉྱིས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱིར་ངེས་པ་སེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་

དངས་པའྱི་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པའྱི་ཚིག་ཏུ་མངོན་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་

གོ་སའོ། །དེ་ཡང་སོར་བསམ་གྱིས་སོང་གཟུགས་བརྟན་པོར་མ་གྱུར་བར་དུ་བཙན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༦བ༢ན།  -་སྟོ།    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༨༢ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༡ན།  +་སྟོ།
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ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་སྒོམ་པ་མྱིན་ལ། དེ་གྲུབ་ནས་མན་ངག་དེ་མགོ་བོ་ན་བའྱི་བར་

ཡུན་རྱིངས་ན་གཙུག་ཏོར་ཕུག་གྱིས་དོགས་པའོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག །བུམ་པ་ཅན་མགོ་

བོ་མྱི་ན་བའྱི་བར་བ་ཟེར་བ་འབེལ་མེད་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ་ཅེས་པ་ནས། གྲགས་

པ་མྱིན་པ་རྣལ་འབོར་པ་འདྱི་ཤྱིའོ་ཞེས་པ་སེ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པ་ཚིག་

དོན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་། ཇྱི་ལྟར་སྒོམ་པ་ནྱི་མན་ངག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་སེ་ཁད་པར་འདྱི་

ནྱི་བཙན་ཐབས་ཇྱི་ཙམ་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་འཐད་དོ། །

གསུམ་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་མན་ངག་གསང་བར་བ་"བ་ནྱི།
1
 ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཞན་ནྱི་གོ་སའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་རྩ་འཁོར་སོ་སོའྱི་དབུས་སུ་སྲོག་ནྱི་རབ་

ཏུ་ཞུགས་པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རླུང་འགྲོ་འོང་དང་

རྣམ་པར་བལ་བའྱི་སྒོ་ནས་འཁྱུད་པ་སེ་རྩ་སོ་སོའྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བར་ཞུགས་པའྱི་རང་གྱི་

རོ་རེ་ནས་བང་སེམས་སྤོ་བ་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན་ཟླ་ཉྱིའྱི་རྩའྱི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པའྱི་བདེ་བ་རྒྱུ་ས་བོན་གྱི་ཁམས་མ་ལྷུང་བ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་རབ་དགའྱི་དགའ་བར་

གནས་པ་བཞྱི་སེ་རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀྱི། ཞེས་པ་ནས། མཆོག་ཏུ་གསང་བའོའྱི་བར་

གོ་སའོ། །ཡང་ན་ཡན་ལག་དང་པོ་བཞྱིས་སྲོག་དྷཱུ་ཏྱིར་ཞུགས་པའྱི་རེས་དན་གྱི་ས་

ཚོགས་ཡུམ་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་དང་བལ་བ་ལ་འཁྱུད་པའྱི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་པདྨ་

དང་རོ་རེ་དང་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་བརྩེགས་པ་ལ་བརྟེན་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༥ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༥ན།  བ་
ནྱི།   ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༦ན།  བའྱི་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཆེན་བསྐེད་པ་ལ་བའོ། །

གསུམ་པ་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་བདག་བསྐེད་

བསྒོམས་ཏེ་མཆོད་བསོད་ཇྱི་ལྟར་བ་བ། མཇུག་ཏུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྱི་ཆོ་

ག །ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། མཆོག་

སྦྱིན་རོ་རེ་མཆོག་ཁོད་འདུད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསོད་པར་བས་ཏེ་ཞེས་པའྱི་

བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྱི་སད་

དུ། ཅེས་པ་ནས། ཀླུ་རྣམས་དང་ཁྱི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་བ་བའྱི་འཁོར་

ལོ་རྣམས་ལའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་པོར་དབུས་སུ་སྔར་མང་དུ་

གསུངས་པའྱི་རྩེ་མོ་གཅྱིག་པ་དྷཱུ་ཏྱི་སེ་དེའྱི་མར་ས་ནྱི་བདེ་མཉམ་འབས་སེར་གསང་

བའྱི་པདྨའྱི་ཁོངས་སུ་གནས་པའོ། ཅེས་བ་སེ་འདྱིས་དབུ་མ་དང་རོ་རྐང་ཀུན་ཏུ་

སྦུབས་འདེས་པར་འདོད་པ་ཡང་ བུ་སོགས། ཁེགས་སོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་འཁོར་

ལོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་སེ་བསྲུང་འཁོར་

གྱི་ཁོ་བོ་དང་འཁོར་ལོ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་བཞྱིན་

ནོ། །ལྷ་རང་རང་གྱི་གཙོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བས་དེའྱི་འཁོར་རྣམས་ཀང་གོ་བར་

ནུས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་གཤེགས་སོ་ཞེས་པ་བཞྱིན་

ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་བས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །འདྱིར་ཡང་བསྐེད་

པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

གསུངས་པ་ལ། སྔ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་མྱིན་ཞེས་སྨྲ་བའྱི་ལོག་རྟོག་མྱི་བའོ། །

གསུམ་པ་ཕྱི་ནང་གྱི་སྤོད་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། དམ་ཚིག་དྲུག་གྱི་སྤོད་པ། 

གནས་སབས་བཅུའྱི་སྤོད་པ། དམ་ཚིག་བཞྱིའྱི་སྤོད་པ། ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་སྤོད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སྤོད་པ་གསུངས་སོ། ཞེས་པ་ནས། གང་ཡྱིན་པ་

དེ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་འབས་བུའྱི་རྒྱུར་རྣལ་འབོར་པས་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ཏེ་གདུག་པ་ཅན་གྱི་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ནྱི་དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་བའྱི་

བ་བ་དང་། རྩ་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རླུང་འགོག་པ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་

བ་བ་སེ་ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་དྲུག །སྲོག་གཅོད་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དམ་ཚིག་རྫུན་དུ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱི་

ནང་ནྱི་དམ་ཚིག །རྐུ་བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དམ་ཚིག །གཞན་གྱི་བུད་མེད་བསེན་པའྱི་ཕྱི་

ནང་གྱི་དམ་ཚིག །ཆང་འཐུང་བའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་དམ་ཚིག །རང་གྱི་བུད་མེད་བསེན་པའྱི་

ཕྱི་ནང་གྱི་དམ་ཚིག་གོ །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་ཉྱིན་དང་མཚན་མོར་སྲོག་གཅོད་པ་དག་

བ་བ་དེ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། གདུལ་དཀའ་མཐར་བེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོའྱི་བར་ལ། ནང་གྱི་

སྲོག་གཅོད་པ་ནྱི་སྒོམ་སོབས་ཀྱིས་དྷཱུ་ཏྱིར་རླུང་འགོག་པ་དང་། ཕྱི་ནྱི་བསད་གསོ་

ནུས་པ་སེ་གཞན་དག་གོ་སའོ། །



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི། སྒ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཞལ་གྱི་དམན་པ་དག །ཅེས་པ་ནས། བསླུ་བ་

ཅན་གྱི་ཚིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་སེ་གྲུབ་པའྱི་སད་དུའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། ཞེས་

གྲུབ་བོ། །སྒ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཞལ་གྱིས་དམན་པ་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་ཏེ་དེ་ནྱི་

འཕགས་པའྱི་མཉམ་གཞག་ལ་སང་བ་ལྟར་སྒས་བརོད་མྱི་ནུས་པའོ། །ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྙྱིང་ལ་རྱིགས་ཀྱི་སྒོ་

ནས་མྱི་འགྱུར་བར་གནས་པ་དེ་སེམས་ཅན་རང་རང་གྱི་སད་སོ་སོའྱི་གདངས་དང་

ང་རོ་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པས་སྨྲ་བ་ནྱི་ནང་གྱི་རྫུན་སྨྲ་དང་། རླུང་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་

མོ་ཞེས་སོགས་དང་སྐེས་པ་ལ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་སོགས་དམ་ཚིག་གྱི་སད་ཀྱིས་

གསུངས་པ་ནྱི་ཕྱིའྱི་རྫུན་སྨྲ་སེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་སྐེས་པར་གྱུར་པ་ན། ཅེས་པ་ནས། 

གཏེར་བསྲུང་བ་པོ་རྣམས་ངན་འགྲོ་ལས་གྲོལ་བར་བ་བའྱི་དོན་དུའོ། ཅེས་པ་ལ། 

ངེས་དོན་གྱི་རྐུ་བ་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་དེས་མ་བྱིན་པར་རང་

རྒྱུད་ལ་ལེན་པ་སེ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ཁུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་མ་ལྷུང་བ་ལས་བདེ་བར་འགྱུར་བ། ཅེས་པ་ནས། 

དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལས་ཆགས་བལ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ནྱི་གཞན་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་བུད་མེད་ཅེས་བ་ལ། དེ་

ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་རང་ལ་བསྐེད་པ་ནྱི་མྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པའྱི་ངེས་

དོན་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉྱིས། ཆང་བཏུང་བའྱི་དམ་ཚིག་དངོས། བཏུང་བའྱི་ཆང་གྱི་མྱིང་ཅན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཇྱི་ལྟར་འཕེལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སྲོག་གྱི་རྩོལ་བའྱི་མེ་ཡྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་འདྱིར་སྲོག་འགགས་པས་ཞེས་

པ་ནས། ཕྱིའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་མའྱི་དོན་ཏུ་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡར་ངོ་དང་མར་རོ་སོ་སོ་ལ་བང་སེམས་འཕེལ་ཚུལ། 

ལུས་ཀྱི་གནས་དང་བང་སེམས་སོ་སོའྱི་ས་བོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་མཐེ་བོའྱི་ཚིགས་ནས་གཙུག་ཏོར་དག་ཏུ་ཞེས་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། 

ཟླ་བ་གཞན་གྱི་དཀར་ཕོགས་ལ་གཡོན་གྱི་མཐེ་བོ་ལ་སྔར་བཞྱིན་ནོ་ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། འདོད་པའྱི་བསན་བཅོས་ནྱི་ཕྱི་ནང་ཐུན་མོང་བའྱི་རྱིག་པ་སེ། དེ་ནས་བཤད་པ་

དང་གཞྱི་དུས་སུ་འདྱིའྱི་བང་སེམས་འཕེལ་ཚུལ་འད་བའོ། །དེའྱི་དོན་ཀང་མཁས་

པ་དག་གྱིས། ཁམས་དྭངས་མ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གནས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་དེའྱི་

ཚེ་རྒྱས་ཤྱིང་བ་བ་བེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མས་རྱིམ་ནས་འཕེལ་བ་ཡྱིན་གྱི་སོར་

ཚིགས་ཀྱི་རྩེ་མོ་ན་ཡོད་པའྱི་ཁམས་དྭངས་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། 

ཞེས་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལ་སྨྲས་པ། དང་པོའྱི་ཚིགས་ནྱི་དང་པོའྱི་སོར་མོའྱི་ཚིགས་

ལ་ཨའོ། ཅེས་པ་ནས། རྐང་པ་གཡས་པའྱི་སེན་མོའྱི་མཐའ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་བང་ཆུབ་

སེམས་ཀྱི་གནམ་སོང་གྱི་མཐའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། གཉྱིས་པ་ཨཱ་ནྱི་གཉྱིས་པ་ལའོ། 

ཅེས་སོགས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦར་ཏེ་ཉ་ནྱི་དཔྲལ་བར་རོ་ཞེས་པ་ལ་ཨཾ་དང་། ཁུ་བའྱི་

ཉའྱི་མཐར་ཨཿ ནྱི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གཡོན་གྱི་རྐང་པའྱི་ཚིགས་

ལའོ་ཞེས་པ་ལ། འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ་ལོང་བུའྱི་ཚིགས་ལའོ། ཞེས་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

དྲུག་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་སྤོད་པ་གང་དེ་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་དུས་སུ་འདོད་

པའྱི་དངོས་གྲུབ་རབ་སེར་བ། ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ངེས་པ་སེ་བུད་

མེད་ཀྱི་སྤོད་པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་རྣམས་ཀྱི་རོ་རེའྱི་ཞལ་ནྱི་སྒོ་སེ་དེ་ལས་མྱི་འཕོ་

བར་བ་བ་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འཐབ་མོ་ནྱི་ཁུ་བ་གཡས་དང་མས་"འཇེག
1
་

ཕད་པའོ། ཞེས་ཟེར་ རང་སོགས། བ་ནྱི་ཁམས་དཀར་པོ་ཡར་བརྩེགས་པ་དང་དམར་

པོ་ཐུར་དུ་བརྩེགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་དུ་བ་ལ། ཚིག་དོན་གཞན་དག་གོ་བར་ཟད་

དོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་སབས་བཅུའྱི་སྤོད་པ་ནྱི་འདྱི་དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་པའྱི་བརྒྱའྱི་

རེས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་ནྱི་གོ་སའོ། ཅེས་པ་ནྱི། བསམ་དང་འདོད་དང་ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པ་སེ་གཞྱི་དུས་སུ་འདོད་པའྱི་གནས་སབས་བཅུ་ལས་ཆགས་ཡུལ་ལ་

བསམ་པ་དང་། འདོད་པ་དང་། ལུས་ལ་རྱིམ་སེ་དོད་སྐེ་བ་དང་ཁ་མཆོག་པདྨ་སམ་

པ་སེ་སོམ་པ་དང་ཟས་ལ་རབ་ཏུ་མྱི་འཇུག་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། རྟག་ཏུ་རྒྱལ་བ་

དག་དང་བཅུ་སེ་དཔེ་དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་རོ་རེ་ཅན་གྱི་སོར་སྡུད་ཀྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་

པའྱི་རྟགས་བཅུ་ཡྱིན་ལ་དེ་དག་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་རེས་དན་

གྱི་གནས་སབས་རྣམ་པ་བཅུ་སེ་སྲོག་ཆགས་ལུས་ལ་ཅེས་པ་ནས། སུ་ཞྱིག་རྒྱལ་བ་

འདོད་པ་དེ་ནྱི་སུ། ཅེས་པ་ལ་རྭ་འགྱུར་དུ་ཡྱིད་བསྲུབས་པ་ལས་རྒྱལ་བ་གང་འདོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༧ན༤ན།   འཇེག    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༧༧ན༥ན།  འཇྟོག    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༥ན༤ན།  འཛེག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ངེས་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་། ཞེས་ ངམ། ཟེར་ཏེ་ལེགས་སོ། །འདྱིའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་དམ་ཚིག་བཞྱིའྱི་སྤོད་པ་ནྱི། ཉྱིན་དང་མཚན་མོར་ཅེས་པ་ནས། 

འཁྱིག་པ་དེ་ནྱི་སྐེ་གནས་ལ་མ་ཡྱིན། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། "གོ་ཀུ
1
་ལ་སོགས་པ་ཤ་

ལྔ་བཟའ་བ་ཕྱིའྱི་དམ་ཚིག་ནྱི་ངེས་དོན་དུ་སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་ཀྱི་མྱིག་ལ་སོགས་

པ་སོང་གཟུགས་སོགས་ལ་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོར་སྤོ་བ་སེ་འཇུག་པ་དང་བདུད་རྩྱི་ལྔ་

བསེན་པའྱི་ཕྱིའྱི་དམ་ཚིག་ནྱི་ངེས་དོན་དུ་རང་གྱི་ལུས་ཀྱིས་བཤང་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམ་པར་དག་པར་བས་པ་ལ་གནས་པའྱི་ལྷ་རྣམ་སང་ལ་སོགས་པ་དག་གྱིས་དག་པ་

སེ་སོང་པར་སེམས་ནྱི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ། ཅེས་པ་ལ། རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཀྱི་སོང་

པ་གཉྱིས་དང་དེ་ལ་སེམས་ཞུགས་པ་གཉྱིས་ཡོད་ལ། དེ་ནྱི་འཁྱིག་པའྱི་ངེས་དོན་ཏེ་

ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་སྤོད་པ་ནྱི་ནོར་རྣམས་གཏོང་བ་སྦྱིན་པ། ཅེས་པ་ནས། 

མྱི་སྐེ་འཐོབ་སེ་གཞན་པ་བཞྱི་རྣམས་སོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་བཟོད་པ་ནྱི་སྒ་དང་དྱི་ལ་

སོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་ལ་མྱི་འཇུག་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སད་དང་མཐུན་

པར་ཆོས་སོན་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕེ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དོན་བེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་། སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་གསུམ་

གྱིས་གདུལ་བ་འདུལ་བའྱི་སོབས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་སྲྱིད་པ་མཐར་བེད་པར་འདུན་པའྱི་

སོན་ལམ་གྱི་ཕར་ཕྱིན་དང་ཟད་པ་དང་མྱི་སྐེ་བ་ཐོབ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཞྱི་སེ་སྔ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༧བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༣ན།  གྟོ་
ཀུ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༧བ༣ན།  གྱི་བུ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མ་ རང་། ངམ། ཕོགས། ཁ་ཅྱིག །རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྲྱིད་པ་མཐར་བེད་གཉྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་

སོན་ལམ་དང་སོབས་ལ་འཆད་དོ། །འདྱི་དག་ལ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་

ཕེ་ནས་ཕལ་པ་སོབ་པ་དང་། གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་འཇོག་དགོས་པར་མངོན་

ལ། སྔ་མ་ རང་། ངམ། དག་གྱིས་ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྱི་བཤད་པ་ཞྱིབ་པར་

འདོད་ཀང་གོ་ས་བས་འདྱིར་མ་བཀོད་དོ། །

བཞྱི་པ་དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་སྒྲུབ་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། མདོར་

བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཅྱིག་པུའྱི་སྐུ་ནྱི་ནུས་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ལག་འགྲོའྱི་རྱིགས་

འདྱི་བསྒོམ་པ་ཡྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་གཙོ་བོ་

གཅྱིག་པུའྱི་སྐུ་ནྱི་ནུས་མ་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའམ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པ་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པའྱི་གནས་ཏེ་ལྷ་དགུ་དང་བཅས་པ་དང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་

རང་ཉྱིད་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བར་བསྒོམས་ན་ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་ལ་

སོགས་པ་གྲུབ་པ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་སེ་འདྱིར་ལྷ་དགུ་མའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཀྱི། ཁ་ཅྱིག་ རང་། ངམ། གཙོ་བོ་གཅྱིག་པུའམ་ཐབས་

ཤེས་གཉྱིས་སམ་ཞེས་སོགས་ནྱི་རྒྱུད་དོན་མྱིན་ནོ། །ལྷ་དགུ་མ་སོགས་ཀང་དབང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མྱིན་གྱི་སྒོམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་ལ་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་ཞེས་

གསུངས་པས་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྱིན་བེད་དུ་ཡང་རུང་བར་མངོན་ནམ། འགའ་ཞྱིག་

ཅེས་པ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་མོ་ཞེས་ རང་། ཟེར་རོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། 
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མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས་ས་ཚོགས་

སྤྱིར་བསན་པ་དང་། གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའྱི་ལྷ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དུ་ལྷ་སྒོམ་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་

ནས། ཆོ་ག་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་བོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་དང་། ཡུམ་ཇྱི་ལྟར་བསྐེད་

པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་གདུལ་དཀའ་འདུལ་"བ
1
་བེད་པའྱི་སད་དུ་གླང་པོ་

ཆེའྱི་པགས་པ་ཅེས་པ་ནས། གཞན་གྱི་དོན་དུ་བསྒོམ་པར་བ། ཅེས་པ་ནྱི་གདུལ་

དཀའ་བ་འདུལ་བའྱི་དོན་དུའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཕག་དེ་དག་བུང་

བ་དང་ནྱི་གསེར་དང་མཚུངས་ཞེས་པ་ནྱི་ཕག་ལྷག་མ་གཉྱིས་སྒ་གཅན་དང་དུས་

མེའྱི་ཆོས་ལས་ནག་པོ་དང་སེར་པོའ།ོ །འཆྱི་བདག་བདུད་ཀྱི་གང་གྱི་ཕག་ཅེས་པར་

མཁས་པ་ རང་། དག །ཕག་མཚན་གཉྱིས་པོ་གླང་ལྤགས་འཛིན་པའྱི་ཕག་གཉྱིས་

ཀྱིས་འཛིན་པར་དུས་འཁོར་བ་སྔ་མ་ཁ་ བ་མ་དཔལ་ལྡན། ཅྱིག་འདོད་ཀང་གཡོན་པའྱི་

ཐོད་ཁག་འཛིན་པ་དང་ཚངས་མགོ་འཛིན་པ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། ཅེས་གསུངས་

ཏེ་དེ་ལྟར་འཐད་དོ། །ཉོན་མོངས་པའྱི་བདུད་ཟད་པ་ལས་ཆ་ཙམ་གྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་

སྒྱིབ་པ་ངེས་པར་མ་བསྲེགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡྱི་དྭགས་ཏེ་ཅེས་པ་ནྱི་ཤེས་བའྱི་

སྒྱིབ་པ་དང་གདན་གྱི་ཡྱི་དྭགས་དག་པ་སྦར་བ་མ་གོ་བར་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྱིབ་

པའྱི་ཆ་ཙམ་འཛིན་པའོ་ཞེས་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་ཀུན་བཟང་གཉྱིས་ཀའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༥༩བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༦བ༤ན།  བ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༣ན།  བར
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སྲས་ཡྱིན་པར་གསུངས་ལ། རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ནྱི་གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཁོས་

པ་ཡྱིན་པས་སོ། ཞེས་སོགས་ལྟར་སང་མང་དུ་སྨྲ་བ་དག་ལ་དགག་པ་དབང་ལེའྱི་

འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ལ། དེའྱི་རེས་འབང་གྱིས་གདུལ་བའྱི་དོན་དུ་འཛིན་

པའྱི་ཚུལ་བསན་པའོ་ཞེས་ སག ། ཟེར་རོ། །འདྱིར་གདན་འདྱི་ལྟར་བས་པ་ནྱི་རོ་རེ་

ཤུགས་བེ་བག་པ་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དེའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དག་གྱིས་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ་ཅེས་པའྱི་བར་

ཏེ། འདྱིར་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་གྲྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་

གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སོར་

བསམ་གཉྱིས་བཤད་པ། སྲོག་འཛིན་གཉྱིས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། རེས་དན་

རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་འཆར་བར་

བསན་པ། སོར་བསམ་གྱི་ཡན་ལག་དངོས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ས་ཚོགས་ཡུམ་གཟུགས་བསྒོམ་པ་གསུངས་པ་གཅྱིག་ཅེས་

པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཞལ་ཕག་དབྱིབས་སོགས་ཐ་དད་པ་

ས་ཚོགས་འཆང་ཞེས་པ་ནྱི་སོང་གཟུགས་དང་། ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་རྱིགས་སྔགས་

འཛིན། ཞེས་ཡྱིད་ཆེན་པོར་སྐོབ་པ་ནྱི་སྔགས་ཏེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་ལ། སོང་

གཟུགས་དང་མྱི་འགྱུར་བ་གཉྱིས་ནྱི། རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་བཏགས་པ་སེ་དེ་འད་མང་དུ་
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འབྱུང་ལ། དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བསན་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་

མཐོང་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་ཏེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། མུན་པ་དག་གྱི་མཐར་ཞེས་པ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་གཟུགས་

ཀྱི་མཐར་ཐུག་པར་བསྒོམས་པ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གཟུགས་མཐོང་བ་བརྟན་པ་ནྱི་

གཟུགས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་དོན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྩ་བའྱི་ཟླ་བ་ཉྱི་མ་འགོག་པ་ཅེས་པ་ནས། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་སེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་སོ། 

ཞེས་པ་ནས། འདྱིའྱི་རྒྱས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་བརོད་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་བརྩེགས་པ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་

དྲུག་བརྒྱའྱི་ཁམས་ཏེ་དེ་འབྱིགས་པར་བེད་པའྱི་དྱི་མེད་ནོར་བུ་དངུལ་ཆུའྱི་ཚོན་

ཆེན་པོ་དང་འད་བ་ནྱི་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ཕྱི་མ་རྣམས་སོ། །དེ་ཡང་རྡུལ་

གྱི་ཁམས་རགས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཞེས་པ་སོང་གཟུགས་

ཡུམ་གྱི་ཕོགས་ནས་གསུངས་ལ། རྣལ་འབོར་ལྟ་བ་ནྱི་སོང་གཟུགས་དེ་ལ་རྣལ་

འབོར་དུ་བེད་པའོ། །སོང་པ་གཅྱིག་པུ་འགྱུར་བའྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་ཐྱིག་ལེའོ། །དེ་

དག་གང་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནྱི་ཐོག་མ་སྐེ་བ་ལེན་

པ་མེད་ཅྱིང་མཐའ་མ་འཆྱི་བ་མེད་ལ། ཐོག་མཐའ་དེ་འདའྱི་འཁོར་བའྱི་དབུས་སུ་

གནས་པ་མེད་པ་སེ་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་མེད་པར་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་

སུ་སང་བ་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་འད་བ་སེ་རྒྱས་པར་ནྱི་འདྱི་ཉྱིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །

སྨྲས་པ། ལེགས་བཤད་མཐོ་རྱིས་གངྒཱའྱི་རྒྱུན། །རྱིགས་ཚུལ་དབུ་བར་རབ་

གསལ་རྒོད། །སྲྱིད་རྩེའྱི་བར་དུ་ལུད་པ་འདྱི། །ས་གསུམ་ངེས་པར་དག་བེད་ཉྱིད། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་

རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་བཤད་པ་སེ་བཞྱི་པའོ།། །།

མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ལས་ས་ཚོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས།

ཕོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་གདོང་པར་ལེགས་བས་བརྒྱའྱི། །མཐོན་ཀ་ནོར་བུའྱི་

འོད་རྱིས་འཕོས་པ་ཡྱིས། །རྒུད་པའྱི་མྱིང་ལ་མྱི་བཟད་འཇྱིགས་སེར་པ། །དཀྱིལ་

འཁོར་དབང་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ། །རྣམ་དཔོད་ལང་ཚོའྱི་མཛེས་པ་

ལ། །ཆགས་པས་དྱིས་པ་མེད་པར་ཡང་། །ངང་ཚུལ་སོན་བེད་མདོར་བསྡུས་

ཆེའྱི། །དགའ་མའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རོལ་རྩེད་བ། །

ལྔ་པ་ལས་ས་ཚོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་

པར་བརོད་ཅྱིང་དམ་བཅའ་བ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་

མཚན་བསན་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་པོ་ནྱི། ཁོ་བོ་དང་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་བོ་ས་ཚོགས་པའྱི་མཚོན་ཆ་

རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་ཅེས་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་ས་ཚོགས་བཤད་

པར་བ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་རོལ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་

བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཞྱི་པ་བཤད་པ་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་

སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལས་ས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ལས་

ས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་རོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ནང་ལ་གཞོལ་བའྱི་ལས་ཚོགས་

བསྒྲུབ་པ། སྔགས་ལ་གཞོལ་བའྱི་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ། རས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་

ཚོགས་བསྒྲུབ་པ། མཁའ་ལྡྱིང་ལ་བརྟེན་པའྱི་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། རྟེན་ལ་བརྟེན་པའྱི་ལས་རྣམས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བཤད་པ། གཟུགས་རྟོག་

སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ལས་རྣམས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རོ་རེ་

ཤུགས་བསྒོམས་པས་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པ། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ས་ཚོགས་པ་བསྒོམས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་

པ་བསྒྲུབ་པ། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོ་ཞེས་པ་ནས། ཡྱི་དྭགས་

སམ་སྲྱིན་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངེས་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །འདྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་རྭ་བ་གསུམ་པ། 

ས་ཚོགས་མདོག་ཤར་ནག་པོ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སྤྱིན་གྱི་ཆར་དབབ་པའྱི་དོན་དུ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། གཤེགས་སུ་གསོལ་བས་བཟློག་པར་བེད་དོ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་

པོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། རོ་རེ་སྙྱིང་པོའྱི་འགྲེལ་པར་ཡང་ཀླུ་

འདྱི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱིན་སྲེག་དང་སྔགས་བཟླས་པ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཆར་འབེབས་

པ་དང་སྤྱིན་འདལ་བའྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལས་ཀྱི་དབེ་བས་ལྷ་སོ་སོའྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསན་པ། 

བསམ་གཏན་དང་གནས་ཀྱི་དབེ་བས་ལྷའྱི་སྒྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ལས་ཀྱི་དབེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་པ། ཅེས་

པ་ནས། སྦྱིན་སྲེག་ནྱི་རང་རང་གྱི་སྔགས་ཀྱི་ས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསམ་གཏན་གྱི་ལྷ་སོ་སོའྱི་དབེ་བ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་

དང་། གནས་སོ་སོའྱི་ལྷའྱི་སྒྲུབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བསམ་གཏན་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

དེ་བཞྱིན་དུ་རྨོངས་པ་དང་ཕུར་བུས་གདབ་པ་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་རོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་

རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། གང་

དུ་བསྒྲུབ་བའྱི་སྲོག་བཀུག་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་པ་སེ་ལས་ཐམས་ཅད་

ལ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐུ་མདོག་དང་རྩ་ཞལ་དཀར་

པོར་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འོག་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ལས་དང་མཐུན་པའྱི་

མདོག་ཅན་དུ་བསྒོམས་ནས་དེའྱི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཞྱི་རྒྱས་ཀྱི་

ལྷ་རྣམས་དགོད་པ་སོགས་བའོ་ བ་མ་སྔ་མ་དག ། ཞེས་ཟེར། སབས་འདྱི་དག་ཏུ་སྒྱིབ་
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པ་རྣམ་སེལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡབ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ལ་རེག་བ་རོ་རེ་མ་སྐུ་མདོག་

དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུམ་བཤད་"པས་ཁ་དོག
1
་གྱི་སྒོ་ནས་རང་རྱིགས་ཀྱི་

ཐབས་ཤེས་འཇོག་པ་གསུངས་ལ། དེ་དག་བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་ལས་སུ་འང་མྱི་འགལ་

ལོ། །

གཉྱིས་པ་གཟུགས་སྲོག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ལམ་རྣམས་བཤད་པ་ལ་

གཉྱིས། གཟུགས་སྲོག་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ། གཟུགས་སྲོག་གྲུབ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དང་

པོའྱི་རྒྱུ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། གཟུགས་དང་སྲོག་མ་བསྒྲུབས་པ་ལས་ནྱི་འགྲུབ་

པ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འདྱིའྱི་གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་ན་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

གཟུགས་ཞེས་གསུངས་ཀང་། རོགས་རྱིམ་གྱི་སོང་གཟུགས་སུ་མྱི་བ་སེ། འོག་ཏུ་

གཟུགས་རྣམ་པ་གསལ་བ་མཐོང་བ་ཞེས་དང་། ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་དེ་ལྟར་

གཟུགས་དེ་མཐོང་བ་ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་སྲོག་སྒྲུབ་པ་ཡང་རོགས་རྱིམ་

གྱི་རླུང་འགོག་པ་མྱིན་ལ། རྩ་གསུམ་འདུས་པར་བསྒོམས་པའྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་དབུ་མར་

རླུང་ཞུགས་པ་དང་དེར་ལྷའྱི་གཟུགས་བསྒོམས་པའྱི་དོན་ནོ། །རྩ་དང་རླུང་བསྒོམས་

ཀང་རོགས་རྱིམ་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། བསྒོམས་པའྱི་དོན་དེ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་

རྱིགས་སུ་གནས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་བསྒྲུབ་པ། ས་ལ་སོགས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༡བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༡ན།  
པས་ཁ་དྟོག    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༩བ༢ན།  པ་དག
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ཟད་པར་སྤོ་བ། གླང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གནོད་པ་གཞོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

ཡུམ་དང་བཅས་པས་ལས་སྒྲུབ་པ། དཔའ་བོ་གཅྱིག་པས་ལས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ལས་སོ་སོའྱི་ལྷའྱི་སྒྲུབ་ཐབས། ས་བོན་གྱི་དབེ་བས་ཕག་མཚན་གྱི་དབེ་

བ། ལྷ་སོ་སོ་ལས་སོ་སོ་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི ་ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་དང་པོའྱི་བསྒོམ་པ་

གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། བདག་ཉྱིད་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་གྱི་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་

ལོ་བརྒྱའྱི་མཐར་ཡང་མྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དངོས་གྲུབ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཀུན་

གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཡྱིད་ཤེས་ལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ངེས་པར་བ་ཞྱིང་ལས་སོ་སོ་

ལ་ཆོ་ག་མྱི་འད་བ་སོ་སོ་འདྱི་ལྟར་བས་ན་དུས་ཚོད་ངེས་པ་ཡོད་ཀྱི་དེ་ལྟ་མྱིན་པར་

རྒྱུད་གཞན་དུ་དུས་ཀྱི་ངེས་པ་གསུངས་པ་ནྱི་ཉྱིན་མཚན་དུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་

པའྱི་དབང་དུ་བས་པར་སོན་པ་སེ་ཚིག་དོན་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མཚན་མ་བསྐེད་པའྱི་སད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་བོན་གསུངས་པ། 

ཅེས་པ་ནས། མཚན་མའྱི་ངེས་པ་སེ་དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་སོ་ཞེས་སོ། ཅེས་པའྱི་

བར་བཀགས་པས་འགྲུབ་པ་ཉྱིད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ། ཞྱི་རྒྱས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པ། དབང་དགུག་གྱི་ལས་བསྒྲུབ་པ། 

བསྐྲད་སོགས་ཀྱི་ལས་བསྒྲུབ་པ། རེངས་སོགས་ཀྱི་ལས་བསྒྲུབ་པ། བསད་པའྱི་

ལས་ལ་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ལྷ་བསྒྲུབས་པའྱི་རེས་ལ་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་བ་བའྱི་

སད་དུ། ཅེས་པ་ནས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་གོ་ས་སེ། 
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ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུད་དུ། གཙོ་བོའྱི་བཀའ་ནྱི་རབ་ཏུ་ཐོབ་ནས། ཞེས་པ་ནས། བདེ་བ་བེད་

པ་རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་པའྱི་མཐར་ཐུག་བར་ཏེ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་གསོ་བར་

བེད་ཅྱིང་འབྱུང་པོ་སྐེས་མར་གྲགས་པ་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དང་། འཆྱི་

མེད་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ན་ཆུང་ནྱི་ཡུམ་བཅུ་གཉྱིས་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་ཉྱི་མ་ཟླ་བ་ཁ་སྦར་བའྱི་དབུས་སུ་ཧྲཱྱིཿ སེ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་ཞགས་པ། ཅེས་པ་ནས། དབང་དང་དགུག་པའྱི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་གསུམ་གྱི་ཨྱིཀྵུ་གཞུ། ཅེས་པ་ལ་འགྱུར་གཞན་དུ་"ཤྱིང
1
་གཞུ་ཅེས་འབྱུང་

"ལ
2
་གཞན་ནྱི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་དབེ་བ་དང་བསྐྲད་པ་ལ་ནྱི་ཉྱི་མ་ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་

ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་དང་ལ་སོགས་པས་རྩོད་མང་བས་པ་དག་ནྱི་གཡས་དང་

གཡོན་དུ་དཀྲྱི་བར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་ནྱི་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ཉྱི་ཟླའྱི་དབུས་སུ་ལཿ ཞེས་བ་བ་ཡོངས་གྱུར། ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་

དང་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ཏུ་ཟ་བར་བེད་ཅྱིང་ས་ལ་འགེད་པར་བསྒོམ་པར་བ། ཅེས་

པའྱི་བར་ཏེ། རེངས་པ་དང་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་རྨོངས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༠བ༢ན།  
ཤྱིང    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༢ན།  ཤང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༠བ༢ན།  
ལ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༣ན།  བ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་ནྱི་གོ་སའོ། །

ལྔ་པ་ནྱི་སར་ཡང་བསད་པ་ལ་ཉྱི་མ་ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་དྱི་མེད་གློག་དང་

མཚུངས་པའྱི་གྲྱི་གུག་ཕ້་གྱི་རང་བཞྱིན་བསྒོམས་བས་ནས། ཞེས་པ་དང་། ལ་

སོགས་པས་བརྒྱ་བྱིན་དག་ཀང་གཤྱིན་རེའྱི་གྲོང་ཁེར་འགྲོ་ན་མངལ་ལས་སྐེས་པ་

སོས་ཅྱི་དགོས། ཞེས་པའྱི་བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རྟའྱི་དགྲ་ནྱི་མ་ཧེ་ཡྱིན་

ལ། གཞན་རྣམས་གོ་ས་སེ། དེ་ལྟར་དབང་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་ནྱི་

གོ་ས་སེ་དེས་ན་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་དཔའ་བོ་གཅྱིག་"པ
1
་ལས་བསྒྲུབས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་བསམ་

གཏན་གཞན་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། རྱིགས་དྲུག་གྱི་དབང་གྱིས་སྲོག་ཡང་དག་

པར་སོམ་པ་ལས་འགྲུབ་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། ཅེས་པའྱི་བར་

གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་གཙུག་ཏོར་དུ་སོང་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཨ་ཡྱིག་གྱི་རྱིགས་

ཀྱི་དབང་གྱིས་སོ། ཞེས་པ་ལ་སྔ་མ་ ངམ་དོལ། དག་འདྱི་ཨཾ་ཡྱིག་ཏུ་རྱིགས་ཤྱིང་བྱི་བྷུ་

ཏྱིའྱི་ཕག་དཔེར་ཡང་ཨཾ་ཡྱིག་འདུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཟད་པར་སྤོ་བ་ནྱི། ད་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཟད་

པར་བསྒོམ་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ལ་

བསམ་གཏན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་སང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། ལྷ་

གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཅེས་པ་ནྱི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སེང་དུ་བསྒོམས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༠བ༦ན།  པ    
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༣ན༡ན།  པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བསམ་གཏན་གྱི་ཆར་གྱིས་མྱི་གནོད་པར་གསུངས་པས་རེག་མཐོང་གྱི་མཚན་མ་

རེད་པ་ལ་བ་དགོས་ལ། ཟད་པར་འདྱི་དག་གསུང་རབ་སྤྱི་ལ་གྲགས་པ་སེ་ཚིག་དོན་

ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་གླང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གནོད་པ་གཞོམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་དུད་འགྲོའྱི་ཉེ་

བར་འཚེ་བ་ཞྱི་བའྱི་སད་དུ་བསམ་གཏན་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བདེ་བར་བེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སེ། དུད་འགྲོ་གཞོམ་པའྱི་སད་དུ་

བསམ་གཏན་གྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་ས་སེ། གདོང་ལྔ་པ་སེ་སེང་གེའྱི་

རཱ་ཡྱིག་ནྱི་གླང་པོའྱི་དགྲ་ཡྱིན་ཅྱིང་གླང་པོ་ས་ཁམས་ཡྱིན་"པས
1
་དགྲ་མེ་ཡྱིན་པའྱི་

དབང་དུ་མཛད་དོ་ཞེས་ རང་སོགས། ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་སྔགས་ལ་གཞོལ་བའྱི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། ལྷ་མྱིན་དབང་

པོའྱི་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ། སྔགས་སྤྱིའྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག །གྲུབ་ནས་ཇྱི་ལྟར་བ་བ། གྲུབ་པའྱི་ཕན་ཡོན་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔགས་དང་གཟུགས་ཀྱི་ཆོ་ག །རོའྱི་ཆོ་ག །སྦྱིན་སྲེག་གྱི་

ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ལས་བསྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་དང་པོའྱི་ངེས་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

ཁབ་བདག་གྱི་སྔགས་དང་གཟུགས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །ཞེས་

པའྱི་བར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༣ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༣བ༡ན།  
པས    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༥ན།  པར



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་ཏུ་ཅེས་པ་ནས། 

བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ཀང་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་བསྲུང་བར་བ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་སྔར་གསུངས་པའྱི་ཐབ་ཁུང་ཟུར་གསུམ་དུ་ཅེས་པ་

ནས། རྱི་བོ་བཞྱིན་དུ་གཡོ་བ་མེད་པ་ཉྱིད་དུ་མཚན་མོ་ཕེད་ཐུན་གཅྱིག་ཇྱི་སྲྱིད་པར་

སྦྱིན་སྲེག་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག །དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཐབ་

ཁུང་གྱི་དབུས་སུ་ཡྱི་དྭགས་སོ། ཅེས་པ་བར་དེར་རོ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་རྐང་པ་བརྐངས་

ནས་བཞག་པ་དང་སྔར་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཐབ་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཁྲུ་གཉྱིས་

བཤད་པ་སྔ་མ་སྤྱིར་བཏང་འདྱིར་བཤད་པ་དམྱིགས་གསལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་ལ་

ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གྲུབ་པའྱི་དུས་སུ་"འཇྱིགས
1
་པར་མྱི་བ་བར་བསན་པ། 

གྲུབ་དུས་སུ་གཞན་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་གོ་ས་བ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེ་ནས་སྦྱིན་སྲེག་སོང་ཕག་རོགས་པར་གྱུར་པ་ན། ཅེས་པ་ནས། 

གཤྱིན་རེའྱི་གྲོང་ཁེར་འགྲོ་བར་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱི་རེས་སུ་རོ་བསྲེག་གནས་སུ་སྔགས་པས། ཞེས་པ་ནས། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་པ་འཆད་པ་ནྱི་རོ་སྲེག་གནས་སུ་སེ་

དུར་ཁོད་དུ་ཅེས་པ་ནས། རང་ཡྱིད་ལ་འདོད་དོན་དུ་གཉེར་བར་བ་སེ་གང་ཞྱིག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༡བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༣བ༦ན།  
འཇྱིགས    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༣བ༥ན། འཇྱིག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཟུང་བ་ཙམ་གྱིས་མཁའ་ལ་འགྲོ་བར་བེད་པ་རལ་གྲྱིའྱི་དངོས་གྲུབ་དང་རེག་པ་

ཙམ་གྱིས་རོ་སོགས་རྱིན་པོ་ཆེར་བེད་པ་ནོར་བུའྱི་དངོས་གྲུབ་དང་བཅུད་ཀྱི་དབང་

པོ་ནྱི་ལྕགས་སོགས་གསེར་དུ་བེད་ཅྱིང་ཟོས་པས་ཚེ་སེར་བ་དངུལ་ཆུ་དང་འཆྱི་

མེད་"སེར་བ
1
་བདུད་རྩྱིའྱི་འབས་བུའྱི་དངོས་གྲུབ་དང་རྱིལ་བུ་ནྱི་འོག་ནས་འཆད་

པར་འགྱུར་བ་དང་རོ་ཙ་ན་ནྱི་འགྱིའུ་ཧང་སེ་ལུས་ལ་བྱུགས་པས་མྱི་སང་བར་བེད་

པ་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མྱིག་ལ་རྱིལ་ལུ་བས་ཏེ་སྒྲུབས་པ་བྱུགས་པ་དང་གཟུང་བས་

ས་འོག་གྱི་གཏེར་མཐོང་བར་བེད་པའྱི་མྱིག་སན་དང་རྐང་པ་ལ་བྱུགས་པ་ཙམ་གྱིས་

རྐང་མགོགས་གྲུབ་པ་དང་ཤྱིང་ལྷམ་ཟུང་དག་གོན་པ་ཙམ་གྱིས་རྐང་མགོགས་

གྲུབ་པ་སེ་ཉྱི་ཟེར་ལ་ཞོན་ནས་དཔག་ཚད་བེ་བའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སད་ཅྱིག་གྱིས་འགྲོ་

ནུས་པ་དང་རྱིལ་ལུ་གཉྱིས་ལེའུ་ལྔ་པར་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པས་གཉྱིས་སུ་བ་ལ། 

རྐང་མགོགས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བས་ནས་བརྒྱད་བའོ། །ཡེ་ལེར་རེག་པ་ཞེས་པའྱི་

"ཚབ
2
་མར་མྱི་ཟད་པའྱི་གཏེར་དང་བརྒྱད་དུ་བས་ཏེ་རྒྱུད་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་

ཀྱི་གྲངས་ལའང་མྱི་འད་བ་ཡོད་དེ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་པོ་ཁོད་ཀྱིས་

བདག་ལ་སྩོལ། གཞན་ཡང་དབེ་དང་བསྐྲད་པ་དང་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། མཆོག་གྱི་སྙྱིང་

རེ་ཡྱིས་ནྱི་ལྷ་མྱིན་དབང་པོ་བསྒྲུབ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་སྔགས་སྤྱིའྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། སྔགས་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༤ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༢ན༡ན།  
སེར་བ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༤ན༣ན།  སྐེད་པ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༤ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༢ན༤ན།  
ཚབ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༤ན༦ན།  ཚད



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སྒྲུབ་པ་མདོར་བསན་པ། ལས་ཚོགས་ཀྱི་སྔགས་དང་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རོ་རེ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྔགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

བཤད་པ། ལས་ཚོགས་ཀྱི་བཟླས་པའྱི་གྲངས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །

"གསུམ་པ
1
་ནྱི། ད་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་

བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་དབེ་བའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བཟླས་པའྱི་གྲངས་གསུངས་

པ། ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 

གོང་དུ་གསུང་གྱི་དབེ་བས་མཆོད་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་མཆོད་པ་ནྱི་འདྱིར་གསུང་རོ་

རེའྱི་སྦྱིན་སྲེག་བཟླས་པའྱི་བཅུ་ཆར་གསུངས་པ་དང་སྦར་ན་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་མཆོད་

པར་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བཟླས་པའྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། 

བཟླས་པ་དང་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ངེས་པ་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བཟླས་བའྱི་

སྔགས་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་དགྲ་གྲོགས་བརྩྱི་བ། བཟླས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལས་

དྲུག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྔ་འགྲེལ་གྱིས་མཚམས་སྦར་བ་དང་རྩ་རྒྱུད་

དངས་པའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༣བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༤བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༢ན༦ན།  ཞྟོལ། 
༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༤བ༢ན།  གསུམ་པ  *པར་མ་བཞྱི་གར་གསུམ་པ་བྱས་འདུག་ཀྱང་དང་པྟོ་ཡྱིན་སྙམ།
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དང་པོ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བའྱི་མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་མྱིང་གྱི་ཡྱི་

གེ་དང་པོའྱི་དགྲར་གྱུར་ན་དེའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པོ་འཆྱི་བར་འགྱུར་རོ། ཅེས་པ་ནས། དེ་

ནས་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ངེས་པ་སེ་ཅེས་

པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུངས་པ། 

ཨ་ཀུ་ཧ་�་མགྲྱིན་བྱུང་གང་། ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་ལས་སྐེ་མྱིང་སྐེས་འགྱུར། ཞེས་

པ་ལ་སོགས་པ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། ཀུ་དང་ཙུ་ལ་སོགས་པས་རང་རང་གྱི་ཀ་སེ་དང་ཙ་སེའྱི་ཡྱི་གེ་མཚོན་ལ། ཧས་

སོང་པའྱི་ཡྱི་གེ་གཞན་རྣམས་དང་རླུང་གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་གོ་བར་བའོ། །དབངས་

དང་གསལ་བེད་དང་བལ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་ཚེག་དག་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ལས་

བྱུང་བའོ། ཞེས་རོ་རེ་སྙྱིང་པོའྱི་འགྲེལ་པར་གསུངས་སོ། །ༀ་གྱི་ཡྱི་གེ་སངས་ནས་

ཀང་། ཅེས་པས་མཚོན་ནས། ན་མཿ དང་ཏདྱ་ཐཱ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་མ་གཏོགས་

སོ། །ཡྱི་གེ་གསལ་བེད་གཞན་བརྩེགས་ན། ཞེས་སོགས་བཞྱིན་དུ་དཔུང་གཤྱིབས་

ཡྱི་གེ་དང་པོ་གཟུང་། ཞེས་མཁས་པ་ བུ། དག་འཆད་དོ། །རང་གྱི་སེ་པའམ་གཞན་ལ་

ཡང་ཅེས་པ་ལ་རྭ་དང་རྨས། དབངས་དང་གཞན་པའྱི་སེ་ཚན་གྱིས། ཞེས་པར་བས་ 

དོལ་འབང་། ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་དབངས་གསལ་གཉྱིས་ཏེ་

སྐེ་བའྱི་ཚེ་དབངས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ལས་སྐེས་པའྱི་མྱིང་བཏགས་པས་སྐེས་

ཁྱིམ་གྱི་ཡྱི་གེ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཐ་མལ་ས་ཆུ་ནུས་

མེད་ཕྱིར། ཞེས་པའྱི་རེས་སུ་མེ་ཡྱི་གྲོགས་ནྱི་རླུང་ཉྱིད་དེ། ས་ནྱི་ནུས་མེད་ཕྱིར་
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བཏང་སྙོམས། ཞེས་འགྱུར་མངས་སུ་འདུག་ཅྱིང་དགོས་པར་སང་སེ་འདྱིའྱི་རྒྱ་དཔེ་

འཆད་ཅེས་གསུང་ རང་། ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། ལས་དྲུག་གྱི་རྣམ་དབེ་སོན་པའྱི་རྒྱུད་ཚིག་དགོད་

པ་དང་དེའྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སར་ཡང་དེ་ཉྱིད་ལས་དང་པོའྱི་

ལས་རྣམས་དྲུག་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེ་སྔགས་ཀྱི་དང་གསལ་བེད་དམ་ཅེས་པ་ནས་

ལྷ་རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་ནྱི། །དེ་ཉྱིད་མཁས་པས་བཟུང་བར་བ། ཞེས་པ་སེའྱི་དོན་

ལས་དྲུག་ནྱི་འགྲེལ་པས་འཆད་ལ། ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུགས་རོ་རེའྱི་ཡྱི་གེ་བསྒྲུབས་ཏེ་དེའྱི་བཟླས་པ་དང་སྦྱིན་

སྲེག་བ་བའྱི་ཚུལ། གསུང་དང་སྐུའྱི་བཟླས་པ་དང་སྦྱིན་སྲེག་བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བ་བའྱི་དགྲ་གྲོགས་དང་ལས་ཀྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཤེས་པར་བས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། ཅེས་པ་ནས། བཟླས་པ་

དྲུག་འབུམ་དང་སྦྱིན་སྲེག་དྲུག་ཁྱི་བས་ཏེ་ཞེས་པའྱི་བར། ༀ་"ཧལཱཿ
1
ཕཊ། ཅེས་པ་ནྱི་

དབབ་པ་རྣམ་བཅད་སོང་པ་མནན་པའོ། །དེ་ནས་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྣམ་བཅད་

རླུང་གྱིས་མནན་ནས་སས་མནན་པའྱི་བར་བཞྱི་དང་ཐ་མ་ནྱི་སྤྱི་བོར་ཐྱིག་ལེས་

མནན་པ་སེ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ༀ་ཏ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༤བ༢ན།    བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༤ན།  
�ཿ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༢ན། ཧྭཱཿ 
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པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་རས་ས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། 

རྱིལ་ལུ་དང་མྱིག་སན་སྒྲུབ་པ་རལ་གྲྱི་ནས་གྲྱི་གུག་གྱི་བར་གྱི་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས་། རྱིལ་ལུ་སྒྲུབ་པ་དང་། མྱིག་སན་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རྱིལ་ལུའྱི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ནད་རྣམས་

འཕོག་པར་བེད་དོ་ཞེས་པ་རྱིལ་ལུ་སྒྲུབ་པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། སྔར་གསུངས་པའྱི་

ཆོ་ག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་དགྲ་གྲོགས་བརྩྱི་བ་དང་ལས་དྲུག་དང་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་བཟླས་

པ་སྦྱིན་སྲེག་རྣམས་སོ། །སྔགས་དོན་ནྱི། ༀ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཨཱཛྙཱ་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་བཀས་ཞེས་པའོ། །སྱིདྡྷ་གུ་ལྱི་"ཀཱཾ
1
་སཱ་དྷཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་རྱིལ་

ལུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་ཚུགས་ཤྱིག་པའོ། །དབང་ལེ་ལས་གསུངས་པ་གཉྱིས་ནྱི་སྔ་མ་ནྱི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ལྔ་པ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་པ་དང་ལྔ་བཅུ་པའྱི་རྐང་པ་

གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་སེ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནྱི་མྱིག་སན་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་མྱིག་

སན་གྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། སྱིད་དྷཉྫ་ནྱི་ས་དྷཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཅེས་པ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་མྱིག་སན་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་ཚུགས་ཤྱིགས་པའོ། །མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་

ནྱི་དབང་ལེར་གསུངས་སོ། །ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རལ་གྲྱི་ཡྱིས་རལ་གྲྱིའྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས་རྱིལ་

ལུ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་གའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། སྱིདྡྷ་ཁཌྒ་གྷཾ་སཱ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༤བ༦ན།  ཀཱཾ    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༣བ༥ན།  
ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༦ན༢ན།  ཀཱྱི



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཅེས་པ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་རལ་གྲྱི་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་ཚུགས་ཤྱིག་པའོ། །རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ལ་དང་པོ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་སྱིདྡྷ་རཏྣ་ས་དྷཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་

སོགས་སྦར་ནས་བཟླས་པར་བ་ལ། ལྷའྱི་ངེས་པ་གྲུབ་པའྱི་བཅུད་བཞྱིན་དུ་མདུན་དུ་

འཁོར་བ་རེད་ན་ཅེས་པའྱི་དོན་སྔ་མ་དག་སྐེ་བདུན་གྱི་རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་

གྲུབ་འདྱི་དག་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་པར་འགྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །སྐེ་བདུན་གྱི་ཤ་

རེད་ན་མ་སྒྲུབས་པར་ཡང་ཤ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལས་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་ལྟར་གཞན་གྱིས་

བསྒྲུབས་པའྱི་རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་རེད་ན་གཞན་མ་སྒྲུབས་པ་ལ་ཡང་དངོས་གྲུབ་འདྱི་

དག་འབྱུང་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་ཏེ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་མཁའ་ལྡྱིང་ལ་བརྟེན་པའྱི་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་པའྱི་བརྒྱ་པ་ནས་མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་

བཞྱི་ནྱི་གོ་ས་སེ་དེས་ན་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། ཞེས་པ་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། དུག་གྱིས་

ཟྱིན་པའྱི་ནད་གསོ་བ། མཁའ་ལྡྱིང་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གསོར་

རུང་མྱི་རུང་བརྟག་པ། གསོ་བར་རུང་བ་གསོ་བའྱི་ཆོ་ག །གསོ་བར་བ་བའྱི་དུག་གྱི་

ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕོ་ཉ་ལ་བརྟག་པ། ནད་པ་ལ་བརྟག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འཚོ་བ་སེ་འོག་ནས་འཆད་པའྱི་འཆྱི་གཟུགས་མྱི་རྒྱུ་བའྱི་དུས་སུ་ཕོ་

ཉ་འོངས་ན་ནད་པ་དེ་ནྱི་འཚོ་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཕོགས་སུ་འཆྱི་གཟུགས་གནས་ན་སོས་

ཟྱིན་འཆྱི་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཅེས་པ་ནས། ཕོགས་འདྱིར་མྱི་དེ་སོ་ཡྱིས་ཟྱིན་པ་སེ། 

ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། མྱིག་དང་ཁ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། ཅུང་ཟད་གྱུར་ན་

དེ་ནྱི་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བ་སེ། གསོར་རུང་ངོ་ཞེས་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདག་གཞན་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག །དུག་ནད་གསོ་བའྱི་ཆོ་

གའོ། །དང་པོ་ནྱི་དང་པོ་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག །ཅེས་པ་ནས། སྤོ་དང་བསྡུ་བའྱི་དབེ་བས་

སོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ས་ཆུ་སོགས་ནྱི་ལ�་ཨུ་ར�་ཨྱི་ཨ་རྱིགས་ལྔའྱི་ས་བོན་ཏེ་ལྷག་མ་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འདམ་བུ་བསྣུན་པ་དང་ཡྱི་གེ་བསྒོམ་པས་གསོ་བ། ཐྱིག་

ལེ་བསྒོམ་པ་དང་སན་གྱིས་གསོ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྒྱལ་བ་ཞེས་གྲགས་ཞེས་པ་ནས། 

རྐང་པར་གནས་པས་ངེས་པར་དུག་ནྱི་གཅོད་པར་བེད། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། རྒྱལ་

བ་ཞེས་གྲགས་པ་སོར་མོ་ཤྱིན་ཏུ་མཉམ་པའྱི་འདམ་བུ་ཅེས་པ་རྱིང་ཐུང་ལ་སོར་

བཞྱི་ཡོད་པའྱི་འདམ་བུའོ། །སའྱི་ས་བོན་ཨ་ཡྱིག་དང་། མཁའ་སྐེས་ཧ་དང་། ཆུ་ཝ་

དང་། རྩེ་མོ་ཅན་ནྱི་མེ་སེ་དེའྱི་ས་བོན་དང་། རླུང་གྱི་ས་བོན་ཡ་སེ་འོག་མ་སོང་པ་དང་

ས་གཉྱིས་ཀང་སྔ་མ་དང་འད་ལ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐྱིག་ལེ་སྒོམས་པས་གསོ་བ་དང་སན་གྱི་སྦོར་བས་གསོ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དཔྲལ་བར་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་ཡྱིས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། ཁ་དོག་སེར་

པོས་རེངས་པར་བེད་ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚ་བ་གསུམ་པོ་སྦར་བའྱི་སོང་བུ། ཅེས་པ་ནས། རྱིམས་དང་བརྟན་

དང་ལྟོས་འགྲོའྱི་དུག་ནྱི་ངེས་པར་འཇོམས། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། ལྒ་སོད་པྱི་པྱི་ལྱིང་ནྱི་

ཚ་བ་གསུམ་མོ། །ཊཾ་ཀ་ཎ་ནྱི་འགྱུར་གཞན་ ཇོ། དུ་ཚ་ལ་རུ་བསྒྱུར་རོ། །ཛཱ་ཏྱི་ནྱི་ས་

མ་དང་། བཛྲི་ནྱི་ཤྱི་ཁཎྜ་དང་། གཞོན་ནུ་སྔོ་སན་ཀུ་མ་རྱི་དང་། ལང་ག་ལྱི་ཤོག་ཤྱིང་

དང་། པཧྱི་ནྱི་ཚངས་པའྱི་ཤྱིང་སེ་ཆོས་ཀྱི་སོང་བུ་དང་།ཀྵཱ་རོ་ནྱི་ཡ་བཀྵ་ར་དང་། ཨ་
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ཤྭ་གན་དྷ་ཏའྱི་དྱི་སེ་རྟ་བོན་པ་དང་། ཉྱིན་མོར་བེད་པ་ནྱི་ཨརྒའྱི་ཤྱིང་དང་བནྡྷ་ཀར་

ཀོ་ཊྱི་ནྱི་མཁན་པ་འབས་བུ་མེད་པ་སེ། དེ་དག་གྱི་སྦོར་བས་འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པ་

བཞྱི་འཇོམས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་གསོ་བར་བ་བ་དུག་གྱི་ངེས་པ་ལ་གཉྱིས། འཆྱི་གཟུགས་རྒྱུ་བའྱི་ཆུ་

ཚོད་བརྟག་པ། དུག་དང་ཀླུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཟའ་བདུན་

གྱི་མཐའྱི་འཆྱི་གཟུགས་བརྟག་པ། ཐུན་མཚམས་བཞྱི་པོའྱི་དབུས་སུ་རྒྱུ་བའྱི་འཆྱི་

གཟུགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཉྱི་མ་ལ་སོགས་གཟའ་བདུན་དག་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། མཚོན་གྱིས་ཕུག་

པ་གཤྱིན་རེའྱི་གྲོང་ཁེར་འགྲོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་གཟའ་བདུན་པོ་ཞག་གང་ལ་འཆར་

བའྱི་བདུན་ཆའྱི་མཐར་འཆྱི་གཟུགས་རྒྱུ་སེ་དེ་རྱི་མོས་བརྟག་པ་ལ་འགོད་པའྱི་གཞྱི་

བདུན་ནྱི་མཁའ་དུས་མཁའ་དང་བུག་པ་ཞེས་སོགས་འོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་ཆུ་ཚོད་

རྣམས་ཏེ་ཉྱིན་ཞག་བདུན་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་པ་གཟའ་བདུན་གྱི་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལ་མཉམ་པོ་བདུན་མ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ལྟར་ཉྱི་མའྱི་མཁའ་དུས་ཏེ་ཆུ་

ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ་བདུན་གྱིས་ཐོབ་པ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད། ཆུ་སྲང་སོ་བཞྱི་དབུགས་གཅྱིག་

དབུགས་ཀྱི་བདུན་ཆ་ལྔ་སེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷག་མ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལའང་ཤེས་

པར་བས་ནས་བརྩྱིས་པ་ན་སེན་པ་རོགས་ཤྱིང་ཉྱི་མ་འཆར་བའྱི་བར་དེར་སོང་པ་སྒ་

གཅན་རྱིགས་ལྡན་མའྱི་རང་བཞྱིན་འཆྱི་གཟུགས་ཆུ་ཚོད་ཕེད་རྒྱུ་སེ་དེའྱི་དུས་སུ་

སྦྲུལ་དང་རྩེ་བར་མྱི་བ་ཞྱིང་བརྟན་གཡོ་སྦར་བའྱི་དུག་གསུམ་བཟའ་བར་མྱི་བ་བའྱི་

དོན་ཏེ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །
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མཁས་པ་ རང་། དག །དུས་དག་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་བརྟག་པ་ལ་གཉྱིས་སུ་བས་ཏེ་

ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་འཆྱི་བདག་གྱི་ཆུ་ཚོད་བརྟག་པ་ནྱི་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་ལ་ཉྱི་མ་ལ་

སོགས་བདུན་གྱི་རེས་གཟའ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་དང་པོར་བས་ཏེ་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་

བདུན་གྱི་ཆ་ཅུང་མེད་པའྱི་ཚད་དུ་རྒྱུ་ཞྱིང་དེ་ཡང་སེན་པ་རོགས་ཤྱིང་ཉྱི་མ་མ་ཤར་

བའྱི་བར་དུ་འཆྱི་གཟུགས་ཏེ་འཆྱི་བདག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཆུ་ཚོད་ཕེད་རྒྱུའོ། ཞེས་

གསུང་ངོ་། །བཞྱི་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ལ་མཁའ་དུས་མཁའ་བུག་སོགས་བདུན་དུ་བས་པ་

འགོད་གཞྱི་ རང་། སེ། དེ་ལ་བདུན་གྱིས་བགོས་པའྱི་ཐོབ་ནོར་ཉྱི་མའྱི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་

རེས་འབངས་དང་བཅས་པ་སོགས་བདུན་འབྱུང་ལ། བདུན་པོ་བསོམས་པ་ན་ཆུ་

ཚོད་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་ཉྱི་མའྱི་ལོངས་སྤོད་སོགས་བདུན་པོ་རེ་རེ་ཞྱིང་ཉྱིན་

ཞག་གྱི་བདུན་ཆའོ། །ཁ་ཅྱིག་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཐུན་མཚམས་གཉྱིས་

བསོམས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཆུ་སྲང་བཅོ་ལྔའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཉྱི་མ་གུང་དང་མཚན་མོ་ཕེད་ལ་ཉྱིན་མཚན་དུས་སུ་ཅེས་པ་ནས། 

ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་དུས་སུ་ཡང་དག་རྱིག་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ན་སྒ་

གཅན་གྱི་གདོང་རང་ལ་ཕོགས་པའྱི་ཐུན་མཚམས་བཞྱིའྱི་དབུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་རེ་ངོས་

བཟུང་ནས་དེ་སོང་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འཆྱི་གཟུགས་རྒྱུ་བའྱི་གཟའ་དང་ཀླུ་བདུན་གྱི་ཉྱིན་ཞག་

བཤད་པ། ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དང་ཁ་དོག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཉྱི་མ་ལ་ནྱི་སེ་གཟའ་ཉྱི་མ་དང་ཀླུ་མཐའ་ཡས་གཉྱིས་ལོངས་སྤོད་པའྱི་

དུས་ནྱི་ཉྱིན་དང་མཚན་མོའྱི་དུས་སུ་ཉྱིན་མོའྱི་དང་པོའྱི་ཆ་ལྟ་བུར་འད་བ་ལའོ། །དེ་
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ཕྱི་ནས་གཟའ་ཟླ་བ་དང་ཀླུ་རྱིགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལོངས་སྤོད་པ་

ཅན་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་ལྟོ་འཕེ་རྣམས་དག་གཟའ་བདུན་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བས་འཆར་བར་

འགྱུར་བ་ལས་དུག་གྱི་རྱིགས་ཤེས་སོ། །སྔ་མ་ དོལ་དོལ་འབང་། དག །རྐང་པ་དང་པོས་

ཉྱིན་ཞག་དང་པོའྱི་ཆ་ལ་ཉྱི་མ་ལོངས་སྤོད་པར་བཤད་པ་འདྱིས་ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་

རེས་གཟའ་གང་ཡོད་དང་པོར་འདོད་པ་བཀག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་འགོག་པ་

མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུད་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཉྱི་མ་མཐའ་ཡས་གཉྱིས་ལོངས་སྤོད་འད་

བར་སོན་པའྱི་མཚོན་བེད་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མྱིན་ན་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་

ཐོ་རངས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ངོས་བཟུང་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོག་པ་སོགས་གནོད་བེད་

ཤྱིན་ཏུ་མང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔར་བདུན་གྱིས་གང་ལ་དགོད་པར་གསུངས་པའྱི་འགོད་

གཞྱི་ནྱི་ཉྱི་མ་ལ་མཁའ་དུས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་དང་ཟླ་བས་མཁའ་དང་བུག་པ་སེ་

དགུ་བཅུ་དང་བཀྲ་ཤྱིས་ལ་མཁའ་མདའ་སེ་ལྔ་བཅུ་དང་། གཟའ་ལག་ལ་མཁའ་དུས་

ཏེ་བཞྱི་བཅུ་དང་། ཕུར་བུ་ལ་མཁའ་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། པ་སངས་ལ་མཁའ་རྱི་སེ་

བདུན་ཅུ་དང་སེན་པ་ལ་མཁའ་མེ་སེ་སུམ་ཅུ་དག་གྱི་ཆུ་ཚོད་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ཉྱི་

མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ལས་ཀང་གདེངས་ཅན་ནོར་ཏེ་ཀླུ་དག་གྱི་ལོངས་སྤོད་དང་

གཟའྱི་ལོངས་སྤོད་ཀྱི་དབེ་བས་དྲུག་གྱི་རྱིགས་ཤེས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །མཐའ་

ཡས་སོགས་ཉྱི་མ་སོགས་དང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦར་ཏེ། དབངས་འཆར་ལས། ཉྱི་མ་

མཐའ་ཡས་ཟླ་བ་ལ། །ནོར་རྒྱས་མྱིག་དམར་འཇོག་པོར་དན། །གཟའ་ལག་སོབས་

ཀྱི་རྒྱུ་ཞེས་བ། །ཕུར་བུ་པདྨ་པ་སངས་ནྱི། །པདྨ་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བ། །སེན་པ་

དུང་སྐོང་ཤེས་པར་བ། ཞེས་དང་། བརྒྱད་པ་རྱིགས་ལྡན་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ར་ཧཱུ་དག་
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པོའྱི་གཟའ་རུ་འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་ངོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། མཐའ་ཡས་རྱིགས་ལྡན་ཞེས་པ་ནས། འཛིན་མ་རླུང་དང་ནམ་

མཁའྱི་ཁམས། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཐར་སྐེས་ནྱི་གདོལ་པ་སེ་དེའྱི་རྱིགས་རྒྱལ་བ་

དང་རྣམ་རྒྱལ་གཉྱིས་སོ། །མཐའ་ཡས་དང་རྱིགས་ལྡན་ཁ་བའྱི་མདོག་ཆུའྱི་ཁམས་

སུ་འཇོག་པ་ལ་སོགས་པ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་མཁའ་ལྡྱིང་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། མཁའ་ལྡྱིང་ཞེས་པ་རྐང་པ་ནས་ནྱི་

ཅེས་པ་ནས། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མཁའ་ལྡྱིང་དབང་པོ་བསྒྲུབ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། དེ་ཉྱིད་ལྔ་ཡྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་ནྱི་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔའྱི་རྒྱས་གདབ་བོ། །དེའྱི་ཕག་

རྒྱ་ནྱི་གཏོར་མ་སྦང་བའྱི་སབས་ལྟར་རོ། །སྔགས་ནྱི་ༀ་པཀྵྱི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྱི་པཀྵྱི་

ནྱི་འདབ་ཆགས་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལས་ས་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་གསུམ། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་འཕྲུལ་

འཁོར། གཤྱིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར། འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་

རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཁོར་ལོ་བྱི་བ། ཡྱི་གེ་དགོད་པ། ལས་སོ་སོའྱི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

འཕྲུལ་འཁོར་བྱི་བ་ལ་ཟླུམ་སོར་དྲུག་གོ །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལ་འདབ་མ་བཞྱིའྱི་དབུས་སུ་བསྒྲུབ་བའྱི་མྱིང་ངོ་། །རྱིག་བེད་

ཅེས་པ་འདབ་མ་བཞྱི་ལ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་སེ་བཛྲ་ཏྱིཀྵྞ་ལ་སོགས་པ་ཡྱི་གེ་

རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། བདག་གྱི་སྙྱིང་པོ་ནྱི་འཇམ་
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དཔལ་གྱི་སེ། བཛྲ་ཏྱིཀྵྞ་རོ་རེ་རྣོན་པོ་དང་དུཿ ཁཙྪེ་ད་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གཅོད་པ་དང་

པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞེས་པ་དང་། མུརྟ་ཡེ་ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་ནྱི་སྐུ་ལ་ཡེ་

ཤེས་དང་། བ་གྱི་ཤྭ་ར་ནྱི་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་གོ །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་བདག་ཉྱིད་འཕྲུལ་འཁོར་དབང་གྱི་ལེའུ་

ལས་གསུངས། ཞེས་པ་ནས། ཞྱི་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་པ་ནྱི་

ཞྱི་བ་སོགས་ལ་སྙྱིང་པོར་རྐང་པ་དང་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། "སྔགས
1
་ཆེན་སྒྲུབ་པར་བ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ངེས་པའོ། །དེ་ཡང་འཁོར་

ལོ་ཕྱི་མའྱི་སྙྱིང་པོ་དགོད་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་དུ་

རྱིགས་སོ། །མཁས་པ་ བུ། དག །འཕྲུལ་འཁོར་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རཾ་ཝཾ་ཡྱིག་གྱིས་

བསོར་བར་བའོ། ཞེས་པ་ལ་སྔ་མ་ཁ་ ཐར་ལོ། ཅྱིག་རྒྱ་ཡྱིག་གྱིས་ཝ་གཅྱིག་གྱི་ནང་

དུ་ཚུད་པར་འདོད། ཁ་ རོང་སོན། ཅྱིག་ཝ་ཡྱིག་གྱི་ཕེང་བས་བསོར་བར་འདོད་དེ། ཡྱི་

གེས་བསོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་གཤྱིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ནྱི་ད་ནྱི་གཤྱིན་རེ་མཐར་བེད་ཀྱི་

འཕྲུལ་འཁོར་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་བཞྱིན་ཏེ་གཤྱིན་

རེ་མཐར་བེད་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་ བུ། 

དག །ཤར་དུ་མའོ་ཞེས་པ་ལ་བ་མ་ རོང་། རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་པའྱི་གསུང་གྱིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཞལ་ལྷོ་ལ་བསན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ལྷོ་ལ་ཤར་དུ་བས་པ་ཡྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༧ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༧བ༡ན།  
སྔགས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༩བ༡ན།  སྱིགས
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གསུང་བ་ལེགས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འབྱུང་

བས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་གནས་མྱིན་པའྱི་ལོག་པར་རྟོག་པ་སེ་ཕོགས་སྤྱིའྱི་ལྷ་

དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིས་བདེ་མཆོག་གྱི་སབས་

སུ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཤར་སྒོ་ན་གནས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མའྱི་ཕག་ལྷོ་སྒོ་ནས་བེད་

པར་བཤད་དེ་ནོར་བས་ཀུན་ཏུ་ཁེབས་པས་བས་སོ། །ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་

དྲུག་གྱི་སབས་ལྟར་བ་བ་ནྱི་ཞྱི་བ་སོགས་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་

བསོར་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ། འདྱིར་"ཧྲཱྱིཿ ཥྱིཿ 
1
ཞེས་པ་དང་ཧཱུཾ་གཉྱིས་འབྱུང་

བ་གཤེད་སོར་གཞན་གྱི་སྔགས་བཏུ་དང་མྱི་འད་བར་འབྱུང་བ་ནྱི་རྒྱུད་སོ་སོའམ་

ཡང་ན་རྒྱ་དཔེ་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་དུ་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ནྱི། ད་ནྱི་འཇམ་དཔལ་གྱི་

འཕྲུལ་འཁོར་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་

པ་སེ་འཕྲུལ་འཁོར་དྱི་བའྱི་ཆོ་གའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཧཾ་དང་སཾ་གཉྱིས་ནམ་མཁའ་དང་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཡྱིན་པའྱི་སོབས་ཀྱི་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་ང་རུ་བཀག་པར་བ་

ལ། བདག་པོ་ཅེས་པ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ཏེ། བདག་གྱི་ཤེས་རབ་ཅེས་པའྱི་ཟླ་སོབས་

ཀྱིས་སོ། །སྔགས་དོན་ལ་ཤྲྱི་ནྱི་དཔལ་དང་བཛྲ་གྷོ་ཥ་ནྱི་རོ་རེའྱི་དབངས་སམ་གྷོ་

ཥ་ནྱི་མགོན་པོ་ལ་ཡང་འགྲོའོ། །ས་མན་བྷ་ད་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། ཤཱན່་ཀུ་རུ་ཀུ་

རུ་ནྱི་ཞྱི་བར་མཛོད་མཛོད། ལྷག་མ་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༧བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༡ན།  ཧྱིཿ 
ཥྱིཿ     ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༠ན༡ན།  ཧ�ཿ ཥ�ཿ 



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་ནྱི། དེ་

ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་ཅེས་པ་ནས། དབང་གྱི་ལེའུར་ཁ་བསང་སེ་

བརོད་ཟྱིན་ཏོ། ཞེས་པའྱི་གོ་ས་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། མཆོག་གྱི་ལམ་དང་ལམ་ཐུན་

མོང་བ་བཤད་པ། དབང་བསྐུར་ཏེ་རྱིམ་གཉྱིས་བསྒོམ་ཚུལ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། གནས་པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་བཤད་པ། གནས་པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུ་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་། རྱིག་

བེད་ཀྱི་མཐའ་གསང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་པ། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་

པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་དྲུག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མངོན་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ། ཕན་ཚེགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་པ། སྲོག་རྩོལ་གྱི་

བོགས་འབྱིན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཞོམ་དུ་མེད་སྒའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ནཱ་དས་མཚོན་པ་

སྙྱིང་ཁའྱི་ཕོགས་ན་ཡོད་པ་མྱིའྱི་མཆོག་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་བའྱི་བུ་གས་ཐོབ་པ་

སེ་རྣ་བའྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་མྱི་ཡྱི་སེམས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། 

རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་བསྒོམ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་རྣམ་ཤེས་ནྱི་དེ་དག་གྱི་བསམ་པ་

ཡང་ཤེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཅེས་བཤད་དགོས་པར་མངོན་ཏེ་ཚིག་དོན་ས་བ་ལྟར་སང་

ཡང་གཏྱིང་ཕྱིགས་པ་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །མཁས་པ་ རང་། དག །སྙྱིང་ཁའྱི་སྒ་དེ་དང་

སེམས་གཅྱིག་ཏུ་སྦར་བ་ནྱི་ཡུལ་སྒ་དང་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པ་སེམས་དང་

སྲོག་རླུང་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་སེ་དེའྱི་དབང་གྱིས་སྒ་

ཀུན་དང་གཞན་སེམས་ཤེས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཐོབ་བོ་ཞེས་སྨྲའོ། །གཞན་ ངམ། དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཞོམ་དུ་མེད་པའྱི་སྒ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་སྙྱིང་ཁ་སེ་ལྟེ་བ་ན་ཡོད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

སྒ་མཆོག་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་པ་དེར་རྣལ་འབོར་པའྱི་སེམས་སྦར་ཞྱིང་

གོམས་པར་བས་པས་མངོན་ཤེས་འགྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་ཅུང་

ལེགས་པར་སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བཀྲེས་སོམ་འཕོག་པའྱི་རླུང་སྦོར། འཆྱི་མེད་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་

པ། དུད་གཟུགས་དང་གཏེར་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅྱིང་བ་ཅེས་པ་

ནས། སྤོ་བ་བེད་པ་ཡྱིས་ཀང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། སོ་དག་རེག་པ་མྱིན་པར་

བས་ལ་ལྕེ་ཆུང་ཐུར་དུ་བསན་པ་ལ་ལྕེའྱི་རྩེ་མོ་རེག་པར་བས་ཏེ། ཁ་ནྱི་ཅུང་ཟད་རྣམ་

པར་ཕེ་བ་ཡྱིས། ཕྱི་རོལ་རླུང་དག་བཀུག་སེ་དེ་དང་ལྕེ་ཆུང་ལས་འཛག་པའྱི་བདུད་

རྩྱིར་བཅས་པ་ལྟེ་བའྱི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་མགྲྱིན་པར་འཐུངས་པ་ཡྱིས་ཀུན་

ཏུ་གདུང་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་ནྱི་བཀྲེས་དང་སོམ་པ་འཕོག་ཅྱིང་མཆོག་གྱི་ལུས་ལ་དུག་

ཀང་འཕོག་པ་དང་ཀང་ཡྱིག་གྱིས་དུས་མྱིན་པར་འཆྱི་བ་ཡང་འགོག་གོ །དཔྲལ་བར་

རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ལྟེ་བར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་དབངས་

བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་བདུད་རྩྱི་སྤོ་བ་བེད་པ་བསྒོམས་པ་ཡྱིས་

ཀང་སྔར་བཞྱིན་བཀྲེས་སོམ་སོགས་འཕོག་པ་ཡང་ངོ་སེ་བེད་དོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག་ལྟེ་

བའྱི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་ནྱི་མགྲྱིན་པ་དང་སྙྱིང་ཁའྱི་ལྟེ་བའྱི་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁ་ཡང་བཀབ་སེ་ཅེས་པ་ནས། འཆྱི་བ་མེད་པ་ཉྱིད་ཀང་སེར། 

ཅེས་པའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ལ། ལུས་གནད་ཙོག་པུའམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གང་རུང་གྱིས་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འདུག་སེ་སེང་གྱི་སྲོག་རླུང་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་དོད་ཤས་ཆེ་

བའམ་ཐྱིག་ལེ་འཇུ་བས་དྱི་མ་མེད་པའྱི་གློག་དང་མཚུངས་པའྱི་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་ལྟེ་

བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིར་ཁ་སྦོར་བས་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་སོགས་པར་བསྒོམས་པས་ཟླ་བ་གཡོན་གྱི་

རླུང་དང་ཉྱི་མ་གཡས་ཀྱི་རླུང་མེ་སེ་དྷཱུ་ཏྱིར་རོ་མཉམ་པ་སེ་ལྟེ་བའྱི་བུམ་པ་ཅན་གྱིས་

ཕན་ཡོན་དེ་དག་འདེན་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དུད་གཟུགས་ཀྱིས་གཏེར་བརྟག་པ་"དང་།
1
གྲྱིབ་

གཟུགས་ཀྱིས་གཏེར་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཉྱི་མ་ལས་ནྱི་གཞན་དུ་ཕོགས་ཏེ་ཅེས་

པ་ནས། ས་ལ་གནས་པའྱི་གཏེར་ནྱི་ས་ཡྱི་བུ་གར་མཐོང་ཞེས་པའྱི་བར་ཤྱིན་ཏུ་གོ་

ས་ལ། སྔ་མ་ རང་དོལ་སོགས། ཕལ་ཆེར་འདྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སོགས་ཆོག་ཏུ་འདོད་

ལ། ཁ་ ངམ། ཅྱིག་ལྷའྱི་མྱིག་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་བེད་མོད། དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་

ལེགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡང་ན་ཤྱིང་གྱི་གྲྱིབ་མར་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་སེ་གོ་

སའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། བོགས་འབྱིན་གྱི་བཙན་ཐབས་དངོས་དང་། བཙན་

ཐབས་ཀྱི་འབས་བུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ནུས་མ་སེ་སྲོག་རླུང་གང་ཞྱིག་ལྟེ་བའྱི་དབུས་ནས་གཞན་ཕྱི་རོལ་

གྱི་གནས་སུ་ས་སྒོ་ནས་ཕྱི་སྒོར་ས་རླུང་སོར་བཅུ་གཉྱིས། ཆུ་རླུང་བཅུ་གསུམ། མེ་

རླུང་བཅུ་བཞྱི། རླུང་གྱི་རླུང་བཅོ་ལྔའྱི་མཐའ་དང་ནམ་མཁའྱི་རླུང་ཆ་སེ་བཅུ་དྲུག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༨བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༩བ༢ན།  
དང་།     ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༡བ༡ན།  དང་ནྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱི་མཐར་འགྲོ་བ་དེ་ནྱི་ཧཱུཾ་གྱི་སྒ་བརོད་དེ་སྲོག་ཐུར་སྦར་བས་ལྟེ་བར་འགོག་པ་

དང་བཅས་པའྱི་ཐུར་སེལ་དང་འདེས་པའྱི་རླུང་མེའྱི་རང་བཞྱིན་དྱི་མེད་གློག་དང་

མཚུངས་པ་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱུ་བ་མེད་པའྱི་དབྱུག་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ལངས་པ་

ཡང་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ནྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་བར་དུ་ངེས་པར་གཡས་

གཡོན་དུ་རྒྱུ་བས་དམན་ཅྱིང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ནས་ལྟེ་བར་ཕུག་སེ་རོལ་

པའམ་བགྲོད་པས་དབུ་མའྱི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ལས་བསྐོད་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་གཙུག་ཏོར་གྱི་

འཁོར་ལོའྱི་བུག་པར་རླུང་བཙན་ཐབས་ཏེ་སོབས་དག་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགྲོ་སེ་དེར་

ཕྱིན་ནས་ཚངས་བུག་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ནྱི་པགས་པ་དག་ལ་གློག་གྱི་མེ་དང་མཚུངས་པ་

གེན་དུ་བསྐུལ་བས་ཁབ་བཞྱིན་རེག་ཅྱིང་ཕུགས་ནས་འགྲོ་སེ་དབྱུག་པའྱི་གཟུགས་

ཅན་ལངས་པ་དེའྱི་དུས་སུ་འོག་ཐུར་དུ་སེལ་བའྱི་རླུང་མཆོག་གྱི་བཙན་ཐབས་ཏེ་

སབས་དག་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྟེ་བའྱི་སེང་གྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ལམ་དུ་བསྐུལ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བསྐུལ་བས་གཡས་གཡོན་ཟུང་གྱི་རླུང་དག་དབུས་སུ་བཅུག་

ནས་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་ནྱི་གཙུག་ཏོར་ཕུག་ནས་མཆོག་གྱི་གྲོང་

ཁེར་ནྱི་ལུས་ཏེ་ལུས་གཞན་ཉྱིད་དུའམ་མཁའ་སྤོད་དག་ཏུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར་རང་གྱི་ཡྱིད་ལ་བདེ་སོང་དབེར་མྱི་ཕེད་པའྱི་རོ་རེ་རབ་ཏུ་སད་ཅྱིང་མངོན་དུ་གྱུར་

པའྱི་ནུས་པས་ཡུལ་དང་བཅས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་ཉྱིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་སར་ཡང་

ནཱ་ད་གོམས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམ་པ་དག་གྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྐེད་པའྱི་

ཐབས་ཡྱིན་པས་ས་ཚོགས་ཡུམ་མོ། ཞེས་པ་སེ་ནུས་མ་གང་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནས་འདྱིའྱི་



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བར་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ལེགས་པར་སང་བས་མཁས་པ་ རང་། དག་གྱི་བཞེད་པ་བཀོད་པ་སེ། 

རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས་ཀང་། གཞུང་འདྱི་དག་སོང་གཟུགས་མཐོང་ཡང་སྲོག་མ་ཆྱིངས་

པས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་མ་སྐེས་ན། ནཱ་ད་གོམས་པས་བཙན་ཐབས་སུ་རླུང་

དབུ་མར་འབབ་པར་བེད་དགོས་པས་དེའྱི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པས་

སོ། །མཁའ་ལ་སྤོད་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པའྱི་སབས་སུ་མཁའ་སྤོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

བརྒྱད་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་གསུངས་པ། གཟུགས་ཕ་བ་དང་རགས་པ་ཡང་བ་སོགས་

ལ་སྔ་མ་ རང་ངམ། དག་གྱིས་བཤད་དོ། །

ཁ་ཅྱིག །དེ་བརྒྱད་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མཁའ་སྤོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདྱིའྱི་མཁའ་སྤོད་ནྱི་བཙན་ཐབས་འདྱིས་དངོས་སུ་དངས་པའྱི་འབས་བུ་ལ་བ་

དགོས་ལ། དེའྱི་མཁའ་ནྱི་སབས་སོབས་ཀྱིས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནམ་མཁའ་སེ་མཁའ་སྤོད་སྤྱི་

ཙམ་པ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་འདྱིས་དངོས་སུ་འདེན་པར་མ་ངེས་སོ། །དེས་ན། དེ་

ལྟར་ཡྱིད་ལ་རོ་རེ་སད་པ་སོགས་ཀང་འདྱི་ལྟར་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡྱིད་ལ་ནཱ་ད་

གོམས་པས། རོ་རེའྱི་རྩ་དྷུ་ཏྱིས་རབ་ཏུ་སད་པས། ཡྱིད་དེའྱི་ཡུལ་རླུང་དང་བཅས་པ་

དྷཱུ་ཏྱི་དེའྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྱི་རླུང་དབུ་མར་ཆྱིངས་

པ་ཞེས་བའོ། །གཟུགས་ཕ་བ་སོགས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མཁའ་སྤོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་སྨྲ་

བ་ནྱི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་ལ་མང་དུ་མ་སྦངས་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་"མཆོག
1
་སྦྱིན་དང་རྱིག་བེད་ཀྱི་མཐའ་གསང་བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གནས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༦༩བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༠བ༦ན།  
མཆྟོག    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༢བ༤ན།  མཆྟོད
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པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བདེ་ཆེན་འདེན་པའྱི་ཕག་རྒྱ་བཤད་པ། བདེ་བ་

ཆེན་པོ་སོགས་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་སྦར་བ། ཕག་རྒྱ་སྦྱིན་

པའྱི་ཕན་ཡོན་དང་། མ་བྱིན་པའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་སང་བང་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཕག་རྒྱ་སྒྱུ་མའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱི་དོན་

ལ། མཁས་པ་ རང་། དག་ཕག་རྒྱ་སྒྱུ་མའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྱི་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀྱི་ཆོས་ལས་འདས་པས་ཡོད་པའང་མ་ཡྱིན། སྦོར་དྲུག་བསྒོམས་པས་ཡྱིད་

དང་ཕྱི་རོལ་ནམ་མཁའ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་སེ་བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་ལས་འདས་

པ་ཡོད་པ་མྱིན་ཤའྱི་མྱིག་ལ་སོགས་ལ་གསལ་པོར་སང་བས་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་མེ་

ལོང་དག་ལ་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་ཏེ། རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རང་བཞྱིན་

གྱི་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་འོད་གསལ་བས་སང་བར་བེད་ཅྱིང་ཐྱིག་ལེ་འཕོ་བའྱི་དྱི་མེད་

ཅེས་པ་ནས་ཕྱི་སོད་དང་ནང་ལུས་ལ་ཁབ་བ་བ་བེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་དབེར་མེད་ཀང་

གཟུང་འཛིན་གྱི་འབེལ་བ་མ་ཆད་བར་དུ་ཐ་མལ་གྱི་དབང་པོས་མྱི་མཐོང་ཞྱིང་ཡུལ་

རྡུལ་ཕ་རབ་དང་བལ་བ། རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་ཙམ་ནྱི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་

གནས་པ་ཡྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དྱི་མ་ལས་འདས་པའྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལ་ནྱི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དག་གྱིས་འཁྱུད་དེ་ཕག་ཆེན་དེ་ཉྱིད་འགྲོ་བ་དུ་མ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་ཀང་ཐ་སྙད་མེད་པ་དེ་ནྱི་གཅྱིག་པུའོ་ཞེས་གསུང་

ངོ་། །གཞན་ ངམ། དག །ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་དང་འད་བ་ལ་ཡྱིད་དབུ་མ་དང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

ནམ་མཁའ་ཞེས་དང་། འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་གསུམ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་
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སང་བར་བེད་ཅེས་དང་། ཕྱི་རོལ་ནམ་མཁའ་དང་ནང་ལུས་ལ་སང་མྱི་སང་གྱི་དབེ་

བ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་དུ་སང་བ་ཞེས་དང་། མཁའ་ལ་རྩེ་གཅྱིག་པའྱི་སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་ཞེས་སོགས་སྨྲའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་མང་པོ་ཡྱིན་ལ་ས་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་

ཏེ་དགག་སྒྲུབ་རེ་ཤྱིག་བཞག་ལ། རང་ལུགས་ནྱི་ཡེ་ལེར་པདྨ་དཀར་པོས་བཤད་པ་

ཅུང་ཟད་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་དེར་བརོད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྙྱིང་ནྱི་རྟོག་པ་དང་བཅས་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱི་དོན་ལ། 

མཁས་པ་ རང་། དག །སྙྱིང་ནྱི་གཡོ་སྒྱུ་ལ་སོགས་རྟོག་པ་དང་བཅས་ལས་ཀྱི་ཕག་

རྒྱ་འདྱི་དང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སོགས་སུ་བརྟགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་

འདོད་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་ཡྱིན་པས་བཏང་བར་བ་བ་སེ་ཡང་

དག་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སད་དུ་རྒྱལ་བ་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཕུང་པོ། མཆོག་གྱི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་བསྐེད་མ། ཕུང་སོགས་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པས་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་རྣམ་རྟོག་དང་འཛག་པའྱི་དྱི་མས་ཀང་གོས་པ་མེད་པ། རྒྱུ་དང་བལ་བའམ་དགོས་

པ་མེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པས་མཁའ་མཉམ་མ་རྱིག་སེལ་བས་མུན་བཅོམ་བརྟན་

གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་བགྲོད་བ་བརྩེགས་

པའྱི་ལུས་སམ་ཕུང་པོར་གནས་ཀང་དེ་ལས་ཀང་མ་སྐེས་པའོ། །ནམ་མཁའ་ལས་

བྱུང་རང་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གཟྱི་བརྱིད་ཐྱིག་ལེ་འཕོ་བའྱི་སྲྱིད་པའྱི་དྱི་མ་འཕོག་ཅྱིང་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རེས་སུ་རྱིག་པ་བསྒོམ་པར་བ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །

གཞན་ ངམ། དག་ཕལ་ཆེར་དེ་དང་འད་བ་ལ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མཆོག་

གྱི་ཕག་རྒྱ། འཕོ་བའྱི་བདེ་བས་སངས་པ་དྱི་མས་གོས་པ་མེད་པ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཆོས་
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"མྱིན
1
་པས་སྐེ་འཇྱིག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་ཅྱིང་མཐའ་དང་བལ་བས་

མཁའ་མཉམ་ཅེས་དང་། སྒྱིབ་བལ་གྱི་ཆོས་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་ཁབ་བེད། བརྩེགས་

པ་ནྱི་བདེ་སོང་ངམ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ནམ། དཔང་ལོ་ལྟར་ན་ཐེར་ཟུག་སེ་མྱི་འགྱུར་བ་

དང་ཡེ་ཤེས་གཟྱི་བརྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གསལ་བའམ། བེམ་པོ་མྱིན་

པའམ། ཡང་ན་གཟྱི་བརྱིད་མེ་སེ་རྡུལ་བསྲེག་པའོ། ཞེས་སྨྲའོ། །ལུགས་དེ་གཉྱིས་ཀས་

ཀང་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྐེ་འཇྱིག་དང་བལ་བ་དང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་སོང་གྱི་ཆ་ལ་བསམ་ན་རུང་གྱི་གཞན་དུ་

ན་གྲངས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་ཐ་ཆད་པའོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཕག་རྒྱ་གཞན་

གཉྱིས་ལས་ཁད་པར་དུ་འབེད་པའྱི་ཁད་ཆོས་འདྱི་དག་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་རང་

གྱི་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་བཤད་དུ་རུང་སེ། འགྱུར་བ་མེད་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་འདེན་པས་སམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐེ་འཆྱིས་འགྱུར་བ་མེད་པའོ། །མཁའ་མཉམ་

ནྱི་མཉམ་གཞག་ཏུ་རྱིགས་འད་མྱི་ཟད་པའམ་སྐུ་ཐུགས་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་རོ་མཉམ་

པ་དང་ཁབ་བེད་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པའོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེའྱི་ངོར་

ཁབ་པར་བེད་པ་དང་བརྩེགས་པར་གནས་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡན་ཆད་

དུ་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་བརྩེགས་པ་ལ་གནས་པ་སོགས་ཏེ་ལྷག་མ་མ་བཤད་པ་སྔ་

མ་དག་དང་འད་བར་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཆོས་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢ན༤ན།  མྱིན    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༩༣བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༣བ༦ན།  ཡྱིན



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བདག་མེད་ཁས་ལེན་པ་ཐེག་ཆེན་པ་གཉྱིས་ལས་སེམས་ཙམ་པའྱི་འདོད་པ་ནྱི་སྲྱིད་

པ་གསུམ་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་དང་དེ་བསགས་པའྱི་གཟུགས་རགས་པ་ཕྱི་རོལ་

གྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དོ། །རྣལ་འབོར་སྤོད་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་

འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའོ། །དེ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཁས་ལེན་

པ་དེ་བཞྱིན་དུ་དབུ་མ་པ་དག་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྱིད་བདེན་པར་མེད་པར་འདོད་

དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ཡུལ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གང་

དུ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་དབུ་མ་པ་དེ་རྣམས་

སོན་པར་འགྱུར་ལ། གང་གྱིས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་དང་བལ་བའྱི་མྱི་

རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་བདག་མེད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དེ་འབའ་ཞྱིག་གཟུང་ནས་དེར་ལྟ་

བར་བེད་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཙམ་

ཡོད་ཀང་ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་མེད་པ་དེས་ན་གཙོ་བོས་གང་ཞྱིག་ཐྱིག་ལེ་

འཕོ་བ་མེད་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་དག་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པར་ཚེ་གཅྱིག་ལ་

འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་དུ་བསན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ནང་གྱི་རྱིག་པ་རྱིག་བེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ཚིག་དང་སྦར་བ། 

རྱིག་བེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་རྱིགས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རླུང་འགོག་

པ་སོགས་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཚིག་དང་སྦར་བ། ལུས་ལ་སོགས་པ་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཚིག་དང་

སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་བ་ལང་བསེ་རྟ་གླང་པོའྱི་མགོན་པོ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་དུས་སུ་གསོད་པ་

ནྱི་ལུགས་འདྱིར་ལུས་ཀྱི་ཡུལ་ནས་མྱིག་གྱི་ཡུལ་གྱི་བར་ལ་ཁོད་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མྱི་གཡེང་བར་དབང་པོ་དག་ནྱི་བདེ་བར་གཟུང་བར་བགྱི་བ་གང་དེ་དང་འད་བ་སེ་

འཛིན་ཚུལ་ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཡེ་ཤེས་སྦོར་བ་དག་ལ་རླུང་འགོག་པ་

སེ་དེ་དང་སྦར་རོ། །སོ་མ་བལྱིའྱི་བཏུང་བ་ནྱི་མྱི་འད་བ་འགའ་ཞྱིག་སང་སེ་གསོ་བའྱི་

རྱིག་བེད་ལས་བྱུང་བ། ཁ་ཆེ་ཟླ་བ་ལ་དགའ་བས། བ་གུ་ཙི་པྲརྨྱི་སེ་ཏས་གསུམ་

སྦར་བའྱི་བཏུང་བ་ལ་བཤད་པ་དང་། རྱི་བོ་ས་འཛིན་ལ་རྒྱལ་ཕུར་འཛོམ་པའྱི་ཉྱིན་

རྩྭ་ཞྱི་བ་ཞེས་བ་བ་བཏུས་ནས་སྔགས་སོང་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་སན་སོ་མ་དང་

བལྱིའྱི་བཏུང་བ་ཁག་དང་བཅས་པས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་སྨྲ་བ་

དང་། རྒྱུད་ཕྱི་མར་མཐོ་རྱིས་དོན་དུ་མྱི་དང་བ་ལང་གསོད་ཅྱིང་བྷ་གར་དཀྲུགས་པ་

ཞྱི་བའྱི་བཏུང་། ཞེས་སོགས་རྱིག་བེད་གསང་བའྱི་མཐའྱི་འདོད་པའོ། །བསབ་ལྡན་

བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱི་བ་ལང་ཅེས་པ། གང་དེ་ནྱི་སྤྱི་བོའྱི་ཟླ་བའྱི་བདུད་རྩྱི་དང་ཤེས་རབ་

ཀྱི་བྷ་གའྱི་རྡུལ་འདུ་འཕོད་ལ་གནས་ཤྱིང་ལུས་དང་ཡྱིད་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་

དགའ་བའྱི་གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྱིན་དང་སྦར་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚངས་པ་ཅེས་པ་ནས། ཁབ་འཇུག་ཀང་ཡྱིད་ལ་དགོངས་ཤྱིང་

སྒོ་གསུམ་དེ་དག་རྱིག་བེད་སྙན་དངགས་དང་། མཆོད་སྦྱིན་སྲྱིད་བསྲུང་ངམ་ཟླ་

བ་མཆོད་སྦྱིན་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་བེད་གསུམ་དང་སྦར་རོ། །ༀ་ཡྱིག་དེ་ལ་ཨ་ཨུ་མ་

གསུམ་དག་ཡོད་པ་དང་། ཨོ་བྷུ་བྷོའྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་སེ་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མ་དང་སྲེག་ཟ་

དུས་མེ་དེ་དག་རྣམས་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་མོ། །རྱིགས་གསུམ་

སྲྱིད་བསྲུང་བ་ཅན་གྱི་ཚིག་ནྱི་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་ས་གཞན་པ་ཡུལ་ལྔ་

དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་ཁུ་བ་བསྲུང་བ་དང་སྦར་ཏེ་སྲྱིད་བསྲུང་ནཱ་དའྱི་
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གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྱིན་ཅན་དེ་ནྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་དབུས་སུ་གཞོམ་དུ་མེད་པ་གང་དེ་ཡུལ་

ལྔ་དང་རྣམ་པར་བལ་ཞྱིང་ཡོན་ཏན་གསུམ་མེད་པའྱི་འགྱུར་མེད་མྱི་རྟོག་པ་དང་སྦར་

རོ། །ནཱ་དས་མཚོན་པའྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་གཞོམ་མེད་དེ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་ཆོས་བཞྱི་ལྡན་གྱི་ནང་

ནས་གཙོ་ཆེར་ཁུ་བ་ལ་བའོ། །

སྔ་མ་ རང་། དག །རྱིགས་ཅན་གྱི་མདོའྱི་བརོད་བ་རྱིགས་བཞྱི་ནས་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་རྩ་དགུའྱི་བར་དུ་དབེ་བ་དང་། བསྡུ་ན་ཉེར་བདུན་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་ཚང་ལ། 

གཞན་པ་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་དང་འད་བ་ལ་འགྱུར་མེད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའ།ོ ཞེས་

ཟེར་རོ། །རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་དུ་འབུམ་ལྔ་དགེས་པའྱི་རོ་རེ་དངས་པར་ཡང་། གེན་གྱི་

སྒ་གཅན་ཕྱུགས་སུ་བརོད། །ཟླ་བ་ཉྱི་མ་ཕྱུགས་ཆེན་ཡྱིན། ཞེས་དང་། དེ་བཞྱིན་རྩ་

དང་ཁག་དང་རྐང་། །དེ་དག་ཕྱུགས་སུ་འདྱིར་ཤེས་བ། །འབད་པ་ཡྱིས་ནྱི་བསད་

པར་བ། །ཕྱི་རོལ་ལུས་ཅན་གཞན་ཕྱུགས་མྱིན། ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་

སོ། །གཞུང་དེ་དག་དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་ཀྱི་སྔ་མ་ རང་ངམ་དོལ་སོགས། ཕལ་ཆེར་

ཚངས་པས་རྱིག་བེད་ཀྱི་གཞུང་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སོགས་བསན་པ་ཕྱིས་

ཀྱི་དང་སྲོང་ཤེས་རབ་ཉམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱུགས་གསོད་པ་སོགས་སུ་བས་པའོ་

ཞེས་བསན་པ་ལ་རྨ་འབྱིན་པའྱི་གཏམ་མང་དུ་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིག་བེད་ཀྱི་ཆོས་ལོག་སྤད་པས་དམལ་བ་སེར་བ། སྲྱིད་

སྲུང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལོག་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིག་བེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གཞུང་

ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱུགས་གསོད་པ་སོགས་འདྱི་དག་གསང་བར་བ་བའམ་དོན་ཟབ་མོ་

དང་སྦོར་བ་མ་ཤེས་པར་རྱིག་བེད་བསན་བཅོས་སུ་ཚངས་པ་ཡྱིས་ནྱི་བམ་ཟེ་ལ་
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སོགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་དག་ལ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་བ་ལང་གསོད་པ་སོགས་

སུ་སྔོན་བརོད་ཅྱིང་བསན་ཏེ་བསན་པ་ལྟར་དུ་དུས་ཀྱི་ཤེས་པ་རབ་ཉམས་ཚངས་

པའྱི་རེས་སུ་འབངས་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱིར་ནྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་གསོད་པ་

དག་ཀང་བསན་ལ། མྱི་རྣམས་མཐོ་རྱིས་དོན་དུ་ཕྱུགས་གསོད་པ་སོགས་དེ་ལ་རབ་

ཏུ་འཇུག་སེ་ཞུགས་པས་མཐོ་རྱིས་མྱི་ཐོབ་པར་མ་ཟད་དམལ་བ་ངན་པའྱི་འབས་བུ་

སེར་བར་འགྱུར་རོ། །མཆོད་སྦྱིན་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་པ་ནྱི་དཔེར་ན་སོལ་

བ་འོ་མའྱི་རྒྱུན་གྱི་ཅེས་པ་ནས། འགྱུར་མ་ཡྱིན་ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་བསྲུང་ཞྱིང་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་སྦ་བར་མྱི་རྱིགས་

པ། རྱིགས་བསྲུངས་པའྱི་ཉེས་དམྱིགས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སྦོར་བ་སེ་རྣལ་འབོར་མེད་པའྱི་རྱིག་བེད་ཚིག་ནྱི་བསྲུང་བའྱི་དམ་

ཚིག་དང་རྣམ་པར་བལ་བ། ཅེས་པ་ནས། སྦྱིན་པར་འགྱུར་རོ་སེ་དེར་མ་ངེས་ལ། 

དེས་ན་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་གདུག་པའྱི་བམ་ཟེ་

རྣམས་ཀྱིས་སེར་སས་སྦས་ཤྱིང་གཏོང་བ་བཀག་གོ །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་རྱིགས་ཀྱི་རྟ་ཡྱིས་ཞེས་པ་ནས། ཀེ་མ་མྱི་དགེའྱི་ལས་

ཀྱིས་བཅྱིངས། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་ཕག་རྒྱ་བྱིན་པ་དང་མ་བྱིན་པའྱི་

ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྱིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་བྱིན་པའྱི་ཕན་ཡོན་མདོར་

བསན་པ། ཕག་རྒྱ་བྱིན་པའྱི་ཕན་ཡོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཕག་རྒྱ་མ་བྱིན་པའྱི་ཉེས་

དམྱིགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བ་ལང་སྦྱིན་དང་། ཞེས་པ་ནས། གསང་བ་སྦྱིན་པ་ལ་ནྱི་རབ་སྦྱིན་
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བ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབང་དུས་སུ་རྱིག་མ་ཕུལ་བའྱི་ཕན་

ཡོན་སོན་པ་སེ། དབང་ལེར་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྦྱིན་བ་ཕག་

རྒྱའྱི་རབ་དབེ་བཤད་པ། ཕག་རྒྱ་སྦྱིན་པའྱི་ཕན་ཡོན་དངོས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སད་འཚོང་དམ་པ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཞྱིང་། ཅེས་པ་ནས། རང་

གྱི་ཆུང་མ་སུམ་ཅུའྱི་ལོ་རུ་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་སད་འཚོང་ལས་རྒྱར་འཇོག་པ་

སོགས་ལ། འད་ཆོས་རེ་སང་སེ་གོ་སའོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པས་

ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་སེར་བ། རྒྱུ་མཐུན་འབས་བུའྱི་དབང་གྱིས་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་

མཆོག་ཏུ་བསན་པ། འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་ཚོགས་སུ་གཉྱིས་ཀར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སྔོན་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་སོབ་

པ་ན། འཛིན་མ་དང་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། བཞེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་མ་གྱུར། རོ་རེ་

ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་སོགས་ལ་འདོད་པའྱི་ཆུང་མ་སྦྱིན་པ་

རབ་ཏུ་སྦྱིན། ཅེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་འཁྲུངས་པ་སེ་སྦྱིན་པ་

དེ་དག་གྱི་འབས་བུ་ཁད་པར་ཆེའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྦྱིན་པ་ཆུང་ངུ་བཏང་བ་ལས། འབས་བུ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་ནྱི། 

དཔེར་ན་ཟངས་མ་ཡྱིས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། གླང་ཆེན་བདག་པོ་གལ་ཏེ་རེད་པ་ན། 

ཞེས་པའྱི་དཔེ་རྣམས་བཀོད་ནས་དབང་དུས་སུ་ཆུང་མའྱི་སྦྱིན་པ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་

མཐུན་གྱི་རྒྱུ་ལས་རྒྱལ་བ་སྐེད་མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་

ཉྱིད་ལ། རྒྱུ་མཐུན་འབས་བུར་ལྷ་མོ་ཤེར་ཕྱིན་མ་སོགས་འདྱི་ནྱི་རེད་པ་ཅྱིས་མ་ཡྱིན་

ཏེ་ངེས་པར་རེད་དོ། །
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གསུམ་པ་ནྱི་བམས་པའྱི་གནས་ཏེ་རང་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་དག་ནྱི་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སོང་པ་ཉྱིད་དང་རོ་མཉམ་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་འབས་བུ་སེར་བ་

མྱིན་སེམས་ཅན་དེས་ཀང་རང་ལ་བྱིན་པར་མཚུངས་པའྱི་ལན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་གྱིས་

སྦྱིན་པའྱི་མཐུ་ལས་རེ་བལྟོས་དང་བཅས་པའྱི་གནས་ཉེ་དུ་ལ་བྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་རབ་

མཆོག་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གང་ཟག་གྱིས་རང་དོན་ཁོ་ན་དོན་

གཉེར་གྱི་བསམ་པས་བྱིན་པ་ནྱི་རང་དོན་ལ་ཆགས་པས་སེམས་ཅན་བདུད་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཕྱིར་ཏེ་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྦྱིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ། །ཐུན་མོང་

མ་ཡྱིན་པའྱི་རོ་རེ་དང་དགའ་བ་དང་བཅས་པའྱི་གནས་ནྱི་ཟུང་དང་ལྡན་པ་རོ་རེ་སོབ་

དཔོན་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་རབ་ཏུ་བྱིན་ན་སྔ་མ་རང་དོན་དུ་བམས་པའྱི་སྦྱིན་པ་སོགས་ནྱི་དམན་པ་དང་

ཕྱི་མ་མཆོག་ཉྱིད་ཕྱིར་ན་ཕྱི་མའྱི་སྦྱིན་པ་ནྱི་ཚོགས་གཉྱིས་རབ་རོགས་མྱི་ཟད་པ་

རྒྱུ་མཐུན་བདེ་འབས་སེར་བ་ཉྱིད་དོ། །སྔ་མར་བམས་པ་བཏང་སྙོམས་སོས་པས་

གཞན་གཉྱིས་དང་། ཕྱི་མར་སྙྱིང་རེ་དགའ་བ་སོས་པས་གཞན་གཉྱིས་གོ་ལ། ཕྱི་མར་

གཞན་དོན་ཞེས་སོས་པས་སྔ་མ་རང་དོན་དུ་ཡྱིན་པ་ཡང་གོ་བར་དགོངས་སོ། །ཁ་ 

རང་། ཅྱིག་སྙྱིང་རེའྱི་གནས་སུ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟྱིར་བ་དང་དགའ་བ་དང་བཅས་

པའྱི་གནས་ནྱི་ཉན་ཐོས་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་དགེ་འདུན་ཟུང་ལ་ཆེད་དུ་བ་བ་གཞན་

གྱི་དོན་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བ་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྙྱིང་

རེའྱི་ཡུལ་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་རབ་ཏུ་བྱིན་ན་སྦྱིན་པ་དམན་པ་ཉྱིད་དང་། དད་

པའྱི་ཡུལ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་མཆོད་སོགས་དང་། རྣལ་འབོར་པ་ལ་འདོད་
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པའྱི་སྦྱིན་པ་ནྱི་སྦྱིན་པ་མཆོག་ཉྱིད་ཕྱིར་ན་ཡོ་བད་སོགས་བྱིན་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་བེད་པའྱི་ཕྱིར་བསོད་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་

པས་ཆུང་མ་སངས་ཏེ་འཛག་བདེ་དོན་དུ་མྱི་གཉེར་བ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་བསྒོམ་

པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། ཞེས་གསུངས་མོད། སྦྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དམན་གྱི་

འབེད་ལུགས་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ཞྱིང་ཆུང་མ་སངས་པའྱི་སྒོ་ནས་འཛག་བདེ་སོང་

བ་སབས་འདྱིར་མ་འབེལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། གང་ལ་རྱིགས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། སྱིག་པ་ཚད་མའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ། སྔ་མ་ རང་། དག་གྱིས་གཞུང་འདྱི་རྩོད་སོང་དུ་སྦར་ཏེ་དེ་ཡང་རྱིག་བེད་ལས་

ཉམས་ན་དམལ་བར་འགྲོ་ཞྱིང་བུ་མེད་"མཐར
1
་པ་མྱི་ཐོབ་པས་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་

མྱི་རུང་ངོ་། ཞེས་པའྱི་ལན་དུ་འཆད་དེ། ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

གནས་པ་དྲུག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསན་པ་དང་། སྱིག་

པའྱི་ལས་སང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦྱིན་པའྱི་ཕན་ཡོན་བསན་པ། 

བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞྱིང་སྤྱིར་བསན་པ། ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིང་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདོད་པའྱི་སྦྱིན་པ་ལ་འཕོས་ནས་སྦྱིན་པ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། 

དེའྱི་ཞྱིང་འཆད་པ། སན་དང་ཁ་ཟས་སོགས་སྦྱིན་པའྱི་གནས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དོན་

དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་ཀང་། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༣ན༥ན།  མཐར    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༡༠༦ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༧བ༥ན།  ན་ཐར
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ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྐབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ངོས་གཟུང་བ། སྦྱིན་

པའྱི་ཞྱིང་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་མོང་བའྱི་

སྐབས་གསུམ་བསན་པ། ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་སྐབས་གསུམ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་། ཅེས་པ་ནས། འབུམ་ཕག་རྣམས་ཀྱིས་སེར་

བ་མྱིན། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། མཁས་པ་ རང་། དག །དེ་འད་བ་གསུམ་པོ་དེ་ངེས་དོན་

དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་ཀྱི་སྐབས་

གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དུ་བསམས་པ་འདའོ། །གནས་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་དེའྱི་སྐབས་

འགྲོ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་གྱི་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་གྱི་བདེ་བ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགྲུབ་

པའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཉྱིད་དེ་རབ་

མཆོག་ས་ཡྱི་གཞྱི་ལ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ནྱི་དེའྱི་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསན་པའོ། །དགེ་

འདུན་དཀོན་མཆོག་གང་ཞྱིག་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དེར་གནས་པ་སེ་དེས་བསྐེད་པའྱི་

རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྙྱིང་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རེས་སུ་བརྩེ་བ་

སེ། སོབ་མ་ཚོགས་གསོག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་སངས་རྒྱས་སོགས་སུ་བཞག་པ་དང་ཚེ་དེ་

ལ་སངས་རྒྱས་སེར་བའྱི་སྐབས་སུ་བཞག་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་ངོས་

བཟུང་བ། འཁོར་བཞྱི་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་སོ་སོར་སྦྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དགེ་འདུན་

དཀོན་མཆོག་དེ་འདྱིར་འཁོར་རྣམ་པ་བཞྱི་ཚན་གཉྱིས་སུ་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་སར་
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ཡང་ཅེས་པ་ནས། དགེ་བསྙེན་ཡང་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་

ནྱི་གོ་ས་ལ། སྔགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་བཞྱི་ནྱི། དབང་གྱི་ཚེ་བྱིས་པའྱི་དབང་བདུན་ཐོབ་

པ། ལམ་གྱི་ཚེ་བསྐེད་རྱིམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་སོགས་ལ་བ་སེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བསོད་ནམས་ཀྱི་སད་དུ་ཉན་ཐོས་པའྱི་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་མཚོན་

ཅྱིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དུ་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་འཁོར་རྣམ་བཞྱི་མཆོད་པར་བ་སེ། 

རྟག་པར་མཆོག་ཏུ་ཞེས་པ་ནས། སྐེ་བ་འདྱི་ལ་འགྲོ་བར་འགྱུར། ཅེས་པས་འཁོར་

བཞྱི་ཚན་གཉྱིས་མཆོད་པའྱི་ས་བོན་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་མྱིན་ན། གང་གྱི་སྐབས་འགྲོ་

ཙམ་གྱིས་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་སེར་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཞྱིང་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

ཞྱིང་གཉྱིས་སུ་བསན་པ། དཀའ་བ་སྤོད་པ་བཟང་ངན་གཉྱིས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་སོད་པ་མནར་མེད་དུ་འགྲོ་བར་བསན་པ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

མཉེས་པས་ཚངས་སྤོད་འགྲུབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སོབ་དཔོན་དང་ནྱི་རྒྱལ་བ་ལ། ཅེས་པ་ནས། མནར་མེད་དུ་ནྱི་མྱུར་

དུ་འགྲོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། སོད་མཁན་གྱི་ཉན་ཐོས་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་མ་ལ་བའོ། །མཁས་

པ་ རང་། དག །སོབ་དཔོན་ནྱི་དབང་མཆོག་བསན་པའོ། །གསལ་བར་སོད་པ་ནྱི་

མངོན་སུམ་དུའམ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རོ། །བགེགས་ཀྱི་མགོན་པོ་ནྱི་དབང་ལྡན་ནམ། 

གཤྱིན་རེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའ་ོཞེས་ཀང་ཟེར་

རོ། །འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ ཇོ། ཏུ། རྒྱལ་བར་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་ཡང་
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ཞེས་འབྱུང་སེ་སབས་དང་འབོར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གང་ལ་རབ་མཆོག་རྒྱལ་པོའྱི་བདག་པོས་ཞེས་པ་ནས། ཚངས་

པར་སྤོད་པ་མཚུངས་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོ་དང་འད་བའྱི་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རང་ཉྱིད་ལ་དབང་བསྐུར་རོགས་

པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་སོབ་དཔོན་དེ་དགེ་སོང་ལས་ཀང་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་སོན་

ཏོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །རང་ཉྱིད་ལ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་རོ་རེ་སེམས་

དཔས་མངོན་སུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་ལ་དགའ། ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་བེད་པོ་

ཚངས་པའྱི་གཟུགས་དང་ནྱི། ཅེས་པ་ཡན་ཆད་ནྱི་དབང་ལེའྱི་ཚིགས་བཅད་ཐ་མར་

གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་འདྱིའྱི་རྣལ་འབོར་པ་དེ་དག་གྱི་ཚུལ་འཛིན་པའོ། །བདག་ཏུ་

ཞེན་པ་དང་བཅས་པ་ནས། དཀའ་བ་བེད་པའོ་ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་ལམ་ངན་པ་ལ་ཞེན་

པ་རྣམས་དུབ་པ་དོན་མེད་དུ་སོན་པའོ། །སྔ་མ་ རང་། ངམ། ཕོགས། དག་ནྱི། ཚངས་སྤོད་

དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཞེས་གཞུང་སྔ་མའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦར་ནས་

མཆོག་གྱི་བདེ་བ་ལ་དགའ་བ་སེ་དེ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་ཚངས་པར་

སྤོད་པའྱི་དགེ་སོང་དག་གམ། མུ་སེགས་ཀྱི་རབ་བྱུང་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་སོད་པའྱི་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་གོས་མྱི་གོན་པའྱི་བརྟུལ་ལུགས་འཛིན་པའྱི་གཅེར་བུ་སྐྲ་འབལ་བའྱི་

མགོ་ཟླུམ་ཐོར་ཚུགས་འཛིན་པའྱི་རལ་པ་ཅན་ཞེས་སོགས་འབྲུ་བསོན་པ་ཙམ་བེད་

ཀྱི་སོད་དང་སོད་མྱིན་གྱི་དཀའ་ཐུབ་པའྱི་ཁད་པར་གང་ཡྱིན་གསལ་བར་མྱི་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་སྱིག་པའྱི་ལས་སང་བར་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། ལམ་བཟང་དོར་ནས་
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ལམ་ངན་བསེན་པ་དགག་པ། སྱིག་པ་བེད་པ་སོད་ཅྱིང་དགེ་བའྱི་ལུས་བསྲུང་བར་

གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་བཅས་ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །ཞེན་པའྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་གྲོལ་བར་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཆེས་ལྷག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་སམ། དཀྱིལ་

འཁོར་ནྱི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བཅས་པའྱི་བདེ་མཉམ་གྱི་འབས་བུ་སེར་བ་ནྱི་

ཁམས་དྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་དང་ཆགས་པ་གནས་སབས་

བཞྱིའམ་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་སེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབས་བུ་སེར་བའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཡེ་ཤེས་

འདྱི་དག་ཀུན་ཏུ་བོར་ནས་ཕོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་ཅྱིང་། འཚེ་བས་གྲོལ་བར་ལྟ་

བའྱི་སྱིག་པའྱི་བོ་ཡྱིས་ཁབ་བདག་སེ་གཙོ་བོ་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཡེ་

ཤེས་ལས་གཞན་པ་དག་ཀང་ཡང་དག་པར་འཚོལ་བར་བེད་དེ། "ཚེས
1
་ལྷག་ཅེས་

གསུང་བ་ནྱི་བཤད་པ་ལྷག་མ་ཅན་ཏེ། སངས་རྒྱས་དང་བཅས་ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྟེན་

བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒོམ་པ་བསྐེད་རྱིམ་ལ་ཡང་ཡོད་ན་རོགས་རྱིམ་ལ་ཡང་

ཡོད་མོད་ཀྱི་སྔ་མ་བསྐེད་རྱིམ་དང་ཕྱི་མ་རོགས་རྱིམ་ལ་སྦར་ཏེ། ལུས་ངག་ཡྱིད་

ཡེ་ཤེས་བཞྱི་ལ་བརྟེན་པའྱི་རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་པ་དོར་ནས་ཞེས་བཤད་ན་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་ལྱིངྒ་གནས་པའྱི་ཞྱིང་དང་གང་གཱ་ལ་སོགས་

པའྱི་འཇུག་ངོགས་ནྱི་ལྔ་སེ། རྟོག་གེ་འབར་བར་དངས་པ། གང་གཱའྱི་སྒོ་དང་ཀུནའྱི་

ཁྱིམ། །བྱིལ་པ་ཅན་དང་སྔོན་པོའྱི་རྱི། །ཀྱི་ན་ཁ་ལའྱི་འཇུག་ངོགས་སུ། །ཁྲུས་བས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༩བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨བ༣ན།  
ཚེས    ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༩༩བ༦ན།  ཆེས
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ཡང་འབྱུང་སྲྱིད་མ་ཡྱིན། ཞེས་དང་། ཡུལ་གཞན་ཀུ་རུའྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་དག་

ཏུ་འཇུག་པ་ཀུ་རུའྱི་ཞྱིང་གྱི་རྡུལ་གྱིས་རེག་པས་གྲོལ་བར་འདོད་པ་དང་མེ་ལྔ་

བསེན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པ་བརྒྱ་སེ་མང་པོ་དང་ཆུའྱི་དཀའ་ཐུབ་

ཙམ་བེད་པའྱི་སྨྱུང་བར་གནས་པ་དང་། རྱི་ལས་རྩེ་གསུམ་གྱི་སེང་དུ་མཆོང་བ་དང་། 

ཁབ་འཇུག་པ་དག་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། ཀར་བ་རྣམས་ཉྱི་མ་དང་

ཟླ་བ་གཟས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་སུ་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་བདེ་བ་འདོད་པས་ལུས་ལ་དུ་

མའྱི་མཚོན་བསྣུན་པ་དང་མེ་ལ་མཆོང་བ་སོགས་ཏེ་དེས་མཚོན་པའྱི་ལོག་པའྱི་ཆོས་

རྣམས་སང་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རང་གཞན་ལ་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བའྱི་བདུད་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་

སུ་གཏོགས་པ་དག་གྱིས་མ་ཧེ་སོགས་ཀྱི་ཤ་ཟ་ཞྱིང་ཁག་བཏུང་བའྱི་སད་དུ་ཆོས་

ལུགས་འདྱི་དག་སྔོན་གྱི་ཚེ་ཡང་རྱིག་བེད་ལ་སོགས་པར་བཀོད་པ་སེ། ཞྱིང་དང་

འཇུག་ངོགས་ཞེས་པ་ནས། མཐོ་རྱིས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་ཕལ་ཆེར་གོང་དུ་བཤད་

དེ། བརྟུལ་ཞུགས་དེ་དག་གྱིས་གྲོལ་བར་མྱི་འགྱུར་གྱི་ཚེ་འདྱིར་གདུང་ཞྱིང་ཕྱི་མ་

ངན་སོང་འདེན་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཕྱིར་ན་རང་དང་གཞན་གྱི་ལུས་ནྱི་ལྷན་སྐེས་

བདེ་བ་དང་སོང་པ་རོ་མཉམ་པར་བསྐེད་པའྱི་གནས་འདྱི་བསྲུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དབང་བསྐུར་ཏེ་རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་ཚུལ་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་

བསྐུར་ཐོབ་པའྱི་བ་བ་བསན་པ་དང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབང་ཇྱི་ལྟར་བང་བའྱི་ཚུལ་དང་། དབང་བསྐུར་ཐོབ་རེས་

སུ་ཕག་དོག་སང་བར་བསན་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་རྒྱུད་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། དབང་ནྱི་བངས་ནས་ཀང་ཅེས་

པའྱི་བར་ལ། རྒྱལ་བ་མཆོག་གྱི་སྤོད་པ་ནྱི། ལུས་དང་ཆུང་མ་དང་། རས་ཀྱི་དྲུག་ཆ་

འབུལ་བ་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སར་ཡང་ཕག་དོག་བེད་ན། ཅེས་པ་ནས། ཕག་དོག་ཡོད་ཀྱི་

བར་དུ་དབང་ནྱི་བང་བར་བ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་འདོད་པའྱི་སྦྱིན་

པ་སྦྱིན་པར་འོས་པའྱི་ཚེ་བ་མ་སོགས་ལ་མ་ཕུལ་བར་སེར་ས་བས་པ་སོགས་ལས་

དམ་ཚིག་ཉམས་པའྱི་ཉེས་དམྱིགས་སོ། །དམལ་བ་བརྒྱད་པ་ནྱི་རོ་རེའྱི་མེ་ལྕེ་སེ་

ཇྱི་སྲྱིད་"ཉྱིད
1
་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དམལ་བ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པའྱི་བར་ཀུན་ལ་

བའོ། །ཁ་ རང་། ཅྱིག །དམལ་བ་བརྒྱད་པ་ཁབ་རྩེའྱི་ས་ལ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། རང་གྱི་

ཇྱི་སྲྱིད་ཉྱིད་དུ་ཞེས་པ་སྤྱི་ལ་བཤད་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་ཅྱིང་དམལ་བ་རྣམས་ཞེས་མང་

ཚིག་གསུངས་པ་དང་ཡང་མྱི་འགྲྱིག་གོ །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་པའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་རྒྱུད་དག་པར་བ་བ། རྱིམ་

གཉྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། སྒོམ་པའྱི་གནས་དང་ཐར་པའྱི་ཁད་པར་བསན་པ། 

མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བདུན་

པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བསན་ནས་སྤོ་བ་བསྐེད་པ། 

ཉམས་པས་སྔགས་མ་གྲུབ་པ་སྔགས་ཀྱི་སྐོན་མྱིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་བ་བསྐེད་མཛད་རྱིགས་ལ། ཅེས་པ་ནས། རེས་སུ་འཆྱིང་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༥ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༠བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༣ན།  
ཉྱིད    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༠བ༥ན།  ཉྱི
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བས་ན་དམལ་བ་ཉེ་བར་འགྲོ །ཞེས་པའྱི་བར་ལ། ཕར་ཕྱིན་བཅུའྱི་དོན་སྔར་ཡང་

བཤད་ལ། ད་དུང་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནས་

ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་རོགས་ཚུལ་མང་ཡང་འདྱིའྱི་དོན་

ནྱི་ས་མཐོན་པོར་ཆུད་པ་ཡང་མྱུར་དུ་ཚེ་འདྱིར་འཚང་རྒྱ་བ་སྦྱིན་པ་འདྱི་ལ་བལྟོས་

པའྱི་དོན་དུ་བ་ལ། ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་ནྱི་དབང་དུས་སུ་འདོད་པ་མ་བྱིན་པའྱི་ཉེས་

དམྱིགས་དང་། འདྱི་ནྱི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པས་མྱི་བཟློས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཉམས་པས་སྔགས་མ་གྲུབ་པ་སྔགས་ཀྱི་སྐོན་མྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། 

ས་དང་དཔལ་འབོར་སད་དུ་ཤྱིན་ཏུ་ཅེས་པ་ནས། ཇྱི་ལྟར་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་སྔགས་

ཀྱི་རྱིགས་ཀྱིའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ་སྔ་མ་ རང་། ངམ། དག །དབང་གོང་མ་བངས་

ནས་འདོད་པ་མ་བྱིན་ན་དམལ་བར་འགྲོ་བ་དབང་གྱིས་ཉེས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཉེས་པར་

དོན་གཞན་བཀོད་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་སོན་པའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། འཛག་

བདེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྔགས་དང་དཔའ་བོའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིས་ཀང་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལས་ཀང་

ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་ལམ་འདྱིའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལྷ་ཞྱི་དག་

གཉྱིས་ཀྱི་བསྐེད་རྱིམ་སྦྱིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་དང་རྐང་པ་གསུམ་པས་དག་པའྱི་

རོགས་རྱིམ་གྱིས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་བསྒོམ་པར་བསན་ཏེ། དེ་ལ་དགའ་བ་ཆེན་

པོའྱི་སེམས་ཐུགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་སྐུ་གཉྱིས་ཚོགས་པ་སེ་རབ་

ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལས་ཀང་ནྱི། ཅེས་པ་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །དཔའ་བོ་དང་རང་བྱིན་
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རླབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པ། རྱིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་ཀང་ཞེས་འཆད་

དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། མེ་ནྱི་དངུལ་ཆུའྱི་དགྲ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱི་

དོན་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་དགོས་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་མེ་ལ་རེག་ན་དངུལ་ཆུ་འབོས་པར་འགྱུར་བས་མེ་ནྱི་དངུལ་

ཆུའྱི་དགྲ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ་ཐབས་དང་བཅས་པའྱི་མེ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དངུལ་ཆུ་འཆྱིང་བར་

བེད་པས་མེ་དང་རྣམ་པར་བལ་ན་ནམ་ཡང་དངུལ་ཆུ་འཆྱིང་བ་མེད། མེས་དངུལ་

ཆུ་བཅྱིངས་པས་ལྕགས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་བེད་ཀྱི་མེས་དངུལ་ཆུ་མ་བཅྱིངས་ན་

ནྱི་གསེར་དུ་བེད་པ་མེད་དེ། ལྕགས་གསེར་དུ་འགྱུར་བ་དང་བལ་ན་བཅུད་ལེན་སྨྲ་

བ་པོ་རྣམས་ལ་རས་འཕེལ་བའྱི་ལོངས་སྤོད་མེད་ཅྱིང་དེ་མེད་ན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་

མྱི་ཆད་པར་འགྱུར་བའོ། །བཅྱིངས་པའྱི་དངུལ་ཆུས་ཁམས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་

འགྱུར་བས་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཉྱིད་དེ་བཞྱིན་དུ་བུད་མེད་སྦོར་བ་བལ་ན་རྟག་ཏུ་རྣལ་

འབོར་པ་རྣམས་དག་གྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནྱི་འཆྱིང་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། བང་

སེམས་བཅྱིངས་པ་མེད་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ལུས་འབྱིགས་པ་མེད། བདེ་བས་དེ་མ་

ཕུག་པར་ལུས་ལ་དགའ་བའྱི་སྤོད་པ་མེད་དེ་མ་ཕུག་པའྱི་ལུས་ཀྱིས་འདྱིར་ནྱི་ལྷན་

སྐེས་བདེ་བ་སེར་བ་མྱིན་ལ་བཅྱིངས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་

ཅད་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་བེད་པས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བོ། ཞེས་འབྲུ་འཇོམས་པ་ཙམ་

མཛད་པ་བོ་དམན་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་འདྱིར་བཀོད་པ་སེ། རང་གྱི་ལུགས་ནྱི་

ཡེ་ལེར་པདྨ་དཀར་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་དེར་
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བཤད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་སྒོམ་པའྱི་གནས་དང་ཐར་པའྱི་ཁད་པར་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། གང་དུ་

སྒོམ་པའྱི་གནས་བསན་པ། ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྐེད་མོས་ཚལ་ལམ། ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་འབུམ་ཕག་གྱིས་ཀང་

འགྲུབ་མྱི་འགྱུར། ཞེས་པའྱི་འབྲུ་འཇོམས་པ་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་"ལ།
1
 སྔར་བཤད་པ་

དང་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྔ་མ་དང་དོན་དང་འདྱི་ངེས་དོན་གྱི་གནས་སུ་རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་

པས་གསུངས་པ་ནྱི་སྔ་མའྱི་ལས་རྣམས་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ངེས་

གཟུང་དུ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དང་། འདྱིའྱི་ལས་རྣམས་ཕག་

རྒྱ་ཀུན་དང་རབ་ཏུ་སྦོར་བའྱི་རོགས་རྱིམ་གཙོ་བོར་བས་པར་སང་ངོ་། །ལྷ་གནས་

མཆོག་ནྱི་ལྷ་ཁང་སོང་པ་སོགས་དང་། མཆོག་གྱིས་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་གནས་ཛཱ་ལན་དྷཱ་

ར་ལ་སོགས་པ་དང་། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཀུན་དང་སྦོར་བ་ལ་སྒྲུབ་

པར་བའོ། །ཕག་རྒྱ་ཀུན་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཏེ་དེ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་དབང་

པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་སོགས་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་དེ་ཉྱིད་དུ་བརོད་

པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་རྨོངས་པ་སང་བ། ལམ་རྱིམ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་དམན་མཆོག་བཤད་པ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཆོ་གའྱི་ཡན་ལག་བཤད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༦ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༡ན༤ན།  
ལ།    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢ན༤ན།  འྟོ། 



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། ཁྱིམ་དང་གྲོང་དུ་བགྲང་ཕེང་ཅེས་པ་ནས། སན་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་

རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ་བེད་པ་བཞྱིན། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་བརྟགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་ཚིག་

རྐང་གཉྱིས་ནྱི་གོ་ས་སེ། ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ནྱི་དད་འདུན་དང་བལ་ཏེ་སྐྱིད་ལུག་

པའོ། །གནས་དང་ཞེས་སོགས་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །ངེས་དོན་གྱི་བཤད་པ་དང་། 

བསྒོམ་བའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དང་། སྒོམ་པའྱི་དུས་དང་མཆོག་གྱི་མཚན་མོ་ནྱི་རྨོངས་པར་

བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་མ་རྱིག་པའྱི་མུན་པ་ལ་གནས་པས་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

དག་པར་མ་ཤེས་ཞེས་པའམ། མཆོག་གྱི་མཚན་མོ་ནྱི་མུན་པ་ནག་པོ་ལ་གནས་

པའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་སོགས་པའོ། །དང་དོན་ལས་མཆོག་མྱི་ཐོབ་པ་ནྱི་རྐང་པའྱི་སོར་

མོ་ཞེས་སོགས་སོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེའྱི་གཞན་དག་ནྱི་རུང་ཙམ་སང་ལ། དང་

དོན་ལས་མཆོག་མྱི་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཞེ་

ལ་བཞག་པ་སེ། རྐང་པ་ཐ་མ་དང་ངེས་གཉྱིས་ཀའྱི་དཔེར་བརོད་དུ་མ་སྦར་བའྱི་ལོག་

བཤད་དོ། །སོང་པ་ཞེས་པ་སོར་བསམ་གཉྱིས་དང་དུས་ནྱི་དུས་ཆེན་པོ་ནྱི་སྲོག་ཆེན་

པོ་ཞེས་པ་ལྟར་རླུང་ལ་ཡང་བཤད་དུ་རུང་བས་སྲོག་འཛིན་གཉྱིས་དང་། མཆོག་

གྱི་མཚན་མོ་ནྱི། རྣལ་འབོར་མ་ནྱི་མཚན་མོར་བརོད། ཅེས་པ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ལ་བས་ཏེ་དེའྱི་རྒྱུ་སོང་གཟུགས་ཀང་བསན་པར་བས་པ་ན་

བཤད་རུང་སང་ནའང་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བསམ་གཏན་དང་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་ཅེས་པ་ནས། རྣལ་

འབོར་པ་ཡྱིས་ཐར་པའྱི་སད་དུ་བསྒོམ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རང་གྱི་སེམས་ནྱི་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱི་དོན་ལ་མཁས་ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རང་། པ་དག །རང་གྱི་སེམས་ནྱི་བརྒྱལ་བ་གཉྱིད་མཐུག་པོ་དང་གཉྱིད་ལ་ཞུགས་པ་

རྨྱི་ལམ་དང་སྦོར་བ་ནྱི་ནང་ལེར་རྨྱི་ལམ་དང་སད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་སེམས་

སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། བཟློག་པར་དཀའ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དྱི་མས་

བགོས་པ་དབང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་བཞྱི་པ་དང་མུན་པའྱི་ཡོན་ཏན་

གྱི་དབང་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གཉྱིད་ལོག་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དབང་པོ་མེད་པར་གྱུར་པ་

ནྱི། ཀེ་མྱིའྱི་བདག་པོ་རང་བཞྱིན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྙྱིང་སོབས་དང་རྡུལ་གྱི་

ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་གྱིས་སྲོག་གྱི་བསྐེད་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་རྨྱི་ལམ་གྱི་སེམས་

དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དུ་མའྱི་དངོས་པོའྱི་འདུ་ཤེས་ཉྱིད་སད་པ་ལ་རང་བཞྱིན་དང་

བཅས་པར་གསལ་བར་བེད་དེ། དེ་དག་སྒྱིབ་བཅས་ཀྱི་གནས་སབས་བཞྱི་པོ་སྲོག་

ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་དུ་ཞེན་པའྱི་

བག་ཆགས་ཀྱིས་ཕེ་བའྱི་རང་གྱི་གནས་སབས་བཞྱི་སེམས་ཀྱི་རོ་རེ་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་དག་ལ་བདེ་མཉམ་སེར་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐར་པའྱི་ལམ་ནྱི་གང་ཞྱིག་

ནམ་མཁའྱི་ཤེས་རབ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་འཁྱུད་པའྱི་ལྷན་སྐེས་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བར་གནས་པའྱི་རང་སེམས་དེ་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ལ་ཐར་བ་

སེར་རོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ལ་བརྒྱལ་བ་གཉྱིད་མཐུག་དང་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་

གཉྱིས་སུ་བས་པ་མྱི་འཐད་དེ། གནས་སབས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་ལ་དགོས་པ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བཞྱི་པ་དང་ཆགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་ལྷན་སྐེས་རྣམས་

མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་པས། དེ་དང་སྦར་བའྱི་ལམ་གྱི་ལྷན་སྐེས་ཐར་ལམ་

དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྨྱི་ལམ་རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པར་འདྱིར་བས་ཀང་ནང་
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ལེ་དང་མྱི་འགལ་ཏེ། གཉྱིད་མཐུག་པོ་ལ་བལྟོས་ནས་གཞུག་ཏུ་རུང་བས་སོ། །དེས་

ན་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི། བརྒྱལ་དང་ཅེས་པ་ནྱི། གཉྱིད་སད་བཞྱི་པའྱི་ཟླས་གཉྱིད་

མཐུག་གྱི་གནས་སབས་དང་གཉྱིད་ལ་ཞུགས་པ་རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་ཡྱིན་ལ། 

གནས་སབས་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་དང་སྦར་བའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱིབ་པའྱི་དངོས་གཉེན་

ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་བསན་ཏེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ལ་བཞྱི། ན་མཿ མཆོད་པའྱི་ཆོ་ག །ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆོ་ག །རོ་རེ་དྲུག་དགོད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ ཞེས་པ་ནས། ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་དུས་སུ་ཚིམ་པར་

བེད་པ་ལ་སོགས་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མཁས་པ་ རང་། དག་གྱིས་བཟའ་བཏུང་

སོགས་ཀྱི་སྤོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབོར་བསན་པ་ལ་ཆང་གྱི་མཆོད་པ་ནྱི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྱིམ་པར་གནས་པ་དང་པོར་ཚོགས་འཁོར་དཔའ་

བོའྱི་སོན་མོ་སོགས་ཀྱི་སབས་འདྱིར་ནྱི་རྟག་ཏུ་ཐོད་པའམ་ན་རྱི་ཀེ་ལར་གནས་པའྱི་

ཆང་ནྱི་ༀ་གྱིས་མྱི་གཙང་བའྱི་དྱི་མ་སྦངས་ནས། ཨཱཿ ཡྱིས་བདུད་རྩྱི་ཆགས་པའྱི་

རོ་དང་ལྡན་པར་རྟོགས་པར་བ། ཧཱུཾ་གྱིས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་ཤྱིང་མང་པོར་

རབ་ཏུ་འབར་བར་བས་ཏེ་ཧོཿ ས་རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་ཞུ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩྱིའྱི་

རང་བཞྱིན་དུ་རྱིམ་པས་བསྒོམ་པར་བས་ནས་ནྱི་སོད་དེ་ནས་བངས་པའྱི་ཆང་གྱི་

ཐྱིག་ལེ་དག་གྱིས་ལག་པ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་རྱི་བོང་ཅན་གྱི་སེ་

གཡོན་པའྱི་མྱིང་མེད་སྲྱིན་ལག་གྱི་རྩེ་མོས་ས་"དག
1
་ལ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་ཤེས་རབ་སོང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣ན༥ན།  དག    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
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པ་མཚོན་བེད། ཟུར་གསུམ་བས་ནས་དེའྱི་དུས་སུ་ཉྱིན་མོར་བེད་པ་དང་མཚུངས་

སྙྱིང་རེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཝཾ་མཚོན་བེད་ཟླུམ་པོའ།ོ །

དེའྱི་དབུས་སུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱིའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྲྱིད་གསུམ་

གནས་པ་དེ་དག་ཀང་སྔགས་པས་བསྒོམ་བས་ནས། མཐེ་བོང་དང་ནྱི་མྱིང་མེད་

ས་དང་རླུང་ཐབས་ཤེས་དག་གྱི་བངས་ཏེ་རྱིགས་སོ་སོའྱི་སྔགས་མཐའ་བརྟེན་དང་

བཅས་པ་བརོད་ཅྱིང་གཏོར་བས་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་ཚིམ་པར་བེད་པ་ལ་སོགས་

བ། ཆང་ནྱི་མཚོན་པ་སེ་བཟའ་བཏུང་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་བའོ། ཞེས་གསུང་ཡང་

གོང་བུའྱི་ཟས་ལྟ་བུ་ལ་དེ་མྱི་རུང་བས་ཆང་ནྱི་ཞེས་ངེས་བཟུང་གྱི་ཚིག་སོས་པ་

དང་། སྲྱིན་ལག་གྱི་ཆོས་འབྱུང་འདྱི་བ་དང་། མཐེ་བོང་དང་སྲྱིན་ལག་གྱིས་ཚིམ་པར་

བ་བར་གསུངས་པས་གཙོ་བོར་ན་མཿ མཆོད་པའྱི་དོན་དུ་བའོ། །ཆོས་འབྱུང་གྱི་

དབུས་ཀྱི་ཟླུམ་པོའྱི་ནང་དུ་བསྒོམ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ནྱི་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་

སབས་སུ་རང་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུད་ཙམ་གྱིས་

བསྐེད་པའྱི་ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་ལ་སྲྱིད་གསུམ་གནས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་སྦང་བ་

དང་སྦོང་བེད་གཉྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུ་

སོགས་ཏེ་དེ་དག་ན་གནས་པ་གང་འདོད་པ་བསྒོམ་བར་བསན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་

ནྱི་དཀའ་བར་མྱི་གཟུང་སེ་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་སབས་སུ་ཡང་དེ་གོ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་དང་གྲོང་གྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་

སེ་ཐོག་མར་ཞེས་པ་སྔ་མ་ རང་ངམ། དག །བདུད་བགེགས་བསྲེག་པའྱི་ཐོག་མར་ཞེས་

༡༠༤ན༢ན།  བདག



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  571  

སྨྲ་སེ། དེ་ལྟར་ན་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མའྱི་དོན་ནོ། །གཏོར་མ་དང་པོ་དབུས་མཐའྱི་མྱིང་

གྱིས་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །རོ་རེ་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་

སྦྱིན་ཏེ། ཡུལ་དང་གྲོང་གྱི་ཡྱི་གེ་མཉམ་པ་རྣམས་མཉམ་པའྱི་མྱིང་གྱིས་ཡྱི་གེ་དང་པོ་

དང་། ཐ་མ་དང་། མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་མཉམ་པ་སེ་དེའྱི་དང་པོ་

དང་དབུས་དང་ཐ་མའྱི་མྱིང་གྱི་ཡྱི་གེས་མྱིང་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེས་གཏོར་མ་དབང་ལེར་

གསུངས་པ་བཞྱིན་འབུལ་ལོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྱིར་གཏོར་མ་དང་ཟས་ཀྱི་ཆོ་ག་

འདེས་མར་གསུངས་པ་ནྱི་དེ་གཉྱིས་སྦང་བ་སོགས་ཆོ་ག་འད་བ་དང་ཕེང་འཛིན་གྱི་

སེབ་སྦོར་སྒྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པར་མངོན་ནོ། །འཕོག་མ་ལ་ནྱི་ཆང་བུ་གཉྱིས་

སྦྱིན་པར་བ་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔགས་ནྱི་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ། ཧཱ་རཱ�་ཏེ་པཎྜྱི་ཀེ་

པྲ་ཏྱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་དང་། ཡུལ་བདག་དང་"གྲོང
1
་བདག་ལ་གཏོར་མ་སྦྱིན་པར་

མ་ཟད་སར་ཡང་ཁོ་བོའྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་དབང་ལེར་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱིན་

པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་དག་ལ་ཟས་ཀྱི་ཕུད་ནྱི་སྦྱིན་པའྱི་སྔགས་ཀང་

བསོད་འགྲེལ་ལས། ༀ་དཱུ་ཏྱི་ཀཱྱི་ཨཱ་གྲ་གྲ་སཾ་པྲ་ཏྱི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་བརོད་དེ་

གཏོར་མ་ས་སེང་འོས་པའྱི་གནས་སུ་བཞག་སེ། གཏོར་མ་སྦྱིན་པའྱི་བདག་པོ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྦྱིན་ནོ། །འབྱུང་པོ་ལྷག་མ་ལ་དབང་བ་རྣམས་ལ་ཟོས་པའྱི་

ལྷག་མ་ཡང་བསོད་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའྱི་སྔགས་འདྱིས་སྦྱིན་ཏེ། ༀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨ན༦ན།  གྟོང  *གྲྟོང    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤ན༡།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༡༡༤ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤ན༥ན།  གྲྟོང
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ཁཱ་ཧྱི་ཨུ་ཙིཥྛ་བ་ལ່་བཀྵ་བཀྵ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་ཟས་ཟོས་པའྱི་རེས་སུ་

སྦྱིན་བདག་གྱི་དགེ་བ་སེལ་བའྱི་དོན་དུ་སྦྱིན་པའྱི་ཚིགས་བཅད་ཀང་སབས་འདྱིར་

བཀག་གོ །

བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། རོ་རེ་དགོད་པ་དང་གོ་ས་དང་། ཁ་འཕང་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། མགོར་ཧྲཾ་དང་། མགྲྱིན་པར་"ཧྲ່
1
་དང་། སྙྱིང་ཁར་ཧྲུཾ་དང་། ལྟེ་བར་

ཧྲ
ྲླ
་དང་། གསང་བར་"ཧྲཿ 

2
 དང་། གཙུག་ཏོར་དུ་ཧྲ່ཱ་"

3
ཞེས་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་རོ་

རེ་སེ་ༀ་ཧྲཱཾ་ཤྱི་ཁཱ་ཡེ་བླཽ་ཥ་ཊ་ཅེས་སོགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་དོ། །དེ་ནྱི་

ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བའྱི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅེས་བའོ། །ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཀའྱི་རྱིགས་ལ་

གནས་པའྱི་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པ་ལ། ཡབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་

མགོ་བོར་ཨཱུ་སྙྱིང་ཁར་ཨྱི་གཙུག་ཏོར་དུ་ཨཱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་ལ་ལྟེ་བར་

ལཱ�་མགྲྱིན་པར་རཱ�་གསང་བར་ཨཱཿ ཞེས་དགོད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་དགོད་པའྱི་དུས་ནྱི་

གཉྱིད་དུས་དང་མཆོད་པ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་འཁྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དུས་སུ་བ་ལ། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་ཐོག་མཐར་ཡང་དགོད་པར་གོང་འོག་རྣམས་སུ་གསུངས་སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་ཅེས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཅེས་པ་ནས། དབང་གྱིས་ལེའུར་ཁ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤བ༢ན།  
ཧ່    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥ན༣ན།  ཧྱིམ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤བ༢ན།  
ཧཿ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥ན༣ན།  ཧྱིཿ 

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤བ༢ན།  
-ད    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥ན༣ན།  +ད
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བསང་སེ་བརོད་ཟྱིན་ཏོའྱི་བར་རོ། །

བཞྱི་པ་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

གནས་པ་བདུན་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རེས་དཔག་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་ཚུལ་བཤད་

པ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་ཚུལ་མདོར་བསན་པ། རྱིམ་གཉྱིས་སྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། རྱིམ་གཉྱིས་བསྒོམ་པའྱི་ཡུན་ཚད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། མངོན་

སུམ་དང་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་བ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 

བསྐེད་རྱིམ་གཉྱིས་ལ་ཡང་ཐོག་མར་མྱི་གསལ་བར་སང་བ་དང་། དེ་ནས་ལྷའྱི་རྣམ་

པ་གསལ་བར་སང་བའྱི་མངོན་སུམ་ཡོད་ཀང་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་སད་དུ་སྒོམ་པར་གསུངས་པ་དང་འོག་ཏུ་ཡང་

དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ལ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མངོན་སུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རོགས་རྱིམ་བཤད་པ་དང་། རེས་

སུ་དཔག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་རྱིམ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་ལས་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་

སུ་ཡུལ་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་སང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་

སྦོར་བས་བསྒྲུབ་པས་ན་སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་ནས་བཟུང་སེ་དཔེར་ན་མཁའ་ལ་

སར་མའྱི་ཚོགས་སང་བ་བཞྱིན་དུ་རེ་ཁཱ་སྐྲའྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་དུ་མ་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྱི་སྐུ་ཞེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་སོར་སྡུད་ཀྱི་ཤའྱི་མྱིག་གྱིས་བཟུང་བར་བ་བ་སྲྱིད་
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པ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་གསུམ་གྱི་ལྷ་དང་དུས་གསུམ་གྱི་ལྷའྱི་རྣམ་པ་རྨྱི་ལམ་དང་

སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པ་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་བརྟགས་པར་སང་བའོ། །འདྱིར་དང་པོར་

རོགས་རྱིམ་པའྱི་ལས་དང་པོ་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་སོར་སྡུད་བསམ་གཏན་སོགས་ཀྱི་

མངོན་ཤེས་ཐོབ་པ་མེད་པར་ཤའྱི་མྱིག་གྱིས་སོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་མཐོང་

ངོ་། །དེ་ནས་བསམ་གཏན་གྱིས་དངས་པའྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པའྱི་མཚམས་

ཀྱིས་ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་གཡོན་གཡས་ཀྱི་རླུང་

འགགས་པས་འཛག་པའྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་འཛིན་པ་སེ་སྲོག་རྩོལ་ཡང་དེའྱི་

ཁོངས་སུ་བསྡུས་ནས་ས་མ་ཐོབ་བར་གྱི་མཚམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

སྤན་གྱིས་གཟྱིགས་སོ། །དེ་ནས་མོས་སྤོད་ཀྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནས་བཟུང་

སེ་སོབ་པའྱི་ས་"མཐའ
1
་མའྱི་མཚམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤན་གྱིས་

གཟྱིགས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚམས་ཀྱི་དབང་

གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤན་གྱིས་གཟྱིགས་ཏེ། སྤན་དེ་ནྱི་སྒྱིབ་པ་ལྷག་མ་ཀུན་ལས་རྣམ་

པར་གྲོལ་ཞྱིང་སེ་གྲོལ་པའོ། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཤའྱི་མྱིག་

ལ་སོགས་སྤན་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་གཟྱིགས་པའྱི་སད་དུ་སྤན་དུ་

བཞག་སེ། འདྱི་ལྔ་ནྱི་མངོན་ཤེས་གཞན་དང་ཡུལ་མྱི་འད་བའོ། །སེམས་ཅན་གཞན་

གྱི་ཤའྱི་མྱིག་སོགས་ཐུན་མོང་གྱི་སྤན་རྣམས་ནྱི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

སྐུ་བལྟ་བའྱི་ཡུལ་ལ་དམུས་ལོང་ངོ་། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༧༩ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥བ༣ན།  
མཐའ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦ན༣ན།  ཐ



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སྒོམ་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །ཤའྱི་མྱིག་ཚོགས་ལམ་

ལྷའྱི་མྱིག་དོད་རྩེ་བཟོད་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤན་ཆོས་མཆོག །ཤེས་རབ་ཀྱི་ས་

བཅུ་གཅྱིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་རོ་རེ་སྙྱིང་

འགྲེལ་དུ་སྤན་ལྔའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཀང་འདྱི་དང་འཇོག་མཚམས་མྱི་མཐུན་

ལ། དེ་གཉྱིས་ཀང་ནང་ཕན་ཚུན་འཇོག་ཚུལ་མྱི་མཐུན་པར་སང་སེ་འདྱིར་ནྱི་མང་

པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཅེས་པ་ནས། དང་པོར་བྱིས་སྐུ་ལ་

ནྱི་དེ་ཉྱིད་མྱིན་པས་རང་སེམས་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་སོ། །བསྐེད་རྱིམ་ལ་རེས་སུ་

དཔག་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ནྱི་ལོག་གྱུར་རྟགས་ལས་རྟོགས་པའྱི་བོ་ལ་དགོངས་

པ་མྱིན་གྱི་སྒོམ་ཚུལ་འདྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་དང་པོར་ལུགས་མ་སོགས་

ལ་བལྟས་པའྱི་རེས་སུ་ཡྱིད་ཀྱིས་དེ་དཔོག་པའམ་དཔོད་པས་དེ་སད་ཅེས་བ་བ། དེ་

ཤྱི་བའྱི་ལུས་དང་འད་ཚུལ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སྐུ་དེའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་པ་

མེད་པའོ། །དང་པོ་ཉྱིད་དུ་ལྷའྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་པ་ལ་སོབ་པ་ན་ལྷ་གཅྱིག་གྱི་རྱི་མོ་དང་

ལུགས་མ་སོགས་ལ་མྱིག་གྱིས་བལྟ་བ་དང་དེའྱི་རེས་སུ་ངེས་པའྱི་རྣམ་པས་བལྟ་

བར་བ་སེ་ཞེས་པ་དང་། རང་སེམས་བསྒོམ་པར་བ། ཅེས་པ་ལྟར་ཡྱིད་ཀྱི་ངེས་པའྱི་

འཛིན་སངས་ཤུགས་ཅན་བསྐེད་ནས་བསྒོམ་ཞྱིང་དེ་གོམས་པ་ན་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་

ནུས་པས་ལྷ་གཉྱིས་པ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པར་གསུངས་ཏེ། འདྱི་

ནྱི་མན་ངག་ཞྱིབ་པར་གསུངས་སོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མདོ་སེར་

ཞྱི་གནས་ཀྱི་དམྱིགས་རྟེན་འཚོལ་ལུགས་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་གུར་ལ་སོགས་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བསྐེད་རྱིམ་ལ་ལུགས་མ་ལ་སོགས་རྣལ་འབོར་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་ཚུལ་

འད་སེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བསྐེད་རྱིམ་དང་རྣལ་འབོར་དང་པོ་བཞྱི་བསྒོམ་པའྱི་ཡུན་

ཚད། འཛིན་པ་བརྟན་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་འགྲུབ་པའྱི་ཡུན་ཚད། ཞར་ལ་སྐུ་གཟུགས་

བཞེངས་ཏེ་མཆོད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཅེས་པ་ནས། འཛིན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་རང་

སེམས་བསྐེད་པར་གྱུར་པ་ན། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། དེ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

བྱིས་སྐུར་བྱིས་པ་བརྟགས་པའམ། སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་མ་བརྟགས་པ་ལོའྱི་ཕེད་

དམ་ལོ་གཅྱིག་བ་མའྱི་ངེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦར་ན་བསྐེད་

རྱིམ་ལོ་ཕེད་དང་སོར་སྡུད་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབོར་དང་པོ་བཞྱི་ལོ་གསུམ་བསྒོམ་

པའམ། ཡང་ན་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོན་པོས་བསྐེད་རྱིམ་དང་སོར་སྡུད་སོགས་བཞྱི་

ལོ་ཕེད་དང་། རྟུལ་པོས་དེ་གཉྱིས་ལོ་གཅྱིག་བསྒོམ་པར་མངོན་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་སྦོར་བས་ཞེས་པ་ནས། དྱི་མ་མེད་པ་ཉྱིད་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་འབེལ་ལོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་རྣལ་འབོར་དང་པོ་བཞྱི་"བསན
1
་ནས་

ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་འགྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་

ནོ། །མཁས་པ་ རང་། དག །སྔར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་ནས་ལོ་གསུམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༠ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦བ༥ན།  
བསན    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༧ན༤ན།  བསེན



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཕོགས་གསུམ་གྱིས་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོ་འགྲུབ་པར་བཤད་ལ། འདྱིར་འཛིན་

པའྱི་ཡན་ལག་མན་ཆད་བརྟན་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ལ་ལོ་གསུམ་

ཕོགས་གསུམ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། ཞེས་སྨྲ་མོད་ད་དུང་དཔད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་བྱིས་སྐུ་དང་སྐུ་གཟུགས་དང་གླེགས་བམ་བྱི་བའྱི་སད་དུ། 

ཅེས་པ་ནས། ཇྱི་ལྟ་བ་ནུས་པས་བ་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་

སའོ། །

གཉྱིས་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་

གཉྱིས། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་དང་མཚན་བརོད་ལས་གསུངས་ཚུལ། མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་དོན་གཉྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རོ་རེའྱི་

ཚིག་གྱིས་ངེས་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། བྱིས་པ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་

བདེ་བ་རབ་ཏུ་བསན་ཏོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་རོ་རེའྱི་ཚིག་དེ་ནྱི་དབེ་བས་བས་ནས། ཞེས་པ་ནས། 

རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་"རྟོགས
1
་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ། འདྱིར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་དབེ་བ་བས་པ་སེ་རྩལ་

བཏོན་དུ་བཤད་པ་རྟོགས་པར་བས་ནས་རྒྱུད་གཞན་བདེ་ཆེན་དེ་རྩལ་བཏོན་དུ་མྱི་

སོན་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཀང་རྟོགས་པར་བ་བའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༠ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧ན༣ན།  
རྟོགས    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༧བ༢ན།  རྟོག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་

རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས། ས་ཚོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་

པོའྱི་བཤད་པ་སེ་ལྔ་པའོ།། །།

མདོ་རྒྱུད་བཅུད་བཟང་སྙྱིང་གྱི་བུམ་པར་འཛིན། །རོ་འཛིན་མཆོག་ནྱི་ལེགས་

བཤད་གཏམ་གྱིས་བེལ། །རྩོད་དུས་འཛིན་མའྱི་ལྟོ་བ་རྱིགས་ལྡན་གྱི། །མན་ངག་

འདོད་དགུའྱི་ཆར་པས་ཅྱི་ཡང་ཚིམ། །སྐེ་འགྲོའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་གྲོགས་བཟང་ཀུན་གསལ་

མའྱི། །ཕང་བར་ངོ་མཚར་ངེས་པ་ཉག་ཕན་གྲངས། །"ངེས
1
་འཛིན་དབང་པོའྱི་གཞུ་

འདྱི་དབར་སྐེས་ཀྱི། །སྤྱིན་སྒ་ལ་རོལ་རྣ་བ་ཀུན་སྱིམ་བེད། །བསྡུས་རྒྱུད་དབང་

གྱི་རྒྱལ་པོ་དང་། །རྣམ་སེལ་པདྨ་དཀར་པོའྱི་ཕེང་། །འདྱི་ཡྱི་རྱིན་ཆེན་དོ་ཤལ་

གཞན། །རོ་ཡྱི་ཕེང་བའྱི་གནས་སུ་འདོད། །ཞབས་སེན་ཟླ་འོད་ཆགས་པ་ཡྱི། །རྩྱི་

ཐོག་ངང་མོའྱི་མདོག་ཅན་གྱི། །རལ་པ་འཛིན་འདྱི་ས་གསུམ་ན། །འགྲན་ཟླ་མེད་པའྱི་

མཆོད་རྟེན་ཉྱིད། །རྨོངས་པའྱི་ཚང་ཚིང་སྟུག་པོར་གནས་བཅས་ཤྱིང་། །ཐེ་ཚོམ་རོ་

འཛིན་ཟུང་དག་བསྐོད་པ་ཡྱིས། །གཞུང་གྱི་རྱི་ལ་ཉེ་བར་ལྡག་བེད་པ། །འདྱི་དག་

མྱི་བཟད་དུག་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཉྱིད། །ལེགས་བཤད་གཏམ་ནྱི་རྣ་བར་ཡོངས་འདྱིས་

བརོད་པ་གཞན་གྱི་ཡྱི་གེ་གསལ་བའྱི་གོ་སབས་འཕོག །རྱིག་པ་མཆོག་གྱི་མདའ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༠བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༧བ༦ན།  ངེས    སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། 
༡༠༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༡ན།  དེས



སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཛིན་མངལ་བཟང་རྱིགས་ཚུལ་བེ་བའྱི་སྒོ་ལྡན་སྤོ་བས་ཀུན་ཏུ་དེགས། །ལོག་

སྨྲའྱི་མུན་ཚོགས་དྱི་མེད་འོད་ལྡན་དེ་ཉྱིད་སང་བའྱི་ཉྱིན་བེད་འབུམ་གྱིས་རྣམ་པར་

སེལ། །ཐུབ་བསན་ཟླ་བའྱི་དུས་མཐར་འཇུག་བརྩོན་གདོང་མུན་ཅན་གང་གསང་བ་

"པ
1
་འདྱིའྱི་རོ་རེས་བཅོམ། །དེ་དག་རྣམ་དཀར་བདུད་རྩྱིའྱི་ཟས། །ཕངས་པ་མེད་པར་

འགྲོ་འདྱི་ལ། །སྦྱིན་བ་མྱི་འགྱུར་བདེ་བའྱི་ཆུས། །ཡྱིད་ཀྱི་རྱིང་བུ་ཁེངས་གྱུར་ཅྱིག །

སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་གྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་

བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་རེ་ཞྱིག་རོགས་སོ། །འདྱིས་ཀང་བསན་པ་རྱིན་

པོ་ཆེ་ཕོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པ་བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅྱིག ། 

སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༨༠བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༧བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༥ན།  
པ    ཞྟོལ། ༼ག༽ སྒྲུབ་ལེ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨ན༣ན།  པྟོ
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༄༅། །དུས་འཁོར་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་ཊིཀྐ་ཞང་ཞུང་པ་
ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གང་གྱི་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་བཅུད། །རེག་པའྱི་ལྕེ་རྩེ་ཀུན་མཁེན་

གྱི། །ལགས་ཀྱི་དབང་པོའྱི་རེས་འགྲོ་བ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་བ་མ་རྒྱལ། །དཔལ་

ལྡན་རྒྱལ་བའྱི་ཡྱིད་འཕོག་སྐུ་ནྱི་ཕུན་ཚོགས་འགྱུར་མེད་རབ་དགའྱི་དགའ་བས་

ཅྱི་ཡང་སྱིམ་པའྱི་ཁོང་བཞད་ཀྱིས་ཁེངས་རྩ་བ་ཡྱི། །ཞལ་གྱི་དབང་པོ་ཁུར་འཛུམ་

འཛུམ་དཀར་འགོག་ལ་བརྩོན་འདྱིས་ཆུ་སྲྱིན་རྒྱལ་མཚན་སེ་དང་བཅས་པའྱི་མགྲྱིན་

པའྱི་ཕུག་ན་སྙྱིང་དང་ནྱི། །རོ་འཛིན་རྩེ་མོ་ལྷན་ཅྱིག་གནས་བེད་སྤོད་དེའྱི་རེས་སོབ་

གསེར་གྱི་མངལ་དང་པད་དཀར་མྱིག་ཅན་མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའྱི་ལྟ་བེད་སོང་། །ས་

ལ་རྟོག་འད་སྒྲུབ་པོ་རབ་དང་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པར་ཁོད་མཐོང་"དེ་ཡྱི
1
་མོད་

ལ་མགོན་ཁོད་གོ་འཕང་ངེས་པར་སྦྱིན་ལ་སྤྱི་བོས་འདུད། །རྡུལ་བལ་གུར་ཀུམ་

དོག་པ་ཡྱི། །དོ་ཤལ་རབ་རྒོད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སྔོ་བསངས་མཛེས་སྡུག་ལང་

ཚོ་ཅན། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་པོས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །རྣམ་དཔོད་པད་དཀར་སྐེད་

ཚལ་དུ། །རྒྱུད་འགྲེལ་ངང་པའྱི་བུ་མོ་དཀར། །དེ་ཡྱིས་སྐེངས་ལྡན་ཟླ་བ་ནྱི། །ཐོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  སྐུ།  ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡ན༤ན།  དེ་ཡྱི    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༤ན།  དེའྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཚལ་བཞྱིན་དུ་མཁའ་ལ་སང་། །རབ་"དྭང
1
་ཡྱིད་ཀྱི་མེ་ལོང་ངོས། །རྱིགས་ལྡན་

ཐུགས་རེའྱི་པྱིར་གྱི་ནྱི། །ལེགས་བཤད་རྱི་མོ་ཡོངས་སྱིན་འདྱི། །ལྟོས་ཤྱིག་གྲོགས་

དག་ཡྱིད་དགར་བོས། །

ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམས་

པར་དམ་བཅའ་བ། ལེའུའྱི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའྱི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས་ལས། མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྱི། ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་དང་ངོ་། །གང་ལ་

ན། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གང་གྱི་དམྱིགས་བཅས་རྡུལ་མེད་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་

མཐར་ཐུག་པ་དང་སྙྱིང་རེ་བཟང་པོ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་བདེན་འཛིན་གྱི་

དམྱིགས་པ་མེད་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརེས་པ། ལྷ་མྱི་

ལྷ་མྱིན་ཀླུ་ཡྱི་བ་མ་ཀུན་གྱི་སོན་པ་གཅྱིག་པུ་དེ་ལའོ། །སྐུ་གཉྱིས་པོ་དེ་རྒྱུ་གང་ལས་

བྱུང་ཞེ་ན། གང་གྱིས་སྔོན་ལམ་དུས་སུ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་

རེས་དན་གྱི་སྐུ་ལྟ་བུའྱི་སོང་གཟུགས་དང་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་གནས་

སབས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་བསྒོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་དེའྱི་རྟེན་ཡྱིད་

ལས་བྱུང་བ་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་དག་རང་གྱི་རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་ནས་ནང་དུ་བཀུག་སེ་

ཐོག་མར་བརྩེགས་པ་དང་དེ་ནས་རང་གྱི་དཔྲལ་བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་དང་ནྱི་དེ་ནས་རོ་

རེ་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྱི་ནང་དུ་ཁྱིད་དེ་བདེ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་

ལས་སྐེས་སོ། །ཁམས་དཀར་པོ་གེན་དུ་བརྩེགས་པ་འདྱིར་བསན་པས་མས་བརྟན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢ན༡ན།  སྐུ།  ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡ན༥ན།  དྭང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢ན༣ན།  དྭངས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱི་དགའ་བཞྱི་ཙམ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏོར་གྱི་གནས་གཉྱིས་

སོ་སོར་ངེས་བཟུང་དུ་སོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྡུལ་ཡང་གཙུག་ཏོར་ནས་ཐུར་

ལ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་བར་དུ་དངས་ཏེ་བརྟན་པར་བེད་དོ། །དེ་ཡང་དབང་མདོར་བསན་རྩ་

འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་གོང་དུ་དངས་ཟྱིན་ལ། མཁས་པ་ བུ། དག་གྱིས་ཀང་ས་བཅུ་

གཉྱིས་བགྲོད་ཚུལ་འཆད་པ་ན། ཁུ་བ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་ནས་ཡར་འཕེལ་ཁག་གཙུག་

ཏོར་ནས་མར་འཕེལ་ཏེ་དེ་ཡང་ས་དང་པོ་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་ཁུ་བས་གསང་གནས་ཀྱི་ཕེད་

གང་། རྡུལ་གྱིས་དཔྲལ་བའྱི་ཕེད་གང་། དུས་སྦོར་གཅྱིག་གྱི་རླུང་འགགས་ཞེས་

སོགས་བཤད་ཅྱིང་དེ་ལྟར་སྦར་བའྱི་ལུས་ཀང་རྩ་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་འདོད་དོ། །དེའྱི་

ཕྱིར་ཁུ་རྡུལ་ཡས་མས་སུ་བརྩེགས་པ་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ཤེས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤྱིང་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དུས་

སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རླུང་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་

གྲངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པས་ན་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་ལ་ཡང་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་

བརྒྱའྱི་གྲངས་ངེས་པར་འཇོག་ནུས་ཏེ། ཁུ་རྡུལ་དེ་དག་དང་བདེ་བའྱི་གྲངས་དེ་དག་

རྟེན་བརྟེན་པ་ངེས་པ་ཅན་དུ་བས་ནས་རྟེན་ཁུ་རྡུལ་གྱི་ཐྱིག་ལེ་རེ་རེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བདེ་ཆེན་སད་ཅྱིག་རེ་མྱི་འགྱུར་བར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། མངོན་

རྟོགས་རྒྱན་དུ། བརྟེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བེ་བག་གྱིས། །དེ་ཡྱི་དབེ་བ་ཡོངས་སུ་བརོད། 

ཅེས་གསུངས་པ་དང་འད་ལ། དོན་འདྱི་ནྱི་ཞབས་གཅྱིག་རོ་རེ་ནོར་བུ་ཞེས་སོགས་

ཀྱི་དོན་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག །ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཞྱི་པ་ཞེས་བས་ནས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་རྟག་པའོ། ཞེས་

ཀང་སྨྲ་བ་ནྱི་རྡུལ་མེད་སོང་ཉྱིད་འདེན་བེད་མ་ཚང་ཞྱིང་རྟག་པ་རྒྱུར་འདོད་པ་འགལ་

ཏེ་སྐོན་གཉྱིས་དང་བཅས་སོ། །ཡང་ཁ་ སག ། ཅྱིག །ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཕག་རྒྱ་ལ་འཆད་ཅྱིང་དེའྱི་སོབས་ཀྱིས་བདེ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་

པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། ཡྱིད་ཀྱིས་བསྒོམས་པ་ཙམ་གྱི་ཡེ་རྒྱ་ནྱི་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་ལག་རེས་འཇོག་བེད་མྱིན་ལ་འཕགས་མར་གྱུར་པའྱི་ཡེ་རྒྱ་ལ་བེད་ན་

དེས་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་ཚང་བར་མྱི་འདེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག །ཕག་རྒྱ་ཡྱིད་ལ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བང་སེམས་ཞེས་

ཟེར་རོ། །སེམས་འགྲེལ་སོར་གསུམ་དུ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་འབའ་ཞྱིག་

གསུངས་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཀྱི་སྐུ་མ་གསུངས་སོ། ཞེས་ཆ་མེད་པའྱི་རྒྱུས་

གཏམ་སྨྲ་བར་མྱི་བ་སེ། འདྱི་ཉྱིད་དུ་ཡང་། གང་གྱི་དམྱིགས་བཅས་རྡུལ་མེད་སོང་

པ་ཉྱིད། ཅེས་པ་ནྱི་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ལ་བེད་པ་ལས་འོས་མེད་པས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་བསན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་ཐོག་མཐའ་བར་

གསུམ་དུ་སོང་གཟུགས་རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་ན་ཡབ་ཀྱི་སོང་གཟུགས་

ཀྱི་ཕོགས་ནས་འཆད་ལ། བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུར་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་འཆད་པའྱི་ཚེ་

སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་ཡུམ་གྱི་བཤད་པ་མང་སེ་སྔར་ཡང་བཤད་ལ་ད་

དུང་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པ་ལ་ཕག་བས་ནས་སྐུ་

བཞྱི་དབེར་མེད་དུ་འདུས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནྱི། ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཞེས་པ་བཞྱི་ལ་ཡྱི་གེ་

བསན་པའྱི་མངོན་བརོད་ཀྱིས་གང་ལ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་སྤྲུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྐུ་དང་ངག་སྨྲ་བརོད་ཀྱི་རྟོག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་མེད་པ་ལོངས་སྐུ་དང་། སེམས་གཉྱིས་

སང་འཁྲུལ་པའྱི་གཡོ་བ་མེད་པ་ཆོས་སྐུ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་པའྱི་ཐེག་ལེ་འཕོ་བའྱི་

རྱིམ་པ་མེད་པ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུའམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་བཞྱི་པོ་གཉྱིས་སུ་མེད་པ་དང་

པོའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་བཏུད་བས་ཤྱིང་ཅེས་ཏེ། རྒྱས་པར་ནྱི་ལེའུ་དང་པོར་ནཱ་རོ་པ་

དང་ཨ་ཙ་ལ་གརྦ་གཉྱིས་ཀྱི་ལུགས་བཞྱིན་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སར་ཡང་སྐུ་བཞྱི་སོ་སོ་

ལ་འདུད་པ་ནྱི། ཀཱ་སོགས་ཡྱི་གེ་ཞེས་པ་ནས། སྤྱི་བོས་རབ་བཏུད་ནས། ཞེས་པའྱི་

བར་ཏེ་གོ་སའོ། །འདྱི་དང་ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་གཉྱིས་ལ་"བཟློས
1
་པའྱི་སྐོན་ཡོད་པ་

མྱིན་ཏེ། འདྱི་མྱིང་དང་སྔ་མ་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཅྱིག་ལ་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསོད་

པ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་"བརྩམས
2
་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། དང་སྲོང་རྣམས་དང་སེམས་ཅན་

ཀུན། ཅེས་པ་ནས། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིས་བྱི་བར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་བར་ཟད་

དོ། །

གཉྱིས་པ་ལེའུའྱི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་སྡུད་པ་པོས་གསོལ་བ་

གདབ་པ་བཤད་པ། རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པས་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བ། བཤད་བའྱི་རྒྱུད་ཚིག་དགོད་པ། དེའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣བ༣ན།  བཟླྟོས    སྐུ།  ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༡ན།  ཟླྟོས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣བ༤ན།  བརམས    སྐུ།  ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༢ན།  བརམ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར། དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པའྱི་གྲོང་གྱི ། ཅེས་པ་ནས། ལན་གྱི་

གསུང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་གསུངས་པ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་

ལ། ལེའུ་རེ་རེར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སོན་པས་འཇམ་དཔལ་ལ་རྒྱུད་སྡུད་པར་བསྐུལ་བ་

དང་། འཇམ་དཔལ་གྱིས་པདྨ་དཀར་པོ་ལ་བསྐུལ་བ་དང་། གནང་བ་བྱིན་པ་སོགས་

བཀོད་པ་ནྱི་བསྡུས་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་ཆེན་ལ་ངེས་པ་རྣམ་དག་བསྐེད་པའྱི་ཆེད་དུ་

ཡྱིན་ལ། ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་སོགས་ལ་ཀ་ལཱ་པ་དང་མ་ལ་ཡའྱི་སྐེད་ཚལ་གྱི་ལྷོ་བང་

བཤད་མྱི་དགོས་ཀང་རྒྱུད་འགྲེལ་འཛམ་གླྱིང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་དར་

བ་ན་དེའྱི་གདུལ་བས་རྟོགས་པའྱི་དོན་དུའོ། །སྡུད་པ་པོ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སེངྒེའྱི་ཁྱི་

ཡོད་པའྱི་སྒོ་ཁམས་"ནྱི་གློ་བསང
1
་གྱི་ཁང་པ་མྱིན་པར་རོ་རེ་མེ་ལྕེའྱི་ཕྱི་རོལ་ན་རྒྱུད་

སོན་པའྱི་ཁང་པ་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 

འདྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་ཟླ་བ་བཟང་པོས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ལན་གྱི་གསུང་སེ་སར་ཡང་རྒྱུད་འདྱི་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ལ། 

གཙོ་བོའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་རོགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤བ༤ན།  ནྱི་གྟོ་བསང    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤བ༡ན།  ནྱི་གྟོ་སང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༢ན།  ན་བླྟོས་བསང
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རྱིམ་གྱི་སྱིན་བེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ལ་"མཐའ
1
་ནའང་ལྷ་ལྔ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་འབས་བུའྱི་སབས་དང་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་འཁོར་ཕུན་ཚོགས་

བཞྱི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ་ཞེས་ངེས་གཟུང་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་དུ་མཛད་

ལ། གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་དྲུག་མཉན་པར་འཚལ་ཏེ། ཞེས་

སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། ཕུང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལྷ་ཕོ་མོ་ནྱི་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ནང་

ནས་མྱི་འཕོགས་པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་དབངས་གསལ་གྱི་ཡྱི་གེས་མཚན་པ་

རྣམས་བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་པའོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །དབངས་དང་ཟླ་བ་དང་ཁུ་བ་

གཞན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་དོན་དམ་གྱི་ལྷ་དང་། གསལ་བེད་དང་ཉྱི་མ་དང་རྡུལ་གཞན་

སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྱིས་སུ་བཅད་ན་

དབངས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་སོང་གཟུགས་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུད་འདྱི་ལ་

སར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུད་གཞན་བཞྱིན་དྱིས་ལན་སེལ་ཏེ་

མྱི་འབྱུང་བར་ལེའུའྱི་ཐོག་མར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ལན་གྱི་གསུང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏོ། །

མདོར་བསྡུས་དང་པོ་རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བའྱི་མདོར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༥ན༡ན།  མཐའ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༤ན།  ཐ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བསྡུས།

གཉྱིས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པས་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལ་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བའྱི་མདོར་

བསྡུས་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐོབ་བ་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག །ཐོབ་བེད་ལམ་

གྱི་རང་བཞྱིན། ལམ་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་གང་ཟག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷ་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དག་པ། ཀུན་རོབ་དང་གནས་ཚོད་ལ་བལྟོས་ཏེ་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་

དབེ་བཤད་པ། དག་མ་དག་ས་ཚོགས་པའྱི་སྤོ་བསྡུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

ནང་དང་གཞན་གྱི་དག་པ་སྤོས་ཏེ་བཤད་པ། བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། 

ཁམས་དྲུག་དག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་སྐུ་རོ་རེར་བསན་པ། དབངས་གསལ་དག་པས་

ལྷ་ཚོགས་གསུང་རོ་རེར་བསན་པ། རྣམ་ཤེས་དྲུག་དག་པས་གཙོ་བོ་ཐུགས་རོ་

རེར་བསན་པ། ཀུན་རྟོག་དག་པས་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། བཤད་པ་དང་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ལེའུ་འདྱི་ལ་གནས་པ་ཉྱི་ཤུ་ལས་དང་པོ་ལུས་ཀྱི་རུས་པ་ལ་སོགས་

པའྱི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་

སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལ་སོགས་པར་ཡང་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་རྣམ་དག་མང་དུ་གསུངས་པ་མ་

ཡྱིན་"ནོ། ། 
1
ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདྱིར་ཡང་གསུངས་ཤེ་ན། ཆོས་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦ན༣ན།  ནྟོ།།    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
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ལ་དག་པ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་ལས་འདྱིར་ནྱི་སྒྲུབ་ལེར་

ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དག་པ་ཁ་འཕངས་པ་འཆད་དེ་དེ་ཡང་རུས་པའྱི་ཁམས་སོགས་

སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་སོ་སོ་ནྱི་དག་བ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་ཀ་བ་སོགས་རྡུལ་

ཚོན་གྱིས་བྱིས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ་བསྒོམས་པ་ནྱི་དག་བེད་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རུས་

པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་མ་སྦངས་ནས་འབས་དུས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་ཀ་བ་

སོགས་འགྲུབ་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་དག་པའོ། །སྔ་ བུ་སོགས། མ་ཕལ་ཆེར་རུས་པའྱི་ཁམས་

འགགས་པ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྨྲ་ལ། འགའ་ཞྱིག་ དོལ་སག ། གདོད་ནས་དག་པ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །སྔ་མའྱི་འགགས་ཚུལ་ད་དུང་བཤད་དགོས་པས་ལྷག་མ་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡྱིན་

ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་དག་མ་དག་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་གཏམ་མོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། 

ད་ནྱི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པ། ཞེས་

པ་ནས། ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དག་ལ་གནས་པའྱི་བ་སྤུ་རྣམས་ཀྱི་རོ་རེ་མེ་ལྕེའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ཕལ་ཆེར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དེས་གོ་བར་ནུས་སོ། །དབུས་

སུ་ཁུ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་རྡུལ་ཚོན་གདབ་པའོ། །གང་དུ་རྡུལ་ཚོན་དྲུག་པ་ཡྱིན་པ་

དེར་ནྱི་རྡུལ་རྣམ་པར་དག་པས་རྡུལ་ཚོན་གདབ་པའོ། ཞེས་པ་ལ་མཁས་ རང་། པ་

དག །དབུས་ལང་ཁུའམ་སྔོན་པོར་བེད་པའྱི་ཤེས་བེད་དོ། ཞེས་གསུང་བ་ལྟར་གཙོ་

བོའྱི་པདྨ་ལང་ཁུ་དང་དབུས་ཀྱི་ལྱིང་ཙེ་གྲུ་བཞྱི་པ་སྔོན་པོ་གདབ་པར་བའོ། །ཤ་རྣམ་

པར་དག་པས་རྡུལ་ཚོན་དོན་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཤར་དུ་གདབ་པར་གསུངས་པ་སོགས་

སུ་ འདྱི་རྡུལ་ཚོན་ནག་པོ་དོན་གྲུབ་སོགས་སུ། བསྐེད་པའང་གོ་བར་ནུས་སོ། །བསྐེད་རྱིམ་

ཞུང་། ༥བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥ན༡ན།  ནམ།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཞུང་འདྱི་དག་ལོག་པར་སྨྲ་དགོས་

ཏེ། ལུས་ཀྱི་རུས་པའྱི་ཁམས་དག་པ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཀ་བར་

བསྒོམས་པ་དེས་འབས་བུའྱི་ཆ་གཅྱིག་འགྲུབ་མྱི་སྲྱིད་ན་འོག་ཏུ་འདྱི་དག་གྱི་འབས་

བུའྱི་དག་པ་གསུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་མ་འབེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ངེས་པར་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐུའྱི་རོ་རེ་ཁམས་དྲུག་གྱི་ལྷའྱི་

བདག་ཉྱིད་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་ལ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་དྲུག་གྱི་དབེ་བས་སྐུའྱི་རོ་

རེ་མཆོག་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ལྷའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་

གྱི་ནྱི་རྣམ་པར་གསུངས་ཤེས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ལྷའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་

གནས་པ་གཉྱིས་པ་སེ། ད་ནྱི་ལྷའྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པ། ཞེས་

སོགས་སོ། །འདྱིའྱི་དབངས་གསལ་ཡང་ནང་དུ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ངག་སྨྲ་བརོད་ཁམས་

དྲུག་གྱི་བདག་ཉྱིད་དང་བསྐེད་རྱིམ་ལ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་ཁམས་དྲུག་ལ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་སོང་པ་དྲུག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་ཅེས་པ་ནས། གཅྱིག་པུར་མཛོད་

ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་ཀྱིས་

ཐུགས་རོ་རེར་འགྱུར་རོ། ཞེས་འགྱུར་འཁྲུགས་པ་བཅོས་ཏེ་གདོན་པར་བ་ཞྱིང་

རྩ་བར་སོང་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་འགྲེལ་པས་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་ལ་བཤད་ལ། དེ་ཡང་

གཟུགས་སོགས་ཡུལ་བཅས་ལ་གསུངས་པས་ནང་དུ་ནྱི་མྱིག་ཤེས་སོགས་ཀྱིས་

ཡུལ་མྱི་བསྒྱིབ་པར་མཐོང་བ་ལ་བ་དགོས་པ་འདའོ། །གཞན་བསྐེད་རྱིམ་སོགས་

ཀྱི་ནྱི་རང་རང་གྱི་སྒྱིབ་མེད་དོ། །རྣམ་གསུམ་སྲྱིད་པ་ནྱི་ནང་ལ་གོ་ས་ཞྱིང་གཞན་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་སེ་ཁབ་པའྱི་དོན་ཡང་གོ་བར་ཟད་དོ། །ཁ་ དོལ། 

ཅྱིག །བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོས་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མུན་སྤྲུལ་

ལོ། །གཞན་ རང་། དག་ཐུགས་རོ་རེ་དེ་ནྱི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་

མེད་པའྱི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ཞེ་འདོད་ལ་བརྟགས་ན་རུང་

ཙམ་མོ། །དེ་ཡང་གོང་འོག་རྣམས་སུ་འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་ཐུན་མོང་དུ་བས་པ་སེ་རང་རང་གྱི་སབས་ཀྱི་སྲྱིད་གསུམ་

སོ་སོ་ལ་ཁབ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བཤད་དགོས་སོ། །འདྱི་ནྱི་ངེས་པར་

རྱིགས་ལྡན་གྱི་མན་ངག་གོ །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་གཟུང་བར་བ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་སྲྱིད་པ་ཅེས་པ་ནས། མཛོད་ཅྱིག་ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། 

རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ནྱི་ནང་དུ་རྟོག་མེད་དང་བསྐེད་རྱིམ་ལ་སང་

ཞེན་གཉྱིས་དང་རོགས་རྱིམ་ལ་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་ཙམ་གྱི་སྐུ་མྱིན་པ་དང་། འབས་

བུའྱི་ཚེ་སྒྱིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་འབས་བུའྱི་ཚེ་དག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ལུས་ལ་སྐུ་དང་། 

ཅེས་པ་ནས། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའོ་ཞེས་གྲུབ་པའོའྱི་བར་ནྱི་རོ་རེ་བཞྱིར་བཞག་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིའྱི་མཐུ་ལས་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དྱི་བལ་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་འབས་

དུས་ཀྱི་སྐུ་བཞྱི་སེ་སྔ་མ་གཉྱིས་ཀུན་རོབ་དང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་དོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་གཉྱིས་ནང་དང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ལ་མ་སྦར་ན་ཡོངས་རོགས་

ཀྱི་བཤད་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ཀུན་རོབ་དང་གནས་ཚོད་ལ་བལྟོས་ཏེ་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབེ་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་རོབ་དབང་རྟུལ་གྱི་ངོར་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་སུ་

དབེ་བ། གནས་ཚོད་ལ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བསན་པ། 

དབང་རྟུལ་གྱི་ངོ་བོར་བཞག་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དག་པ་སོགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་པ་འདྱི་ནས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བར་གྱི་རྒྱུད་

འགྲེལ་གྱི་དོན་ལ་འཆད་པ་པོ་སྔ་མ་མཐའ་དག་ཀུན་ཏུ་ཕོགས་བསད་པར་གྱུར་

པ་ལས་འདྱིར་ནྱི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་འདུས་པའྱི་མཐའ་དཔོད་དུ་འདྱིའྱི་

ཕོགས་གཅྱིག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བསྡུས་དོན་

བཀོད་པ་ལྟར་རྣམ་པར་དབེ་བར་བ་སེ། དེ་ཡང་ནང་ལེར། སོམ་པ་གཉྱིས་དང་འདུས་

པ་དྲུག་གྱི་སྔར་མ་གསུངས་པའྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་ཁ་སོང་བར་བེད་ལ། དེ་བཞྱིན་

དུ་ནང་ལེར་དབུ་མའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ཞག་སོང་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བགྲོད་པ་གཅྱིག་གྱི་ཞག་

བརྒྱད་ཅུས་བགོས་པས་ཐོབ་པ་དྲུག་དང་ཡང་དེ་ལས་ཟླ་བའྱི་ཆ་སུམ་ཅུས་ཐོབ་པ་

སོ་དྲུག་སེ་དེ་དག་མདོར་བསྡུས་འདྱིར་རྱིགས་དྲུག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་སོ་དྲུག་ཏུ་

བས་ནས་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་སོ་དང་ཀ་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ལྷ་སོ་སོར་ཕེ་

སེ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཀ་རོ་རེ་སོགས་ལ་རྣལ་འབོར་མ་དང་རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་དུ་

འབེད་པ་དང་གཞན་ཡང་རྒྱུད་འདྱིར་ཕུང་ཁམས་དག་པས་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི་

རྒྱུད་དུ་བཞག་པ་དང་ཉྱིན་མཚན་དག་པས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་ཐབས་

རྒྱུད། ཐུན་མཚམས་དག་པས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་མྱི་མཉམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྒྱུད་དུ་བཞག་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྱི་བསམ་པའྱི་

དབང་གྱིས་བཞག་པར་རང་རང་གྱི་སབས་སུ་འགྲེལ་ཆེན་འདྱི་ཉྱིད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་

སེམས་འགྲེལ་གཞན་གཉྱིས་སུ་ཡང་གསུངས་སོ། །འཇོག་ཚུལ་དེ་ནྱི་འདྱིར་མ་ཟད་

རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་གསུངས་ཏེ། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་འབུམ་ལྔ་རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་

དུ་དངས་པར། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀུན་སྤོད་ལ། །གང་དེར་ཐབས་ནྱི་རབ་ཏུ་

གནས། །བྱིས་པ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབོར་མའྱི། །རྒྱུད་ཆེན་"ང
1
་ཡྱིས་མྱིང་དུ་བཏགས། 

ཞེས་པ་དང་། ཐབས་རྒྱུད་ལ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། རོ་རེ་གུར་ལ་

སོགས་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །

ཀ་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་ཡང་བརོད་བ་དོན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གཞྱི་དང་རང་

བཞྱིན་དང་མྱི་འཕོགས་པའྱི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་ཕེ་བའྱི་ཕྱི་མ་འབས་བུའྱི་རྒྱུད་ལྷ་ཕོ་མོའྱི་

རྣམ་གཞག་ཡྱིན་གྱི། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་སོགས་པར་གསལ་བེད་

ཀྱི་ཡྱི་གེ་སོ་གསུམ་གྱི་མཐའ་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སེ་སོང་ཕག་སོ་གསུམ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་

རོད་བེད་སྒའྱི་རྒྱུད་དུ་བས་ན་ནྱི་མགོ་རྨོངས་པར་བེད་དོ། །གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྱི་

རྱིགས་སོགས་དྲུག་གྱི་འཇོག་ཚུལ་ནྱི་སྔགས་དོན་རྣམ་གཟྱིགས་ལས་གཙུག་ཏོར་

ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྱིགས་དང་། རྱིགས་གསུམ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་གཟྱིགས་

ཞེས་པ་རྣམ་སང་གྱི་རྱིགས་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རོ་

རེའྱི་རྱིགས་དང་། འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་རྱིགས་མྱི་བསྐོད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧བ༤ན།  ང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༨བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧ན༣ན།  པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་། འཇྱིག་རྟེན་སང་བེད་རྱིགས་སང་མཐའྱི་རྱིགས་དང་། གསང་སྔགས་རྱིག་པ་

འཆང་བ་གཟུངས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ལས་ཀྱི་རྱིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་

འདྱིས་མཚན་བརོད་འགྲེལ་ཚུལ་དང་རྒྱུད་སེ་སོ་སོའྱི་འགྲེལ་ཚུལ་གྱི་དབང་གྱིས་

འདྱི་དང་སྒྱིག་ཏུ་མྱི་རུང་བར་སང་ངོ་། །

མཁས་ རང་། པ་དག །གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྱི་ཞེས་པས་རྱིགས་ཀུན་ལ་ཁབ་བེད་

རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་སོ། །རྱིགས་གསུམ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་གཟྱིགས་ཞེས་པས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་སང་གྱི་རྱིགས་སོ། །ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་མཆོག་ཅེས་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་ལྷ་ཚོགས་རྒྱས་འདེབས་པའྱི་

རྱིགས་ལྔ་ནྱི་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྱིགས་སོ། །འཇྱིག་རྟེན་སང་བེད་རྱིགས་ཆེན་ཞེས་པས་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྩ་བའྱི་ལྷ་རྱིགས་སོ་དྲུག་ནྱི་རྱིན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་སོ། །འཇྱིག་རྟེན་

འཇྱིག་རྟེན་འདས་པའྱི་རྱིགས་ཞེས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་ལྷ་དང་

བཅས་པ་སོང་བརྒྱད་ཅུ་ནྱི་སང་མཐའྱི་རྱིགས་སོ། །གསང་སྔགས་མཐའ་དག་རྱིགས་

ཆེན་པོ། །གསང་སྔགས་རྱིག་སྔགས་འཆང་བའྱི་རྱིགས། ཞེས་པ་ནྱི་གཏུམ་མོ་བརྒྱད་

ལྟ་བུའམ། དགེས་རོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལྟ་བུ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་རྱིགས་སོ། །

དེ་ལྟར་རྱིགས་དྲུག་ཕེ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གང་རུང་རེ་རེ་ཡང་

རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འདོད་པ་བཀོད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་

ཏེ། འདྱི་ནྱི་རྱིགས་དྲུག་སོ་སོར་ཕེ་བའྱི་དབང་དུ་བས་པར་འདུག་ལ། དེའྱི་ཚེ་རྱིགས་

གཞན་བཞྱི་མྱི་བསྐོད་པའྱི་རྱིགས་དང་སྐུ་བྱིན་རློབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་སང་དང་གསུང་བྱིན་

རློབ་སང་མཐའྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་ནས་བཟུང་སེ་གཏུམ་མོ་བརྒྱད་ལ་ཡང་ནག་མོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྣམས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྱིགས་དང་། དམར་པོ་རྣམས་རྱིན་འབྱུང་གྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་

པ་སོགས་དང་དགེས་རོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀང་གླཽ་རྱི་མྱི་བསྐོད་པ་དང་། ཙཽ་རྱི་རྣམ་

སང་གྱི་རྱིགས་སོགས་ཡྱིན་ཅྱིང་ཁད་པར་དུ་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སང་

མཐའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལོག་རྟོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཡང་ རང་། ལུགས་དེ་དང་གཞན་དག་གྱིས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་འདོད་པ་བསྲེས་ནས་འཆད་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། འདྱིར་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་

ཆེན་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོར་གནས་པའྱི་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་རོར་སེམས་དེ་ནྱི་

ཁབ་བེད་སོང་པ་ལྔ་སེ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པས་རྱིགས་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། འཇྱིག་རྟེན་

ཁམས་ཀྱི་ལེའུར་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེས་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་ཀྱི་རྩ་ལ་གནས་

པའྱི་ལུས་ཀྱི་ས་བོན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒྱིབ་བལ་དུ་འགགས་པའྱི་བདེ་བ་ཡབ་གཅྱིག་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་སེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའྱི་ས་

བོན་ཞེས་པའོ། །འདུ་བེད་རྣམ་པར་དག་པ་རོ་རེ་འདུ་བེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཨ་སོགས་ཤེས་པ་ནྱི་

ཨ་ཨྱི་ར�་ཨུ་ལ�་སེ་རྱིགས་ལྔ་རྣམས་ལྷའྱི་ཚོགས་རྒྱས་འདེབས་པའྱི་སད་དུ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་ཐྱིག་ལེ་དཔྲལ་བའྱི་འཁོར་ལོར་གནས་པ་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བ་

བའྱི་རང་བཞྱིན་དོན་གྲུབ་སེ་དབེ་ན་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྱིགས་ལྔའོ། །སང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བ་དང་སང་བ་མཆེད་པ་སོགས་དེ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་སང་བེད་ནྱི་འོད་གསལ་

ལོ། །དེའྱི་རྱིགས་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་མགྲྱིན་པའྱི་འཁོར་ལོར་གནས་པའྱི་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྟོགས་པར་བེད་པ་པོའྱི་ཕྱིར་རོ་རེ་ཚོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །ཆེན་པོ་

ནྱི་འཁོར་ལོ་ལྔའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རབ་ཏུ་འབབ་པའྱི་ཕྱིར་གཉྱིས་སུ་མེད་པའོ། 

ཞེས་པ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕུང་ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་ཚོར་

བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པས་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཀྵ་དང་ལྡན་པའྱི་ཀ་སོགས་སེ་པ་

མཐའ་དག་རྣམས་ཏེ་གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་རྱིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གོ །ཀུན་

འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ཞག་གཅྱིག་གྱི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལར་ལྡན་དབངས་དང་

བཅས་པའྱི་སེ་པ་རྣམས་ཏེ། ཧ་ལ་སོགས་པ་དབངས་དང་བཅས་པ་དྲུག་ཅུ་སྔར་

གསུངས་པ་རྣམས་དང་། ལོ་གསུམ་གྱི་ཞག་སོང་བརྒྱད་ཅུ་ཀཱ་ལ་སོགས་པ་དབངས་

དང་བཅས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་སར་ཡང་ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་དང་ཡ་ཎར་

བསྒྱུར་བས་ཕེ་བ་སོང་བརྒྱད་ཅུ་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིགས་སོང་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་

སེ་འཇྱིག་རྟེན་ ནྱི་ནོར་བུར་ཐུགས། གསང་བར་གསུང་། དང་ལྟེ་བར་སྐུའོ། ། དང་འཇྱིག་རྟེན་

ལས་འདས་པ་ནྱི་སྙྱིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་མཚོན་བཞྱིན་པ། འོད་

དཔག་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་དེའྱི་རྱིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །

གསལ་བེད་བརྩེགས་པ་འབབ་པའྱི་དགའ་བའྱི་ཁུ་བའྱི་ཚུལ་རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་

མོར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་བསྐོད་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་ལྟེ་བའྱི་

ནང་དུ་གནས་པ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ་དེས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

འཁོར་ལོའྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་གྱི་རྱིག་སྔགས་སྤོས་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་རྱིག་སྔགས་
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འཆང་གྱི་དབང་པོ་མཐའ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཁོར་ལོ་དྲུག་རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་ཏེ་བརྒྱད་དམ་ཡུལ་ལྔ་ཡོན་ཏན་

གསུམ་སེ་བརྒྱད་རེ་རེའང་ཁམས་ལྔ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཀཱ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། 

ཞེས་པའོའྱི་བར་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིགས་བརྒྱད་དོ། །འདྱི་དག་ཕལ་ཆེར་ཉྱི་མ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བཤད་ལ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཀང་། འབབ་པའྱི་དགའ་བ་ཁུ་བ་རོ་

རེ་ཡང་ནྱི་དེ་འཛིན་པས་ན་ངེས་པར་རོ་རེ་འཛིན། །ལུས་ཀྱི་ས་བོན་ཁུ་བ་ཡབ་གཅྱིག་

ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོར་བདེ་བ་གང་ལས་ཛི་ན་ཛིཀ །མཚོན་བ་དེ་ནྱི་མཚོན་བཞྱིན་སྙྱིང་

ཁར་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་མགོ་ མགོན་ཟེར། བོར་ཨཱ་རོ་ལ�ཀ །རྱིག་བ་དེ་ནྱི་གང་གྱི་མགྲྱིན་

པར་མྱི་གཡོ་བདེ་བཟུང་རྱིག་པ་པོ་དེ་རཏྣ་དྷྲ�ཀ །གང་གྱི་དཔྲལ་བ་དེར་ནྱི་ཁུ་བ་དྱི་

བལ་བདེ་བ་འདྱི་ཉྱིད་བཟུང་བ་པྲཛྙཱ་དྷྲ�ཀ །གཙུག་ཏོར་ཚངས་པའྱི་བུ་གར་མྱི་འགྱུར་

མཆོག་གྱི་བདེ་བ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་རོགས་པ་ནྱི། །ཤེས་རབ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་

ཉ་ཡྱི་མཐའ་ཡྱི་མཆོག་གྱི་ཟླ་བའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག །མཐའ་ཡས་དེ་ནྱི་གང་གྱི་རྱིག་མ་སྤྱི་

བོའྱི་རོ་རེ་དེ་ནྱི་དྲུག་པ་རོ་རེ་སེམས། ཞེས་གསུངས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདྱི་ནྱི་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ར་མ་བསན་ནས་བོང་ཤ་འཚོང་བ་སེ། ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་

ཤེས་རེས་འབང་དང་བཅས་པའྱི་ནོར་བ་ལ་རྣ་བ་གཏོད་དུ་གཞུག་པའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུད་

ཕྱི་མ་འདེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་དང་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་

དང་། ཐྱིག་ལེ་དེ་འགགས་པ་དང་རྣམ་སང་གྱི་རྱིགས་རྣམས་སྦོར་བ་འབེལ་ཡོད་ཅྱིང་

དེ་རྒྱུད་ཕྱི་མའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་དག་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རློབ་

ཀྱི་ལྷ་དང་དེའྱི་ས་བོན་གསུམ་དང་སྦར་བ་ནྱི་ཁེད་ཅག་སུས་སྦར་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མ་
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འབེལ་ལ། གལ་ཏེ་འབེལ་ན་སྒོ་གསུམ་བྱིན་རློབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་སང་གྱི་རྱིགས་སུ་ངེས་

དགོས་པ་ལས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐོན་དེ་ནྱི་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་འདའོ། །སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གྱི་བར་དང་དོན་གྱི་རྣམ་གཞག་བེད་ན་དག་མ་དག་གྱི་སྒྱུ་ལུས་

དང་། དེ་གཉྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་སྤོད་པའྱི་ཚུལ་སོགས་ཀང་བ་དགོས་པ་ལས་སེམས་

འགྲེལ་གསུམ་གྱིས་དེ་ལྟར་གཅོ་བོར་མ་བཀྲལ་བས་དེ་སད་སྨྲ་བ་ནྱི་ལུགས་ཐ་དད་

པ་སོ་སོ་རྣམ་པར་འཛིངས་པའྱི་གཏམ་མོ། །ཤོང་བོ་བརྟན་གྱིས། གསང་སྔགས་རྱིག་

སྔགས་འཆང་བའྱི་རྱིགས། ཞེས་པ་ལྷའྱི་ཚོགས་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་མཐའ་དག་སེ་

ཀ་སོགས་སེ་པ་བརྩེགས་པ་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སོ་ཞེས་བཞེད་ཅེས་ཟེར་ 

རང་། རོ། །ལྷ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུའྱི་ས་བོན་སེ་པ་བརྒྱད་ལས་བྱུང་བ་ཡོད་ཀང་སེ་པ་

བརྩེགས་པར་མ་ངེས་ཤྱིང་སབས་འདྱི་དག་དབུ་མའྱི་ལོའྱི་ཞག་གྱི་ལྷ་གྲངས་འཆད་

པའྱི་སབས་ཡྱིན་པས་བརྟག་པར་བའོ། །ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་སེ་ཚན་དང་ལྷའྱི་སེ་ཚན་

ནྱི་གཅྱིག་དང་གསུམ་དང་ལྔ་དང་སོ་དྲུག་དང་དྲུག་ཅུ་དང་ཆྱིག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དང་སོང་

བརྒྱད་ཅུ་དང་བརྒྱད་དམ་ཤོང་ལྟར་ན་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ། ས་བོན་ལས་བྱུང་

བའྱི་ཀཱ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷའྱི་དབེ་བ་ཀཱ་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀུན་

རོབ་ཏུ་རྒྱུད་གཉྱིས་སུ་འབེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཨཱ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀཱ་ལ་སོགས་པ་སྔགས་ཀྱི་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་གསུམ་པ་སེ་འདྱི་ལ་གསུམ། སེ་པ་དྲུག་རྱིགས་དྲུག་ཏུ་བསན་

པ། སེ་པ་དྲུག་རྱིགས་ལྔར་དབེ་བའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་བསན་པ། གཙུག་ཏོར་གྱི་རྱིགས་
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སོགས་དྲུག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སྔགས་དྲུག་གྱི་རྱིགས་རྣམས་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། སེ་

པའྱི་རྱིགས་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སེ་པ་དྲུག་གསལ་བེད་ཀྱི་རྱིགས་ལྔར་དབེ་བ་དང་། 

དབངས་གསལ་གཉྱིས་ཀའྱི་སྒོ་ནས་རྱིགས་ལྔར་དབེ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སར་ཡང་སེ་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཐའ་དག་རྒྱལ་བ། ཅེས་པ་ནས། སྡུད་

པའྱི་རྱིམ་པས་བཀགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་རྣམས་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ལ། འདྱིར་གང་

དུ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དེར་ཞེས་སོགས་ལ། མཁས་ རང་། པ་དག །འདྱིར་གང་དུ་འབས་བུ་

ལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དེར་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུའྱི་དུས་

ན་ལྔ་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་རྒྱུའྱི་དུས་ན་ལྔ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་རྒྱུ་རྱིགས་ལྔ་རྣམས་སུ་

འགྱུར་ཏེ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སྨྲས་ཙམ་ལྟར་ན་སྐོན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ལ་ཞེ་འདོད་ལ་ལམ་དུས་

སུ་རྱིགས་ལྔ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མེད་ཅེས་པར་སང་ངོ་། །དེ་ནྱི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་སེ་དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སེའྱི་

རྒྱན་ལས། སྔོན་གྱི་ལུས་རེས་འབང་བའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་མྱིན་ཞེས་པའྱི་རྱིགས་པས་

གནོད་དེ། སེ་པའྱི་ཡྱི་གེ་ལྔ་པོ་སོ་སོར་བརོད་པའྱི་སྒོ་ནས་གློག་གྱི་ཁམས་ནྱི་ས་ལ་

སོགས་པ་སྡུད་པའྱི་རྱིམ་པའོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སར་ཡང་ང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་

པ་ནས། ཡྱི་གེ་ང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་གཞན་

རྣམས་གོ་ས་ལ། ཨ་ཡྱིག་དང་དེའྱི་དབུས་སུ་ལྷུང་བ་ནྱི་སོས་པས་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཅེས་པ་ནྱི་ཨ་ཀུ་ཧ་�འྱི་ཨ་དང་�་གཉྱིས་ཀྱི་དབུས་སུ་ལྷུང་བ་ཀུ་ཧ་གཉྱིས་ལས་ཧ་

ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་ཐོག་མཐས་མཚོན་པའྱི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྱིགས་རྣམས་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས་

ལྺྻྷ
་ལྻྺ

ྐ ྵ

་ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ། རྒྱ་བོད་ཀྱི་ལུགས་བཀོད་པའྱི་དགག་

 

    སྒྲུབ་སྤྱི་དོན་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་རང་གྱི་ལུགས་ནྱི་རྱིགས་ལྔ་རོར་སེམས་ཀྱི་

རྱིགས་དང་སྒོ་གསུམ་བྱིན་རློབ་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་སང་གྱི་རྱིགས་སུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་

ནས་རྱིག་པ་འཆང་བའྱི་རྱིགས་གཏུམ་མོ་དང་སྒེག་སོགས་ལྟ་བུ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་

རྱིགས་སུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མཛད་པ་དེ་དག་དངོས་གནས་ལ་ཁས་ལེན་པའྱི་རྣམ་

གཞག་མ་ཡྱིན་གྱི་རེ་ཤྱིག་ཀུན་རོབ་ཏུ་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྱི་བསམ་པ་ལ་བལྟོས་ནས་

བཞག་ཙམ་མོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལྷ་ལ་རྒྱས་གདབ་བ་དང་འདེབས་བེད་གཉྱིས་

ལས། སྔ་མ་ལ་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་སོགས་གསུམ་བཞག་པ་གོ་ས་ལ་ཕྱི་མ་

ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ཀཱ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་གཙོ་བོ་སོ་དྲུག་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་སང་བེད་

རྱིགས་ཆེན་ཞེས་ཆེན་པོའྱི་སྒས་བསན་ཏོ། །རྒྱས་པར་ཕེ་བ་དྲུག་ཅུ་སོགས་རྣམས་

ནྱི་ཆེན་པོའྱི་སྒ་མེད་ཅྱིང་རྱིག་སྔགས་འཆང་བའྱི་རྱིགས་གཏུམ་མོ་སོགས་ས་བོན་

གྱི་ངོས་ནས་བཞག་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་ཀཱ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷའྱི་དབེ་བ་ལ་གཉྱིས། 

མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱི་ནས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་བར་ནྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

ཀྱི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཞྱི་པའོ། །ད་ནྱི་ཀཱ་ལ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པའྱི་ཡྱི་གེ་སོ་སོར། ཅེས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་

མགོན་པོར་འགྱུར་རོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དང་པོར་གསལ་བེད་ཀཱ་གཙོ་བོས་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཏེ། ཅེས་

པ་ནས། རླུང་གྱི་དབངས་ལ་སོགས་པའྱི་དབེ་བ་ཡྱིས་ཤར་དང་ལྷོ་དང་བང་དང་ནུབ་

ཏུ་གནས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ་ཁོ་བོའྱི་དབང་པོ་ནྱི་ཧཱུཾ་མཛད་རོ་རེ་ཤུགས་སོ་

ཞེས་ཟེར་ལ་རླུང་གྱི་དབངས་ནྱི་དབངས་ཡྱིག་རླུང་ཁམས་པ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ཀཱ་རོ་རེའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྒྱུད་གཉྱིས་སུ་

འབེད་ཚུལ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཀཱ་ཡྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་གསལ་བེད་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་དབེ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་མྱི་གཡོ་བ་དེ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དོ་ཞེས་པའྱི་བར་

གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། ཀུན་རོབ་ཀྱིས་གང་དུ་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཡང་དག་པར་

རྒྱུ་ཞྱིང་ཞེས་སོགས་ལ་ཁ་ རང་། ཅྱིག །སྔར་གྱི་ཀྱཻ་རོར་འབུམ་ལྔའྱི་ལུང་རོར་སྙྱིང་

འགྲེལ་པར་དངས་པ། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀུན་སྤོད་ལ། ཞེས་སོགས་ཙམ་འདེན་

གྱི་གཞན་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲའོ། །

ཕལ་ཆེ་བ་ དོལ་སོགས། དག །ཀུན་རོབ་ཀྱི་བསྐེད་རྱིམ་གང་དུ་རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པར་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞྱིང་གཙོ་བོ་ཐབས་མྱི་གཡོ་བ་དེ་ནྱི་

རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་དོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གང་དུ་ཐབས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་ཞྱིང་ཤེས་རབ་གཙོ་མོ་མྱི་གཡོ་བ་དེ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་

ཡུམ་གྱིས་འཁྱུད་པའྱི་ཡབ་གཙོ་བོར་སོང་བ་མ་རྒྱུད་དང་། ཡབ་ཀྱིས་འཁྱུད་པའྱི་

ཡུམ་གཙོ་མོར་སོང་བ་ཕ་རྒྱུད་དོ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་འགྲོ་ལ་དེ་ཡང་འཁོར་མོ་ཚོགས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཤས་ཆེ་ཞྱིང་གཙོ་མོས་བས་པ་མ་རྒྱུད་དང་། འཁོར་ཕོ་ཚོགས་ཤས་ཆེ་ཞྱིང་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ཕ་རྒྱུད་དོ་ཞེས་འདོད་རྒྱུ་ལ་འགྲེལ་པའྱི་འབྲུ་མ་འཆུན་པས་སྔ་མ་

ལྟར་འཕྱུགས་ཤྱིང་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཞེས་པའྱི་མང་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ཡང་མ་ཐོན་

ནོ། །འོག་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཟླས་དངས་པས་གོང་གྱི་གཙོ་བོ་ཞེས་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་

དོན་ཡྱིན་གྱི་གཙོ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའྱི་དོན་མྱིན་པ་སྔར་གྱི་སྤྱི་དོན་དུ་དགེས་རོར་

འབུམ་ལྔའྱི་ལུང་དངས་པས་ཤེས་ལ། དེས་ན་ཀཱ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གང་དུ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་སོགས་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་ཀྱིས་བེད་ཅྱིང་ལྷ་ཕོས་

དེ་དག་མྱི་བེད་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་དང་གང་དུ་དགུག་གཞུག་སོགས་

ལྷ་ཕོས་བེད་ཅྱིང་རྣལ་འབོར་མས་མྱི་བེད་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་ཐབས་རྒྱུད་ཡྱིན་ལ། རྒྱུད་

གཉྱིས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་དབང་རྟུལ་ལ་བལྟོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཅེས་

བ་བའྱི་དོན་ཏེ་རེ་བཙུན་བ་མ་མཆོག་གྱི་བཞེད་པ་དྱི་མ་མེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་ཚོད་ལ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་

བསན་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དོན་བསྡུས་ཏེ་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ་མཐའ་

ཡས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་སེ་གནས་ཚོད་ཀྱིས་ནྱི་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཤེས་

རབ་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་བོ་དང་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་

རྣལ་འབོར་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དགེས་རོར་སོགས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་

དང་འདུས་པ་སོགས་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀས་བདེ་སོང་གཉྱིས་པོ་བརོད་བའྱི་

གཙོ་བོར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བདེ་སོང་དེ་གཉྱིས་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོར་སོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མྱི་སོན་གྱི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ན་སྐོན་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་

དགེས་རོར་མ་རྒྱུད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་གནོད་བེད་སོན་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་དགེས་

པའྱི་རོ་རེ་ལས་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་ཉོན་ཞེས་ངེས་གཟུང་

དུ་གསུངས་པ་མེད་ཀྱི་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སོན་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀྱཻ་རོར་

མ་རྒྱུད་དུ་ཡང་འཇོག་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཡང་འཇོག་པའྱི་ཧེ་དང་བཛྲ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཧེ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་སྙྱིང་རེ་ནྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་བདེ་བ་ཙམ་དང་བཛྲས་མཚོན་

པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི། གཞན་ རང་། དག་རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། 

སེམས་ཅན་ཆོས་དང་དམྱིགས་པ་མེད། །སྙྱིང་རེ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་གསུམ་བཤད། །ཆེན་

པོའྱི་སྒ་ལས་དམྱིགས་པ་མེད། །ཧེ་ཡྱིག་གྱིས་ནྱི་མངོན་བརོད་བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་སྦོར་བ་ཡྱིས། །སྔར་གྱི་ཝཾ་ཡྱིག་དེ་ཉྱིད་དོ། །རོ་རེའྱི་སྒས་ཀང་ཨེ་ཡྱིག་སེ། །རྣམ་

པ་ཀུན་དོན་སོང་པ་ཉྱིད། །གང་ཞྱིག་འདྱི་དག་སྙོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབོར་སྒ་ཡྱིས་

བརོད་པར་བ། ཞེས་སོགས་ཀླཽ་ཀ་ཕེད་དང་བདུན་ཙམ་དངས་ནས། སྙྱིང་རེ་གསུམ་

ལས་དམྱིགས་མེད་ཀྱི་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་ཝཾ་ཡྱིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མེད་པ་བཛྲ་

ནྱི་ཨེ་ཡྱིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་པའྱི་བཛྲའྱི་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པའྱི་སོང་པ་ལ་བཤད་པའྱི་ཟླས་དངས་པའྱི་ཧེའྱི་དོན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

ལ་བེད་ན་བ་མེད་སྤྱི་ཙམ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའྱི་བདེ་སོང་དུ་མྱི་རུང་

ངོ་། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དང་སོང་གཟུགས་ལ་འཆད་པ་ནྱི་བབ་

ཅོལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་འདུས་པ་ཐབས་རྒྱུད་མྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་གནོད་བེད་སོན་པ་ནྱི། དེ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཞྱིན་དུ་འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་འཇུག་པ། ཅེས་

པ་ནས། འདྱི་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་ས་ལ། དེ་བཞྱིན་

དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ཚུལ་ཡང་དང་

པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས། ཐབས་ཀྱི་ལུས་ཀྱིས་རྣལ་འབོར་མྱིན། ཅེས་པ་ནས། དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པས་རྣལ་འབོར་གསུངས། ཞེས་སོ་སོའྱི་བར་ཏེ་འབུམ་ལྔ་སྙྱིང་

འགྲེལ་དུ་དངས་པར་ཡང་ཚིག་འདྱི་ཉྱིད་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱི་གེ་སོ་སོ་ནྱི་རོ་ཡྱིས་བསྒྱུར་བ། ཅེས་པ་ནས། 

གྲངས་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་དབང་རྟུལ་གྱི་ངོར་བཞག་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དག་པ་སོགས་བཤད་པ་ལ་

བཞྱི། ནང་དང་ལྷ་སོ་དྲུག་སྤྱིར་སྦར་བའྱི་དག་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱས་

གདབ་བཞྱི་བཤད་པ། ཞལ་དང་ཕག་དང་ཕག་རྒྱའྱི་དག་པ། མངལ་དང་བཙས་པ་

གཉྱིས་ཀ་དང་སྦར་བའྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ལུས་སོ་དྲུག་དང་སྦར་བའྱི་དག་པ་

གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དབངས་ཀྱི་དབེ་བས་མཐའ་དག་ཚོགས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་

སྦར་བར་བ། ཞེས་པའོའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སོང་པ་གཞོམ་མེད་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་པའོའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ། 

མཁས་པ་ བུ། དག །རྒྱས་གདབ་ཀྱི་དོན་ནྱི་རྒྱས་གདབ་བ་འདེབས་བེད་ཁམས་

མཐུན་པས་བེད་དེ། དེ་ལས་མྱི་འདའ་བའོ། །དགོས་པ་ནྱི་རོ་མཉམ་པར་བས་
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པའོ། །ཕུང་པོ་དྲུག་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་ཐབས་སངས་རྒྱས་དྲུག་གྱི་ས་བོན་གྱིས་

རྒྱས་གདབ་པ་སེ་ཁམས་མཐུན་པ་གཙུག་ཏོར་དུ་ཨ་ཞེས་སོགས་སོ། །ངག་རླུང་

ཡྱིན་པས་སྲོག་གྱི་རླུང་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་སེ་སྲོག་གྱི་རླུང་ལྟེ་བ་ཡྱིན་ཆད་ཀྱི་འཁོར་

ལོ་ལྔ་ལ་རྒྱུ་བས་དེ་དག་ཏུ་རླུང་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པས་གོ་རྱིམ་ཀང་སྡུད་རྱིམས་སུ་

སེ། ས་རླུང་ལྟེ་བར་གནས་པས། ལཱ�་ཡྱིག་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་ནྱི་གསུང་གྱི་

རྒྱས་གདབ་པའོ། །རྩ་འཁོར་ལོ་བཞྱིར་གནས་སབས་བཞྱིའྱི་རྟོག་པ་བསྐེད་པའྱི་ཐྱིག་

ལེ་བཞྱི་གནས་པས་དེར་རྒྱས་གདབ་པ་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་སེ་རྟོག་པ་སེམས་

ཀྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དཔྲལ་བར་གནས་པས་ལུས་དག་

པ་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྱི་སེང་དུ་ༀ་ཡྱིག་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པ་སོགས་སོ། །ཆགས་པ་

ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ལ་ཡེ་ཤེས་དང་ཨ་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀ་སོང་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པས་རོ་རེ་

ནོར་བུ་ལ་ཨ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་སེ་ནོར་བུ་ནྱི་ཆགས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་

པས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕུང་པོ་དྲུག་ལ་སངས་རྒྱས་དྲུག་གྱི་ས་བོན་གྱིས་རྒྱས་

གདབ་ཅེས་པ་ནྱི་དོན་མ་ཚང་བའྱི་བཤད་པ་སེ་ཡྱི་གེ་དྲུག་ལས་སྐེས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་དྲུག་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པར་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ཡེ་ཤེས་དང་ཨ་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀ་སོང་པའྱི་ཁམས་ཡྱིན་པ་ཨ་ཡྱིག་ནྱི་གདོད་མ་

ནས་མ་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོའ་ོཞེས་པའྱི་སོང་པའྱི་དོན་དུ་བསམས་

ནའང་མྱི་རྱིགས་ཏེ། ཁེད་ཅག་གྱི་འདོད་པ་ནྱི་ཐོགས་པའྱི་རེག་བས་སོང་པ་ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་ཡྱིན་ལ་འགྲེལ་པའྱི་དགོངས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་སོང་

ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གདོད་མ་ནས་མ་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པའོ། །
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དེས་ན་རོ་རེ་ནོར་བུ་ནྱི་བདེ་བ་སྐེ་བའྱི་གནས་སམ་གཞྱི་སེ་དེར་ཨ་ཡྱིག་

བསྒོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྱི་བདེ་ཆེན་དང་ཨ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་བདེན་

སོང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དབེར་མེད་པར་སྦར་བ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་པའོ་ཞེས་

ཤེས་པར་བའོ། །རྒྱས་གདབ་ཀྱི་དགོས་པ་རོ་མཉམ་དུ་མཛད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏེ། 

རོ་མཉམ་དང་རྒྱས་གདབ་སོ་སོར་བ་དགོས་པས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡང་སོ་སོ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་ལེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལག་

གདུབ་ལ་སོགས་པ་དང་། ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་

ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ལ། མུན་པའྱི་མཐར་ཞེས་པ་ནྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱི་བསྒོམས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་

སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་པའྱི་རེས་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་རྱིགས་དྲུག་ནས་རྱིགས་

གཅྱིག་གྱི་བར་རྒྱས་གདབ་འད་བ་བ་བར་གསུངས་ཀང་ཚིག་ཟྱིན་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་

ཡྱི་གེ་རྱིང་པོ་ལྔ་ལ་རྣམ་བཅད་ཅན་ཏེ་དྲུག་དང་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིའྱི་རྒྱས་གདབ་

དང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་རྒྱས་གདབ་སེ་གསུམ་ལས་མ་བྱུང་ཞྱིང་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་

མྱི་འད་བར་གསུངས་པ་ནྱི་གདམ་ང་ཅན་ཏེ། དེ་ཡང་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་སབས་སུ་

བརོད་པ་ལྟར་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་པར་མངོན་ལ། གཞན་དག་ནྱི་

ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲའོ། །ཕྱི་རུ་ལག་གདུབ་སོགས་དང་ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་

གསུངས་པ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཡྱིན་ལ། ནང་ལ་གཉྱིས་ཏེ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་མྱི་བསྐོད་པར་བཏགས་པ་དང་། ནང་གྱི་གཞན་མྱི་བསྐོད་པ་དངོས་

སོགས་དེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་འདྱིར་ནང་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་གསུངས་པར་བ་སེ་སབས་གཞན་
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དུ་ཡང་དེ་འད་མང་ངོ་། །

མཁས་ རང་། པ་དག །འདྱིས་མྱི་བསྐོད་པ་སོགས་རྒྱན་མེད་ཡྱིན་པར་བ་མ་

བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་འདོད་པ་བཀག་གོ་ཞེས་གསུང་མོད། ཕོགས་སྔ་མས་རྒྱས་

འདེབས་ཀྱི་མྱི་བསྐོད་པ་སོགས་ལ་བསམས་སོ། །འདྱིར་ཡང་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་

སྦོར་བར་སང་གྱི་རྒྱན་འགོད་པར་སོན་པ་གཏན་མྱི་སང་ངོ་། །དེ་ལ་རྒྱས་འདེབས་

བེད་མྱི་བསྐོད་པ་སོགས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཆ་བད་ཅན་རྣམས་ནྱི་ལག་གདུབ་ལ་སོགས་པའྱི་

རྒྱན་མེད་དུ་རྱིགས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བཀོད་པ་རྣམས་རྒྱན་ཅན་དུ་ཅྱི་རྱིགས་པར་

འཐད་དོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་ད་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བསྐེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་སྐེ་བའྱི་རྣམ་

པར་དག་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཡན་ལག་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་པ་ནང་གྱི་ལེའུ་ལས་

གསུངས་པ་དེ་རྒྱ་ཆེར་སྦང་བར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་

ས་ལ། འདྱིར་དཔའ་གཅྱིག་ནས་སོ་བདུན་མའྱི་བར་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན་གསུངས་

ལ། སོ་གཉྱིས་མ་ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་སོ་སོར་བགྲངས་ཤྱིང་གཞན་དྲུག་ལ་

གཅྱིག་ཏུ་གྲངས་སུ་བགྲང་བར་གསུངས་ལ། དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ན་ལྷ་སོ་བདུན་ཙམ་སོན་པ་

མྱིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོ་བར་ཡང་ཤེས་སོ། །

གསུམ་པ་དག་མ་དག་ས་ཚོགས་པའྱི་སྤོ་བསྡུ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་སེ་སོ་

སོའྱི་ལྷ་ས་ཚོགས་པ་སྤོ་བ་དང་། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཆོས་ས་ཚོགས་པ་སྤོས་

པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དུས་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་སྤོ་བ་དང་། ཐབས་

ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་གཞན་གྱི་ལྷ་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། རྒྱས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གདབ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་

ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཞན་གྱི་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། རང་གྱི་

ལུགས་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་མཁས་ བུ། པ་དག །འདྱིར་སོབ་དཔོན་ཨ་"བྷྱཱས
1
་སྐུའྱི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་

གཉྱིས་ཕོགས་མདོག་ཏུ་མཛད་པ་ལ་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྱི་ཁ་དོག་ནོར་རོ་ཞེས་བ་མ་

ཤེས་རབ་སེངྒེ་གསུང་བ་ནྱི་བདེན་ཏེ། ཁབ་འཇུག་དང་གཤྱིན་རེ་གཙོ་འཁོར་ལང་ཁུ་

དག་པོ་དང་། "འཛམ་ལ
2
་གཙོ་འཁོར་སྔོན་པོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བཀོད་

དོ། །དེ་ལ་བརོད་པར་བ་སེ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎྜྱི་ཏ་ཆེན་པོ་ལ་སྐོན་བརོད་པ་དང་དེ་

ལ་བདེན་ཁ་སྦྱིན་པ་ཁེད་ཅག་གཉྱིས་ཀས་ཀང་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྱི་ཕག་མཚན་ནོར་

ཏེ། ཁབ་འཇུག་དང་གཤྱིན་རེ་གཙོ་འཁོར་རོ་རེའྱི་ཕག་མཚན་ཅན་དང་། དག་པོ་དང་

"འཛམ་ལ
3
་གཙོ་འཁོར་རོ་རེ་རྩེ་གསུམ་པའྱི་ཕག་མཚན་ཅན་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །

གཞན་ཡང་པདྨ་དཀར་པོས་ཀང་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྱི་སྐུ་མདོག་དང་ཕག་

མཚན་ནོར་བར་གསུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབང་ལེར་བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༤ན།  བྷྱཱས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༥བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧ན༡ན།    བྷྱས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧ན༢ན།  འཛམ་ལ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥བ༥ན།  ཛམ་ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༥ན།  འཛམ་ལྷ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤ན༦ན། འཛམ་ལ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥བ༦ན།  ཛམ་ལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  608  

སུ་ཁབ་འཇུག་སྔོན་པོར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་བདེ་བེད་དེ་དག་པོ་དཀར་པོ་

དང་། གཤྱིན་རེ་དམར་པོ་དང་གནོད་སྦྱིན་སེར་པོར་གསུངས་ལ། སྒྲུབ་ལེར་དེ་

དག་གྱི་ཕག་མཚན་ཁབ་འཇུག་གཡས་འཁོར་ལོ་དང་དབྱུག་ཐོ། གཡོན་པདྨ་དང་

སྐེ་བ་ལྔ་པའྱི་དུང་འཛིན་པ་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཉྱིད་དུ་སྔོན་དུ་

ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའྱི་ཚེ་རྣམ་སང་སེར་པོ་དང་། སང་མཐའ་དཀར་པོ་དང་། མྱི་བསྐོད་པ་

ལང་ཁུ་དང་། རོར་སེམས་སྔོན་པོར་གསུངས་ཤྱིང་འོག་ཏུ་རྒྱས་གདབ་འཆད་པའྱི་ཚེ་

རྣམ་སང་དཀར་པོ་དང་། སང་མཐའ་དམར་པོ་དང་། མྱི་བསྐོད་པ་ནག་པོ་དང་། རོར་

སེམས་སེར་པོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་ཀྱིས་ལན་སྨྲོས་ཤྱིག །གཞན་

ཡང་ཁེད་ཀྱིས་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྱི་ཁ་དོག་རྫུན་དུ་སྨྲས་ཏེ་ཁབ་འཇུག་སོགས་གཙོ་

བོ་བཞྱིའྱི་སྐུ་མདོག་གསུངས་ཀང་ང་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ཉེར་བརྒྱད་པ་ཚན་

པ་བཞྱིའྱི་སྐུ་མདོག་མ་གསུངས་པ་ལ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་མདོག་གསུངས་

སོ་ཞེས་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་དང་རྒྱས་གདབ་ཀྱི་ལྷའྱི་སྐུ་མདོག་གཉྱིས་ཀྱི་

སྔ་མ་ནྱི་རླུང་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་དང་རྣ་བ་གཡོན་གཡས་ལ་སོགས་པ་འབྱིན་

པའྱི་གནས་དང་ཕོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞག་ལ་ཕྱི་མ་ནྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་ཆོས་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །ཁབ་འཇུག་སོགས་རོ་རེའྱི་མཚན་མ་ཅན་དུ་

བཤད་པ་ནྱི་ཕག་མཚན་གྱི་དོན་མྱིན་གྱི་ཕག་མཚན་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་

དོན་ནོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་ནྱི་བདེན་མོད་ཀྱི་པཎྜྱི་ཏ་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལུགས་

ལ་ཡང་འཇོག་ཚུལ་དེ་ངེས་པར་ཡོད་དེ་རང་ལུགས་ཀྱི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་ལ། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  609  

ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཕག་མཚན་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ཕག་མཚན་དེ་ལས་གཞན་འོང་དུ་རུང་ན་སྐུ་

མདོག་དེའྱི་རྱིགས་ལ་སྐུ་མདོག་དེ་ལས་གཞན་འོང་དུ་རུང་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཚུངས་

དེས་ན་སང་མཐའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་འདྱིར་སོས་པ་བཅོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་པདྨའྱི་ཕག་

མཚན་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། སང་མཐའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པར་གསུངས་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་

གང་ཡྱིན་པ་སར་ཡང་འཆད་མྱི་དགོས་པས་པདྨའྱི་ཕག་མཚན་གྱི་རྱིགས་སུ་སྨྲ་བ་

ནྱི་བབ་ཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པ་ནྱི་ཁབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་འདྱིར་

གསུངས་པ་ཡང་ཡོད་པ་ལས་འོས་མེད་ཀང་ལྷ་དྲུག་ཚན་འདྱི་དག་རང་རང་གྱི་

རྱིགས་ཀྱི་མཚན་མ་སོ་སོ་ཕག་མཚན་འཛིན་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་ཡྱིན་

པས་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཡོངས་རོགས་འགོད་པའྱི་སབས་ཀྱི་

ཁུངས་སུ་མྱི་འགྲོ་སེ། གཞན་དུ་ན་བསྲུང་འཁོར་གྱི་སབས་སུ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁུངས་

སུ་མྱི་བེད། དེས་ན་སྒ་གཅན་གྱི་ཆོས་ལས་མྱི་བསྐོད་པ་ནག་པོ་འོང་བ་ལྟར་སྒ་

གཅན་གྱི་ཆོས་ལས་ཁབ་འཇུག་ནག་པོ་ཡོད་པར་འགྲུབ་སེ་ཤར་ཕོགས་སུ་ཐུགས་

ཀྱི་ཞལ་གྱི་ས་ལ་དགོད་པ་སོགས་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་སོ། །དེ་

བཞྱིན་དུ་ཟླ་བའྱི་ཆོས་ལས་དག་པོ་དཀར་པོ་དང་ཉྱི་མའྱི་ཆོས་ལས་གཤྱིན་རེ་དམར་

པོ་དང་དུས་མེའྱི་ཆོས་ལས་ནོར་སྦྱིན་སེར་པོར་འཇོག་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་

གཞན་གསུམ་དང་འད་སེ། དེ་དག་ལ་ཆོས་སོ་སོའྱི་འཇོག་བེད་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནྱི། འདྱི་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་བདུན་པའྱི་

བར་ནྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དྲུག་སྤོ་བ་གནས་པ་ལྔ་པའྱི་དུམ་བུའོ། །ལྷ་དྲུག་ཚན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འདྱི་དག་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཏེ་དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་

འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་ཁམས་དྲུག་དག་པ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་སེ་དྲུག་དག་

པ་དང་སང་མཐའ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གྱི་རྱིགས་དང་པདྨ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་མཚན་

དྲུག་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་དག་

པ་དང་ཞྱི་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་དྲུག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་ཞལ་བཞྱི་སེང་འོག་

གྱི་ཞལ་གཉྱིས་ཏེ་དྲུག་ནས་སྤོ་བ་དང་སྙྱིང་རེ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གྱིས་སྤོ་བ་སེ་དེ་ལྟར་

སོན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་ཁམས་དྲུག་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་

སྤོ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཁམས་དྲུག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སབས་

བཞྱིའྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་སེང་གྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཆོས་ལས་སད་པ་སོགས་ཀྱི་

ཆོས་ས་ཚོགས་པ་སྤོ་བར་བེད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་

ཡང་ཁམས་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་དབེ་བས་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། སྤོ་བ་

དང་བསྡུ་བ་ནྱི་སོ་སོར་རྟོག་པ་ལས་སོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ་ང་རྒྱལ་མ་ནྱི་ཁེངས་

བེད་མའོ། །

ད་ནྱི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཀྱི་རྱིགས་སྤོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། རྱིན་འབྱུང་གྱི་ལྷའྱི་སབས་ཀྱི་སྱིན་དྲུག་གྱི་བུ་ནྱི་གདོང་

དྲུག་གོ །ད་ནྱི་མྱི་བསྐོད་པའྱི་རྱིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་

"དཔས
1
་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་མཁས་པ་ བུ། དག །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་ཞེས་སོགས་ལའང་འགྱུར་མངས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེར་དྷརྨཱ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཏོ་ནྱི་ལ་"ཝརྞྞ
1
་

ནྱི་ལཱཀྵོ་བྷྱ་མུ་བྷྱ་མུརྞྱ་བཛྲ་ཏྭེ་ན་མུ་ཏྱི་ཏཿ ཞེས་འབྱུང་བས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་

ཡེ་ཤེས་ལས་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་ཆ་བད་ཅན་རོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་

བཏབ་པ་ཞེས་པ་ལྟར་ན་རོར་སེམས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཆོས་དབྱིངས་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སྔོན་པོ་ཡྱིན་ལ། དེ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཡྱིན་པ་ཞལ་ཕག་ལ་སོགས་པ་མྱི་བསྐོད་པ་འད་བ་ཁད་ཆོས་སྔོན་པོར་ཡོད་པ་དེས་

རྒྱས་འགེབས་སམ། འོག་གྱི་མྱི་བསྐོད་པའྱི་གཟུགས་སྔོན་པོ་ཞེས་པའང་དེས་ཤེས་

པར་བའོ། ཞེས་དང་། རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཁོ་མོའྱི་རྒྱལ་མོ་དང་། ཁོ་བོའྱི་དབང་ཕྱུག་མ་

སེ་གསུམ་བསན་ནས་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་བཅུ་གསུམ་དུ་བས་པ་ནྱི་ལས་དབང་དྲུག་ཁོ་བོར་

བས་ནས་དེ་ལ་ཁོ་མོས་འཁྱུད་པ་དྲུག །བ་བ་དྲུག་ཁོ་མོར་བས་ནས་དེ་ལ་ཁོ་བོས་

འཁྱུད་པ་དྲུག་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་མྱི་འད་བར་འདྱིར་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་

རྱིགས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་ཁོ་མོའྱི་རྒྱལ་མོས་འཁྱུད་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་དབང་པོ་ལ་

དྱི་ཆུ་འཛག་པའྱི་བ་བས་ཚུར་འཁྱུད་པ་དང་རོ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་ལ་ཁོ་མོའྱི་དབང་ཕྱུག་

མས་འཁྱུད་པ་ནྱི་དྱི་ཆུའྱི་དབང་པོ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་པའྱི་བ་བས་ཚུར་འཁྱུད་པ་ཡྱིན་ཏེ། 

དེ་གཉྱིས་ཐུགས་དཀྱིལ་གྱི་སྒོ་བ་བཞྱིའྱི་སེང་དུ་བསན་པས་ལས་དབང་དྲུག་ལ་བ་

༡༨བ༦ན།  དཔས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦ན༡ན།  དཔའ

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༦ན༢ན།  ཝརྞྞ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩ན༢ན།  ཝརྞ
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བས་འཁྱུད་པ་དང་། སྐུའྱི་སྒོ་བ་སེང་འོག་གྱི་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པས་བ་བ་དྲུག་ལ་ལས་

དབང་གྱིས་འཁྱུད་པ་བསན་ཏེ། དེ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འགོད་པ་ན་རོ་རེ་ཤུགས་

དང་ཧཱུཾ་མཛད་གཉྱིས་མེད་པས་གཙུག་ཏོར་ཅན་དང་གནོད་མཛེས་གཉྱིས་ཀྱིས་གོ་

ཆོད་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རེས་ཐུགས་དཀྱིལ་དུའང་འགོད། རེས་སྐུའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་སྒོ་བར་ཡང་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་ལེགས་ཤྱིང་

གཞན་ དོལ། དག་སེང་གྱི་ཞལ་ནས་སྤོས་པ་ཞེས་པ་ལ་རྨ་དང་རྭ་དང་དཔང་འགྱུར་དུ་

སེང་གྱི་ཞལ་ནས་སོང་པ་ལས་སྤོས་པ། ཅེས་འབྱུང་ལ་ཤོང་འགྱུར་གྱི་འདྱིའྱི་སབས་

ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འོག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ལས་ཞེས་པའྱི་ཟླས་དངས་

ན་སོང་པ་ལས་ཞེས་པའྱི་རྒྱ་དཔེ་ལྟར་དག་ཅྱིང་དེའྱི་དོན་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལ་བ་

ལ། ཤེས་རབ་སྔོན་མོ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་མ་དང་ཛམྦྷ་ལ་ནྱི་ནོར་སྦྱིན་ཏེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་

གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱས་གདབ་མྱི་འད་བ་སོ་སོར་བཤད་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་དྲུག་

ཏུ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་དང་། ཅེས་པ་ནས། མཐའ་ཡས་འཁོར་ལོ་ཅན་ནྱི་

སང་མཐའ་སོགས་ཀྱི་ལྷ་ཡྱི་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད་དུ་རྱིག་པར་བ་སེ་

རྱིགས་གསུམ་དང་རྱིགས་ལྔ་ལ་ཡང་ངོ་། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ། མཁས་ རང་། པ་

དག་མྱི་བསྐོད་པ་ལང་ཁུ་ལ་མྱི་བསྐོད་པའྱི་གཟུགས་སྔོན་པོ་དང་ཞེས་པའྱི་མྱི་བསྐོད་

པའྱི་གཟུགས་ཞེས་པ་ལ། བྱི་བྷཱུ་ཏྱིའྱི་མཆན་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔས་ཞེས་འབྱུང་

ངོ་། །ཟླ་བའྱི་ཆོས་ལས་ཞེས་པ་སྐུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དོན་ཏེ། གཟུགས་ཕུང་ཡྱིན་པ་དང་

སའྱི་ཁམས་ཡུམ་གྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྐུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་ལ་ལ་ན་ཆུ་ཁམས་
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ཡྱིན་ལ་དེ་དང་དྱི་ཆེན་འབབ་པའྱི་རྩ་རྒྱུད་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཤུ་ཀྲ་རུས་པའྱི་རྒྱུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཉྱི་མའྱི་ཆོས་ལས་ཞེས་པ་གསུང་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་

པ་སེ་སང་མཐའ་ལུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཆུ་ཡྱིན་ཡང་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་མེར་བས་

ཤྱིང་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུང་གྱི་རྱིགས་སུ་བཤད་པ་དང་བསྟུན་ནོ། །སྒ་གཅན་གྱི་

ཆོས་ལས་ཞེས་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་སེ་མཁའ་ཁམས་དང་

རྣམ་ཤེས་ཐུགས་ཡྱིན་ལ། དེ་རྩ་དང་སྦར་ན་དབུ་མ་སྒ་གཅན་ཏེ་མུན་པའྱི་ཡོན་ཏན་

ལས་ནག་པོའ།ོ །དུས་མེའྱི་ཆོས་ལས་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྱིགས་ཏེ་ལྟེ་བར་ངོ་བོ་

ཉྱིད་སྐུ་ཡྱིན་ལ་ལྟེ་བ་ས་ཡྱིན་པ་དང་ནུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་སེར་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། སྒ་

གཅན་ནག་པོ་བས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པས་དུང་ཅན་མ་སེར་པོའོ། ཞེས་འབྱུང་

བ་ནྱི་ལུས་བསམ་དང་རྩ་དང་སྦར་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་དེ་དག་ངེས་པར་མྱི་སང་ཡང་དེ་

ལྟར་འཇོག་པའྱི་སྒོ་རེ་འདུག་ལ་སང་མཐའ་གསུང་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པ་རྒྱུད་གཞན་

དང་མཐུན་པར་མ་ཟད་མྱི་བསྐོད་པ་དང་རྣམ་སང་གཉྱིས་ལའང་ཚུལ་དེ་འདའོ། །དེ་

བཞྱིན་དུ་མྱི་བསྐོད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་པའོ་ཞེས་པའྱི་ཀྱིས་

ཞེས་པ་སད་དོད་ལ་མེད་ཅེས་ཟེར་ རང་། ཞྱིང་གཞན་ དོལ་ཕོགས། དག་འགྱུར་བཅོས་

ཏེ་འཆད་ཀང་ས་མེད་པ་ལྟར་བས་པ་ན་སྐོན་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་གཞན་གྱི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གསུམ། ཞལ་བཞྱི་ནས་

ལྷའྱི་ཚོགས་སྤོ་བ། སྤོས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་རྣམ་དག་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ། ཐབས་ཤེས་

ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ཤར་གྱི་ཞལ་ནས་འཁོར་ལོ་

སོམ་པ་གསུམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ། གཡས་ཞལ་ནས་འདུས་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་
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རྣམས་སྤོ་བ། གཡོན་ཞལ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ། རྒྱབ་ཞལ་

ནས། རོ་རེའྱི་རྱིགས་དང་སོམ་ཆེན་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལས་སྒྲུབ་

པའྱི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པ་འདྱི་ནས་སོ་དགུ་པ་ཡན་ཆད་"ཀྱི
1
་

ཤེས་རབ་ཐབས་དང་བ་བ་དང་རྣལ་འབོར་རེས་སུ་རྱིག་པ་དང་སོམ་པ་ཆེན་པོ་སྤོ་

བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ལྔ་པ་འཆད་པར་བེད་དོ། །ད་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་སྤོ་

བ་གསུངས་པ། ཞེས་སོགས་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་བདེ་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་དང་། 

རྒྱུད་འདྱིར་གསུངས་པ་གཉྱིས། བདེན་མྱི་བདེན་དཔོད་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་ནས་བདེ་

མཆོག་གྱི་བསྡུས་རྒྱུད་རྩ་བཤད་དུ་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་བཞྱི་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་

སོགས་སུ་བས་ཏེ་དེ་དག་སྤན་སོགས་སུ་གྱུར་པས་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་སྒྲུབ་

པར་གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་བདེན་པའྱི་དང་དོན་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་བཤད་པ་

ནྱི་ངེས་པའྱི་དོན་ནོ་ཞེས་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ བུ་དོལ་སོགས། དག་སྨྲའོ། །

གཞན་ རང་། དག །ཕག་རོར་འགྲེལ་པ་ལས། ཐུགས་དང་གསུང་དང་ཡེ་ཤེས་

དང་སྐུའྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བང་གྱི་

ལྷ་མོ་རྣམས་བསད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་རྟོགས་པར་བའྱི། ས་

ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་དབེ་བས་མྱིན་ནོ་ཞེས་པ་དངས་ནས་ཞལ་གྱི་ཁ་དོག་གྱི་

དབང་གྱིས་ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ལས་སྒྲུབ་པ་མྱི་བདེན་པའྱི་འཆད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤ན༤ན།  ཀྱྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༠བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༢ན།  ཀྱྱིས
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དོ། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག །བདེན་པར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སེར་བར་མྱི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྱི་དགག་སྒ་རྭ་འགྱུར་ལ་མེད་པས་དཔད་པར་བ་ཞྱིང་རྒྱ་དཔེ་ལ་

ཡང་བལྟའོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཟེར་རོ། །ལུགས་སྔ་མ་དམ་བཅའ་ཙམ་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀྱི་དང་

ངེས་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པ་ཁེད་ཅག་གྱི་ངོར་རྒྱུད་འདྱི་ནས་གསུངས་པ་དང་དོན་

དང་བདེ་མཆོག་བསྡུས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དེ་ངེས་དོན་ཞེས་ཁོ་བོས་བཟློག་སེ་

སྨྲ་བར་བ་ཡྱིས་ལན་གང་ཡྱིན་པ་སྨྲོས་ཤྱིག །དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་

གཉྱིས་རང་གྱི་བསན་དོན་ལ་མྱི་"བསླུ
1
་བ་དང་བསླུ་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་སོ། །ལུགས་གཉྱིས་པ་མྱི་འཐད་དེ། །ཁ་དོག་

གྱིས་ལས་བསྒྲུབ་པ་བདེན་ལ་ཁམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་མྱི་བདེན་པ་མྱི་རྱིགས་

པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་བཟློག་ན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་གསུམ་

པས་དཔད་པར་བ་བ་ཡང་མྱི་དགོས་ཏེ། བདེན་པར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་

དངོས་གྲུབ་སེར་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་"པའྱི
2
་དགག་སྒ་མེད་ན་སེར་པོས་རེངས་

པའྱི་བ་བ་དང་ཞེས་སོགས་དངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

རྒྱུད་འདྱི་དང་བདེ་མཆོག་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འདོར་ལེན་དང་འགལ་སོང་བེད་པ་པདྨ་

དཀར་པོའྱི་བཞེད་པ་མྱིན་གྱི་བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུའྱི་རྒྱུད་ལས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨ན༣ན།  བསླུ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩བ༦ན།  སླུ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༢༡བ༢ན།  པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༤ན།  པ་ནྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཤར་གྱི་འདབ་མར་མཁའ་འགྲོ་མ་ནག་མོ་སྤན་མའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་དེས་སའྱི་ཁམས་

ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞྱི་བའྱི་ལས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལ་ལྷའྱི་ཁ་དོག་དང་ངོ་བོ་དང་ལས་

བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་གཅྱིག་པུར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་བརོད་འབུམ་

པ་ཆེན་པོ་ལས། དེ་ལས་ཚུལ་གཞན་དུམ་སྐེས་མ་སེར་མོ། གཟུགས་ཅན་མ་དཀར་

མོ། ལཱ་མ་དམར་མོ་སོགས་དང་དེའྱི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བ་

བ་ཡྱིན་ལ་དེ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་སྤོ་བའྱི་སབས་འདྱིར་ཡང་གསུངས་

པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པར་གོར་མ་ཆག་པ་དེ་ཉྱིད་ཚིག་དོན་གྱིས་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི། 

ཕོགས་ཀྱི་འདབ་མར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྱིར་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཉུང་ངུའྱི་

རྒྱུད་རྩ་བཤད་ལས་གྲགས་པ་སེ་ཚུལ་དེ་ལན་གྲངས་མང་པོར་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་

ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་སེ། ཀུན་སྤོད་

ལས། མཁའ་འགྲོ་མ་བཞྱི་པདྨར་གནས། །མཱ་མ་ཀཱྱི་སོགས་བཟང་མོ་ཡྱིན། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ། འདྱིའྱི་དོན་མཱ་མ་ཀཱྱི་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦར་རྒྱུ་

མྱིན་གྱི། སྤན་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་སྦོར་བར་འགྲེལ་པས་བཤད་ལ། མཁའ་འགྲོ་

མ་སོགས་དེ་དག་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་

སེར་བའྱི་ཕོགས་ནྱི་ལན་མང་དུ་གསུངས་པའོ། །

འདྱིར་སྔ་མ་དག་གྱིས་གྲགས་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་མ་ཐོན་ཏེ་དེའྱི་དོན་

ནྱི་ཉུང་ངུའྱི་རྒྱུད་རྩ་འགྲེལ་ལས་ཚུལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བ་དང་མང་

དུ་གསུངས་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུད་དེ་དག་ཏུ་གྲགས་པ་ཞེས་བ་ཡྱི་དེ་ལས་ཚུལ་གཞན་

མ་གསུངས་པ་ནྱི་མྱིན་པའོ། །ཉུང་ངུའྱི་རྒྱུད་རྩ་བཤད་ཀྱིས་མཁའ་འགྲོ་མ་སྤན་གྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ངོ་བོར་གྱུར་པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བདེན་པར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ཞྱི་བའྱི་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཁོ་ན་སེར་གྱི་རྒྱས་པའྱི་ལས་སོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མྱི་

སེར་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་དེ་དག་ཀང་ཐུགས་

ཀྱི་ཞལ་དང་ལ་སོགས་པས་སྐུའྱི་ཞལ་གྱི་བར་དང་རླུང་ནས་ཆུའྱི་བར་གྱི་ཁམས་ཀྱི་

དབེ་བས་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁ་དོག་ནག་པོ་དང་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་ཅན་མ་དཀར་

པོའྱི་བར་དུ་གྱུར་པས་ཕེ་བ་སེ་དེས་ནའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་

བེད་དགོད་པ་དང་། དེའྱི་དོན་བཤད་པ་གཉྱིས་ལས་སྔ་མ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་

པ། སེར་པོས་རེངས་པའྱི་བ་བ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ནག་པོས་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་

སོ། ཞེས་པའོའྱི་བར་ཏེ། སྔ་ དོལ། མ་དག་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཟེར་བ་ནྱི་རྩྱིང་གེ་

སེ་རྩ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དུ་ཚིག་འདྱི་ཡོད་པར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་གྱི་འབེལ་

དབང་བཙན་པར་བས་ན་རྩ་རྒྱུད་མངོན་བརོད་འབུམ་པ་ལས་དངས་པར་མངོན་ནོ། །

ལུང་དོན་འཆད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ཁ་དོག་ནག་པོའྱི་དབང་གྱིས་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་

མ་ནྱི་རླུང་གྱི་ཁམས་སོ་ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ཏེ་ཚིག་

དོན་གོ་ས་ལ། ཕལ་ཆེ་བ་ དོལ་སོགས། དག་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ནག་པོའྱི་དབང་གྱིས་

མཁའ་འགྲོ་མ་ནྱི་རླུང་ཁམས་སྒོལ་མ་བསད་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་དང་། དེ་

བཞྱིན་དུ་སྦར་ནས་སྐུའྱི་ཞལ་དཀར་པོའྱི་དབང་གྱིས་གཟུགས་ཅན་མ་ཆུ་ཁམས་

ཞྱི་བའྱི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་སྤན་མའོ། ཞེས་ཁ་དོག་དང་ཁམས་གཞན་དུ་གྱུར་པས་

ལྷའྱི་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ནྱི་ཆེས་ནོར་ཏེ། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་ཞྱི་བའྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཚེ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དཀར་པོར་བས་པ་ན་ལྷ་གཙོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཁོར་ཐམས་ཅད་འོད་དཔག་མེད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་གནོད་པ་

དུ་མ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་གཙོ་ཆེར་གསུངས་པ་

དང་། །རྩ་རྒྱུད་མངོན་བརོད་འབུམ་པ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ལས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡང་ཞལ་གྱི་ཁ་

དོག་དང་ཁམས་སོ་སོའྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱི་མ་དང་འད་བ་དེས་ན་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བ་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་བསྡུས་རྒྱུད་འདྱིར་ཉེ་

བར་བསན་པ་ཉུང་ངུའྱི་སྒོ་ནས་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་སོང་ཕག་བཅུ་བཞྱི་པར་ནྱི་རྒྱས་པར་སྤོས་

པ་དེ་ཉྱིད་རབ་ཏུ་བསན་ལ་པདྨ་དཀར་པོ་བདག་གྱིས་ཀང་དྱི་མེད་འོད་དུ་མདོར་

བསྡུས་ཏེ་རྒྱས་པར་ནྱི་རྒྱས་འགྲེལ་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་པར་བསན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དོན་བསྡུས་ཏེ་འདྱིར་བཤད་པའྱི་རྒྱས་བཤད་ཁ་འཕང་བ་

གོ་སའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་འདབ་མར་སྤན་མ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནྱི་ནུབ་ཀྱི་འདབ་

མར་སྤན་མའྱི་ཁ་དོག་སེར་པོ་ལས་དེ་དང་ཁ་དོག་འད་བ་དུམ་སྐེས་མ་སེར་

མོའ།ོ །འདྱིས་སྤན་མ་དང་དུམ་སྐེས་མ་སྐུ་མདོག་འད་བར་སོན་གྱི་དུམ་སྐེས་མ་

སྤན་མར་བསན་ནོ་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བར་མྱི་བའོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀའྱི། ཅེས་

པ་ནས། དེས་ན་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་འདྱིར་མ་བྱིས་སོའྱི་བར་གོ་སའོ། ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕོགས་བལ་འདབ་མ་ལ་གནས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གོ་སའོ། 

ཅེས་པ་སེ་འདྱི་ལ་གཉྱིས། འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་ལྷའྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་

གནས་བཤད་པའོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། ཕོགས་བལ་འདབ་མ་ལ་གནས་ཁག་དང་དྱི་ཆེན་དང་དྱི་ཆུ་དང་

མྱིའྱི་ཤས་གང་བའྱི་ཐོད་པ་སེ་གཙོ་བོའྱི་པདྨའྱི་མཚམས་བཞྱིའྱི་འདབ་མ་ལ་གནས་

པའོ། །པདྨའྱི་ལྟེ་བར་ཉྱི་མའྱི་སེང་དུ་གཡོན་བརྐང་ཞབས་ཀྱི་གཡོན་པས་དབུ་མ་དང་

བཅས་གཡས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་མནན་ཅྱིང་སྐུ་མདོག་མཐྱིང་ཁ་བསལ་པ་འཇྱིག་པའྱི་

དུས་ཀྱི་སྤྱིན་དང་མཚུངས་པ། དབུ་རེ་རེ་ལ་ཐོད་པ་སམ་པོ་ལྔ་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་འཕེང་བ་

བཅྱིངས་ཤྱིང་ཆུའྱི་གཏེར་གྱི་ཞལ་བཞྱི་དང་ཉྱི་མའྱི་"སེ
1
་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕག་ལྡན་ཧེ་

རུ་ཀ །ཅེས་པ་ནས། བཤུས་པ་རློན་པ་འཛིན། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། གཙོ་བོའྱི་

ཡུམ་ཕག་མོ་ལང་ཁུ་དང་ཕོགས་ཀྱི་འདབ་མའྱི་ལྷ་མོ་བཞྱིའྱི་སྐུ་མདོག་ཀང་འགྲེལ་

པར་གསུངས་ཟྱིན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའོ། །དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་

འཁོར་ལོ་གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གནས་པའྱི་གནག་དང་དམར་དང་དྱི་མེད་རྱི་བོང་

ཅན་གྱི་ལུས་ལྟར་དཀར་བའམ། ལྷ་མོ་ཉེར་བཞྱི་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་མདོག་ཤར་དང་མེར་

ནག་པོ་ཞེས་སོགས་ཀང་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །མཁས་ རང་། པ་དག་དྱི་མེད་རྱི་བོང་

ཅན་ལུས་ཤེས་པ་དྱི་མེད་གསེར་མཚུངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན། ཤར་དང་ལྷོའྱི་ལྷ་མོ་

ནག །ཅེས་སོགས་ཡྱིན་གྱི་ཐུགས་འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ནག་ཅེས་སོགས་མྱི་

བ་སེ་འགྲེལ་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ལྷ་

མོ་ཉེར་བཞྱིའྱི་སྒ་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག་དང་ནྱི་ཁོ་བོ་ལས་སྐེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་ལ་

སོགས་པ་བཅུ་སེ་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཕག་གཉྱིས་པ་ཟླ་ཞལ་སེ་ཞལ་གཅྱིག་མ་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༠ན༡ན།  སེ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༡ན།  སེང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་། དེ་བཞྱིན་འབྱུང་པོ་སྐེས་མ་ཙརྩྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད། གཞན་ཡང་དུར་ཁོད་

ན་གནས་པ་ཁྭ་གདོང་མ་སོགས་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས་སྒོ་བཞྱིར་ནྱི་གཏུམ་མོ་བཞྱི་

སེ་སོ་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་རོ་ལ་གནས་ཤྱིང་ཕག་ན་གྲྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་

ཕོགས་བལ་བཞྱི་ཉྱིད་དུ་ཡང་གཏུམ་མོ་བཞྱི་ངེས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དཔའ་

བོ་ཉེར་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྱིག་བེད་ཏེ་ཕག་བཞྱིའྱི་གཡས་གཉྱིས་ན་རོ་རེ་དང་ཌཱ་མ་

རུ་དང་། གཡོན་གཉྱིས་ན་དྱིལ་བུ་རོ་རེ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའོ། །གཙོ་འཁོར་འདྱི་དག་

དང་ངེས་ཀྱི་ཚུལ་གཉྱིས་དང་སྦར་ཏེ་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་

ཏེ་དེ་ཉྱིད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ལྷུན་པོའྱི་སེང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་དབུས་སུ་པད་

འདབ་བརྒྱད་ལ་གཙོ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་བཞྱི་གནས་པའྱི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ནྱི་ནམ་

མཁའྱི་འཁོར་ཡུག་གྱི་སེང་དུ་ས་དང་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་གྱི་སེང་དུ་གནས་པའྱི་

སའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འཁོར་ལོ་རྣམས་ནྱི་ཐུགས་འཁོར་གྱི་ཕོགས་བཞྱིར་གནས་དང་

མཚམས་བཞྱིར་ཉེ་བའྱི་གནས་ཀུན་ཏེ་གསུང་འཁོར་གྱི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་ཞྱིང་དང་

ཉེ་བའྱི་ཞྱིང་ངོ་། །བང་ཤར་དང་རླུང་དུ་ཚནྡྷོ་ཧ་དང་བདེན་བལ་དང་མེར་ཉེ་བའྱི་ཚནྡྷོ་

ཧའོ། །སྐུ་འཁོར་ལ་ཤར་དང་ཤར་ལྷོར་འདུས་པ་དང་ནུབ་དང་ནུབ་བང་དུ་ཉེ་བའྱི་

འདུས་པ་ཅན་དང་། དབང་ལྡན་དང་རླུང་དུ་དུར་ཁོད་དང་། བདེན་བལ་དང་མེར་ཉེ་

བའྱི་དུར་ཁོད་རྣམས་ས་དང་ཆུའྱི་འོག་ཏུ་ནྱི་མེ་དང་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་

སུ་ཡང་དགོད་པར་བ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་

གྲོང་ཁེར་རྣམས་ལ་ནྱི་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་སོགས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སུ་ལྷ་མོ་རྣམས་རྱིག་པར་བ་སེ། ཤེས་རབ་རྒྱུད་ཀྱི་མངོན་པར་བརོད་པ་སྲྱིད་པ་

གསུམ་གྱི་བ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་ཤར་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྤོས་པའོ། །ཕག་

རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ་ཡང་མྱི་བཟད་པའྱི་དུཿ ཁའྱི་དམལ་བ་ཆེན་པོར་མདུང་གྱིས་

འབྱིགས་པ་སོགས་ཀྱི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་"ཁ
1
་གདོང་མ་སོགས་བརྒྱད་གནས་སོ་

ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་གཡས་ཞལ་ནས་འདུས་པ་དྲུག་གྱི་ལྷ་སྤོ་བ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་འདུས་

པ་ཡང་རབ་ཏུ་གྲགས་ཏེ་གོ་སའོ། ཅེས་པའྱི་ཁ་འཕངས་ཀྱི་རྒྱུད་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། 

འདུས་པ་ཉེར་ལྔ་པའྱི་ཐྱིག་དང་ལྷ་སྤོས་ཏེ་བཤད་པ། འདུས་པ་གཞན་ལྔ་བསྡུས་ཏེ་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ནང་ཐྱིག་དང་ལྷ་རྣམས་གནས་གང་དུ་འགོད་ཚུལ་དངོས་སུ་

གསུངས་ཤྱིང་ལུགས་འདྱི་ལ་དཔངས་ཆུང་ཡང་མཛད་པར་མངོན་པས་ནང་ཐྱིག་

ནྱི་འཆད་འགྱུར་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། དཔངས་ཆུང་ཡན་ཆད་ནྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཞྱིན་ནོ། །འོག་ཏུ་གཙོ་བོ་འཕོ་བའྱི་ཚུལ་གསུངས་ཀང་དཀྱིལ་

འཁོར་དྲུག་པོ་འདྱིའྱི་གཙོ་བོ་གང་གྱིས་བེད་པ་ནང་ལེ་དང་མདོར་བསྡུས་འདྱིར་

ཡང་མྱི་གསལ་ལོ། །སྙྱིང་པོ་སེ་དབུས་སུ་འཁོར་ལོ་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་དབུས་

དང་བཅས་པའྱི་ལྱིང་ཙེ་ཆ་མཉམ་དགུ་པ་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ནྱི་ཕེད་ཀྱི་ཆ་ཤས་

སོགས་འདྱིའྱི་ཐྱིག་གདབ་ཚུལ་ལ། མཁས་ རང་། པ་དག །ཚངས་ཐྱིག་ལས་སོར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦བ༥ན།  ཁ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤བ༣ན།  ཁྭ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༦ན།  ཁྲ
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ཕེད་དང་གསུམ་དང་ཕེད་དང་གཉྱིས་དོར་ནས་ཐྱིག་དང་པོ་གཉྱིས་ཕྱི་མ་ལ་རེག་གྱི་

བར་དང་དེ་ནས་སོར་ཕེད་དྲུག་དང་། དེ་ནས་སོར་ཕེད་ཕེད་དང་གཉྱིས་དོར་ནས་

ཟླུམ་ཐྱིག་གཉྱིས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཡང་ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ཚངས་ནས་རྩ་ཐྱིག་བར་དེ་ཕེད་དུ་བསོར། །དེ་ནང་ཆ་ཕན་

གཅྱིག་ནས་བསོར་བའྱི་ནང་། །སྒོ་ཁང་ཐྱིག་དང་མཉམ་པའྱི་ལྱིང་ཙེ་དགུ །ལྷ་སམ་

ལ་སོགས་དུས་འཁོར་བཞྱིན་དུ་མཛོད། ཅེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་དེ་གཉྱིས་ཀ་འདུས་

པ་འཕགས་ལུགས་དང་སྒོ་བསྟུན་པར་སང་ནའང་སྙྱིང་པོར་འཁོར་ལོ་ཆ་དགུ་པ་

སེ་ཞེས་ཆ་མཉམ་དགུར་གསུངས་པའྱི་གཞུང་ཡྱི་གེའྱི་དོན་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། ཟླུམ་པོ་དེའྱི་གྲྭ་བཞྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕེད་ཀྱི་ཆར་མྱི་འོང་བའྱི་ཕྱིར་འཐད་པར་

མ་མཐོང་ངོ་། །ཁད་པར་དུ་ལུགས་ཕྱི་མ་ནྱི་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐྱིག་ལ་ལྱིང་ཙེ་དགུ་པོ་སྒོ་ཁང་

དང་མཉམ་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ལྱིང་ཙེ་དགུའྱི་ཐྱིག་འདེབས་ཚུལ་མ་སྨྲས་པས་

འདྱི་ནྱི་དགོས་པ་མྱི་སྨྲ་ཞྱིང་མྱི་རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་ཞྱིག་གོ །རང་གྱི་འདོད་པ་ནྱི་ཚངས་

ཐྱིག་ལས་གསུམ་ཕེད་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་དང་བཞྱི་དང་གཅྱིག་དོར་བའྱི་ཐྱིག་དང་པོ་

བཞྱི་ཕྱི་མ་ལ་རེག་པར་གདབ་པས་གྲུ་བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་བ་སེ་གསུམ་ཕེད་བཞྱི་བཞྱིར་

མཉམ་པའྱི་ལྱིང་ཙེ་དགུ་འབྱུང་བ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་ཀའྱི་ནང་ཐྱིག་ཏུ་ངེས་སོ། །དེ་

ལྟར་འཁོར་ལོ་བཤད་ནས་ལྱིང་ཙེ་དགུ་པོར་ཟླ་ཉྱི་པདྨ་གསུམ་བརྩེགས་པ་ལ་གཙོ་

བོའྱི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་བྱི་ཞྱིང་ཀ་བའྱི་ཕེང་བ་དག་གྱིས་སྤས་པ་ཡང་ནྱི་

ཅེས་པ་ཀ་བས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྤས་པའམ་ཡང་ན་སྔ་མ་དག་ རང་། སོགས། འདོད་པ་

ལྟར་ཀ་བ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཕག་མཚན་གྱིས་སྤས་པའོ། །ཕུང་
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པོ་ལྔ་དག་པའྱི་གཤེགས་པ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་པའྱི་ལྷ་ཆེན་པོ་

ཡུམ་བཞྱི་སེ་དགུའོ། །དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་རྭ་བའམ་རྩྱིག་པའྱི་ནང་གྱི་ལྷ་སམ་དག་ལ་

ཡུལ་དག་པའྱི་གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག་དང་ཡུལ་ཅན་དག་པའྱི་སའྱི་སྙྱིང་པོ་

སོགས་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མའྱི་གདན་ལ་གནས་པའོ། །ཡབ་ཀྱི་གདན་ཟླ་བ་དང་ཡུམ་གྱི་ཉྱི་

མ་ཡྱིན་ཡང་འདྱིར་ནྱི་ཞལ་སྦོར་བའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་ཉྱི་བརྩེགས་པའོ། །སེམས་དཔའ་

སེམས་མ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་སྒོ་བཞྱིའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་གཉྱིས་གཉྱིས་དང་ཟུར་བཞྱིར་

རེ་རེ་དགོད་པར་མངོན་ནོ། །རྭ་བའྱི་རྩྱིག་པ་དག་ལ་ཅེས་པ་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག་

རྩྱིག་པ་ལ་ཉེ་བའྱི་ལྷའྱི་སམ་བུ་དུས་འཁོར་དང་མཚུངས་པའམ་ཡང་ན་ཟླུམ་སོར་

ནས་སོར་ཕེད་སངས་པར་ཐྱིག་བྱིན་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྤྱི་བོ་སོགས་འཁོར་

ལོ་བཞྱི་དག་པའྱི་སྒོ་སྐོང་བཞྱི་རྣམས་ནྱི་སྒོ་བཞྱིར་ཉྱི་མ་ལ་གནས་པ་དང་། དེ་དག་

ལས་གཞན་པ་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྱིགས་ནྱི་ཁ་ཁེར་འདོད་ཡོན་

གྱི་སམ་བུ་དག་ལ་ཀུན་ནས་གནས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཉེར་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འདུས་པ་འདྱི་དང་ལ་སོགས་པ་དགུ། 

བཅུ་གསུམ། བཅུ་དགུ། སོ་གཉྱིས། སོ་བཞྱི་ལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཀང་

འདུས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་སེ། སོ་གཉྱིས་ལ་ནྱི་སྔར་གྱི་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་སེང་

དུ་ལས་དབང་དང་པོ་བཞྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དག་པའྱི་ཟུར་བཞྱི་པོ་དག་ཏུ་ཁོ་བོ་བཞྱི་

དང་གསང་བ་དང་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་དང་དྷཱུ་ཏྱི་"དགུ
1
་པའྱི་སེང་འོག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༢༦ན༢ན།  དགུ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༣ན།  དག
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དབུས་ཀྱི་ཁོ་བོ་སེ་གསུམ་རྣམས་དང་བཅས་པའོ། །ནང་ལེར་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་

ཀྱི་སབས་སུ་གསང་བ་དང་གཙུག་ཏོར་གྱི་པདྨ་རོགས་པ་དང་། ཁོ་བོ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་

གནོད་མཛེས་དང་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལྟ་བུ་སེང་འོག་གྱི་ཁོ་བོ་ལ་བ་དགོས་སོ། །

ཁ་ སག ། ཅྱིག །གཙུག་ཏོར་དང་དག་ཅན་མ་གཉྱིས་འདེན་པ་"འགྲེལ
1
་མེད་

ལ། དབུས་ཀྱི་ཁོ་བོ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་བགྲང་དགོས་པས་དེའྱི་ཚེ་གཙོ་

བོ་ལ་བ་དགོས་མོད། འདྱི་དག་གཙོ་བོ་འཕོ་བར་གསུངས་པས་ཀུན་ཏུ་ཁོ་བོ་དང་ལྷ་

གཅྱིག་གྱི་ངེས་པ་ནྱི་བཞག་ཏུ་མྱི་རུང་ངོ་། །ཁ་ སག ། ཅྱིག་མཛོད་དྲུག་དག་པས་རོ་

རེ་པདྨ་འཁོར་ལོ་དྱིལ་བུ་རལ་གྲྱི་ནོར་བུ་རྣམས་གཡས་ཀྱི་དང་པོར་གང་སོང་བ་དེར་

རོ་རེ་འགྲོ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་གང་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་དེའྱི་གནས་སུ་མྱི་

བསྐོད་པ་འགྲོ་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་འོག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེ་གསུམ་པའྱི་

འགྲེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་དོན་ནོ། །ཁ་ རང་། ཅྱིག་བཅུ་དགུ་མ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་

དང་། གཞན་ རང་། དག་སོ་གཉྱིས་མ་འཕགས་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱིང་གྱི་གྲངས་

ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕོགས་བསད་པའྱི་འཁྲུལ་པ་སེ་ནང་ལེའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་བཀག་

ཟྱིན་ཏོ། །ཁ་ དོལ་"འདེ།
2
 ཅྱིག་སོ་གཉྱིས་མ་ལ་ཟུར་དུ་ཁོ་བོ་རྣམས་དང་སེགས་བུའྱི་

ལོགས་སུ་ཤར་ནུབ་ཏུ་ལས་དབང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་དབང་གྱིས་བྷ་ག་གཞན་དང་

དེའྱི་བ་བ་གཞན་སེང་འོག་གྱི་ཁོ་བོ་གཉྱིས་ཏེ་ཛམྦྷ་ལ་ནྱི་ཕག་ན་སོ་བ་བསམས་སོ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧བ༥ན།    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢ན༤ན།  འགྲེལ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༡ན།  འབེལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢བ༡ན།  འདྲེ།    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༢ན།  འབང་།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ལྷོ་བང་དུ་གཏན་ནས་ཁོ་བོ་མྱི་འགོད་པར་ཤར་ནུབ་ཏུ་དག་

སོགས་དང་སྦར་བའྱི་ཁོ་བོ་བཀོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ལ། ཛམྦྷ་ལ་གང་ཡྱིན་དང་དེ་

ལྷ་སོ་གཉྱིས་ལ་འདེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ཀང་མ་སྨྲས་སོ། །ཛམྦྷ་ལ་སོ་གཉྱིས་

ལ་བགྲངས་ན་སོ་བཞྱི་ལ་འདེན་རྒྱུ་མྱི་རེད་པས་ལོག་བཤད་དང་མ་བཤད་པ་གཉྱིས་

ཀའྱི་སྐོན་དང་བཅས་ལ་ཉེར་ལྔའྱི་སེང་དུ་ཟུར་གྱི་ཁོ་བོ་བཞྱི་བསན་པའྱི་ལྷག་མ་ལས་

དབང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དག་པའྱི་ཁོ་བོ་སེགས་བུའྱི་ཤར་ནུབ་གཉྱིས་ཀར་འགོད་རྒྱུ་

མེད་པས་སོ། །གཞན་ བུ། དག །ལོགས་སུ་སྔར་གྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང་སོ་གཉྱིས་

ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་སྔར་གྱི་དོན་ཟུར་གྱི་ཁོ་བོ་ལ་སྨྲ་ན་ནྱི་ལོགས་སུ་བཤད་པ་མྱི་འཐད་

ལ། སྔར་གྱི་ཉེར་ལྔའྱི་སྒོ་སྐོང་བཞྱི་ལ་ཟེར་ན་ནྱི་དེ་དག་འདྱིར་བལྡབས་ནས་གསུང་

མྱི་དགོས་ཤྱིང་དེ་བཞྱི་ལས་དབང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དག་པ་མྱིན་གྱི། འཁོར་ལོ་དག་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་པ་འདྱི་དག་ལོགས་སུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པའྱི་

འགྱུར་"གྱི
1
་འཁྲུལ་གཞྱི་བསྐེད་པར་འདུག་ནའང་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་སྒྱིག་པའྱི་

དབང་དང་སྒ་ཐད་ལོག་དང་ཐད་འགྱུར་གྱི་དབང་གང་རུང་གཅྱིག་ཏུ་མངོན་པས་ཡུལ་

དང་ཡུལ་ཅན་ལོགས་སུ་ཛམྦྷ་ལ་ནྱི་ཕག་ན་སོ་བ་བསམས་ཞེས་བའོ། །ཉེར་ལྔའྱི་སེང་

དུ་བསན་རྒྱུའྱི་ཁོ་བོ་བདུན་གྱི་དག་པའམ་སྦང་གཞྱི་ནྱི་ཟུར་གྱི་ཁོ་བོ་བཞྱི་ནྱི་ངག་དང་

རྐང་ལག་བཤང་ལམ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ནོ། །སེང་འོག་གྱི་གཉྱིས་ནྱི་གསང་བ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢བ༦ན།  གྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༣ན།  གྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཉྱིས་དང་དབུས་ཀྱི་ཁོ་བོ་དུས་ཀྱི་རྩ་དང་སྦར་ཏེ་དེ་ནྱི་སོ་

བཞྱི་མའྱི་གཙོ་བོ་སོགས་དང་སྦང་གཞྱི་ཐུན་མོང་བར་འདའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ན་

སེང་འོག་ཏུ་བཀོད་པས་ཆོག་པའྱི་ཕྱིར་དུབ་པ་མང་པོ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ལྷ་སོ་གཉྱིས་

མ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

སོ་བཞྱིའྱི་ཚུལ་བརོད་པར་བ་སེ་སོ་གཉྱིས་ཀྱི་སེང་དུ་སེགས་བུའྱི་ལོགས་སུ་

ཛམྦྷ་ལ་ནྱི་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་བསན་ཏེ་ཕག་ན་སོ་བ་བསམས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྦང་

གཞྱི་ནྱི་ངག་དང་རྐང་པ་དང་ལག་པ་དང་བཤང་ལམ་དང་བྷ་ག་རྣམས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

གྱིས་ཕེ་བས་བཅུ་དང་ཉྱི་མ་གཡས་པ་དང་རྱི་བོང་ཅན་གཡོན་པའྱི་རྩ་རྣམས་ཛམྦྷ་ལ་

ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦང་གཞྱི་དང་དུས་ཀྱི་རྩ་དབུ་མ་དབུས་ཀྱི་ཁོ་བོའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་ཡང་

ན་མཆོག་གྱི་དབང་པོ་དང་དགའ་བ་ནྱི་ཛམྦྷ་མ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྦང་གཞྱི་ཡྱིན་ལ། ཁོ་

བོ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་ལས་དབང་ལྔའོ། །ཡང་ན་ཉྱི་མ་སྲོག་འགྲོ་

བ་དང་ཟླ་བ་འོང་བ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་དུས་ཀྱི་རྩའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སྦང་

གཞྱིའོ། །ཛམྦྷ་ལའྱི་དགོད་ས་ནྱི་ལོགས་སུ་ཞེས་པ་དང་འོག་ཚིགས་བཅད་དོན་དགུ་

པར་ཛམྦྷ་ལའྱི་སྤྲུལ་པ་གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསུངས་པ་དང་འབེལ་བས་ཤར་

གྱི་ཁོ་བོའྱི་མདུན་རྒྱབ་གང་རུང་དུ་མངོན་ནོ། །ཛམྦྷ་ལ་ནྱི་རྨུགས་འཛིན་ནམ་ཛམྦྷ་ཀ་

རྨུགས་བེད་དེ་ཛ་ལེནྡྲ་ཞེས་བས་ན་མཆོག་གྱི་དབང་པོ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་དག་པ་

དང་ཅུང་ཟད་འབེལ་ལོ། །ཕག་མཚན་སོ་བཞྱི་ནྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཚེ་སོ་བའྱི་སྔགས་ལ་

བྱི་ཛ་ཡ་ཞེས་འབྱུང་། གཞུང་གཞན་དང་གཞན་དུ་ལུས་ངན་དང་ནོར་སྦྱིན་གྱི་ཕག་

མཚན་བྱི་ཛཱ་པཱུ་ར་དང་དེ་བསྒྱུར་བ་ས་བོན་གྱི་གྲོང་ཁེར་ཞེས་བཤད། གཏེར་གྱིས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གང་བའྱི་ནེའུ་ལེ་ལ་ཡང་དེ་དག་གྱི་དོན་ཅྱི་རྱིགས་པར་སང་བས་མཚན་གཞྱིའྱི་ངོས་

ནས་གསུངས་པའམ་སད་དོད་ཐུན་མོང་བ་བསྒྱུར་བ་ཤེས་པར་འདུག་གྱི་མྱི་མཐུན་

པའྱི་ཟུར་པར་མྱི་སང་ངོ་། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག་སེགས་བུའྱི་ཟུར་དུ་ཁོ་བོ་དབྱུག་སྔོན་འདོད་རྒྱལ་མྱི་གཡོ་བ་

སོབས་པོ་ཆེ་བཞྱི་སེགས་བུའྱི་ཤར་གྱི་གཡོན་དུ་གནོད་མཛེས་ནུབ་ཀྱི་གཡོན་དུ་

ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་ཤར་གྱི་སེགས་བུའྱི་གཡས་སུ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ། 

ནུབ་ཀྱི་གཡས་སུ་དག་སྤན་མ་གཉྱིས་ཏེ་མྱིང་གཞན་ཛམྦྷ་ལ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་

ནྱི་སོ་བཞྱིའྱི་འདུས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ཡང་སོ་བཞྱིའྱི་གྲངས་ལ་འཁྲུལ་ཞྱིང་

དག་སྤན་མ་ཛམྦྷ་ལར་བེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནོར་ལ། སྔར་གོང་དུ་བཀོད་པའྱི་སྐོན་ཡང་

ཡོད་དོ། །ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་གོ་སའོ། །རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་རྩ་འགྲེལ་

མྱི་བཞུགས་པའྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་ལྟ་བུར་ནྱི་གོ་ས་འདྱི་དག་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་

འདུག་པས་ད་དུང་ཚད་ལྡན་གྱི་ཁུངས་བཙལ་ཏེ་དཔད་པར་བའོ། །སབས་འདྱི་དག་

ཏུ་རེས་འགའ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འདེན། རེས་འགའ་གཉྱིས་སུ་བགྲང་བ་

སོགས་སྔ་མ་ རྭ་འབོ་ཤོང་ངམ་སོགས། དག་མཛད་ཅྱིང་དེ་ལྟར་མ་བས་ན་གྲངས་ཀང་

འགྲྱིག་པར་སང་བས་ཚུལ་འདྱིས་ནང་ལེའྱི་པདྨ་གདན་ཅན་གྱི་ལྷའྱི་གྲངས་ཀྱི་འཇོག་

ཚུལ་ཡང་གོ་བར་གྱིས་ཤྱིག །

གསུམ་པ་གཡོན་ཞལ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་

བ་ལ་གཉྱིས། ཚིག་གྱི་དོན་དང་། ཐྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་གོ ། 

དང་པོ་ནྱི། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ཡང་རབ་ཏུ་གྲགས་ཏེ་གོ་སའོ། ཅེས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དོན་ནྱི། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྱི་སྙྱིང་པོར་གཙོ་བོའྱི་གནས་དང་། བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྱི་

འཁོར་ལོ་ཆུ་གཏེར་ཟུར་དུ་འགྱུར་ཏེ། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ནྱི་གསུམ་

གྱི་ཆ་ཚུན་ཆད་དུ་རོ་རེ་ཕེང་བའྱི་ཐྱིག་གདབ་སེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞྱི་རྣམས་

ཀྱི་ལྷག་པའྱི་ལྷའྱི་གནས་ཉྱིད་དོ། །སར་ཡང་འཕར་མ་གཞན་རྩ་ཐྱིག་གྱི་གསུམ་གྱི་ཆ་

བར་མ་ཚོན་ས་ཚུན་གྱི་ཆ་ནང་མ་ལ་སྒ་ཡྱི་རོ་རེ་ལ་སོགས་བརྒྱད་དོ། །ཁ་ སག ། ཅྱིག་

དྲུག་གྱི་སེང་དུ་ཤྱིན་ཏུ་སྔོན་མོ་དང་དག་སྤན་མ་གཉྱིས་བསན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒྱུ་

འཕྲུལ་ད་བའྱི་རྒྱུད་ཉྱིད་ལས་ནྱི་སེམས་མ་རོ་རེ་མ་རྱིན་ཆེན་རོ་རེ་མ་ཆོས་ཀྱི་རོ་རེ་མ་

ལས་ཀྱི་རོ་རེ་མ་ཙུན་དཱ། རྱིན་ཆེན་སར་"འདབ།
1
ཁོ་གཉེར་ཅན། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་

མ་རྣམས་ལ་བཤད་དེ། དེ་རྣམས་དང་འདྱི་དག་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་དགོངས་པའོ་ཞེས་

གསུང་ རང་། ངོ་། །རྩ་ཐྱིག་ཆ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཉྱི་ཤུ་ལ་གནས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལ་ནྱི། ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་སེང་འོག་གཉྱིས་ཏེ་ཕོགས་བཅུར་བཀོད་པ་ཉྱི་མ་ལ་

གནས་ཁོ་བོའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཏེ། གཞན་ རང་། དག །སེང་འོག་གྱི་གཉྱིས་"པ
2
་ཤར་

ནུབ་ཀྱི་སྒོའྱི་མདུན་དུ་དགོད་དོ། །ཅེས་ཟེར་རོ། །དེར་ནྱི་རྭ་བའམ་རྩྱིག་པ་དག་ལ་

དུས་ཏེ་བཞྱི་ལ་ཆུ་གཏེར་ཏེ་བཞྱིས་བསྣུན་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐའ་དག་

རྣམས་ཀང་བཞུགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྱི་དབེ་བ་ཞེ་གསུམ། ཞེ་ལྔ། ཞེ་

དགུ་གསུམ་སེ་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས། ཤར་དུ་བམས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༢༨བ༡ན།  འདབ།    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༣ན།  འདའ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤ན༥ན།  པ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༣ན།  པྟོ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཇམ་དཔལ། སོས་ཀྱི་གླང་པོ། ཡེ་ཤེས་ཏོག །ལྷོར་བཟང་སྐོང་། བོ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ། 

བོ་གྲོས་མྱི་ཟད་པ། སོབས་པ་བརྩེགས་པ། ནུབ་ཏུ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། ངན་སོང་ཀུན་

འདེན། མ་ངན་དང་མུན་པ་ཀུན་འཇོམས། ད་བ་ཅན་གྱི་འོད། བང་དུ་ཟླ་འོད། འོད་

དཔག་མེད། ནམ་མཁའ་མཛོད། སྒྱིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཀའྱི་

ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་རོ་ཡྱི་ཕག་སེ་དྲུག་ནྱི་ལྷ་ཡྱི་སྐུ་ཡྱི་དབེ་

བ་ལས་སོ། །ཨ་བྷ་"ཡྱིས
1
་ལྷའྱི་ཞལ་ཕག་འདྱི་དང་མྱི་འད་བའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྒོ་

གསུམ་རྱིམ་སོགས་སུ་མཛད་པ་ནྱི་ལུགས་གཞན་ནོ། །རྟོག་པའྱི་རྒྱུད་དམ་བ་རྒྱུད་

ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་གྱི་གདུལ་བ་ནྱི་བ་མེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་

བ་ལ་བལྟོས་ན་དབང་པོ་རྟུལ་བས་ན་བླུན་པོ་སེ་དེ་དག་སོ་སོའྱི་སྙྱིང་གྱི་དབང་གྱིས་

ཏེ་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གཡོན་གྱི་ཞལ་ནས་སྤོས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཁ་ སག ། ཅྱིག །སྒོ་ཚད་དྲུག་ཆའྱི་ཆ་ཕན་གྱིས། །དབུས་ནས་གཉྱིས་

གཅྱིག་བཞྱི་དང་གཅྱིག །བཞྱི་དང་གཅྱིག་དང་བཞྱི་དང་གཅྱིག །བཞྱི་དང་གཅྱིག་དང་

གཅྱིག་སེ་བཅུ། །ཟུར་སེང་ཐྱིག་གྱིས་སྦེལ་བར་བ། །ནང་གྱི་ཐྱིག་གཉྱིས་གསུམ་པ་

ཡྱི། །ངོས་ལ་རེག་པར་བཏབ་པ་ཡྱིས། །དབུས་ནས་གཙོ་གནས་རོ་རེའྱི་གདུང་། །བདེ་

གཤེགས་འཕར་མ་རོར་གདུང་དང་། །ལྷ་མོའྱི་གནས་དང་རོ་རེའྱི་ཕེང་། །བར་པ་སོང་

པ་རོ་རེའྱི་ཕེང་། །ལྷ་རྣམས་རོར་ཕེང་"དབངས
2
་ཆུང་སོགས། །ཕོགས་རེའྱི་ཆ་ཕན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༦ན།  ཡྱིས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༢ན།  ཡས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༥ན།  དབངས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༤ན།  དཔངས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཉེར་བཞྱིའོ་ཞེས་སྨྲ་སེ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། གཉྱིས་དང་གཅྱིག་དང་གསུམ་ཕེད་བཅས། 

ཞེས་སོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྱི་ཐྱིག་ཏུ་བསམས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་འཁོར་བ་བཞྱིན་དུ་

སྐོན་མང་དུ་འཛིན་པ་སེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གྲངས་བཅུ་གཅྱིག་བགྲངས་ནས་བཅུ་ཞེས་

སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁེད་ཀྱི་འདོད་པ་འདྱི་དང་འགྲེལ་པར་རྩ་རྒྱུད་དངས་པ་གཉྱིས་

སྦར་བ་ན་བར་སོང་གྱི་སའམ་ཚོན་གྱི་ས་ལ་རོར་ཕེང་གྱི་ཐྱིག་ལྷག་ལ་"དཔངས
1
་

ཆུང་གྱི་ཐྱིག་ཆད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདུས་པ་དང་སྒྱུ་ད་གཉྱིས་གོ་སར་མཚུངས་པར་

གསུངས་བཞྱིན་དུ་སྒྱུ་དའྱི་ཐྱིག་འཆད་ན་འདུས་པའྱི་ཐྱིག་ཀང་གསུང་རྱིགས་པ་ལས་

མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོམ་འབྱུང་གྱི་ཐྱིག་གསུང་དགོས་པ་མ་གསུངས་ཤྱིང་

སྒྱུ་དའྱི་ཐྱིག་གོ་སར་གསུངས་ཟྱིན་པ་སར་ཡང་བཤད་པས་པདྨ་དཀར་པོ་ཉྱིད་ཀང་

སྐོན་དང་བཅས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ཀའྱི་ཐྱིག་ནྱི་སྒོ་ཚད་དྲུག་ཆ་ཆ་ཆུང་དུ་བས་ཏེ་

ཚངས་པའྱི་ཐྱིག་ལས་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་དང་བཞྱི་དང་གཅྱིག་དོར་བར་དང་པོའྱི་

ཐྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ས་ལ་རེག་པར་བཏབ་པའྱི་ལེ་ཙེ་དགུ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་གནས་དང་

བདེ་གཤེགས་འཕར་མ་སེ་རྩ་ཐྱིག་གྱི་གསུམ་གྱི་ཆའོ། །དེ་ནས་བཞྱི་དང་བཞྱི་སེ་ནང་

མ་ལྷ་མོའྱི་གནས་དང་ཕྱི་མ་ཚོན་ས་སེ་སུམ་ཆ་བར་མའོ། །དེ་ནས་བདུན་དང་གཅྱིག་

ནྱི་ཁོ་བོ་དང་སེམས་དཔའྱི་གནས་དང་དཔངས་ཆུང་སེ་སུམ་ཆ་ཕྱི་མ་ཡྱིན་ལ། རྩྱིག་

པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐྱིག་ལྷག་མ་ནྱི་དུས་འཁོར་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པར་བ་སེ་རྒྱུད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༢༩ན༦ན།  དཔངས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༡ན།  དབངས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀྱི་དགོངས་པ་རྨ་མེད་པའོ། །

བཞྱི་པ་རྒྱབ་ཞལ་ནས་རྣལ་འབོར་རེས་རྱིག་དང་སོམ་ཆེན་གྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་

ལ་གསུམ། སོམ་འབྱུང་གྱི་ནང་ཐྱིག་ཞར་བྱུང་དུ་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་གཉྱིས་སྤོ་བའྱི་

ཚུལ་མདོར་བསན། སོམ་པ་ཆེན་པོ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདུས་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་གོ་ས་བ་དེས་ན་སེ་དེ་འད་བར་སོམ་

པ་ཆུང་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་སབས་འདྱིར་ནྱི་ཐུགས་དང་གསུང་དང་སྐུའྱི་རོ་རེ་

རྣམས་ཀྱི་ཐྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་སྤོ་བ་ཙམ་ལས་མ་བྱིས་སོ། །སྔ་མ་རྣམས་ལ་འདྱི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ད་བའྱི་ནང་ཐྱིག་ཏུ་བེད་པ་དང་། སོམ་འབྱུང་གྱི་ནང་ཐྱིག་ཏུ་བེད་པའྱི་ལུགས་

གཉྱིས་སང་ཡང་ཕྱི་མ་ལེགས་ཏེ་སྔ་མ་ལ་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཉེས་པ་དེ་དག་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་རོ་རེ་སྤོ་བ་ཙམ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་སྒྱུ་འཕྲུལ་

ད་བ་ལ་བཤད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས། ལུགས་དང་པོ་

མཁས་པ་ རང་། དག་གྱིས་བཀོད་པ་ནྱི། འདྱིར་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྱི་

ཐྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ཚངས་ཐྱིག་ལས་ཕྱིར་གཙོ་བོའྱི་ལེའུ་ཚེའྱི་དོན་དུ་ཆ་ཆེན་

གཅྱིག་གྱི་དྲུག་ཆ་གཉྱིས་དང་རོ་རེ་ཕེང་བའྱི་དོན་དུ་གཅྱིག་དང་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་

གནས་ཀྱི་དོན་དུ་གསུམ་དང་ཕེད་བཅས་ཕེད་དེ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པས་བཞྱི་དང་

རོ་རེ་ཕེང་བའྱི་དོན་དུ་གཅྱིག་དང་། སྒ་རོ་རེ་མ་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་དུས་ཏེ་བཞྱི་དང་། 

རོ་རེ་ཕེང་བའྱི་དོན་དུ་རྱི་བོང་ཅན་ཏེ་གཅྱིག་དང་། ཁོ་བོའྱི་གནས་ཀྱི་དོན་དུ་དུས་ཏེ་

བཞྱི་དང་། རོ་རེ་ཕེང་བའྱི་དོན་དུ་གཅྱིག་དང་། སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གནས་ཀྱི་

དོན་དུ་དུས་ཏེ་བཞྱི་དང་། གཅྱིག་དང་ལྷག་མ་གཅྱིག་ནྱི་ཚོན་གྱིས་ཏེ་དེ་ལྟར་བདེ་
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གཤེགས་འཕར་མའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཡས་གཡོན་གྱི་ཆ་ནྱི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ལ་སྒ་རོ་

རེ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་འཕར་མ་ཕོགས་ཚོན་དང་བཅས་པ་བ་ཞྱིང་སྩོགས་ཀྱི་སྒས་

དབུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སུམ་ཆ་ཆ་བཅུ་དྲུག་ལ་སྙྱིང་པོའྱི་འཁོར་ལོ་གྲུ་བཞྱི་བའོ། 

ཞེས་པ་སེ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཆ་སོ་གཉྱིས་སུ་འབེད་ཚུལ་ལ་ཡང་མཁས་པ་ རང་། དག་སྙེ་མདོ་བས་ཆ་ཆེན་

ཆ་ཕན་བཞྱིའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་སོ་གཉྱིས་སོགས་སུ་བེད་པ་མྱི་འཐད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྷག་

མ་རྭ་བ་སོགས་དུས་འཁོར་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་པས་སོར་ཕེད་དྲུག་ཏུ་གསལ་ལོ། ཞེས་

གསུང་ངོ་། །འདྱིར་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཐྱིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ་སོམ་ཆུང་གྱི་

ཐྱིག་ཏུ་འཆད་པ་ནྱི་སོམ་པ་ཆུང་བའྱི་ཉྱིས་འགྱུར་སོམ་ཆེན་ལ་གསུངས་ཤྱིང་སོམ་པ་

ཆེན་པོའྱི་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་བཞྱི་པར་གསུངས་པས་འདྱིའྱི་རྩ་ཐྱིག་ནྱི་ཁྲུ་དོའ།ོ །ཇྱི་ལྟར་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཐུགས་དཀྱིལ་རྩ་ཐྱིག་ཁྲུ་གང་བའྱི་ཚེ་སོར་ཕེད་གསུམ་ལ་ཆར་བས་

པའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གསུངས་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཁྲུ་དོའྱི་ཚེ་སོར་ཕེད་པ་གསུམ་ལ་ཆར་

བས་པའྱི་ཆ་སོ་གཉྱིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་གསུམ་ཕེད་བཅུ་དྲུག་དང་

མཐེབ་སོར་ཉེར་བཞྱི་དོན་གཅྱིག་པས་སོར་གསོན་པོའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ་པདྨའྱི་ལྟེ་

བའྱི་ཕེད་ལ་སོར་གཉྱིས་དང་ཟེ་འབྲུ་ལ་སོར་གཅྱིག་དང་འདབ་མ་ལ་གསུམ་གྱི་སེང་

དུ་ཕེད་བཅས་ཕེད་"ནྱི
1
་གཅྱིག་སེ་སོར་བཞྱི་དང་གྲྱི་གུག་གྱི་ཕེང་བ་ལ་གཅྱིག་སེ་

གཙོ་བོ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སོ། །དེ་ནས་ཐུགས་འཁོར་ལ་དུས་ཏེ་སོར་བཞྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༠བ༥ན།  ནྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦ན༣ན།  ནས
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དང་རོར་ཕེང་ལ་རྱི་བོང་ཅན་ཏེ་གཅྱིག་དང་གསུང་འཁོར་ལ་དུས་ཏེ་བཞྱི་དང་པདྨའྱི་

ཕེང་བ་ལ་གཅྱིག་དང་དེ་ནས་སྐུ་འཁོར་ལ་དུས་ཏེ་བཞྱི་དང་འཁོར་ལོའྱི་ཕེང་བ་ལ་

གཅྱིག་གོ །

ཁ་ ངམ། ཅྱིག་སོར་ཉེར་གསུམ་གྱི་ལྷག་མ་དཔངས་ཆུང་སོར་གཅྱིག་པ་འདྱིར་

མ་གསུངས་པ་ནྱི་མཚོན་པའོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ལེགས་ཏེ་སྒྱུ་ད་ལ་འཆད་པ་དག་གྱིས་

ཀང་། ཚོན་ས་དང་སྦར་རོ། །ཆ་ནྱི་སུམ་ཅུ་གཉྱིས་སོགས་ལ། ཞེས་པ་སེ་ཅེས་པ་

ནས། དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིན་ནོ་གལ་ཏེ་སོམ་པ་ཆེ་བ་ཉྱིས་འགྱུར་དང་སོམ་ཆུང་དེའྱི་

ཕེད་དུ་བསན་པས་ཐྱིག་ལྷག་མ་ཡང་གོ་བས་སོམ་ཆུང་གྱི་ནང་ཐྱིག་ཟུར་དུ་གསུང་

མྱི་དགོས་སོ་སྙམ་པ་དང་ལྷག་མ་རྭ་བ་སོགས་དུས་འཁོར་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

པ་སོམ་ཆུང་ལ་བས་པ་ན་དེ་ལ་ཟླུམ་པོ་མྱིན་པའྱི་སྒོ་དང་རྟ་བབས་དུས་འཁོར་བཞྱིན་

རྱིགས་སོ་སྙམ་ན། སྔ་མ་ནྱི་ཆེས་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དེ་གཉྱིས་ལ་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་

གསུམ་གྱི་ཁད་པར་དང་ཚོན་ས་ཡོད་མེད་སོགས་ཁད་པར་ཆེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་ཕྱི་མ་

ཡང་འོག་ཏུ་སོམ་པ་ཆེན་པོའྱི་སབས་སུ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ལྷག་མ་སྒོ་ལ་སོགས་

པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བའོ་ཞེས་

གསུངས་པ་བལྟ་བར་བོས་ཤྱིག །ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལས་ལུགས་གཞན་ཞྱིག་

བརོད་པར་བ་སེ། རྩ་རྒྱུད་དངས་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བར་ཟུར་བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་བཏབ་པ་ནྱི་

སྒྱུ་དའྱི་ཐྱིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཟླུམ་པོར་བཏབ་ན་སོམ་ཆུང་གྱིར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་ཚིག་

གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྱིག་ཅྱིག་ཅར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་

སོན་པའྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་མྱི་འཕོགས་པའྱི་གུས་པ་སྐེ་ལ་དུས་འདྱིར་
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དེ་ལྟར་གོ་བ་ཡང་རྨད་དུ་བྱུང་བའོ་ཞེས་བོ་དང་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ཤེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་རེས་སུ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་དང་འདྱིར་ནྱི་ཉྱིས་འགྱུར་ཅེས་པ་

ནས་ནུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྤོས་པའོའྱི་བར་གོ་ས་ལ། རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་སོམ་

པ་ཆེན་པོ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བས་ཏེ་ནུབ་ཞལ་ནས་སྤོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དཔད་དོ། །

གསུམ་པ་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྟེན་བརྟེན་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བཤད་པ། ལྷ་མོ་རྣམས་དབུ་མའྱི་དབུགས་༣༤དང་སྦར་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་རྣམ་གཞག །བརྟེན་པ་ལྷའྱི་རྣམ་

གཞག །བཟླས་པའྱི་ངེས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ཐྱིག་དང་ཁ་དོག་གྱི་ངེས་

པ། ལྷའྱི་གནས་ཀྱི་ངེས་"པ།
1
ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་ངེས་པ། དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་དགོད་ཚུལ་

ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་མཁས་ བུ། པ་དག །སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་རྣམས་སུ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་རྣམས་ཏེ་ཞེས་པ་ལ་ལ་སྒོའྱི་ཕྱིའྱི་བར་ལ་འདོད་ནའང་སྒོའྱི་བར་རྩ་ཐྱིག་ནང་

གྱིའོ། །ལྷག་མ་སྒོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཞྱིན་ཞེས་པས་

སྒོ་འཁོར་ལོའྱི་བརྒྱད་ཆར་བཤད་ཅྱིང་ཆ་ཆེན་ལ་སོར་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བཤད་པས་ཤར་

དང་ནུབ་ཀྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་གྱི་བརྒྱད་ཆ་ཡྱིན་གྱི་འགའ་ དོལ། ཞྱིག་ཟུར་

ཐྱིག་ནས། ཟུར་ཐྱིག་གྱི་བར་ལ་འདོད་པ་ནྱི་གྲུ་བཞྱི་ལ་འད་ཡང་ཟླུམ་པོ་ལ་མྱི་འགྲྱིག་

སེ། སོམ་ཆེན་ལ་ཟུར་ཐྱིག་ནས་ཟུར་ཐྱིག་གྱི་བར་གྱི་བརྒྱད་ཆ་ལ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༡བ༤ན།  པ།    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༦ན།  པ་དང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མེད་ཀང་ཉྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་དང་ཞེས་པས་སྒོ་ཚད་སོར་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བཤད་དོ་

ཞེས་"བཞེད
1
་དོ། །དེ་ལ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྩ་ཐྱིག་ནས་རྩ་ཐྱིག་གྱི་བར་ཅེས་པ་ནྱི་ཤར་གྱི་

རྩ་ཐྱིག་ཟླུམ་པོར་བསོར་བ་དང་ཕད་པའྱི་ཚངས་ཐྱིག་དང་ནུབ་ཀྱིའང་ཚངས་ཐྱིག་དེ་

ལྟ་བུའྱི་བར་ཡྱིན་ལ། འདྱིའྱི་ཕྱི་ཐྱིག་གྱི་དཀའ་ས་སྒོ་ཚད་ཚོལ་བ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་ནྱི་

གོང་གྱི་བཞེད་པ་བཀོད་པས་ཤེས་ལ། ལྷག་མ་སྒོ་དང་། རྟ་བབས་ཟླུམ་པོར་བེད་པ་

ཙམ་མ་གཏོགས་དུས་འཁོར་འད་བ་དང་ནང་ཐྱིག་ལ་ཡང་ལྟེ་བ་དང་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་འདོད་

ཚུལ་མྱི་འད་བ་བཀོད་པའྱི་རང་ལུགས་འོག་ཏུ་འཆད་ཅྱིང་གཞན་རྣམས་རྒྱུད་འགྲེལ་

ཉྱིད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པས་ཐྱིག་རྩ་ཟུར་པ་མྱི་དགོས་ལ། ཁ་ དོལ། ཅྱིག་གྱིས་

ཐྱིག་རྩ་བཀོད་པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པས་བཀག་པའྱི་སྒོ་ཚད་ཚོལ་ལུགས་དེ་འགོད་

པར་འདུག་པས་ཡྱིད་བརྟན་མྱི་སང་ངོ་། །

དུར་ཁོད་དང་བཅུ་དྲུག་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཀ་བའྱི་རྩ་བ་ཀླུ་བརྒྱད་འོང་སར་འགོད་

པ་དང་སྒོའྱི་བར་བརྒྱད་དུ་འགོད་པ་རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་"གློ
2
་

བསང་དང་། སྒོམ་དོན་ལ་བདེ་ཡང་བྱི་བ་ལ་སྒོ་དང་མདའ་ཡབ་སོགས་ཀྱིས་ནོན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༢ན༢ན།  བཞེད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༤ན།  བཤད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༥ན།  གྟོ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༡ན།  བླྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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"པས
1
་མཚན་མ་བྱི་བ་སོགས་"དཀའ་ལ།

2
 སྒོའྱི་ཐད་དུ་ཁ་ཁེར་མེད་པས་བསྒོམ་

པ་དང་བསང་བའྱི་ཚེ་འོག་གཞྱི་མཐོ་དམན་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡང་འོང་བ་འད་བས་

བརྟག་པའྱི་གནས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་སོམ་པ་ཆེན་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

དེས་ན་སྒོ་བརྒྱད་ཟླུམ་པོར་རྣམ་པར་སྦར་བའྱི་སད་དུ་འདྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་རྩ་

ཐྱིག་ནྱི་ཟླུམ་པོའ།ོ །དེའྱི་ཕྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ན་དུར་ཁོད་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བརྒྱད་པ་བཅུ་དྲུག་གོ །ཅེས་པའྱི་བར་ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དོ། ཅེས་པ་ནས། 

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་

ས་སེ། ཚོན་གྱི་སའྱི་སབས་སུ་ཤར་དང་མེར་ནག་པོའོ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྭ་པ་དག་

འདོད་པའྱི་ཕོགས་"ཚོན
3
་ཀོག་པོ་བསན་པ་ཡྱིན་ནམ་དཔད་དོ། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁ་ཁེར་

ལ་ཞེས་སོགས་ལ། འགྱུར་མངས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེར་ལཱ་"སྱཱ
4
་ད་ཡོ་དྭ་ར་ཏོ་ར་ཎ་ཤ་དཱ་ཏྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༢ན༦ན།  པས      ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༡ན།  པར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༢ན༦ན།  དཀའ་ལ།      ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༡ན།  ལ་དཀའ།

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢བ༣ན།  ཚོན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༤ན།  མཚོན

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧བ༥ན།  སྱཱ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༦ན།  སྱ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཞེས་འབྱུང་བ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁ་ཁེར་དང་རྟ་བབས་ཀྱི་ཀ་བའྱི་རྩ་བར་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་

པ་དང་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་དོ། ཞེས་བསྒྱུར་ རང་། ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་བཤད་པ་དངོས། ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོ་

སོའྱི་མཐར་རོ་རེ་སྦར་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་རྩྱིབས་རྣམས་ལྷ་མོའྱི་ས་བོན་གསུངས་པ། 

ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀ་གཙོ་བོ་སེ་ཧཱུཾ་ཕ໊་མོ། ཅེས་

པའྱི་བར་ཡང་གོ་ས་སེ། ན་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་ས་འོག་དང་སེང་དུ་གསུངས་པ་ཐོབ་

ཐང་ཡྱིན་གྱི་"བྱི
1
་བ་ལ་རླུང་གྱི་སྒོའྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་དབུས་ལ་སོགས་པར་རོ། ཞེས་པ་

ནྱི། བསྒོམ་པ་དང་"གློ
2
་བསང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལའང་འདའོ། །དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་གང་དུ་རྱིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བཅུ་གཉྱིས་ཞེས་སོས་པའྱི་རེས་

སུ་ཧ་ཧ་ཀྵ་ཀྵ་ཞེས་གོ་བསར་བ་ཤོང་འགྱུར་གྱི་རྒྱ་དཔེའྱི་སྐོན་ནོ་ དོལ་སོགས། ཞེས་

པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀར་འདྱིར་ཡང་བསན་ལ་འོག་ཏུ་ཡང་

འཆད་པས་འདྱི་གཉྱིས་དང་རོ་རེ་ཤུགས་རྣམས་དོན་མྱི་གཅྱིག་པར་འདོད་པ་སོགས་

ཀྱི་དགག་པ་ནྱི་དབང་ལེར་མཛད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། སོམ་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢བ༦ན།  བྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨ན༡ན།  དྲྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༡ན།  གྟོ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༠ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨ན༡ན།  བླྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཉྱིས་འགྱུར་མཆོད་པར་བའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམ་དགོད་པའྱི་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་

དང་། དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་དང་སྦར་བའྱི་ལྷ་འགོད་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་སྱིག་པ་དང་གཞུ་ལ་སོགས་པ་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས། ཞེས་

པ་ནས། ཀུན་རོབ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའོའྱི་བར་གྱི་

དོན་ལ་མཁས་ རང་། པ་དག །དེའྱི་སཹ་རླུང་གྱི་རྩྱིབས་ལའོ། ཞེས་སོགས་སུ་མཚམས་

ཀྱི་ལྷའྱི་ས་བོན་སྔོན་ལ་བཀོད་ནས་ཕོགས་ཀྱི་ལྷའྱི་ས་བོན་རྟྱིང་ལ་འགོད་པ་ནྱི་

སྱིག་པ་"དང་
1
གཞུ། བུ་མོ་དང་སྲང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་རྱིམ་པས་སྤོས་པས་དགོད་པ་

གསུངས་ལ། དེ་ལ་སྱིག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་མཚམས་དང་གཞུ་ཐབས་ཀྱི་

ཆ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་སུ་བཀོད། དེས་ན་མཚམས་སྔོན་ལ་འོང་ལ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

འདྱིར་འཁོར་ལོ་སོམ་ཆེན་ནྱི་དང་དོན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས་མཚམས་སྔོན་

ལ་བཀོད་པའོ། ཞེས་ དོལ་འབང་། ཟེར་རོ། །

གཞན་དག་ས་བོན་འགོད་པ་སོགས་ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྤོས་བཅས་དང་

དོན་དམ་འགག་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་གཉྱིས་ལས་འདྱིར་ས་བོན་དགོད་པ་དང་

མངོན་རྟོགས་བསྒོམ་པ་ནྱི་ལུགས་མཐུན་སྤོས་བཅས་ཏེ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་རྟེན་

འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ལུགས་མཐུན་ནྱི་འཁོར་བ། ལུགས་ལྡོག་ནྱི་མང་འདས་དང་

སྦོར་ཞྱིང་དེའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཡང་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་སོགས་གོ་རྱིམ་མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨ན༥ན།  དང་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༢ན།  -དང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཁྲུགས་པ་ངེས་དོན་འཁྲུགས་པ་དང་དོན་དུ་འཇོག་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་

སྔ་མ་ནྱི་སྤོ་རྱིམ་སྡུད་རྱིམ་དང་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ་མ་ཚང་ལ། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྔོན་ལ་འགོད་པས་ཀང་མ་ཁབ་སེ། དུས་

འཁོར་ཉྱིད་དང་བདེ་དགེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལུགས་

དེས་དེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གཉྱིས་མེད་

ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཁས་བངས་ན་མགོ་བོར་ཐོག་ལྷུང་བར་འགྱུར་རམ་ལུགས་ཕྱི་མས་ས་

བོན་"དགོད
1
་པ་སོགས་ལུགས་མཐུན་སྤོས་བཅས་ཞེས་རྣམ་པར་མ་ཕེ་བར་སྨྲ་བ་

ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་དང་རང་ཚིག་གཉྱིས་ཀ་དང་འགལ་ཏེ། འགྲེལ་པར། ལྷ་རྣམས་མཐའ་

ནས་དགོད་པ་དང་། ཁྱིམ་སྤོ་རྱིམ་ལུགས་མཐུན་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་དང་གནས་

སོགས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་གསུངས་ལ། ཁོད་རང་གྱིས་ཀང་འདྱིར་སྱིག་པ་དང་གཞུ་

ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ་གྱི་ལུགས་དང་མཐུན་ཡང་ཉེ་བའྱི་གནས་དང་གནས་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་དབུས་ནས་ཐོག་མར་མཚམས་བཞྱི་དང་དེ་ནས་

ཕོགས་བཞྱིར་དགོད་པ་སྔར་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཀུན་རོབ་སྤོས་པས་

གསུངས་ཏེ་ཞེས་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཁོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དང་དོན་ནྱི་གནས་ཚོད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དུ་

འདུག་ལ། གནས་ཚོད་ལ་སལཱ�་རོ་རེ་"
2
སོགས་ལྔ་རླུང་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་དང་། �་རོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༣བ༦ན།  དགྟོད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༤ན།  བགྟོད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩ན༡ན།  -མ་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡བ༤ན།  +མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རེ་མ་སོགས་ལྔ་ཕོགས་དང་གནས་སུ་འགོད་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་

ཀུན་རོབ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་འཁོར་བཅས་དང་དོན་དམ་ནྱི་རོགས་རྱིམ་འབས་བུ་དང་

བཅས་པ་སེ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་དང་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ལུགས་འབྱུང་ནྱི་འཁོར་

བའྱི་ཕོགས་དང་དེ་དག་འགགས་པའྱི་གནས་སོགས་ས་བཅུ་གཉྱིས་བཞག་པ་མང་

འདས་ཀྱི་ཕོགས་སོ། །བསྐེད་རྱིམ་ནྱི་སྤྱིར་མང་འདས་ཀྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ཀང་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་འཁོར་བ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་བསྒོམ་པ་

རུང་བས་ན་ཀུན་རོབ་ཅེས་བའོ། །

དེའྱི་དོན་ཡང་རོགས་རྱིམ་དང་འབས་བུའྱི་ཚེ་ས་དང་པོ་གནས་དང་ས་གཉྱིས་

པ་ལ་ཉེ་བའྱི་གནས་སུ་བས་པའྱི་ས་གཉྱིས་པ་སྔོན་དུ་འགྲུབ་ཅྱིང་ས་དང་པོ་རེས་

སུ་འགྲུབ་པ་མྱི་འོང་ཞྱིང་གཙོ་བོ་མ་སྤོས་པའྱི་སྔོན་དུ་འཁོར་གྱི་ལྷ་འགྲུབ་པ་ཡང་མྱི་

སྲྱིད་ཀང་རྱིམ་པ་དང་པོར་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་སྔོན་དུ་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་བསྐེད་པ་དང་ཉེ་བའྱི་

གནས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་སྔོན་དུ་བསྐེད་ནས་གནས་ཀྱི་ལྷ་རེས་སུ་བསྐེད་པ་སོགས་རུང་

བ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ཕོགས་ལ་ཆུ་སྲྱིན་དང་མ་རྱིག་པ་རེས་དང་། རྒ་ཤྱི་དང་སྱིག་པ་

སྔོན་དུ་འཇོག་པ་སོགས་འོང་བ་དང་མཐུན་པའོ། །གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྱིས་

གོ་རྱིམ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་དང་མྱིང་དང་དོན་གང་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་

པར་མ་ངེས་པ་སོགས་ཀྱི་དོགས་དཔོད་ནྱི་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱིར་སྱིག་པ་དང་གཞུ་ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ་གྱི་ལུགས་མཐུན་

ཡྱིན་ཡང་ཉེ་བའྱི་གནས་ཞེས་སོགས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་གཙོ་

འཁོར་དགོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཅེས་པ་ནས། ལྡོག་པ་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་ལ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སོགས་པ་དགོད་པའོའྱི་བར་ནྱི་ཀུན་རོབ་དང་འཁོར་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ལུགས་ལྡོག་

དང་དོན་དམ་དང་མང་འདས་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ལུགས་མཐུན་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་

པའོ། །ཀུན་རོབ་ཀྱིས་ཆུ་སྲྱིན་དང་ཅེས་པ་ནས། རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་

ལས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་ཁྱིམ་གྱི་ལུགས་མཐུན་དང་དོན་དམ་གྱི་ལུགས་

ལྡོག་གོ །ཉེ་བའྱི་པཱྱི་ལ་ཝ་ནྱི་ཉེ་བའྱི་འཐུང་གཅོད་དེ་ཤོང་འགྱུར་འདྱིར་སད་དོད་སོར་

བཞག་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སོམ་པ་ལས་ཀང་ཁྱིམ་དང་དོན་དམ་གྱི་

ལུགས་མཐུན་ལུགས་ལྡོག་བསན་པ་ནྱི། གཅྱིག་ནྱི་རབ་གཏུམ་མ་དང་ཅེས་པ་ནས། 

ཉེ་བའྱི་དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་

ལུགས་མཐུན་བཞྱིན་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་གཙོ་འཁོར་བསྐེད་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞེ་ན། 

རླུང་རྩྱིབས་ཀྱི་སླཱྀ་རོ་རེ་མ་སོགས་དགོད་པ་འདྱིར་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་ཀུན་

རོབ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་ནྱི་དོན་དམ་བསྒོམ་པར་ནྱི་རྱིགས་སོ་ཞེས་ཤེས་

པར་བ་བའྱི་དོན་དུའོ། །འདྱི་ནྱི་ནང་དང་མཐུན་པར་བསྐེད་རྱིམ་དང་། དེ་དང་མཐུན་

པར་རོགས་རྱིམ་ཡང་བསྒོམ་དགོས་པའྱི་དོན་"ཏོ
1
། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་རླུང་སོགས་མཚམས་ཀྱི་རྩྱིབས་རྣམས་དང་འོག་མ་ནྱི་ཉྱི་

མའྱི་རྒྱུ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། རྱིང་པོ་རྣམས་སོ། །སེང་དང་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་

རྩྱིབས་རྣམས་ལ་ཅེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་འབབ་པ་ལས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་ནང་གྱི་ངེས་

པའོའྱི་བར་གོ་སའོ།༢༧།

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩བ༥ན།  ཏྟོ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢བ༣ན།  ནྟོ
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གཉྱིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། ལྷ་སོ་སོའྱི་ཞལ་ཕག་དང་རྒྱན་

དང་སྐུ་མདོག་དང་དག་པ་བཤད་པ། དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་ལྔ་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་ཕྱི་

ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་གནས་དང་ཉེ་བའྱི་གནས་སོགས་བཤད་པ། དང་ངེས་ཀྱི་རྣལ་

འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཕག་དང་

རྒྱན་བཤད་པ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དག་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་བཤད་པ་དང་། སྙྱིང་

པོའྱི་པདྨའྱི་ལྷ་རྣམས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་བཤད་

པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་རྣམས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཐུང་བའྱི་དངོས་པོ་ཡབ་དབངས་རྱིང་པོ་ལས་

སྐེས་པའྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་ཐུང་བའམ་ཡང་ན་ཡྱི་གེ་ཐུང་ངུ་ཟླ་

བའྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ། ཟླ་བ་ནྱི་བསམ་པའྱི་དབེ་བས་ཤེས་རབ་སེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཤེས་རབ་

ཉྱིད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་བོངས་ཐུང་བ་སྦོར་རོ་ཞེས་ཟེར་མོད། ལུས་བསམ་གྱི་

དབེ་བ་ནོར་བས་སོ། །རྱི་བོང་ཅན་ཅེས་པ་ནས། ཁ་དོག་ལྔ་ཡྱི་ཕེང་བའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཞལ་གཉྱིས་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་

སྔ་མ་ རང་ངམ་དོལ། དག །རྩ་བའྱི་ཞལ་གཅྱིག་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་ཞལ་གཅྱིག་སེ་གཉྱིས་

སམ་ཡང་ན་དེས་གསལ་བེད་ཉྱིས་བརྩེགས་མཚོན་དེ་ཉྱི་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་དེའྱི་བསམ་

པའྱི་དབེ་བས་ཐབས་མཚོན་པས་ཞལ་གཉྱིས་སོ། །ཞབས་གཉྱིས་སུ་བསྒྱུར་བ་རྒྱ་

དཔེ་དང་མྱི་མཐུན་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོག་ཏུ། དེ་ལྟར་རླུང་དང་རེག་བའྱི་ཞལ་གཅྱིག་
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དང་ནྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་གྱི་དབང་གྱིས་རྒྱས་གདབ་ཞལ་ནྱི་སྤྱི་བོར་ཏེ་ཞལ་གྱི་གནས་

སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞལ་གཉྱིས་ནས་དྲུག་

བར་གསུངས་ཀང་རྒྱས་འདེབས་ཀྱི་ཞལ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་དང་རྒྱས་གདབ་བའྱི་

ཞལ་གཅྱིག་སེ་གཉྱིས་སོ། །རྩ་ཞལ་གྱི་ཐ་སྙད་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ལ། རྒྱ་དཔེ་

གཅྱིག་དང་མྱི་མཐུན་པས་"ཐུན
1
་དང་མྱི་མཐུན་པར་མ་ངེས་"ཀང

2
་ཞལ་གཉྱིས་སུ་

བསྒྱུར་བ་དགོས་པ་ཆུང་ངོ་། །ལྷག་མ་ཕག་ན་རོ་རེ་མཆོག་དང་ཞེས་པ་ནས། མཐའ་

དག་ལུས་ལ་གནས་དང་ཐལ་བའྱི་རྒྱ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རོགས་པའྱི་ཐོད་པ་ནྱི་རྒྱལ་

བ་ལྔའྱི་ཁ་དོག་གྱིས་ཁ་དོག་ལྔ་སེ། ལྔ་ལྔ་ཟློས་སྒ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཐོད་པར་རེ་ཡང་

༣༡ཁ་དོག་ལྔ་ལྔ་ཡྱིན་ནམ་བརྟག་གོ །མཆེ་བ་ཅན་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅེས་ཟེར་ རང་ངམ་

དོལ་འབང་། ཡང་མཆེ་བ་ཅན་སག་སེ་དེའྱི་པགས་པའྱི་ཤམ་ཐབས་ལ་བས་ན་གཙོ་བོ་

དང་མཐུན་ཅྱིང་ལུགས་གཞན་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བཤད་པ་དང་། འདབ་མའྱི་མཁའ་འགྲོ་

མ་རྣམས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གཙོ་བོ་དུས་འཁོར་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་ཞལ་བཞྱི་

ཕག་ཉེར་བཞྱི་པ་སེ་དེའྱི་དབུ་ལ་ཐོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕེང་བ་ཅེས་པ་ནས། འཇྱིག་དུས་

རྩེ་མོ་ཅན་མཚུངས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལའོ་དག་བེད།༣༢ཅེས་པའྱི་བར་ལ་གདོང་བརྒྱ་

ནྱི་བདུད་རྱིགས་བརྒྱའྱི་མགོ་ཕེང་ངོ་། །རང་གྱི་རྐེད་པར་སག་ལྤགས་དང་ཕག་ན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༦ན།  ཐུན    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༢ན།  ཀུན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༡ན།  མཐུན

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༠བ༡ན།  ཀྱང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༢ན།  ཅྱིང
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གནས་པ་གླང་པོའྱི་པགས་པའོ། །སྲེག་ཟ་ནྱི་དུས་མེའོ། །དབང་ལྡན་ནྱི་དེ་ན་གནས་

པ་དབང་ཕྱུག་གོ །རྨ་འགྱུར་དུ་རྩེ་མོ་ཅན་གྱི་དོད་ལ་སྤྱིན་ཅེས་འབྱུང་ལ་དེ་ནྱི་འཇྱིག་

དུས་ཀྱི་སྤྱིན་དང་འད་བ་གཙོ་བོའྱི་སྐུ་མདོག་གོ་ཞེས་ཁ་ སག ། ཅྱིག་འཆད་ཀང་འོག་

ཏུ་གཙོ་བོའྱི་ཁ་དོག་མཚན་མ་རྣམས་ནྱི་སྔར་བཞྱིན་ཅེས་གསུང་བས་འདྱིར་འཆད་

མྱི་དགོས་ལ། དོན་ནྱི་འཇྱིག་དུས་ཀྱི་མེ་དང་འད་བར་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བའོ། །ཁ་ རང་། 

ཅྱིག་ཡུམ་གྱི་སྐུ་མདོག་དམར་པོའྱི་དོན་དུ་བེད་མོད། འོན་ཀང་སོམ་ཆུང་གྱི་གཙོ་མོ་

ལང་ཁུར་བཤད་པ་འདྱིར་ཡང་འདའམ་བརྟག་གོ །མཁའ་འགྲོ་མ་ནྱི་ས་ཚོགས་

ཡུམ་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་མ་གྲྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་

པའོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཕོགས་ཀྱི་འདབ་མར་ཅེས་པ་ནས། ཁུ་བའྱི་སོད་ཀང་ཕག་ནའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱད་ལ་དུ་བ་མ་སོགས་ལྷ་མོ་

བརྒྱད། མཚམས་བརྒྱད་ལ་ཐོད་པ་བརྒྱད་དགོད་ལ། རས་བཞྱི་ལས་མ་བྱུང་བས་

"བཤང་བས
1
་གང་བའྱི་ཐོད་པ་གཉྱིས་སོགས་བའོ། །ཁུ་བ་ཅེས་པས་རྡུལ་ཡང་

མཚོན་པར་བས་ནས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕག་གྱི་ཐོད་པ་ནྱི་བང་སེམས་དཀར་

དམར་གྱིས་གང་བའོ་ཞེས་ཟེར་ རང་། རོ། །ས་ཚོགས་ཡུམ་དེ་བཞྱིན་དུ་དུ་བ་མ་

སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀང་གཙོ་བོའྱི་ཡུམ་ཡྱིན་པས་ཀུན་ནས་གཙོ་བོ་དང་གཉྱིས་ཀ་

བདེ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་འཁོར་ལོའ།ོ །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡ན༣ན།  བཤང་བས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༤ན།  བཤད་པས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ནྱི་ནུབ་དང་ནུབ་བང་

གྱི་ལྷ་རྣམས་སེར་པོ་དང་བང་དང་བང་ཤར་གྱི་དཀར་པོ་དང་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་

དམར་པོའྱི་མདོག་དང་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའྱི་ནག་པོ་དང་སེང་ལང་ཁུའྱི་ལུས་དང་འོག་

སྔོན་པོའྱི་མདོག་རྣམས་རང་ཕོགས་སུའོ།༣༣།རྒྱལ་བ་བསྐེད་མཛད་རོ་རེ་སེམས་

དཔའྱི་རྱིགས་ལ་གཙོ་བོ་སེ། དེའྱི་ཁ་དོག་དང་ཕག་གྱི་མཚན་མ་རྣམས་ནྱི་སྔར་རོ་

རེ་ཤུགས་བཞྱིན་དང་སྤན་གསུམ་ཅེས་པ་ནས། རྱིག་པར་བ་སེ་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་

བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྦྱིན་པ་སོགས་དང་ཅེས་པ་ནས། ལྷ་མོ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉྱིས་

ནྱི་རྣམ་པར་"སྦང་བར
1
་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཕོགས་པ་ནྱི་ས་བཅུ་དང་ཕོགས་ཀྱི་

སོབས་ནྱི་སོབས་བཅུ་དང་རྒྱལ་སྲས་བང་འཕགས་ཀྱི་དབང་བཅུ་སེ་ལྷག་མ་གོ་

སའོ།༣༤།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སོམ་པ་ཆེན་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་ལྔ་པ་ཕྱི་དང་ནང་

ལ་སྦར་བའྱི་ལྷའྱི་གནས་བཤད་པ། གཞན་དང་ཕྱིའྱི་གནས་དང་ཉེ་གནས་སོགས་

བཤད་པ་ལུང་དང་སྦར་ཏེ་དོགས་པ་དཔད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་གསུངས་པ། 

ཅེས་པ་ནས། དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་ལྔའོ་ཞེས་པ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ལའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་ལ་དེའྱི་སུམ་ཆའྱི་ས་ལ་གྲྱི་གུག་གྱི་ཕེང་བའོ། །ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྩྱིབས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡བ༡ན།  སྦྱང་བར    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༣ན།  སྤྱད་པར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བརྒྱད་དོ། ཅེས་པ་ལ་ཁ་ དོལ། ཅྱིག །འདྱིས་མཚན་མའྱི་ཕེང་བ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མུ་ཁྱུད་

ལ་འདོད་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་སོ་སོའྱི་པདྨ་ལྟར་ཆ་གསུམ་དུ་བས་ནས་

ཆ་རེ་རེས་ལྟེ་བ་དང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱིས་རྩྱིབས་བ་བར་གསུངས་པས་ཕྱིའྱི་མུ་ཁྱུད་

ནྱི་མ་བཤད་དོ་ཅེས་ཟེར་རོ། །པདྨའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཅེས་པ་ཙམ་དང་འདྱིར་སུམ་ཆ་སྔོན་

དུ་བསན་ནས་ཆ་གཉྱིས་རེས་སུ་བསན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྟེ་བ་དང་མུ་ཁྱུད་གཉྱིས་

ཀ་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཚིག་གྱིས་མ་ཟྱིན་པར་འད་ལ། གོང་དུ་ཚིགས་བཅད་ཉེར་བདུན་

པའྱི་འགྲེལ་པར། དེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱིས་འཁོར་ལོའྱི་རྩྱིབས་དང་གཉྱིས་ཀྱིས་གྲྱི་གུག་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་མའྱི་ཕེང་བའོ། ཞེས་ཆ་གཉྱིས་སྔོན་དུ་ཡང་གསུངས་

པས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །

ལྟེ་བ་ནྱི་ནང་མ་ནང་མ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་ལྟེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བཅུ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བདེ་

མཆོག་ལཱུ་ཨྱི་པའྱི་ལུགས་སོགས་དང་འདའོ། །འདྱིར་ཡང་དགའ་བའྱི་འཁོར་ལོ་པད་

འདབ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ལྟེ་བ་ཡྱིན་པས་སུམ་ཆ་ལྟེ་བ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ནྱི་མགོ་རྨོངས་པའྱི་གཏམ་མོ། །བྱི་བ་ལ་ཡང་སུམ་ཆ་ནང་དུ་བསོར་བ་དང་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་བས་པ་མཛེས་མྱི་མཛེས་ཁད་པར་ཡོད་པ་མྱིན་པས་སུམ་ཆ་བ་རྣམས་མུ་ཁྱུད་

དུ་རྱིགས་ལ་ཆ་གཅྱིག་མ་མཛད་པར་གཉྱིས་མཛད་པ་ནྱི་གྲྱི་གུག་སོགས་འབྱི་བའྱི་

དབང་གྱིས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །ནང་དང་སྦོར་བའྱི་ལུས་ཁྲུ་ལྔ་པར་བེད་

ཚུལ་ལ། མཁས་པ་ བུ། དག །གེན་དུ་སྐྲ་ཁྲུ་གང་འཕེད་ལ་སོར་མོ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་

རེ་རགས་རྩྱིས་སུ་བས་པའྱི་ཁྲུ་ལྔའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་རླུང་དཀྱིལ་དཔག་

ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་པའྱི་སེང་དུ་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཅྱིག་སེ་ཤེས་ས་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་ཡང་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གནས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་དང་། གཙོ་བོའྱི་གདན་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ། ཕྱིའྱི་གནས་སོགས་ས་བོན་

དང་བཅས་པ་བཤད་པ། ཕྱིའྱི་གནས་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་དོན་ལ་དོགས་པ་

དཔད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ལྷུན་པོའྱི་ཕོགས་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཅེས་པ་

ནས། སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་བརྟེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་པ་དོན་དམ་པའྱི་

བདེན་པར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཕལ་ བུ་དོལ། ཆེར་གྱིས་ནང་དུ་གཡོན་པའྱི་རྩ་ལ་

གཞུའྱི་དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་འགགས་པས་རྒ་ཤྱི་འགགས་པ་གནས་ཏེ་ས་དང་པོ་ཀུན་

ཏུ་འོད་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཛེས་པའྱི་སའོ། ཞེས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱི་རླུང་འགགས་པ་བཅུ་གཉྱིས་དང་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པ་

དང་འབས་བུའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་རྱིམ་པར་སྦར་ཏེ་འཆད་མོད། སྤྱི་ཙམ་དུ་ཉྱིས་ཁྱི་

ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་རླུང་ལ་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་དང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་

བཞག་པའྱི་སེ་ཚན་དང་པོ་འགགས་ཤྱིང་གཉྱིས་པ་མ་འགགས་པ་སོགས་དང་སོབ་

པའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ལ་གནས་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་། དུས་

སྦོར་དང་རྟེན་འབེལ་གྱི་རླུང་མ་ལུས་པར་འགགས་པ་ལ་ལྡོག་པས་ཕེ་བའྱི་འབས་

བུའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཤེས་དགོས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་པའྱི་

ལྷ་ལ་གནས་སབས་སུ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོ་སོར་ཡོད་ལ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  648  

དུར་ཁོད་ལྷ་མོ་དང་བཅས་པ་གཙོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀའྱི་འཁོར་དང་དེའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་སོབ་

པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། སྐེ་འཕགས་ཀྱི་ས་རྣམས་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་བདེ་སོང་

གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་ལ་འཇོག་པ་དང་གང་ཟག་དང་དུར་ཁོད་ཡེ་ཤེས་མྱིན་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་རྣམ་དབེ་ཕེད་པར་བའོ། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག །ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དང་གཟའ་བརྒྱད་འགགས་པས་དུ་བ་མ་ལ་

སོགས་པ་བརྒྱད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་སབས་དང་མ་འབེལ་ལ། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱི་རླུང་དང་ཐུན་མཚམས་བཞྱིའྱི་དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་སེ་བཅུ་དྲུག་དང་ཟླ་བའྱི་ཆ་བཅུ་

དྲུག་འགགས་པས་དུར་ཁོད་བཅུ་དྲུག་དང་ཐུན་ཕེད་བཅུ་དྲུག་དང་གཟའ་བརྒྱད་ལ་

གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བས་བཅུ་དྲུག་ནྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གམ་ཡང་ན་ཐུན་

ཕེད་བརྒྱད་དང་གཟའ་བརྒྱད་འགགས་པ་ནྱི་ཤར་དང་ལྷོའྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོའོ་ཞེས་

བས་ན་རྱིགས་ཤྱིང་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་རླུང་ནྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་རྩ་འདབ་ཀྱི་རླུང་ལ་ནང་ལེར་

གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྱི་རླུང་དོན་སོ་སོ་བ་མེད་ཀང་ལྡོག་

པའྱི་སྒོ་ནས་བཞག་ཏུ་རུང་བ་ནྱི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཐུན་མཚམས་བཞྱིའྱི་

དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་དང་འད་བ་དང་དེ་ལ་ཉྱིན་མཚན་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་དབེ་བ་རུང་

ངོ་། །དོན་དམ་པའྱི་རྟེན་ཞེས་སོགས་ལ་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །དོན་དམ་པའྱི་རྟེན་སོང་ཆེན་

རྣམས་ལ་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ལྷ་མོ་བདེ་ཆེན་རྣམས་བརྟེན་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་ལྡོག་སེ་སྨྲས་

ན་ལེགས་ཏེ། གནས་སོགས་དང་ས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྟེན་ལ་རང་གྱི་ངོ་སལ་གྱི་སྒྱིབ་པ་

མེད་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་བརྟེན་པའྱི་དོན་ཏེ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གནས་དང་ལྷའྱི་ས་བོན་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་དང་། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གནས་དང་ཉེ་གནས་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྱིས་ཀང་། ཅེས་པ་ནས་འདྱི་ལྟ་སེ། ཅེས་

པའྱི་བར་གྱི་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ནྱི་འོག་ཏུ་ཀུན་རོབ་སྔགས་གྲུབ་ཅེས་གསུངས་པ་སེ། འདྱི་

ལ་གཉྱིས། གནས་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཞེ་བརྒྱད་བཤད་པ་དང་། དུར་ཁོད་

དང་སྙྱིང་པོའྱི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཀ་མ་རཱུ་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་གཟུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་གཉལ་

གྱི་ལྷོ་ཐད་ཆུ་བོ་ལོ་ཧྱི་ཏ་འབབ་པའྱི་ཡུལ་ལོ། །ཛ་ལན་དྷ་རར་གྲགས་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཁ་

ཆེའྱི་ཡུལ་ན་ན་ག་ཀོ་ཊྱི་ཞེས་བ་བའྱི་གྲོང་ཁེར་དང་ཉེ་བ་ན་ཡོད་དོ། ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་

ཅྱིག་ཁ་ཆེ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་བར་རོ་རེ་གདན་གྱི་ནུབ་བང་རོ་ལ་མེ་འབར་བའྱི་གནས་

སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །པཱུ་ར་ཎ་གྱི་རྱི་ནྱི། གང་བའྱི་རྱི་སེ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་བང་ན་ཡོད་ཅེས་

ཟེར་བ་དེ་དག་དེ་བཞྱིན་གནས་དང་། །ཨོ་ཌྱི་ཡ་ན་ནྱི་སྒ་དང་ཐད་དུ་བསྒྱུར་ན་འཕུར་

འགྲོ་ཞེས་བ་བ་སེ་སད་ཟུར་ཆག་པ་ཨུ་རྒྱན་ཞེས་གྲགས་པ་རྒྱལ་པོ་"ཨྱིནྡྲ
1
་བྷཱུ་ཏྱི་

བོན་པའྱི་ཡུལ་ལོ། །བཞྱི་པར་འགྱུར་ཏེ་གནས་བཞྱི་པོ་འདྱི་རྣམས་སུ་ཤྱི་རོ་རེ་མ་དང་

ῄ�རོ་རེ་མ་དང་ཀྵུ་རོ་རེ་མ་དང་སལཱ�་རོ་རེ་མ་དང་བཞྱི་ནྱི་དེ་བཞྱིར་གཙོ་མོའ།ོ །གོ་དཱ་བ་

རཱྱི་ནྱི་བའྱི་མཆོག་སྦྱིན་ཏེ། ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གྱི་རྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ན་ཡོད་པ་དང་རཱ་

མེ་ཤྭ་ར་ནྱི་དགའ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་སེ་ལངྐའྱི་གླྱིང་གྱི་འགྲམ་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། དེ་

ཝྱི་ཀོ་ཊ་ནྱི་རོ་རེ་གདན་གྱི་ཤར་ནེ་རནྟྲའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་གྲོང་ཁེར་གཟུགས་མཛེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༦ན།  ཨྱིནྟྲ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༦ན།  ཨྱིནྡྲ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞེས་ཀང་གྲགས་པའྱི་གནས་ལྷ་མོའྱི་རོང་ཞེས་བ་བ་རོའྱི་ཆོས་འབྱུང་མྱིག་འད་བས་

མཚན་པའོ། །

མཱ་ལ་བ་ནྱི། ཕེང་བ་ཅན་ཏེ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའྱི་གནས་

ཞེས་པ་ནས། ཤྱི་གཙོ་མོའ།ོ །ཨརྦུ་ཏ་ནྱི་གྲོང་ཁེར་རོ་འཇོག་དང་། "མུམྨུ
1
་ནྱི་ལྷོ་

ཕོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགྲམ་ན་ཡོད་ཟེར་བ་སེ་དེ་གཉྱིས་ནྱི་ཞྱིང་ངོ་། །ཨོ་ཏཾ་ནྱི་ལྷོ་ཕོགས་

ན་རྒྱལ་པོ་ཤྱིང་རྟ་བཅུ་པའྱི་ཡུལ་ལོ། །ཀ་རྭ་ཎྱ་པ་ཏ་ནྱི་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྱི་

ཡུལ་ཏེ་གྲོང་ཁེར་སྐ་བོའྱི་བུའོ། །"ཛི
2
་ཌཱྱི་ཅེས་པ་ནས་ནོར་འཛིན་གཞྱི་ལའོ་སེ་ཨརྦུ་

ཏ་ནས་འདྱིའྱི་བར་ཞྱིང་ངོ་། །ཏྱི་ཤ་ཀུ་ནྱི་དགེ་མཚན་གསུམ་པའམ་བ་བ་གསུམ་པ་

སེ་སག་གཟྱིག་གྱི་ཡུལ་ན་ཆུ་བོ་གངྒཱ་དང་བྷྱིནྡྷ་དང་ས་རུ་པ་གསུམ་འདུས་པའྱི་མདོ་

ན་ངང་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བ་སད་སྙན་སྒོགས་པའྱི་སྒྲུབ་གནས་རོའྱི་ལྱིངྒ་ལྟེ་བ་ལྟ་བུས་

མཚོན་པ་ཡོད་ཟེར་བ་ནྱི་ཉེ་བའྱི་ཞྱིང་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་"ཀརྨཱ
3
་རཱུ་པཱ་ཏ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་

སྱིངྒྷ་གླྱིང་དང་། ཁ་ཅྱིག་བྷངྒ་ལའྱི་ཡུལ་ལ་འདོད་དོ། །ཀོ་ཤ་ལཱ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་གསལ་

རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་ཏེ་ཀུ་ཤ་ལ་ཞེས་བ་བས་རྩྱིགས་པའོ། །ལཱ་ཎའྱི་ཡུལ་ནྱི་ཏུ་རུ་ཀའྱི་སའྱི་

ཆ་ལ་ཡོད་དོ་ཟེར་ཏེ། ཏྱི་ཤ་ཀུ་ནྱི་ནས་འདྱིའྱི་བར་ཉེ་བའྱི་ཞྱིང་བཞྱི་པོར་ནྱི་Ὠྱི་ཐཱུ་དྷྲྱི་དྷྲྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༣༩བ༣ན།  མུམྨུ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  མམྨུ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༦ན།  ཛི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༣ན།  དྷྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༦ན།  ཀརྨཱ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༦ན།  ཀརྨ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༥ན།  ཀཱརྨ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དེར་གཙོ་མོའ།ོ །ཀ་ལྱིང་ཀ་ནྱི་ཐམས་ཅད་སྒོལ་གྱི་ཡུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཧ་རྱི་ཀེ་ལ་

ནྱི་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་གྱི་བེ་བག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཙནྟྲདྱི་པ་ཟླ་བའྱི་གླྱིང་སེ་བྷཾ་ག་ལའྱི་

བེ་བག་མཚོ་གླྱིང་དང་མ་བ་ཀཾ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་ཟེར་བ་སེ་ཚནྡྷོ་ཧ་རྣམ་པ་

བཞྱིར་ནྱི་བྷྱི་��་ཕུ་ས�་དེ་བཞྱིར་གཙོ་མོའ།ོ །ཀན་ཙི་ནྱི་གྲོང་ཁེར་གྱི་མཆོག་ཅེས་བ་

བ་སེ་བདུན་མཛད་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་ཡུལ་དང་། ཀོང་ཀ་ཎ་ཀ་དང་། ཅེས་པ་ནྱི་

སྐུ་མཆོག་བཞྱིར་གྲགས་པ་ལས་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་སེ་ལྷོ་ཕོགས་འགྲོ་ལྡྱིང་བའྱི་

ཡུལ་ན་མཚོའྱི་གཏྱིང་ན་མྱི་གསོན་པོ་ཉལ་བ་འད་བ་གཅྱིག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ནང་པ་

འཇམ་དཔལ་ཤའྱི་སྐུ་ཅན་ཟེར་ཞྱིང་ཕྱི་རོལ་པས་ཀང་རང་གྱི་ལྷར་བས་ནས་མཆོད་

པ་ཞེས་ཡོད། ཏཱུ་པ་ག་ཡ་མཆོད་རྟེན་གྱི་སྐུ་སེ་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ནོ། །

རཱུ་པ་ཀཱ་ཡ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་སེ་རོ་རེ་གདན་གྱི་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའ།ོ །བྱིམྤ་ཀཱ་ཡ་

གྲྱིབ་མའྱི་སྐུ་སེ་བར་སང་ན་ཐོགས་པ་མེད་པ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའྱི་སྐུ། དུས་བཟང་ལ་

ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་གདུགས་འབུལ་ཞྱིང་མཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་གྲག་གོ་ཞེས་གསུང་

སེ། དེ་བཞྱིའྱི་ཕྱི་མ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སོ། །ཧཱྱི་མ་ལ་ཡ་གངས་ཅན་ཏེ་ཉེ་བའྱི་

ཚནྡྷོ་ཧའོ། །དེའྱི་བཞྱི་པ་ནྱི་ནྱཻ་"བལ་ཏེ
1
་བལ་ཡུལ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། སླཱྀ་ཕཱུ་��་བྱི་དེར་

གཙོ་མོའ།ོ །མཱ་ཏྱི་གྲྱི་ཧ་ནྱི་མ་མོའྱི་ཁྱིམ་སེ་བལ་པོའྱི་གླྱིང་གྱི་བང་ཤར་ཟླ་བའྱི་གླྱིང་

གྱི་བང་ན་ཡོད་པ་སེ་ས་ཀར་གྱི་ཡུལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །པྲ་ཡཱ་གཾ་ནྱི་རོ་རེ་གདན་

གྱི་ནུབ་བང་སོ་རཥྚའྱི་ཤར་ན་ཡོད་པ་ལཾ་པ་ཀ་ཟེར་ཡང་ཚནྡྷོ་ཧའྱི་ནང་ཚན་ལ་ཡང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༡ན།  ནྱཻ་བཱལ་ཏེ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༦ན།  ནྱཻ་པཱལ་ཏེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༤ན།  ནྱཻ་པཱ་ལ་སེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལཾ་པ་ཀཾ་ཞེས་པ་ཡོད་པས་བརྟག་གོ །ཀོལ་གྱི་རྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ནུབ་ཕོགས་ན་ཀོ་

ལ་པུ་རྱི་ཞེས་པའྱི་གྲོང་"
1
པུར་གྱི་རྱི་ཞེས་གྲགས་པ་དང་གྲྱི་ཧའྱི་ལྷ་ནྱི་ཁྱིམ་གྱི་ལྷ་

སེ། ལྱི་ཡུལ་ལང་ར་སྨུག་པོ་ན་རོའྱི་ལྱིང་ག་སྙྱིང་འད་བས་མཚན་པའྱི་གྲུབ་གནས་ཏེ་

དེ་རྣམས་ནྱི་འདུས་པ་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། གཙོ་མོའ།ོ །སླཽ་རཱཥྚུ་ནྱི་གྲོང་ཁེར་བཟང་

པོ་ཅན་སོ་མ་ནཱ་ཐ་ཞེས་པ་ཕྱི་བའྱི་རྟེན་ཡོད་པ་དང་། ཀཱསྱི་ར་ནྱི་ཁ་ཆེ་དང་། སུ་ཝར་

ནྱི་གསེར་གླྱིང་ངོ་། ཞེས་ཟེར་ཏེ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ན་སན་ཙེ་དང་གཤྱིབས་ནས་ཡོད་

ཀང་ཟེར་རོ། །

"སྱིང་ཧ
2
་ལ་ནྱི་སྱིང་ག་ལའྱི་གླྱིང་སེ་སྔོན་སྲྱིན་པོས་བཟུང་བ་དེ་དེད་དཔོན་

སེང་གེས་བཏུལ་བས་སེང་གེ་འཛིན་ཞེས་པ་སེ། ཉེ་བའྱི་འདུས་པ་ཅེས་པ་ནས། 

གཙོ་མོའ།ོ །ན་ག་ར་ནྱི་ན་ག་རའྱི་ཡྱི་གེ་འབྱུང་བའྱི་དོན་དང་། མ་ཧེན་ཏ་རྱི་ནྱི་དབང་

ཆེན་རྱི་སེ་འབས་ཕུང་གྱི་ཕོགས་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། སྱིན་དྷཱུ་ནྱི་ཆུ་བོ་སྱིན་དྷཱུ་འབབ་

པའྱི་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་པ་དང་ཀྱི་རཱ་ཏ་ཀ་ནྱི་མོན་ཡུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་

དུར་ཁོད་རྣམ་"པར
3
་ཅེས་པ་ནས། དེར་དེ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །མ་"དྷུའྱི

4
་ཡུལ་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༠བ༢ན།  -པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༦ན།  +པ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༠བ༤ན།  སྱིང་ཧ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༡ན།  སྱིངྷ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༣ན།  པར    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༣ན།  པ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༥ན།  དྷུའྱི    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༦ན།  དྷཱུའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༣ན།  ཧུའྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མ་ངམ་གྱི་ཡུལ་སེ་ཛ་ལནྡྷ་ར་དང་ཉེ་བའྱི་བང་ཕོགས་ཀྱི་བག་ཕུག་ན་རོའྱི་མཚན་མ་

མཐེ་བོང་ལྟ་བུ་འཁྲུལ་བ་བཏོན་ན་མྱི་ཐོན་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པར་གྲགས་པ་དང་། ག་

ཧྭར་ནྱི་མང་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཉྱིད་དང་། ཀུ་ལ་ཏ་ནྱི་རྱིགས་ངན་གྱི་ཡུལ་དང་ས་མ་ལ་

ནྱི་མང་ཡུལ་ན་ཡོད་ཟེར་བ་སེ་འདྱི་རྣམས་དེ་བཞྱིན་ཉེ་བའྱི་ཅེས་པ་ནས། དེར་གཙོ་

མོའ།ོ །ཙ་ཏྱི་ཏ་ནྱི་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགྲམ་ན་ཡོད་པ་དང་ཀེ་ར་ཎ་ནྱི་ས་ཀ་ཏའྱི་

ཡུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཉྱིད་དོ། །བྱིན་དྷྱ་ནྱི་རྱི་བོ་འབྱིགས་བེད་ཏེ་ཕོགས་གླང་གྱི་གྲུབ་

གནས་དང་། ཀླཽ་མཱ་རྱི་ཀའྱི་གྲོང་ནྱི་གཞོན་ནུ་མ་ཅན་གྱི་གྲོང་སེ་བུད་མེད་འབའ་ཞྱིག་

སྐེ་བའྱི་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་ཕན་ཏེ་དེ་དག་རྣམ་བཞྱི་ཅེས་པ་ནས། དེར་གཙོ་མོའ།ོ །

ཉེ་བའྱི་ཁྱིམ་པྱི་ར་ཛཱཿ ནྱི་དཔའ་བོ་སྐེས་ཏེ་རོ་རེ་གདན་གྱི་ཤར་ཕོགས་སུ་ཉེ་

བ་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། ཀོང་ག་ནྱི་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་མཧཱ་སཾ་བྷ་ར་རང་བྱུང་

གྱི་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པ་དང་། ཏྱི་པུ་རཱྱི་གྲོང་གསུམ་པ་སེ་ལཾ་ཀའྱི་གླྱིང་ན་ཡོད་པ་

དང་། ཤཱྱི་ཧཊྚ་ཀ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཨ་ཀ་རུ་སྐེ་བའྱི་ཡུལ་དེ་དག་རྣམ་པ་འདྱི་

ཅེས་པ་ནས། དེར་གཙོ་མོའ།ོ །གཉྱིས་པ་ནྱི་�་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་ཕོ་ཉ་མོ། ཅེས་

པ་ནས། དུར་ཁོད་ལ་སེ་ཅེས་པ་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཧ་རོ་རེ་མ་སོགས་བཅུ་དྲུག་སེ་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག །ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ ཧ་ཧཱ་ཧཾ་ཧཿ བཅུ་དྲུག་ཅེས་པ་རྒྱ་དཔེ་

མ་དག་པའྱི་ལུགས་ཏེ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་དེ་རྣམས་སྙྱིང་པོའྱི་ལྷ་མོ་དུ་བ་མ་སོགས་ཀྱི་

ས་བོན་དུ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་བས་པ་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་དང་མ་མཐུན་ལ་བརྒྱད་ལས་

མེད་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་བས་པའྱི་ཤོང་འགྱུར་ནོར་བས། དུར་ཁོད་ལ་སེ་བཅུ་དྲུག་

ཨ། །ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ ཧ་ཧཱ་ཧཾ་ཧཿ ། །ཕོ་ཉ་མོ་དེ་པད་འདབ་ལ། །བརྒྱད་ཉྱིད་ལ་ནྱི་ཐོད་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྣམས། ཞེས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་སེ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦར་ན་ཚུལ་

དེ་ལྟར་བས་ཀང་གོང་དང་མ་མཐུན་ཅྱིང་བཅུ་དྲུག་ཅེས་པ་དུར་ཁོད་ལ་སྦར་ན་ཅུང་

ལེགས་མོད་འོན་ཀང་ཤོང་འགྱུར་ལྟར་ཡྱིན་ནའང་རུང་"སེ
1
། ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ ཧ་ཧཱ་ཧཾ་

ཧཿ ཞེས་པ་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦོར་མྱི་དགོས་ལ། པད་འདབ་བཅུ་དྲུག་

ཡོད་པ་ལ་ཕོ་ཉ་མོ་དུ་སོགས་བརྒྱད་པོ་དེ་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་གནས་ཤྱིང་བརྒྱད་

ཉྱིད་ལ་ནྱི་ཐོད་པ་རྣམས་དང་ལྟེ་བའྱི་གེ་སར་གྱི་རྩེ་མོར། གཙོ་མོ་རོ་རེ་ཕག་མོ་

བཞུགས་ཏེ་ཅེས་བཤད་པར་བ་སེ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པ་ཡྱིས། ཞེས་

པ་ནས། ཁྱིམ་སོགས་རྣམས་སུ་གཙོ་མོ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། 

ཀུན་རོབ་སྔགས་གྲུབ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ནྱི་གནས་ལ་སོགས། ཞེས་པའྱི་དོན་དམ་ལ་

རོགས་རྱིམ་གྱི་འཕང་སྐེ་དང་འབས་བུའྱི་སབས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཟླས་དངས་པ་

བསྐེད་རྱིམ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་སྔགས་གྲུབ་པ་བསྐེད་རྱིམ་ཕ་རགས་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕོ་

ཉ་མོ་རྣམས་ཀང་འདྱིར་འདུའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མ་བཤད་

དོ། །གལ་ཏེ་གནས་ལ་སོགས་པ་མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་ལ་མ་ཐ་བེད་པ་དང་། བསྐེད་རྱིམ་

ཙམ་གྲུབ་པ་འདྱིའྱི་ཕོ་ཉ་མོར་འཇོག་པ་འགལ་ལོ་སྙམ་དུ་ཡང་མྱི་བསམ་སེ། གཙོ་

ཕལ་གྱི་ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་གནས་དང་ཉེ་གནས་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་

གཉྱིས། གནས་ཞེ་བརྒྱད་ཀྱི་མྱིང་ཡྱིག་དང་པོ་རྣམས་བསན་པ་དང་། དུར་ཁོད་བཅུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༡བ༣ན།  སེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༤ན།  -སེ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དྲུག་གྱི་མྱིང་ཡྱིག་དང་ས་བོན་གདམ་ང་ཅན་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་དེ་རྣམས་ས་བོན་ཡྱིག །ཅེས་པ་ནས། བྱི་ཀོ་ཏྱི་ཤྲ�་ཞེས་པ་ནྱི་

ཉེ་བའྱི་བྱི་ལ་ཝ་རྣམས་ལའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཀཱ་ཛ་བཱུ་ཨོ། ཞེས་པའྱི་ཀ་ཡྱིག་ཀཱ་མ་

རུ་པའྱི་མྱིང་ཡྱིག་དང་པོ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་དུར་ཁོད་རྣམས་ལ་སེ་རླུང་གྱི་སྒོའྱི་ཅེས་པ་ནས། 

བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་བསྒལ་བའྱི་སད་དུ་གསུངས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། ཀཾ་ཀ་

"ལ
1
་ནྱི་ཀེང་རུས་ཅན་དང་། ཀོ་ལ་ཧ་ལ་ནྱི་ཅ་ཅོ་སྒོགས་པ་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་

དང་པོ་ཀཾ་ཀོ་ནྱི་�་�ཱ་དང་འད་བར་དུར་ཁོད་གཉྱིས་པོ་དེའྱི་ལྷ་མོའྱི་ས་བོན་ཏེ་འོག་

མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །པཱུ་ཏྱི་གནྡྷ་ནྱི་རྣག་གྱི་དྱི་དང་། སརྦ་ད་ཤ་ནྱི་སྦྲུལ་གྱིས་

ཟོས་པའོ། །ཀླཱྀ་ན་ནྱི་རུལ་བ་དང་བ་ལ་མྲ�་ཏྱུ་ནྱི་བྱིས་པ་ཤྱི་བའོ། །ཤ་བ་ད་ཧ་ན་ནྱི་

རོ་བསྲེགས་པ་དང་གྷོ་ར་ཡུད་དྷ་ནྱི་མྱི་བཟད་པའྱི་གཡུལ་ལོ། །ཤཱུ་ལ་བྷེ་ད་ནྱི་རྩེ་

མོས་འབྱིགས་པ་དང་ཨུཙྪིཥྚ་བཀྵ་ནྱི་ལྷག་མ་ཟ་བའོ། །བྷཱྱི་མ་ལ་ནྱི་འཇྱིགས་པ་དང་

བྷ་ཡཾ་ཀ་ར་ནྱི་འཇྱིགས་བེད་དོ། །ཧ་ཧཱ་ཀཱ་ར་ནྱི་ཧ་ཧཱ་སྒོགས་པའོ། །ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་"སྱི་

ན
2
་དག་ཏུ་རྒོད་པ་དང་རླཽ་ཏ་ནཱ་ད་ནྱི་དག་པོའྱི་སྒའོ། །"ཕེཊ

3
་ཀཱ་ར་ནྱི་ཕེགས་སྒོགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༢ན༤ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༥བ༥ན།  -ལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༢བ༡ན།  སྱི་ན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༡ན།  ས་ནྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༢བ༡ན།  ཕེཊ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༡ན།  ཕཊ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པའོ། །བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་བསྒལ་བའྱི་དོན་ནྱི། མངོན་བརོད་ལས། མཁའ་འགྲོ་

མ་ཀུན་འདྱི་ཉྱིད་དུ། །ཐུགས་རེ་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པར་གནས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཀུན། །འགྲོ་བ་"གསུམ་པོའང་འདྱི་ཉྱིད་དུ
1
། །ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའྱི་དབེ་བ་

ཡྱིས། །གནས་སོགས་འདྱི་ཁོ་ན་ལ་གནས། །དེ་བས་དེ་རུ་བསོར་བ་ཡྱིས། །བགྲོད་

བ་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ཕྱིའྱི་གནས་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་དོན་ལ་དོགས་པ་དཔད་པ་

ལ་གཉྱིས། རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་དགོད་པ་དང་། རྒྱུད་གཞན་གྱི་འགལ་

སོང་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་དོན་གྱི་འབེལ་བ་དེ་དག་རྣམ་པར་དཔད་

ན་"ཀ
2
་མ་རཱུ་པ་དང་ཛ་ལནྡྷ་ར་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ལ་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་

གྱིས་བསན་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྫུན་ཏེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། གྲོང་བེ་བས་ལྷག་པའྱི་

ལྷ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡུལ་ཛམྦུ་གླྱིང་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་ཡང་གནས་ཀྱི་མྱིང་གྱིས་གསུངས་

ཤྱིང་ཛམྦུ་གླྱིང་གྱི་ནང་ཚན་གྱི་ཡུལ་ཉེར་བཞྱི་སོ་སོ་ལ་ཡང་གནས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སོ་སོའྱི་མྱིང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ཡུལ་

ཉེར་བཞྱི་ཁོ་ནའྱི་མྱིང་དུ་གནས་ལ་སོགས་པ་འཇུག་གྱི་གཞན་ལ་མྱིང་དེ་སྦར་དུ་མྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༢བ༢ན།  གསུམ་པྟོའང་འདྱི་ཉྱིད་དུ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༢ན།  གསུམ་པྟོ་འདྱི་ཉྱིད་དུའང་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༢བ༤ན།  ཀ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༤ན།  ཀཱ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རུང་ན་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཅེས་པ་ནས། ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པ་

དེ་དག་ཏུ་བཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ཁབ་པར་བེད་པ་མྱིན་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་

བའྱི་སྐོན་ཡོད་དོ། །ཛམྦུ་གླྱིང་ཆུང་ངུ་འདྱིའྱི་ཀ་"མ
1
་རཱུ་པ་སོགས་བཞྱི་ལས་གཞན་

པའྱི་གནས་མེད་ན་གླྱིང་འདྱིར་བཞུགས་དུས་ཀྱི་ཤྱི་རོ་རེ་མ་སོགས་བཞྱི་ལས་གཞན་

པའྱི་གནས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོ་མེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཁབ་པར་བེད་པ་

ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་སྐོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ རང་། དག་ཀང་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀ་"མ
2
་རཱུ་པ་ལ་སོགས་པ་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་སྨྲ་མོད། འདྱིས་བསམ་དོན་ཡྱི་གེར་འཁོད་པ་ཉུང་

བར་སང་བས་བསམ་དོན་སྔར་བཤད་པ་དང་འད་བ་ཅྱིག་བརྟགས་ན་ཡོད་པར་མངོན་

ནོ། །དེས་ན་ཀ་"མ
3
་རཱུ་པ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཉེར་བཞྱི་ལས་གཞན་ལ་ཡང་གནས་ལ་

སོགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

ཞེས་པ་ནས། རྒྱ་མཚོ་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་རྣམས་ལ་ཞེས་པའོའྱི་བར་ཏེ། རྒྱུད་ཀྱི་

དོན་ནྱི་གླྱིང་བཞྱི་གནས་དང་གླྱིང་ཕན་བརྒྱད་ཉེ་གནས་དང་ཞྱིང་དང་ཉེ་ཞྱིང་སོགས་

ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕེད་ནང་མ་དང་ཕྱི་མ་ལ་འཇོག་པ་སོགས་ནྱི་སྔར་ཚིགས་བཅད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༣ན༡ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༦ན།  མཱ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༣ན༣ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༡ན།  མཱ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༣ན༤ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༢ན།  མཱ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཉྱི་ཤུ་པར། དཔལ་ལྡན་ལྷུན་པོའྱི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ནྱི་ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་། 

ར�་གྱི་ཨ་ར་"ལྱིའྱི
1
་རྒྱུད་དུ་ཡང་གླྱིང་བཞྱི་པོ་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཀ་"མ
2
་རཱུ་པ་སོགས་

གནས་ཡྱིན་པ་རྫུན་ཏེ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། ཤམྦྷ་ལའྱི་ཡུལ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་ཡང་

དོན་དམ་གྱི་གནས་བཅུ་གཉྱིས་ཚང་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། དོན་དམ་

གྱི་གནས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་ལ་ཀ་"མ
3
་རཱུ་པ་སོགས་བོད་

དང་རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པར་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་དོན་དམ་གྱི་

གནས་བཅུ་གཉྱིས་ཀང་འབས་དུས་ཀྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། 

ཤམྦྷ་ལའྱི་ཡུལ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་འབས་དུས་ཀྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ཚང་བ་རྱིགས་པས་དེ་

བས་ཀང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དོན་དམ་གྱི་གནས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཡུལ་ཐམས་

ཅད་དུ་ཁབ་པ་ནྱི་གྲངས་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བོད་དང་རྒྱ་

ནག་དང་རྒྱ་ནག་ཆེན་པོའྱི་སོགས་ཁོངས་ནས་ས་དུམ་བུ་གཞན་འདོན་པ་ལ་འགལ་

བ་མེད་ཅྱིང་དེའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཀ་"མ
4
་རཱུ་པ་ཛམྦུ་གླྱིང་ན་ཡོད་པར་གསུངས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༣ན༦ན།  ལྱིའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༤ན།  ལ�འྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༣བ༡ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༥ན།  མཱ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༣བ༢ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༦ན།  མཱ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༣བ༥ན།  མ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༢ན།  མཱ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  659  

ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སོམ་པ་དང་དགེས་པ་རོ་རེ་ལས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྔ་མ་འཁོར་ལོ་སོམ་པར་སབས་འགར་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་

བའྱི་འཐུང་གཅོད་ལ་གསུངས་པར་གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུར་གསུངས་པ་དང་། ཕྱི་

མ་དགེས་པའྱི་རོ་རེ་ལས་འཐུང་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུ་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་

གྲངས་འགལ་བ་དང་། འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་མྱིང་ངམ་སྒ་འགལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་

དབང་རྟུལ་གྲངས་དང་མྱིང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྟར་དབང་པོ་རྣོན་པོའྱི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་པ་དགྲོལ་བ་སེ་སང་བའྱི་སད་དེ་འདྱིར་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལས། 

ཞེས་པ་ནས། འཁགས་འཁྲུགས་སུ་གསུངས་སོ། །ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་སོམ་པར་རྣ་

བ་གོ་དཱ་བ་རྱི་དང་"ཀེ
1
་རོར་དུ་ལྟེ་བ་གོ་དཱ་བ་རྱིར་གསུངས་པ་འགལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་

ཞེས་ཟེར་བའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གནས་སོགས་འཆད་པའྱི་སབས་སུ་འབེལ་བ་མྱིན་ནོ། །རྣལ་

འབོར་པ་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་དམན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་

ཀང་ཕྱི་རོལ་གྱི་གནས་ལ་སོགས་པར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་

པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ནང་དུ་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ། ཅེས་པ་ནས། གནས་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་རྟོགས་པར་བའོའྱི་བར་ནྱི་ཚིག་དོན་གོ་ས་སེ་ལམ་དང་འབས་བུ་གཉྱིས་ཀའྱི་

གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ལ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༢ན།  ཀྱེ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧ན༥ན།  ཀྱྱཻ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འདྱི་དག་གྱི་རང་ལུགས་རྣམས་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཨ་"བྷྱ
1
་ཡས་མན་ངག་སྙེ་མར་གསུངས་

པ་དང་མཐུན་པར་བཀོད་པ་སེ་གཞན་ཡང་མན་སྙེ་ལས། གདུལ་བ་རྱིགས་ལྔ་ལས་

དབང་པོ་རྟུལ་པོའྱི་དོན་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་བསན་ཏེ་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་

པར་མྱི་ནུས་པ་ལ་རང་ཡུལ་གྱི་ཞེན་པ་སང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དབང་པོ་འབྱིང་པོའྱི་དོན་དུ་བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་

རྩྱིབས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་དང་། གདུལ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་

ནས་ཆུང་ངུའྱི་དོན་དུ་ལུས་ཀྱི་གནས་ཉེར་བཞྱི་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་

དང་། འབྱིང་པོའྱི་དོན་དུ་རོགས་རྱིམ་པས་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་སོགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་

སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་དང་། རྩ་རྣམས་ལྷ་མོར་མོས་པར་བེད་པ་དང་ཆེན་

པོ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གནས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རེ་དབེར་

མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་ཉྱིད་ལ་རབ་དགའ་སོགས་སོ་སོར་ཕེ་བ་རྣམས་གནས་

ལ་སོགས་པར་བཞག་པ་སེ་དེ་དག་ལས་ཐ་མ་ངེས་དོན་དང་། དང་པོ་བཞྱི་ནྱི་ལྔ་པ་

ལ་བལྟོས་ན་དང་དོན་ཡྱིན་ལ། རབ་དགའ་སོགས་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་པའྱི་

ས་དེ་དང་དེར་མོས་པ་ལས་འཇྱིགརྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ས་རྣམས་བསལ་བའྱི་ཆེད་

དུ་འབད་བར་གྱུར་ན་ཅྱི་མ་རུང་སྙམ་དུ་དགོངས་པའོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་དང་ངེས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ངེས་དོན་

གྱི་གནས་སོགས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཀུན་སྤོད་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༧བ༡ན།  བྷྱ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༤ན།  བྷ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ངེས་དོན་གྱི་གནས་སོགས་སུ་རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་སྤོས་ཏེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཕྱི་རོལ་གྱི་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་ཅན། དོན་དམ་པའྱི་ས་

བཅུ་གཉྱིས་སོགས་དེ་རྣམས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་སྒྱིབ་

པས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་རྡུལ་དང་

བལ་བའྱི་ཁམས་རྣམས་ལྷ་སོང་གཟུགས་ཀྱིས་སྔར་བོན་པའམ་གཤེགས་པ་ནྱི་

འདས་པའྱི་དུས་ན་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་ཡོད་པ་དང་མ་འོངས་

པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རྱིམ་པ་ལྟར་འདས་པའྱི་དུས་སུ་བྱུང་བ་ནྱི་དབང་

བེད་པ་སེ་བས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་ལོངས་སྤོད་བཞྱིན་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་

དུས་སུ་ཐྱིམ་པའྱི་དབེ་བས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་གཤེགས་སོ། །མཁས་ རང་། པ་

དག །ཕོ་ཉ་མོའྱི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་དབང་བེད་པ་དང་ཐྱིམ་པ་དང་

བདག་པོ་སེ་བཞྱི་ཡོད་དེ། དེ་ཕྱི་ལ་སྦར་ན་ཉྱི་མ་འཆར་བ་ན་ལོངས་སྤོད་པ་ཕེད་པ་

ལ་དབང་བེད་ནུབ་པ་ལ་བདག་པོ་མཚན་ཕེད་ན་ཐྱིམ་པ། ནང་ལ་སྦར་ན་བྱིས་པའྱི་

དུས་ན་ལོངས་སྤོད་པ། ལང་ཚོའྱི་དུས་ན་དབང་བེད་པ། རྒན་པོའྱི་དུས་ན་བདག་པོ། 

ནུབ་པར་གྱུར་པའྱི་དུས་ན་ཐྱིམ་པ། དུས་ལ་སྦར་ན་ད་ལྟར་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ། མ་

འོངས་པའྱི་དུས་ལ་ཐྱིམ་པ་འདས་པའྱི་དུས་ལ་དབང་བེད་པ་སེ་བདག་པོའང་དེར་

བསྡུའོ། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་ལ་སྦར་ན། "ཀ
1
་མ་རཱུ་པ་ལ་སོགས་

པ་གནས་བཞྱིར་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་བསོར་བས་གནས་བཞྱི་པོའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༥ན༥ན།  ཀ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༨ན༥ན།  ཀཱ
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གང་ན་གནས་པའྱི་གནས་དེ་ན་ལོངས་སྤོད། ཕྱིན་ཟྱིན་མ་ཐག་དེ་ལ་དབང་བེད། 

གང་དུ་འགྲོ་བའྱི་གནས་དེར་ཐྱིམ་པ། དེ་ནས་འགྲོ་བར་བ་བའྱི་གནས་དེ་ལ་བདག་

པོའ།ོ །ནང་རླུང་ལ་སྦར་ན་ད་ལྟ་རླུང་རྒྱུ་བཞྱིན་པ་དེ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་རྒྱུས་ཟྱིན་མ་

ཐག་པ་དེ་དབང་བེད་པ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དེ་ཐྱིམ་པ། དེའྱི་རེས་ལ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་

བ་དེ་བདག་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་ཉྱིན་ཞག་དང་ནང་དུ་ལོངས་

སྤོད་པའྱི་དུས་ལ་མཆོད་པར་བའོ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སོམ་པའྱི་རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་

བཤད་པ་དང་། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་སོམ་པའྱི་རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཀུན་རོབ་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་ཉྱིད་ནྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སོམ་པ་

ལས་རོ་རེ་ཕག་མོ་དང་བཅས་པའྱི་ལྷ་མོ་བཞྱི་ལས་ཤར་གྱི་པད་འདབ་དག་གྱི་གདན་

དུ་ལོངས་སྤོད་བཞྱིན་པ་དང་གཞན་གྱི་གདན་ལྷའྱི་གདན་འདབ་མར་ཐྱིམ་པར་འགྱུར་

བ་དང་། སྔགས་ཀྱི་གདན་ནུབ་ཀྱི་འདབ་མར་དབང་བེད་པ་དང་། དེ་ཁོ་ནའྱི་གདན་

བང་གྱི་འདབ་མར་བདག་པོ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཀུན་སྤོད་བཞྱིན་ཐུན་མཚམས་བཞྱི་

དང་། ཤོང་འགྱུར་དུ་དབང་བེད་པའྱི་བདག་པོ་ཉྱིད་དུ་ཞེས་པའྱི་འགྱུར་གྱི་དོན་ལ་

མཁས་ རང་། པ་དག །ཉྱི་མ་ཤར་མ་ཐག་ལ་བལྟོས་ན། མཚན་ཕེད་ཉྱི་མ་ནུབ་པ་

གཉྱིས་ཀ་འདས་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་དབང་བེད་པ་དང་བདག་པོ་གཉྱིས་

གཅྱིག་ཏུ་བས་པའམ། ཡང་ན་འགྱུར་མངས་ལས་དབང་བེད་པ་དང་བདག་པོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་འགྱུར་ཕྱི་མ་ལྟར་སོམ་པ་ཆུང་བའྱི་སབས་སུ་འཐད་

དོ། །དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་མོའྱི་ཀུན་སྤོད་ནྱི་ཐུན་མཚམས་བརྒྱད་དང་འཁོར་ལོ་
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གསུམ་གྱི་ལྷ་མོ་ཉེར་བཞྱིའྱི་ཀུན་སྤོད་ནྱི་ཉེར་བཞྱི་རྣམས་གསུངས་ཏེ་རྒྱས་པར་

བསོད་འགྲེལ་ལས་ཤེས་སོ། །

དེ་ཡང་ཇྱི་སད་དུ། ཕྱི་རོལ་གྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོར་ས་ཚོགས་པདྨའྱི་ལྟེ་བ་

དང་། ནང་དུ་ནྱི་གསང་བའྱི་པདྨ་སེ་རྩ་བའྱི་གདན་ལ་རོ་རེ་ཕག་མོ་རྱིགས་ལྡན་

མའོ། །པདྨའྱི་ཤར་གྱི་འདབ་མ་དང་སྙྱིང་ཁའྱི་པདྨ་དག་གྱི་གདན་ལ་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་

མའོ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་མཚན་ཕེད་ན་ཤར་གྱི་ཞལ་བྱུང་བ་

ན་དབུས་ནས་བདག་པོའྱི་གནས་ལས་རོ་རེ་ཕག་མོ་རྱིགས་ལྡན་མ་ནྱི་ཤར་གྱི་འདབ་

མ་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་དོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ནྱི་བདག་པོའྱི་གནས་སུ་རྱིགས་ལྡན་

མར་འགྱུར་ཏེ། གནས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྱིགས་

ལྡན་མར་འགྱུར་ལ། རོ་རེ་ཕག་མོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་རྒྱས་པར་དེ་ཉྱིད་དུ་བལྟ་བར་བ་ཞྱིང་འདྱི་དག་གྱི་དོན་

གདན་བཞྱིའྱི་ལུགས་མདོ་ཙམ་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པར་བཤད་པར་

བའོ། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག །དེ་ཁོ་ནའྱི་གདན་ནུབ་དང་སྔགས་ཀྱི་གདན་བང་གྱི་འདབ་མ་

དང་སྦོར་བ་ནྱི་བསོད་འགྲེལ་དང་འགལ་བས་དོར་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་ནང་དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་དང་སྦར་

ཏེ་བཤད་པ། དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་རྩ་རྣམས་བཤད་པ། དབུགས་ཀྱི་

བཟླས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཁ་འཕང་བ། རླུང་གྱི་བེད་ལས་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་དང་

སྦར་བའོ། ། 

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནས། འདྱིར་དབང་
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བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་སྲོག་སེ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་རླུང་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སེ་

བསྐེད་པའོ། །རླུང་དེ་ཉྱིད་རང་དུས་སུ་ནྱི་ལོངས་སྤོད་པ་རྒྱུ་བཞྱིན་པ་སེ། གསུམ་དུ་

སྡུད་པའྱི་ཚེ་བདག་པོ་ཡང་དེར་འདུ་བ་ཉྱིད་དོ། །ཐྱིམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་འགྲོ་བ་བར་བ་

བ་ད་ལྟར་བའྱི་གནས་སུ་འོང་བའྱི་དོན་དུ་གནས་སོ། །མཁས་པ་དག་དེ་ཡང་ཞྱིབ་ཏུ་

ཕེ་ན། ད་ལྟ་རྒྱུ་བཞྱིན་པ་ནྱི་ལོངས་སྤོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་གོང་དུ་རྒྱུས་པ་ནྱི་དབང་བེད་

པ། དེའྱི་ཡང་གོང་དུ་རྒྱུས་པ་ནྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་ལ་གསུམ་ཀའང་ཐྱིམ་པའྱི་གནས་དེ་

ལ་བལྟོས་ནས་འདས་པར་འད་བས་དབང་བེད་པ་ཞེས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་སོ། ཞེས་

གསུང་བ་ལེགས་པར་མངོན་ཏེ་ནང་དུ་ཡང་སྐེ་འཆྱི་གཉྱིས་ལས་བར་དོ་དང་དེ་སྐེ་བ་

ལེན་པ་དང་དེ་སྐེ་སྲྱིད་དུ་གནས་པ་རྣམས་སྐེ་བར་སྡུད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་བདག་

པོ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའམ་དབང་བེད་པ་ཉྱིད་དུ་འདུའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ལོངས་

སྤོད་པ་སེ་བདག་པོ་ཉྱིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་མ་མཐོང་བར་ཟད་དོ། །ནང་དུ་སྐེ་འཆྱི་

གཉྱིས་དང་སྦོར་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་དབང་བེད་པ་དེ་ཉྱིད་དང་ལོངས་སྤོད་

པ་དང་བདག་པོ་གསུམ་ཀ་དབང་བེད་པར་བསྡུས་པ་དང་ཐྱིམ་པ་གཉྱིས་སུ་བས་

ནས་འཆད་པ་ནྱི། དེས་ན་རྒྱབ་ཏུ་ལྷ་མོ་དབང་བེད་ཐྱིམ་པ་ཅེས་པ་ནས། སའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལ་དབང་བེད་པས་གནས་པ། དེའྱི་ཚེ་འགྲོ་བར་བ་བ་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

ཐྱིམ་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་མཁས་ བུ། པ་དག །ལྟེ་བ་ན་རྩ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་པོ་

རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་གེས་པའྱི་དབུས་ནས་སོང་པ། ཤར་ནས་རླུང་། ལྷོ་ནས་མེ། བང་

ནས་ཆུ། ནུབ་ནས་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འབབ་སེ་དེ་ལ་གཡས་སུ་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་འདབ་

མའྱི་ནུབ་ནས་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ལ་དབང་བེད་དེའྱི་ཚེ་ཆུའྱི་དཀྱིལ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཁོར་ལ་ཐྱིམ་པའྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །འགྱུར་ཡང་ལྟེ་བར་འདབ་མ་བཅུ་གཉྱིས་ལས་

ཆུ་སྲྱིན་གྱི་འདབ་མ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཆར་ཞེས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །འདྱི་ནྱི་རྩ་སོག་མའྱི་སྦུབས་ལྟ་བུའྱི་ཕོགས་བཞྱིར་འབྱུང་ཆུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རྒྱུ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །ནུབ་སྒལ་ཚིགས་ཕོགས་སུ་རླུང་དང་པོར་རྒྱུ་བ་

འདྱིས་བསན་པར་མྱི་བཟུང་སེ། སྐེས་མ་ཐག་དང་རྩ་རོགས་པ་"ནང
1
་དྲུག་རྐང་

བཅས་ཀྱི་རེས་སུ་གཡོན་ལ་དང་པོར་རྒྱུ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་དོན་ཡང་དེས་

གོ་བར་ནུས་སོ། །སར་ཡང་ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བའྱི་ཆ་ཅན་གྱི་ཆོས་དག་ལའོའྱི་བར་

གྱི་འཆྱི་བ་ནྱི་དབང་བེད་པ་དང་སྐེ་བ་ནྱི་ཐྱིམ་པ་དང་སྦར་ལ་གཞན་གོ་ས་ཞྱིང་། དེས་

ན་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དབང་བེད་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། ཆུ་སྲྱིན་དང་བུན་པ་ལ་སེ་

དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྩ་

རྣམས་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཆུ་སྲྱིན་གྱི་དུས་སྦོར་ནས་བརྩམས་ཏེ་སྲོག་གྱི་

ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་འདྱི་རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་ས་

སེ། འཁོར་ལོ་རྩྱིབས་བརྒྱད་"བརྒྱད
2
་པ་འདྱི་རྣམས་ཞེས་པ་འདྱིས་གཙུག་ཏོར་ལ་

ཡང་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ་གཅྱིག་ཡོད་པར་བསན་ནོ་ཞེས་མཁས་པ་ རང་། དག་འཆད་

དོ། །འོན་ཀང་འདྱི་རྣམས་ལ་ཡང་དངོས་གནས་དང་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཡོད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༤༧ན༥ན།  ནང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༦ན།  ན་ང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༧བ༢ན།  བརྒྱད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠ན༣ན།  -བརྒྱད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོ་སོར་ཕེད་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་གང་དང་གང་དུ་སྲོག་དབང་བེད་པ་སེ། རླུང་རྒྱུ་བཞྱིན་

པའྱི་སབས་དེ་དང་དེར་ཞེས་པ་ནས། འདབ་མའྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ལྷན་ཅྱིག་ཏུའོ། ཞེས་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་རྣམས་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ཞྱིང་གོ་བར་

ཡང་སའོ། །འོག་ཏུ་གཙོ་བོའྱི་ཕེང་སྔགས་རེ་རེ་དང་གཙོ་མོ་ནུས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་མྱིང་

ཧཱ་བཛྲེ་ལྟ་བུ་ལྷན་ཅྱིག་སྦར་ནས་བཟླ་བར་བའྱི། ཀླཱྀ་བཛྲེ་གྷྱི་བཛྲ་ལྟ་བུ་ཡབ་ཡུམ་

ཟུང་གྱི་མྱིང་སྦར་དུ་མེད་པ་སེ། དེ་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་ཡང་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཆུ་སྲྱིན་ལའོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ཉྱིན་ཞག་

གྱི་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་

ལ་སྲོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་ནྱི་རོར་བཟླས་ཀྱི་ཡུལ་རླུང་དུ་བའོ། །དེ་དག་གྱི་རླུང་ལ་

བརྟེན་ནས་བཟླས་པ་བས་པས་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་མངོན་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་

འབྱུང་བའྱི་རླུང་གྱི་བེད་ལས་བསན་ནས་རླུང་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བ་བ་ཇྱི་

ལྟར་བེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཕ་མོ་དང་ལུས་སྐེས་དང་། ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་དང་

འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ལུས་ལས་སྐེས་པའྱི་ཕ་མོ་དང་ཞེས་

རྨ་འགྱུར་སོགས་ལ་ཡོད་ཟེར་བ་ལྟར་བ་ལ། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་བའྱི་དབང་

གྱིས་རླུང་ལ་ཕོ་ཉ་མོ་དང་རྣལ་འབོར་མ་ཞེས་འདྱིར་ཡང་གསུང་ལ་སབས་གཞན་དུ་

ཡང་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་ལྟར་རླུང་གྱི་བེད་ལས་གཉྱིས་བེད་པའྱི་ཁུངས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ས་བཅུ་པའྱི་མདོ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་སོགས་པར་ཕྱི་རོལ་པས་བཏགས་པའྱི་གཙོ་བོའྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་བེད་པ་པོ་

མྱིན་པ་གོ་བའྱི་ཆེད་དུ་གཟུགས་སེམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སེམས་ནྱི་བརྟན་གཡོའྱི་

བེད་པ་པོར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་འཁོར་བ་འགྲུབ་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་

གཉྱིས་ཏེ་གཅྱིག་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་ནྱི་རླུང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་རླུང་གྲོགས་སུ་

མེད་ན་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་ཡང་མྱི་ནུས་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྟ་སོས་ཀང་

ཅྱི་དགོས། དེས་ན་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་སབས་མང་པོར་རླུང་གྱིས་འཁོར་འདས་གཉྱིས་ཀ་

བེད་པར་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཡང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་དག་ཆེན་མོ་ཞེས་བསྙད་

པའྱི་རླུང་རྣམས་ནྱི་གཞྱི་དང་དེ་ལམ་གྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་བ་བསྐེད་པ་དང་སྡུད་པ་

སེ་འཇྱིག་པར་བེད་པ་མྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་དེ་བཞྱིན་དུ་རླུང་ལ་མ་བལྟོས་པར་ལམ་གྱི་

ཆོས་རྣམས་རང་དབང་དུ་བསྐེད་པར་བེད་པ་པོ་དང་འཕོག་པོ་སེ་ཉམས་པར་བེད་པ་

པོ་ནྱི་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་བཤད་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བདེ་ཆེན་

དང་སངས་རྒྱས་ཀང་ལུས་ཅན་གྱི་བེད་པ་པོ་མྱིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ་རྨ་འགྱུར་དུ། ཤེས་

རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ལུས་ཅན་བེད་པོ་མྱིན། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། འཕོག་མོ་འཕོག་པོ་ཅེས་པ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོའྱི་

བར་ལ། བདེན་གསུང་གྱིས་ལ་བསན་ཅེས་པ་ནྱི། བེད་པ་པོ་བདེན་གྲུབ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིས་རང་ལུགས་སུ་མ་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་འདྱི་དག་གྱི་རྐང་པ་དང་པོ་ཁ་ཡར་ཚིག་ཅུང་མྱི་འད་ཙམ་མཧཱ་མ་ཡར་

འབྱུང་ཡང་རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དངས་པར་མངོན་ལ། སྔ་མ་རྣམས་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་གཙོ་བོའྱི་གདན་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནྱི། གང་ཞྱིག་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གནད་དུ་བསྣུན་པའྱི་གཞྱི་རླུང་དང་། གནས་སབས་བཞྱིའྱི་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འཕོ་བའྱི་དུས་

ཐམས་ཅད་པ་དང་། དེ་བསྐེད་པའྱི་ལམ་དང་། ཐྱིག་ལེ་བཞྱིའྱི་འཛག་པའྱི་ཆ་བདུད་

བཞྱི་པོ་རྣམས་སངས་པ་གཙོ་བོར་རོགས་རྱིམ་གྱིས་བེད་པར་སོན་པ་སེ་རྱིམ་པར་

ལྟར། དེ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་གདན་གསུངས་པ། གཙོ་བོའྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྱིར་

ཞེས་སོགས་དང་། དེས་ན་གཙོ་བོའྱི་ཆུ་སྐེས་ཏེ་ཞེས་སོགས་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་ཟླ་བ་

ཞུ་བཅས་སོགས་དང་དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་འདྱི་ནྱི། ཞེས་པ་ནས། བརྟགས་པ་གཞན་

ནྱི་མྱིན་ནོའྱི་བར་ཏེ་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ། འདྱི་ནྱི་མཉམ་རེས་རེས་འཇོག་མེད་པའྱི་

དུས་ཐམས་ཅད་པའྱི་བདེ་སོང་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེའྱི་འབས་དུས་ཀྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་

དབེ་བའྱི་གནས་སམ་གདན་ནོ་ཞེས་བསན་པ་ཡང་གོ་དགོས་སོ། །སྦོང་བེད་ཀྱི་ལྷ་

རྣམས་དབང་བེད་པ་དང་ཐྱིམ་པ་གཉྱིས་སུ་བསྡུས་ཤྱིང་སྦང་གཞྱི་འཆྱི་བ་དང་སྐེ་བ་

གཉྱིས་ལས་མ་གསུངས་ཏེ། དེས་ནྱི་སྐེ་འཆྱི་སྦོང་བེད་ཀྱི་ལམ་ལས་གཞན་པའྱི་བར་

དོ་སྦོང་བེད་ཟུར་པ་མེད་དོ་ཞེས་ལམ་གྱི་གནད་ལ་ཡང་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སེར་མོད་བོ་

དང་བསོད་ནམས་དང་མྱི་ལྡན་པ་དག་གྱིས་ལན་བརྒྱར་རྒྱུད་འགྲེལ་བཤད་པ་ནྱི་

ཀོག་པ་ཉྱིད་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་བཟླས་པའྱི་ངེས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་འདྱིར་ལོ་བཞྱི་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་

དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གྱི་རོར་བཟླས་དང་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

སོ་སོ་དང་སྔགས་དོན་གཉྱིས་ལྷན་ཅྱིག་གྱི་རོར་བཟླས་ནྱི་སྔགས་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་

ཡྱི་གེ་རྣམས་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་ཕེང་ཐག་ལྟ་བུར་བས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པའྱི་རོར་བཟླས་སུ་གསུངས་པར་སྨྲས་ཏེ་དེ་ཡང་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་རོར་

བཟླས་སུ་ཞེ་བས་འདོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བར་མྱི་བེད་དོ། །དེ་

ལ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གྱི་བཟླས་པ་

ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལྟར་ནང་དུ་ཉྱིན་ཞག་ལྔས་སོང་ཕག་ལྷག་པའྱི་འབུམ་ཕག་

གྱི་བཟླས་པ་ཞེས་གསུངས་པས་གཞྱིའྱི་རོ་རེའྱི་བཟླས་པ་སེ། སྦང་གཞྱི་དང་རོར་

བཟླས་དངོས་གང་ལ་བ་བའྱི་ཡུལ་ལོ། །འདྱིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལྷ་མོའྱི་ཕེང་བའྱི་སྔགས་

ལ་ཆུ་སྲྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་། ཀའྱི་སེ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཉེ་བའྱི་བྱི་ལ་བ་ལ་སོགས་

པ་དགོད་པ་སེ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། དུས་སྦོར་གྱི་རླུང་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་དང་

ལྷ་མོ་དེ་དང་དེའྱི་རླུང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མཐུན་པར་བས་པའྱི་སྒོ་ནས་དུས་སྦོར་

དེ་དང་དེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་ན། ལྷ་མོ་དེ་དག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའྱི་

ཁམས་སུ་བཞག་པའྱི་ཕེང་སྔགས་བཟླས་ཏེ་དེ་ནྱི་རོར་བཟླས་མཚན་ཉྱིད་པའྱི་སྱིན་

བེད་ཡྱིན་པས་རོ་རེ་བཟླས་པ་ཞེས་བའོ། །གལ་ཏེ་ཕེང་སྔགས་དོན་གཉྱིས་དང་རླུང་

དབེར་མེད་དུ་སྦར་བའྱི་རོགས་རྱིམ་པའྱི་རོར་བཟླས་བེད་ན་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བ་མེད་

ཀྱི་རྒྱུད་སེའྱི་ལྷ་ཇྱི་སྙེད་པའྱི་སྙྱིང་པོའྱི་རོར་བཟླས་བ་རྱིགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་

ཕྱིར་དང་ཛཱི་རོ་རེ་མའྱི་ཕེང་སྔགས་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་རྣམས་རླུང་ལྡང་འཇུག་

གནས་གསུམ་དང་སྦོར་བ་ཡང་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔ་མ་འདོད་པར་ནུས་པ་ཡང་

མྱིན་ཏེ། རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པ་ལ་སོགས་པས་ཡྱི་གེ་གསུམ་གྱི་རོར་བཟླས་ལས་ལུགས་

འདྱི་ལ་མ་བཤད་ཅྱིང་འདུས་པའྱི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བར་ཡྱི་གེ་གསུམ་དང་ཧཱུཾ་

ཧོའྱི་རོར་བཟླས་ཙམ་ལས་གཞན་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། དེ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་
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ཡྱིན་པ་འོག་ཏུ་ངེས་དོན་རོགས་རྱིམ་གྱི་རོར་བཟླས་ཀྱི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་ལ། 

རླུང་སྔགས་ཕེང་བ་དང་ཕེང་ཐག་ལྟར་བེད་པ་ནྱི་རོར་བཟླས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

མཐར་ཐུག་པ་སེ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་འདྱིའྱི་རོར་བཟླས་ཇྱི་ལྟར་བ་

བ་ནྱི་ཚིག་དོན་གྱི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །

འདྱིར་གསུངས་པ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་རོར་བཟླས་བཟླས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་དུས་ཚད་ལོ་བཞྱི་དང་ཟླ་བ་གཉྱིས་སོ། ཞེས་ཁ་ རང་། ཅྱིག་ཟེར་

རོ། །རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་བར། །རྒྱུད་ལས་རྣམ་

པ་གཉྱིས་བཤད་པ། །དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་བར་དང་པོ་སེ། །རབ་ཏུ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའོ། །དེ་

བཞྱིན་ཉྱིད་བར་ཞེས་བ་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྒ་ཡྱི་ཚིག །ཅེས་སོགས་སོ། །དེ་

གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དང་བཅས་པ་གསུངས་ནས། ཡང་། ཉྱིན་མཚན་ལྔ་ལ་འབུམ་

དང་ནྱི། །བརྒྱད་སོང་དག་གྱིས་ལྷག་"པའྱི།
1
ཞེས་འདྱི་དང་ཇྱི་བཞྱིན་མཐུན་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་། བཟླས་པ་སོང་ཕག་བརྒྱད་དང་ནྱི། །ཁྱི་ཕག་བཞྱི་དང་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཟླ་

བ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་ཕག་དྲུག །རླུང་གྱི་བཟླས་པས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན། །ཕེང་བས་མ་ཡྱིན་

བརོད་པས་མྱིན། ཞེས་སོགས་དང་། གང་དག་སྔགས་འདྱི་ནུས་མེད་པ། །བྱིས་པའྱི་

བོ་ལྡན་སྔགས་པ་རྣམས། །དེ་དག་ལ་ནྱི་ཕེང་བ་དང་། །རབ་ཏུ་བརོད་པ་བསན་པ་

ནྱི། །ཕྱི་རོལ་ལོངས་སྤོད་མངོན་འདོད་པའྱི། །སྔགས་པས་བསོད་ནམས་ཐོབ་ཕྱིར་

རོ། ཅེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། རྒྱས་པར་དེ་ཉྱིད་དུ་བལྟ་བར་བ་ཞྱིང་། ལུས་སོགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣བ༦ན།  པའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༦ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༥༠ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༢ན༦ན།  པ་འྟོ།
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དག་བེད་དུ་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་ལྔ་དང་ལྔ་བརྒྱ་གང་ཡྱིན་མ་གསུངས་སོ། །ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སོ་བརྒྱད་པ་འདྱིའྱི་དོན་དང་དོན་དུ་བཤད་པ་ན་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་བཟླས་པ་

ཇྱི་ལྟར་བ་བ་སེ་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཅྱིང་། ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་ན་རོགས་རྱིམ་གྱི་

རོར་བཟླས་སོན་པ་ནྱི་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་སོ། །

དང་དོན་གྱི་བཟླས་པ་དེ་ཡང་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པ་དང་སྦར་ན་སྒྲུབ་

ལེ་ལས་བསྣུན་པ་དང་དབབ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྤྱིའྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུངས་

པ་ལྟར། འདྱི་ཡང་སྔགས་སྤྱིའྱི་བཟླས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕེང་སྔགས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་

ཁོ་ནའྱི་སྒོས་ཀྱི་བཟླ་ཚུལ་སོན་པར་མྱི་བཟུང་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་བཟླས་བའྱི་སྔགས་ལ་

མང་ཉུང་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་པས་རོར་བཟླས་ཀྱི་དུས་ཚོད་"སན
1
་པ་ལ་སྦོར་བ་ཡང་

འགྲྱིག་པར་མྱི་སེམས་སོ། །མ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་སབས་སུ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

གསལ་བའྱི་མཁའ་གསང་གཉྱིས་དྷཱུ་ཏྱི་དང་བཅས་པའྱི་ནང་དུ་སྔགས་ཕེང་འཁོར་ལོ་

ལྟར་འཁོར་བའྱི་བཟླས་པ་བ་བར་ཚད་ལྡན་མང་པོས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ། ཇྱི་ལྟར་བཟླ་བའྱི་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་ཁྱིམ་

སོ་སོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་དང་ཕེང་སྔགས་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། བཟླས་པའྱི་

དམྱིགས་པ་དང་དུས་ཚད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་

པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་རྒྱུ་བའྱི་དབེ་བ་ལ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༦བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༤༢བ༥ན།  སན     བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༥ན།  བསན
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འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་འགྲོ་བ་རྱིས་དྲུག་ལ་མཁའ་འགྲོ་དང་མཁའ་

འགྲོ་མ་རྣམས་གནས་པ་རྒྱུ་བའྱི་དོན་ནྱི་དབུགས་ལ་བས་པ་ན་གཞྱིའྱི་རོར་བཟླས་

ཡྱིན་པ་སྔར་ཡང་བཤད་ལ་ལྷ་ཕོ་མོའྱི་དབང་དུ་བས་ན་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་དང་

སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་བ་སེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་དང་སྦར་ནས་

བཟླས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དམན་པའྱི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་དང་སྦར་ནས་བཟླས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལྷ་མོའྱི་ཕེང་བའྱི་སྔགས་ལ་ཅེས་པ་ནས། འཕོ་བ་

བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བཟླས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་ས་སེ། 

"ཧ
1
་ཀྵཿ ཅེས་པ་ཤོང་འགྱུར་ལ་འཆད་ཅེས་ རང་སོགས། ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ༀ་བཛྲ་ན་བཀ
ལཱ
�་བཛྲེ་གྷྱི་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་སའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཕེང་བའྱི་སྔགས་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོར་དབུགས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་གྲངས་བཟླས་པར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཐབས་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་དེས་ན་ས་བོན་གཉྱིས་པ་མེད་དོ་ཅེས་སོགས་ལ་སྙྱིང་པོའྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

དང་དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ་གཙོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ་བསན་ཅྱིང་ལྷ་མོ་དེ་དག་གྱི་

ས་བོན་ནམ་མྱིང་ལས་གཞན་པའྱི་གཙོ་བོའྱི་ས་བོན་ནམ་མྱིང་མེད་དོ། ཅེས་པའྱི་

དོན་ནོ། །དུར་ཁོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་དེ་དག་གཙོ་བོའྱི་ཡུམ་དུ་འདོད་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་

མོར་འདོད་དགོས་སམ་བརྟག་གོ ། སེངྒེའྱི་ཁྱིམ་གྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལལཱ�་བཛྲེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤བ༡ན།  ཧ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༥༡ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༣ན༤ན།  ཧཾ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བྷྱི་བཛྲའྱི་ཕེང་སྔགས་ལ་ཤོང་འགྱུར་དུ་ༀ་ཀརྨེ་ན་དྱི་ཡ་བྱི་ཤ་ཡ། ཅེས་པ་ལ། པཉྩ་

ཆད་པ་ནྱི་རྒྱ་དཔེའྱི་སྐོན་ནོ་ཞེས་ རང་། ཟེར་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་སད་དོད་དང་དོན་

ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་ཤྱིང་གོ་ཡང་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་བགྲང་ཕེང་མེད་ཅྱིང་སྔགས་ངག་ཏུ་བརོད་པ་མེད་དེ། དབུགས་

འཇུག་པ་དང་ཅེས་པ་ནས། མ་ནྱིང་གྱི་བཟླས་པའྱི་རྱིམ་པའོ། ཞེས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མའྱི་རང་བཞྱིན། ཅེས་པ་ནྱི་གཞྱི་དུས་སུ་

རོ་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་བཟླས་པའྱི་དུས་སུ་དྷཱུ་ཏྱི་ནས་འགྲོ་འོང་བེད་པར་

དམྱིགས་པ་ངེས་པར་དགོས་ལ། དངོས་སུ་རོ་རྐང་ལ་རྒྱུ་ཡང་དམྱིགས་པས་སྔ་མ་

ནས་རྒྱུ་བར་མོས་ནས་བེད་པ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་ དོལ་སོགས། མཐུན་དང་

ལུགས་མྱི་མཐུན་ནྱི་སྔ་མ་དག་གཙུག་ཏོར་ནས་ལྟེ་བའྱི་བར་དུ་འོང་བ་ན་ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པ་ལུགས་མཐུན་དང་ལྟེ་བ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྱི་བར་འགྲོ་བ་ས་ལ་སོགས་

པ་ལུགས་མྱི་མཐུན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀྱི་ཁྱིམ་དང་གནས་དང་ཡྱི་

གེའྱི་སེ་པ་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ལུགས་མཐུན་ལུགས་མྱི་མཐུན་དུ་མ་གསུངས་

པ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །ལུས་དག་པ་སོགས་གསུམ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་དག་པའྱི་དོན་

དུ་བེད་ཅྱིང་དེ་རེ་རེ་ལ་ཉྱིན་ཞག་ལྔ་བརྒྱ་པ་རེ་རེ་དགོས་ལ་བསོམས་ན་ལོ་བཞྱི་དང་

ཟླ་བ་གཉྱིས་ཡྱིན་པས་འགྱུར་ཡང་གྱི་ཇོ་དང་རྨ་སོགས་ལས་དེ་ལྟར་ཉྱིན་ཞག་བརྒྱ་

ཕག་བཅོ་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་དབུགས་གཡོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ཀྱི་

ཤོང་འགྱུར་འདྱིར་ཉྱིན་ཞག་ལྔ་བརྒྱར་བས་པ་རྒྱ་དཔེ་ནོར་བ་ལས་བསྒྱུར་བའོ་ཞེས་

སྔ་མ་རྣམས་ཕལ་ བུ་དོལ། ཆེར་མཐུན་པར་སྨྲ་ལ། དབུགས་གཡོ་བ་མེད་པ་རླུང་བུམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ཅན་ཐོབ་པ་ལ་བཤད་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་སོམ་འབྱུང་ལས། བུམ་པ་ཅན་སྔར་ཤེས་བས་

ནས། །བདག་ཉྱིད་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ཏེ། །ལག་པ་ལན་གསུམ་"མཉེས
1
་ནས་ནྱི། །དེ་

ནས་ལན་དྲུག་སེ་གོལ་བརབ། །ཇྱི་སྲྱིད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ། །དེ་སྲྱིད་བུམ་པ་ཅན་བ་

སེ། །སུམ་འགྱུར་མཆོག་གྱིས་གཞོམ་པར་ནྱི། །བརྒྱད་ལྷག་པ་ཡྱི་བརྒྱ་ཙམ་མོ། ཞེས་

གསུངས་ལ། དེ་འད་བའྱི་བུམ་པ་ཅན་གྲུབ་པ་དང་སྲོག་རྩོལ་མཐར་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བར་མྱི་བ་ཞྱིང་རོར་བཟླས་ལ་བུམ་པ་ཅན་ཞེས་གསུང་བ་ནྱི། དེ་གཉྱིས་རླུང་

འབྱུང་འཇུག་མྱི་བེད་པར་འད་བའྱི་དོན་ནོ། །

བུམ་པ་ཅན་སྤྱི་ཙམ་གྱི་འབས་བུ་ལ་མངོན་ཤེས་ལྔ་འབྱུང་བར་མ་ངེས་ཀང་

བཟླས་པ་འདྱི་ལྟ་བུས་དངས་པའྱི་བུམ་པ་ཅན་གྱི་མྱིང་ཅན་རོར་བཟླས་ཁད་པར་བ་

ལ་མངོན་ཤེས་ལྔ་འབྱུང་བའམ་ཡང་ན་འདྱིས་དངས་པའྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་"དབུས
2
་

ལ་དགོངས་པར་མངོན་ལ་སྔ་མ་དག་ཅང་མ་སྨྲའོ། །སབས་འདྱི་རྣམས་སུ་དང་ངེས་

ཀྱི་རོར་བཟླས་སེལ་མར་འབྱུང་བས་སོ་སོར་མ་འདེས་པར་ཕེད་པར་བ་སེ། བསྐེད་

རྱིམ་གྱི་ཡྱིད་བཟླས་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྲོག་རྩོལ་དུ་མ་སྨྲ་ཞྱིག །

གཉྱིས་པ་ལྷ་མོ་རྣམས་དབུ་མའྱི་དབུགས་དང་སྦར་བ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་

དོན་དང་། ངེས་དོན་གྱི་རོར་བཟླས་བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༥༢ན༣ན།  མཉེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༢ན།  མཉེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༥ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༥༢ན༦ན།  དབུས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༤ན།  དབུཌ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་དབུགས་རྣམས་དང་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། ལ�་སོགས་དབངས་

བརྒྱད་གང་དག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་བརོད་པར་བ་སེ། དེས་ན་འདྱིར་མ་བྱིས་

སོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་འདྱིར་ཐོད་པ་རྣམས་སུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དཔའ་བོ་རྣམས་ཀང་

ངོ་ཅེས་པ་ལ། དབུ་མའྱི་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་ཀྱི་གྲངས་དང་ལྷ་མོའྱི་གྲངས་དག་པ་

སྦོར་བའྱི་ཚེ་ལྷ་མོའྱི་དག་པ་ལས་གཞན་པའྱི་ཐོད་པ་དང་དཔའ་བོའྱི་དག་པའྱི་གྲངས་

མྱི་སྦོར་ཏེ། དེ་གཉྱིས་གྲངས་མྱི་མཚུངས་ཤྱིང་ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོད་པ་བརྒྱད་ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་སྦར་རོ། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག་

སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དོ་ཅེས་པར་འདྱིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་

བརྒྱད་ཀང་བསྡུའོ་ཞེས་དང་། གསང་བ་དང་ལྟེ་བ་གཉྱིས་ཀ་སའྱི་འཁོར་ལོར་བེད་

དོ། །གཞན་ རང་། དག་བརྒྱད་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་པོ་

རྣམས་ལའོ། ཞེས་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚོན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ལྷ་མོ་

བརྒྱད་བསན་ཏེ། གསང་གནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་དག་པ་སྦར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། 

ཞེས་སྨྲ་བའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་མ་ལེགས་སོ། །ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་འདྱིར་དབུ་མའྱི་རླུང་

ལས་ཐོད་པ་རྣམས་སུ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་

དཔའ་བོ་རྣམས་ཀང་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབུགས་

བཞྱི་ལ་ཐབས་ཤེས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་དབུགས་བཞྱི་པོ་ཡང་ནུས་མ་དང་སྦོར་བ་

མྱི་རྱིགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཇྱི་ལྟར་སེམས། བརྒྱད་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པ་དུར་

ཁོད་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལའོ། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ང་དྲུག་པ་ཚན་པ་གཅྱིག་བཤད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་གསང་བ་དང་ཞེས་སོགས་ཞེ་བརྒྱད་སའྱི་བུག་པ་

གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དེ་ང་དྲུག་ཚན་པ་གཅྱིག་བཤད་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་

ན། ཕལ་ཆེར་གྱིས་ནྱི་རྟོག་དཔོད་མ་ཞུགས་པར་སང་ལ། 

ཁ་ དོལ་འབང་སག ། ཅྱིག་དག་པ་ལུགས་གཉྱིས་སུ་བས་ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། 

ཞེས་སྨྲ་ཡང་དེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་གསང་བའྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་ཀྱི་ཞེ་

བརྒྱད་ཚན་པ་གཉྱིས་མྱི་བཟློས་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྨྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་

དབུ་མའྱི་དབུགས་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་སྦོར་བའྱི་སབས་སུ་ས་བུག་གཉྱིས་སོགས་ཀྱི་

དབུགས་ཀྱི་དག་པ་སྦོར་བ་མ་འབེལ་ཏེ། དབུགས་དེ་དག་དབུ་མའྱི་དབུགས་མྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། འདྱི་ནྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱད་ཚན་གྱི་དབུགས་ལ་ཡང་

ཚུལ་དེ་འད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ད་ལྟ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བཞྱིན་པ་མྱིན་ཀང་དང་པོ་"རྒྱུན
1
་

པའྱི་དབུགས་ཀྱི་འཕོ་"
2
ཡྱིན་པས། དེ་ལྟར་བཞག་ལ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ངེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཐུན་བཞྱིའམ་བརྒྱད་ཀྱིས་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་བརྟན་པའྱི་སྲོག་རྩོལ་དུ་གྱུར་པ་དང་སྔར་བཤད་པའྱི་བུམ་པ་ཅན་གྱི་གནས་

སབས་སུ་གྱུར་པ་སྲྱིད་པར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རྣལ་འབོར་པས། ཞེས་པ་ནས། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་བཟླས་པ་ཞེས་བརོད་པར་བ་སེ་སྲོག་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༥༣བ༡ན།  རྒྱུན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༣ན།  རྒྱུད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༥༣བ༡ན།  -པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༥ན༣ན།  +པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། དེ་ཡང་ཡྱི་གེ་གསུམ་གྱི་གདངས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་པ་

གསུམ་གྱི་རང་གདངས་སུ་ཤར་བ་ནྱི་མྱི་ཕེད་པའྱི་ཡན་ལག་སྲོག་དང་ལྡན་པའྱི་ཡྱིད་

ཀྱི་བཟླས་པ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་སབས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་རོགས་རྱིམ་རྣལ་འབོར་

ཆེན་མོའྱི་བཤད་པར། མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་བཞྱིན་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་རླུང་ཕེང་ཐག་ལྟ་

བུ་དང་རླུང་གྱི་གདངས་རྐང་པ་དོན་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྔགས་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་གདངས་སུ་

ཤར་བ་མེ་ཏོག་རེ་རེ་བ་ལྟ་བུར་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡྱིག་འབྲུའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀྱི་

གཟུགས་ཅན་དུ་སོན་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་ཕེང་བ་དང་ཕེང་ཐག་གྱི་བཤད་པ་ནྱི་

འགྲེལ་ཆེན་དུ་དང་དོན་གྱི་སབས་སུ་གསུངས་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་དེས་རོགས་རྱིམ་གྱི་

རོར་བཟླས་ལ་འཁྲུལ་བ་བསྐེད་ཀྱིས་དོགས་ནས་རེ་བཙུན་བ་མས་དེ་ལྟར་གསུངས་

སོ། །རོགས་རྱིམ་འདྱི་ལྟར་ན་ཕེང་སྔགས་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་རོགས་རྱིམ་གྱི་རོར་བཟླས་

ཀང་བཞེད་པ་ལྟར་སང་བས་དེ་ལྟར་ན་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་དོགས་པ་དག་གྱི་མཐའ་

ཆོད་པའྱི་ལན་གདབ་དགོས་ཤྱིང་ལག་ལེན་ལ་བཏབ་སེ་བསྒོམ་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་

ཡང་དཀའ་བར་སང་བས་དཔད་པར་བའོ།༣༧།

གཉྱིས་པ་སྤོས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་རྣམ་དག་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གདན་

གྱི་དག་པ་བཤད་པ། ཞལ་གྱི་དག་པ་བཤད་པ། རྒྱུད་ཀྱི་དག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། འཁོར་ལོ་སོ་སོའྱི་གདན་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། གཙོ་བོའྱི་གདན་

གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། འདུས་པ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་གདན་གྱི་དག་པ། སོམ་པ་ཆུང་བའྱི་

གདན་གྱི་དག་པ། སོམ་པ་ཆེ་བའྱི་གདན་གྱི་དག་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྱི་གདན་གྱི་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕྱི་དང་ནང་དུ་ལྷའྱི་གདན་གྱི་དག་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

ཟླ་བ་དང་ཁུ་བ་དང་ཉྱི་མ་དང་རྡུལ་ལོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་གལ་ཏེ་འཁོར་མེད་པས་

དཔའ་བོ་གཅྱིག་པར་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ལྷ་དགུ་མ་སོགས་ཀྱི་གདན་འཆད་པའྱི་

སབས་སུ་དཔའ་བོ་གཅྱིག་པའྱི་གདན་འཆད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་འབེལ་ཞེ་ན། དཀྱིལ་འཁོར་

ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཚེ་ལྷ་དགུ་མ་སོགས་ཡྱིན་ཡང་དང་པོ་སྦོར་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚེ་དཔའ་བོ་

གཅྱིག་པ་ཡང་འོང་བས་སྐོན་མེད་ཅེས་སྨྲ་དགོས་ལ་འཆད་པ་པོ་གཞན་དག་ཅྱི་ཡང་

མྱི་གསུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་འདུས་པ་དྲུག་ལས་ཐོག་མར་ལྷ་སྐུའྱི་གདན་གྱི་ཚུལ་གཉྱིས་

ལས་དང་པོ་འཆད་པ། ཁམས་ལྔ་པོ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཅེས་པ་

ནས། ཁམས་བཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་གདན་ཏེ་

ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་སྤན་སོགས་བཞྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་གཙོ་མོ་དང་རྣམ་སང་གཉྱིས་

ཏེ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་དང་ཟླ་བའྱི་ཆོས་ལས་རྣམ་

པར་སང་མཛད་དཀར་པོ་ཞེས་པས་ཏེ་དྲུག་གྱི་ཟླ་གདན་དང་རྱིན་འབྱུང་སང་མཐའ་

དོན་གྲུབ་གསུམ་གྱི་ཉྱི་གདན་གསུམ་སེ་དགུའམ། ཡང་ན་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་མེ་ལྕེའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཉྱི་མའྱི་གདན་ནོ་ཅེས་པ་ནས་མངལ་དུ་སྐེས་པའྱི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་ལ་ཡང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་

བར་ཏེ་འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཉྱི་མའྱི་གདན་ནྱི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་

པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པ་ཞེས་པའྱི་གསུང་ལས་སོ། ཞེས་

འབྱུང་ཡང་དེའྱི་དོན་ནྱི། ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་སོ་སོར་ཕེ་བ་ན་ཡེ་ཤེས་ཐབས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ་དེ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་ཉྱི་གདན་སོགས་བཞྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །ཁ་ རང་། ཅྱིག་

འབྱུང་བ་བཞྱི་དག་པའྱི་ལྷ་མོ་བཞྱི་ལ་ཟླ་གདན་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རྣམ་སང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་

ལྕེའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མའྱི་གདན་དོན་ཞེས་ཟེར། དེ་ལྟར་ན་སྤན་སོགས་བཞྱི་རྣམ་

སང་དང་ལྔའྱི་ཟླ་གདན་ལྔ་དང་རྱིན་འབྱུང་སོགས་གསུམ་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་བཞག་སེ། དེ་གསུམ་ཉྱི་མའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པས་གསུམ་དང་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་

སོབས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་གཙོ་བོའྱི་ཉྱི་གདན་དང་བཞྱི་སེ་གནད་དགུ་ཡྱིན་ལ་ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྱི་གདན་འཆད་པ་ནྱི། སར་ཡང་ཁོ་བོའྱི་གདན་བཞྱི་སེ། ཅེས་

པ་ནས། བཅུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འདུས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ནོར་འཕེལ་

འགྲྱིབ་གཉྱིས་བུ་ལོན་འཕེལ་འགྲྱིབ་སེ་བཞྱིའྱི་ཁོ་བོ་བཞྱི་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་སྒོ་བཞྱིའྱི་ཁོ་

བོ་སེ་ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཟའ་བདུན་པོ་ཉྱི་མའྱི་གདན་རྣམས་

དང་། ཅེས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འདུས་པའོ་ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་མཁས་ རང་། པ་དག །ལྷ་བཅུ་དགུ་མ་ལ་ཉྱི་གདན་བདུན་ཟླ་གདན་བཅུ་གཉྱིས་

ནྱི་རྱིན་འབྱུང་སང་མཐའ་དོན་གྲུབ་གསུམ་སྒོ་བ་ཁོ་བོ་བཞྱི་སེ་བདུན་ཉྱི་གདན་གཙོ་

བོ་དང་རྣམ་སང་གཉྱིས་ཡུམ་བཞྱི་སེམས་མ་དྲུག་ནྱི་ཟླ་གདན་ནོ། །ལྷ་ཉེར་ལྔ་མ་ལ་

གཤེགས་པ་བཞྱི་སེམས་དཔའ་དྲུག །ལྷོ་དང་ནུབ་ཀྱི་ཁོ་བོ་གཉྱིས་ཏེ། བཅུ་གཉྱིས་

ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་གནམ་སོང་བཅུ་གཉྱིས་དག་པའྱི་ཉྱི་གདན་གཤེགས་མ་བཞྱི་སེམས་

མ་དྲུག་ཤར་དང་བང་གྱི་ཁོ་བོ་གཉྱིས་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཉ་བཅུ་གཉྱིས་དག་པའྱི་ཟླ་

གདན་བཅུ་གཉྱིས། གཙོ་བོ་ལ་ཟླ་ཉྱི་གང་རུང་གྱི་གདན་ཏེ་ཉེར་ལྔའོ། །དེའྱི་སེང་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མཚམས་བཞྱི་སེང་འོག་གྱི་ཁོ་བོ་དང་དྲུག་དབུས་ཀྱི་ཁོ་བོ་དང་བདུན་བསན་པས་སོ་

གཉྱིས་སོ། །འོ་ན་ད་ལྟའྱི་འཕགས་ལུགས་ལ་སེམས་མ་ལྔ་དང་ཁོ་བོ་བཅུ་ལས་མྱི་

འདུག་པས་བསལ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། སེམས་དཔའ་ལ་འཇམ་དཔལ་དང་བམས་པ་

གཉྱིས་ལྷག་ཡོད་པས་དེ་དག་ལུས་བསམ་དང་རྣམ་དག་གྱི་སྒོ་ན་གནད་ཅྱིག་ཏུ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུང་ཡང་སོ་གཉྱིས་མ་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་དེ་གཉྱིས་རྱིགས་

མྱི་གཅྱིག་པས་འགལ་སོང་དགོས་པ་མྱིན་ནོ། །

ཁ་ དོལ་ཕོགས་རོར། ཅྱིག་རྒྱ་དཔེ་ལ་ད་ཤ་ཀྲོ་དྷ་ཞེས་པ་ཁོ་བོ་བཅུའྱི་སད་དོད་

སང་ཞྱིང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་འབེད་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་བོ་བཅུ་གཅྱིག་

ཏུ་བས་པ་ནྱི་སྔར་བསན་པ་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་ཅེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་རྱིགས་

ཏེ། རྒྱ་དཔེ་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་ཤྱིང་ལུགས་སྔ་མས་

དབུས་ཀྱི་ཁོ་བོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཞེ་སང་རོ་རེའྱི་དབང་དུ་བས་པར་མངོན་ལ། དེ་ལྟར་ན་

ཁོ་བོ་བཅུ་གཅྱིག་འོང་ཞྱིང་འགྱུར་སྐོན་དུ་ཡང་དེའྱི་ཕྱིར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཡབ་ཡུམ་

སོ་སོར་འབེད་མ་ཤེས་པ་དང་སྔར་བསན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོན་ཡང་ག་ལ་

ཡོད། དེས་ན་ལུགས་སྔ་མ་ལེགས་ལ་དེས་ཚིག་དོན་ཡང་གོ་བར་ནུས་སོ། །ལྷ་སོ་

བཞྱི་མའྱི་གདན་འཆད་པ་ནྱི་སར་ཡང་མཉམ་དང་མྱི་མཉམ་གནས་ལ། ཅེས་པ་ནས། 

སུམ་ཅུ་རྩ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འདུས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ནང་ལེར་སོ་གཉྱིས་

མའྱི་སེང་དུ་མཆོག་གྱི་དབང་པོ་དང་དགའ་བ་རོགས་པར་བསན་རྒྱུར་གསུངས་ཤྱིང་

སྔར་ཚིགས་བཅད་ཉེར་གཉྱིས་པར་ཉྱི་མ་རྱི་བོང་ཅན་རྣམས་ཞེས་གསུངས་པས་

ཉྱི་མ་སྲོག་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ཛམྦྷ་ལའྱི་ཉྱི་གདན་དང་ཟླ་བ་རླུང་ནང་དུ་འོང་བ་དེའྱི་ཡུམ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གྱི་ཟླ་གདན་དུ་རྱིགས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་དབང་

གྱི་རྒྱུད་དུ། གཙོ་བོ་ཡང་ན་ཁ་སྦོར་ལ། ཞེས་གསུངས་པས་ཡང་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་སོ་སོར་བགྲང་ཞྱིང་ཛམྦྷ་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཅྱིག་ཏུ་བས་ཏེ་འདྱི་ནྱི་ཚིགས་བཅད་

ཉེར་གཉྱིས་པར་ཡང་འད་ལ། པདྨ་གདན་ཅན་གྱི་གྲངས་ཀྱི་སབས་སུ་ཡང་དན་པར་

བའོ། །ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དྲུག་སེ་ཅེས་པ་ནས། འདུས་

པ་དྲུག་གོ་ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་དོན་བསྡུ་བའོ།༤༠། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སོམ་པ་ལ། 

ཅེས་པ་ནས། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་སོམ་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་དེ་རྣམས་ལ་གསུམ་

ནྱི་སྙྱིང་པོའྱི་པདྨའྱི་འདབ་མ་གསུམ་ལའོ། །སྙྱིང་པོའྱི་འདབ་མའྱི་རོ་གདན་གཅྱིག་

སོང་བའྱི་ལྷག་གྱི་རོ་གདན་གསུམ་གྱི་དག་པའོ། །རྩྱིབས་ཞེས་པ་ནྱི་རྟེན་ནོ་ཞེས་པ་

རྩྱིབས་ཀྱི་སེང་དུ་རོ་གདན་གནས་པའོ། །ལྷག་མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་སར་ཡང་སྔ་མ་ཟླ་རྐང་དང་ཕྱི་མ་ཉྱི་མའྱི་རྐང་པ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་

དབེ་བས་རྐང་པ་ཉྱིས་འགྱུར་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་སོམ་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལ་རོགས་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་སེ་ཅེས་པ་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་རོལ་དང་གཞན་ལ་ཡང་གྲུབ་བོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་

དག །ལྷ་ཞེ་གསུམ་མ་ལ་ཡུམ་བཞྱི་སེམས་མ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་

ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཉ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཟླ་གདན་སངས་རྒྱས་གསུམ་བང་སེམས་བཅུ་དྲུག་

སེ། བཅུ་དགུ་ལ་གནམ་སོང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྱི་གདན་བཅུ་གཉྱིས། གཟའ་བདུན་གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཉྱི་གདན་བདུན། སངས་རྒྱས་གཅྱིག་ཁོ་བོ་བཅུ་སེ་བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཉྱི་རྐང་བཅུ་གཅྱིག་

གྱི་ཉྱི་གདན་བཅུ་གཅྱིག་སེ་ཞེ་གཉྱིས། གཙོ་བོ་ལ་ཉྱི་ཟླ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་གདན་ཏེ་

ཞེ་གསུམ་མོ། །

ཡང་ན་ཁོ་བོ་བཅུ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སང་དང་བཅུ་གཅྱིག་ལ་བསམ་པའྱི་དབེ་

བས་ཟླ་གདན་བཅུ་གཅྱིག་སེ་ཉྱི་རྐང་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་ཟླ་བའྱི་ཡང་རྐང་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་སེང་དུ་ལྷ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉྱི་ཟླ་གཉྱིས་བསན་པས་ཞེ་ལྔ་མའོ། །དེའྱི་སེང་དུ་

ཉྱི་མའྱི་རྐང་པ་ནོར་དང་། བུ་ལོན་འཕེལ་འགྲྱིབ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཏེ་བཞྱི་དག་པས་སྒོ་བ་

བཞྱིའྱི་ཉྱི་གདན་བཞྱིའམ་ཡང་ན་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་གདན་བཞྱི་སེ་ཉྱི་རྐང་གྱི་

ནོར་དང་བུ་ལོན་འཕེལ་འགྲྱིབ་ནྱི་ཟླ་རྐང་གྱིའང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུང་བའྱི་

གཞན་རྣམས་ལེགས་ལ་ལྷ་ཞེ་གསུམ་མ་ལ་བསམ་པའྱི་དབེ་བས་ཟླ་གདན་བེད་

པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་པ་ནྱི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་གདན་བེད་པ་འགྲེལ་པའྱི་དགོངས་པར་

མངོན་ཏེ་ཁོ་བོ་བཅུ་རྣམ་སང་སེ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་མ་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་གནམ་སོང་བཅུ་གཉྱིས་ལ་ཉྱི་ཟླ་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བའྱི་དོན་གྱིས་ཟླ་

གདན་འཇོག་ནུས་ཤྱིང་གཟའ་བདུན་ལ་ཡང་བསམ་པའྱི་དབེ་བས་ཟླ་གདན་འཇོག་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཁོ་བོ་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་འདུས་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་དང་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་གཙོ་བོའྱི་གདན་གྱི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ནྱི། མྱི་འཕོགས་པའྱི་རྒྱུད་དུ་

གཏོགས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་དེ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོའྱི་གདན་ནྱི་ཉྱི་ཟླ་རྐང་པ་རེ་རེ་བར་བེད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་དང་། ཉྱི་ཟླ་ཁ་སྦོར་དུ་བེད་པ་གདམ་ང་ཅན་ཡྱིན་པ་ལས་དང་པོ་ལྟར་ན། གཟུགས་

མེད་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་དག་པས་ཉྱི་མའྱི་

སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་ཟླ་བ་ལ་འགྱུར་

བའོ། ཞེས་མྱི་བསྐོད་པ་དང་དྲུག་པའྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་གདན་བཤད་ནས། གཙོ་བོ་

འཕོ་བའྱི་ཚེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་གཞན་བཞྱིའྱི་རྱིགས་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ནྱི་སྙྱིང་རེ་བདེ་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་

བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་ཏེ་ཞེས་པ་མེད་པར་རོགས་ཚིག་

སོས་ནས་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་ཤེས་རབ་དང་སྙྱིང་རེའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ་གཙོ་

བོ་ཡང་ན་ཁ་སྦོར་ལ་ཞེས་པ་ནྱི་ཅེས་པའྱི་འགྱུར་ ཇོ། ལྟར་ལེགས་ལ་ཞེས་གྲུབ་བོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །ཁ་ རང་། ཅྱིག་ཐབས་གཙོ་བོ་ནྱི་གཟུགས་མེད་

པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་ཆོས་ཅན་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་སོམ་ཆེན་གྱི་གཙོ་བོ་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀར་དངོས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་འདྱིར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་འཆད་པའྱི་སབས་དང་སྦར་བ་ན་འདུས་པ་དྲུག་ལ་

སོགས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དུས་འཁོར་དུ་བསན་པར་འགྲོ་ལ། དེ་ཡང་

གཙོ་བོ་མ་འཕོས་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་དམ་སྙམ་སེ་དཔད་དོ། །རྣམ་སང་གཙོ་བོར་

གྱུར་པ་ན་ཟླ་གདན་བཤད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རྱིན་འབྱུང་སང་མཐའ་དོན་གྲུབ་གསུམ་

གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ན་ཉྱི་གདན་བེད་པ་ཡང་གོ་བར་ནུས་སོ།༤༡།

གཉྱིས་པ་ཞལ་དང་ཕག་གྱི་དག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཞལ་གྱི་དག་པ་དང་། 

ཞལ་ཕག་གཉྱིས་ཀའྱི་དག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རླུང་ལ་སོགས་པ། ཅེས་པ་ནས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞལ་ནྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། གཅྱིག་ནྱི་ཟླ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལྔ་དག་

པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་ཡོན་ཏན་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་གསུམ་དག་པས་སོ། །དེ་

ལ་རླུང་གྱི་ཁམས་ལ་རེག་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཅེས་པ་ནས། གཙང་བེད་དང་གཅྱི་བ་

ཉྱིད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་གསུངས་སོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཁ་ 

རང་། ཅྱིག །ཤར་རླུང་ལ་རེག་བའྱི་ཞལ་གཅྱིག་དེ་ལ་ནུབ་ས་དྱི་རེག་རོ་གཟུགས་

ཀྱིས་འཁྱུད་པས་ཞལ་ལྔའོ། །ནུབ་ས་ལ་ཞལ་བཞྱི་དེ་ཤར་གྱི་ཞལ་གཅྱིག་གྱིས་

འཁྱུད་པས་ལྔར་འགྱུར་ལ་དེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་ན་ཞལ་བཅུར་འགྱུར་བས་

ཤར་ནུབ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་ཞལ་བཅུའོ། །ལྷོ་མེའྱི་ཡོན་ཏན་ཞལ་གཉྱིས། བང་ཆུའྱི་

ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱིས་འཁྱུད་པས་ཞལ་ལྔར་འགྱུར་ཞྱིང་བང་ཆུའྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་

ལ་ལྷོ་མེའྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁྱུད་པས་ཞལ་ལྔར་འགྱུར་ཞྱིང་དེ་གཉྱིས་ཕན་

ཚུན་འཁྱུད་པས་ཞལ་བཅུ་སེ་བང་དང་ལྷོ་ཕན་ཚུན་འདུས་པས་ཞལ་བཅུའོ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ་ཚིག་དོན་ལྷག་མ་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡོན་ཏན་གྱི་དག་པ་དང་། དུས་ཀྱི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གསུམ། ཅེས་པ་ནས། ཞལ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

གཉྱིས་པའྱི་འདུས་པའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ། མཁས་ རང་། པ་དག །ས་

སོགས་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཡོད་པས་

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་པ་ཡྱིན་ལ། ཤར་ནུབ་ཕན་ཚུན་ལུས་ལ་བསམ་པ་རབ་

ཏུ་ཞུགས་པས་ཞལ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་དེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་རབ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཏུ་འདུས་པས་ཞལ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷོ་བང་དང་སེང་འོག་

ལ་ཡང་འདའོ། ཞེས་གསུང་ལ། བཅུ་གཉྱིས་པོ་ཡང་ལུས་བསམ་གྱི་དབེ་བས་ཉེར་

གཉྱིས་སུ་འགྱུར་བ་གོ་ས་ཞྱིང་། ལྷ་གང་གྱི་གཡས་ཀྱི་ཕག་དང་པོའྱི་མཐྱིལ་དུ་རང་

གྱི་མཚན་མ་སོང་བ་དེའྱི་གནས་སུ་རོ་རེའྱི་མཚན་མ་འགྲོ་བ་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་

རོ་རེ་དངོས་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཕག་མཚན་གཉྱིས་སུ་ཕེ་ན་ལེགས་པར་མངོན་ལ། 

གཙོ་བོ་འཕོ་ཚུལ་ནྱི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་འདུས་པའྱི་མཐའ་དཔོད་ཆེན་མོར་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།༤༢། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་ཚོད་དང་ཉྱིན་མཚན་དང་ཞལ་ཕག་གྱི་གྲངས་སྦར་

བའྱི་དག་པ་དང་པོ་བཤད་པ་དང་། དུས་སྦོར་དང་སྐུ་མདོག་སྦར་བའྱི་དག་པ་

གཉྱིས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་དུས་ཀྱི་དབེ་བས་ཞལ་ལ་སོགས་པའྱི་དག་

པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་གཅྱིག་གོ །ཅེས་

པའྱི་བར་ཏེ། ཉྱིན་མཚན་གྱི་འཇོག་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་བགྲོད་པ་གཉྱིས་དང་དུས་སྦོར་གྱི་

དབང་གྱིས་གླྱིང་སོ་སོའྱི་ཐད་ཀའྱི་ཉྱིན་མཚན་རྱིང་ཐུང་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་

མཉམ་པོར་བ་བའྱི་དོན་ནོ། །གོང་འོག་ཏུ་ཉྱིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པའྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་

ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་ཕ་རྒྱུད་སོགས་སུ་བཞག་པ་འད་བར་དག་པ་འདྱི་ཡང་དབང་

རྟུལ་གྱི་ངོ་བོར་བཞག་པའྱི་དག་པ་ལུགས་གཅྱིག་གོ །ཞེས་པའྱི་ལྷག་"
1
གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༤ན།  -མ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༩བ༣ན།  +མ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དེའྱི་ཤེས་བེད་ཀྱི་"ཁུང
1
་དང་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་དག་པ་ལུགས་གཉྱིས་པ་གསུངས་པ། རྣམ་པ་གསུམ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། མཚན་མོ་མཉམ་པའྱི་དུས་ལའོ། ཞེས་པ་

དུས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་དག །སབས་འདྱིར་ཆུ་

སྲྱིན་བུམ་པ་ཉ་གསུམ་ཐུགས་རོ་རེ། ཀརྐ་ཊ་སེངྒེ་བུ་མོ་གསུམ་སྐུ་རོ་རེ། ལུག་གླང་

འཁྱིག་པ་གསུམ་གསུང་རོ་རེ། སྲང་སྱིག་གཞུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བཤད་པ་དང་

དབང་ལེའྱི་ང་དྲུག་པར། མ་རྱིག་འདུ་བེད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ། མྱིང་

གཟུགས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་རེག་པ་གསུམ་སྐུ་རོ་རེ། ཚོར་བ་སྲེད་པ་ལེན་པ་གསུམ་

གསུང་རོ་རེ། སྲྱིད་པ་སྐེ་བ་རྒ་ཤྱི་གསུམ་ཐུགས་རོ་རེར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཆུ་

སྲྱིན་ལ་སོགས་པ་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་གྲངས་བཞྱིན་དུ་མ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་དང་གནད་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

དེར་སེམས་ཅན་སྐེ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ། མ་རྱིག་པ་འདུ་བེད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་

མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པས་ཕ་མ་གཉྱིས་སྤོད་ཀྱི་བདེ་བས་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པ་དག་པའྱི་སྐུ་རུ་བཤད་ཅྱིང་། དག་པའྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་གནད་

གཅྱིག་པས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བས། མྱིང་གཟུགས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་རེག་པ་གསུམ་

ལུས་རོགས་པར་བེད་པ་ཡྱིན་པས་སྐུ་རོ་རེར་བས་པ་ལེགས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། འདྱིར་

ཞག་གཅྱིག་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་ཐུན་བཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་རོ་རེ་བཞྱིར་སྡུད་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༩བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༥༨བ༤ན།  ཁུང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༩བ༣ན།  ཁུངས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །ཡང་འདྱིར་ཆུ་སྲྱིན་དང་འཁྱིག་པ་དང་

སེང་གེ་རྣམས་ནག་པོ། བུམ་པ་དང་ལུག་དང་བུ་མོ་དང་སྱིག་པ་རྣམས་དམར་པོ། 

རྟ་དང་གླང་དང་ཀརྐ་ཊ་དང་གཞུ་རྣམས་དཀར་པོ། སྲང་སེར་པོར་བས་པ་ནྱི་འོག་

བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པར། ཆུ་སྲྱིན་བུམ་པ་ཉ་ལུག་གླང་འཁྱིག་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་

ཡེ་ཤེས་ཀར་སེང་བུ་མོ་སྲང་སྱིག་གཞུ། ཡེ་ཤེས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་མཁའ། ཞེས་བཤད་

པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་ཞྱིང་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ལེའྱི་དབངས་འཆར་གྱི་

སབས་དང་ནང་ལེར་རྩ་འཆད་པའྱི་སབས་དང་། སྒྲུབ་ལེར་ཚེས་ཀྱི་ལྷ་དང་ཁམས་

ལེར་དབངས་འཆར་གྱི་སབས་ནས་ཆུ་སྲྱིན་བུམ་པ་ནམ་མཁའ་ཉ་དང་ལུག་རླུང་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁ་དོག་དང་ཡང་མྱི་མཐུན་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། འདྱིར་ཡོན་

ཏན་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་པོ་རོ་རེ་བཞྱིར་བསྡུས་པའྱི་

རོ་རེ་བཞྱི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གསུམ་ཡོད་

པས་དེའྱི་ཁ་དོག་གྱི་བཀོད་པ་ཡྱིན་ལ། འོག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པར་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་

ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཆུ་སྲྱིན་ཀརྐ་ཊ་ལ་སོགས་པ་ལ་

བས་པ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་པ་མྱིན་གྱི་ཁམས་དྲུག་གྱི་དབང་དུ་བས་

ཤྱིང་། དེའང་ཕྱི་ན་ལྷོ་བགྲོད་བང་བགྲོད་གཉྱིས་ནང་དུ་ཡང་ཉྱིན་མཚན་གཉྱིས་གཞན་

ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཡོད་ལ་དེ་རེ་རེ་ཡང་ཁམས་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དེ་

ལྟར་བས་སོ། །ཡང་ཆུ་སྲྱིན་བུམ་པ་གཉྱིས་ནམ་མཁར་བས་པ་སོགས་ནྱི་ཕྱི་ལ་ལོ་

གཅྱིག་ལ་དུས་དྲུག །ནང་ན་གཡས་གཡོན་གྱི་ཚིགས་ལ་ཕེ་ན་ཚིགས་ཆེན་དྲུག་

གཞན་ལ་རྱིགས་དྲུག་ཡོད་ལ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་
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དེ་ལྟར་བས་སོ་ཞེས་གསུང་བ་ལེགས་པར་སང་ལ། རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཅེས་པ་

རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཅེས་པའྱི་ཟླས་དངས་པ་ཕ་རྒྱུད་ཡྱིན་ལ། དེ་འད་བའྱི་དབེ་

བ་གཉྱིས་པོ་གཙོ་བོ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ཡོ་གའྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་ཕག་མཉམ་པ་དང་མྱི་མཉམ་པ་འཁྱུད་པའྱི་རྣམ་དག་བཞག་པ་ལ་འགལ་

བ་མེད་པར་སེམས་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རྩེ་མོ་ལས། མངོན་འདོད་རྱིག་མ་སྡུག་གང་

ཡྱིན། །དེ་ལ་རྣལ་འབོར་པས་འོ་བ། །ལག་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེ་འགྱུར་བས། །དཔུང་པ་དམ་

དུ་བསམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ལ། འདུས་པའྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས་ཀང་། རྒྱུད་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབེ་བ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང་དབང་པོ་གཉྱིས་སྙོམས་འཇུག་གྱི་འཁྱུད་པ་སོགས་གཏན་ནས་མྱི་འཇོག་གོ །

ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་སྒ་སེམས་ལས་ཞེས་ཐོབ་པ་ལ་བདུན་པ་གནས་གཞྱིའྱི་

སེམས་ལ་ཞེས་བས་པ་སྒ་པ་དང་རྣམ་དབེ་མྱི་མཐུན་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ལ། ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ། བཟང་ངན་ཤེས་ཤྱིང་དུས་ཤེས་ལ། ཅེས་པ་ནས། 

ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་གཞན་ 

རང་། དག །བཟང་ངན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ངོ་བོར་ཤེས་པ་དང་དུས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བང་

ཆུབ་ཀྱི་སད་ཅྱིག་ཤེས་ལ་འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དོན་གྱིས་ཁབ་

པའྱི་ཁབ་བདག །ཅེས་སོགས་དང་། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་སྒོ་

ནས་ས་སྤོད་དང་མཁའ་སྤོད་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་དུས་ཤེས་དགའ་བཞྱིའྱི་སད་

ཅྱིག་ཟོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་པོ་ཤེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཉྱི་
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མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚིག་ཉོག་འགོད་མོད་ཅྱི་ཡང་མྱིན་ནོ། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག །རང་བཞྱིན་"གློ
1
་བུར་རམ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁད་པར་ཤེས་

པས་བཟང་ངན་ཤེས་ཤྱིང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དུས་མེད་པའྱི་དུས་ཤེས་ལ། འཁོར་འདས་

ཀུན་ལ་ཁབ་བདག་དམ་ཚིག་དྲུག་དང་བརྒྱད་སོགས་ཤེས་ཤྱིང་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་

པ་དུས་གཞན་ཤེས་པ་ཅེས་སོགས་འབེལ་མེད་ཀྱི་མུ་ཅོར་ཅྱི་ཡང་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་

ཚིག་གཞན་དང་དོན་གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་ལུང་འདྱི་དངས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱི་དུས་

དང་ནང་གྱི་དུས་གཉྱིས་དག་པ་སྦོར་བའྱི་ཆེད་དང་སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཤེས། ཅེས་

པ་དེ་འད་བའྱི་དག་པ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་བསམ་ངོ་ཙམ་དུ་བཞག་པའྱི་ཆེད་དུ་སེ་མཚན་

བརོད་ཀྱི་དུས་ཤེས་སྔ་མ་གཞན་དང་ཕྱི་མ་ནང་དང་སྦར་ནས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྒེག་རོར་གྱིས། བཟང་ངན་ནྱི་དགེ་མྱི་དགེ་དང་དུས་ཤེས་

པ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་འདུག་པའྱི་དུས་སོ། ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ནྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དུས་

སོ་ཞེས་སོགས་དང་། དམ་ཤེས་ནྱི་སྙྱིང་པོ་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་དང་། 

དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་དང་ལྡན་པ་དང་། དུས་ཤེས་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་

ཤེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཤེས་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་འབེལ་བའྱི་

དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གྲོལ་

གསུམ་ལ་མཁས་པ་པོ་ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང་བཤད་སྲོལ་ཆེས་མྱི་

མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་སབས་དང་མྱི་འབོར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དུས་ཤེས་སྔ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༠བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༥བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༦༠བ༡ན།  གྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༡ན༣ན།  བླྟོ
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མ་མང་འདས་དང་ཕྱི་མ་སེམས་ཅན་རང་སྦར་བ་དང་སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཤེས་པ་

དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་སོགས་ཤེས་པ་ལ་བཤད་པ་ལུགས་འདྱི་དང་མཐུན་ནོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་དག་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནྱི་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་ཕལ་ རང་ངམ་དོལ། ཆེ་བ་དག་རྣལ་འབོར་

མའྱི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤེས་ལ་སྦོར་བ་དང་། རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རབ་ཐབས་

ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔ་མ་སྔ་དོ་ཕྱི་དོའྱི་ཐུན་མཚམས་དང་། 

ཕྱི་མ་ཉྱིན་གུང་ནས་མཚན་ཕེད་ཀྱི་བར་དང་སྦར་བ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབེ་བ་དང་

རྒོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱི་རླུང་གྱི་ཟད་པར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རྒོད་པ་དང་། 

བལྟས་པ་དང་། ནུ་མ་ལ་རེག་པ་དང་ལག་པ་བཅངས་པ་དང་ཁུ་བའྱི་འཛག་བདེ་མོང་

བ་དང་སྦོར་ཞྱིང་དེ་དག་ཀང་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་དོན་དམ་གྱི་རྣམ་གཞག་

ཏུ་ཁས་ལེན་ཞྱིང་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོ་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། 

ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །ཞྱིབ་མོའྱི་བོ་ཅན་དུ་རློམས་ནས་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་དང་ལག་པའྱི་

འཛིན་པའྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་ནྱི་རྣལ་འབོར་ཡོ་གའྱི་རྒྱུད་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའོ། ཞེས་ཟེར་

རོ། །མཁས་ བུ། པ་དག །གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་རྒོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འཛག་

བདེ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་བག་ཆགས་རགས་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ཀྱི་

དངོས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་མཚན་ཉྱིད་ནས་གཟུགས་ཁམས་པ་འདོད་པའྱི་

འདོད་ཆགས་དང་བལ་བར་བཤད་པ་དང་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

གཞན་ དོལ་འབང་། དག །ཤེས་རབ་མ་ལ་བལྟོས་པའྱི་འཛག་བདེ་དང་། མ་

ལྟོས་པའྱི་སྒོ་ནས་འདོད་གཟུགས་ཀྱི་འཛག་བདེའྱི་ཁད་པར་འབེད་དོ་ཞེས་ཟེར་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རོ། །འགའ་ཞྱིག་གྱིས་རྣམ་སང་མངོན་བང་སོགས་སུ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་འཛུམ་པ་མཛད་

པ་ལ་སོགས་པ་དངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། བརོད་བ་དོན་དང་རོད་བེད་ཚིག་གྱི་

རྒྱུད་གང་ཡྱིན་སོགས་མྱི་འབེད་ལ། འདྱི་དག་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་

པ་དང་ཆགས་པ་བཞྱིའྱི་གཉེན་པོར་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་གསུངས་པར་མཁས་རྨོངས་ཐམས་

ཅད་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །ལུགས་དང་པོ་ནྱི་ཆེས་མྱི་འཐད་དེ། ཁེད་རང་

གྱིས་གོང་གྱི་ཚིགས་བཅད་དགུ་པའྱི་སབས་སུ་ཡུམ་གྱིས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའྱི་ཡབ་

གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཕ་རྒྱུད་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་འཇོག་བེད་དུ་སྨྲས་པ་

དང་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་ཡབ་ཀྱིས་གཙོ་བོ་མཛད་པ་དུས་

འཁོར་དང་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆེ་ཆུང་སོགས་མ་རྒྱུད་དུ་བས་པ་དང་འགལ་བའྱི་

ཕྱིར་དང་། ཡུམ་གྱིས་གཙོ་མོ་མཛད་པའྱི་ཕ་རྒྱུད་དུ་མ་ཡོད་པས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་

ཏེ། གཙོ་བོ་འཕོས་པའྱི་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དགུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་པའྱི་བདེ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་ན་དེ་

དག་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་

མངོན་པའྱི་མདོ་དང་འགལ་ཡང་། སྐོན་མེད་དོ། ཅེས་པ་ནྱི། དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཟད་

ལ། དམ་བཅའ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱི་ནས་བཤད་

པ་དང་འགལ་ཡང་སྐོན་མེད་པར་སྨྲས་ན་ཡང་དམ་བཅའ་གཉྱིས་པོ་གེགས་བེད་ཙམ་

དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ལུགས་གཉྱིས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ནུ་མ་ལ་རེག་པའྱི་བདེ་བ་ལས་གོང་དུ་

གྱུར་པའྱི་ལག་པ་འཛིན་པའྱི་བདེ་བ་ནྱི། མདོ་སེ་རྣམས་ལས། དེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་བུ་སྤྱིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱི་བཞོན་པས་མ་ལ་ཡ་ཅན་མའྱི་ལག་པ་བཟུང་བར་བས་སོ། ཞེས་བ་བ་དང་། ལྷ་

"ར
1
་མས་སཱྱི་ཏའྱི་ལག་པ་བཟུང་བ་བས་སོ། ཞེས་ཉལ་པོ་བས་པ་ལ་ལག་པ་བཟུང་

བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་

བདེ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡོ་གའྱི་རྒྱུད་ལ་འཇོག་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གོང་དུ་

རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་སོས་ཟྱིན་ལ། འོག་ཏུ་འདོད་

པ་ན་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནྱི་སྦོར་བའོ་ཞེས་ནང་དང་གཞན་

གཉྱིས་ཀ་གོང་འོག་ཏུ་གསུངས་པས་བར་འདྱིར་བ་མེད་ཀྱི་དག་པ་སྦོར་བ་འཆད་མྱི་

དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། དེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་ཞྱིབ་མོའྱི་བོ་ཅན་དུ་རློམས་

པ་ཞེས་སྨྲས་སོ། །དེ་ཡང་འོག་ཏུ་འཆད་པ་བ་མེད་དང་སྦར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་གོང་དུ་

དབེ་བ་ཙམ་བསན་ལ། འདྱིར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པས་དོགས་

པ་དེ་མེད་དོ། །ལུགས་གསུམ་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལེགས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་

རྒྱུད་གཉྱིས་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཉྱིན་མཚན་དང་སྙོམས་འཇུག་དང་ཐུན་མཚམས་དང་

བདེ་བ་སོ་སོའྱི་སྒོ་ནས་རྣམ་དག་བཞག་པ་འདྱི་དག་རེ་ཤྱིག་གདུལ་བ་དབང་པོ་

རྟུལ་པོའྱི་བསམ་པ་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཙམ་སྔར་ཚིགས་བཅད་

དགུ་པ་སོགས་འཆད་པ་ན་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི། ཁེད་ཅག་གྱིས་སྨྲས་པ་ལྟར་སྒས་

ཟྱིན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཁས་བངས་ན་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ཡང་མ་རྒྱུད་དང་ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་འཇོག་བེད་སོ་སོ་ལ་སྐོན་སྔར་ཡང་བརོད་ཟྱིན་ལ། ཉྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༡བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༢བ༣ན།  ར    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༤ན།  རྭ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབོར་ཕ་མའྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་བཞག་པ་དང་ཐུན་དང་པོའྱི་མངོན་

མཚམས་ལ་རྒོད་པའྱི་རྒྱུད་སོགས་བཞག་པ་འདྱི་དག་བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་མཚུངས་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་བདེ་མེད་པས་འཇོག་བེད་ཉྱིད་

ཀང་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒས་ཟྱིན་ཀང་ཁེད་ཅག་འདོད་པ་ལྟར་མྱིན་གྱི་འདྱི་

ནྱི་དག་པ་འཆད་པའྱི་སབས་ཡྱིན་ཅྱིང་ཁེད་རང་ཡང་དེ་ལྟར་འདོད་ལ་དེ་བཞྱིན་དུ་

བས་པ་ན་འདྱིར་འགྱུར་ཏེ། རླུང་གྱི་ཟད་པར་བ་རྒོད་པའྱི་འཛག་བདེ་རྣམ་པར་དག་

པའྱི་སྒོ་ནས་རྒོད་པའྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ཅེས་བ་སེ་ཀུན་རོབ་འཇྱིན་རྟེན་པའྱི་དབང་བཞྱི་

དང་རྒོད་པའྱི་འཁྱིག་པ་སོགས་བཞྱི་དག་པ་སྦར་བ་དང་འདའོ། །

སྒས་ཟྱིན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་དོན་ལ་གཟུགས་ཁམས་གནས་རྱིགས་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་མཛད་ནས་བཞྱི་ཚན་རེ་རེ་ལ་འཛག་བདེ་མྱི་འད་བར་རེ་རེ་བཞག་པ་ནྱི་ཁུ་རྡུལ་

འཛག་པ་དངོས་མ་ཡྱིན་གྱི། འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ལ་ཆོས་མཐུན་དང་རྒྱུ་མཚན་

གཉྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཕེ་ནས་རྒྱུད་བཞྱི་དང་སྦར་བ་སེ། དང་པོ་ཆོས་མཐུན་ནྱི་འཕྲུལ་

དགའ་བ་སོགས་ལ་རྒོད་པའྱི་འཛག་བདེ་སོགས་བཞྱི་དངོས་སུ་ཡོད་པ་དང་འད་ལ། 

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དབང་ལེར་དང་པོར་བུད་མེད་ལ་སེམས་པ་ན་སའྱི་ཁམས་འཁྲུག་ཅྱིང་

ས་ཁམས་ཀྱི་ཁུ་བ་ཡོན་ཏན་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་"འཇོག
1
་ཅྱིང་དེ་ནས་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁུ་

བ་འཛག་པ་སོགས་དང་འད་བར་བག་ཆགས་ལ་ཕ་རགས་བཞྱིར་ཕེའོ། །རྒོད་པའྱི་

བག་ཆགས་སོགས་བཞྱི་དང་། འོག་མྱིན་པ་སོགས་བཞྱི་ཚན་རེ་སྦར་བ་ཡང་ཐོབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༢ན༧ན།  འཇྟོག    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༦ན།  འཛག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཐང་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་དངོས་གནས་ལ་བག་ཆགས་ཆེ་ཆུང་ཁད་པར་ཡོད་པ་

ཡང་མྱིན་ལ། བལྟས་པའྱི་བདེ་བ་བ་རྒྱུད་དང་སྦར་རྒྱུ་ལ་རྒོད་པ་དང་སྦར་བ་སོགས་

ཀང་གདུལ་བའྱི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པའྱི་འཇོག་ཚུལ་ཙམ་སེ་"འདྱིས
1
་དབང་གྱི་

དག་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །ད་དུང་བཤད་དགོས་པ་འགའ་

ཞྱིག་ཡོད་ཀང་སྤོས་པས་ཆོག་གོ །རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ལམ་དང་འབས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་

བ་དགོས་ཏེ། གོང་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཕག་དང་ཉྱིན་མཚན་དང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་

དག་པ་སོགས་ལས་འཕོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཆགས་པ་དེ་འད་བཞྱིའྱི་གཉེན་པོར་རྒྱུད་

སེ་བཞྱི་གསུངས་པ་སོགས་ཀང་རེ་བཙུན་བ་མས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་

རྱིམ་པ་སོགས་སུ་བཀག་སེ། རྒྱས་པར་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ད་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་དང་སྤོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དག་གཉྱིས་གཉྱིས་གསུངས་པ། ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་

སེ། འདྱིར་རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤེས་རབ་ལ་འཁྱུད་པའྱི་སྦོར་བ་གསུམ་

གཙོ་མོར་གྱུར་ཅྱིང་འཁོར་མོ་ཚོགས་ཤས་ཆེ་བ་དང་། རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡུམ་

ཡབ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡབ་ཀྱིས་གཙོ་བོ་མཛད་པ་ལ་འཁོར་ཕོ་ཚོགས་

ཤས་ཆེ་བ་སེ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའྱི་ཅེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ཅེས་པ་ནྱི་བ་

མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབེ་བ་ལ་གཉྱིས་སུ་གྲུབ་བོ། །རྒོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་ཐུན་

གྱིས་མངོན་མཚམས་ལའོ། ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་གཟུགས་མེད་པ་ལ་ནྱི་འདོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༥༣བ༢ན།  འདྱིས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༤ན།  འདྱིའྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་"གནས་
1
སོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཕལ་ཆེར་སྔར་གྱི་སྤྱི་

དོན་དུ་བཤད་པས་གོ་བར་ནུས་ལ། འདོད་ཡོན་སྤད་པ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་པ་

སོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་མོའྱི་ཆོས་གཉྱིས་གཉྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་འཁྱིག་པ་

ནྱི་གཉྱིས་སྦོར་བའོ་ཞེས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་བའོ། །ཐུན་གཉྱིས་བཞྱི་དྲུག་བརྒྱད་རྣམས་

ཀྱི་མངོན་མཚམས་ནྱི་སོང་པའྱི་ཆ་སེ་བདེ་བའྱི་རྟེན་ནོ། ཞེས་ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ཟེར་ལ། 

ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་རྒྱུད་འདྱི་རྣམས་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་ལ་ཐུན་གཉྱིས་པའྱི་མངོན་

མཚམས་སོགས་བཞྱི་ཤེས་རབ་སོང་པའྱི་ཆའོ་ཞེས་ཟེར། གཞན་ དོལ་འབང་། དག་

ཐུན་དང་པོ་སོགས་བཞྱི་དངོས་སུ་བསན་པས་གཉྱིས་པ་སོགས་བཞྱི་ཤུགས་ལ་གོ་

བར་ནུས་སོ། ཞེས་ཟེར། 

ལུགས་སྔ་མ་ནྱི་རྒྱུད་རྣམས་གང་ཟག་གྱི་སེང་ནས་འཇོག་ན་སོང་གཟུགས་

ལ་བཤད་རུང་ཙམ་འདུག་ལ་བར་པས་བ་རྒྱུད་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐབས་ཤེས་

ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཕེ་བ་ནོར་ཞྱིང་ཕྱི་མས་ནྱི་རོད་བེད་ཀྱི་སྒའྱི་འཇུག་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་

སྨྲས་སོ། །རྣལ་འབོར་ཕ་མའྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀྱི་དག་པའྱི་སབས་སུ་སྔ་དོ་ཕྱི་དོའྱི་ཐུན་

མཚམས་བསན་ཅྱིང་འདྱིར་ཐུན་དང་པོའྱི་རེས་སུ་གསུམ་པ་སོས་ལ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་

སོབས་ཀྱིས་ཐུན་གཉྱིས་པ་སོགས་དངོས་སུ་མ་བསན་ཀང་། དོན་གྱིས་གོ་བར་

ནུས་སོ། ཞེས་བས་ན་ལེགས་སོ། །གཟུགས་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བར་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི། གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་དང་སྦར་བའྱི་བག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༢བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༦༣བ༤ན།  གནས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༤ན༡ན།  -གནས་
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ཆགས་བཞྱི་དང་བལ་བ་ཡྱིན་གྱི་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་མ་

ཡྱིན་ཏེ། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ཤས་ཆེ་བར་ཡེ་ཤེས་ལེའུར་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་དང་འཁོར་བ་པ་མྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། ཐབས་

ཤེས་ཀྱི་ལུས་ལ་བསམ་པ་འཇུག་ཚུལ། ཁམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལུས་བསམ་སོ་སོར་

ཕེ་བའྱི་གནད་བཤད་པ། གཞན་རྱིགས་དང་རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འཇོག་མྱི་

འཇོག་མྱི་ཚུལ། རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འཇོག་པ་དང་མྱི་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ལུས་དང་བསམ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་གསུངས་པ། ཤེས་རབ་

ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། སེང་ཞྱི་བ་དང་འོག་དག་པོར་འགྱུར་རོའྱི་

བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བསམ་པ་གཉྱིས་རོ་མཉམ་པ་ནྱི་བདེ་

བ་འདོད་པར་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་མདུན་གཡས་ཞྱི་དག་ཏུ་བཞག་པ་ནྱི་ཐབས་

ཤེས་གཙོ་ཆེ་བ་དང་། ལས་བརྒྱད་ཀྱི་སབས་སུ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནྱི་ཁམས་ཀྱི་འཇོག་

ཚུལ་གཙོ་བོའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕེ་རྒྱལ་བ་དག་གྱི་རབ་མཆོག །ཅེས་

པ་ནས། ས་འོག་ཡང་དག་གནས་པ་ལྷའྱི་ཚོགས་ཞེས་པ་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་འདྱིར་

ཁ་དོག་སོ་སོ་ཁམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྱིགས་སོ་སོར་ཕེ་བ་འདྱི་རང་རྱིགས་དང་གཞན་

རྱིགས་འབེད་པ་ན་ངེས་པར་གལ་ཆེ་ལ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་ནྱི་བཀགས་པ་ཙམ་གྱིས་

གོ་བ་ཉྱིད་དོ།༥༦ །
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གསུམ་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་རྱིགས་ལ་འཁྱུད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ཅེས་པ་ནས། རང་འོད་

ཀྱི་ཤེས་རབ་རྣམས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ལ་བ་བ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་

རོའྱི་བར་ལ། གཞན་རྱིགས་ལ་ཐབས་ཤེས་འཇོག་པ་དང་སྤྱི་ཙམ་དུ་རང་རྱིགས་

ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྒྱུད་འདྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་གཞག་

ཁོ་ནར་གོ་བའྱི་ཆེད་དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ངེས་གཟུང་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་

སོས་ལ་རྒྱུད་གཞན་གྱི་འཇོག་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །ཁ་ དོལ་འབང་། 

ཅྱིག །རང་འོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གཏན་ནས་མྱི་འདོད་པ་མྱིན་ཏེ། རང་འོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་

ནྱི་སྐེ་བ་པོའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་རང་འོད་བཀག་པ་ནྱི་ཤེས་

རབ་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ལ་སྦོར་བ་དང་ཐབས་ཀྱིས་ཐབས་ལ་སྦོར་བ་བཀག་པའོ། །ཁ་

དོག་གྱི་རྱིགས་མཐུན་ནྱི་འདྱིར་ཡང་ཡོད་དེ། མྱི་བསྐོད་པ་ལང་ཁུ་ལ་དབྱིངས་ཕྱུག་

མ་ལང་ཁུས་འཁྱུད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར། ཕལ་ཆེ་བ་ རྭ་འབོ་ཤོང་སོགས། དག །ཐབས་

ཤེས་སྐུ་མདོག་གཅྱིག་པ་རང་འདོད་དམ། རང་རྱིགས་དང་ཁ་དོག་མྱི་མཐུན་པ་

གཞན་རྱིགས་སོ་ཞེས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞྱིབ་ཏུ་མྱི་སྨྲའོ། །ལུགས་སྔ་མའྱི་རང་

རྱིགས་ཀྱི་དོན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ལ་སྦོར་བ་དང་ཐབས་ཀྱིས་ཐབས་ལ་སྦོར་

བ་ལ་བེད་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་རང་འོད་ཀྱི་ཐབས་

ཤེས་ཡོད་པར་ཡང་འདྱི་ཉྱིད་དུ་གསུངས་པས་རྒྱུད་གཞན་དེ་དག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་

ཤེས་རབ་ལ་སྦོར་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རང་རྱིགས་དང་

གཞན་རྱིགས་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་ཏེ། ཁ་དོག་དང་ཞལ་ཕག་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  698  

ཀྱི་སྒོ་ནས་"དང་
1
རྒྱས་གདབ་ཀྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་སམ་ཁམས་ལ་སོགས་པའྱི་སྒོ་ནས་

"དང་
2
སྐེས་པའམ་བུད་མེད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞག་པའོ། །སྔ་མ་ལ་ཡང་སྐུ་

མདོག་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། གཡས་གཡོན་གྱི་ཞལ་དང་ཕག་གྱི་ཁ་དོག་ཕག་

མཚན་སོགས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འད་བའྱི་རང་འོད་གཉྱིས་སོ། །རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐབས་

ཤེས་ཀྱི་རང་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་ལ་ནྱི་འཇོག་ཚུལ་གསུམ་པོའྱི་ནང་ནས་ཁ་དོག་

དང་རྱིགས་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་དགོས་ཀྱི་དེ་གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་ཙམ་མཐུན་

པས་རང་རྱིགས་སུ་འཇོག་པ་མྱིན་ཏེ། ལས་སོ་སོའྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྱི་ཚེ་མེ་ལྷ་དང་གཙོ་

བོ་ལས་སོ་སོ་དང་མཐུན་པའྱི་ཁ་དོག་བེད་པར་དབང་ལེར་གསུངས་ཤྱིང་དེའྱི་ཚེ་ན་

ནག་མོ་འབར་མ་སོགས་གཙོ་བོའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་ལ་ཡང་། གོང་དུ་མདོར་བསྡུས་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བར་རྩ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་རང་རང་

གྱི་རྱིགས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་པོ་ཕལ་ཆེར་ཚང་བ་གཅྱིག་དགོས་སོ། །

ཁ་དོག་གྱི་སྒོ་ནས་རང་གཞན་གྱི་རྱིགས་འཇོག་པར་འཆད་པ་པོ་མཐའ་དག་

མཐུན་མོད། དེའྱི་སེང་དུ་གོང་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ཁུ་བའྱི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་

ལུས་ཀྱི་དབེ་བས་ཆུ་དང་"
3
ནམ་མཁའྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་བསམ་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༦༥ན༥ན།  དང་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༥ན༥ན།  -དང་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༣བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༦༥ན༥ན།  དང་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༥ན༥ན།  -དང་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༤ན༤ན།  -རླུང་དང་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༠བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དབེ་བས་རྡུལ་གྱི་ཁམས་ཀྱིས་ཕེ་བ་ས་དང་མེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་ཁམས་ཀྱིས་ཕེ་བའྱི་རྱིགས་དྲུག་སེ་ཚུལ་གཅྱིག་དང་དེ་དྲུག་གྱི་

རྱིགས་སུ་ཁ་དོག་དྲུག་བཞག་པ་སེ་ཚུལ་གཉྱིས་གསུངས་པ་ལས་ཁེད་ཅག་གཅྱིག་

འདོར་བ་ནྱི་ཇྱི་གསུག་ཐོབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་རམ། འཇོག་ཚུལ་གསུམ་པ་ནྱི་

རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མྱི་རུང་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་སོན་པ་སེ། འགྲེལ་བ་ཉྱིད་ལས་

དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་ཞེས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་སེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ་དེའྱི་དོན་

ནྱི། རྱིམ་པ་དང་པོར་ལྷ་ཡབ་རང་ཉྱིད་རང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་སམ་རང་འོད་

ཀྱི་རྱིག་མ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་སྔར་མེད་གསར་དུ་

བསྐེད་པའྱི་བ་བ་འགལ་བ་སེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། སྐེས་པ་རང་ཉྱིད་རང་གྱི་བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་སྐེས་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་བྷ་ག་ལས་སྐེས་པའྱི་འཛག་བདེ་མོང་

བའྱི་བ་བ་འགལ་བ་སེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བ་བ་ནྱི་སོབས་མཚུངས་ཀྱི་

རྱིགས་པའོ། །

རྒྱུད་གཞན་ལས་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་རང་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་མ་མྱིན་པ་

བཀག་ཀང་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་མྱི་འགོག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་བསྐེད་

རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཀག་གྱི ། རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་

སུ་མ་བཀག་སེ་དེའྱི་ཚུལ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་མ་བཤད་པ་

དག་ནྱི་གོ་སའོ། །རྒྱུད་གཞན་གྱི་བཤད་སྲོལ་ལ་ཡང་རང་རྱིགས་ལ་རང་འདར་བས་

པ་ནྱི་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀྱི་མྱི་བསྐོད་པ་ལ་རང་འདའྱི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༥བ༤ན།  +རླུང་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྐུ་མདོག་ཞལ་ཕག་མྱི་འད་བ་ཚད་ལྡན་གྱིས་བཤད་དེ། དེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྱིམ་པ་དང་པོར་གཟུགས་བརན་གྱི་དཔེ་དང་འད་བའྱི་

རང་འོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་དགག་པ། རྒྱུད་གཞན་ལས་རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་

གསུངས་ཚུལ། སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་པའྱི་རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་

ཡོད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དོགས་པ་བཀོད་པ་འདྱིའྱི་དོན་ལ་སྔ་མ་ ཕོགས་དོལ་འབང་གཞན། 

དག །ཅྱི་སེ་མེ་ལོང་གྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་ཆོས་དང་མཚུངས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སེམས་

ཀྱི་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་སང་བ་འཛིན་པར་བེད་པ་དེས་ན་རང་ཉྱིད་གཅྱིག་

ལ་བ་བ་དང་བེད་པ་གཉྱིས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཅེས་ཟེར་རོ། །གཞན་ རང་དོལ། དག་

ཞྱིབ་ཏུ་མྱི་སྨྲ་ཡང་ཞེ་བས་དོན་འདྱི་ཉྱིད་འདོད་དོ། །འདྱི་དག་གྱིས་གང་ཟག་དང་དེའྱི་

སེམས་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞྱིང་སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་སང་བ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་

འཁྲུལ་ནས་དེ་འད་བའྱི་གཅྱིག་ལ་བ་བེད་མྱི་འགལ་བ་ཕོགས་སྔ་མའྱི་དོན་དུ་བས་

སོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་འགོག་པའྱི་ཚེ་སྐེས་པའྱི་གཟུགས་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་བརན་

དུ་མྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་བརན་གཡས་གཡོན་

གྱི་མདོག་མྱི་འད་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་དཔེ་བཀག་པའྱི་ལན་གཉྱིས་ཤྱིན་ཏུ་མ་འབེལ་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གནས་པའྱི་ཕོགས་ནྱི་ཅྱི་སེ་མེ་ལོང་གྱི་ནང་དུ་རང་གྱི་གཟུགས་

བརན་གྱི་ཆོས་རང་དང་འད་བར་སང་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་དེ་འཛིན་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་

ཀང་སེམས་ཀྱི་སང་བ་གཟུགས་བརན་རང་འད་དེ་མཛེས་མྱི་མཛེས་སུ་སང་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་བདེ་སྡུག་གྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པར་བེད་དོ་ཅེ་ན། ཞེས་བ་ལ་སྤྱི་ཙམ་དུ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཟུགས་བརན་གཟུགས་དང་འད་བའྱི་དབང་གྱིས་ལྷ་བྱིན་རང་གྱི་གཟུགས་བརན་

དང་འད་ཞེས་འཇོག་སེ། ངའྱི་ལག་པ་ན་བ་ལ་ང་ན་བར་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁོ་བོ་

ཅག་གྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་འདས་བདེ་སྡུག་བསྐེད་པ་མ་བཀག་གྱི །རང་

འདའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་གཡོ་བའྱི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ལ། དཔེ་དེ་ཉྱིད་

དོན་དང་སྦར་ནས་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་བས་ན་མྱི་འགྲྱིག་སེ་འདྱིར་ཐབས་

ཤེས་ཀྱི་རང་འདའྱི་དཔེ་གཟུགས་བརན་ལ་བེད་ན་ནྱི་མེ་ལོང་ལ་ཐབས་སྐེས་བུའྱི་

གཟུགས་བརན་དེ་ཉྱིད་ནྱི་ཤེས་རབ་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྱི་གཟུགས་བརན་དུ་སང་

དགོས་པ་ལས་དེ་དང་མཚུངས་པ་བུད་མེད་དུ་སང་བ་མྱིན་ཞྱིང་ཤེས་རབ་བུད་མེད་

ཀྱི་གཟུགས་ཀང་ཐབས་ནུ་མ་དང་སྐེ་གནས་དང་བལ་བ་སྐེས་པའྱི་གཟུགས་བརན་

དུ་སང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་རེ་ཤྱིག་རྟགས་དང་བྷ་ག་ལ་ཐབས་ཤེས་སུ་བས་པའྱི་

རང་འོད་ནྱི་དཔེ་དོན་གཉྱིས་ཀ་ལ་མེད་དོ། །རེ་ཤྱིག་ནྱི་དགག་པའྱི་རྱིམ་པ་སོན་པའྱི་

ཚིག་གྱི་ཕད་དོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་དཔེ་དོན་འགལ་བ་གཞན་གཉྱིས་ལ་ཡང་འདྱིར་གཟུགས་ཀྱི་

གཡོན་པའྱི་ལག་པ་རྣམས་ན་ཅེས་པ་ནས། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱིགས་པ་ལས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ། གདོང་དང་དེའྱི་གཟུགས་བརན་གཡས་གཡོན་

གྱི་ཁ་དོག་མྱི་འད་བ་དེའྱི་ཕྱིར་དཔེ་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཁ་དོག་ཉྱིད་ཀང་རང་འད་མེད་

པས་རང་འོད་ཅེས་པ་དཔེས་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ཁ་དོག་གྱི་

རང་འད་ལ་འད་ཚུལ་དེས་ཁབ་པར་སོན་པ་མྱིན་ཏེ། ནོར་བུ་ས་ཚོགས་གཟུགས་

ཀྱི་དཔེས་རྒྱུད་གཞན་ལ་ཁ་དོག་གྱི་རང་འད་ཡོད་པར་འདྱི་ཉྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕྱིར་རོ། །དཔེ་དོན་གཉྱིས་ཀའྱི་སབས་སུ་ཁ་དོག་སྤྱི་ཙམ་མཚུངས་པ་ནྱི་མ་བཀག་

ལ། དེའྱི་ཐབས་ཤེས་ནྱི་རྱིགས་པ་སྔ་མའྱི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁེགས་པར་ནུས་

སོ། །སབས་འདྱི་དག་ཏུ་འགྲེལ་ཆེན་ནྱི་ཨ་མྲའྱི་འབས་བུ་ལྟར་སོན་པར་སང་བས་ད་

དུང་དཔད་པར་བའོ། །རྒྱུད་གཞན་དང་མྱི་འད་བར་འདྱིའྱི་རྱིམ་པ་དང་པོར་ཐབས་

ཤེས་ཀྱི་འཇོག་ཚུལ་མཛད་པ་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་ཡང་མས་

བརྟན་གྱི་དགའ་བཞྱི་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཀྱིས་

ཡྱིན་ནམ་སྙམ་སེ་འདྱི་ཡང་བརྟག་པར་བ་བའྱི་གནས་སོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་

ལོ་བསྒོམ་པ་རོགས་རྱིམ་ལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀང་འོག་ཏུ་དོན་དམ་པར་ནྱི་ཞེས་དགར་

བའྱི་ཚིག་སྤོས་པ་དང་གཟུགས་དང་སྐུའྱི་རྟོག་པ་མེད་དེ། ཅེས་པའྱི་ཟླ་སོབས་ཀྱིས་

འདྱི་དག་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སབས་ཡྱིན་པ་ཡང་རྣམ་དཔོད་པ་ལྡན་པས་གོ་བར་

ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ན་རྒྱུད་འདྱི་ལས་གཞན་"དགས
1
པའྱི་རོ་རེ་དང་གཞན་བདེ་མཆོག་

སོགས་ལས་ནྱི་ཕག་རྒྱ་དངོས་པོ་ཁ་དོག་གང་དང་རྱིགས་གང་གྱིས་ནྱི་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་

མྱི་རྣམས་ཡྱིད་དང་ལུས་ལ་ཡང་དག་པར་སྦོར་ཞྱིང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དེའྱི་

རྒྱུ་ལས་བདེ་ཆེན་སྐེ་བ་དེའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ནོར་བུ་ས་

ཚོགས་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ཁ་དོག་གང་དང་ཕད་པ་དེའྱི་མདོག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་

ནོ། །དེས་ན་རང་འོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད་འཁགས་འཁྲུགས་བེད་པ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༥བ༢ན།  དགས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༦ན།  དགེས    བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༡ན།  དགྟོས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བསྐེད་རྱིམ་དུ་རང་རྱིགས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་རྒྱུད་གཞན་དུ་དེ་ལས་

བཟློག་སེ་སྨྲ་བའྱི་ཚིག་རྣམས་ནྱི་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་མྱི་བཟོད་དེ། རྒྱུད་དེ་

དག་རང་རང་གྱི་སབས་སུ་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་པས་གནོད་དོ། ཅེས་སོ། །འདྱིའྱི་

རྐང་པ་དང་པོ་བཞྱི་ནྱི། རོ་རེ་གུར་དང་ཀུན་སྤོད་ཀྱི་བཅུ་གཅྱིག་པ་རྣམས་སུ་འབྱུང་

ཞྱིང་ནང་ལེའྱི་མདོར་བསྡུས་བདུན་པར་དངས་མོད་སབས་འདྱི་དང་མྱི་འད་ལ། རྐང་

པ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ནྱི་འགྲེལ་པ་མཛད་པས་ཚེག་པར་མཐུན་པར་སྦར་བར་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དོན་དམ་པར་དེ་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་གྲུབ་པ་རེས་དན་ཡན་ཆད་ཀྱི་བསྒོམ་པ་ལ་ལྷའྱི་གཟུགས་

དང་སྐུའྱི་རྣམ་པ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་

དེ། རང་རྱིགས་ཡྱིན་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ནྱི་བདེ་ཆེན་འདེན་ནུས་པ་དེས་ན་རང་

འོད་མྱི་རུང་བ་དང་རང་འོད་མ་ཡྱིན་པ་རུང་བ་ཞེས་པའྱི་ཁད་པར་སབས་འདྱིར་

མེད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཞལ་ཕག་འད་མྱི་འད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་བདེ་ཆེན་

བསྐེད་པ་དང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་འདེན་པར་འད་བའྱི་

ཕྱིར་ཏེ་ཤེས་པ་ཐབས་ཡབ་དང་། ཤེས་བ་ཤེས་རབ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་རས་ཀྱི་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་དག་ལ་རྟོག་པའྱི་སྒོམ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་ཉྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་རང་རྱིགས་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་

གྱིས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གསར་དུ་འདེན་པ་འཇོག་ན་དེ་འབས་བུའྱི་དུས་སུ་

ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ཡྱིན་ན་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམ་པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ཡང་

འོང་དགོས་སོ་སྙམ་ན། གཉྱིས་ཀ་མ་ངེས་ཏེ། སྔ་མ་ནྱི་ལམ་འབས་བུར་འཇོག་དགོས་
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པར་དོགས་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་ཡང་འབས་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཚེ་སྐུ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྱི་ལམ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་

བསྒོམ་དགོས་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་སྲྱིད་པ་ཞེས་

པ་ནས། ཐ་སྙད་མཐའ་དག་དང་བལ་བའོ། ཞེས་པ་ཡོད་པས་ཆད་ལྟ་དང་རང་བཞྱིན་

གྱིས་མ་གྲུབ་པས་རྟག་ལྟ་འགོག་པའྱི་དབུ་མ་པ་དང་སོང་གཟུགས་ཀྱིས་ཞྱི་མཐའ་

དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྲྱིད་མཐར་ལྷུང་བ་འགོག་པའྱི་དབུ་མ་པའྱི་གྲུབ་

པའྱི་མཐའ་སེ་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལ་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་དབེ་བ་ལས་དེ་ཁོ་ན་དངོས་གནས་

ལ་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ལེའུ་སེ། ལེའུའྱི་སད་དོད་པ་ར�་ཚེ་དཱཿ ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ལ་ཡང་

འགྲོ་བས་རོགས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་པར་"བཅད
1
་པའྱི་སབས་སུ་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་པ་ཉྱིད་

ལས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཆོས་ས་ཚོགས་སྤོས་པའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། 

གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་ལས་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་སྤོས་པའྱི་ཚུལ་དང་། གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་

རྣམས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཞལ་བཞྱི་ལས་ཕྱི་ནང་གཞན་

སུམ་གྱི་ཆོས་ས་ཚོགས་སྤོས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་དག་ལ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་

ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སེ། དགོས་པ་ནྱི་ཚངས་པའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་སྲོང་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༦ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༦༨བ༦ན།  བཅད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༦ན།  དཔད
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སོགས་པ་ཚངས་པའྱི་ཡུལ་ས་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་བེ་བའྱི་ཁོན་གྱི་ཚད་ལ་སོགས་

པ་དང་ལྡན་པའྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་དང་བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཚངས་པས་བརྟན་གཡོ་

མཐའ་དག་བསྐེད་པར་འདོད་པ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་དེ་དག་གྱི་གྲུབ་

མཐའ་དང་མཐུན་པར་འདྱིར་ཡང་གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྟན་གཡོའྱི་ཆོས་

ཀུན་སྤོས་པར་བསན་པས་དེ་དག་རེས་སུ་བཟུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །

འདྱི་ལྟར་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་

རླུང་སེམས་གཉྱིས་དང་རླུང་སེམས་གཉྱིས་པོ་དེའྱི་རྟེན་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་སེ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་

བརོད་བ་སོན་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རྟེན་ཐྱིག་ལེའྱི་སྒས་ཡང་དང་

ཡང་དུ་གསུངས་ཤྱིང་དེ་ཉྱིད་ཀང་གནས་སབས་རྱིགས་བཞྱིའྱི་སྒོ་ནས་ཐྱིག་ལེ་

བཞྱིར་ཕེ་སེ་གསུངས་སོ། །ཐྱིག་ལེ་དེ་དག་གྱི་སེང་ན་སོད་བཅུད་སོགས་འབྱུང་རུང་

གྱི་ནུས་པའྱི་ཆ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རང་གྱི་རྐེན་གྱིས་སད་པར་བས་པ་ལས་

འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་སོ་སོ་བ་དག་འགྲུབ་ལ། འཁོར་འདས་སོ་སོར་ཕེ་བའྱི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་རུང་གྱི་ནུས་པའྱི་ཆ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་དང་

དེ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ལ་བ་ཞྱིང་དེ་ལ་འདུས་བས་འདུས་མ་

བས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བས་ན་དེའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རུང་གྱི་ནུས་པ་ལ་

ཡང་གཉྱིས་སུ་དབེ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་པོ་ཡང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གྱི་གང་ཟག་གཙོ་བོར་མཛད་ནས་རྩ་འཁོར་བཞྱི་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་ལ། འཁོར་

ལོ་བཞྱི་ཡང་བསྡུ་ན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྱིགས་གཉྱིས་དང་དབེ་ན་ཁམས་བཞྱིའམ་དྲུག་

ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་གཞྱི་དུས་ཀྱི་རྩ་འཁོར་ལོ་བཞྱི་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཐྱིག་
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ལེ་བཞྱི་དང་དེའྱི་སེང་གྱི་བག་ཆགས་བཞྱི་དང་ནུས་པའྱི་ཆ་བཞྱི་དང་ནུས་པ་རྣམས་

རྐེན་གྱིས་སད་པར་བས་པའྱི་ཆ་སོ་སོ་བ་རྣམས་རྱིགས་བཞྱིར་བས་པ་དང་། གཙོ་

བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཞལ་བཞྱི་རྣམས་ཁམས་དང་། རྱིགས་དང་། རྒྱུ་དང་། རྐེན་

དང་། བེད་ལས་དང་། ནུས་པ་དང་། བག་ཆགས་དང་། སང་གཉེན་གྱི་ཆ་སོ་སོ་

རྣམས་མཚུངས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་བཏགས་

པ་སེ། དེ་ནས་ཞལ་བཞྱི་ལས་ས་ཚོགས་པའྱི་ཆོས་ཀུན་སྤོས་པའོ། ཞེས་བ་བ་འདྱི་

གྲུབ་བོ། །ཆོས་མཐུན་དང་སྦང་གཞྱི་དང་སྦོང་བེད་སང་བ་དང་གཉེན་པོ་རྣམས་

གཅྱིག་གྱི་མྱིང་གྱིས་གཞན་ལ་སྦར་བ་ནྱི་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ན་ཤྱིན་ཏུ་མང་སེ་

དེ་ལ་"དགོས
1
་པ་ཡང་མང་དུ་ཡོད་དོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག་གྱིས་ཀང་ཞལ་བཞྱི་ནས་སྤོས་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་གནས་

སབས་བཞྱི་བསྐེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་རྩ་འཁོར་ལོ་བཞྱིར་གནས་པ་ལས་སྤོས་པ་ལས་

གསུངས་སོ། ཞེས་པ་འདྱི་ཉྱིད་འཐད་པར་མཐོང་བས་ལུགས་དེ་རྒྱས་པར་ཕེ་སེ་

བཤད་པའོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །ཆོས་ཉྱིད་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཅན་སྤོ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་

དེ། དག་པས་མ་དག་པ་བསྐེད་པའྱི་ཉེས་པ་འབྱུང་བས་སོ། །དེས་ན་འདྱི་རྣམས་རྣམ་

པ་འཁོར་བ་དང་མ་དག་པ་ཡྱིན་ཡང་ངོ་བོ་མང་འདས་དང་དག་པ་ཁོ་ནའོ། ཞེས་ཟེར་

ལ། གཞན་ དོལ་འབང་གཞན། དག །སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་སོ། ཞེས་དང་། མྱི་

དགེ་བ་དང་དགེ་བའྱི་འབས་བུ་སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་སྤོད་ཅེས་གསུངས་པས་ལུགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༧ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༤ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༧༠ན༡ན།  དགྟོས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༩ན༥ན།  དྟོགས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དེ་མྱི་ལེགས་སོ་ཞེས་བཀག་ནས་རང་ལུགས་འཇོག་པ་ན་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའྱི་

དབྱིངས་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་གནས་ཤྱིང་འབྱུང་བ་སེ་རྒྱུད་བའྱི་འགྲེལ་པར། 

ཐོག་མ་མེད་དུས་ཅན་གྱི་ཁམས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་

རོ། །

ལུགས་སྔ་མས་གཞན་ལུགས་བཀག་པའྱི་དམ་བཅའ་བ་དེ་མྱི་འཐད་དེ། ཆོས་

ཉྱིད་བདེན་སོང་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་རོབ་སང་བའྱི་སྤོས་པ་འདྱི་དག་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་

ཏེ། རྩ་ཤེ་ལས། གང་ལ་སོང་པ་ཉྱིད་རུང་བ། ཞེས་སོགས་ཆེན་པོ་དག་གྱིས་མང་

དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དག་པས་མ་དག་པ་བསྐེད་པའྱི་ཉེས་པ་འབྱུང་བས་སོ། 

ཞེས་པ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པ་སེ། མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུས་སོ་སྐེའྱི་མྱིག་ཤེས་བསྐེད་

པ་མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཉེས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་། གཞན་དུ་ན་

གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རྟག་ཏུ་ཉེས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །ལུགས་ཕྱི་མས་སྔ་མ་ལ་

བརོད་པའྱི་སྐོན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། མདོར་ན་ཁེད་ཅག་གྱི་འདོད་པ་དེ་ནྱི་གྲངས་ཅན་

གྱི་ལུགས་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་དཔལ་ལྡན་ཕོགས་ཀྱི་

གླང་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཕོགས་སྔ་མ་དེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །ལུགས་

ཕྱི་མའྱི་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་བདེན་སོང་ལ་བེད་ན་ཕོགས་

གཅྱིག་གྱི་བཤད་པར་རུང་ཙམ་ཡྱིན་མོད་ཞྱིབ་པར་ནྱི་ཁོ་བོས་གོང་དུ་བཤད་པ་

དག་གོ་དགོས་ལ། སྒས་ཟྱིན་ལྟར་ཁས་བངས་ན་ནྱི་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་

ཕྱུག་དང་། ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། ར་ཧྨ་ཎའྱི་བར་གྱིས་བརྟན་གཡོ་མཐའ་དག་

བསྐེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་སྐོན་ཇྱི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རོ། །དགེས་པའྱི་རོ་རེ་ལས་ཀང་། ང་ལས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བྱུང་། །ང་ལས་ཁམས་

གསུམ་པོ་ཡང་བྱུང་། ཞེས་དང་། སྒོན་གསལ་དུ་དངས་པར་ཡང་། ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་

གང་ཡང་རུང་། །མཚན་མའྱི་དབེ་བས་གནས་པ་རྣམས། །དེ་འདྱིར་བརས་པར་མྱི་

བ་སེ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་མདོ་དང་རྒྱུད་སེ་རྣམས་

ལས་ལུགས་ཐ་དད་པ་དང་འཇོག་ཚུལ་ཐ་དད་པ་མང་དུ་གསུངས་མོད་མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པ་

ནས་བརྩམས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའྱི་བར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

བཅུ་དྲུག་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་པའྱི་གོ་སའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་བོའྱི་

ཞལ་བཞྱི་ལས་ཆོས་ཀུན་སྤོས་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཞལ་བཞྱི་དང་འཁོར་

ལོ་བཞྱི་སྦར་བའྱི་སྤོ་བསྡུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། སངས་རྒྱས་པའྱི་

རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་མཐའ་སྤོ་ཚུལ། གཞན་སེའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་གཞན་སེ་སྤོ་ཚུལ། དུས་

བཞྱི་དང་རྱིགས་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་སྤོས་པ། སེ་པ་བཞྱི་དང་འགྲོ་བ་དྲུག་སྤོ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། བདེ་དགེས་སོགས་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ནྱི་ཤར་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ནས་

སྤོས་པ་ནྱི་གཉྱིད་མཐུག་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོ། །སར་ཡང་རྣལ་འབོར་

ཅེས་པ་ནས། ནུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་དག་པའྱི་བེ་བག་སྨྲ་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རྣལ་

འབོར་རེས་སུ་རྱིག་པ་ནྱི་དཔལ་རོ་རེ་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི་རྒྱུད་དེ་དེས་མཚན་པའྱི་

ཐབས་རྒྱུད་རྣམས་ནུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་སྤོས་པ་སེ། བཞྱི་པའྱི་བག་ཆགས་དང་། རྨྱི་

ལམ་གྱི་བག་ཆགས་དང་། སད་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གདུལ་བ་རང་རང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་སང་བ་སེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྦར་རོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་ནུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ངེས་བརོད་རྱིག་བེད་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། སྲྱིད་

བསྲུང་ཤར་གྱི་ཞལ་ནས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། ཤར་གྱི་ཞལ་ནས་རྱིགས་

ཅན་བརྒྱུད་དེ་ཅེས་པ་ནྱི་ཁ་ རང་དོལ་འབང་། ཅྱིག་ཀུ་ལའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མདོ་ཞེས་བ་བའོ། 

ཅེས་ཟེར་རོ། །སར་ཡང་ནུབ་ཀྱི་ཞལ་ནས། ཞེས་པ་ནས། ཁབ་འཇུག་ཆོས་ཞེས་

པའྱི་བར་ལ། གཡས་གཞལ་ནས་ཁབ་འཇུག་གྱི་ཆོས་སྤོས་པ་དངོས་སུ་གསུངས་

ལ། རྱིགས་ཅན་རྒྱུད་དང་ཞྱི་བའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ནྱི་སབས་སོབས་ཀྱིས་སྔ་མ་ཚངས་

པའྱི་རྒྱུད་དེ་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་བམ་ཟེ་རྣམས་རྱིགས་གཙོ་བོར་སྨྲ་བ་དང་ཕྱི་མ་

ནྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཞེས་བཤད་དགོས་པར་མངོན་ལ། ཁབ་འཇུག་གྱི་

ཆོས་ནྱི་གླུ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་སེ་ནང་ལེར་གསུངས་པའོ།༨༧།རྒྱབ་ནས་འཕལ་ལ་ལྡོག་པ་

ཅེས་པ་ནས། སྲྱིད་གསུམ་བདག་པོ་འཇྱིག་རྟེན་པ་ཡྱི་དོན་དུ་སྤོས། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་

ཁ་ རང་། ཅྱིག །འཕལ་ཏེ་སད་ཅྱིག་ལ་ལྡོག་པའྱི་ལྷ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཡོན་གྱི་ལྷ་དང་

ཞྱི་བ་གཉྱིས་ནྱི་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥ་རྩ་འགྲེལ་དུ་ཁབ་འཇུག་གྱི་མངོན་བརོད་དུ་གསུངས་

ལ། འདྱིར་དེ་ལྟར་བས་ན་གཡོན་ཞལ་དང་རླུང་ཞལ་ཏེ་མདུན་ཞལ་དང་སོང་པའྱི་

ཞལ་གསུམ་ཀ་ནས་ཁབ་འཇུག་སྤོས་སོ་ཞེས་དཀྱུས་གཅྱིག་ལ་བསན་པར་འགྲོ་

བས་འགྲྱིག་དཀའ་བར་འདུག་ལ། གཞན་ རང་། དག་རླུང་ལས་སྐེས་པའྱི་ལྷ་ཚངས་

པ་ཞེས་དང་། ཐམས་ཅད་འདེས་པ་སོང་པའྱི་ཞལ། ཅེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྨྲའོ། །ཞྱི་པ་ནྱི་

ཚངས་པ། དབང་ཕྱུག །ཁབ་འཇུག་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པའྱི་སབས་སྙན་དངགས་ཀྱི་

གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ན་ཡང་སང་ངོ་། །འདྱི་དག་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མ་བཤད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཅྱིང་ངོས་འཛིན་ཙམ་ཡང་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནྱི་རོགས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དམངས་རྱིགས་

དག་ཀང་རྱིམ་པས་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་བཀགས་པ་ཙམ་གྱིས་གོ་བར་ཟད་

དོ།༥༡། 

བཞྱི་པ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོས་མདུན་གནས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས། མཆོག་

ཏུ་དཀར་བའྱི་ཞལ་ནས་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་རྣམས། ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །རྒྱུད་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱི་སོན་ཚུལ་ནྱི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་པའྱི་སབས་འགར་

ནྱི་གསུངས་ཞེས་པ་དང་། ལྷ་དང་གང་ཟག་དང་དུས་ལ་སོགས་པའྱི་སབས་སུ་ནྱི་

སྤོས་ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེ་དག་ཀང་ངེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཞལ་བཞྱི་ལས་སྤོས་པ་འཁོར་ལོ་བཞྱི་ལས་སྤོས་པའྱི་དོན་

དུ་བསན་པ། བཞྱི་ཚན་དེ་དག་གྱི་སྤོ་བསྡུའྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། མདུན་གྱི་ཞལ་ནས་སྤོས་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་གསུངས་པ་

དང་སྤོས་པ་འད་བར་བས་པ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་

པ་འགའ་ཞྱིག་དངོས་སུ་སྤོས་པར་འཇོག་ནུས་ཀང་། གཞན་མུ་སེགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་

སོགས་པ་ནྱི་ཞལ་དེ་དང་ཁམས་དང་རྱིགས་ལ་སོགས་མཐུན་པ་སྙྱིང་ཁའྱི་འཁོར་

ལོ་ནས་སྤོས་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་མཚོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། འཁོར་

ལོ་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་དེའྱི་སེང་གྱི་བག་ཆགས་སོགས་ཀང་སྤོས་པ་སྔར་

གྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དངོས་སུ་དང་འགའ་

ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་བསྐེད་པ་དང་སངས་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཁམས་དང་རྱིགས་དང་སང་བ་ལ་སོགས་པ་བལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡང་འདྱིར་སྤོས་

པའྱི་དོན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱབ་ཞལ་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་ནས་ཞེས་པ་ནས། གཡོན་གྱི་

ཞལ་ནས་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་ནས་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཡང་སྔ་མ་བཞྱིན་སྦར་ཏེ། ལོངས་

སྤོད་རོགས་པ་ནྱི་མགྲྱིན་པའྱི་འཁོར་ལོ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་ནྱི་དཔྲལ་བའྱི་འཁོར་

ལོ་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་ཤེས་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་ཞལ་གྱི་དབུས་ནས་

སྤོས་པ་དེ་དག་ལས་སྔ་མ་ནྱི་ནང་ལུས་ལ་གནས་པ་དང་མཆོད་པ་ཕྱི་མ་ནྱི་གཞན་

མཚོན་པ་སེ་ཕྱིའྱི་དངོས་པོ་གཞན་རྣམས་ཀང་སྤོ་བ་སེ་སྐེ་བ་དང་འབྱུང་བ་དང་སྡུད་

པ་ཉམས་པ་དང་འཇྱིག་པ་ཉྱིད་ཞལ་བཞྱི་ལས་སྤོས་པ་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་

རྟེན་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་རྣམས་ཀང་རྒྱལ་བ་སྐེད་བེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཞལ་གྱི་

དབེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤོས་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དག་པར་བཞག་གོ །

གཉྱིས་པ་གཙོ་"བོ
1
་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་རྣམས་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་རྟོག་མེད་པར་འཕྱིན་ལས་མཛད་པར་བསན་པ། བདེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་འབས་བུ་དང་རྟེན་བཤད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་སོ་སོ་དང་འཕྱིན་

ལས་མཛད་པ་པོ་རྒྱལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྣམ་རྟོག་

མེད་པར་འཕྱིན་ལས་མཛད་པ་ཟླ་བ་སོགས་ཀྱི་དཔེས་བསན་པ་དང་། རྣམ་རྟོག་མེད་

པར་འཕྱིན་ལས་མཛད་པ་ནོར་བུའྱི་དཔེས་བསན་པ་དང་། རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༨བ༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༧༢བ༦ན།  བྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༡བ༥ན།  བྟོས
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ལས་གྲོལ་བའྱི་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །འདྱི་དག་མོས་པ་ས་ཚོགས་པའྱི་སེམས་ཅན་

གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཆོས་བསན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཅུ་དྲུག་པའོ་

ཞེས་ཟེར་ཡང་མྱི་འགྲྱིག་གོ །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་དང་ཕད་པའྱི་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ། 

ཅེས་པ་ནས། སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། ཆུ་ནྱི་ས་བོན་སོ་སོ་

དང་མཐུན་པར་རང་རང་གྱི་འབས་བུ་བསྐེད་པའྱི་རྐེན་བེད་པ་ལྟར་གདུལ་བ་རང་

རང་གྱི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་དབང་པོ་དང་བག་ལ་ཉལ་དང་སྔོན་གྱི་ལས་ཀྱི་

མཐུ་དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་ཐུན་མོང་དུ་དོན་མཛད་པའོ། ཞེས་པ་

སེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྲྱིད་གསུམ་གནས་ན་སེམས་ཅན་དོན་གྱི་བེད་པོ་ཅེས་པ་ནས། 

མྱི་དགེ་བ་དང་དགེ་བའྱི་འབས་བུ་སེམས་ཅན་སྤོད། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། སེམས་ཅན་

ལ་གནས་པ་སྱིག་པའྱི་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་མཐོང་བར་གསུངས་པ་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་དང་། ས་བོན་སེམས་ཅན་ལ་གནས་པ་སོ་སྐེ་སོགས་ཀྱིས་མངོན་

སུམ་དུ་མྱི་མཐོང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་

སངས་རྒྱས་དངོས་གདོད་ནས་གནས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་། དགེ་བའྱི་

འབས་བུ་སེམས་ཅན་རབ་ཏུ་སྤོད། ཅེས་ཀང་གསུངས་པས་སྱིག་པའྱི་འབས་བུ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་འད་མཚར་ཆེའོ། །དེ་ལ་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་

དེའྱི་ས་བོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཅེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་པར་
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འདོད་ལན་བཏབ་པ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལ་འབས་གནས་ན། །"གཟན
1
་ཟ་མྱི་གཙང་ཟ་

བར་འགྱུར། ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་ལྷས་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་པ་དེ་ཐོག་ཏུ་འབབ་

སེ། ཀ་ཡེ་ཁེད་ཅག་ཟས་དེས་འཚོ་བར་རྱིགས་སམ། ཞེས་བརོད་པར་བ་སེ། རྒྱུད་

ཀྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་རྟོག་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དག་པ་ཡོད་དེ། བག་ཆགས་དེའྱི་

རྒྱུ་ལ་གནོད་བེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་སོབས་ལྡན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་རྱིགས་པས་

རྣམ་རྟོག་གྱི་རྒྱུ་བ་ལོག་པའྱི་སེམས་གྲུབ་པ་ན་སེམས་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་མྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། འཁྲུངས་པ་དེ་ཡང་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་མྱིན་པའྱི་

རྒྱལ་བ་གཞན་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སེ། བདེན་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་ལས་མ་གྲོལ་བའྱི་

སངས་རྒྱས་མེད་དོ་ཅེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་འབས་བུ་དང་རྟེན་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། བདེ་བ་ཆེན་

པོའྱི་སོབས་བཅུ་དང་སྐུ་བཞྱི་བཤད་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་རྟེན་སོང་པ་ཉྱིད་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་བསྐེད་

པ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་སོབ་ལམ་གྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སོབས་བཅུ་བསྐེད་

པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐོག་མར་དཔེ་དགོད་པ་ནྱི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོས་སྐེས་པ་

མྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ས་བོན་ཉམས་པ་ལས་ཀང་མྱི་སྐེ། མ་ཉམས་པ་ལས་ཀང་མྱི་

སྐེ་བའྱི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ས་བོན་དེ་ཉམས་པ་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་དོན་དམ་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༩ན༧ན།  གཟན    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༧བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༧༣བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༡ན།  ཟན
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ཁེགས་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ས་བོན་ཉམས་པ་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གང་གྱིས་

མྱུ་གུ་འདྱི་བསྐེད་པ་ལ། སྐེད་པར་བེད་པའྱི་ས་བོན་དེ་ནྱི་མྱུ་གུའྱི་དངོས་པོ་སྐེས་པའྱི་

དུས་ཉྱིད་ནས་སྦང་རོ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་ས་བོན་ཉམས་པ་དེ་

ཡྱིས་མྱུ་གུ་སྔོན་པོ་རབ་ཏུ་སྐེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་སར་ཡང་ས་བོན་ཏེ་མྱུ་གུའྱི་

རྱིགས་འད་སྔ་མས་ཀང་ཕྱི་མ་དག་གྱི་དངོས་པོ་"བསྐེད
1
་པར་བེད་དོ། །

འོ་ན་ས་བོན་ཉམས་པའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྔ་མ་ས་བོན་གང་དེ་མྱུ་གུ་གཞན་

སྐེས་པའྱི་དུས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་ཐལ་ནས་མྱུ་གུའྱི་དུས་སུ་ཤྱི་བའམ་

འགགས་པ་ནྱི་ཉམས་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ཏེ་དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབོར་

པ་གང་གྱིས་སོར་སྡུད་སོགས་ཀྱི་སོང་པའྱི་གཟུགས་ཕལ་པས་རེས་དན་གྱི་སོང་

གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་བསྐེད་ཅྱིང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་སོང་གཟུགས་དེ་

མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་ནས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས་ལ་སོགས་པར་འོངས་པ་དེས་རང་རང་

གྱི་འབས་བུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་འཕོ་མེད་བདེ་བའྱི་གནས་སབས་སད་ཅྱིག་

ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བསྐེད་ལ་སོབ་ལམ་གྱི་བདེ་བའྱི་སད་ཅྱིག་ཐ་མ་དེ་ཡྱིས་

སོབས་བཅུའྱི་གོ་འཕང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །སྤྱིར་བདེ་ཆེན་དང་སོང་གཟུགས་

ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་དེ་གཉྱིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་

ལ། འབས་དུས་སུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་སྐུ་ཡྱིན་ན་ཡེ་ཤེས་ལས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་མྱིན་པས་མ་ཁབ་སེ། གོང་འོག་རྣམས་སུ་དག་པ་ལས་ཆོས་སྐུ་འབྱུང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༤ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༦༣ན༢ན།  བསྐེད    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༨ན༥ན།  སྐེད



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བ་སོགས་ལན་མང་དུ་གསུངས་པས་སོ། །ཡང་སར་ཡང་ས་བོན་རྒྱལ་པོ་དག་གྱི་

སྐེད་བེད་དེ་ཞེས་ཉམས་པའམ་ཞྱིག་པས་སར་ཡང་འབས་བུ་བསྐེད་དོ་ཅེས་བས་

ན་ཞྱིག་པས་འབས་བུ་བསྐེད་པར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་ལ་འགྲྱིག་ལ་གཞན་ཡང་མྱུ་གུ་

ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་སྐེས་ཏེ། རྟེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ས་བོན་ཉམས་

པ་ལས་ཁོད་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་རྟེན་འབེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་སྦར་ན་ཡང་རུང་

མོད། གང་རུང་རུང་ལ་བཤད་པས་ཆོག་པ་འད་བ་འགའ་ཞྱིག་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་མྱི་

ཤོད་པ་ཡང་སང་ཞྱིང་རྒྱུད་དོན་དཔག་པར་ཡང་དཀའ་བས་བོ་གྲོས་ཆེ་བ་རྣམས་

ཀྱིས་དཔད་པར་རྱིགས་སོ། །

གཞན་ རང་། དག་བདེ་བའྱི་སད་ཅྱིག་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པར་དཔེས་

བསན་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་བདེ་བ་འདོད་པར་བསན། ཅེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་བདེ་བ་སོང་པ་

ཉྱིད་ལས་བྱུང་ནས་སོང་ཉྱིད་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའྱི་བདེ་བའམ་ཡང་ན་བདེ་བ་གང་

གྱིས་ཕུང་པོ་བསྐེད། །དེ་ཡྱིས་སར་ཡང་བདེ་བར་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་མ་

དག་པའྱི་ཕུང་པོ་ཞྱིག་ཅྱིང་དག་པའྱི་ཕུང་པོ་བྱུང་ནས་དག་པའྱི་ཕུང་པོའྱི་བདེ་བ་ལ་

ཆགས་པས་ན་བདེ་ནས་བདེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་སེམས་དག་བེད་བདེ་བའྱི་

སད་ཅྱིག་གྱི་སབས་འདྱིར་ནྱི་ཆགས་པས་འཁོར་བའྱི་མཐའ་ལས་འདས། ཆགས་

བལ་ནག་པོའྱི་ཆར་མ་ཞུགས་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་གཞན་

གཟུགས་སོགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་མྱིན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་གང་དག་

ལྷན་སྐེས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དེ་ཡྱིས་བསྐེད་པ་བདེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་

དུ་ཕུག་ཅྱིང་སྒྱིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པ་རྣམས་སར་ཡང་བདེ་བའྱི་སད་ཅྱིག་ལྷན་སྐེས་ཏེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  716  

སྒྱིབ་བལ་གྱི་ཕུང་པོ་དེ་བསྐེད་པའམ། ཡང་ན་ལྷན་སྐེས་དེ་ཡྱིས་སྐུ་རྣམས་བསྐེད་པ་

སེ་ཞེས་འབྱུང་སེ། ཕལ་ཆེར་ལེགས་པར་སང་ངོ་། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ང་བདུན་པ་

འདྱིའྱི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་

བདེ་སོང་གཉྱིས་སོན་ཅྱིང་བདེ་སོང་དེ་གཉྱིས་ཚོགས་པ་དག་པའྱི་སྐུ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐུ་གཞན་བཞྱི་འབྱུང་ལ། བཞྱི་པོ་ཡང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཅྱིག་འབྱུང་

བར་རྐང་པ་གསུམ་པས་བསན་ཅྱིང་། བཞྱི་པས་ནྱི་དེའྱི་དཔེ་བསན་ཏེ་ཞེས་བསྡུས་ཏེ་

བསན་པའྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ལག་རེས་ལས་བྱུང་བའྱི་བདེ་བ་

སད་ཅྱིག་དང་པོ་ནས་བཟུང་སེ་ས་སོ་སོའྱི་སབས་ཀྱི་བདེ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་རེས་

སུ་ཆགས་པ་སད་ཅྱིག་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་འདྱིར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པ་ལ་བལྟོས་ན་ནྱི་ཕག་རྒྱ་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ལག་རེས་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པ་ནྱི་མཆོག་མྱིན་པ་ཕལ་པ་ཉྱིད་དོ། །སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཕུང་པོ་སྔ་མ་གང་དག་

བདེ་ཆེན་དེ་ཡྱིས་བསྐེད་པའྱི་རྒྱུན་རྣམས་སར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་སད་

ཅྱིག་མ་སོ་སོ་དེ་ཡྱིས་སྐེད་པར་བེད་པ་སེ་འདྱི་ནྱི་སྔ་ཕྱི་བའྱི་དབང་དུ་བས་ལ་དུས་

མཉམ་པ་གཉྱིས་ནྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་པའོ། །འདྱིས་རྣམ་བཅས་ཀྱིས་ཕག་རྒྱ་བསན་ནས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ང་བརྒྱད་པ་དང་ང་དགུ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྣམ་མེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་

གཏན་ལ་འབེབས་སོ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་གོང་དུ་བཤད་པས་

གོ་བར་ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདེ་བའྱི་རྟེན་ཁམས་དྲུག་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་བསན་

པ།༥༧ཁམས་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྱི་མ་དང་བལ་མ་བལ་གྱིས་འཁོར་འདས་སུ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་རོ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཏེ་ལྔ་དང་

མཆོག་གྱི་རོ་ནྱི་ཆོས་དབྱིངས་སོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྱི་ཁམས་ལྔ་དག་དང་ནྱི་

ཆོས་དབྱིངས་དང་རྣམ་པ་དྲུག་གོ །སའྱི་ཁམས་ཡོན་ཏན་དྱི་གཟུགས་རོ་རེག་སྒ་

ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཆུ་ནྱི་རོས་དམན་པ་དྱི་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་ལ། མེ་ནྱི་

གཟུགས་རེག་བ་སྒ་གསུམ་དང་རླུང་ནྱི་སྒ་རེག་གྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་དང་ནམ་མཁའ་

སྒ་གཅྱིག་པུའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རེ་རེས་དམན་ཞྱིང་ཅེས་བ་ལ་ཡུལ་ཏེ་ཡོན་

ཏན་ལྔ་རྱིས་སུ་ཆད་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་མཐའ་མ་ཆོས་དབྱིངས་ནྱི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཉྱིས་སང་ནུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་བལྟ་བར་བ་བ་རྣམས་སོ། །རོ་

ཆུའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་བས་པ་ནྱི་མུ་སེགས་དང་སྒོ་བསྟུན་པའོ། ཞེས་ཁ་ རང་། ཅྱིག་ཟེར་

རོ། །དེ་ཡང་འདོད་པའྱི་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་

རྣམས་སུ་ནྱི་ཁམས་གོང་མ་གོང་མ་ལ་མེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་འདོད་ཁམས་ལ་དྱི་རོ་

ཟུང་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་གཟུགས་རེག་ཟུང་དང་གཟུགས་མེད་པ་སྒའྱི་

ཡོན་ཏན་རྱི་བོང་ཅན་ཏེ་གཅྱིག་པུ་དང་ལྡན་ལ། མཐའ་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཞེས་པ་

ནས། ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རྟེན་དེ་དམྱིགས་པར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་མེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱའོ། །རྣམ་

པ་ཀུན་ལྡན་ནྱི་འོག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །མཁས་ 

རང་། པ་དག །ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལྔ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཞེས་སྨྲས་ནས། རྣམ་

པ་ཀུན་ལྡན་ལ་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་འདས་པའྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་

རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་གཟུགས་གཏན་མེད་པའྱི་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལས་འདས་པའྱི་ས་སོགས་ཡོད་པ་མྱི་སྲྱིད་དོ། །འབས་དུས་སུ་གཟུགས་དང་ས་

ཁམས་ཡོད་ཀང་དེ་དག་ལ་བེམ་པོས་ཁབ་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཏེ་གཞྱི་དུས་སུ་ཡང་བེམ་

པོ་མྱིན་པའྱི་རླུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕལ་ཆེ་བ་དག་གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མྱིན་

པ་ཞེ་ལ་བཞག་ནས་འབས་དུས་སུ་གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་

ལ། བསྐེད་རྱིམ་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཅེས་གཡམ་ལ་རྒྱུགས་ཀང་བེད་མོད། ཨེ་

མ་འགལ་བའྱི་ཁུར་ཁེར་བ་ལ་བླུན་པོ་སོབས་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་པ་བདེན་པར་ངེས་

སོ། །ལམ་དུས་སུ་ཕག་རྒྱ་གཞན་གསུམ་གྱིས་བདེ་ཆེན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལྟར་སོང་

ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པས་ཀང་བདེ་ཆེན་འཕེལ་བར་བེད་པར་གསུངས་པས་ན་ཕག་རྒྱ་

ཞེས་འཇོག་གོ །ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་ཕ་རབ་དྲུག་ཅེས་པའྱི་དྲུག་པ་ནྱི་ཕ་རབ་གཞན་

ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དང་། འདོད་ཁམས་པ་ལ་ས་ཆུ་ཟུང་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་མེ་རླུང་

ཟུང་དང་ཞེས་སོགས་སྦར་ཏེ་སྨྲ་མོད། རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གཞན་ལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་

མྱི་རུང་བ་མྱིན་ཏེ། པཎྜྱི་ཏ་རྒྱལ་ར་བདུན་པས། ཤེས་པའྱི་ཆ་ཕ་མོ་ལ་ཤེས་པའྱི་རྡུལ་

ཞེས་བས་པ་ཡོད་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་སོ་སོར་མ་ཕེད་པའོ།༥༨། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སར་ཡང་ས་སོགས་ཁམས་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་ནྱི་དྱི་ལ་

སོགས་པ་རང་རང་གྱི་གཙོ་བོ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོས་ཡང་དག་པར་བསན་

ལ། གང་ན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་བདེན་པས་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་ཆུང་བ་ས་བོན་གྱི་སྒོ་ནས་ནྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཆར་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཚང་བར་

གནས་སོ། །ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ནྱི་

ཡུལ་དང་དེ་འཛིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་རྣམས་དང་ཡུལ་དེ་དག་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཛིན་ཚུལ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སོང་བ་ནྱི། ཕན་ཚུན་བདུད་དང་མ་རྱིག་པའོ། །

འཛིན་ཚུལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཡུལ་ལྔ་ལ་ཕན་ཚུན་ཡུལ་ཅན་ཤེས་

པ། བདེན་པར་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལྔ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཏེ། དེའྱི་དབང་གྱིས་

རོ་ཡྱི་འགྲོ་བ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་གནས་པའྱི་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བདེ་བའྱི་

སད་ཅྱིག་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འཇོག་གོ །འདྱིར་རེས་སུ་ཆགས་པ་ནྱི་

བདེན་འཛིན་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིའྱི་འཛིན་སངས་དངོས་ཀྱི་ལོག་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་

དབྱིངས་རྟོགས་པའྱི་བདེ་ཆེན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔ་མས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

དང་། བདེན་འཛིན་ལ་ཆགས་པའྱི་སྒས་གསུངས་པ་གསུང་རབ་རྣམས་"ནྱི
1
་ཤྱིན་ཏུ་

མང་ཞྱིང་དུག་གསུམ་གྱི་འདོད་ཆགས་མ་རྱིག་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་

ན་ཕུང་པོ་དང་འབྱུང་བ་བདེན་འཛིན་མ་རྱིག་པ་དང་དེའྱི་མཐུ་ལས་འཁོར་བ་འགྲུབ་

པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བར་གྲགས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱུད་འདྱིར་དངོས་སུ་གསལ་བར་

མཛད་དེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་རྱིག་པ་དང་དེའྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བ་འགྲུབ་

པར་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྱི་གྲུབ་མཐར་མཁས་པ་སུས་ཀང་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཕུང་པོའྱི་ཚོགས་པ་དང་། ཕུང་པོའྱི་རྒྱུན་དང་ཀུན་

གཞྱི་དང་ཡྱིད་ཤེས་གང་ཟག་གྱི་མཚན་གཞྱིར་འདོད་པ་དག་གྱིས་ཀང་མཚན་གཞྱི་

དེ་དག་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་རྱིག་པར་མྱི་འདོད་ཀྱི་གང་ཟག་གྱི་"རང་མདོག
2
་རང་སྐ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༡བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༡ན༢ན།  ནྱི    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༧༧ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༣ན།  ན

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༢ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧ན༦ན།  རང་མདྟོག    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༡ན༤ན།  རང་སྟོང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༣ན།  རང་ལྡྟོག
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ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་འཛིན་པར་འཇོག་གོ །ས་འདྱིར་ལེགས་བཤད་འདྱི་ལྟ་བུ་འབྱུང་

བ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་གངས་རྱིའྱི་ཁོད་དུ་འཁྲུངས་པར་ངེས་སོ། །ཀུན་ནས་རྟག་ཏུ་

ས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་དྱི་ལ་སོགས་པ་ཁབ་བའྱི་ངོ་བོའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལྡན་

པས་ན་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་རྣམས་ལ་མྱི་དགའ་བ་

ནྱི་འགོག་སེ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་དགའ་བ་གཉྱིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་མྱི་ཕེད་པར་རོ་རེའྱི་

ཚུལ་དུ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ནྱི་བདེ་སོང་དབེར་མེད་ཅེས་བའོ། །

འདྱིར་གཞན་དག་གྱི་འདོད་པ་ཆ་ཤས་སུ་བརོད་དེ་བརྟག་པ་ནྱི་ཡུལ་གཟུགས་

དང་ཡུལ་ཅན་མྱིག་སོགས་རྣམས་རྟེན་བརྟེན་པ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་གནས་པ་ནྱི་

ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་བདུད་དང་འགྱུར་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་

ཕྱིར་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་དང་། མྱི་དགེ་བས་སྡུག་བསྔལ་དང་། དགེ་བས་བདེ་

བའྱི་སད་ཅྱིག་གྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྣམས་ལོངས་སྤོད་ཅྱིང་འཁོར་བར་འཁོར་

རོ། །ཡང་ན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྣམས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་

ལ་མྱི་དགའ་བ་སེ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའམ་ཡང་ན་ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབེལ་བ་དོར་ཏེ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པའྱི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་རྣམས་དང་ཀུན་ནས་གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་དྱི་ལ་སོགས་

པ་ལ་མྱི་དགའ་བ་སེ་སྲེད་པ་མེད་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་གཉྱིས་སང་རྟོག་པས་

དབེར་མྱི་ཕེད་པའྱི་རོ་རེར་ཡང་དག་པར་གནས་སོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་བརོད་

པར་བ་སེ། གཟུགས་སོགས་མྱིག་སོགས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་བདུད་ཡྱིན་པ་ནྱི་གནས་

མེད་པས་ཆགས་པ་ལ་བསམས་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་དེ་ཆོས་དབྱིངས་རྟོགས་པའྱི་ལོག་
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ཕོགས་ཀྱི་མ་རྱིག་པར་མྱི་འཐད་སྙམ་མོ། །ཡང་ན་ཞེས་པ་གང་བས་ཀང་བཤད་

དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་མྱི་སང་གྱི་འགྲྱིག་དཀའ་བར་བྱུང་བའྱི་དོན་དུ་འདུག་ལ། 

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སྡུག་བདེའྱི་འབེལ་བ་དོར་ཏེ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་

ནྱི་གྲངས་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་མཉམ་པའྱི་གཙོ་བོ་ལྟ་བུར་གོ་སེ། གོ་བ་ལོག་པ་

ནྱི་སྲྱིད་དོ། །འདྱི་ནྱི་གོང་འོག་གྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ཆོས་དབྱིངས་ལ་མ་བཤད་པའྱི་

སྐོན་ནོ།༥༩། 

གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་སོ་སོ་དང་འཕྱིན་ལས་མཛད་པ་པོ་རྒྱལ་

བའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། གདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྐུའྱི་རྣམ་པ་བསན་

ཚུལ། མངོན་བང་བཞྱི་དང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གདུལ་

བ་སོ་སོའྱི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པའྱི་མཛད་པ་མཐའ་ཀས་པར་བསན་པ། མཛད་པ་མཐའ་

ཡས་ཀང་ཟད་པ་མྱི་མངའ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྲུལ་སྐུ་ལོངས་སྐུ་ཆོས་

སྐུ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་བཤད་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུའྱི་མཛད་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དག་པ་ལས་ཆོས་དེ་ལས་གཞན་ཏེ་ཞེས་སོགས་སུ་བསན་པའྱི་སྐུ་

བཞྱི་པོ་དག་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའྱི་ཚུལ་ལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། 

ཅེས་པ་ནས། འདོད་པའྱི་ཁམས་ན་གནས་པའྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་དང་ནྱི་མྱི་ཁམས་གོང་

གྱི་ལྷའྱི་ལུས་ལ་བལྟོས་ན་རགས་པའྱི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་དང་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུས་གཟུགས་ཅན་ཏེ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ལྷའྱི་ལུས་ལྟར་དང་བའྱི་

བང་སེམས་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ཅན་ས་བཅུ་པ་སོགས་གསུམ་ལ་གནས་

པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དང་ཞེས་བའྱི། ཁ་ རང་དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་གཟུགས་ཅན་ཏེ་གཟུགས་
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ཁམས་ཀྱི་ལྷའྱི་དོན་མཛད་ཅེས་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཟད་པར་

བཞྱིར་བས་པའྱི་དོན་མཛད་པ་འོག་ཏུ་སོན་ཅྱིང་གདུལ་བ་དང་དེའྱི་དོན་མཛད་པ་རེ་

རེ་ཞྱིང་སྦར་ནས་སོན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་ལམ་རྣམ་

པ་བཞྱི་སོན་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་དང་སོགས་པས་རང་རྒྱལ་དང་། ཉན་ཐོས་དགྲ་

བཅོམ་རྣམས་ལ་རྟོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའྱི་དོན་མཛད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ལ་སྐུ་དང་སངས་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་སྔ་

མ་ལ་ཡང་སྐུའྱི་ཆ་ཤས་རེ་རེས་དོན་མཛད་པ་དང་སྐུའྱི་ཆ་ཤས་ཚོགས་པས་དོན་

མཛད་པ་གཉྱིས་ལས། དང་པོའྱི་མཛད་པ་ནྱི་གདུལ་བས་སོང་པའྱི་ཆ་སེ་ནམ་མཁའྱི་

ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་གྱིས་སོང་པའྱི་སྐུ་བསྒོམས་པས་གཟུགས་མེད་པ་ནམ་མཁའྱི་ཟད་

པར་དུ་བེད་པ་ལྟ་བུ་མྱིན་པ་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ཏུ་མ་གཏོགས་པའྱི་ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་གྱིས་སོང་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་ཏེ། ཟད་པར་

རླུང་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་འགྲུབ་ཅེས་པ་ནས། མེའྱི་ཟད་པར་དང་ཆུ་རྡུལ་གྱིས་སོང་པའྱི་སྐུ་

ཡང་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་སྤོས་པའྱི་གདུལ་བས་ཆུའྱི་རྡུལ་གྱི་ཆ་རྣམས་ཟད་པའྱི་སྐུ་

འགྲུབ་སེ་འཛིན་པའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀྱིས་སའྱི་ཟད་པར་ཅེས་པ་རྣམས་སྦར་ཏེ་གོ་

སའོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་རྡུལ་བལ་དུ་གྱུར་པ་

རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གདུལ་བ་ལ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་མཛད་དོ། ཅེས་པ་ཡན་ཆད་ནྱི་

སྐུའྱི་མཛད་པའོ། །སངས་པའྱི་མཛད་པ་ནྱི་དངོས་པོའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ཀུན་ཀུན་

ནས་སྤྱིན་དང་བལ་བའྱི་ནམ་མཁའ་དག་དང་མཚུངས་པ་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་དང་བལ་

བར་མཛད་དེ་དེ་ལྟར་འཕྱིན་ལས་སོ་སོར་མཛད་པ་དེ་དག་ཀང་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུ་
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གཅྱིག་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་སངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱིས་དག་པའྱི་ས་དང་

པོ་ནས་བཅུ་པའྱི་བར་སོན་པར་བེད་དོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ལ་ཟད་བར་གྱི་མཛད་

པ་རྣམས་འཆད་པའྱི་འབེལ་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རོའྱི་རྡུལ་ལ་སོགས་པས་སོང་པ་

ཡྱིན་ལ། སོང་པ་དེ་དག་རེ་རེའྱི་སྒོ་ནས་གདུལ་བ་སོ་སོའྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་མཛད་དོ། 

ཞེས་སྦར་བ་སེ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་ནྱི་རྒྱུད་འདྱི་དག་མཐོང་བ་ན་མགོ་མོས་པར་གྱུར་

ཏེ། ཟད་པར་ཕྱིན་ཆད་སྐུ་གང་གྱི་འཕྱིན་ལས་ལ་སྦོར་བ་ཙམ་ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་

ངོ་། །ནམ་མཁའ་དག་དང་མཚུངས་པ་སངས་པའྱི་དཔེ་ལ་སྦར་བ་ན་སྔར་ལྟར་ཡྱིན་

མོད། འཕྱིན་ལས་ཟད་པ་མེད་པ་ཡང་འདྱི་ལས་འགྲུབ་སེ། མདོ་ལས། སེམས་ཅན་

ནམ་མཁའ་བང་ཆུབ་སེམས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་མྱི་ཟད་པར་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལྟར་འཕྱིན་ལས་ཟད་པ་མྱི་མངའ་བའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སྐུ་དེ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་

ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མྱི་འད་བ་མེད་པའྱི་གཅྱིག་པུའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སར་མྱི་ལྡང་

བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ན་མཐས་ཀས་པར་མཛད་ཀང་འཕྱིན་ལས་འཆྱི་བ་སེ་རྒྱུན་

ཆད་པར་ཡང་ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་སྔར་ཉམས་པ་ལ་ཤྱི་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

བཤད་པས་ཤྱིན་ཏུ་འབེལ་ལ། གཞན་ སག ། དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་སྐེ་བ་དང་འཆྱི་བར་

མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་དོགས་པ་དང་དགོས་པ་དང་ནུས་པ་མེད་པའྱི་གཏམ་

མོ། །གཞན་ དོལ། དག་འཆྱི་བ་དང་ཡང་གྱི་སྒས་སྐེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་འཇྱིག་དང་
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བལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་བདེ་བ་རྟག་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་སེ་ཆོས་འདྱི་པའྱི་

ལུགས་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མངོན་བང་བཞྱི་བཤད་པ་དང་། ནང་དང་གཞན་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མངོན་བང་བཞྱི་སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། སད་

ཅྱིག་གྱིས་བང་ཆུབ་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ༦༡དེ་གཅྱིག་པུ་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་སེ་མཐའ་དག་རྒྱལ་བ་ཅེས་པ་

ནས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་མའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའ།ོ ཅེཞེས་པའྱི་བར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དག་པའྱི་

སྐུ་དང་ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དང་སྦར་ཏེ། རང་

ལུགས་ནྱི་ཚིག་མྱི་འད་བ་མ་གཏོགས་དོན་ནྱི་སྔར་མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གཞན་ 

རང་། དག །དེ་ལས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་རྣམ་པ་བཞྱིར་དབེ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་རོ་མཉམ་པའྱི་སྐེ་འཇྱིག་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་གཅྱིག་པུ་ལ་བཞྱིར་དབེ་

སེ། དང་པོ་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ནྱི་མེ་ལོང་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་ལྔའྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་ཁམས་ལྔ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད་ཅན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཐའ་དག་རྒྱལ་

བའྱི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པ་འདྱི་

ཆོས་སྐུའོ། །རྣམ་པ་ཉྱི་ཤུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བང་ཆུབ་པ་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་

ལྔ་དང་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ལས་ཀྱི་དབང་པོའྱི་ཡུལ་ལྔ་འགགས་པ་ནྱི་འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྱིས་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བ་སེ་ལོངས་སྐུའོ། །སར་ཡང་དེ་ནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་

བས་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་ནྱི་དུས་འཁོར་གྱི་གོ་འཕང་དགའ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཚོགས་པའྱི་སྒྱུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ངོ་བོ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བའྱི་

ཕྱིར་སྤྲུལ་སྐུའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ལེགས་ཉེས་ས་ཚོགས་སང་མོད་གོ་ས་བས་དགག་སྒྲུབ་

མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུ་དེའྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་མཐུན་ནམ་རྱིགས་

མཐུན་གྱི་མཛད་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་རོ་མཉམ་པའྱི་འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་

ཏེ། ལས་གཞན་འཛག་བདེ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་རྱིགས་མཐུན་གྱི་འབས་

བུ་འཛད་པ་མྱིན་ལ་འབས་བུའྱི་སབས་འདྱིར་ནྱི་འཕོ་མེད་ཅེས་པ་ནས། ཞུགས་པ་

ལའོའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་

པར་ནང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་གཞན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོན་པའྱི་ཁུངས་སུ་དངས་

པས་དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་སྒྱིག་པའྱི་ལྕྱི་ཡང་

གྱི་དབང་གྱིས་ནང་དང་། གཞན་གྱི་ཆོས་འདེས་མར་སྦར་བ་སོ་སོར་དབེ་བར་བ་

སེ། ༦༢ མཐའ་ཡས་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་རྣམས་དང་ནྱི་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་རྣམས་

དང་སངས་རྒྱས་ཁོ་བོ་ཞེས་སོགས་སྦར་རོ། །དོན་ནྱི། སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་ཕག་

བས་པའྱི་རྒྱལ་བ་བདེ་འབྱུང་གཙོ་བོ་གཅྱིག་པུ་ནྱི་དུས་དང་། མཐའ་སངས་རྒྱས་

ཞྱིང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཙུན་མོར་བཅས་རྣམས་ཏེ་འདྱི་དག་རྣམས་ནྱི་

གཙོ་བོ་དེའྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་རྒྱལ་བ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རང་བཞྱིན་

རྣམ་དག་གྱི་ཆ་གང་ལ་དམྱིགས་ནས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་

གཅྱིག་པུ་ནྱི་དུས་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་ཁམས་རྣམས་དང་། ཅེས་པ་ནས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བར་ནྱི་དེའྱི་འཁོར་ལོའ།ོ ཅེས་བ་སེ་བཤད་པ་འདྱི་མཆོག་མྱི་

འགྱུར་དུའང་དན་པར་གྱིས་ཤྱིག །མཁས་ རང་། པ་དེ་དག་དེ་ཡྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་

ཅེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྱིས་དུས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ངོས་བཟུང་བ་

དང་། དུས་དེས་བསྐེད་པའྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་འཁོར་ལོར་

བསན་པ། མཐའ་ཡས་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་རྣམས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱིའྱི་དོན་དུ་

འཆད་མོད། དེ་ལྟར་བས་ཀང་རུང་ལ། འོན་ཀང་ནང་དང་གཞན་མ་ནོར་བར་སྦར་

དགོས་སོ། །གཞན་ དོལ་དོལ་འབང་། དག་གྱིས་ནྱི་གནས་དང་སྐེ་དང་ཉམས་པ་རྣམ་

གསུམ་གཞན་ཞེས་དང་། འགྲོ་དྲུག་གཞན་ཞེས་སོགས་མུན་སྤྲུལ་མང་དུ་སྨྲས་ཏེ། 

འབས་དུས་སུ་སྲྱིད་པ་གསུམ་དང་འགྲོ་བ་དྲུག་ཡོད་པར་འདོད་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་

དང་། ཞེ་འདོད་དང་ཡང་འགལ་ལ་མེད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་གཞན་

ཡོད་པར་ཁས་བངས་ནའང་སྐོན་མྱི་འབྱུང་བས་སོ།༦༣།

གཉྱིས་པ་ཐོབ་བེད་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ལམ་གྱི་རྒྱུ་བཤད་

པ། ལམ་དང་ལམ་མྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ། ལམ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལམ་གྱི་སྒྱུ་ལུས་རྣམ་པ་བཅུ་དག་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་

པ་དང་། ལམ་གྱི་གྲོགས་དང་བམས་པ་དང་སེམས་བསྐེད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུའྱི་ལུས་རྣམ་པ་བཅུར་བཞག་

པ། ལུས་བཅུ་དང་ས་བཅུ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྦར་བ། ཁད་ཆོས་བཅུ་ལྡན་གྱི་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལུས་ལ་རྣམ་པ་བཅུའྱི་དག་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། ངེས་པ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སེ་ལུས་ལ་རྣམ་པ་བཅུའྱི་དག་པའོའྱི་བར་ལ་ཁག་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་ཁག་

དང་ཕལ་པའོ། །སྒ་གཅན་གྱི་མཇུག་མ་ནྱི་དུང་ཅན་མའོ། །སྒ་གཅན་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱིའོ། །ཉྱི་

མ་ར་ས་ནའོ། །ཟླ་བ་ནྱི་ལ་ལ་ནའོ། །བགྲོད་པ་ཀུན་ནས་སྲོག་གྱི་དབུས་སུའོ་ཅེས་པ་

ནྱི་འགྱུར་ ཇོ། གཞན་ལས་དབུས་སུ་ཀུན་ནས་སྲོག་རྒྱུའོ། །ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་སེ་ཁུ་

བའྱི་དབུས་སུ་ཞེས་སོགས་ནྱི་ལུས་བཅུ་པོ་ཡང་བསྡུ་ན་དྲུག་དང་། དྲུག་པོ་ཁུ་བ་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དངོས་པོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཟུགས་བརན་འཛིན་པ་དང་འད་

བར་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དངོས་མེད་ཤེས་རབ་གཉྱིས་སུ་

འདུ་ལ། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་དང་འགྱུར་བ་མེད་

པའྱི་བདེ་བ་རྒྱུ་གཉྱིས་དང་ཁམས་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་

ཏེ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ།༦༤།ད་ནྱི་ས་བཅུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁམས་དེ་རྣམས་སྦར་

བ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། སེ་པ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ས་རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་

བར་ལ་ཆགས་པ་མུན་པ་རྡུལ་སྙྱིང་སོབས་བཞྱི་སད་རྨྱི་གཉྱིད་"མཐུག
1
་བཞྱི་པ་དང་

སྦར་ཏེ། དེ་ཡང་ས་ཕྱི་མ་བཞྱི་ལ་འཇོག་པར་ཁ་ སག་སག་འབང་། ཅྱིག་འདོད་དེ། གོང་

དུ་སྒ་གཅན་གྱི་མཇུག་མ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བཤད་པ་དང་འདྱིར་དུས་མེ་དང་ཆགས་

པ་ས་བདུན་པ་དང་སྦར་བ་ལ་བསམས་པའོ། །ཀུན་རོབ་ལ་འཇུག་པའོ་ཅེས་པ་ལ་ཁ་ 

དོལ། ཅྱིག །ཀུན་རོབ་འཛག་བཅས་ཀྱི་ཁམས་ལ་འཇུག་པ་ཅེས་ཟེར་ཡང་འབེལ་ཆུང་

ལ་དོན་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་གནས་སབས་བཞྱི་དང་ས་བདུན་པ་སོགས་བཞྱི་རོ་རེ་བཞྱིར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༥ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༥ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༦༩བ༤ན།  མཐུག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༣ན།  འཐུག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཆོས་མཐུན་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །ཚིག་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་ལུས་ཀྱི་ཁམས་

བཅུ་པོ་དང་ས་བཅུ་སྦར་བའྱི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁ་ཅྱིག །ས་དེ་དག་གྱིས་

ཁམས་དེ་དག་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་དྱི་མ་སྦངས་ནས་ས་དེ་དག་ཐོབ་པ་ལ་དགོངས་སོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་སྦོང་བེད་དང་ཐོབ་བ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པའྱི་ནོར་བའོ། །རང་ལུགས་ལ་

ཁམས་བཅུ་དང་ས་བཅུ་སྦོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ས་རྱིང་དུ་སོང་བ་སོགས་ཀྱི་ནྱི་ཀུན་

རོབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའོ་ཞེས་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པར་བཤད་ཟྱིན་ལ། 

སྔ་མ་ཚན་པ་གཉྱིས་ཀང་ཁམས་དང་ཐབས་ཤེས་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཡྱིན་

ཏེ། དགོས་པ་ནྱི་འོག་མ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་སོན་ནོ། །

མཁས་པ་ རང་། དག །ས་བོན་ལུགས་ལས་ལྡོག་པ་ནྱི། ཧ་ཨཾ་ས་དང་པོ་ཞེས་

སོགས་སུ་སྦར་རོ་ཞེས་གསུང་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ས་བཅུ་པའྱི་ས་བོན་

དང་ཐབས་ཀྱིས་ས་དང་པོའྱི་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་ཐབས་ཤེས་སུ་བས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེ་ལས། དེ་ཀུན་དགའ་བའྱི་བེ་བག་ལ། །སར་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་

པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལུགས་འདྱིར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དེ་ཆོས་ཉྱིད་

ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་སོང་བའྱི་རབ་དགའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྱིད་ལ་བདེ་བའྱི་ལྡོག་ཆ་ནས་

ཐབས་ཀྱི་ས་དང་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ལྡོག་ཆ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སར་འཇོག་པའྱི་ས་

བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་ས་རང་རང་གྱི་ཡྱི་གེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་རྱིགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་དག་དུས་ཀུན་རྣལ་འབོར་རྣམས་ལ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར། 

ཅེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་སེར་བར་བེད་པ་དང་ཐར་པ་སེར་བའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་གྱི་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལུས་རྒྱུར་བས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་དང་། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་མ་གཏོགས་པར་ཚེ་འདྱིར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཐབས་

མེད་ལ། ལུས་དེ་ཡང་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་ལས་ཐར་པའམ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའྱི་

སྒྱིབ་པ་ལ་ཉོན་སྒྱིབ་དང་ཤེས་སྒྱིབ་གཉྱིས་ལས་སྔ་མ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཐར་པ་

དང་ཕྱི་མ་ཟད་པར་སངས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ལ། སབས་འདྱིའྱི་སྒྱིབ་པ་ཉོན་སྒྱིབ་

མངོན་གྱུར་པ་མེད་པ་ཙམ་མྱིན་ཏེ། ཞྱི་ལྷག་ཐུན་མོང་བས་ཀང་མངོན་གྱུར་པ་མགོ་

གནོན་པར་ནུས་པས་ན་བསྐེད་རྱིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་ཞྱི་ལྷག་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་

པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྱིའྱི་ཐར་པ་ཚོལ་བ་པོ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཞབས་ལ་གནས་པར་གསུངས་

ལ། དེ་སྤྱི་ཙམ་དུ་རོགས་རྱིམ་པའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཀང་ཁད་པར་"ཅན་
1
ནྱི་འཛིན་པའྱི་ཡན་

ལག་གྲུབ་པ་ལ་བེད་དགོས་ལ། དེ་ཚོལ་བའྱི་ཐར་པ་ནྱི། ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་སངས་

པ་ལ་བ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐར་པ་དེ་ལ་ས་བཅུར་བཞག་པས་ན་འདྱིའྱི་ས་དང་པོ་

ནས་ཉོན་སྒྱིབ་སངས་པ་ཡང་གསལ་བར་བསན་ནོ།༦༥།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སེམས་ཅན་ཚོགས་གསོག་པའྱི་ཞྱིང་དང་སྱིག་པའྱི་ཞྱིང་

དུ་བསན་པ། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་ནས་བམས་པ་དང་སེམས་བསྐེད་སྐེ་དགོས་

པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ནས་རེ་ལྔ་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་

ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་

པ་བཅུ་པར་བསྡུ་ལ། རེ་དྲུག་པ་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༥བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༦ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༨༢བ༣ན།  ཅན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༣ན།  -ཅན
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སེམས་བསེན་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བརྒྱད་པ་འཆད་པར་

བེད་པའོ། །འདྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་ཞེས་པ་ནས། གོ་སའྱི་བར་གྱིས་རྒྱུད་

འཆད་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཚོགས་གསོག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་སངས་རྒྱས་དང་འད་

བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་མ་དམྱིགས་པར་བམས་པ་དང་སེམས་བསྐེད་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་

བམས་སོགས་དེ་དག་མེད་པར་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་གཞན་

འདྱིར་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཡོད་པ་མྱིན་ལ། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཟང་ཟྱིང་ནས་

དགེ་བའྱི་བར་གྱིས་མཉེས་པར་བས་པས་དཔག་མེད་སྲྱིད་པ་གཅོད་པར་བེད་དེ། 

བདག་གཅྱིག་པུ་བདེ་བ་དང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་བར་རྣམ་པར་མྱི་རྟོགས་པ་ལས་

སོ། །རྣལ་འབོར་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་ལ་འཁུ་བ་སེ་བསླུ་བ་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ཆད་

ལྟ་ལ་སྦོར་བ་སོགས་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཆེན་པོ་བེད་ན་དེའྱི་མཐུས་དམལ་བ་ངུ་

འབོད་དང་རོ་རེའྱི་མེ་ལྕེ་ལ་སོགས་པ་ཆེན་པོའྱི་མཐའ་རུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ དོལ། དག་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་སེམས་ཅན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་སངས་

རྒྱས་སོ་ཞེས་དང་། ཁ་ རང་། ཅྱིག་དེའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་དང་འདའོ་ཞེས་ཟེར་མོད་

སྔ་མ་ནྱི་ལོག་པར་བཤད་པ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་མ་བཤད་པའོ། །ཡང་ རང་། བསོད་ནམས་

ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་བ་བ་ལ་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་

ཡྱིན་པས་ཕན་གནོད་ཀྱི་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་བསན་པ་ནྱི། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཉྱིད། །འོན་ཀང་གློ་བུར་དྱི་མས་བསྒྱིབས། །དེ་ཉྱིད་བསལ་

ན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན། ཞེས་པ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བར་

གྱུར་ན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་གཞན་འདྱིར་
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འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཡོད་པ་མྱིན་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཕན་གནོད་ཀྱི་

ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་བསན་ཅེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཀྱཻ་རོར་གྱི་ལུང་གྱིས་སེམས་ཅན་

སྒྱིབ་པ་དང་བལ་ན་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་པའྱི་ཁོག་མ་འབེལ་ཞྱིང་། སེམས་

ཅན་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་ན་སངས་རྒྱས་སུ་སོན་པ་སབས་སུ་མ་བབ་ལ། དེ་རྣམས་

མཉེས་པར་བས་པས་ཞེས་སོགས་གཞུང་འོག་མ་དང་ཡང་མ་འབེལ་ལོ། །བཤད་པ་

སྔ་མ་ནྱི་འདྱིར་བཤད་པ་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ལ་ལམ་རྣམ་པར་དག་

པ་སྐེས་པ་དང་སེམས་སྒྱིབ་པས་དག་པ་ན་ཡང་མཁས་དང་མྱི་མཁས་སྐེ་བོ་རྣམས་

ལ་འགལ་བ་འཁུ་བར་མྱི་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་པའྱི་ཉེས་པ་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་དང་འགལ་བའྱི་ལྟུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ།༦༦། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་དག་དང་འགྲོགས་པ་ཐོབ་ནས་མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་རྣལ་

འབོར་པ་དག་པའྱི་ཐུགས་ནྱི་བམས་པ། ཅེས་པ་ནས། དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་

དགྲ་སོགས་ལ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་སེམས་སུ་འགྱུར། ཅེས་པ་ནས། ཐར་པར་འཇུག་

པ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ཀྱིས་དམན་ཞྱིང་སོན་པ་སེམས་བསྐེད་རྣམ་པར་སངས་

པ་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའྱི་གེགས་བེད་པས་

བདུད་ཀྱི་སེམས་ཞེས་བའོ།༦༧། 

གཉྱིས་པ་ལམ་དང་ལམ་མྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། བདུད་ཀྱི་ལས་

དང་རྒྱལ་བའྱི་འཕྱིན་ལས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་བཤད་པ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཆོས་མཐུན་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་དགག་པ། བདེ་ཆེན་དང་བལ་བའྱི་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་ཙམ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་

འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་མྱིན་པར་བསན་པ། དགེ་མྱི་དགེ་སོ་སོར་ཤེས་པའྱི་སྒོ་ནས་ལམ་
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གྱི་གེགས་སོང་དགོས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་ཞེས་པ་ནས། མཐའ་དག་མཐའ་ཡས་

དུས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཞྱི་བ་མྱིན་པ་དང་བདུད་ཀྱི་དབང་པོ་

དང་བདུད་ཀྱི་བོ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་དང་དགའ་རབ་དབང་

ཕྱུག་དང་ཞེ་སང་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡྱིན་ཅྱིང་བང་སེམས་དང་ཞྱི་བ་དང་སོན་པ་གཅྱིག་པུ་

དང་བདེ་བའྱི་བོ་གྲོས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞྱི་བ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་

བོ་གྲོས་ནྱི་བམས་པ་སོགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ་གཞན་རྣམས་དང་ཚིག་གྱི་དོན་གོ་ས་ཞྱིང་

མཆོག་ཏུ་འཇྱིགས་བེད་ཡྱིན་ཏེ། ཅེས་པ་བདུད་ལ་བས་ནས་ཚེ་འདྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་ཕ་

མོ་བསན་པས་སྐྲག་པར་བེད་པ་དང་། ཕྱི་མར་ངན་འགྲོ་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིགས་

པ་སེར་བར་བེད་པའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་

ལ་བའོ་ཞེས་ རང་། ཟེར་རོ། །གནས་སབས་སུ་སེམས་ཅན་དེ་ལྟར་གྱུར་ཀང་མཐར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་འཚང་རྒྱ་བར་ངེས་ཏེ། འགྲྱིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བསེན་པ་

ཀུན། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་བཅས་ཉྱིད་ཕྱིར། །དེ་གོམས་པ་ལས་བདག་འགྱུར་

བས། །ལ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། ཞེས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྱིགས་པ་དུ་

མས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།༦༨། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་གཅྱིག་ཉྱིད་ཆ་ཅན་དུ་བས་པ་ལ་ཆ་ཤས་མྱི་འད་བ་རྒྱུད་འདྱིར་རྒྱ་ཚད་

གསུངས་པ་དང་སོམ་འབྱུང་སོགས་སུ་དེ་ལས་ཚད་ཆུང་བར་གསུངས་པ་གཉྱིས་

ཡོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པར་ཤེས་པ་མྱིན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཏེ། རྒྱ་ཚད་དེ་དག་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དོན་དེ་མྱི་རྣམས་ལ་

ཤྱིན་ལོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུད་འདྱིར་གསུངས་པའྱི་རྒྱ་ཚད་ཅན་གྱི་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཁོ་ན་ཡོད་ཀྱི་སོམ་འབྱུང་སོགས་ལས་བཤད་པ་མེད་དོ་ཞེའམ་

དེ་ལས་ལྡོག་པ་འདྱི་བདག་གྱི་འདོད་པ་སེ་རོ་རེ་འཆང་རང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའོ། 

ཞེས་བརོད་ན་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་གཉྱིས་ཀ་གཟྱིགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་

ལྟར་སྨྲ་བ་པོ་དེ་མེད་པ་"པ
1
་ཆད་ལྟ་ཅན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྐང་པ་

གཉྱིས་སྦེལ་ལོ། །མྱི་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་མ་ཡྱིན། ཅེས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ཤེས་པ་

སད་དོད་ཐུན་མོང་བ་ཤེས་པར་མ་བསྒྱུར་བའྱི་འགྱུར་གྱི་སྐོན་ཡྱིན་ལ། རྨ་འགྱུར་དུ། 

དེ་ནྱི་མྱི་ཤེས་མྱི་རྣམས་ལ། ཅེས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་ ཕོགས་སོགས། ཟེར་རོ། །ལྷ་རྣམས་

ཀྱིས་འདྱི་མེད་པ་པ་ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་ལྷ་ནྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་

ཀྱི་རང་སོབས་ཀྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བེད་པར་ནུས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལྷ་

རྣམས་དང་། རོ་རེ་འཆང་ལས་རྒྱུད་དེ་དག་དངོས་སུ་ཐོས་པའྱི་དབང་པོ་དང་ཚངས་

པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཡྱིས་ཀང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཉྱིས་ཀ་རྟོགས་པ་མྱི་འགལ་

ལོ། །སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་

པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མཚུངས་པར་མདོ་དང་རྒྱུད་སེ་དང་དགོངས་འགྲེལ་རྣམས་ནས་མང་

དུ་གསུངས་ལ། འདྱིར་ཡང་རྒྱུད་གཉྱིས་ནས་བསན་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་

ཚད་མ་ངེས་པ་དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཚད་མ་ངེས་པ་གཉྱིས་མཚུངས་པར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༨ན༣ན།  པ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༨༤བ༣ན།  བ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༢བ༢ན།  པྟོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷན་སྐེས་ཏེ་དང་པོ་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པའྱི་

ལུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཁྲུ་ནྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དག་གྱི་ཚད་ཤེས་པ་མེད་དེ། ལས་ཀྱི་ས་

འཛམ་གླྱིང་ཆུང་ངུ་འདྱིར་ནྱི་མྱིའྱི་སྲོག་ཆགས་ལུས་ཚད་ཁྲུ་བཞྱི་པ་རྣམས་ལ་སེམས་

ཅན་དེ་དག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་སྐུའྱི་ཚད་ཁྲུ་བཅུ་གཉྱིས་པ་དག་རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བེད་དེ། ཁྲུ་བཅུ་གཉྱིས་པ་ནྱི་སོན་པ་ན་ཚོད་རོགས་པའྱི་ཚད་དེ་དེ་ཡང་

འདུལ་བ་ལུང་"བཞྱི
1
་ལ་སོགས་པར་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་མཐོ་གང་ལ་དེ་དུས་ཀྱི་

མྱི་གཞན་གྱི་མཐོ་གསུམ་འོང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་དཔལ་ཤཱཀ་སེང་གེའྱི་སྐུ་ཆ་ཅན་དུ་བས་པ་ལ་ཆ་ཤས་མྱི་འད་བ་

ཆགས་བལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྐུ་དང་ཆགས་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་འཁོར་ལོའྱི་བདག་

པོར་བསན་པའྱི་སྐུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་ཡང་དེ་ཉྱིད་ཆ་ཅན་དུ་བས་པ་ལ་བལྟམས་

མ་ཐག་པའྱི་སྐུ་ཆུང་ངུ་དང་ན་ཚོད་རོགས་པའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ཤས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྣམས་

སོ། །ལས་ཀྱི་སའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཚད་འད་ཡུལ་དུ་གསུངས་པས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་ཀང་ལས་ས་འཛམ་གླྱིང་ཆེན་པོའྱི་ཆ་ཤས་ཚད་དབྱིབས་མྱི་འད་བ་དེ་

དག་བསྒྲུབ་པར་བཞེད་པ་སེ་གཞན་དུ་ན་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མྱི་གཅྱིག་པ་སོ་སོ་

ལ་ཚད་དབྱིབས་མྱི་འད་བར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱུད་སོ་

སོ་བ་དེ་དག་ནས་བསན་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་དག་མ་གྲུབ་ན། ལམ་སོ་སོའྱི་

ཆོས་མཐུན་མ་གྲུབ་པ་དང་ནང་སྐེས་བུའྱི་ལུས་རྒྱུད་སོ་སོ་ནས་གསུངས་པ་དག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༨༥ན༣ན།  བཞྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༣ན༢ན།  གཞྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མྱི་འགྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལུས་མྱི་འད་བ་སོ་སོ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྱི་ལམ་སོ་སོ་བ་

དག་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མཐར་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བ་ཁེགས་པར་འགྱུར་

རོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་ལེའུ་དང་པོའྱི་འགྲེལ་བཤད་དང་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དགོངས་པ་

རབ་གསལ་ལ་སོགས་པ་ལས་མཐའ་བཅད་པ་ཤེས་ནས་རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་པའྱི་ཀོག་

པ་པ་དག་གྱིས་མྱི་འཕོགས་པའྱི་སོབས་པ་རེད་པར་བས་ཏེ། "དྱིང
1
་སང་གྱི་འཁྱིད་

ཚུལ་བདེ་མྱི་བདེ་ཙམ་གྱི་དབང་གྱིས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཅད་པར་མྱི་བའོ། །

ཁ་ རང་། ཅྱིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཤེས་པ་ཡེ་ཤེས་

མྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ཚད་དཔག་

ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱིའམ་བཅུ་གཉྱིས་སོགས་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་མ་

ཡྱིན་ཞེས་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའྱི་རེས་མཐུན་ཚད་དག་རྟག་

ཏུ་གསལ་བར་བེད་ཀྱི་དོན་དམ་པར་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚད་འདྱི་སེམས་ཅན་གྱི་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་མ་བསན་པར། བདག་གྱི་འདོད་པ་དོན་དམ་པར་ཚད་མེད་

པ་བཞྱིན་བརོད་ན་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་མེད་པ་པ་ཆད་པར་སྨྲ་བའོ་ཞེས་བརོད་པར་

འགྱུར་བའོ་ཞེས་སོགས་དང་། གཞན་ཡང་པདྨ་ཅན་གྱི་འདོད་པ་"བགོད
2
་པ་སོགས་

བེད་མོད། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚད་ཤེས་པ་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༧བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༣བ༢ན།  དྱིང    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༧༩ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༣ན།  དེང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༩ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༧༣བ༥ན།  བགྟོད    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༦ན།  བཀྟོད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལམ་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་

དོ། །སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་དོན་དམ་པར་ཚད་མེད་ཅེས་པ་

ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་བསམ་ངོ་ན་བདེན་གྱི་དངོས་གནས་ལ་འདྱི་ཡྱིན་

མེད་དོ་ཞེས་པར་སོང་ན་ནྱི་དེ་སད་བརོད་པ་ལས་ཆད་པར་སྨྲ་བ་ཐ་ཆད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད། གྲུབ་མཐའྱི་དབང་གྱིས་སྔ་མ་དག་གྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་དགུ་པ་འདྱི་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ་མ་ཤོད་སང་ངོ་།༦༩། 

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དེའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ནྱི། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དང་། སོང་ཉྱིད་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྦར་བ་གང་གྱིས་རྒྱལ་

བའྱི་དབང་པོ་སྙྱིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་གཅྱིག་ལ་བསྐེད་ཅྱིང་ཚེ་ཐུང་དུ་དེའྱི་ཉྱིན་ཞག་སོ་

སོ་ཙམ་བསྒོམས་པའྱི་དབང་ལས་འཁོར་བ་གང་གྱི་མངལ་ཏེ་སྦུབས་ནས་ངེས་པར་

འབྱུང་བ་བདེ་བའྱི་སད་ཅྱིག་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་སོང་ཉྱིད་དང་སྦར་བ། གང་

གྱིས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཐྱིག་ལེ་འགྱུར་བ་སེ་དེ་དག་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་

འགྲུབ་ཅྱིང་ཐྱིག་ལེ་གཡོ་བའྱི་གནས་སབས་དང་པོ་བཞྱིའྱི་རེས་སུ་རང་གནས་ལས་

གཞན་དུ་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བ་བ་སེ་མྱུར་ལམ་དེ་སངས་ནས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སོང་ཉྱིད་དང་མཉམ་པར་

སྦར་བ་དང་བལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་དང་གཞན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་

ཐུན་མོང་བའྱི་བར་དག་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་པ་དང་བེ་སྨྲའྱི་བར་གང་ཞྱིག་གྱིས་བསྒོམ་

པར་བེད་པ་དེ་ཡྱིས་བསལ་པ་བེ་བ་དུ་མ་སེ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དང་འབས་བུའྱི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་དག་ཀང་དུས་གཅྱིག་ཡུན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  737  

རྱིང་པོ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐོབ་དགོས་སོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་

རྟོགས་པ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ཡན་ཆད་ལས་"ཆེས་
1
མྱུར་བའྱི་ཟབ་ཁད་སོན་པའོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག་གྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་

ཡྱིན་གྱི་དེ་སངས་ནས་མཆོག་མྱི་ཐོབ་པར་བསན་པ། ཞེས་པའྱི་ས་བཅད་བཀོད་

ནས། དོན་འཆད་པ་སོ་སོ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འདྱི་ལྟར། ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་དབང་ལས། 

ཞེས་པ་ལ། ལོ་བརྒྱའམ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་མམ། ཡང་ན་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་

རླུང་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་དབང་ལས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་

ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དག་གྱིས་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་མངལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

སར་ངེས་པར་འབྱུང་ཅེས་དང་། སོང་པ་གཞན་དག་ཆད་སོང་གང་ཞྱིག་སྒོམ་བེད་པ། 

ཞེས་སོགས་སྨྲའོ། །གདམ་ངའྱི་བཤད་པ་ནྱི་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོ་གང་ལ་ཟེར་གཏོལ་མ་

བྱུང་བའྱི་གཏམ་དུ་སང་ངོ་། །སོང་པ་ཆད་སོང་ལ་བེད་པ་ཡང་བསྡུས་དོན་"དུ
2
་བོའྱི་

ཁད་པར་ལ་སྦར་ནས་འབྲུ་འཇོམས་སུ་ཡུལ་མ་བས་པ་བཤད་པའྱི་ཁོག་མ་འབེལ་

ལོ། །ཡང་མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྱི་སོང་པ་གང་ཡྱིན་ཆད་སོང་དུ་གཟུང་ན་

ནྱི་སེ་ལུགས་འདྱིའྱི་སོང་པ་ཡང་ངེས་པར་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བ་སོགས་ཉེས་པ་

མང་པོ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་རང་སོང་སྒོམ་བེད་པ། ཞེས་དང་། 

ཡང་ཆད་སོང་གྱི་རང་སོང་སྒོམ་བེད་པ་ཞེས་ དོལ་འབང་སག་འབང་། སོགས་སྨྲ་བ་དག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༢ན།  ཆེས་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༠ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༨༦བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༤ན༦ན།  -ཆེས་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༨བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༠ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༨༦བ༥ན།  དུ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༣ན།  ལ
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ནྱི་བྱུང་རྒྱལ་ལོ།༧༠། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དཔེ་གསུམ་དང་སོབས་མཚུངས་པའྱི་རྱིགས་པ་བདུན་ལས། 

འབས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་རང་གནས་ལས་གཡོ་བ་མེད་

པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདེ་བ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་གྱི་མ་དག་པ་འཛག་པའྱི་

སེམས་དང་བདེན་འཛིན་གྱི་རྱིགས་འདའྱི་རྒྱུ་ལས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་དམ་བཅའ་

འདྱི་འགྲུབ་བོ། །དཔེ་གསུམ་ནྱི། ནྱིམ་པའྱི་ཤྱིང་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ནྱིམ་པའྱི་ཤྱིང་

དབྱི་མོང་དང་། ཚངས་པའྱི་ཤྱིང་ནྱི་"ཆོས
1
་ཀྱི་སོང་པོའ།ོ །རྱིགས་པ་དྲུག་ནྱི་ཅྱི་

མེད་ཅང་མེད་ཀྱི་སོང་པ་གོམས་པ་ལས་ནྱི་མང་འདས་ཀྱི་བདེ་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་

ཕྱིར་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་དབང་ལས་དགེ་བའྱི་འབས་བུ་བདེ་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་

དང་། སྲོག་ཆགས་གསོད་པ་ལས་ཚེའྱི་རྱིག་འཛིན་གྲུབ་པ་རྣམས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་

ཕྱིར་དང་། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་དོན་དུ་ཕྱུགས་དག་བསད་པ་ལས་ཕྱུགས་རྣམས་མཐོ་

རྱིས་སུ་སྐེ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་གོ་འཕང་དབང་པོ་གཉྱིས་

མཉམ་པར་སྦར་བའྱི་ལྷན་སྐེས་རྣམས་ནྱི་འགོག་པ་ལས་སྐེ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 

རྱིག་བེད་བཏོན་པ་ལས་ནྱི་ཀུན་མཁེན་གྱི་གསུང་འགྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་

པ་དང་བདུན་ནོ།༧༡། 

བཞྱི་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་པའྱི་སེམས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། དུ་མ་

ཡྱིས་ནྱི་བགེགས་རྣམས་བེད། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། བདེ་བའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༩ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༦ན།  ཆྟོས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༨༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧ན༣ན།  ཚོས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  739  

དམ་ཚིག་ཅེས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་སད་དོད་ས་མ་ཡའྱི་ས་མ་ཏ་མཉམ་པ་ལ་ཡང་འགྲོ་

བས་བདེ་མཉམ་སེ། དེའྱི་དོན་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མཁས་ རང་། པ་དག །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་བསྲུང་བའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་དབང་གྱིས་བདུད་

བཞྱི་དང་ང་རྒྱལ་སོགས་ཉོན་མོངས་བཞྱི་དང་གཡས་གཡོན་གྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་བཅོམ་

ནས་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྲོ་བར་བེད་པ་ཞེས་ཟེར་རོ།༧༢། 

གཉྱིས་པ་ལམ་རོགས་རྱིམ་ཉྱིད་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

གྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་བཤད་པ། བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དབེ་བ་བཤད་པ། སྲོག་རྩོལ་

དང་བདེ་ཆེན་གྱི་འབས་བུ་དང་འགྲུབ་པའྱི་དུས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕྱིའྱི་

རྐེན་ཕག་རྒྱ་བཤད། ནང་གྱི་རྒྱུ་སྲོག་རྩོལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས་དངོས་ཀྱི་

དོན་དང་། རོགས་རྱིམ་པས་ཡུལ་དང་རྱིགས་དང་དུས་མ་ངེས་པར་ཕག་རྒྱ་བསེན་

པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུར་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དགོས་པ་དང་། འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལས་སྐེ་བ་

ལ་ལྷའྱི་དམྱིགས་པ་དགོས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དངས་ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་འཕོ་མེད་

ཀྱི་བདེ་བ་འདྱི་ནྱི་འཕེལ་བའྱི་དོན་སད་དང་པོར་དེའྱི་རྒྱུར་གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་སེར་བའྱི་

ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་བ་ཞེས་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཁ་ ངམ་དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །རེས་

དན་གྱི་སབས་སུ་དང་པོར་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་བ། ཅེས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། 

ལས་རྒྱ་བསེན་པ་ཙམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པས་སོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་

ལག་སྒོམ་པའྱི་གང་ཟག་དབང་རྟུལ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་འདེན་
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མ་ནུས་པ་ཐོག་མར་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་ཡང་འོང་མོད། སྤྱིའྱི་དོན་བེ་བག་ལ་སྦར་བ་

མྱི་ལེགས་སོ། །

སྔ་ དོལ་འབང་། མ་དག །དེ་ནས་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་

གྱིས་ཡེ་རྒྱ་བསན་ལ། རོ་རེ་ལངས་པ་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ། རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་གསུང་གྱི་

ཕག་རྒྱ། ཐྱིག་ལེ་མྱི་ལྷུང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ། ཅེས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའྱི་གློག་

གྱི་དབྱུག་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་འཕོ་མེད་བདེ་བ་སྐེད་པར་བེད་མ་ཆོས་

རྒྱ་དང་། མཚན་ཉྱིད་ཡན་ལག་རབ་ཏུ་རོགས། །རོ་རེ་བཞྱི་ཡྱི་དགའ་བ་རྣམས། ཅེས་

པ་ནས། དེ་ནས་འགྱུར་ཅེས་པ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་འཆད་དོ། །ཁ་ དོལ་འབང་

གཞན། ཅྱིག་གཞན་རྣམས་གོང་དུ་འད་བ་ལ། རོ་རེའྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱི་པོ་རྣམས་སྒོམ་

སོབས་ཀྱིས་རྣལ་འབོར་པའྱི་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་སང་བར་བེད་མ་སྲྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་

པར་གནས་ཀང་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་རོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པ་ནྱི་ཆོས་རྒྱའྱི་རེས་དེ་ནས་འགྱུར་ཅེས་ཟེར་རོ། །དཔལ་ནཱ་རོ་པས་རྣམ་རྟོག་

དང་བདེ་བ་ལ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་དང་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་དང་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་བཞྱིར་

ཕེ་སེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་དང་ཆོས་རྒྱ་དང་ཕག་ཆེན་བཞྱི་དང་སྙོམས་

པར་ཞུགས་པས་རྣམ་རྟོག་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སོགས་ཟད་པ་ལས་བདེ་བ་ཆུང་ངུའྱི་

ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་སྐེ་བར་ དབང་མདོར་བསན་འགྲེལ་པར། གསུངས་

ལ། དང་པོའྱི་སྒས་ཕག་རྒྱ་སྔོན་མའྱི་གཟུགས་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུགས་

བརན་ཆོས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཆུང་ངུའྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ལས་ཆེན་

པོའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་འཕེལ་ལོ། ཞེས་ཀང་གསུངས་པ་ནྱི་གློག་གྱི་དབྱུག་པའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རེས་མཐུན་སོགས་ལ་སྦར་རུང་ཙམ་སང་ངོ་། །

དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་གཞན་གཉྱིས་དངོས་སུ་མ་བསན་པར། རྐང་པ་དང་པོས་ལས་རྒྱ་

དང་། དེ་ནས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་"བསེན
1
་པར་བས་ན་

ཚིག་དང་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་དངས་པའྱི་དོན་དང་འབོར་ཏེ་སབས་དེ་ཉྱིད་དུ་བཤད་

པར་བའོ། །ཡང་ན་འདྱིར་དེ་ནས་ཞེས་གོ་རྱིམ་སོན་པའྱི་ཚིག་གཉྱིས་དང་། ཕག་རྒྱ་

བཞྱིས་ལོ་འདྱི་རྣམས་ཞེས་པའྱི་ཉེ་ཚིག་སོས་པ་དང་དབང་མདོར་བསན་གྱི་འགྲེལ་

པར་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་ལ་བརྟེན་པའྱི་སང་གཉེན་སོན་པའྱི་སབས་

སུ་ལུང་འདྱི་དངས་པ་དང་སྦར་ན་སྔ་མ་དག་གྱིས་ཕག་རྒྱ་སོ་སོ་ལ་སྦར་བ་ཡང་རུང་

ཙམ་སང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་རྐང་པ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་ལས་རྒྱ་བསན་པའྱི་

རེས་དེ་ནས་ཉྱི་མ་ལྟར་འོད་གསལ་བའྱི་ས་ཚོགས་ཡུམ་སོགས་ཀྱི་ཡེ་རྒྱའྱི་གཟུགས་

ནྱི་ལུས་ནས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བསྒོམ་པར་བ་སེ། དེ་ནས་གཟུགས་

སྒྲུབ་དང་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བཞྱིའྱི་མཐུས་གློག་ལྟར་དྭང་བའྱི་རྩ་དབུ་མར་རླུང་

འགགས་པ་ནྱི་གློག་གྱི་དབྱུག་པ་སེ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཐྱིག་ལེ་གང་ཞྱིག་འཕོ་

བ་མེད་པར་དབུ་མའྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་བ་སེ་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་འཕོ་མེད་ཐྱིག་ལེ་དེ་བདེ་བ་སྐེད་པར་བེད་མ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡན་

ལག་སོགས་དངོས་གནས་ལ་རབ་ཏུ་རོགས་པའོ། །འོག་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དངོས་

སུ་སོས་པས་འདྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བའོ། །རོ་རེ་རྣམས་ཀྱིས་ཏེ་ཆུ་གཏེར་རོ་རེ་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༢ན༡ན།  བསེན    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༨༨བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༦ན༤ན།  བསན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱིའམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བས་

པའྱི་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་སང་བར་བེད་མ་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་ཏེ་སོད་དང་ལུས་

བཅུད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དམ་ཚིག་གྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་རེས་དེ་ནས་

ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག །རྒྱལ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་ལས་

རྒྱ་ལ་བེད་ཅྱིང་དེ་ནས་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། གློག་གྱི་དབྱུག་པའྱི་རེས་

མཐུན་ཅེས་པའྱི་བར་ཡེ་རྒྱ་ལ་འཆད་པའྱི་ལུགས་གཅྱིག་དང་ཡང་རྐང་པ་འོག་མ་

གསུམ་ཡེ་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་དམ་ཚིག་གྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་

སྦར་ཏེ་འཆད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་པདྨ་ཅན་དང་ནཱ་རོ་པ་དང་ཉྱི་མ་དཔལ་གསུམ་གྱི་འདོད་

པ་ཕན་ཚུན་བསྲེས་ཏེ་ས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཀོད་མོད། བདུད་རྩྱི་དང་ངན་སྐྱུགས་བསྲེ་

བ་མཁས་པའྱི་བ་བ་ཡྱིན་པར་མ་མཐོང་ལ། འདྱིར་ནྱི་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིས་

སོ། །ནཱ་རོ་པའྱི་ཕག་རྒྱ་བཞྱིའྱི་འཇོག་ཚུལ་ནྱི་དབང་ལེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།༧༣། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བའྱི་འབས་སེར། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་

འབོར་རྣམས་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བའྱི་དགའ་བ་ནྱི་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་། རྱིགས་དང་རྱིགས་མྱིན་མངོན་སྤོད། ཅེས་རོགས་རྱིམ་

པ་ལ་ཕག་རྒྱ་རྱིགས་ངེས་པ་མྱི་དགོས་པ་ནྱི་སྔར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེ་བདུན་པ་རྩ་

འགྲེལ་གྱི་སབས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར་དང་། ཁམས་འཕེལ་བ་ལ་ལུས་"རྟས
1
་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༠བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༨༩བ༡ན།  རས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧ན༣ན།  བལས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་རྒྱུར་དགོས་པས་དགེས་པའྱི་རོ་རེར། དེ་ལ་ག་བུར་རྒྱུ་ཡྱི་ཕྱིར། །ཤ་ནྱི་བཟའ་བ་

ཉྱིད་དུ་བ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དེ་རྣམས་སོན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་

བའྱི་ཡུལ་དང་རྱིགས་དང་དུས་མ་ངེས་པར་བསེན་པར་གསུངས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་

ནྱི་གོ་སའོ།༧༤།

གཉྱིས་པ་ནང་གྱི་རྒྱུ་སྲོག་རྩོལ་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་

མཐོང་བའྱི་རེས་ལ་ཅེས་པ་ནས། དེའྱི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ཡེ་ཤེས་མྱིན་ཏེ། ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་གྲུབ་བོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། སྔར་གཟུགས་མཐོང་བ་ནྱི་སོ་སོར་

སྡུད་པ་སེ་དེའྱི་རེས་ལ་སྲོག་རྩོལ་གྱི་བུམ་པ་ཅན་སོགས་བསྒོམས་པས་རླུང་བཅུ་

པོ་རྣམས་ལྟེ་བའྱི་དབུས་སུ་ཕད་ཅྱིང་། འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་གྱིས་འགག་པར་འགྱུར་

རོ། །སྲོག་ཐུར་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་བཅུ་པོ་ལྟེ་བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་དབུས་སུ་ཐུན་ཁོངས་ཀྱི་

བར་དུ་བསྲེས་པ་ལས་ལྟེ་བའྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཞེས་གསུངས་པས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་

གཏུམ་མོའྱི་མེས་སྤྱི་བོའྱི་བང་སེམས་ཞུས་པ་བབ་པའྱི་མཐུས་སྤྱི་བོ་ནས་གསང་

གནས་ཀྱི་བར་གྱི་དགའ་བ་ཙམ་དངས་པ་སྲོག་རྩོལ་དང་འཁོར་ལོ་བཞྱིའྱི་ལྟེ་བར་

སྐུའྱི་ཐྱིག་ལེ་སོགས་བཞྱིའྱི་རླུང་འགགས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་ལྟེ་བའྱི་རླུང་

འགགས་པ་གནད་གཅྱིག་ལ་དེ་ནྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་འབས་བུ་འཛིན་པའྱི་དུས་སོ། །ཐྱིག་

ལེ་དེ་དག་འཁོར་ལོ་སོ་སོ་ནས་འབབ་པ་ན་ཞུ་བ་ཞེས་ཟེར་ཡང་འཁོར་ལོ་སོ་སོའྱི་

ནང་དུ་རླུང་འགགས་པ་ན་འགགས་པའམ་ཐྱིམ་པའྱི་བདེ་བའོ། །འགོག་པ་ཞེས་སྲོག་

པ་ཞེས་སྲོག་རྩོལ་གྱི་སབས་སུ་གསུངས་པས་འགོག་པ་སྲོག་དང་འགགས་པ་

འཛིན་པར་འཇོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་མ་འཁྲུལ་བར་བའོ། །ཐྱིག་ལེ་གནས་སབས་པ་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལ་འགྱུར་འདྱི་ལྟར་ན་སྲ་བ་དང་"དྭང
1
་བའམ་གཞན་ལྟར་ན་ས་བའམ་ས་བ་ཞེས་

འབྱུང་བ་གཉྱིས་ལས་གསང་བར་གནས་པ་སྐུའྱི་ཐྱིག་ལེ་ས་བ་དང་གསུང་ཐུགས་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་ས་བ་སེ། དེ་གཉྱིས་ལ་འགོག་དཀའ་ས་ཡོད་པའྱི་ས་བ་འགོག་

པར་དཀའ་བ་ཡང་རྟགས་ཀྱི་རྩེར་འགོག་པ་དང་། འགགས་པ་སྲོག་རྩོལ་དང་འཛིན་

པའྱི་སབས་སོ། །དེ་གཉྱིས་སུ་ནྱི་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁུ་བ་ས་བ་ཡང་འགོག་ནུས་

པའྱི་ཆ་ནས་རྟགས་ཀྱི་རྩེར་དཀའ་བར་འཇོག་གོ །

དེ་བཞྱིན་དུ་འབབ་འཛག་གྱི་དུས་སུ་ཁུ་བ་ས་བ་དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་སོ་སོའྱི་

དབུས་སུ་འགོག་པར་ནུས་པ་དེའྱི་ཚེ་ས་བར་འཇོག་དགོས་པར་འདའོ། །གདགས་

པ་དང་ས་སེ་སོགས་ལས། ཕ་མ་ཉལ་པོ་བེད་པའྱི་ཚེ་ཆགས་པ་དག་པོས་ཉེན་པ་ན་

མཇུག་ཁོ་ནར་ཁུ་ཁག་གྱི་ཐྱིགས་པ་ས་བ་གཉྱིས་འབྱུང་སེ་དེ་བར་དོ་གང་དུ་འཇུག་

པའྱི་ཐྱིག་ལེའོ། ཞེས་བཤད་པས་ཁུ་རྡུལ་ལ་ས་ས་དང་ས་བ་མཇུག་ཏུ་འབྱུང་བ་

མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པའྱི་ལུགས་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །ཐྱིག་ལེའྱི་ཕེང་བའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་འཛིན་

པའྱི་ཡན་ལག་གྱིས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་ལྟེ་བར་ཐྱིག་ལེ་དྲུག་མྱི་འཕོ་བར་བས་པ་དྲུག་

གྱི་ཕེང་བ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ནས་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་ཐྱིག་

ལེའྱི་གྲངས་མགོ་རྩོམ་པའྱི་ཕེང་བ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔ་མ་གཡོ་བ་དང་ཕྱི་མ་མྱི་གཡོ་བ་སེ་

ཕེང་བ་དངོས་ཀང་ཕྱི་མ་ལ་བ་དགོས་སོ། །གཡོ་བ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སད་

ཅྱིག་སེ། ཞེས་སོགས་ལ་གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་སད་ཅྱིག་མ་དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༣ན༦ན།  དྭང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༩༠ན༡ན།  དྭངས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧བ༣ན།  དང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ལག་རེས་འཇོག་བེད་དེ། གལ་ཏེ་ལམ་གྱི་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ཐྱིག་ལེའྱི་ཕེང་བ་འཕོ་བ་མེད་པ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་པོ་

གང་རུང་ལ་བརྟེན་པའྱི་རྒྱུས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སེར་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་

བའོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་གྲུབ་བོ་ཞེས་

པའོ། །མདོར་བསྡུ་ན་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ལ་བདེ་སོང་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་བདེ་བའྱི་

ལག་རེས་ནྱི་སྲོག་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་བཞག་པ་ཤེས་པའྱི་ཆེད་དུ་སེ་ཚིག་དོན་ལྷག་

མ་གོ་སའོ།༧༥། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་མྱི་འཕོ་བའྱི་རྒྱུ་དེའྱི་ཕྱིར་གཡོ་མེད་བདེ་བའྱི་སད་ཅྱིག་གང་ཡྱིན་

པ་ཅེས་པ་ནས། ཇྱི་ལྟར་བོན་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོའྱི་བར་ལ་གཡོ་

བ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདེ་བ་སེ་ཅེས་པ་ནྱི་འགྱུར་ ཇོ། འགའ་ཞྱིག་ཏུ། གཡོ་བའྱི་ཐབས་

ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བ་བདེའོ། །གཞན་ རང་། དག་དེ་བཞྱིན་དུ་ཁུ་བ་ཡང་དཔྲལ་བར་བང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཞུ་བ་དགའ་བའྱི་སད་ཅྱིག་བྱིས་པ་དང་། མགྲྱིན་པ་དང་སྙྱིང་ཁར་

མཆོག་དགའྱི་སད་ཅྱིག་དར་ལ་བབ་པ་དང་། ལྟེ་བར་ཁད་དགའྱི་སད་ཅྱིག་རྒན་པོ་

འགོག་པ་སེ། ཞེས་དང་། ཡང་ ངེས་དོན་སྙེ་མ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀར་པོ་ནོར་བུའྱི་

རྩེ་ནས་གསང་བའྱི་བར་དུ་ཚེས་ལྔ་དང་སྙྱིང་ཁའྱི་བར་དུ་བཅུ་དང་འཔྲལ་བའྱི་བར་དུ་

བཅོ་ལྔ་དང་གཙུག་ཏོར་དུ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཁམས་རོགས་པ་དང་བང་སེམས་དམར་

པོ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྤྱི་བོ་ནས་ནོར་བུའྱི་རྩེ་བར་དུ་རོགས་པ་ནྱི་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་སེ། དབང་མདོར་བསན་ལས། མཛོད་སྤུར་ཆུ་སྐེས་སངས་རྒྱས་ཀུན། །ཟླ་བའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཉ་ཡྱིན་ནོ། །ཉྱི་རྡུལ་གནམ་སོང་གསང་བ་ལ། །གཙུག་ཏོར་ནོར་བུར་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་འཆར། །སོན་པའྱི་རོ་རེའྱི་ཐྱིག་འདྱི་ནྱི། །ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག །མྱི་

གནས་མ་ངན་འདས་པ་ཡྱིན། །ཁམས་རྣམས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་

པའྱི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །ཚིགས་བཅད་དང་པོ་ནྱི་བོད་ཀྱི་མཁས་པས་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་དོན་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་ཁུ་རྡུལ་ལམ་

དུས་ལས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འབྱུང་བ་གྲགས་ཆེ་ལ་དེར་མ་ཟད་རྒྱལ་བ་སོགས་རླུང་

འགགས་པ་སོབས་ཆེ་བ་ན་ཡང་ཆ་འད་ཞྱིག་འབྱུང་བ་ལུང་འདྱིའྱི་དགོངས་པར་

མངོན་ནོ། །

མྱི་གནས་མ་ངན་འདས་པ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཤུ་ཀྲ་ལ་ཡྱི་གེ་བསན་པ་ན་

འཛག་པ་ནྱི་སོག་ལེ་ལྟར་གཅོད་པ་སེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེར་མྱི་གནས་པར་

མ་ངན་འཛག་པའྱི་གདུང་བ་ལས་འདས་པའོ། །བདེ་བ་འགྱུར་མྱི་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་ངོས་

བཟུང་ནས་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་བྱིས་པ་དང་ལང་ཚོའམ་དར་ལ་བབ་པ་གཉྱིས་

གཅྱིག་དང་རྒན་པོ་བཅྱིངས་པའམ་འགོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་དང་འད་བར་གནས་

སབས་ཆུང་འབྱིང་ཆེ་གསུམ་དུ་ཕེ་སེ་འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་སྦར་ལ་

བཞྱི་པ་ལྷན་སྐེས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དང་སྦར་ཏེ་དེས་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་

པར་བེད་པར་གསུངས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་ཉྱིད་ཅེས་སོགས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བའྱི་རྟེན་ཐྱིག་ལེ་ལ་མྱི་བའྱི། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་བང་སེམས་ཕྱིར་བབས་

པ་ཡར་གཤེགས་པའོ། །གཞུང་འདྱི་ལས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སྐེས་ཕྱིན་ཆད་

གང་ཟག་དེའྱི་རྒྱུད་ལ་འགྱུར་མྱི་འགྱུར་གྱི་བདེ་བ་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་སྐེ་སྲྱིད་པ་འད་སེ་

བརྟག་གོ །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་བདེ་བ་ནྱི་བདེ་བ་འཛག་པ་

དང་གཡོ་བའྱི་ཐབས་ཏེ་བྱིས་པ་དང་ལང་ཚོའོ། །དེ་ལྟར་དངུལ་ཆུ་བྱིས་པ་དང་ལང་

ཚོ་དང་བཅྱིངས་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཁུ་བ་ཡང་བྱིས་པ་དང་ལང་ཚོ་དང་རྒན་པ་དང་

"འགོག
1
་པ་སེ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ལས་སོ། ཞེས་པའྱི་འགྱུར་ལེགས་པའྱི་

ལུགས་སུ་བེད་ཅྱིང་ངུ་བ་དང་། ཙེག་ཙེག་གཉྱིས་བྱིས་པ་དང་"སྦོར
2
་ནས་རྒན་པོ་

དང་འགོག་པ་གཉྱིས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་བཞྱི་དང་དགའ་བ་

བཞྱི་དང་སྦར་བའྱི་བཞྱི་པ་ལྷན་སྐེས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་བདེ་བའོ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདྱི་ནྱི་

མྱི་རྱིགས་ཏེ། འདྱིར་དཔེ་དང་སྦར་བའྱི་བདེ་བ་འདྱི་དག་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་

རྒྱས་ལག་རེས་བཞག་པའྱི་གཡོ་བ་དང་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་གསུམ་དུ་བས་ཀྱི་བཞྱིར་

མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལྷན་སྐེས་བཞྱི་པ་ཤེར་ཕྱིན་མས་

བསྐེད་པ་དེ་ལས་ལོགས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་

བཞྱི་དང་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་བ་འགྲེལ་པས་མ་བཤད་པས་སབས་སུ་མ་བབ་ཅྱིང་མྱི་

འགྲྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཁུ་བའྱི་གནས་སབས་གསུམ་བྱིས་པ་དང་ལང་ཚོ་

དར་བབ་གཉྱིས་གཅྱིག་དང་རྒན་པོ་བཅྱིངས་པའམ་རྒན་པོ་འགོག་པ་གཉྱིས་གཅྱིག་

ཏུ་བས་པ་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་རྣམས་དང་སྦར་བ་འགྲེལ་བའྱི་དགོངས་པར་འགྲོ་སེ་

འགྱུར་ཡང་འདྱི་ཉྱིད་ལེགས་སོ། །ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༡ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡བ༢ན།  འགྟོག    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༨༥ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༩ན༣ན།  འགག

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༦ན།  སྦྱྟོར    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༥ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༩༡བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༩ན༤ན།  སྦྱར
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གསུམ་པ་སྲོག་རྩོལ་དང་བདེ་ཆེན་གྱི་འབས་བུ་དང་འགྲུབ་པའྱི་དུས་བཤད་པ་

ལ་གཉྱིས། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཚེ་འདྱིར་འཚང་རྒྱ་བར་བསན་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་

དང་མྱི་ལྡན་པ་སྐེ་བ་བདུན་ཚུན་ཆད་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྲོག་གྱི་རོ་ཡྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་གནས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། བརྩོན་

འགྲུས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐེ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སེར་བར་བེད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་འདྱིའྱི་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་ནྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་རླུང་ངོ་། ཞེས་ཟེར་ལ་ལྷག་

མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁ་ དོལ། ཅྱིག །བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་འོད་གསལ་གྱི་ལམ་དུ་

རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཅེས་དང་འབས་བུ་བདེ་སོང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་ཐོབ་པ་ཅེས་ཟེར་

ལ། གཞན་ དོལ་འབང་། དག་ཡང་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་འབས་བུ་

བདེ་སོང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་ཐོབ་པ་ཅེས་སོགས་དང་། སྐེ་བ་གཅྱིག་ལ་སངས་རྒྱས་

ཐོབ་པའྱི་བརྩོན་འགྲུས་དང་མྱི་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིང་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་རྒྱུན་མ་ཆད་

པར་ཡེ་ཤེས་མ་བསྒོམས་ཀང་མན་ངག་མ་"བརེད
1
་པར་འཆྱི་ཁ་དང་བར་དོའྱི་འོད་

གསལ་ལ་གོམས་པས་སྐེ་བ་བདུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པས་སོ། ཞེས་ཟེར་མོད། ཁེད་

ཅག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དང་སོར་སྡུད་ཀྱི་སོང་

གཟུགས་ཀྱི་སང་བ་ཆོས་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་ཚེ་

གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱའམ་སྐེ་བ་བདུན་ལ་འཚང་རྒྱ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཅྱི་བ། དེ་དག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༢བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༩༢ན༥ན།  བརེད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༩བ༥ན།  བརྟོད
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ཕལ་ཆེར་མྱི་འཐད་པ་གོ་ས་ཞྱིང་ཁད་པར་དུ་ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པའྱི་ལམ་

ཞུགས་ཁད་པར་ཅན་ལམ་དེ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་སྐེ་བ་གཞན་ལ་སངས་རྒྱ་བས་

"ཁབ
1
་པར་འགྲེལ་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པས་བར་དོ་ལ་བར་མྱི་རུང་

སེ། མྱིའྱི་བར་དོ་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བར་དོའྱི་གདམས་ངག་དང་དེར་འཚང་རྒྱ་

བའྱི་ཐ་སྙད་སོགས་ནྱི་མགོ་མོས་པའྱི་གཏམ་མོ། །

དེས་ན་འདྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། ཅྱི་སེ་གང་གྱི་ཚེ་སྲོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པའྱི་

ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སེ། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་རེས་དན་ཡན་ཆད་

ཀྱི་རྣལ་འབོར་མ་ཐོབ་པར་ཤྱི་བར་གྱུར་ན་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་འཛིན་པ་སེ་བག་ཆགས་

གསལ་བར་བཞག་པ་སད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་སར་ཡང་རྟེན་ངེས་པ་མྱིའྱི་སྐེ་བ་

གཞན་ལ་ས་བཅུ་གཉྱིས་དང་སྐུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་སྐེ་

བ་བདུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པས་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་ཚེ་གཅྱིག་ལ་བསྐེད་པའྱི་བརྩོན་

འགྲུས་དང་མྱི་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིང་སྐེ་བ་གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྒོམ་

པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་མ་བསྒོམས་ཀང་ས་དང་སྐུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་ངོ་

ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །གལ་ཏེ་དབང་གྱི་དག་པའྱི་སབས་སུ་ཚེ་འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་དུ་བེད་ན་ས་བདུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བ་གསུངས་ཤྱིང་

སྔགས་ཀྱི་འཕགས་པ་འཆྱི་བ་མྱི་སྲྱིད་པས་ཚེ་དེར་སངས་རྒྱ་བར་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་

འདྱིར་སྲོག་འཛིན་གྱི་ལམ་ཐོབ་པ་ཤྱི་ནས་སྐེ་བ་གཞན་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་སོན་པ་མྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༣ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༢བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༨༠ན༡ན།  ཁབ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༥བ༥ན།  ཁད
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  750  

རྱིགས་སོ་ཤེ་ན། དབང་བདུན་གྱི་དག་པ་ནྱི་ལྷའྱི་གསལ་སང་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་དེ་ཉྱིད་དུ་

སངས་རྒྱ་བའྱི་ཚེ་ས་བདུན་དང་སྐེ་བ་གཞན་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ན་སྐེ་བ་བདུན་དང་སྦོར་

བ་སེ་དག་པའྱི་དོན་ཡང་ས་བདུན་དང་སྐེ་བ་བདུན་གྱི་སབས་ཀྱི་ལམ་དེ་དག་གྱི་ས་

བོན་གྱི་ནུས་པ་འཇོག་པའྱི་དོན་ཏོ། །མྱིའྱི་རྟེན་ལ་ཅེས་ཚིག་ངེས་གཟུང་གྱི་སྙྱིང་པོ་

ཅན་དུ་གསུངས་པ་དང་། སྙྱིང་འགྲེལ་ལས་ཀང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་མྱི་རྣམས་སུ་སྐེ་བ་

ཡྱིན་གྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་ལ་སོགས་པར་མྱིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པས་སྐེ་བ་བདུན་

པོ་མྱིའྱི་སྐེ་བར་བསན་ཏེ་དེ་ངེས་པ་དགོས་ལ་སྲོག་འཛིན་གྱིས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་འདེན་པ་འཆད་པ་ན་འབས་བུ་མངོན་དུ་བེད་པའྱི་དུས་གཉྱིས་ཀང་བཤད་པས་

དེའྱི་སབས་སོབས་ཀྱི་ས་ལམ་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་ནྱི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། རེས་

དན་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་འཆྱི་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལམ་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་གང་ཟག་བསན་པ་ལ་གཉྱིས། ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་རྱིགས་ཀྱི་སྲས་བསྐྲུན་པའྱི་ཆོ་ག །དམ་ཚིག་གྱི་ཆོ་ག་ས་ཚོགས་པ་སོན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་དབེ་དང་སྲས་བསྐྲུན་པའྱི་ཚུལ། སྐྲུན་པའྱི་

སྲས་དེ་གང་གྱི་རྱིགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་སྔ་མ་ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །འདྱི་དག་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསེན་

པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བརྒྱད་པར་བེད་ཀང་དེ་མྱི་འཐད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་དང་རང་ལུགས་ལ་དབང་བཞྱི་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་དྲུག་པའྱི་

ནང་དུ་སྡུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ལེའུ་དང་པོའྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་
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ནོ། །ད་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྐེ་བ་གསུངས་པ། ཅེས་

པ་ནས། དབང་ཕྱུག་དབང་བསྐུར་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུང་བར་བའོའྱི་བར་ལ་

རྡུལ་མྱི་འཛག་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཐབས་སུ་བས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕོགས་

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཏེ་དེའྱི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བ་དང་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་ལོ་བརྒྱད་

མ་སོན་པའྱི་ཚེ་ཤོང་འགྱུར་འདྱིར་ཁམས་རོགས་ཤྱིང་སོ་མ་ལྷུང་བ་ཅེས་པ་ལ་རྨ་

འགྱུར་སོགས་དེ་ནྱི་དངོས་པོ་ཆུང་བ་ལུས་ཀྱི་ཁམས་མ་རོགས་པ་མྱིན་ཞྱིང་ཅེས་

འབྱུང་བ་ལེགས་ལ་གསུང་གྱི་ཕག་རྒྱ་ལོ་བཅོ་ལྔ་མ་དང་ཉྱི་ཤུ་མ་གཉྱིས་ལ། རྱིམ་

པ་ལྟར་ཆགས་པ་རེས་ཆགས་དང་ཡོན་ཏན་གཏེར་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་གསུངས་

པ་གཉྱིས་དང་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་ལོ་སུམ་ཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་མའྱི་བར་སྐྲ་ནག་པོའྱི་དངོས་པོ་

ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་ལོ་བདུན་ཅུ་ནས་བརྒྱའྱི་བར་གྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་མ་སྐྲ་དཀར་

དང་ལྡན་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་གོ་སའོ།༧༧།རྱིན་ཆེན་དབང་པོ་མྱི་

འབྱུང་བར་དུ་སེ། ཅེས་པ་ནས། དེ་དག་གྱིས་བངས་ནས་མང་བར་བ་སེ་ཐམས་ཅད་

བསྲུང་བའྱི་དོན་དུའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཞེངས་ནས་དང་པོར་

ལེགས་པར་བསབ་པར་བས་ཏེ། དེར་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་ནས་ཞེས་དང་པོར་ཐུན་

མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་བསན་བཅོས་སོགས་ལ་བསབས་

པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱི་གྲོང་པའྱི་བུད་མེད་སུ་རུང་རུང་ཕག་

རྒྱར་བསེན་རུང་བར་མ་གསུངས་ལ། འཇམ་དཔལ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རོགས་པར་བས་ཏེ། གཡས་ཀྱི་རྩ་རོ་མ་ནྱི་ཁུ་བ་

འབབ་པ་སེ་དེ་ལ་སྲོག་སེ་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་དུས་སུ་བང་སེམས་གཏོང་བ་ནྱི་ཁུ་བ་སོབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སུ་མ་གྱུར་པ་ལས་བུ་ཕོ་སྐེས་པའྱི་ཆེད་དུ་སེ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་སྔགས་ནྱི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ དང་། ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀས་བཟའ་བར་གསུངས་པའྱི་

བང་སེམས་ཙམ་དང་ས་བོན་ཙམ་མ་གཏོགས་བསྲུང་དགོས་པའྱི་དོན་ཏེ། ཚིག་དོན་

གཞན་རྣམས་གོ་སའོ།༧༨། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་ཀྱི་སྲས་ཕོ་མོའྱི་རྱིགས་བཅུ་གཉྱིས་འཁོར་བའྱི་

ཚུལ་དང་། ཡུམ་གྱི་ལོ་སོ་སོའྱི་སབས་སུ་སྙྱིང་སོབས་རྡུལ་མུན་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཆོ་ག་འདྱིས་མངལ་བཟུང་བ་གང་ཞྱིག་དེ་ལ་བུ་རུ་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་

འཇམ་དཔལ་ཉྱིད་དོ།༧༩ ཅེས་པ་ནས། མངལ་ནྱི་དེ་ཡྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་

འགྱུར་རོའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ལོ་ཉྱི་ཤུ་དག་གྱི་བར་དུ་སོ་སོའྱི་རྡུལ་ལ། ཅེས་པ་ནས། ༨༠ འབས་

བུ་མང་པོར་འགྱུར་ཅེས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐེད་པའྱི་ཕྱིར་རོའྱི་བར་ལ། 

ལོ་ཉྱི་ཤུ་མ། བཞྱི་བཅུ་མ། དྲུག་ཅུ་མ། བརྒྱད་ཅུ་མ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྱིགས་

ཀྱི་སྲས་བསྐྲུན་པ་ལ་སྤོ་བ་དང་ནུས་པ་ཆེ་བ་དང་འབྱིང་དང་ཆུང་ངུར་འགྱུར་བ་སྙྱིང་

སོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པའྱི་སྒས་བསན་ཏེ་ལྷག་མ་ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ།༨༡། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བདུད་རྩྱི་བཏུང་བའྱི་དང་ངེས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བཤད་པ། 

བསྲུང་བ་དང་བཟའ་བའྱི་དམ་ཚིག་བཤད་པ། དག་པོའྱི་ལས་བར་རུང་མྱི་རུང་གྱི་

དམ་ཚིག་བཤད་པའོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་ངེས་དོན་དུ་བང་སེམས་བཟའ་བར་གསུངས་པ། འདྱིའྱི་དང་

དོན་ནྱི་བདེ་མཆོག་བསོད་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བའྱི་བདུད་རྩྱི་རྱི་ལུའྱི་དམ་ཚིག་སེ་རྱི་

ལུ་དེ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་འགྲེལ་པ་དེ་ཉྱིད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ད་ནྱི་བདུད་

རྩྱི་བཏུང་བའྱི་དང་ངེས་ཀྱི་ཚུལ་གསུངས་པ། གང་ཞྱིག་ཁག་ནྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

སེ། ཅེས་པ་ནས། དེ་ནྱི་སྦང་བུའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔ་དང་སྒོན་མ་ལྔ་ལྷན་

ཅྱིག་ཏུ་བས་པ་ལ་སྦང་བུའྱི་རོ་བཅོ་ལྔ་བསྲེ་བའོ། །ངེས་པའྱི་དོན་གྱིས་ནྱི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་

གང་ཞྱིག་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོའྱི་ནང་སོ་སོའྱི་ཡན་མན་དུ་བང་སེམས་འཕོ་བའྱི་དུས་སུ་

རྡུལ་གྱི་ཁམས་མྱི་འཛག་པར་འཐུང་བའོ། །ཤོང་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ། རབ་མཆོག་

ལྷ་མྱིན་ཞེས་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ་ལྷ་མྱི་ཞེས་འབྱུང་བ་བདེ་ལ། དོན་ནྱི་ཁུ་

རྡུལ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒོམས་སོབས་ཀྱིས་འགོག་ནུས་པས་ན་རབ་མཆོག་སེ་དེ་འད་

བའྱི་ལྷ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྦང་བུ་དང་འད་བ་དེ་ནྱི་བདུད་རྩྱི་ཁམས་དཀར་དམར་ཏེ་ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏྱི་གཅྱིག་པུར་འགོག་པའོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །ཕྱི་རོལ་རྱིལ་ལུ་བསྒྲུབ་པའྱི་དུས་

ཉྱིད་དུ་ཟས་མ་ཟོས་པར་སྦང་ཆང་དང་རླུང་ཆང་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པའྱི་རེས་

སུ་སྐྱུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ངེས་པའྱི་དོན་གྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཐེག་ལེ་

དཔྲལ་བ་ནས་མགྲྱིན་པར་སྐྱུགས་པ་དང་གསང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་ནས་རོ་རེ་ནོར་

བུ་ལ་གནས་པ་ནྱི་སྐྱུགས་པ་ཞེས་བ་སེ། དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐྱུགས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་

ཆུ་སྐེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་སྐྱུགས་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་བདུད་རྩྱི་རྱིལ་ལུ་

ལ་ཁུ་བ་དང་ཀད་པ་དང་རྡུལ་དང་དྱི་ཆུ་དང་དྱི་ཆེན་རྣམས་མ་ཤ་ག་གཅྱིག་ནས་ལྔའྱི་

བར་དུ་ལེན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྲོག་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་ལམ་སྒོམ་སོབས་ཀྱིས་བཤང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བ་བཞྱི་མཉམ་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དྱི་ཆེན་སོགས་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་

ཆད་དེ་འཕོ་བ་མེད་པའྱི་བཤང་བ་དང་གཅྱི་བ་དང་ཁག་དང་ཤ་ནྱི་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་ངོ་བོར་རོ་མཉམ་སེ་མྱི་ཟག་པ་སྐྱུགས་པའྱི་དབུས་སུ་ཅེས་པ་ནས། སད་དུ་

བསན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་བདུད་རྩྱིའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་གོ་སའོ།༨༢། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང་བཟའ་བ་གསུངས་པ། 

ཅེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང་བཟའ་བའྱི་ངེས་པའོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ན་རྱིགས་ཀྱི་སྲས་བསྐུན་པའྱི་ཚེ་ཡང་ས་བོན་ལས་

གཞན་པའྱི་ཁུ་རྡུལ་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀས་འབད་དེ་བསྲུང་བ་དང་བདུད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ལ་

སོགས་པས་དགོས་པ་མེད་ཅྱིང་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཁུ་བ་འཛག་ཏུ་བཅུག་སེ་དེ་

ཡྱིས་དམལ་བར་གཏོང་བས་རྒྱུ་དེའྱི་ཕྱིར་རོ་རེ་མ་འཁུམས་ཀྱི་བར་དུ་ཆུ་སྐེས་ཀྱི་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་ས་བོན་ལས་གཞན་པའྱི་ཁུ་རྡུལ་གསང་གནས་གཉྱིས་

ཀྱི་རྩེར་གནས་པ་ཡབ་ཀྱིས་ནྱི་རོ་རེའྱི་ལམ་ནས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་གྱི་རང་གྱི་སྙྱིང་ཁར་

གཞུག་ལ། ཡུམ་གྱིས་པདྨའྱི་ལམ་ནས་ཤེས་རབ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སྙྱིང་ཁར་གཞུག་སེ་

འདྱི་ནྱི་རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་གཞན་དུ་མྱི་གསལ་ལ། དེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་

གནས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་པ་ན་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྱི་བདེ་ཆེན་གཉྱིས་ཀ་གནས་དང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་

བསྐེད་པར་བས་པས་འཁོར་ལོའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་ལ། སྙྱིང་ཁར་གཞུག་པ་མ་གྲུབ་ན་

ཡབ་ཀྱི་ཁུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུར་གནས་པ་མཐེ་བོ་དང་མྱིང་མེད་ཀྱིས་བངས་ནས་ཡབ་

ཡུམ་གཉྱིས་ཀས་བཟའ་ཞྱིང་ཡུམ་གྱི་རྡུལ་ལའང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། གཉྱིས་ཀས་གཉྱིས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀའྱི་ཁུ་རྡུལ་བཟའ་བར་གསུངས་པས་ནྱི་སྙྱིང་ཁར་གཞུག་པ་ལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་སྦོར་བ་

གོ་ནུས་ཤྱིང་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་གོ་བར་ཟད་དོ། །ཁ་ དོལ་འབང་སག ། ཅྱིག །ལྷའྱི་འཁོར་

ལོ་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་ནྱི། སྔར་བསྒོམས་པའྱི་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་སོགས་སམ། ཡང་

ན་ལྷ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བའྱི་འཁོར་ལོས་ཐབས་ཤེས་རང་གྱི་

ལུས་འོད་ཟེར་བཞྱིན་དུ་གང་བར་བེད་དོ། ཅེས་ཟེར་བའྱི་གདམ་ང་སྔ་མ་ནྱི་ཕ་མོའྱི་

རྣལ་འབོར་གྱི་ཚེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ལྷའྱི་ཚོགས་ས་རྩེ་ཡན་མན་དུ་བསྒོམ་པ་དང་

འདྱིར་གོང་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་

པ་དག་གུང་བསྒྱིགས་ནས་བཤད་རུང་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བས་དོན་དེ་དག་

ལ་བསམས་པར་མྱི་སང་བས་གདམ་པ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀ་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ།༨༥། 

གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་ལས་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་བདག་པོས་ཞེས་

པ་ནས། ཀྱཻ་མ་འཁོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཆགས་པ་ནྱི་ངན་པའྱི་ཆོས་ལ་རབ་ཏུ་

འཇུག་གོ །ཅེས་པའྱི་བར་ལ་དན་པ་རྣམས་ཀྱི་བེད་པོ་ཞེས་པ་ནྱི། དན་པའྱི་གཞུང་ནྱི་

རྱིག་བེད་ཀྱི་བསན་བཅོས་དེ་བེད་པོ་ཚངས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ལས་ཀྱིས་ཤྱི་བ་

ལ་བདག་གྱི་མཐུས་བསད་སྙམ་པ་ནྱི་ཁེངས་པ་དང་ང་རྒྱལ་ལོ། །ཕ་མོའྱི་ལས་ཞེས་

པ་ལ་རྭ་འགྱུར་སོགས་སུ་དམན་པའྱི་ལས་ཞེས་འབྱུང་ཟེར་ དོལ་སོགས། བ་ཅུང་བདེ་

ལ། ཚིག་དོན་ལྷག་མ་ནྱི་བཀགས་པས་འགྲུབ་པ་ཉྱིད་དོ། །

སྨྲས་པ། དྱི་མེད་འོད་གཞུང་སྱིན་ལེགས་གང་། །ལེགས་བཤད་གསར་པའྱི་

རྒྱན་འཛིན་པ། །དེ་ཚེ་མཁས་རྣམས་ཡྱིད་ཀྱི་ནྱི། །གླང་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་མེད་པར་

འཛིན། །ཁོ་བོའྱི་ལེགས་པར་བཤད་འདྱི་ཡང་། །སྔར་ལུང་མ་བསན་མ་ངེས་ཏེ། །ཐུབ་
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གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ས་འདྱི་ཡྱི། །སྲྱིན་བུའྱི་གྲེ་བར་འགྲོ་མ་ཡྱིན། །

གཉྱིས་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་ལ་

སོགས་པ་སྤོ་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་འགྲེལ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་

པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་དང་པོའ།ོ །

མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པ་སྐུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་

པའྱི་མདོར་བསྡུས།

བདེ་ཆེན་སྔོ་བསངས་ལང་ཚོ་ཅན། །མཚན་དཔེའྱི་རྒྱུ་སར་ད་བས་སྤུད། །མ་

ཕྱིས་དྱི་མེད་དྱི་མ་དང་། །"སར
1
་དུ་བལ་དེར་ཕག་འཚལ་ཏེ། །པད་དཀར་འཛིན་དེས་

གང་གྱི་གཞུང་། །བཀྲལ་བས་ཡབ་ལ་གླ་རན་དུ། །གྱུར་པ་གང་དེ་ཁ་བ་རྱིའྱི། །རྱིགས་

ལྡན་གྲགས་པས་གདབ་པར་བ།༨༨།

གཉྱིས་པ་སྐུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་

གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་

བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༥བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༦ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༨༣བ༢ན།  སར    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༩བ༡ན།  གསར
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དང་པོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་མེད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་

མ་ཡྱིན། ཡོད་མེད་གཉྱིས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་ཅྱིང་ཡོད་མེད་གཉྱིས་ཀའྱི་

བདག་ཉྱིད་མྱིན་པའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་མཐའ་བཞྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་

པར་གྲོལ་བའྱི་བདེན་སོང་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་འབལ་མྱི་རུང་

དུ་ཚོགས་པ་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་ཞེས་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་བདེ་

སོང་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་བདེན་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ལ། བདེ་ཆེན་

མཐའ་བཞྱི་དང་བལ་བ་ནྱི་འོག་འགྲེལ་པས་འཆད་པའྱི་སབས་སུ་འབྱུང་ངོ་། །དང་

པོའྱི་སངས་རྒྱས་རྱིས་མེད་ལས། ཞེས་པ་ནས། མཚན་ཉྱིད་དེ་ནྱི་དགྲོལ་བར་བ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་གསུམ། འབས་བུའྱི་སྐུ་དང་

གནས་དང་འཕྱིན་ལས་བཤད་པ། རྒྱུ་དབང་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ། སྐུ་

བཅུ་དྲུག་གྱི་རབ་དབེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུའྱི་

མཚན་ཉྱིད་རྒྱས་པར་བསན་པ། སྐུ་དེ་དག་གང་དུ་བཞུགས་པའྱི་གནས་བསན་པ། 

འཕྱིན་ལས་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྐུ་བཞྱིའྱི་མཚན་

ཉྱིད་བཤད་པ་དངོས། སྐུ་གཅྱིག་ལས་སྐུ་དུ་མ་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

བཤད་པ། རྱིགས་དྲུག་དག་པ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ག་དགུ་པ་ནས་བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་རྐང་པ་

གསུམ་པ་ཡན་ཆད་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་
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བདུན་པ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་གནས་པ་དགུ་པ་ལ་འཆད་དེ། དེ་དགག་པ་སོགས་ནྱི་ལེའུ་དང་པོའྱི་འགྲེལ་

བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །ཤེས་རབ་མ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྱིར་ཕྱི་

ནང་གཞན་གསུམ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་རེ་བཞག་སེ། དེ་ཡང་ནང་དང་བསྐེད་རྱིམ་

དང་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་འགར་འཛག་པའམ་གཡོ་བའྱི་དགའ་བ་བཞྱི་ལ་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྱི་ཚེ། ཤེས་རབ་ནྱི་ཆ་དང་པོ་བཅོ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་དེ་དཀར་པོའྱི་

ཕོགས་སོ། །ཐབས་ནྱི་ནག་པོའྱི་ཕོགས་ཏེ་ཟླ་བ་ཁུ་བའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལ་དཀར་ཕོགས་ཤེས་རབ་དང་ནག་ཕོགས་ཐབས་སུ་བས་པ་ནྱི་བསམ་

པའྱི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་སེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁུ་བའྱི་ཆ་ཉམས་མ་ཉམས་ཀྱི་དབང་

གྱིས་ཡྱིན་པར་འགྲེལ་པ་ལས་གསུངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་དོ། །ནང་དང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་

ལ་ཡང་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡོད་ལ། གཞྱི་དུས་ཀྱི་ཆ་

བཅུ་དྲུག་པ་ཉམས་པ་ནྱི་གསང་ཆེན་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཁུ་རྡུལ་འཛག་པས་ཉམས་པ་

ཡྱིན་ཀང་ལམ་གྱི་འཛག་བདེའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་གསང་གནས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་འཛགས་པས་ཉམས་པ་མྱིན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་གནས་གཞན་དུ་གཡོ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་ལ་བལྟོས་ཏེ་ཉམས་པར་བཞག་པ་ཙམ་མོ། །

དེ ་བཞྱིན་དུ་དཀར་པོའྱི ་ཕོགས་ནྱི་མཚན་མོ་སེ་ཟླ་བའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་

པའོ། །ནག་པོའྱི་ཕོགས་ནྱི་ཉྱིན་མོ་སེ་ཉྱི་མས་ཟླ་བའྱི་འོད་ཟེར་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པས་

ཟླ་བའྱི་འོད་ཟེར་མེད་པའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཆ་བཅོ་

ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ལ། ཐབས་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཉམས་པ་ཉྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་སེ་དེ་ལྟར་འབས་དུས་ཀྱི་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་ཡོད་པ་དཀར་པོའྱི་ཕོགས་ཆ་བཅོ་ལྔའྱི་འཛག་བདེའྱི་མཐར་ལྟུང་བ་

མྱིན་ནོ། །མེད་པ་སེ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ནག་པོའྱི་ཕོགས་ཀྱི་མཐར་

ལྷུང་བ་མྱིན་ནོ། །དཀར་ཕོགས་ནག་ཕོགས་ཡོད་མེད་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་མཐར་

ལྷུང་བ་མྱིན་ཏེ། དཀར་ཕོགས་ནག་ཕོགས་འདྱི་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། དེ་

གཉྱིས་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཚོགས་པ་མེད་དོ། །ཡོད་མེད་གཉྱིས་ཀའྱི་བདག་ཉྱིད་མྱིན་

པའང་མྱིན་ཞེས་པ་ནྱི། དཀར་པོ་དང་ནག་པོའྱི་ཕོགས་འདྱི་དག་མ་གཏོགས་པ་ཆ་

བཅུ་དྲུག་པའྱི་འཛག་བདེ་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དེ་མྱིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་བཞྱི་ཡོངས་སུ་དག་པས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ། དེའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་ཇྱི་

ལྟར་བེད་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་དྲུག་པའྱི་སབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ལ། སོང་པ་

ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྐུ་དང་ནྱི་ཐུགས་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་ཆུ་དང་གཤེར་བ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་འབལ་མྱི་རུང་དུ་ཚོགས་

པའྱི་སྐུ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་རུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་སྐུའྱི་ཆ་ནས་སོང་གཟུགས་

ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་ལ། ཐུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་

པའྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་ཅྱིང་། ཐུགས་དེའྱི་ཡུལ་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཆ་ནས་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལ་སྔ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་"ཁབ
1
་པར་བཞག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་ནྱི་དག་པ་

གཉྱིས་ལྡན་དུ་དེར་འཇོག་པའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༨༥ན༣ན།  ཁབ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༣ན།  ཁད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དེའྱི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུར་གྱུར་པའྱི་འདུས་བས་དང་། དེའྱི་རྱིགས་འད་བཞྱི་པའྱི་

ཐྱིག་ལེའྱི་སེང་ན་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་དང་། བདེ་ཆེན་སྐེ་རུང་གྱི་ནུས་པའྱི་

ཆ་འདུས་བས་གཅྱིག་འཇོག་དགོས་ཏེ་རེ་བཙུན་བ་མས་རོགས་རྱིམ་རྣལ་འབོར་

ཆེན་པོའྱི་བཤད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གོང་འོག་རྣམས་སུ་ཡང་བཤད་

དོ། །སྔ་མ་དག་གྱིས་སྐུ་འདྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཡང་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་མ་བཤད་

དོ། །རྣལ་འབོར་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་ཐྱིག་

ལེའྱི་བརྩེགས་པ་དང་། བརྟེན་པ་བདེ་ཆེན་ནྱི་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་སྦོང་བེད་ཡྱིན་

ལ། དེ་"གཉྱིས
1
་རྡུལ་དང་དྱི་མ་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ལས་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དོ། །དེ་ནྱི་ལམ་གྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་ཀང་གོང་གྱི་མཐའ་བཞྱི་དང་བལ་

བར་རྱིགས་འད་བ་སེ། དེར་མ་ཟད་བདེ་བའྱི་རྱིགས་འད་ནྱི་དངོས་དང་ས་བོན་ཅྱི་

རྱིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཞྱི་དུས་སུ་ཡང་ཡོད་དེ། དེས་ལོངས་སྐུ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་

པར་ཡང་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ། དེའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཡོད་ཀང་བདེ་ཆེན་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་ཤས་མྱི་ཆེ་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་སྐུ་འདྱི་ནྱི་མ་ནྱིང་ངོ་། ཞེས་གྲུབ་བོ། །འདྱིར་ལྷན་

ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་བསམ་པའྱི་ཆ་ནས་རང་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །སྔ་ རང་

དོལ་སོགས། མ་མཐའ་དག་གྱིས་གཉྱིས་ཀ་མྱིན་པའང་མྱིན་པ་ངོས་འཛིན་པ་ན་ཚིག་

དངོས་སུ་འགལ་བ་སྨྲ་ཞྱིང་དོན་གང་ཡྱིན་མ་ཤེས་ལ། འཛག་པའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་མྱིན་

པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་ཉམས་པ་མྱིན་པ་ནྱི་འཛག་བདེའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ་དེ་ཡང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༧ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༩༨ན༥ན།  གཉྱིས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༥ན༦ན།  ཉྱིད



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མྱིན་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་བ་དགོས་པར་མངོན་ཏེ་ད་དུང་དཔད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔད་པ་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་

ནྱི། གལ་ཏེ་འདྱིར་ཆོས་སྐུ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང་། དེ་ལ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་

གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཤེས་བ་སོང་གཟུགས་ཆོས་སྐུར་བཞག་ཅྱིང་སོང་གཟུགས་དེ་ཉྱིད་

ཀང་ཐབས་སུ་བས་པ་དང་། འཛིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་

ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པའྱི་གོང་འོག་རྣམས་སུ་ཆོས་སྐུ་རང་དོན་

ཕུན་ཚོགས་དང་སོང་གཟུགས་གཟུགས་སྐུ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་། འཛིན་

པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སུ་ལན་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་

དང་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་དང་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་དག་གྱི་དོན་རྱིགས་

པས་འགྲུབ་པས་འདྱིར་བཤད་པ་འདྱི་དག་ལ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་གནོད་པའྱི་

ཕྱིར་དང་། ཕོགས་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཁས་བངས་པ་ན་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་འཆོལ་བར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀྱི་དེ་ལ་སྔ་མ་ཁ་ དོལ་དོལ་འབང་། ཅྱིག །དོན་

དམ་འགལ་འདུ་སྐོན་མེད་ལ་ཐབས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་ལྡོག་སེ་གནས་པས་སྔར་བསན་པ་རྣམས་དང་བརོད་ཚུལ་

མྱི་མཐུན་ཡང་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཀ་ཡེ་ཤེས་པ་ཅན་དག་ཁེད་ཅག་འབས་

དུས་སུ་རང་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མྱི་རུང་བར་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དོན་དམ་

འགལ་འདུ་སྐོན་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཐབས་ཀྱིས་ཐབས་ལ་འཁྱུད་པ་དང་དེ་ལས་

ལྡོག་པ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྨྲ། དེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུའྱི་སབས་ཀྱི་གཞན་འདོད་བཀག་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ནས་ལྕེའྱི་དབང་པོ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་སྐོན་བརོད་པར་བ་སེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འདྱིར་ནྱི་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིས་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་ལུགས་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་འགལ་འདུ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་འཛེམ་མེད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའོ། །འོག་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པར། དེ་ལྟར་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དག་ནྱི་དོན་དམ་

པར་སྦོར་བ་སེ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སོ། །

ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་འགལ་ལོ། ཞེས་གསུངས་ལ་དེའྱི་དོན་སྤྲུལ་

པའྱི་སྐུ་གཅྱིག་ལས་སྐུ་དུ་མ་སྤོ་བའྱི་དོན་ཡང་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་སྔར་བཀོད་པའྱི་དོགས་

པ་དེ་དག་ཀང་གཅོད་པར་ནུས་ཏེ། ཚིག་དོན་ནྱི་སབས་ཉྱིད་དུ་བཤད་པར་བ་ལ། 

དེས་བསན་པའྱི་དོན་ནྱི། སྤྱི་ཙམ་དུ་ཆོས་སྐུ་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང་སོང་གཟུགས་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕོགས་དང་གཟུགས་སྐུ་དང་བདེ་ཆེན་ཐབས་ཀྱི་ཕོགས་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་

འདྱིར་དེ་ལས་ལྡོག་སེ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། ཇྱི་ལྟར་གཞྱི་

དང་ལམ་གྱི་སབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉྱིས་དང་ལུས་དང་ཤེས་པ་

གཉྱིས་དང་ཐབས་ཤེས་སུ་ཐ་སྙད་བས་པ་དག་བ་བ་ཐ་དད་པ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་

དང་རྱིགས་སོ་སོ་བ་ཡྱིན་པ་ལྟར་འབས་བུའྱི་ཆོས་འདྱི་དག་ཀང་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནམ་

སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ལྡོག་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་ཚོགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ངོ་

བོ་གཅྱིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བ་བའྱི་ཆེད་དུ་སེ་སྐུ་རེ་རེའྱི་བཤད་

པར་ཡང་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་

ན་སྐུ་སོ་སོ་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པས་སྐུ་བཞྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྙམ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། དགོས་པ་དེ་ནྱི་ཚིག་དོན་བཤད་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །གྲུབ་བདེ་

དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་སྐུ་གཟུགས་སྐུ་དང་ཐབས་ཤེས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རབ་ཏུ་སྨྲ་བས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དཔེ་བད་དང་མྱིག་རྣ་བ་དང་ཕག་ཞབས་སུ་

ཁས་ལེན་དགོས་པས་གྲོང་པའྱི་སྐེ་བོས་ཀང་དཔས་གདགས་པའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་

ལ་བས་མྱི་རྟག་གྱི་ལྡོག་པ་གཉྱིས་ཀང་གཞྱི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་འགལ་

འབེལ་གྱི་བར་ཆགས་པ་གསར་བུ་དག་གྱིས་ཀང་ཁེད་ཅག་གྱི་མགོ་བོར་ཐལ་བའྱི་

གོ་མོ་བསྣུན་དུ་དོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་བཤད་པ། ལོངས་སྐུ་བཤད་པ། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་

བཤད་པ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་གཅྱིག་ལས་གསུམ་དུ་དབེ་བའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཆོས་སྐུ་རང་དོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པར་མ་ཟད། གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། གཞྱི་དུས་སུ་ཤྱིན་ཏུ་གཉྱིད་ལོག་པ་ན་ཡུལ་གང་ལ་

ཡང་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་ཡོད་ལ། དེའྱི་དྱི་མའྱི་ཆ་ཟད་པར་བས་ནས་མྱི་རྟོག་པའྱི་

ཆ་ལམ་དུ་ཁེར་བ་ལས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་མ་སོངས་བར་དུ་ཆོས་ཉྱིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པའྱི་མྱི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་པ་སེ་ཞེས་ཆོས་སྐུ་དངོས་ངོས་བཟུང་

ནས་དེ་ཡང་ཆོས་གཟུགས་དང་ཐབས་ཤེས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པར་སོན་པ་ནྱི་ཤེས་

རབ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པར་གཉྱིས་སང་འཁྲུལ་པའྱི་མུན་པ་དང་བལ་ཅེས་

རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་སམ་ཡང་ན་སྦང་གཞྱི་གཉྱིད་མཐུག་གྱི་མུན་པ་དང་བལ་བ་

སེ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་དབེ་བ་ལས་ཞེས་པ་ལ་འདྱིར་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ལམ་དུས་སུ་རྣལ་

འབོར་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་པ་ཉྱིད་འཛིན་པར་བེད་པ་སེ་དེ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་མྱི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་གྱི་སེམས་ཡེ་ཤེས་སོ། །རྣམ་ཤེས་ནྱི་གཞན་གྱི་སེམས་

ཤེས་ནས་གདུལ་བའྱི་དོན་མཛད་པ་སེ་གཟུང་བར་བ་བ་ཤེས་བ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་
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སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་པར་བེད་པའྱི་སེམས་

མཐར་ཐུག་པ་དེ་ནྱི་ཐབས་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་ཤེས་རབ་ཀང་ཡྱིན་ཏེ་བདེན་པར་

བརྟགས་པ་འཛིན་པ་དང་སང་བ་གཉྱིས་ཀ་དང་བལ་བའྱི་ཆ་ནས་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇོག་

པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐབས་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཤེས་རབ་ཏུ་མ་ཟད། གཞན་སེམས་

ཤེས་པ་ནྱི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་མྱིང་དང་བརར་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་སེ་སྙྱིང་རེའྱི་

མཚན་ཉྱིད་དོ། །འཛིན་པར་བེད་པ་དང་གཟུང་བ་བ་བ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་

བོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དབེ་བ་དེས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བསམ་པའྱི་

དབང་གྱིས་གཞན་གྱི་དོན་བེད་པ་པོར་བཞག་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་སེ་དེ་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་

སྐེས་པ་སྔ་མ་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྟེ་བར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་རྒྱུ་མཐུན་

པ་དང་སྙྱིང་ཁར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་སྱིན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འདྱིས་ནྱི་གཞན་གྱི་

དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་

གཉྱིས་ཚོགས་བསྐེད་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཞེས་བ་སེ། སྒ་བརན་ལྟ་བུ་

སེམས་ཅན་དུ་མའྱི་དོན་ནྱི་བེད་པ་པོའ།ོ །

འདྱིར་ལྷའྱི་མྱིག་ལ་མཆོག་དམན་མང་སེ། སྒྲུབ་ལེ་ལས། གང་གྱིས་མྱིག་མྱི་

འཛུམས་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་མྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་

དང་དེ་ནས་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་མཚམས་ཀྱི་དབང་གྱིས། ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་

ངོ་། ཞེས་བསམ་གཏན་གྱི་སབས་དང་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་

སོང་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་རོགས་པས་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་མཐོང་བ་ནས་ཉྱིས་ཁྱི་
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ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པས་གྲངས་མེད་ཆེན་པོའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐོང་

བའྱི་མངོན་ཤེས་གསུངས་ཏེ། སྤན་དང་མངོན་ཤེས་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་ཀང་

ཕྱི་མ་གཉྱིས་ལའང་ལྷའྱི་མྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འགལ་བས་ས་དེ་དག་ཐོབ་པའྱི་གང་

ཟག་གྱི་ལྷའྱི་མྱིག་དེ་དག་གྱིས་རང་གྱི་སྔ་རོལ་དང་རེས་སུ་གྲུབ་པའྱི་འདས་པ་དང་

མ་"འོངས
1
་པའྱི་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྐུ་གང་ཞྱིག་མཐོང་བ་ནྱི་

དཔེར་ན་པྲ་ཕབ་པའྱི་གཟུགས་བརན་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱིན་ལག་ཅྱིག་ཅར་རོགས་ཤྱིང་

རྡུལ་གྱིས་སོང་པའྱི་དང་བ་སེ་ཞེས་ལོངས་སྐུ་ངོས་གཟུང་བའོ། །ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའྱི་སབས་སུ་ས་དང་པོ་དང་ས་བཅུ་པ་ནས་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའྱི་སབས་གཉྱིས་

གསུངས་ལ། འདྱིར་ནྱི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྔ་མའྱི་སབས་སུ་

ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་སྐུ་མཐོང་བར་གསུངས་ཤྱིང་དེ་ལ་འབས་དུས་ཀྱི་སྐུར་མ་ངེས་

ཀང་། ལམ་མྱུར་བུལ་དང་ལམ་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དེ་གཉྱིས་གང་རུང་ནས་

ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་དངོས་མཐོང་བ་གཅྱིག་འབྱུང་ངམ་བརྟག་གོ །དུས་འཁོར་བ་

སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡྱིན་པས་

ཁབ་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། བསྡུས་རྒྱུད་འདྱི་ཆོས་ཅན། སོ་སོ་སྐེ་བོའྱི་མངོན་

སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ། ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 

རྟགས་ཁབ་ཁས་བངས་ཤྱིང་། འདོད་ན་རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཉན་པ་པོ་ལ་འཕགས་པས་ཁབ་

པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གནོད་བེད་མང་མོད་འདྱིར་མ་བཀོད་དོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༩ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༣བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡༠༠བ༦ན།  འྟོངས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧བ༦ན།  འདས
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བེད་པ་པོ་ལོངས་སྐུ་དེ་ལ་སྒ་གང་ཞྱིག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སད་ཀྱི་

གྲངས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་ཀུན་སོང་གྱི་རྟོག་པ་མེད་པར་རྒྱུ་བ་སེ་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་སྒ་

བརན་ཏེ་བག་ཆ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ནྱི་སོན་

ཚུལ་མ་ལོག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཤེས་རབ་དང་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་

ཐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ། ཐབས་དེ་ལ་ཡང་ས་ཐོབ་པའྱི་ལྷའྱི་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ཏེ་འཛིན་པར་བེད་པའོ། །གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་སྒ་བརན་དང་

འད་བ་"ནྱི་
1
ཡུལ་ཏེ་གཟུང་བར་བའོ། །དེ་ལ་སོང་གཟུགས་ཤེས་རབ་ཏུ་དགོས་པའྱི་

དབང་གྱིས་བཞག་པ་བཤད་ཟྱིན་ལ། གསུང་གཞན་དོན་བེད་པའྱི་ཆ་ནས་ཐབས་སུ་

བཞག་པའོ། །ཁ་ རང་དོལ་སོགས། ཅྱིག །ལྷའྱི་རྣ་བ་ཤེས་རབ་དང་སྒ་བརན་ཐབས་སོ་

ཞེས་ཟེར་ཏེ། བེད་པ་པོ་དང་བེད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་ནྱི་མྱི་བ་

ཡྱི། དེ་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་བཞག་སེ། དེ་ནྱི་སྔ་མ་ལྷའྱི་མྱིག་དང་གཟུགས་

བརན་དང་"བ
2
་གཉྱིས་ལ་ཡང་འད་ལ། དེ་ཡང་ལུས་བསམ་གྱི་སོན་ཚུལ་གྱི་དབང་

དུ་བ་དགོས་སོ། །ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་འདས་མ་འོངས་མཁེན་ཚུལ་ནྱི། དེས་ན་འདས་པ་

དང་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོའྱི་བར་ཏེ་གོ་

ས་ལ། སྐུ་བེད་པ་པོ་དེ་དང་དེའྱི་བེད་པ་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་སེམས་ཅན་

རྣམས་འདུལ་བར་བེད་པ་སེ། སྙྱིང་ཁ་ལས་སེང་དུ་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་བརྩེགས་པ་མགྲྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༩བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡༠༡བ༡ན།  ནྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༨ན༦ན།  -ནྱི་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༩བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༠༡བ༣ན།  བ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༨བ༢ན།  པྟོ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པར་སེབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ལག་རེས་ཀྱིས་རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་ཟད་པ་

ལས། མགྲྱིན་པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐེས་བུ་བེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སྱིན་པའྱི་སད་དུ་སར་ཡང་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྱི་སྐུ་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཐ་མལ་སེ་འོག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་གོ་གཉྱིས་པ་ཐ་མལ་པའྱི་

ངེས་གཟུང་སྦར་བ་ལྟར་དེའྱི་མྱིག་གྱི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སྤོ་

བ་པོར་འགྱུར་ཏེ། སྤོས་པའྱི་སོང་གཟུགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད་ཅན་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁམས་རགས་པ་

གཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་ས་ཚོགས་པ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མར་སྤོ་བའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་

སོང་གཟུགས་སྤྲུལ་སྐུ་གཅྱིག་དང་དེས་སྤོས་པ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་

པའྱི་ཁམས་རགས་པའྱི་སྐུ་དག་ནྱི་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་དོན་དམ་པར་ཏེ་གནས་ཚོད་

དུ་སྦོར་བ་སེ་དེ་ཡང་སྔ་མ་ཤེས་རབ་དང་ཕྱི་མ་ཐབས་གཉྱིས་སོ། །ཀུན་རོབ་གདུལ་

བའྱི་སང་ཚུལ་དུ་ནྱི་སྤོ་བ་པོ་སོང་གཟུགས་གཅྱིག་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པ་ལ་མྱི་སང་བ་

དང་སྤོས་པའྱི་ཁམས་རགས་པའྱི་སྐུ་དུ་མ་རྣམས་ཐ་མལ་པ་ལ་སང་བའྱི་ཕྱིར་སང་མྱི་

སང་འགལ་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཉྱིད་དང་སྦར་བའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། གཙོ་བོ་ནྱི་

སྔར་མཐའ་གཅད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་སྐུ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་སུ་གསུངས་

པའྱི་དགོས་པ་འཆད་པ་སེ། དོན་དམ་འབས་བུའྱི་ཚེ་སྐུ་གཅྱིག་དང་རང་གཞན་གྱི་དུ་

མ་དང་ཐབས་ཤེས་དུ་མ་དག་ངོ་བོ་དབེར་མེད་ཡྱིན་ལ། ཀུན་རོབ་ཕྱི་ནང་དང་རྱིམ་

གཉྱིས་ཀྱི་སབས་སུ་ནྱི་དེ་དག་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་ཕོགས་མང་བས་འགལ་བའོ། ཞེས་

པའྱི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་སད་པའྱི་གནས་སབས་ཟད་པ་ལས་དཔྲལ་བར་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མ་དང་བལ་བ་སེ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྱི་གཟུགས་རྣམས་ས་ཚོགས་པ་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་སྤོས་

པ་ནྱི་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུའོ། །སྤོ་བ་པོ་སོང་གཟུགས་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག་

ལྟ་བུའོ། ཅེས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་འདྱིར་མ་ཟད་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་གཅྱིག་པུ་ལས་སྐུ་

གསུམ་སྤོ་བའྱི་ཤེས་བེད་དུ་ཡང་སྦར་རོ། །

གཞན་ རང་། དག །ཉྱི་མ་དཔལ་གྱི་"རླབ་རྟོལ
1
་རེས་ཟློས་བེད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། 

བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གདུལ་བའྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་གཟུགས་

རྣམས་ས་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་སོན། ནོར་བུ་ཆེན་པོར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་སྐེ་

བོ་ཐམས་ཅད་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུ་བདེ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའྱི་རྱིན་ཆེན་

ཏོག །ཅེས་ཟེར་ཏེ། སྤྱི་དང་སབས་གང་དང་ཡང་འབེལ་མེད་པའྱི་གཏམ་གྱི་དཔེར་

བའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། 

ཅེས་པའོ། །

བཞྱི་པ་ལ་བཞྱི། གཙོ་བོས་ཕུང་པོ་ལྔ་དག་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལྔ་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་

དང་། གཙོ་མོས་ཁམས་ལྔ་དག་པའྱི་ཡུམ་ལྔ་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་དང་། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

གཉྱིས་ཀས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དག་པའྱི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའྱི་ཚུལ་དང་། ཤེས་བེད་ཀྱི་

ཁུངས་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔར་སྐུ་བཞྱི་གསུངས་པ་དང་ལྡན་པ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་འདྱི་ནྱི་སོམ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༥ན༦ན།  རླབ་རྟོལ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༢ན།  རླ་བརྟོལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༩ན༥ན།  རླ་བརྟོལ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུ་དུས་མཐའྱི་སྤྱིན་དང་མཚུངས་པ་ནག་པོའྱི་ཧེ་རུ་ཀར་ནྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཅེས་

པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་"དཔའ་སྤས
1
་པའོ། ཅེས་པ་ནྱི་རོར་སེམས་ཀྱིས་བདེ་མཆོག་

རོར་སེམས་སྤོས་པའྱི་ཚུལ་དང་གཙོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེས་

རྱིགས་གཞན་བཞྱི་སྤོས་པའྱི་ཚུལ་ཡང་རྨོངས་པ་རྣམས་སྱིན་པའྱི་དོན་དུ་ཅེས་པ་

ནས། སངས་རྒྱས་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པའོའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ།༩༠། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནྱི་ཁམས་ལྔ་གསུངས་པ་ཅེས་པ་ནས། བདེ་བ་ལས་སོ། ཞེས་

གྲུབ་པའོའྱི་བར་ཡང་འདྱིར་ཐ་མལ་པའྱི་ཞེ་སང་ཟད་པའྱི་ཞེ་སང་ཆེན་པོ་ལས་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ལྷ་མོ་བཞྱི་ཞེ་སང་ཆེན་པོའྱི་རྱིགས་སུ་

གཅྱིག་པ་སེ་ཕན་ཚུན་འདུ་བ་དང་། སབས་འགར་དོན་གཅྱིག་པར་བསན་གྱི་ཤེར་

ཕྱིན་མ་ཡྱིན་ན་ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱིས་ཁབ་པར་བསན་པ་སོགས་སུ་མྱི་གཟུང་ལ་ལྷག་

མ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པར་ཅེས་པ་ནས་ལས་ཀྱི་དབང་པོའྱི་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཏེ། 

ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དག་པའྱི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ལས་

དབང་དང་དེའྱི་བ་བ་དག་པའྱི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་སྤོས་པའྱི་

དོན་ཏེ་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཅེས་པ་དཔེ་དང་འད་ཆོས་གང་དང་ཡང་སྦར་རྒྱུ་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༥ན།  དཔའ་སྤྲས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༥བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༩བ༣ན།  དཔའྱི་སྤྲྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པས་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ལས་དེ་སད་དུ་ཞེས་ལུང་ཁུངས་འདེན་པའྱི་ཚིག་ཏུ་བསྒྱུར་ 

ཇོ། བའམ་ཡང་ན་འདྱིར་བཤད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལས་ཀང་གསུངས་ཞེས་

པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་པ་དང་། 

མངོན་བརོད་ཀྱི་ང་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པར་འབྱུང་ཞྱིང་སྙྱིང་འགྲེལ་དུ། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་དེ་ནྱི་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པས་སོ། །དེ་བཞྱིན་

དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་སྒ་གཞན་ཞེས་བའོ། །དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཕག་

དང་ཞབས། ཞེས་སོགས་དངས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་རྒྱུད་གཞན་དང་འགྲེལ་པ་དག་གྱི་

དགོངས་པ་སྤྱི་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕག་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་མཛད་པ་ཀུན་

མཛད་པར་ནུས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་ཕག་ཞབས་སོགས་ལྷ་ཞལ་

ཕག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཛད་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ་དངས་པས་སྙྱིང་འགྲེལ་གྱི་ཅོག་གྲུ་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཟང་པོའྱི་འགྱུར་མ་བདེ་ཞྱིང་། གོང་དུ་དངས་པའྱི་དཔེ་མ་དག་པ་

འད་ཡང་འགྲེལ་ཆེན་འདྱིའྱི་དོན་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་འདའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ། 

བདག་རྱིག་གཞན་རྱིག་ཐམས་ཅད་པ། ཅེས་པ་ནས། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་

ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། ཅེས་པ་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔ་མའྱི་དོན་

ནྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བདག་ཉྱིད་ཀང་རྱིག་ཅྱིང་གཞན་

ཡང་རྱིག་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཅྱིག་ཅར་རྱིག་པའམ། ཡང་ན་བདག་ཅེས་པ་སྤོ་

བ་པོ་དང་གཞན་སྤོས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་རྣམ་རོལ་ཏེ་འཕྱིན་ལས་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དཔེ་ལས་འདས་པ་མཛད་ཅྱིང་

ཤེས་དང་ཤེས་བའྱི་དོན་སྔར་ཆོས་སྐུའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདའོ། །ཚིགས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཅད་ཕྱི་མ་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་པར་

རྟོག་པའྱི་སྒོམ་མྱི་བ་བའྱི་ཤེས་བེད་དུ་མཛད་ཀང་འདྱིར་ནྱི་འབད་རྩོལ་གྱི་རྣམ་རྟོག་

མྱི་མངའ་བའྱི་མཛད་པ་ཟད་པ་མེད་པ་སེ་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དག་པ་གཉྱིས་

ལྡན་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་དམ་པ་ཟད་མྱི་ཤེས་ལ། སར་མྱི་ལྡང་བའྱི་སྒོ་ནས་མཉམ་པར་

བཞག་པའོ། ཅེས་པའྱི་དོན་ནོ།༩༡།

གཉྱིས་པ་སྐུ་དེ་དག་གང་དུ་བཞུགས་པའྱི་གནས་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་རོལ་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་བཤད་པ། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་

བཞུགས་པའྱི་གནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། བཞུགས་

པ་པོའྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་ཁུངས་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱི་བཞུགས་ས་ས་ཚོགས་པ་གསུངས་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྱིར་

ཉོན་མོངས་པ་དང་ལ་སོགས་པས་ཤེས་བའྱི་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པར་མཛད་དེ། ཐོག་མར་ཡུམ་གྱི་མངལ་དུ་

འཇུག་པ་དང་ཁམས་རགས་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་འཛིན་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་མངལ་དུ་

སྐེ་བའྱི་སད་དུ་རྒྱུད་སེ་སོ་སོར་རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་

བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་ནྱི་ཡུམ་གྱི་མངལ་ཏེ་དེ་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་བརྩེ་བ་ཡྱིས་

ཐ་མལ་པའྱི་སྐེ་བོ་ཆོས་སྐུ་དང་རྩ་བའྱི་ལོངས་སྐུ་མཐོང་བ་རྣམ་པར་མ་བསྒྲུབས་ཤྱིང་

སྐུ་དེ་དག་མཐོང་བའྱི་བསོད་ནམས་བསགས་པ་མྱིན་པ་རྣམས་སྱིན་པའྱི་སད་དུ་

འདྱིར་ཐ་མལ་པའྱི་སྐེ་བོ་ནྱི་ལམ་ཐུན་མོང་བའྱི་མྱི་རྟག་སོགས་གོམས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་
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འཛིན་སྐེས་པ་ཙམ་སེ་སེང་དུ་དེའྱི་རྱིམ་པ་དང་པོ་སོགས་སོན་མ་བཏབ་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་

ཐ་མལ་པར་མྱི་བཞག་ལ། དེས་ན་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུ་མཐོང་མྱི་མཐོང་གང་ཡྱིན་དཔོད་པ་ཡང་འབལ་ལོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་ཡང་གསུངས་པ་གང་ཕྱིར་རོ་རེའྱི་

སྐུའྱི་ལུས་དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཁམས་རགས་པའྱི་སྐུ་གཟུང་བ་རྣམས་ཀང་

མྱི་རྟག་པ་ཉྱིད་དེ་མ་ངན་འདའ་བའྱི་ཚུལ་སོན་པར་མཛད་ན་ཆུ་ཤྱིང་སྙྱིང་པོ་དང་

མཚུངས་པའྱི་སྐེ་བོ་གཞན་འཆྱི་བ་ལ་སེམས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་སེ་མྱི་འཆྱི་

བར་འཛིན་ཅྱིང་སྨྲ་བ་རྣམས་སྱིན་པར་བ་བའྱི་སད་དུའོ། །ཁམས་རགས་པ་གཟུང་

བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལ་རགས་པའྱི་རྡུལ་མེད་པ་མྱིན་ལ་རགས་པའྱི་རྡུལ་དང་

ལྡན་པའྱི་སྐུ་དེ་བེམ་པོ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུད་བ་

མ་ལས། འདྱི་ནྱི་རང་སེམས་སང་བ་ཞེས། །སོ་སོ་སྐེ་བོས་མྱི་ཤེས་མོད། ཅེས་པ་

ལྟར་སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ལ་ཐོགས་རྡུགས་དང་བཅས་པའྱི་མྱིའྱི་ལུས་ལྟར་སང་

བའྱི་ཆ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཐ་མལ་པ་མཐོང་བའྱི་ལས་ཅན་དེ་

དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མ་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྱིས་སུ་མ་

ལྷུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་མཁས་པར་བའོ། །སར་ཡང་གཙང་

མའྱི་གནས་ལ་སོགས་པར་དེ་དག་གྱི་ལུས་དང་མཐུན་པའྱི་སྐེ་བ་བཞེས་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ལྷ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས་རང་གྱི་མང་འདས་མཐར་ཐུག་གྱི་

གོ་འཕང་དུ་འཛིན་པའྱི་ང་རྒྱལ་གཙོ་བོར་ཉམས་པར་བའོའྱི་སད་དུ་སེ། དེར་ཐེག་

ཆེན་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ལམ་བསན་པས། གཟུགས་ཁམས་པའྱི་ལྷ་
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རྣམས་ཉྱིད་ཀང་འདྱིའྱི་ཚུལ་ལས་ནྱི་བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་ལྟུང་བའྱི་དུས་ཏེ་ལས་

ཉོན་གྱིས་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལུས་འདོར་བའྱི་ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་སྐུ་དང་གསུང་གྱི་མཛད་པ་བསན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་

དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པར་མཛད་དོ། །

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མའྱི་བསན་བཅོས་ལས་ཀང་། ཞྱི་བའྱི་དབྱིངས་སུ་

རབ་ཞུགས་པ། །མ་ངན་འདས་ཐོབ་འདུ་ཤེས་ཅན། །དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་ལ་

སོགས། །ཆོས་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་བསན་པ་ཡྱིས། །དེ་དག་སྔར་འཛིན་ལས་ལྡོག་སེ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །གནས་གཙང་མ་རྱིས་ལྔ་ན་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཤ་སག་གནས་

པར་གསུངས་ལ། དེར་སྐེས་པའྱི་ཉན་ཐོས་དང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་དག་རང་ལམ་

དུ་རྱིགས་ངེས་པས་རེ་ཤྱིག་རང་རང་གྱི་ལམ་གྱིས་སྱིན་པར་མཛད་ཅྱིང་། དེའྱི་རེས་

སུ་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དག་ནྱི་རྒྱུད་བ་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོར་ཐེག་

ཆེན་དང་དེ་ནས་སྔགས་ཀྱིས་སྱིན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ས་བཅུ་པ་གནས་གཙང་མ་

དེར་འཁྲུངས་པ་དག་ལམ་འདྱིའྱི་སོན་པ་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་བེད་དེ། འདོད་ལྷ་

དང་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅན་ས་བཅུ་པ་བ་བ་མེད་ཀྱི་ལམ་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རེ་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པ་རྱིམ་པ་ལྔ་གསལ་བའྱི་སྒོན་མེ་

སོགས་སུ་བལྟ་བར་བའོ། །གང་ཞྱིག་ཨེ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པ་ཆོས་སྐུ་དང་ཝཾ་ཡྱིག་

གྱིས་མཚོན་པ་གཟུགས་སྐུ་སེ། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སོང་པ་ཉྱིད་ལ་གནས་པ་ཆོས་

སྐུ་དེ་ནྱི་མཆོག་གྱི་སྐུ་དེ་མཐོང་དུ་རུང་བའྱི་ངེས་པ་ཅན་རབ་འབོར་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་དང་བམས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྐུ་བཞྱི་པ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་
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པའྱི་སྐུ་བསན་པས་མཆོག་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ལ་དགོད་

པའྱི་སད་དུའོ། །དེ་ལྟར་ན་གནས་གཙང་མར་སྐེ་བ་བཞེས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཆགས་བལ་

དང་ཆགས་པ་ཅན་གྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡང་གོ་བར་ནུས་ལ། འཆད་པ་པོ་

སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་ནྱི། ལས་སུ་མྱི་བ་སྨྲ་མྱི་བ། །དེ་ཚེ་ཤྱིང་བཞྱིན་གནས་པར་བ། ཅེས་

པ་ཉྱིད་ལ་བརྟེན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མཐོང་བ་ཟབ་པ་དང་མཐོང་བ་པོ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པའྱི་

གཟུགས་སྒ་གཉྱིས་དང་ལྷའྱི་མྱིག་རྣ་གཉྱིས་ཀ་ལ་བཤད་དགོས་ཏེ། ཕོགས་མཐུན་

གྱི་ལུང་འགོད་པ་ན་སྐུ་གསུང་གཉྱིས་ཀ་སོན་པའྱི་ཚིག་དངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་

ན་རྡུལ་ཚོགས་པས་སོང་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པ་ནྱི་མཐོང་བར་བ་བའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཅེས་བ་སེ། འདྱིར་ད་ལྟར་བར་མ་ཟད་འདས་པ་

དང་མ་འོངས་པའྱི་ཤེས་བ་སྐུ་དང་གསུང་གཉྱིས་པོ་ནྱི་སོང་པའོ། །དེ་གཉྱིས་མཐོང་

བ་ལྷའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཟབ་པ་དང་

རྒྱ་ཆེ་བ་སེ་དང་པོ་མཐོང་བ་ཤེས་བ་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་། དེ་གཉྱིས་

ཀྱིས་མཚོན་པ་ད་ལྟར་བའྱི་སྐུ་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་། གསུང་ཉྱི་ཚེ་བ་མེད་པའྱི་

ཕྱིར་ཟབ་པ་ཞེས་བའོ། །ཕྱི་མ་མཐོང་བེད་མྱིག་ས་སོགས་ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་

པ་དང་ད་ལྟར་བ་ཅྱིག་ཅར་མངོན་སུམ་མཐོང་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་བའོ། །དེ་བཞྱིན་

དང་། དེ་སད་ལ་སད་དོད་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་དེ་སད་དུ་གསུངས་པ་ཞེས་

བ་ལ། འདྱི་ནས་བཟུང་སེ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་མཚན་བརོད་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་དག་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དུ་མ་དང་། གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་ཅྱིག་

ཅར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དངས་ཏེ་སབས་དེར་

བཤད་པར་བའོ།༩༢།

གཉྱིས་པ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། 

དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། རྒྱུད་ཀུན་གྱི་གླེང་གཞྱིའྱི་དོན་གྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱི་རེས་ལ་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བཅོ་ལྔ་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་དང་། རྒྱུད་དུ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སྱིན་པའྱི། 

ཅེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་འགྱུར་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཕྱིའྱི་བཞུགས་ཚུལ། ནང་དང་གཞན་གྱི་བཞུགས་ཚུལ། 

འབས་བུའྱི་བཞུགས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་གསུམ་དུ་གནས་

པ་དང་། འབས་བུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ལ་བཞུགས་པ་གཉྱིས་ལས། 

ཕྱི་མ་བཤད་བའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཀང་དུས་གསུམ་གནས་གསུམ་དུ་བཞུགས་སྲྱིད་པ་

གསུམ་དུའང་གནས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གཉྱིས་ཀ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་དགོས་པ་

ལས་ཕྱི་རོལ་ས་ཚོགས་ཕོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་ཕྱིར་རོལ་ཏུ་འབས་བུ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་སྔར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་དུ་

བས་པ་ནྱི་ས་ཚོགས་པའྱི་ཕོགས་བཅུ་ལ་ཕོགས་སྤྱི་ཙམ་གནས་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ནང་གྱི་བཞུགས་ཚུལ་དང་། གཞན་གྱི་བཞུགས་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནྱི་མཆོག་གྱི་ལུས་ཞེས་པ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁམས་དྲུག་རོགས་པར་ལྡན་པའྱི་

སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལུས་ཏེ་ལམ་ཞུགས་ཡན་ཆད་གཞན་ལ་སྦར་དགོས་པས་ལམ་

དུ་མ་ཞུགས་གོང་གྱི་གང་ཟག་དེ་ལྟ་བུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་

སོགས་ཀྱི་ཚེ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་སྒོ་ནས་དང་

དམ་ཚིག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ནང་དུ་མཆོག་གྱི་ལུས་ལ་སྲོག་གྱི་རླུང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་

ནྱི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བའོ། །ལུས་ཀུན་ལ་ཁབ་པས་ཁབ་བདག་གྱི་སེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་གྱི་རྩ་འདབ་དག་ལ་བཞུགས་

པར་རབ་གྱུར་གང་ཡྱིན་པའྱི་གནས་དེ་ལ་ནྱི་རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་ཞེས་བ་སེ། དེ་

དག་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས་རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་ལྟར་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།༩༣།སྒྲུབ་པ་པོའྱི་སྒ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞྱིག་རྒྱུ་ལ་རང་གྱི་སྒ་སོགས་འཇལ་བའྱི་

སེམས་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རེས་སུ་འགྲོ་སེ། གཉྱིས་སང་ཅན་གྱི་ཤེས་པས་

རང་གྱི་གནས་ཚོད་ཇྱི་བཞྱིན་རྟོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ལ་ཡང་ཡྱིད་

འཇུག་པ་ནྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཞན་འབས་བུའྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་སྔ་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་

ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ཁོ་ནའོ། །གང་ཟག་གྱི་ལམ་གྱི་ཨེ་ཝཾ་གྱི་ཡྱི་གེ་ལ་གནས་པས་

མཚོན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་དེ་ཆོས་དབྱིངས་ལ་གནས་པའྱི་བདེ་སོང་གྱི་ཡེ་ཤེས་

ལ་ནྱི་འབས་བུའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀང་ནྱི་སྔ་མ་ལྟར་བཞུགས་པའོ། །དེ་ནྱི་ལམ་ལ་

འབས་བུ་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། ལམ་གྱི་སྒ་གཞན་ལ་སྒ་འཛིན་པའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སེམས་གཞན་གནས་པ་ནས་ལམ་གྱི་བདེ་སོང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

གནས་པའྱི་བར་གོ་ས་བས་མ་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་གཅྱིག་པུ་རོ་རེ་ཅན་བཞུགས་པ་པོ་འབས་བུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ནྱི་འཁོར་གྱི་ལྷའྱི་དབེ་བ་གསུམ་སེ་ཡུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་སོགས་དང་ཡུལ་

ཅན་མྱིག་གྱི་སྐེ་མཆེད་སོགས་དང་ཁམས་དང་ཕུང་པོ་སེ་དེ་གསུམ་རྣམས་དག་

པའྱི་འབས་བུའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་བསོར་བའོ། །འདས་པ་ལས་སོགས་པའྱི་དུས་

གསུམ་དང་ཕྱི་ནང་གཞན་གྱི་གནས་གསུམ་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་དུའང་གནས་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་དུ་མའྱི་དོན་གྱི་

སད་དུའོ།༩༤།འདྱི་དག་ཕལ་ཆེར་བོད་ཀྱི་མཁས་པའྱི་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་

བས་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་པདྨ་ཅན་གྱི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ནྱི་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བའྱི་

ཕྱིར་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱུད་ཀུན་གྱི་གླེང་གཞྱིའྱི་དོན་གྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་བཤད་པ་ནྱི། 

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མདོར་འདྱི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་ཀྱི་གླེང་གཞྱི་གསུངས་པ་ནྱི་

སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་རེས་སུ་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སོན་

པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ་མདོའྱི་ཐོག་མར་བསྡུས་པ་རེས་སུ་གནང་བའྱི་བཀའ་ཡྱིན་ལ། 

རྣལ་འབོར་རྒྱུད་མན་ཆད་རྒྱུད་སེ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྱི་གླེང་གཞྱིའྱི་ཚིག་ཀང་སྔ་

མ་དང་འད་བར་མངོན་ནོ། །

བ་མེད་ཀྱི་རྩ་རྒྱུད་རྣམས་སུ་འདྱི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་རོ་རེ་འཆང་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་བཀོད་ནས་བཤད་པའྱི་རྒྱུད་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རང་འགྲེལ་མཛད་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཀང་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་ལ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བཀྲལ་

བའྱི་གླེང་གཞྱིའྱི་དོན་རྣམས་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་མན་གྱི་ཚིག་དེའྱི་སྒས་ཟྱིན་གྱི་དོན་

དང་ཤུགས་བསན་དང་དོན་གྱིས་ཐོབ་པར་གཏན་མྱི་འཇོག་གྱི །བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དོན་

འགའ་ཞྱིག་དེ་དག་གྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་དོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་ཡོད་དོ། །རྒྱུད་ཀུན་གྱི་གླེང་

གཞྱིའྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ་རེ་སྙྱིང་པོའྱི་འགྲེལ་པ་ལས་རྒྱས་པར་འབྱུང་

སེ་འདྱི་སད་བདག་ཐོས་སོགས་ལ་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་དང་དོན་དུ་བཤད་ན་ནྱི་སྡུད་པ་

པོ་དང་སོན་པ་པོ་གང་གྱི་དབང་དུ་བས་ཀང་སྐོན་ཆགས་པས་དགོངས་པས་བཤད་

པ་གཞན་གྱི་ངེས་དོན་གྱིས་བཤད་དགོས་པར་གསུངས་ནས་དེའྱི་བཤད་པ་མཛད་

པ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་ལས། དེའྱི་ངེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ཨེ་ཡྱི་རྣམ་པ་མཛེས་པ་གང་། །དབུས་སུ་

"བཾ
1
་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །བདེ་བ་ཀུན་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ཏེ། །སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆེན་ཟ་

མ་ཏོག །ཅེས་བ་བ་ནྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ཉྱིད་བདག་སེ་སོན་

པ་པོ་བདག་གོ །ཐོས་པ་ནྱི་མཁེན་པའྱི་བདག་གྱིས་ནྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་སོ། །དུས་

གཅྱིག་ཅེས་བ་བ་ནྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དགོངས་པས་

བཤད་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་

བྷ་ག་ལ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་བ་བ་རོ་རེ་བཙུན་མོ་སེ། ཡུལ་གྱི་

ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་རྣམས་ཏེ་དབུགས་འབྱིན་པ་དང་སྡུད་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༤ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༠བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༠༨ན༡ན།  བཾ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤ན༦ན།  ཝཾ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་འབྱུང་བའྱི་བེ་བག་གྱིས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དང་། གསུམ་དང་། བཞྱི་དང་ལྔའྱི་

ཡོན་ཏན་གྱི་དབེ་བས་སོ། །སྤྱི་བོ་དང་། དཔྲལ་བ་དང་། ལོག་མ་དང་། སྙྱིང་ཁ་དང་། 

ལྟེ་བའྱི་པདྨ་རྣམས་ལའོ། །བྷ་ག་ནྱི་ལྟེ་བ་དང་། གསང་བ་དང་། རོ་རེ་ནོར་བུ་རྣམས་སུ་

ཡོན་ཏན་གྱི་བེ་བག་གསུམ་གྱིས་གནས་ཏེ། དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བེ་བག་གྱིས་

བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེར་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །

གོ་ལྡོག་པས་རོ་རེ་ནོར་བུ་དང་གསང་བའྱི་བར་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཟད་ལ་ལྟེ་བ་

དང་། སྙྱིང་ཁ་དང་། ལོག་མ་དང་། དཔྲལ་བ་དང་། སྤྱི་བོར་ནྱི་ཡུལ་ཟད་དེ། དེ་བཞྱིན་

དུ་བཞུགས་ཏེ་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བེ་བག་གྱིས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་

ཁམས་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བ་ནྱི་རོགས་པ་ཞེས་བ་སེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་རྒྱུད་ཚིག་འདྱི་གཉྱིས་ཚིག་གྱི་དོན་ཅུང་

ཟད་མྱི་འད་ཡང་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་གཅྱིག་པས་འདྱི་གཉྱིས་རགས་པར་སྦར་ཏེ་བཤད་

ན། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་དག་ལས་འདྱི་སད་བདག་གྱིས་ཐོས་སོ་ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་འདྱི་སད་ཀྱི་སད་དོད་ཨེ་ཝཾ་གྱི་དོན་གོང་དུ་དངས་པའྱི་

"འགྲེལ
1
་པས་འཆད་པ་ནྱི། ཨེ་ཡྱིག་རྣམ་པ་མཛེས་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། ཅེས་བ་བ་

ནྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་བར་ཏེ་ཨེ་གྲུ་གསུམ་གྱི་དབུས་སུ་ཝཾ་ཟླུམ་པོ་གནས་པས་མཚོན་

པ་སོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཟ་མ་ཏོག་གྱི་ནང་

དུ་གནས་པ་དང་འདའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཨེ་ཝཾ་གྱི་སད་དོད་འདྱི་སད་ནྱི་འདྱིར་ཨྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༤བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༠༨བ༢ན།  འགྲེལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༦ན།  འགལ
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དམ་གྱི་སད་དོད་འདྱི་ལྟར་དུ་གསུངས་ཏེ། དེའྱི་དོན་ཡང་བདག་གྱིས་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པ་འདྱི་ལྟར་ཅེས་པའོ། །བདག་གྱིས་ཐོས་པ་གང་གྱི་འགྲེལ་པས་འཆད་པ་

ནྱི། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ཉྱིད་བདག་སེ། ཅེས་པ་ནས། བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་སོའྱི་བར་

ཏེ། དེའྱི་དོན་ཡང་ཐོས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གཞན་ལས་ཐོས་པ་ཙམ་མྱིན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་

སོན་པ་བདག་ཉྱིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་སེ། འདྱིར་བདག་གྱིས་ཤེས་པ་སེ་

ཅེས་པའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ཉྱིད་དོ། །

སྙྱིང་འགྲེལ་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ་དཀྱུས་ལ་མཛད་

ཀང་རྒྱུད་འདྱིར་རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་ལ་ཞུགས་པ་སྔོན་དུ་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་

བཤད་ན་རོ་རེ་ཅན་གྱིས་ནྱི་སྔོན་ལམ་དུས་སུ་ནྱི་གཏུམ་མོའྱི་མེས་སྤྱི་བོའྱི་ཟླ་བ་སེ་

བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་སྤྱི་བོ་ནས་གསང་བའྱི་བར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བར་

བབས་པ་སེ་དེ་ནྱི་བུད་མེད་ཏེ་རོ་རེ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱི་བྷ་གའོ། །དེར་བང་སེམས་

དེ་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གྲོལ་བ་སེ་འཛགས་པའྱི་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་མཐར་ལྷན་སྐེས་

ཀྱི་དགའ་བས་མཆོག་གྱི་པདྨ་ནོར་བུའྱི་རྩ་འཁོར་གྱི་འདབ་མའྱི་དབུས་ལ་འཕོ་མེད་

དུ་གནས་པའོ། ཞེས་པ་སེ་དོན་དེ་སྙྱིང་འགྲེལ་གྱིས་འཆད་པ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་ཆོས་གཞན་

ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་རྣམས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོའྱི་བར་ཏེ། དོན་ནྱི། དབུགས་འབྱིན་སྡུད་འབྱུང་བ་གསུམ་ནྱི་འགྱུར་གྱིས་

མ་ཐོན་པ་འད་སེ། ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གཉྱིས་སུ་

བ་དགོས་ལ། ཡོན་ཏན་གཅྱིག་ནས་ལྔའྱི་བར་གྱི་འཛག་བཅས་ཀྱི་ཁུ་བ་སྤྱི་བོ་ལ་

སོགས་པའྱི་པདྨ་རྣམས་ལ་གནས་པ་དང་། ལྟེ་གསང་ནོར་བུར་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་
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འཛག་བཅས་ཀྱི་ཁུ་བ་གནས་ཏེ། སྤྱི་བོ་ནས་ནོར་བུའྱི་བར་གྱི་ལྟེ་བའྱི་པདྨ་རྣམས་ནྱི་

རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་དང་དེར་འཛག་བཅས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞྱི་གནས་པ་ནྱི་བཞུགས་

པའྱི་དོན་ཏོ། །གོ་ལྡོག་པ་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ། ལུགས་མཐུན་གྱི་དགའ་བ་བཞྱི་གོ་ལྡོག་པ་ནྱི་

ལུགས་ལྡོག་དང་། གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་གོ་ལྡོག་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སེ་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་

ཏན་གྱི་ཁུ་བ་འཛག་པ་ཟད་པར་གྱུར་པ་ལས་མྱི་འཕོ་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་མཐུན་ལ་

སོགས་པའྱི་དགའ་བ་བཞྱིར་འགྱུར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྩ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གྱི་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱི་འཛག་

བཅས་ཀྱི་ཁུ་བ་དང་འཁོར་ལོ་དེ་དག་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་དེ་དང་བལ་བའྱི་མྱི་

འཕོ་བའྱི་ཁུ་བ་ལ་ནྱི་རོ་རེ་བཙུན་མོའྱི་བྷ་ག་ཞེས་བ་ལ། དེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཞྱིང་དུ་ཡང་བཞག་གོ །འདུས་པའྱི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། བདེ་བ་ཅན་དང་

མངོན་པར་དགའ་བ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བེ་བག་པའྱི་མྱིང་གྱིས་ཀང་གསུངས་

སོ། །ཞྱིང་དེ་གཉྱིས་སུ་འཛག་བཅས་ཀྱི་བདེ་ཆེན་དང་། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིག་པར་

བའོ། །རྐང་པ་དེའྱི་དོན་སྙྱིང་འགྲེལ་གྱི་གང་གྱིས་བསན་པ་ནྱི་དུས་གཅྱིག་ཅེས་བ་བ་

ནྱི་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ།༩༥།

གསུམ་པ་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་དེ་ཉྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། འཕྱིན་ལས་ཀྱི་

རབ་དབེ་སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། འཕྱིན་ལས་མཛད་པ་པོའྱི་རྣམ་དག་བཤད་པ་དང་། ཁོ་

བོ་དང་རྣལ་འབོར་མ་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་སྤྱིར་བཤད་པ། གསུང་དང་སྐུ་ཡྱི་འཕྱིན་ལས་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ། 
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རོ་རེ་བཞྱིའྱི་འཕྱིན་ལས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་བ་སྔ་མར་རང་རང་གྱི་སྙྱིང་སེ་སེམས་ཀྱི་སེང་

དུ་བཞག་པའྱི་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་གང་གྱིས་བསྐེད་པའྱི་ཞྱི་བ་དང་། ཆགས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་

དེ་དང་མཐུན་པར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་བདག་པོར་གནས་པ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་

ནྱི་ཞྱི་བའྱི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་མཐོང་སེ་གདུལ་བ་དེ་དག་གྱི་སོན་ལམ་སེ་འདུན་

པ་དང་ལས་སོ་སོའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་གྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། །གསུང་དང་སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་མདོར་བསན་པ་དང་། 

གསུང་དང་སྐུའྱི་འཕྱིན་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བསན་པར་བ་བའྱི་དོན་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་དུ་མ་ཇྱི་

སྙེད་པའྱི་སད་ཀྱི་གྲངས་ནྱི་གདུལ་བ་རང་རང་གྱི་བསམ་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ངང་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་ལ་འཕྱིན་ལས་རབ་ཏུ་འཇུག་

གོ །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་སད་དུ་བསམ་གཏན་གྱི་

འཁོར་ལོར་གནས་པ་ཡང་དག་འཇོག་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ། བསོད་སྙོམས་ལ་ནྱི་རྣམ་

པར་རྒྱུ་རུ་གཤེགས་སོ། །ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་གོང་འོག་གྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་རྣམས་

སྲྱིད་གསུམ་ཀུན་ནས་"དྭང་བ
1
་འབའ་ཞྱིག་ལ་འཆད་པ་ནྱི་འོག་ཏུ་དེ་རྣམ་སང་ཉྱིད་ལ་

བཤད་པས་འཕྱིན་ལས་སྤྱིའྱི་སབས་དང་མྱི་འབོར་རོ།༩༦།

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༦ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༣ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༠ན༤ན།  དྭངས་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༦བ༡ན།  དང་བ
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གསུང་གྱི་འཕྱིན་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སྐུའྱི་

འཕྱིན་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དུད་འགྲོ་ཡྱི་དྭགས་ལྷ་མྱིན་རྣམས་དང་། ཅེས་པ་ནས། ལྷ་ཡྱི་སད་

ཀང་མ་ཡྱིན་ནོའྱི་བར་ལ། དུས་གསུམ་ཅྱིག་ཅར་མཁེན་པའྱི་སྒོ་ནས་དེ་དག་གྱི་བྱུང་

བ་ལུང་སོན་པ་དང་། སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་གྱི་གདུལ་བ་ཐེག་པ་གསུམ་པོ་

རང་རང་གྱི་ལམ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ལ་ཐོག་མར་འགོད་ཅྱིང་རྱིགས་མཆོག་དང་ལྡན་

པའྱི་གདུལ་བ་ལ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བའྱི་གསུང་ནྱི་ལེགས་པར་སྦར་བ་ལྷའྱི་

སད་ཉྱི་ཚེ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། ཚིག་དོན་གོ་སའོ།༩༧།

གཉྱིས་པ་ནྱི་མཁས་ རང་། པ་དག །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་དང་སྒྱུ་

མ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པས་ལྟ་ཅྱི་སོས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྱི་མ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྟོགས་བ་མྱིན་ནོ། །ཕུང་པོ་ལྷག་མ་

ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རུང་སེ། རང་གྱི་སྤྲུལ་པ་མྱི་འཁེན་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཞག་པར་

དཀའོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སངས་པ་ལ་བསམས་ནས་དེས་ཆོས་གང་ཡང་

མྱི་འཇལ་བའོ་སྙམ་ན་ནྱི་སྤྲུལ་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རུང་། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སའྱི་སངས་པས་ཡུལ་མྱི་མཁེན་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། དེ་དང་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་

ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སོ། །ཕུང་པོ་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་མ་ངན་

འདས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་མཁེན་པའྱི་སེང་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྙེད་པ་མཁེན་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི་ངོར་གཉྱིས་སང་ཡོད་མེད་དང་། སྐུའྱི་ཚེ་གཟུགས་སྐུ་དང་། དག་

པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྐུ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འཇོག་དགོས་སོ། །
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དེས་ན་དོན་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་བ་མྱིན་པ་ཞེས་པ་ནས། བརྒྱ་

བྱིན་གཞུ་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ཉྱིད་དུའོའྱི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་གྲངས་དང་ཚད་འདྱི་ཙམ་མོ་ཞེས་རྟོགས་བ་མྱིན་ལ། 

བརྒྱ་བྱིན་གཞུ་ནྱི་འཇའ་ཚོན་ཏེ་དེ་དང་འད་བར་ཞྱིང་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་དང་ལྡན་

པའོ། །དག་མ་དག་གྱི་ཞྱིང་མཐའ་དག་ཏུ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་དང་བ་བ་ས་ཚོགས་པའྱི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དེ་དག་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའྱི་སོབ་མ་

དག་དང་ལྷ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གྱི་སེམས་གཙང་མ་ལ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་སང་ཞྱིང་

འཕྱིན་ལས་མཐའ་ཡས་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མའྱི་

བསན་བཅོས་ལས་ཀང་། དེ་བཞྱིན་འགྲོ་སེམས་ས་གཞྱི་གཙང་མ་ལ། །ཐུབ་པའྱི་

དབང་པོའྱི་སྐུ་ཡྱི་གཟུགས་བརན་སང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྱི་ནྱི་མ་སྐེས་

ཆོས་ཏེ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་འདྱིའྱི་དོན་ལ། ཁ་ རང་དོལ་དོལ་འབང་། ཅྱིག་འདྱི་ནྱི་སྐེས་

ལྟར་སང་ཡང་མ་སྐེས་པའྱི་ཆོས་ཏེ་དཔེར་ན་ཆུ་"དྭང་བ
1
་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཁ་དོག་སང་

བ་བཞྱིན་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སྐེ་བ་མེད་ཀང་སྐེ་བར་འཁྲུལ་པའོ། ཅེས་ཟེར་ཞྱིང་རྣམ་པ་

ས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕེ་ཞེས་པ་སྐུ་དང་གསུང་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་རྱིང་བསྲེལ་ལ་སོགས་

པ་ས་ཚོགས་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་སྤྲུལ་

པ་འདྱི་དག་སང་བ་པོའྱི་ནང་ཚན་དུ་རྒྱལ་བ་དང་བཅས་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀང་

གསུངས་ལ་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་མ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་སངས་རྒྱས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༦བ༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༩༧ན༥ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༡ན༣ན།  དྭངས་པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་འཁྲུལ་པ་སེར་བ་མཚར་ཆེ་ལ། སྐུ་དང་གསུང་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་རྱིང་བསྲེལ་མ་

སྐེས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟག་པར་འགྱུར་ལ་རྟག་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་ནྱི་དེ་ལས་

ཀང་ངོ་མཚར་རོ། །

ཡང་གཞན་ རང་། དག་སངས་རྒྱས་དང་བང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཆོས་

ཀྱི་སྐུ་དང་གདུལ་བ་དག་པ་རྣམས་ལ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྱི་སྐུ་དང་། མ་དག་པ་

རྣམས་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་། སྐུ་གདུང་རྱིང་བསྲེལ་ལ་སོགས་པར་སང་བ་

འདྱི་ནྱི་མ་སྐེས་པའྱི་ཆོས་ཏེ་ཞེས་སོགས་སྨྲ་བ་ནྱི་དཔད་པར་བ་སེ། རྟོག་པ་ལ་ཡུལ་

མྱི་གསལ་བར་སང་བ་དང་། དབང་ཤེས་ཚད་མ་ལ་གཟུགས་སོགས་གསལ་བར་

སང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་དངོས་པོ་སང་བ་གནས་ཚོད་དེར་གྲུབ་པ་རྣམས་ལས་

དང་པོ་མ་སྐེས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་མ་གཉྱིས་སྐེས་"པའྱི
1
་ཆོས་མྱི་འཐད་དོ། །མ་དག་པ་

ལ་གཟུགས་སྐུ་སང་བའྱི་ཆ་གཟུགས་སྐུ་དེར་མ་གྲུབ་པ་གཅྱིག་ཡོད་ཀང་དེའྱི་ཆ་སོ་

སོར་དབེ་བ་བོ་གྲོས་ཀུ་ཤའྱི་རྩེ་ལྟར་ཕ་བ་ལས་གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱིན་ལ། གང་ལྟར་

ཡང་རྣམ་པར་མ་ཕེ་བའྱི་ཕྱིར་གོང་དུ་བརོད་པ་ཉེས་པ་དག་གྱིས་རེག་གོ །ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་འདྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་མདོར་བསྡུས་སུ་རྡུལ་མ་བསགས་པའྱི་

གཟུགས་སྐུ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དངས་སོ། །དེ་ལ་མ་སྐེས་པའྱི་ཆོས་དང་སྐེ་

བར་འཁྲུལ་པ་ནྱི་སང་མཁན་དང་སང་གཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་ལ་

སང་མཁན་སངས་རྒྱས་ལ་ནྱི་སང་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ཀང་འཁྲུལ་པ་སེར་མྱི་ནུས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༡བ༢ན།  པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༧བ༤ན།  པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕྱིར་སང་ཙམ་འཇོག་ཀང་འཁྲུལ་པ་མྱི་འཇོག་ལ། མ་སྐེས་པའྱི་ཆོས་སུ་འཇོག་པ་

ཡང་རྡུལ་ཚོགས་པར་མ་སྐེས་པ་དང་ལྷ་མྱིའྱི་འགྲོ་བར་མ་སྐེས་པར་སང་བ་སོགས་

སོ། །སང་མཁན་ལྷ་མྱི་རྣམས་ལ་ནྱི་རང་རང་གྱི་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་སྐུ་བསན་པའྱི་ཚེ་

སྐུ་འདྱི་ནྱི་ལྷ་མྱིའྱི་འགྲོ་བར་མ་སྐེས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཀང་ལྷ་མྱིའྱི་འགྲོ་བ་འདྱིར་ནྱི་སྐེ་

བ་སེ་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ་མཚན་ཉྱིད་པ་བཞེས་པར་འཁྲུལ་པ་སེར་བ་སེ། དཔེར་

ན་ཆུ་"དྭང་བ
1
་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་སང་བ་ན་བྱིས་པ་ཆུང་ངུས་ཟླ་

བར་འཁྲུལ་པ་བཞྱིན་ནོ།༩༨།

གསུམ་པ་ནྱི་རྒྱལ་བ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྐུའྱི་རོ་རེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལྔ་

དང་ཡུལ་ཅན་མྱིག་སོགས་ལྔ་གནས་གྱུར་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་གྱུར་ཐོབ་

པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར་བགྲོད་པ་སེ་རྟོགས་པར་བ་བ་མྱིན་པ་དང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པ་ནྱི་གོང་དུ་ཀུན་ནས་ལག་པ་རྐང་པའྱི་མཐའ་ཞེས་སོགས་དངས་པའྱི་

སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གསུང་གྱི་རོ་རེ་སེམས་ཅན་གྱི་གྲངས་ཇྱི་སྙེད་པའྱི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་སྙྱིང་སེ་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་རང་རང་གྱི་སད་

རྣམས་དག་གྱིས་ཆོས་ནྱི་གོ་བར་བེད་པའོ། །རོ་རེ་ཅན་དུས་འཁོར་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་རོ་

རེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོ་མཐའ་དག་

པའྱི་ས་ཀུན་ཁབ་པའྱི་སེམས་ཅན་ལ་གནས་པ་ལ་གཉྱིས་སང་མ་ལུས་པ་ནུབ་པའྱི་

མྱི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཡུལ་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོས་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧ན༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤ན༤ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༢ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༢ན།  དྭངས་པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་ནྱི་ཐུགས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་སོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག །འགྱུར་མེད་ལྔའྱི་རྩེ་མོ་ཡོད་པས་རོ་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་

ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་ནྱི་ཆ་མེད་པ་དང་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་བ་ཉྱིད་མཐའ་དག་པ་སེ་

བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད་དུ་གནས་པའོ། ཞེས་གསུང་བ་ནྱི་གསུང་བ་

པོ་བཟང་ཡང་སྤྱི་གཙོ་བོ་ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་རྟག་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་འདོད་པ་གྲངས་ཅན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་གྲྭ་མ་ཉམས་པར་འོངས་

སོ། །དྱི་མེད་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་ཤེས་བ་རྣམས་ཀྱི་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་བེད་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཟད་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའོ་ཞེས་བ་ལ། འདྱི་དག་འཕྱིན་ལས་འཆད་པའྱི་གཞུང་

ཡྱིན་པས་རོ་རེ་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་འཕྱིན་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་ལ། ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་

འཕྱིན་ལས་ནྱི་ཐུགས་རོ་རེའྱི་འཕྱིན་ལས་དང་རྱིགས་མཚུངས་སྦར་ན་རྱིགས་ཁད་

པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སྐེ་རུང་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་ལ་

བས་ན་འཐད་པར་སེམས་སོ།༩༩།

གཉྱིས་པ་འཕྱིན་ལས་མཛད་པ་པོའྱི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པའྱི་དག་པ། ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དག་པ། དག་པ་སྔར་

བཤད་པའྱི་དོན་བསྡུ་ཞྱིང་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ཚད་མེད་བཞྱི་ལ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་གཉྱིས་

ཡོད་པ་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་ལ་ཡང་འཇོག་སེ། དེ་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཞན་འགོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དང་ལ་སོགས་པས་ཡུལ་རྣམས་བདེ་སོང་གྱིས་

རྒྱས་བཏབ་སེ་དབང་པོ་སོ་སོས་ལོངས་སྤོད་པ། དབང་པོའྱི་སྒོ་སོམ་པ་སོགས་ཀྱི་

ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པ་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་སོང་ཉྱིད་རོ་མཉམ་པའྱི་འབས་

བུ་སེར་བ་དྲུག་དང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཞྱི་རྣམས་ནྱི་ནུས་མ་བཅུ་པོ་དེ་

དག་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་སུ་གསུངས་སོ། །ནུས་མ་བཅུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་

ཐབས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ནག་མོ་འབར་མའྱི་ཡབ་ལ་སོགས་པ་བཅུར་གྱུར་པའྱི་

དག་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་བང་སེམས་ཀྱིས་གང་བའྱི་བུམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྱི་

ནང་གྱི་བང་སེམས་བཅུ་རྣམས་སོ། །སྒྲུབ་ལེར་ཤར་གྱི་བུམ་པ་གཉྱིས་ཁག་འགགས་

པ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་ཤྱིང་དག་པའྱི་སབས་སུ་བུམ་པ་བཅུ་བདུད་རྩྱི་གཞན་

བཞྱི་བང་སེམས་ཏེ་ལྔ་དག་པར་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་གོང་རྣམས་སུ་བུམ་པ་

བཅུ་པོའྱི་ནང་ན་གང་ན་གང་གནས་མ་གསུངས་ལ། འདྱིར་མཆོག་གྱི་བང་སེམས་

ཀྱིས་གང་བར་གསུངས་ཤྱིང་ཡང་སྒྲུབ་ལེར་ནུས་མ་བཅུ་སྙྱིང་ཁའྱི་མཉམ་གནས་ལ་

སོགས་པའྱི་རླུང་བརྒྱད་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་དང་དུང་ཅན་མའྱི་རླུང་བཅུ་དག་པར་གསུངས་ཏེ། 

རླུང་དང་བང་སེམས་གཉྱིས་ཐབས་ཤེས་སུ་ལན་མང་པོར་གསུངས་པས་རྩ་དེ་དག་

གྱི་བང་སེམས་བཅུ་ཚན་གཅྱིག་ནྱི་རླུང་བཅུ་པོ་དེ་དག་གྱི་ཐབས་སུ་འོང་ལ། བུམ་པ་

བཅུའྱི་བང་སེམས་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་གཞན་ཡྱིན་ཀང་ཆོས་མཐུན་གྱི་ཚེ་ཕྱི་

ནང་གྱི་བང་སེམས་བཅུ་ཚན་གཉྱིས་སྦོར་བས་དེའྱི་ཕྱིར་"བུམ་པའྱི་
1
བང་སེམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༨ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༣ན༥ན།  བུམ་པའྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༩ན༦ན།  -བུམ་པའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཅུ་པོ་ལ་ནྱི་ནུས་མའྱི་ཐབས་སུ་འཇོག་པ་དང་ནུས་མ་བཅུའྱི་ཡབ་དང་དག་པ་སྦོར་

བའྱི་སྒོ་གཅྱིག་སེ་གཉྱིས་ཡོད་ལ་ཕྱི་མ་ནྱི་སབས་ཀྱི་དོན་ནོ། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ནུས་མེད་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་ནྱི་བུམ་པ་བཅུའོ་ཞེས་སྨྲ་ཞྱིང་

ནུས་མ་བཅུ་བུམ་པ་བཅུ་དག་པའོ། ཞེས་ཀང་ཟེར་མོད། ནུས་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐབས་

བུམ་པ་བཅུར་འཇོག་པ་ལ་ཡྱིད་བརྟན་པའྱི་ཤེས་བེད་མྱི་སང་ཞྱིང་ནུས་མའྱི་ཐབས་

གང་ཡྱིན་ངོ་མ་ཤེས་པའྱི་གཏམ་མོ། །རང་གྱི་ལུགས་བུམ་པ་རྣམས་བདུད་རྩྱི་ལྔ་

དག་པ་གོ་སའོ། །བདུད་དང་ཉོན་མོངས་ནྱི་སྒྲུབ་ལེར་གཡོན་གཡས་ཀྱི་རླུང་གྱི་རྒྱུ་

བ་ལ་བཤད་ཅྱིང་འོག་གྱི་མདོར་བསྡུས་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་ཡང་འཆད་ལ། དོན་

ནྱི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཟླས་དངས་པའྱི་བདུད་ཤེས་སྒྱིབ་སེ་དེ་གཉྱིས་ཉམས་པའྱི་དག་པ་

ནྱི་འདོད་པའྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་འཕོག་བེད་དག་པོ་གཉྱིས་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེའྱི་ཚོགས་ནྱི་ལོན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་བཞྱི་རྣམས་སོ། །རྣ་རྒྱན་

ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་རྣམས་ནྱི་ཨེ་ཡྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་ཐྱིག་ལེ་དྲུག་གྱིས་མཚོན་

པའྱི་སོང་པ་དྲུག་སེ་སྲྱིད་གསུམ་ནྱི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དེ་དེའྱི་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་

པར་མཛད་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་གཅྱིག་པུ་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་

འདེས་པའོ། ཞེས་བ་བ་སེ་འགྲེལ་ཚུལ་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་འཆད་པ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་

རྣམ་ཤེས་གཉྱིས་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་དང་རྟག་ཏུ་རོ་མཉམ་པའོ།༡༠༠། 

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྐེད་བེད་ཕག་མཚན་གྱི་དག་པ་དང་། བསྐེད་བ་ལྷ་

རྣམས་ཀྱི་དག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཕག་མཚན་ནྱི་ཕྱིའྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་
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རོག་མའྱི་རྡུལ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་ནས་"དང་བ
1
་ཞེས་པ་མེ་ལོང་

ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་མྱིང་བཞྱིའྱི་ཕུང་པོ་རྡུལ་དུ་གྲུབ་བམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཤས་

ཆུང་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་དོགས་པ་ཆེ་བས་ཀུན་ནས་"དྭང་བ
2
་ཞེས་སོས་

སོ། །བདེ་བ་རྱིན་འབྱུང་ལ་བཞག་པ་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་པའྱི་ཚོར་བའྱི་སྒོ་ནས་ཡྱིན་

ཏེ། དེ་དག་ཀང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་བརྟེན་པའམ། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་གང་

རུང་ངོ་། །ཟག་པའམ་འཛག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

རྱིན་ཆེན་དང་འདྱིའྱི་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཉྱིད་དག་ནྱི། འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་

པདྨའོ། །ཉོན་མོངས་པའྱི་སྤྱི་སྒ་བེ་བག་ལ་སབས་ཀྱིས་སྦར་ཏེ་དེ་ཟད་པ་ནྱི་རལ་གྲྱི་

དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སད་དོད་ཛྙཱ་ན་ནྱི་ཤེས་པའོ། །སྐུ་ཆེན་རྣམ་པར་ཞེས་པའྱི་སད་དོད་

མ་ཧཱ་བྱི་ཀ་ཡ་ནྱི་རྣམ་པར་བསགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་འགྲོ་བས་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་

པའྱི་བསགས་པ་ཆེན་པོའྱི་དོན་ནྱི་གཞྱི་དུས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཆ་རྣམ་པར་

དག་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཆེན་པོ་ནྱི། རྟོག་པས་མྱི་ཕེད་པའྱི་རོ་རེ་དག་ཀང་ངོ་། །མྱི་ཤེས་

པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་སེ་དེ་གཅོད་བེད་བདེན་སོང་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲྱི་གུག་ནྱི་མཆོག་

གྱི་རྒྱལ་བ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ཕག་མཚན་རྣམས་ཏེ་དག་པའྱི་དོན་ཡང་དག་བ་འགའ་

ཞྱིག་གྱི་དྱི་མའྱི་ཆ་དག་པ་དང་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྱིགས་འད་རྒྱུན་བཅད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་

དག་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༩བ༦ན།  དང་བ    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦ན༢ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣བ༦ན།  དྭངས་པ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦ན༢ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣བ༦ན།  དྭངས་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༩བ༦ན།  དང་བ
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱི་

དག་རྣམས་ཀྱིས་བསྐེད་པ་གང་ཡྱིན་པ། ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལྷ་དང་དེ་བཞྱིན་

དུ་ཁམས་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་ཇྱི་སྙེད་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀང་འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་སུ་རོ་མཉམ་པ་ནྱི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཀུན་གྱི་

རེས་སུ་སོང་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་པར་བའོ།༡༠༡།

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་དྲུག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་དག་པ་དང་། སེམས་དཔའ་

ཡབ་ཡུམ་གྱི་དག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གང་དུ་ངེས་པར་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཏེ། འཁོར་

བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཟུགས་ནྱི་ཉམས་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་ཆེན་པོའྱི་གཟུགས་རྣམ་

སང་དང་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་གསུངས་ལ། གང་དུ་འཁོར་བའྱི་རྡུལ་ཉམས་

པ། ཅེས་པ་ནས།༡༠༢རྣམ་པ་དྲུག་སེ་རྱིགས་དྲུག་རྣམས། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་

རྣམས་གོ་ས་ལ། འཁོར་བ་འཕེལ་བ་ལས་ཀྱིས་བེད་པའྱི་ལས་རྣམས་ནྱི་འདུ་བེད་

ཕུང་པོར་གཏོགས་པའོ། །གང་དུ་རྣམ་ཤེས་མྱིན་པ་ཅེས་པ་ནྱི་གཉྱིད་ལ་སོགས་

པ་བཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཟླ་སོབས་ཀྱིས་གནས་སབས་རྱིགས་བཞྱིའྱི་ཐྱིག་"ལེ
1
་བ་

བའམ་ཡང་ན་གཉྱིད་སོགས་གསུམ་སྔ་མ་དང་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

ཕྱི་མ་དང་སྦར་ཏེ་སྔ་མ་གསུམ་རྣམ་ཤེས་དང་ཕྱི་མ་རྣམ་ཤེས་མྱིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་

པས་སོ། །གཞན་ནྱི་ཁམས་དྲུག་དབེ་བ་རྣམས། ཞེས་པ་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཡུམ་

དྲུག་གྱི་དག་པ་མདོར་བསན་ནས། གང་དུ་གཏྱི་མུག་མཐའ་དག་ཉམས་པ་ཉྱིད་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༩ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༤བ༤ན།  ལེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༠བ༣ན།  ལེའྱི
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ཅེས་པ་ནས། ས་ཚོགས་ཡུམ་སེ་དེ་ནྱི་འགྱུར་མེད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་

གོ་ས་ལ། ས་ཚོགས་ཡུམ་གྱི་སབས་སུ་མདོར་བསན་དུ་ཞྱི་བ་ཅེས་པ་ནྱི་གཉྱིས་སང་

ཞྱི་བའྱི་དབྱིངས་ཏེ་ཡུལ་གྱི་ངོས་ནས་དང་རྒྱས་བཤད་དུ་འགྱུར་མེད་ཅེས་ཡུལ་ཅན་

གྱི་ངོས་ནས་སོས་སོ།༡༠༤། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་འདྱིར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ལོངས་སྤད་བ་

གཟུགས་ནས་ཆོས་ཀྱི་བར་དང་། ལོངས་སྤད་བ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ནས་རེག་བ་རོ་

རེ་མའྱི་བར་ལ་གཟུགས་སུ་བཏགས་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་སང་ཞྱིང་རྒྱུ་མཚན་དེས་ཡུལ་

ཅན་ལ་ཡང་མྱིག་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་བར་དངོས་དང་། ས་སྙྱིང་སོགས་ལ་མྱིག་ཏུ་བཏགས་

པ་གཉྱིས་ཡོད་ལ་སྔ་མའྱི་སེང་ནས་མངོན་ཤེས་འཇོག་གོ །མྱིག་སོགས་ལྔས་ཡུལ་

འཇལ་ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མཚུངས་པ་འདྱི་འད་བ་ལ་མངོན་ཤེས་འཇོག་མྱི་འཇོག་གྱི་

ཁད་པར་མྱི་འཐད་པས་མྱིག་ནས་ལུས་ཀྱི་བར་གྱི་མངོན་ཤེས་འཇོག་པར་གྲུབ་ཅྱིང་

དེ་ཡང་བང་སེམས་བཙུན་མོ་དང་བཅས་པ་དང་སྦར་ཏེ་གསུངས་པས། མངོན་ཤེས་

དེ་དག་སོབ་པའྱི་སར་ཡང་འོང་ངོ་། །དག་པ་དང་སྦོར་བའྱི་ཚུལ་ཡང་སྤྱི་ཙམ་པའྱི་

མྱིག་ནྱི་ད་ལྟར་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་ལ། འདས་མ་འོངས་མཐོང་བ་མ་

བསྒྱིབ་པའྱི་དྱི་མ་རྣམ་པར་དག་པ་ས་སྙྱིང་སོགས་སོ། ཞེས་བའོ། །

མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་རམ་ཡང་ན་མཐོང་མ་མཐོང་

ནྱི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་སེ་དེ་དག་གྱི་གཟུགས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ངོར་སྐེས་པའྱི་སྐུ་

པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དང་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་རྣམས་

ལ་ཡང་བལྟ་བར་བེད་པའྱི་ཕྱིའྱི་རྐེན་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང་ནང་གྱི་རྒྱུ་བདེ་ཆེན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གྱི་མཐུས་མཐོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་དང་སའྱི་སྙྱིང་པོར་ཡང་

བཏགས་ནས་བཞག་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཐག་རྱིང་པོ་ནས་གྲག་པ་རྣམས་ཀང་རབ་

ཏུ་གསལ་བ་ལོགས་ན་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་རྐེན་གཉྱིས་ཀྱི་སྒ་ནྱི་ཕ་རགས་ཐོས་པ་

འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་བ་ཕག་ན་རོ་རེར་བརོད་པ་དང་དེའྱི་རྣ་བའྱི་མངོན་ཤེས་ཆེན་པོའོ། །གང་

གྱི་མཐུས་དྱི་དམན་པ་དང་བར་མ་རྣམས་མཆོག་གྱི་དྱིར་བེད་པ་དྱི་རོ་རེ་མ་དང་

ནང་གྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུས་དྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་དེ་ནྱི་ཁབ་བདག་ནམ་སྙྱིང་དུ་

བཏགས་ཤྱིང་དེ་དག་གྱི་ཡང་སའྱི་མངོན་ཤེས་བཟང་པོའོ། །ཕྱིའྱི་རོ་དྲུག་དང་རོ་རོ་

རེ་མ་གང་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་མཐུས་རང་གྱི་ཟླ་བ་བདུད་རྩྱིའྱི་ཆེ་བ་མེད་

པའྱི་བདེ་ཆེན་སེར་བའྱི་རོ་དེ་དག་ཀང་རྟག་ཏུ་མང་བར་བེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་

ལྕེའྱི་མངོན་ཤེས་དང་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བརོད་དོ།༡༠༥།འདུས་པའྱི་བཤད་

རྒྱུད་དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས། རོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གང་། །དེ་ནྱི་རས་

སུ་ཤེས་བ་སེ། །དེ་འཕོག་ངང་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ། །གཞན་གྱི་ནོར་ལ་ཆགས་པར་

འདོད། ཅེས་མ་བྱིན་པར་ལེན་པའྱི་ངེས་དོན་བཤད་པ་ལྟར་རེག་བ་རོ་རེ་མའྱི་རེག་

བ་ཀུན་ནས་འཕོག་པར་མཛད་ནས་ལོངས་སྤོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྟག་ཏུ་རོ་རེའྱི་

ལུས་ཀྱི་དབང་པོའྱི་མངོན་ཤེས་ཏེ་སྒྱིབ་སེལ་དུ་འཇོག་གོ །ཐབས་བདེ་ཆེན་དང་

ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་རབ་ཏུ་འགྲོགས་པ་ནྱི་སབས་འདྱིའྱི་ཆོས་ཤེས་བ་སེ། བདེ་

སོང་རོ་མཉམ་དེ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་དང་འཇམ་དཔལ་

དུ་བརོད་དོ།༡༠༦།

འདྱིའྱི་ཆོས་དབེ་བ་དྲུག་གྱིས་ཕེ་བའྱི་ཅེས་པ་ནས་གཟུགས་ལ་གཟུགས་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོགས་པ་འདྱི་དག །ཅེས་པ་ལ་མཁས་ རང་། པ་དག་བཙུན་མོ་སེམས་མ་དྲུག་ནྱི་

གཟུགས་ལ་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ། ས་

ཚོགས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བས་སོ། །དེ་གཉྱིས་རྒྱ་དཔེ་མྱི་འད་བའྱི་ལུགས་

སུ་སང་ནའང་གོང་དུ་མཐོང་དང་མ་མཐོང་གཟུགས་ནྱི་ཅེས་པ་ལྟར་ན་འགྱུར་ཕྱི་མ་

འགྲྱིག་གོ །རྒྱལ་བ་མཆོག་གྱི་ཡུལ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་སེམས་མ་དྲུག་སེ་

ཡབ་ཡུམ་དེ་དག་གྱི་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ནྱི་ཀུན་ནས་ནྱི་"དྭང་བ
1
་རྡུལ་ཚོགས་པ་

དང་བལ་ཞྱིང་ལྷ་དེ་དག་མངལ་དུ་ལས་དབང་གྱིས་མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་སེ་

མྱི་འཆྱི་བ་དང་མཆོག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཉམས་སུ་སེར་བར་བེད་ལ། བདེན་

འཛིན་གྱི་དྱི་མས་གོས་པ་མེད་ཅྱིང་། གཟུགས་ས་ཚོགས་དང་སྒ་ས་ཚོགས་པ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་ས་ཐོབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནྱི་རྟོགས་པར་བ་བ་སེ་ཁམས་གསུམ་

དག་ཏུ་ཐུན་མོང་བའྱི་སྤན་ལྔ་གཞན་གྱིས་གཟུང་བ་དང་ནྱི་མཐའ་དག་འགྲོ་བའྱི་

དབང་པོ་སྒོ་"ཡྱི
2
་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྟོགས་པར་བ་བ་

མྱིན་ནོ།༡༠༧།

གསུམ་པ་ཁོ་བོ་དང་རྣལ་འབོར་མ་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་

ལ་གཉྱིས། ཁོ་བོ་བཞྱི་དང་"ཡུལ་བཞྱིའྱི
3
་མཛད་པ། ཁོ་བོ་དྲུག་དང་ཕོགས་བསྲུང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༠ན༧ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨ན༣ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༢ན།  དྭངས་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༦ན།  དང་བ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༤ན།  ཡྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༠༨ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢ན༢ན།  ཡེ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༠བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢ན༣ན།  ཡུལ་བཞྱིའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཁོ་བོ་བཞྱིའྱི་དགུག་གཞུག་སོགས་

དང་ངེས་གཉྱིས་དང་སྦར་བའྱི་མཛད་པ། ཡུམ་བཞྱིའྱི་དོན་དམ་གྱི་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་

གྱི་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དང་དོན་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དགུག་གཞུག་སོགས་

བཤད་པ། ངེས་དོན་རོགས་རྱིམ་གྱི་དགུག་གཞུག་སོགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་

ནྱི་གོ་ས་སྔ་ཕྱིའྱི་བར་དུ་དང་དོན་མྱི་གསལ་བར་སྦས་པ་སེ་དེ་ཉྱིད་དགྲོལ་བར་བའོ། 

ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་གྲགས་པའོའྱི་བར་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་

སོགས་སྒྲུབ་ལེ་སོགས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང་དང་ངེས་སྦར་བའྱི་དགོངས་

པའྱི་དབང་གྱིས་འདྱིར་ཡང་གསུངས་ལ། མ་རྒྱུད་ལ་མཁའ་འགྲོ་མས་དགུག་གཞུག་

སོགས་བེད་པ་ཡོད་པ་ཡང་ཞར་བྱུང་མདོ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་སེ། དེ་ཡང་གནས་

ཚོད་ལ་གྲུབ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་གྱི་གདུལ་བའྱི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་ཏེ་བཞག་པ་

སོགས་ཀྱི་ཚུལ་ནྱི་མདོར་བསྡུས་གོང་མར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་བ་ཡྱིན་

ན་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པས་ཁབ་བོ་སྙམ་དུ་གཟུང་ན་ནྱི་རྒྱུད་འདྱི་ལ་མཐའ་དྲུག་གྱི་བཤད་པ་

འཇུག་པར་སེམས་འགྲེལ་གསུམ་ཆར་ནས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་ནང་ལུས་ལ་བདེ་ཆེན་སྐེད་

བེད་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་གསུངས་པ། རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་གོམས་

པར་བས་པའྱི་སྱིན་བེད་ཀྱི་རྒྱུས་འདྱིར་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་དུ་མ་ཟད་སར་ཡང་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྱི་ལུས་ལ་ཁོ་བོ་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་ཏེ་བགེགས་མཐར་བེད་ཅེས་པ་ནྱི་བསྒོམ་

ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨ན༥ན།  ཡུལ་བཞྱི    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༥ན།  ཡུམ་བཞྱིའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོབས་ཀྱིས་དབུ་མར་འགགས་པའྱི་རླུང་དུ་དགོངས་པའྱི་སད་ཀྱིས་བརོད་དེ། དེའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདེ་ཆེན་འཕེལ་བའྱི་ཆེད་དུ། ན་ཆུང་སེ་ལས་རྒྱ་དང་རབ་ཏུ་འགྲོགས་

པ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནྱི་ཁུ་བ་སེ་དགོངས་པའྱི་སད་གཞན་གྱིས་སོ། །ཁུ་བ་

དེའྱི་དགུག་པ་ནྱི་རང་དང་ཕག་རྒྱའྱི་སྲོག་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་

བེད་པ་ནྱི་རླུང་གྱི་ཁམས་པའྱི་ཁོ་བོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དགུག་པ་

གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ་སེང་དུ་སྤྱི་བོའྱི་གཙུག་ནས་དཔྲལ་བའྱི་བར་དུ་བང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་དོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཁོ་བོ་འདྱི་དག་སྒྲུབ་ལེ་

ལ་སོགས་པའྱི་སབས་སོ་སོར་དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་དང་ལས་དབང་དང་ཁམས་

སོ་སོ་དང་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་དག་པ་མྱི་འད་བ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས་འདྱིར་

ནྱི་བེད་ལས་དང་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་རླུང་གྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་དག་པ་སེ། ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤན་འདེན་པ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིས་བེད་ལ། ལུས་སོ་སོའྱི་སེང་དུ་

དགུག་པ་བགེགས་མཐར་བེད་དེ་སྔར་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །ཡེ་ཤེས་པ་

དང་ཁུ་བ་གཉྱིས་ལུས་ཀྱི་སེང་དུ་དགུག་པ་ནྱི་ཁོ་བོ་དེ་དང་དེའྱི་དགོངས་པའྱི་སད་

ཀྱིས་བསན་པའྱི་རླུང་གཉྱིས་ཀྱིས་བེད་པའོ། །

ཁུ་བ་དེའྱི་གཞུག་པ་ནྱི་མེ་ཁམས་པ་རྨུགས་བེད་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་

མཐར་བེད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་གཞུག་པ་བསྒོམས་པའྱི་

སྱིན་བེད་ཀྱིས་ཏེ་ཕག་རྒྱའྱི་མེས་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་མེས་སྤྱི་

བོའྱི་བང་སེམས་ཞུ་བར་བས་ནས་ཁུ་བ་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་མགྲྱིན་པ་དང་

སྙྱིང་ཁ་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་བའྱི་པདྨའྱི་རྩེའྱི་ནང་བར་ལ་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བེད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དོ། །རེངས་བེད་ཅེས་པ་སའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོ་བོ་གཤྱིན་རེ་མཐར་བེད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་

པ་ལུས་དེ་ཉྱིད་ལས་མྱི་འཕོ་བར་བས་པ་བསྒོམས་པས་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་ས་བ་དང་ས་བ་

གཉྱིས་ཀའྱི་གཟུགས་དེའྱི་བཅྱིངས་བེད་དེ་འཆྱིང་ཚུལ་ནྱི་མཆོག་གྱི་ཞུ་བདེ་ཉམས་

སུ་མོང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཐྱིག་ལེ་དེ་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སོ་སོར་ཤྱིན་ཏུ་

མགོགས་པས་འོངས་པ་ནྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྱི་གནས་སོ་སོ་དང་འཁོར་ལོ་དྲུག་

གྱི་གནས་སོ་སོ་དང་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་ལྟེ་བ་དང་རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་ལས་ཕྱི་རོལ་

ཏུ་འགྲོར་མྱི་སེར་རོ། །ཁེངས་བེད་དེ་པདྨ་མཐར་བེད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྱིད་ནྱི་དམ་

ཚིག་པ་ལ་དགེས་བཞྱིན་དུ་ཞུགས་པར་བསྒོམས་པའྱི་མཐུས་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་གནས་

སོ་སོ་དེ་དག་ཏུ་བཅྱིངས་པའྱི་བདེ་བ་སེར་བར་བེད་དེ། དེ་ཡང་ཐྱིག་ལེའྱི་ཁུ་བ་ས་བ་

སའྱི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ས་བ་ཆུ་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་འགོག་

པར་ས་བ་"དང་བའྱི
1
་ཁུ་བ་གསང་བའྱི་པདྨ་དང་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་བཀག་སེ་གནས་པ་

ནྱི་འཁོར་ལོ་སོ་སོར་བབས་པས་ན་གཡོ་བ་ཞེས་བརོད་ཅྱིང་ཁུ་བ་དེའྱི་ཆུའྱི་ཁམས་

ས་བའྱི་ཆ་ཡང་འཁོར་ལོ་སོ་སོར་ཐྱིམ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ནྱི་འཕོ་བའམ་འཛག་པའྱི་བདེ་

བ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མཉེས་པ་སེ་ལུས་ལ་"བསྱི་བའྱི
2
་ཚོར་བ་ལུས་སེམས་

ཀྱིས་བསྡུས་པ་སེར་བ་ཉྱིད་དུ་བེད་དོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་མྱི་འཕོ་

བའྱི་བདེ་བའྱི་དབང་ལས་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱིས་མཉེས་པ་སེ་ཞེས་འགྱུར་ ཇོ། འཆོས་པ་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣ན༦ན།  དང་བའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༣ན།  དྭང་བའྱི    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༤ན།  དྭངས་པའྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༣ན།  བསྱི་བའྱི    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༥ན།  བསྱིམ་པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣བ༡ན།  སྱིམ་པའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞྱི་འཆད་པའྱི་སབས་སུ་བབས་པ་མྱིན་ནོ། །བསྐེད་རྱིམ་ལ་

དགའ་བཞྱི་མཚན་ཉྱིད་པ་འོང་ལ། འདྱིར་བཤད་པ་རྣམ་པར་མ་ཕེ་བར་རྱིམ་གཉྱིས་

ཐུན་མོང་དུ་བཤད་ནའང་འགྲྱིག་རུང་དུ་སང་ཞྱིང་། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྱི་

དགུག་གཞུག་སོགས་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་རྒྱུར་གོ་ནུས་སོ། །རྩ་འཁོར་རྣམས་

དང་རླུང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའྱི་དགའ་བ་འདྱིར་བཤད་པས་གཙོ་བོའྱི་དོན་རོགས་

རྱིམ་གྱི་དགའ་བ་ལ་གོང་ལྟར་བེད་པའྱི་ཚེ་ནྱི་དགུག་གཞུག་དང་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་

འབོར་གཉྱིས་ཀ་འདྱིའྱི་སྱིན་བེད་ཀྱི་རྒྱུར་གོ་ཞྱིང་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ལོག་རྟོག་ཀང་ལྡོག་གོ ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་སར་ཡང་གནས་དེ་ནས་སེང་དུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་དུ་ཅེས་པ་ནས། སྤྱི་

བོར་དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་དོན་དུ་སྒོལ་མས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་བསྐུལ་བ་པོ་སྤན་

སོགས་ནྱི་རོགས་རྱིམ་ལ་ཕག་རྒྱ་རྱིགས་དང་ཁ་དོག་ངེས་པ་མྱི་དགོས་པས་ལྷ་

མོ་དངོས་དང་། བདག་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞྱིན་གྱི། ཞེས་པ་ལྟར་ས་ལ་སོགས་

པའྱི་རླུང་ལ་སྤན་སོགས་སུ་བཏགས་པ་དང་དེ་ལ་ཡང་རང་གྱི་རླུང་དང་ཡུམ་གཉྱིས་

ཡོད་ལ། གང་གྱི་དོན་དུ་བསྐུལ་བ་ཡང་དངོས་སུ་ན་རྒྱུ་མཐུན་པའྱི་དོན་དུ་ཞེས་དང་། 

རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་དོན་དུ་ཞེས་པ་ལྟར་དངོས་སུ་བདེ་ཆེན་འཕེལ་བ་དང་བརྒྱུད་ནས་

སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པའྱི་དོན་དུ་བསྐུལ་ལ། དེ་ཡང་རྱིམ་པ་དང་པོར་སྒའྱི་

དབངས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ཡྱིན་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་སྒས་མཚོན་པའྱི་ཡུལ་ལྔ་ཆར་གྱིས་

ཀང་བསྐུལ་བ་ནྱི་གླུས་བསྐུལ་གྱི་དོན་ཏོ། །

ཁུ་བ་སེང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཡས་བབས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་ཁུ་བ་འཛེགས་ཏེ་མས་བརྟན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རྒྱུ་མཐུན་ལ་སོགས་པའྱི་སེང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་གྲངས་

ཀྱི་དང་པོ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་ནས་ཡར་བརྩེགས་ནས་ཐ་མ་སྤྱི་བོར་འགྲོ་བ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་

སོགས་བཞྱི་དང་དགའ་བཞྱིའྱི་ཐ་སྙད་མེད་པ་གཉྱིས་ལས་སྔ་མའྱི་ལྷན་སྐེས་འཛག་

པའམ་གཡོ་བའྱི་དགའ་བ་སེ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསང་བ་སེ་བསྐེད་

པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཛག་པ་དང་གཡོ་བ་དང་དོན་འཛིན་གྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བར་གྱུར་

པས་ཐྱིག་ལེ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་རྡུལ་གྱི་ཁམས་དག་པའྱི་དངུལ་ཆུས་

ལྕགས་བཞྱིན་ཟོས་པའྱི་མཐུས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་ཐམས་

ཅད་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་བེད་དོ། །དེ་ལས་རྣལ་འབོར་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་ཏེ་བརྟགས་པ་བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རྣལ་འབོར་མའྱི་གླུས་བསང་བ་སོགས་ཙམ་གྱིས་ནྱི་རོགས་རྱིམ་

ལ་མ་བལྟོས་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའྱི་

དོན་ནོ། །རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པས་ཀང་ངོ་། ཞེས་པའྱི་ཀང་སྒ་

ནྱི་གོང་གྱི་དགའ་བཞྱི་ཚན་པ་གཉྱིས་ལ་བསྙེག་ལ། དེ་ཡང་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ལས་ཀུན་རོབ་བསྐེད་རྱིམ་དང་དོན་དམ་རོགས་རྱིམ་གྱི་དགའ་བ་ཚན་པ་

གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་དོན་ནོ། །བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གཞན་དུ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་མས་བརྟན་

གྱི་དགའ་བ་གཙོ་ཆེ་བར་མ་གསུངས་ཤྱིང་། ཚད་ལྡན་"གྱིས
1
་དེ་དང་མཐུན་པར་

བཀྲལ་མོད། མེད་པ་ནྱི་མྱིན་ལ་འོན་ཀང་བསྐེད་རོགས་ཀྱི་ཡས་བབས་ཀྱི་དགའ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༢བ༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡༡༨བ༦ན།  གྱིས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤བ༡ན།  གྱི
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བཞྱི་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་སྦར་དུ་རུང་སེ། དེ་ལྟ་མྱིན་ན་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ཡང་

རྒྱུད་སེ་འོག་མ་སོགས་ལ་བཤད་དགོས་པར་མཚུངས་སོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག་སྔར་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སབས་སུ་མངལ་གྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་

གནས་སབས་ལས་བཙས་པ་སད་པའྱི་གནས་སབས་སུ་བེད་པ་ནྱི་ཞུ་བ་གླུས་

བསྐུལ་བ་ཡྱིན་པས་སྔོན་དུ་བས། སྲོག་རྒྱུས་ནས་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་བ་བ་ལ་འཇུག་

པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་ཕྱི་ནས་བས་ལ། དེ་ལས་དང་པོ་དབུ་མའྱི་རླུང་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་ཁམས་རྒྱུ་བས་ན། ཡེ་ཤེས་དགུག་པ་ཐུགས་ཀྱིས་མཛད་དོ། །འདྱིར་ལོ་བཅུ་དྲུག་

ནྱི་མཐར་བདེ་བ་རོགས་པའྱི་ཚེ་ཁུ་བ་སྤྱི་གཙུག་ནས་ནོར་བུའྱི་མཐར་མར་ལ་བབས་

པས་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་སྔོན་ལ་བས། དེ་ཡང་རླུང་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སྤྱི་བོར་བང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རོགས་པར་བེད་པས་ན་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་དགུག་པ་

བས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྱི་བར་དུ་སེང་དུ་བེད་

པ་ནྱི་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཏེ་ཕྱི་ནས་བེད་པ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་རྱིམ་པས་སོ་ཞེས་འབྱུང་

སེ། ལེགས་པར་སང་ངོ་། །ཁ་ཅྱིག་སྔར་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་དང་དེ་ནས་དགུག་གཞུག་

ནྱི་མངལ་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་ལས་བཙའ་བ་སད་པའྱི་གནས་སབས་སུ་བེད་

པ་དང་། སྲོག་རྒྱུས་ནས་ལས་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་རྒྱལ་

མཆོག་སེ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ལ། འདྱིར་སྔོན་ལ་དགུག་གཞུག་དང་ཕྱི་ནས་

གླུས་བསྐུལ་བ་ནྱི་ཐྱིག་ཕའམ་སྒྲུབ་པ་ལས་སྒྲུབ་ཆེན་དུ་འགྱུར་པའྱི་དབང་དུ་བས་

ཏེ་དོན་དམ་པས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འགུགས་བེད་རོ་རེ་ཤུགས་ནྱི་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་རླུང་འབབ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་སོབས་ནྱི་སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་པའྱི་
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དབང་གྱིས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ཕལ་ཆེར་བཤད་པ་སྔ་མ་ཞེ་ལ་བཞག་པར་སང་ནའང་

ཇྱི་བཞྱིན་དུ་མ་ཐོན་ལ་ཐྱིག་ཕའྱི་རྣལ་འབོར་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་སོ་སོར་ཕེ་བའྱི་དོན་

དམ་མྱིན་ཞྱིང་། དེ་ལས་སྒྲུབ་ཆེན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་འཆད་པ་ཡང་མ་འབེལ་ལོ།༡༠༨།

གཉྱིས་པ་ཁོ་བོ་དྲུག་དང་རྣལ་འབོར་མ་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་ལ་གཉྱིས། ཁོ་བོ་

དྲུག་པོ་རང་གྱི་མཚན་དང་རྣལ་འབོར་མ་སོགས་རང་གྱི་གནས་དང་མཐུན་པའྱི་

ལས་མཛད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེ་ནས་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་དང་འོད་ཟེར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀྱི་

དབང་པོ་དང་བ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་

བསྣུན་པ་ཅེས་པ་ནས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་བར་བེད་དོ་ཞེས་པ་ངེས་

པའོའྱི་བར་ལ། འགྲེལ་པའྱི་སོགས་སྒས་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ནྱི། སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་གནས་སུ་བདུད་རྣམས་དག་ལ་བསྣུན་པ་

ངེས་པར་ཁའྱི་དབང་པོ་དག་པ་དབྱུག་པ་སྔོན་པོས་བེད་པ་སེ་བདུད་བཅྱིང་བ་རྐང་

པའྱི་དབང་པོ་དག་པ་མྱི་གཡོ་བས་བེད་ལ་དུས་མཐའྱི་ཉྱི་མ་དང་མཚུངས་པ་བཤང་

བའྱི་དབང་པོ་དག་པ་མཐའ་ཡས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ཏེ་སོབས་པོ་ཆེས་ནྱི་བདུད་ལ་

ཕུར་བུས་གདབ་པ་བེད་དོ། །ལག་པའྱི་དབང་པོ་དག་པ་འདོད་པའྱི་རྒྱལ་པོས་ནྱི་

འདོད་པའྱི་ལོག་ཕོགས་མྱི་འདོད་པའམ་མྱི་སྤོ་བ་བརྩོན་འགྲུས་ཉམས་པར་བེད་ཅྱིང་

ས་གཞྱི་ལ་གནས་བདུད་རེངས་པར་བེད་པ་ནྱི་མཆོག་གྱི་དབང་པོ་དག་པ་གནོད་

མཛེས་ཉྱིད་ཀྱིས་སོ། །ལྕྱི་བའྱི་དབང་པོ་དག་པ་གཙུག་ཏོར་ཅན་རྟག་ཏུ་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་སེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བཞུགས་པས་ནྱི་བདུད་རྣམས་ཀྱི་
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རྫུ་འཕྲུལ་ཉམས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་ཅྱིང་དེས་སྔར་བཞྱིན་དུ་ལས་དབང་གྱི་

བ་བ་དྲུག་དག་པའྱི་ཁོ་བོའྱི་ལྷ་མོ་དྲུག་རྣམས་དེ་དག་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྱིན་ལས་

མཛད་དོ། །མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བའྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་ཁ་ རང་། ཅྱིག་ནང་

དུ་རླུང་འགྲོ་འོང་ལ་སོགས་པ་ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་བཤད་པ་སེ་

འདྱིར་གཞན་དང་འབས་བུའྱི་མཛད་པ་གཉྱིས་ཀ་དང་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ་ཤེས་པར་

བའོ། །སྔར་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་

སོ། །ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་བདུད་བཞྱིའྱི་ངོས་འཛིན་སོགས་ནྱི་བཤད་

ཟྱིན་ཏོ།༡༠༩། 

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ལས། ཞེས་པ་ནས། སྒྱིབ་

པ་མེད་པ་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ལས་

ཞེས་པས་ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འཇྱིག་རྟེན་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་

ཁེགས་ཏེ། འབྱུང་པོ་བེ་བ་ཕག་ཕེད་བཞྱི་ཡང་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་གཙོ་བོས་སྤོས་ཤྱིང་

རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཁམས་སམ་རྱིགས་ཀྱི་ལྷར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ།༡༡༠།

གསུམ་པ་དག་པའྱི་དོན་བསྡུ་ཞྱིང་དབང་གྱིས་མཚམས་སྦར་བ་ལ་གཉྱིས། 

སྦང་གཞྱི་སྦོང་བེད་གཉྱིས་ཆར་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་དང་། སོབ་མའྱི་དབེ་བས་དབང་

གཉྱིས་ལ་མཚམས་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་མཆོག་དང་

ཐུན་མོང་གྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་འདྱི་དག་གྱི་སྦང་གཞྱིའམ་དག་གཞྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རང་གྱི་ལུས་ལ་གནས་པར་རྱིག་པར་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷ་སོ་སོའྱི་རྒྱུད་དང་སྒོམ་

བཟླས་སོ། །སྔགས་ནྱི་རྣམ་མང་རྱིགས་སོ་སོ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་དངོས་

དང་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབོར་

གྱི་རྒྱུད་དུ་དབེ་བ་སེ་དེ་དག་ལས་བསྐེད་རྱིམ་ནྱི་གཙོ་བོར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་

གྲུབ་ཀྱི་སད་དུའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱིར་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། བ་ན་མེད་པའོ་ཞེས་པ་

ངེས་པའོ། །གཉྱིས་པ་རྒྱུ་དབང་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། དབང་

གྱི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ། ལམ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པའོ།༡༡༡།

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་རྐང་པ་ཐ་མ་འདྱི་ནས་

བཟུང་སེ་བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་པ་ཡར་བཅད་ཀྱིས་དབང་བཞྱི་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་

དྲུག་པ་སེ་འདྱི་ལ་གཉྱིས། འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་གཉྱིས་

བཤད་པ། འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་པ་ནས། དེ་

བཞྱིན་གྱི་སྒས་གསུངས་པ་བཞྱི་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་ཀུན་རོབ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་

དབང་བཞྱི་པའྱི་བདེ་བ་ཡང་ཁམས་ཞུ་བ་ནོར་བུའྱི་རྩེར་སེབ་པ་དེ་ཉྱིད་མྱི་འཕོ་བར་

བཟུང་བ་སེ། གཉྱིས་གཉྱིས་སྤད་ལས་བདེ་ཐོབ་པ། །གཉྱིས་གཉྱིས་འཁྱུད་པ་དེ་

བཞྱིན་ཉྱིད། །དེ་ལྟར་དབང་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི། ཅེས་པ་ལྟར་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་

རྒྱས་ལག་རེས་བཞག་པའྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སོང་ཉྱིད་དང་སྦར་བ་ནྱི་འདྱི་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལུགས་ཀྱི་དབང་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ལ། འདུས་པ་བདེ་མཆོག་སོགས་ལས་གསལ་བ་

དང་། གཙོ་ཆེར་གསུངས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་ཚིག་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོན་ལ་ཐུགས་

དང་སྐུ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལག་

རེས་བཞག་པའྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ལུགས་འདྱིའྱི་ཀུན་རོབ་འཇྱིག་

རྟེན་པའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་བདེ་བས་སོང་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་བེད་པ་དང་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་

དབང་བཞྱི་པར་ངོ་སྤོད་རྒྱུའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་ཡུལ་

དུ་བེད་པ་ལ་ཁད་པར་ཆེ་སེ། སྔ་མ་ལ་ནྱི་བདེ་བ་དེ་དང་སོང་ཉྱིད་མཉམ་པར་སྦར་

བ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ལ། ཕྱི་མ་ལ་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དགོས་ཤྱིང་སྔ་མ་

ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་དབང་བཞྱི་པར་ཐ་སྙད་བས་པ་

ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདེ་སོང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་

པར་བ་ལ། འགྲེལ་པའྱི་ཚིག་དོན་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་

དབང་ཡྱིན་པ་དགག །དོན་དམ་བ་ན་མེད་པའྱི་དབང་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་

བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུ་ཡང་བརོད་བ་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་པའྱི་སྒོ་སོ་སོ་

བ་ཡོད་དེ། འདུས་པ་ལས་ནྱི་སོང་པ་བཞྱི་དང་དེ་ལས་བསྒྲུབས་པའྱི་སྒྱུ་མའྱི་སྐུ་རྩལ་

དུ་བཏོན་ནས་འཆད་ཀྱི་ལུགས་འདྱིར་རྩལ་བཏོན་དུ་འཆད་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

བ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་མ་གསུངས་ལ། འདུས་པའྱི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པར་ནྱི་

གསུངས་སོ། །སྔ་མ་ རང་སོགས། དག་འདུས་པ་དགེས་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་ཀྱི་

རྒྱུད་ནས་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་མཚན་ཉྱིད་པ་མ་བསན་ཅྱིང་། དེ་དག་གྱི་འགྲེལ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཛད་གྲུབ་ཆེན་གྱིས་ཀང་མ་བཀྲོལ་ཞེས་སྨྲ་བ་མྱི་རྱིགས་སོ། །སབས་འདྱིའྱི་འགྲེལ་

པའྱི་དོན་ཡང་འདུས་པ་དགེས་རོར་སོགས་ནས་བསན་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་མཚན་

ཉྱིད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་དོན་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་རྱིགས་པ་དང་

བཅས་ཏེ་རྟོགས་པར་བ་དགོས་ནའང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ལུགས་འདྱིའྱི་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་དོན་དམ་

པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་མྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སེ་དེ་དང་མཐུན་པར་འདུས་པའྱི་བསྡུས་རྒྱུད་

དང་ལ་སོགས་པས་ཀྱཻ་རོར་བདེ་མཆོག་སོགས་ཀྱི་བསྡུས་རྒྱུད་རྣམས་ལས་ཕལ་

ཆེར་གསུངས་པ་བུམ་པའྱི་དབང་དང་། ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བྷ་གའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པའྱི་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གཉྱིས་པོ་དེ་དག་ལ་སྔ་མ་བུམ་དབང་དེ་ནྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཙམ་

བེད་པའྱི་སད་དུ་དང་། ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀང་རྒྱུད་དེ་དག་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་བར་སྤོད་པའྱི་

སད་དུ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱས་བཞག་པའྱི་འཛག་བདེ་དེ་ཉྱིད་དཔེའམ་བར་ཙམ་དུ་བས་

ཏེ་བསྐུར་བར་གསུངས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་

བདེ་བ་ཡང་འཛག་པའམ་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སེ་བདེ་བ་དེ་ཉྱིད་རྒྱུད་འདྱི་ནས་རྩལ་དུ་

བཏོན་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་དོན་གྱི་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །

དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དབང་བསྐུར་ནས་ནྱི་དེ་ཉྱིད་བཤད། ཅེས་རྒྱུད་སེ་སོ་སོ་

རང་རང་གྱི་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་ཚིག་གྱིས་བསྐུར་ནས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་

བཤད་དགོས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ལས་རྒྱས་ལག་རེས་བཞག་པའྱི་རྒོད་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དབང་ནས་གཉྱིས་གཉྱིས་སྦོར་བ་ཞེས་པ་གཡོ་བའྱི་བདེ་བའྱི་དབང་རྣམ་པ་བཞྱི་

བསྐུར་བ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དང་སོང་གཟུགས་ཟུང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ངོ་སྤད་

པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་གྱིས་དོན་

དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་བསྐུར་བ་ན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སྒས་ཟྱིན་ལ་བརོད་པས་

སོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་དོན་གོ་བ་གཅྱིག་འདྱི་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་

པ་ཐོབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ངེས་པར་དགོས་ལ། རྒྱུད་གཞན་དེ་དག་ནས་གཙོ་ཆེར་

གསུངས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཟུང་འཇུག་གྱི་དོན་གོ་བ་ཙམ་ཡན་ལག་ཡྱིན་

གྱི། ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡའྱི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བར་གོ་བ་མྱི་དགོས་པ་

ནྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་གཙོ་བོའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྔར་ཡང་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུད་འདྱི་

དང་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དོན་དམ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པ་ལ་མཚན་

ཉྱིད་པ་ཡྱིན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་མེད་ཀྱི་འདྱི་པའྱི་དེ་འད་བའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་

དོན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་སོ་སྐེའྱི་ལམ་ནས་འཇོག་ལ། འདུས་པ་སོགས་

དེ་དག་ཏུ་ནྱི་ཟུང་འཇུག་ལ་ངོ་སྤོད་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་ཀང་འཕགས་པའྱི་རྟོགས་

པ་ཡྱིན་པར་རྒྱུད་གཞན་དེ་དག་གྱི་རྩ་བཤད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་

སྲས་དང་མཚོ་སྐེས་དང་ལཱུ་ཨྱི་པ་ལ་སོགས་པས་བཀྲལ་བའྱི་ཕྱིར་རྟེན་གྱི་དབང་དུ་

བེད་ན་ནྱི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལམ་

གྱི་དོད་ཐུབ་བརྩྱི་བ་ན་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རོ་རེ་འཆང་གྱི་ས་ཐོབ་པར་ཉེ་རྱིང་ཁད་པར་

ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཉྱིས་ཀ་ཡང་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་སོ་སོའྱི་ལམ་

དུ་གསུངས་སོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཉེ་རྱིང་ཁད་པར་ཆེན་པོ་མྱི་ཡོང་བ་ཡང་རྒྱུད་དེ་དག་གྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ཕོགས་

གཅྱིག་གྱི་བདེ་བའྱི་ལག་རེས་འཇོག་པའྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ནྱི་རོགས་རྱིམ་གྱི་ལམ་དུ་

མ་ངེས་ལ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་དངོས་རྒྱུའྱི་སོང་གཟུགས་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཅྱིང་། དོན་དེ་འདྱི་ཉྱིད་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་

པས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྤྱིར་བཤད་ནས་རྱིགས་པ་དངོས་ནྱི་འདྱིར་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ནྱི། ཡྱིད་ངོ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཡེ་རྒྱ་དང་ལས་

རྒྱའྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་གཉྱིས་འཁྱུད་པ་ལག་རེས་འཇོག་བེད་ཀྱི་རྒྱུར་མེད་པ་སེ་

དེའྱི་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་རྒྱུའྱི་ལག་རེས་ལས་སྐེས་པ་ནྱི་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔད་ན་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་

རྒྱུ་ལས་ཞེས་པ་ནས། ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། ཅེས་

པའྱི་བར་ལ་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྱི་ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་ཡབ་ཀྱི་བདེ་བ་

ནྱི་ཡུམ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེ་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཡུམ་གྱི་ཡང་ཡབ་ཀྱི་བདེ་བ་མ་ཡྱིན་པས་

ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ་སོ་བ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ལ། ཡྱིད་ངོ་ཙམ་གྱི་ཡེ་རྒྱ་ལ་དེ་

ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པས། གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་

ཐོག་མར་ཡ་གཉྱིས་སོ་སོར་གྲུབ་ནས་དེ་རེས་ཡ་དེ་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་མེད་པ་དགོས་

པ་ལ་ཡ་གཅྱིག་ཡུམ་གྱི་བདེ་བ་མེད་པས་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་དོན་མ་ཚང་ཞྱིང་ངོ་བོ་

གཅྱིག་དང་རྒྱུད་གཅྱིག་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་ཡབ་

ཀྱི་བདེ་བ་དང་ཡུམ་གྱི་བདེ་བ་མཚན་ཉྱིད་པ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་

ཅྱིག་ཤོས་ཀང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སེ་
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བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། འགྲེལ་པ་འདྱི་དག་གྱི་ཚིག་དོན་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་

འདྱི་དང་ཚིག་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་ཙམ་འབྱུང་ཡང་དེར་བརོད་པར་བའོ། །

དེའྱི་ཕྱིར་ཐབས་ཡབ་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བྱིས་པ་དང་དར་ལ་བབས་པ་རྣམ་

པ་གཉྱིས་དང་། ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་རྒན་པོ་ནྱི་འཛག་བདེ་ཆེན་པོ་

སེ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་བདེ་བ་ཆེ་ཆུང་གཉྱིས་པོ་དེ་དག་གང་གྱི་ཚེ་རེས་དན་གྱི་སོང་

གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡན་

ཆད་ཀྱི་མྱི་གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་དབང་

པོ་གཉྱིས་དང་བལ་བ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ལག་རེས་བཞག་པའྱི་གཉྱིས་

སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བའོ། །ཡབ་ཀྱི་བདེ་བ་ཆུང་ངུ་དང་ཡུམ་གྱི་བདེ་བ་ཆེ་བ་

གཉྱིས་མྱི་གཡོ་བར་འཇོག་པ་ནྱི་ཡབ་ཡུམ་རྟོགས་པ་མཆོག་དམན་ཡོད་པའྱི་དབང་

དུ་བས་པར་མངོན་ལ། ཁ་ སག་འབང་། ཅྱིག་ཐབས་ཀྱི་འགྱུར་བདེ་བྱིས་པ་བུམ་དབང་

དང་། དར་བབ་གསང་དབང་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ལ་བེད་པ་ཡང་བདེ་བ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པ་ལ་བསམས་པ་འད་ཡང་སྔ་མ་ཉྱིད་ཅུང་

དག་གོ །འདྱི་ནྱི་ཡབ་ཡུམ་རྒྱུད་སོ་སོའྱི་བདེ་བ་བྱིས་པ་སོགས་གསུམ་དུ་འཇོག་པ་

སེ། གང་ཟག་རྒྱུད་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་བདེ་བ་གསུམ་བྱིས་པ་སོགས་གསུམ་དུ་འཇོག་

པ་སྔར་གོང་དུ་བཤད་པ་དང་དབང་མདོར་བསན་དང་། རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་སྔ་ཕྱི་དང་

ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་དང་མྱི་འདའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ནུ་མ་

ལ་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པའྱི་དབང་བཞྱི་ནྱི་ལམ་ལ་གཞུག་པའྱིའོ། ཅེས་པ་

ནས། རེས་སུ་སྦོར་བའོའྱི་བར་གོ་སའོ།༡༡༢།
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གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ངོས་བཟུང་བ། དོན་

དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། དབང་དེ་ཉམས་སུ་མོང་ནས་སོན་བེད་

ཀྱི་བ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་གསུངས་པ། སེམས་ཀྱི་སང་བ་ཙམ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སེ་གོ་སའོ། ཞེས་པ་ལ་མཁས་ རང་། པ་དག །དུ་བ་ལྟ་བུ་

ལ་སོགས་པར་མཐོང་བ་དེ་དག་སེམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོགས་པར་བ་

བས་སེམས་ཀྱི་སང་བ་ཙམ་སེ་དེ་བས་ན་རང་གྱི་ཡྱིད་ལས་སྐེས་པའོ། །སྤོད་ལམ་

ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་བརྒྱད་དམ་བཅུ་གཉྱིས་

ལྟར་རྟོགས་ཤྱིང་ཤེས་པར་བ་ལ་གཞན་མཉམ་བཞག་ཏུ་ནྱི་སོང་པ་ལ་སོ་སོ་རང་

གྱིས་རྱིག་པ་མེ་ལོང་གྱི་ནྱི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཉྱིད་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དཔེར་བ་བ་

ལས་འདས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གང་ཞྱིག་མཐའ་

དག་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་དུས་གསུམ་གྱི་བང་སེམས་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་བསེན་ཅྱིང་རྱིམ་གྲོ་མཛད་པ་དེ་རྣལ་འབོར་དབང་པོ་ཁེད་ཀྱིས་ཀང་

འབད་པ་ཀུན་གྱིས་བསེན་བ་ཡྱིན་པས་བསེན་ཅྱིག་ཅེས་གདམས་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་མེ་

ལྕེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དེ་ནྱི་བདུད་ཚོགས་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ནྱི་ལྷའྱི་བུ་ལ་

སོགས་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ལུས་སོགས་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་ཕྱིར་དོར་བས་བདུད་དུ་

གཏོགས་པར་བ་ཞྱིང་དེ་དག་བརྟགས་པའྱི་མེས་བསྲེག་མྱི་ནུས་པས་ནམ་མཁའ་

ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བའྱི་ཚངས་པའྱི་མེས་བསྲེག་པར་བེད་ཅྱིང་ལུས་ལ་ཆགས་པ་

ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྱི་འཛག་པའྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་ཀང་སྲེག་
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སེ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་

པས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྱི་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་རྒྱུན་གཅོད་ཅྱིང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

མཉམ་སེར་བར་བེད་དོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

རང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་

ལག་རེས་འཇོག་བེད་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་རང་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་

ཉྱིད་སྐུའྱི་རྣམ་པར་སང་བ་ཙམ་སེ་ཙམ་གྱི་སྒས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྡུལ་ཚོགས་པ་གཅོད་

ལ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྱི་བསྐེད་རྱིམ་དང་འཛིན་པ་མན་ཆད་ཡྱིད་ཀྱིས་བསྒོམས་པའྱི་

རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་བཞྱིན་ལག་ཅྱིག་ཅར་རོགས་པ་མེ་ལོང་གྱི་ནྱི་གཟུགས་བརན་ལྟ་

བུ་ཉྱིད་དོ། །གང་ཞྱིག་ལམ་འདྱིས་བགྲོད་པའྱི་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་པོ་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་སད་དུ་ངེས་པར་བསེན་པས་ཁབ་པ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་རྣལ་འབོར་དབང་

པོས་ཀང་བསེན་པར་བ་སེ་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དེས་དངོས་རྒྱུ་ནུས་

པ་ཐོགས་མེད་དུ་བས་ནས་དངས་པའྱི་སངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ཏེ། དེའྱི་

དངོས་འབས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཕགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་ལམ་གྱི་མེ་ལྕེ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པ་དེས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་བདུད་ཚོགས་ཡུལ་གྱི་སེ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་སྲེག་

པ་སེ་འཇོམས་པར་བེད་ཅྱིང་ལུས་ལ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའྱི་ས་

བོན་ཀང་འཇོམས་པ་སེ་ཞེས་པ་སངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ལ། སྔ་མ་དག་བདུད་དང་

ཡུལ་ནྱི་རླུང་དང་རྣམ་རྟོག་དང་ཆགས་པ་ནྱི་འཛག་པའྱི་བདེ་བའོ་ཞེས་ཟེར་ལ། 

ཡང་ཁ་ དོལ། ཅྱིག་བདུད་དང་ཆགས་པ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་བརོད་པ་ལྟར་གཡོན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཡས་ཀྱི་རླུང་ངོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྟོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་

ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབོར་རྣམས་ལ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྱི་སྦོར་བས་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་དང་ཆོས་ཉྱིད་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྱིན་རོ་མཉམ་པ་འཕགས་པའྱི་གོ་འཕང་

སེར་བར་བེད་པའོ། །གོང་འོག་རྣམས་སུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་དང་པོར་ཐོབ་

པའྱི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ནས་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་ས་དེས་ཉོན་

མོངས་ཀྱི་ས་བོན་སོང་བར་གསུངས་པས་སངས་རྟོགས་གཉྱིས་པོ་རེས་དན་གྱི་སོང་

གཟུགས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡོན་ཏན་མྱིན་ཡང་རྒྱུད་འདྱི་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་གང་ཟག་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བར་བས་ནས་ཚེ་གཅྱིག་

ལ་སངས་རྒྱ་བའྱི་ལམ་སྤྱིར་བཏང་དུ་འཆད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་གཉྱིས་པོ་འདྱི་ཡང་སོང་

གཟུགས་སྤྱིའྱི་མཚན་ཉྱིད་སོན་པ་དང་སྦར་བ་ན་ལམ་གཞན་དང་སྐེ་བ་གཞན་གྱིས་

བར་མ་ཆོད་པར་ཡོན་ཏན་འདྱི་དག་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དུ་བས་ནས་

འདེན་པ་ནྱི་སྐུ་འདྱིའྱི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་སེ་དེ་ལྟར་ན་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་གྲུབ་

ནས་འཆྱི་བ་མེད་པ་ཡང་རྟོགས་པར་ནུས་སོ། །ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ན་ས་དང་

པོ་ཐོབ་པ་འདྱིའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའྱི་ཡོན་ཏན་མྱིན་པ་ཡང་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེས་བདུད་དང་

ཉོན་མོངས་བསྲེག་པ་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བཞག་གྱི ། ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་ལ་ཡོད་པས་འདྱི་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མྱི་ཁེགས་སོ། །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་ཡང་། 

རྣམ་རྟོག་བཞྱི་པོ་ལྡན་བརྟེན་པ། ཞེས་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བཞྱི་རང་འབས་མཐོང་

སྒོམ་གྱི་སང་བར་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་གྱི་རྟགས་ཐོབ་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་

སྦོར་ལམ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ།༡༡༣།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་ལ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་

ཐུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གཉྱིས་ཚོགས་དགོས་པར་བསན་པ། སོང་གཟུགས་

ཀྱི་ཐོག་མར་འགྲུབ་པའྱི་དུས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སབས་འདྱིའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་སུ་བས་པའྱི་ཤེས་

རབ་མྱིན་ཅྱིང་ཡེ་ཤེས་ཀང་དེ་འད་བའྱི་ཐབས་སུ་གཟུང་བར་མྱི་བའོ། །དེ་ལ་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དགྲོལ་བར་བ་སེ། དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ལ་བདེ་

སོང་ཉྱིས་ཚོགས་པ་ངེས་པར་དགོས་པ་ལ། འདྱིར་ཤེས་རབ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

བས་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སེ་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གྲངས་བཞྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་

ནྱི་འཛིན་པར་བེད་པའྱི་སེམས་དང་། འཛིན་པར་བེད་པའྱི་སེམས་དེའྱི་གཟུང་བར་

བ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའོ། །དེ་ནྱི་སོར་སྡུད་ཀྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྟགས་རྣམ་པ་བཅུ་

པོ་གོམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་སེ་བཞྱིན་ལག་ཅྱིག་ཅར་གསལ་བར་

རོགས་པ་མེ་ལོང་གྱི་སང་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུའྱི་སྐུ་དེ་ཉྱིད་ནྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་སབས་

འདྱིར་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སོ། །འཛིན་

པ་པོ་དེ་དང་གཟུང་བར་བ་བའྱི་སྐུ་གཉྱིས་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་སེམས་གཅྱིག་གྱི་

ངོ་བོར་སྐེས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་རང་གྱི་མྱིག་དང་གཟུགས་བརན་ཅེས་པ་ལ། མཁས་ རང་། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་དག །རྒྱ་དཔེར་ཨེ་ཝཾ་དརྵེ་སྭ་ཙཀྵུཿ པྲ་ཏྱི་བྱི"ལྦ་མྱི་བ་
1
སྭ་ཙཀྵུརྒྒ ཱ

་ཧྱ་མྱི་ཧྱི། ཞེས་

འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་རང་གྱི་མྱིག་གྱི་གཟུགས་བརན་ཞེས་བསྒྱུར་རོ། ཞེས་

གསུང་ངོ་། །དོན་ནྱི། དེ་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་རང་གྱི་མྱིག་"གྱི་
2
གཟུགས་བརན་སང་བ་

ནྱི། རང་གྱི་མྱིག་དང་གཟུང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་སེ་མྱིག་གྱི་གཟུགས་བརན་

དང་མྱིག་གཉྱིས་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་

གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཉྱིད་ཀང་ངོ་། །དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཐུགས་དང་སྐུ་ཉྱིས་ཚོགས་

ལ་གསུངས་པ་འདྱི་ངེས་པར་བས་ཏེ། སོང་པ་རྐང་པ་དང་བདེ་བ་རྐང་པ་ལ་ངོ་སྤོད་

པ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་བའོ། །གཟུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོར་སྡུད་ཀྱི་

རྟགས་བཅུ་བསམ་གཏན་གྱིས་བརྟན་པར་བས་པ་ནྱི་སྐུ་འདྱིའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུར་

བསན་ཅྱིང་སོང་གཟུགས་དང་བདེ་ཆེན་ཤེས་བ་དང་ཤེས་པར་འཇོག་པ་མེ་ལོང་ལ་

ཤར་བའྱི་མྱིག་གྱི་གཟུགས་བརན་དང་མྱིག་གྱི་དཔེས་གསུངས་སོ། །དབང་ནྱི་འདྱི་

ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་ནྱི་འདྱིར་འཛིན་པར་བེད་པ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཡན་

ཆད་ཀྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་སེམས་ཀྱིས་ཡན་ལག་དེར་གཏོགས་པའྱི་གཟུང་བར་བ་བའྱི་

སྐུ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་དེ་ལ་རོ་མཉམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་གཉྱིས་དུས་གཅྱིག་

ཏུ་ཚོགས་པ་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཏེ། སྐུ་དེའྱི་ཉེར་ལེན་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་

ལ། ཐུགས་དང་སྐུ་དེ་གཉྱིས་རོ་མཉམ་པའྱི་དུས་དེར་ནྱི་ཕྱིའྱི་རྐེན་རླུང་འགགས་ཤྱིང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༠བ༥ན།  ལྦ་མྱི་བ་    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦ན༤ན།  ཝ་མྱི་བ་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༣ན།  ཝ་མྱི་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༠བ༦ན།  གྱི་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༣ན།  -གྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ནང་གྱི་རྒྱུ་མྱིག་སོགས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་རྣམས་ལ་མྱིག་སོགས་རབ་ཏུ་མྱི་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གོང་མ་དང་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཉེར་

ལེན་གྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉྱིས་བསན་ནས་དུས་མཚམས་དངོས་ནྱི་ཡན་ལག་དྲུག་

ལས་སོ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང་སྲོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པའྱི་ལམ་མཐར་ཕྱིན་

པ་ནྱི་ཞུགས་པ་ཞེས་བརོད་དེ། ཞུགས་པ་དེ་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་པ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་

སེ་ཡན་ལག་སྔ་མ་བཞྱི་པོ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་དུས་མཚམས་དེར་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་ཞུགས་

པ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པར་རང་གྱི་མང་འདས་སུ་ཕྱིར་མྱི་

ལྡོག་པའྱི་ལམ་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་འདྱིར་

ཡང་སྐུ་གང་གྱི་ལག་རེས་ཀྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ལས་འཕོ་བའམ་འཛག་པའྱི་མ་

ངན་ལས་འདས་པའྱི་བདེ་བ་འཕོ་མེད་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་འགྱུར་མེད་ཉྱིད་ནྱི་བཞྱི་པ་

སེ་དེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདེ་བ་བྱིས་པ་དང་དར་ལ་བབ་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། 

རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཞལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཞལ་འདྱི་སེ་སོབ་དཔོན་གང་གྱི་སྙྱིང་ལ་ཅེས་པ་ནས། བེད་པ་པོ་རྣམས་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ནོའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ལམ་སོན་པའྱི་བ་མ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་

བཤད་དེ་གོ་བར་ཟད་དོ།༡༡༤།

གཉྱིས་པ་ལམ་རོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཉྱིད་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ཡན་ལག་དྲུག་

སོ་སོའྱི་མན་ངག་བཤད་པ། ཡན་ལག་དྲུག་སྤྱིའྱི་མན་ངག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ། སོར་བསམ་གྱི་མན་ངག་བཤད་པ། སྲོག་འཛིན་གྱི་མན་ངག་བཤད་པ། 

རེས་དན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་གདམས་ངག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། མདོར་བསན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེ་ནྱི་ནམ་མཁར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རང་གྱི་སེམས་ཀྱིས་

སོར་སྡུད་བསྒོམས་པས་འདྱིའྱི་འབས་བུ་རྟགས་བཅུའྱི་སང་བ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པ་གསུངས་ཏེ་ཅེས་པའམ་ཡང་ན་གོང་གྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་སང་བ་

ཞེས་བའོ། །འདྱིར་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། ཅེས་པ་ནས། བ་གབ་མེད་པ་ལ་རྣལ་

འབོར་གོམས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་

རྣལ་འབོར་གོམས་པ་ནྱི་ནང་དུ་སོང་ཉྱིད་བསྒོམས་པ་སོགས་དང་། བ་གབ་མེད་པ་

ལ་རྣལ་འབོར་དུ་བེད་པ་ནྱི་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བ་གབ་མེད་པའྱི་

གནས་ལྟ་བུར་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པ་གཉྱིས་ཏེ་སྒས་ཟྱིན་གྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། འདྱིའྱི་

ཉྱིན་མཚན་གྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་ནྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་དོན་ནོ། །ཁ་ རང་དོལ། ཅྱིག་ཐེག་

པ་གཉྱིས་པོ་ཉྱིན་མཚན་གྱི་རྣལ་འབོར་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་རོ་རེའྱི་

རྣལ་འབོར་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་ཐེག་པ་གཞན་གང་ལས་ཀང་མ་བསན་ཏོ། ཞེས་སྨྲ་བ་

དང་རང་ཚིག་དངོས་སུ་འགལ་བ་སེ་སེམས་རྣལ་དུ་མྱི་གནས་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སོར་སྡུད་ཀྱི་ཉྱིན་མཚན་གྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་པ་དང་། 

བསམ་གཏན་གྱི་འབས་བུ་སྤན་ལྔ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཉྱིན་མོའྱི་རྣལ་

འབོར་རྟགས་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང་། མཚན་མོའྱི་རྣལ་འབོར་རྟགས་དང་

བཅས་པ་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྱི། གང་ཞྱིག་ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་འབོར་གོམས་པར་བེད་པ་དེས་མཚན་

མོ་འོད་མེད་པ་དང་བུག་པ་མེད་པ་བསེར་བུ་ཕ་མོ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཁྱིམ་དུ་མུན་

པ་ལ་ནམ་མཁའ་ཀུན་ནས་ཞེན་པའྱི་སེ་རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པའྱི་སེམས། ཞེས་པ་ནས། 

ཞེས་པ་ནྱི་མཚན་མོའྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་མཐོང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཡྱིད་མྱིག་རླུང་

གསུམ་གང་དུ་གཏོད་པའྱི་གནས་ནྱི་དབུ་མར་སྲོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་ཞེས་འབུར་

དོད་དུ་གསུངས་པ་ངེས་དགོས་ལ། མཁའ་སང་ནྱི་སྲྱིན་བུ་མེ་ཁེར་དང་འད་བ་སེ་

འདྱིར་མར་མེ་དང་འབར་བ་གཉྱིས་རྟགས་སོ་སོ་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་ནྱི། འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ལ་

བརྟགས་པས་ཤེས་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་རེ་ཁའྱི་ནང་གྱི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་རྟགས་བཅུ་

པར་འདེན་པ་ནྱི་ལེགས་པ་མྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱི་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་སྤྱིན་དང་བསེར་བུ་མེད་པའྱི་ཉྱི་མ་ལ་རྒྱབ་བསན་པའྱི་

ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་སེ། ནམ་མཁའ་དེ་ལ་བལྟས་པ་ལས་ཀང་ཉྱིན་མོའྱི་རྣལ་འབོར་

གྱི་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་སེ། མཚན་བརོད་ལས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་མ་

བསམས་པའྱི་པྲ་བཞྱིན་དུ། རང་འབྱུང་བའྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་གྱི་སྐུ་ལ་

རྟགས་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་ཆེན་པོའ།ོ ཞེས་པ་འབར་བ་མཐོང་སེ་སྤྱིན་མེད་པའྱི་

ནམ་མཁའ་ལའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སང་བར་བེད་ནྱི་མར་མེ་ལྟར་

འབར་བ་ལ་བཤད་དོ། །ཡེ་ཤེས་སང་བ་ལམ་མེ་བ་ནྱི་ཟླ་བ་སང་བའོ། ཅེས་པ་ནས། 

རྱིག་སྔགས་རྒྱལ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་ལྟར་སང་བ་སེ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟར་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་སེ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ་ནྱི་རྒྱུ་མེད་དུ་བྱུང་བའོ། ཞེས་ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ཟེར་བ་ནྱི་རྒྱུ་
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སོར་སྡུད་འབད་པ་དག་པོས་བསྒོམས་པའྱི་འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་མེད་དུ་བྱུང་བ་ཞེས་སྨྲ་ན་

རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་སོམས་ཤྱིག །

དེས་ན་པྲ་ཕབ་པའྱི་མེ་ལོང་གྱི་ནང་དུ་བསམས་པའྱི་རྐུན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་

བསམས་པའྱི་སང་བ་ས་ཚོགས་འཆར་བ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོས་སྔ་རོལ་དེར་མ་བསམས་

པའྱི་སང་བ་ཤར་བ་སེ་འོག་ཏུ་ཡང་འཆད་དོ། །འདུས་པ་དང་བདེ་མཆོག་ལ་སོགས་

པ་ལས་མཚན་མའྱི་རྣལ་འབོར་དང་། ཞེས་པ་ནྱི། དུ་སོགས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཚན་པར་

བཅད་པ་འདུས་པར་གསུངས་ཀང་ཟླ་འོད་སོགས་གསུམ་མ་གཏོགས་དེའྱི་སེང་དུ་

གློག་དང་ཐྱིག་ལེ་དང་བཅས་པའྱི་ལྔ་ཚན་གཙོ་བོར་མ་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། 

ཉེར་ཐོབ་ཀྱི་སང་བ་ཡང་སྒ་གཅན་གྱི་སང་བ་དང་མྱི་འདའོ། །མཚན་ཡང་དག་པར་

བརོད་པ་ལས། ཉྱིན་མོའྱི་རྣལ་འབོར་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་ཚུལ་ལ་ཟླ་

བར་སང་བ་སོགས་ནྱི་འདྱིར་རྒྱུད་ཉྱིད་དངས་ཏེ་གསུངས་ལ་མཚན་རྟགས་རྣམས་ནྱི་

མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་རྒྱུད་དངས་པ་དེ་ལྟར་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ནས་གསང་སྔགས་

རྒྱལ་པོ་དོན་ཆེན་བེད། ཅེས་པ་ནྱི་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ནྱི་

སོང་གཟུགས་ཕལ་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་གཟུགས་མཐོང་བ་ནྱི་ཁད་པར་

ཅན་གང་ཡྱིན་པའོ། །དེའྱི་དབུས་སུ་སེ་ཐྱིག་ལེའྱི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་ནྱི་ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་འདྱིར་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། རྡུལ་

གྱི་རས་མེད་པའྱི་ཕྱིར། བསྐེད་རྱིམ་དང་པྲ་ཕབ་པ་ལྟར་སྔོན་དུ་བོས་བསམས་པའམ་

བཏགས་པ་ལྟར་སང་རྒྱུར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཡུལ་སང་མཁན་གྱི་ཤེས་པ་ལས་

སང་བ་དེ་དོན་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དང་ངོ་བོ་མཚན་དཔེ་དུ་མས་
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བརྒྱན་པ་སེ་བཞྱི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུའོ། །རྟགས་བཅུ་རོགས་པ་དེ་ནས་སོང་

གཟུགས་གོམས་པའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གཞོམ་པའམ་གཞྱིག་ཏུ་མེད་པའྱི་

སྒ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་ཐོས་ཏེ། །དེ་ཡང་གཞོམ་དུ་མེད་པ་དང་རང་བྱུང་བ་དང་ཁད་

པར་རས་མེད་པ་སོགས་གསུམ་པོ་དོན་གཅྱིག་སེ། གཞོམ་མེད་ནྱི་འབྱུང་བ་འབྱུང་

འགྱུར་གྱི་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་མེད་པས་གཞོམ་མྱི་ནུས་པར་འབྱུང་བའོ། །

གཞན་ རང་། དག་གཟུགས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་ཅེས་པ་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣལ་འབོར་ཅེས་

པ་ཙམ་ཟེར་ཞྱིང་མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་རྣམས་ལ་ཉྱི་མ་དཔལ་གྱི་བཤད་པ་འབེལ་

མེད་མང་དུ་འགོད་མོད་དགོས་པ་ཆུང་བས་འདྱིར་མ་བཀོད་དོ། །ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་

གཞོམ་དུ་མེད་པའྱི་སྒ་ནྱི་ནཱ་དའྱི་རང་བཞྱིན་རྟག་ཏུ་སྙྱིང་ལ་གནས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་

སྒ་རྟག་པར་འདོད་པ་དང་ནཱ་དའྱི་སྒ་ཙམ་ཞེས་པ་ཡྱིན་ལ། ཙམ་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒ་

གཅོད་པར་འདོད་པ་འད་ལ། ཕྱི་མ་ལ་བཤད་རུང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་དོན་མ་རོགས་

པས་ལོག་བཤད་དང་མ་བཤད་པའྱི་སྐོན་གཉྱིས་དང་བཅས་པའོ། །རང་ལུགས་ཀྱི་

འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་སྔར་མང་དུ་བཤད་ལ་ད་དུང་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་བཞོན་པ་རླུང་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མེད་པའྱི་གཟུགས་སྒ་མཐོང་བའྱི་ཤེས་

པ་འདྱི་དག་མྱིག་གྱི་དབང་ཤེས་དང་རྣ་བའྱི་དབང་ཤེས་མྱིན་ཅྱིང་གཟུགས་སྒ་ཡང་

སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་འདྱིར་གཟུགས་སོགས་མཚན་ཉྱིད་པ་མྱིན་ལ། ཁ་ དོལ་ཕོགས། 

ཅྱིག་ཆོས་སྐུར་སྨྲ་བ་སོགས་ནྱི་གཞན་དུ་དགག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཁ་དོག་དང་

དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སང་བའྱི་ཆ་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་འད་བ་དང་སྒ་ཙམ་

རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པ་སང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་སྐུའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ།༡༡༥།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འདྱིར་ཉྱིན་མོའྱི་རྣལ་འབོར་ཅེས་པ་ནས། གཞན་གྱི་སེམས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ལ། དུས་

ཀྱི་རྩ་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གྱི་བར་དུའོ། ཞེས་གསུངས་པས་རྟགས་

ཁད་པར་ཅན་བཅུ་དང་། རེ་ཁ་ནག་པོ་སྐྲའྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་ནང་གྱི་སྐུ་སོགས་ནྱི་ངེས་

པར་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་དུ་མཐོང་བ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་རེས་དན་གྱི་སོང་

གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་གནས་ལ་ཡང་ངེས་པ་སེར་རོ། །རེ་ཁ་

སྐྲའྱི་ཚད་ཙམ་དེའྱི་འདུས་པ་ཀུན་མཁེན་གཟུགས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པ་ཕུང་ཁམས་

སྐེ་མཆེད་དམ། ཐུགས་གསུང་སྐུ་མ་ལུས་པའྱི་ལྷ་ཆུ་ལ་ཉྱི་མ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་དྱི་མས་

གོས་པ་མེད་པ་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་ཏེ་མཚན་དཔེའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རང་གྱི་སེམས་

ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དག་གོ་གཞན་གྱི་སེམས་ནྱི་མྱིན་པ་

ཉྱིད་དེ་སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་ཀྱི་བཞྱིན་ལག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་དག་གང་ཟག་གཞན་གྱི་

སེམས་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་མྱིག་ཤེས་འགགས་ཤྱིང་གཞན་གྱི་

གཟུགས་མཐོང་བའྱི་མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་མ་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་འཇལ་བའྱི་

ཚད་མ་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོ་ན་མངོན་ཤེས་གང་དུ་སྐེ་ཞེ་ན། འདྱིར་སོར་སྡུད་ཀྱི་སོང་

གཟུགས་མཐོང་བའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཤའྱི་སྤན་ཞེས་བཏགས་

པ་སེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ལས་དང་པོ་པ་སོར་སྡུད་པས་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བའྱི་

གཟུགས་ས་ཚོགས་པ་མཐོང་བས་དེ་སད་བ་ཞྱིང་བསམ་གཏན་ཐོབ་ནས་མྱིག་གྱི་

མངོན་ཤེས་མཚན་ཉྱིད་པས་གཞན་གྱི་གཟུགས་མཐོང་ངོ་། །ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་སྤན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་མཐོང་སེ་ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མ་

གཟྱིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ། སྒྲུབ་ལེར་འདྱིར་དང་པོར་ལས་

དང་པོ་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་མངོན་ཤེས་མེད་པར་ཤའྱི་མྱིག་གྱིས་ས་ཚོགས་མཐོང་

ངོ་། །དེ་ནས་མངོན་པར་ཤེས་པའྱི་མཚམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ལྷའྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་

ངོ་། ཞེས་སོགས་སུ་སྔར་བཤད་ཅྱིང་མཆོག་མྱི་འགྱུར་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུད་

ཕྱི་མ་ལས། ཁྱི་ལ་སོགས་པ་ཤའྱི་མྱིག་དང་རང་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྱིས་ལྷ་ལ་

སོགས་པའྱི་ལྷའྱི་སྤན། རང་རྒྱལ་ཉན་ཐོས་དག་གྱིས་གཞན་གྱི་སེམས་རྟོགས་ཤེས་

པ་སངས་རྒྱས་སྤན་དེ་གསུམ་པའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་མ་བལ་

བ་རྣམ་དག་བཞྱི་པ་ཤེས་རབ་སྤན་དུ་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་

གཟྱིགས་པ་དྱི་མ་གསུམ་དང་བལ་བ་ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་སྤན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རོ་

རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་དུ་ཡང་སྤན་ལྔའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསལ་བར་གསུངས་སོ།༡༡༦། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་གཟུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་མཐུས་སོང་གཟུགས་ནྱི་

མཐོང་བ་བརྟན་པར་གྱུར་ན་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་དུས་སུ་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་ནྱི་

འགོག་པ་ཞེས་པའྱི་ཐབས་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བུམ་པ་ཅན་བ་སེ་ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་

མདོར་བསྡུས་གོང་མར་རོར་བཟླས་ལ་ཡང་བུམ་པ་ཅན་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་དེའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་སབས་དེ་ཉྱིད་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཏེ་བུམ་པ་ཅན་དང་རོ་རེ་བཟླས་པ་

དེ་དག་གྱི་མཐུས་འོད་ཟེར་ནྱི་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་འདྱི་དག་ཏུ་རླུང་སེ་དེའྱི་འཁོར་

ལོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སེང་འོག་གཉྱིས་ཀའྱི་རྩྱིབས་ཁ་སྦོར་གྱི་ཚུལ་གྱིས་

གནས་པ་ལྟར་རང་གྱི་ལུས་ལ་བུམ་པ་ཅན་དང་རོར་བཟླས་བསྒོམས་པའྱི་གནས་
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དེར་སོད་སད་ནས་འདུས་ནས་ཡོངས་སུ་བསོར་ཞྱིང་འཁོར་བར་བེད་པ་མཐོང་གྱི་

བར་དུའོ། ཞེས་པ་སྔར་བརོད་པའྱི་སོང་གཟུགས་དེ་དང་མཚུངས་པ་ལས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་

ནང་དུ་མཐོང་བའོ། །

འདུས་པའྱི་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། རོར་བཟླས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལ་རྩ་

ནང་གྱི་རླུང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རྒྱུ་བ་མཐོང་བར་གསུངས་ལ། འདྱིར་སོང་གཟུགས་

གང་དུ་ཤར་བའྱི་གནས་དེར་རླུང་གྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བའྱི་བར་དུའོ། ཞེས་པ་ལྟར་

ན་སྲོག་རྩོལ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་འད་བ་དང་། འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱིས་

སོང་གཟུགས་གྲུབ་པར་གསུངས་ལ། རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱིར་གོང་འོག་

ཀུན་ཏུ་སོར་བསམ་གྲུབ་པས་ཟླ་བ་དྲུག་བསྒོམས་ན་སྲོག་རྩོལ་འགྲུབ་པར་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ནྱི། འདྱིར་"རླུང
1
་གྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་དང་། རོ་རེ་ཕེང་བར་རྩ་

ནང་གྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་མཐོང་ན་གཉྱིས་ཀའང་སྲོག་རྩོལ་བསྒོམ་པའྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་པ་ལ་བེད་

དགོས་པར་འད་ཞྱིང་སྤྱི་ཙམ་དུ་ལམ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པའྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཚད་

ཟླ་བ་དྲུག་ཡྱིན་པར་རྒྱུད་གཞན་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱིར་གསུངས་པ་དོན་གཅྱིག་

གོ །རླུང་གྱི་འཁོར་ལོ་མཐོང་བ་ནས་སོང་གཟུགས་གྲུབ་པའྱི་བར་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་

གསུངས་པས་སོར་བསམ་སྔོན་དུ་གྲུབ་པའྱི་སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཚད་ཟླ་བ་དྲུག་དང་འཛིན་

པའྱི་ཚད་ཟླ་བ་བཞྱིར་གོ་ནུས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སོམ་བརྩོན་ཏེ་ལས་དང་པོ་

པ་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་གནས་པས། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་ལྟེ་བར་ཁམས་འཛག་མེད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༡ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༠བ༥ན།  རླུང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥ན༡ན།  ནང
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དུ་བཅྱིངས་པའྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་

གསང་གནས་གཉྱིས་ཕད་པའྱི་རེག་བ་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་སྐེས་པའྱི་འཛག་

བདེས་དམན་པ་སེ་དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཞེས་པ་དབང་པོ་གཉྱིས་འཁྱིག་པ་དང་

བལ་ཞྱིང་ཞེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། བདེ་བ་མཉམ་པ་སེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལམ་གྱི་

སེམས་ཤེས་པ་གང་གྱི་ལག་རེས་འཇོག་པའྱི་རེས་དན་གྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་

འགྱུར་མེད་ཀྱི་སེམས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དང་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ཆོས་སོགས་སབས་

དེར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་རེས་དན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་གདམས་ངག་བཤད་པ་

ལ་གཉྱིས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་དང་། སོང་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་འཕེལ་

བའྱི་ཚུལ་དང་། བདེ་བ་དེ་དག་ས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་དང་། གནས་

སབས་བཞྱིའྱི་ཐྱིག་ལེ་སེང་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ནས་བདེ་བ་སད་ཅྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་གང་ལས་འབེད་པའྱི་

གཞྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་སད་ཅྱིག་རངས་པོ་རོགས་པ་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་

བཞྱིའྱི་དང་པོ་མངོན་པར་རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་སད་ཅྱིག་མ་ལས་

འཚང་རྒྱ་སེ་ཆགས་དང་ཆགས་བལ་མཐར་གནས་ཞེས་པ་ནས། མངོན་པར་རོགས་

པར་བང་ཆུབ་པའྱི་དུས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དོའྱི་བར་ལ། ཆགས་པའྱི་སྒ་ནྱི་འཛག་བདེ་

སེ་དེ་བཞྱི་བཞྱི་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང་ཕྱི་རོལ་ཟླ་བའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་སྦོར་བ་དང་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པར་བས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འཛག་བདེའྱི་བཅུ་དྲུག་པ་
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ཆ་བཅོ་ལྔར་བསྡུས་ཏེ་དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་ཚེས་ལྔ་ཚན་གསུམ་

དང་། དགའ་བཟང་རྒྱལ་སོང་རོགས་པ་ལྔ་ཚན་གསུམ་དང་། ས་སོགས་ཁམས་ལྔ་

ཚན་གསུམ་གྱི་བཅོ་ལྔ་སེ་གོང་རྣམས་སུ་མང་དུ་བཤད་ལ། ཆགས་པ་དེའྱི་མཐའ་

བཅུ་དྲུག་པ་སེ་མཇུག་རོགས་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བ་དེའྱི་སད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་མངོན་པར་

རོགས་པར་བང་ཆུབ་པའྱི་དུས་ཀྱི་སད་ཅྱིག་ཏུ་བཞག་གོ །དབེ་གཞྱིའྱི་བདེ་བ་སད་

ཅྱིག་མ་རངས་པོ་དེ་ཉྱིད་ལ་ཕེ་ན་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱི་དབུགས་ཀྱི་གྲངས་ཞེས་པ་

ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་གྲངས་འཕེལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཁུ་རྡུལ་འཕེལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཁམས་དམར་པོ་གཙུག་ཏོར་ནས་མས་

རྱིམ་བཞྱིན་བརྩེག་ཅྱིང་། ཁམས་དཀར་པོ་ནོར་བུ་ནས་བརྩེག་པ་ཡྱིན་ཀང་དགོས་

པ་ཁད་པར་ཅན་མང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་གསང་

བར་རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་མོ་ལས་ཁུ་བ་སད་ཅྱིག་མ་བརྒྱ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱིས་

འཕེལ་ཏེ། ཁུ་བ་དེ་དང་མཉམ་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་གྲངས་ཀྱིས་སྲོག་སེ་རླུང་

གྲངས་དེ་དང་འད་བ་རྣམས་བསད་པ་སེ་འགགས་པ་ནས་གསང་བའྱི་པདྨར་ཁུ་བ་

སུམ་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་བརྩེག་པ་རོགས་པ་ཐོབ་བོ། །རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་མོ་ལས་སུམ་

སོང་དྲུག་བརྒྱ་འཕེལ་བ་དང་། གསང་བའྱི་པདྨ་ཐོབ་པ་ནྱི་ཁུ་བ་ཡྱིན་ཏེ་གང་འཕེལ་བ་

ནྱི་འོག་ཏུ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་དཔྲལ་

བ་ནས་འོངས་པའྱི་བདེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་ཁུ་བ་བདེ་བ་དེའྱི་འཕེལ་བ་སེ། ཞེས་ཁུ་བ་ལ་

གསལ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བདེ་བ་ནྱི་ལུས་སེམས་སྤྱིས་ཉམས་སུ་མོང་

གྱི་གྲངས་དེ་སྙེད་ཀྱི་བདེ་བ་གསང་བའྱི་པདྨས་སྒོས་སུ་མོང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བདེ་བ་ཤེས་པ་ཡྱིན་པས་གོ་ས་མྱི་གནོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁུ་བ་སུམ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་

བརྟེན་པའྱི་བདེ་བའྱི་གྲངས་དེས་ས་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་དང་པོ་

ནྱི་མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་དང་། གཉྱིས་པ་ནྱི་རབ་དགའ་ཡྱིན་ལ། ས་གཉྱིས་པོ་དེ་ལ་གནས་

དང་ཉེ་བའྱི་གནས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀང་བེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྟེ་བ་དང་སྙྱིང་ཁ་དང་མགྲྱིན་

པ་དང་དཔྲལ་བར་ཞྱིང་དང་ཉེ་བའྱི་ཞྱིང་ས་"གཞྱི
1
་དང་ཚན་དོ་དང་ཉེ་བའྱི་ཚན་དོ་

ས་དྲུག་ཏུ་འདུ་བ་དང་། ཉེ་བའྱི་འདུ་བས་བརྒྱད་དང་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྱི་འཐུང་

གཅོད་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་གཙུག་ཏོར་དུ་སྲོག་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་དུར་

ཁོད་དང་ཉེ་བའྱི་དུར་ཁོད་ས་བཅུ་གཉྱིས་སོ། །

ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་དུར་ཁོད་ས་བདུན་པ་དང་། ཉེ་བའྱི་དུར་ཁོད་ས་བརྒྱད་པ་

དང་སྦོར་བ་དང་འཐུང་གཅོད་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་ཉེ་བའྱི་འཐུང་གཅོད་ས་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བ་ནྱི་དཔལ་རོ་རེ་སྙྱིང་པོའྱི་འགྲེལ་པ་དང་འགལ་

བས་དོར་བར་བའོ། །ལྟེ་བ་སོགས་བཞྱིའྱི་ཐེག་ལེ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་བདེ་བ་ལ་

གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བ་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ས་བཅུ་དང་སྦོར་བ་གོ་ས་ཞྱིང་གཙུག་

ཏོར་གྱི་ཁུ་བ་དང་བདེ་བ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་གཉྱིས་དང་སྦོར་བའྱི་ས་གཉྱིས་ནྱི། ས་

བཅུ་པ་ལ་བཅུ་པ་ཙམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གཉྱིས་སུ་ཕེ་སེ་སོབ་པའྱི་ས་བཅུ་དང་སྦར་

རོ། །མཁས་པ་དག་ནོར་བུའྱི་རྩེ་མོར་བང་སེམས་མྱི་འཛག་པ་ཐོབ་མ་ཐག་ས་དང་

པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་དེ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༢ན༢ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༦ན༥ན།  གཞྱི    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༢ན༤ན།  བཞྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རོགས་པར་ས་དང་པོ་མྱི་ཐོབ་ཅྱིང་དེ་རོགས་ཙམ་ན་གསང་བའྱི་པདྨ་ཕེད་གང་གྱི་

ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུང་བ་ནྱི་ཕོགས་སྔ་ཤྱིན་ཏུ་རྩྱིང་ཞྱིང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞེ་འདོད་ལ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་གཉྱིས་པ་དང་། གསང་བའྱི་པདྨ་ཕེད་གང་

ཕྱི་མ་ལ་ས་གཉྱིས་སུ་འབེད་པར་འདུག་པས། དེ་ལྟ་ན་ལྟེ་བ་སོགས་དང་སྦར་བའྱི་

སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡང་ཕྱི་མ་རེ་རེ་ལ་ས་གཉྱིས་གཉྱིས་སུ་འབེད་

དགོས་པར་རྱིགས་པ་མཚུངས་སོ། །

དེ་ཡང་འདོད་ན་ལེའུ་དང་པོར་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་རེ་འགགས་པ་

དང་བདེ་བའྱི་གྲངས་དེ་སྙེད་རེ་རོགས་པ་དང་ས་རེ་རེ་རོགས་པ་ངེས་ཅན་དུ་སྦར་

ཞྱིང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གོང་འོག་རྣམས་སུ་རླུང་

ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་སྲོག་འགགས་པ་ཞེས་པ་ཙམ་གསུངས་ཀྱི་ལས་

རླུང་ཞེས་ཁད་པར་སྦར་ཏེ་མ་གསུངས་ལ། རླུང་ཡྱིན་ན་ལས་རླུང་ཡྱིན་པས་ཁབ་

ན་ལུགས་འདྱིར་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོར་ཉོན་སྒྱིབ་སོང་བར་གསུངས་ཤྱིང་། ཉོན་

མོངས་མེད་པའྱི་ལས་མྱི་འཐད་པས་རླུང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་གསུམ་པ་ནས་ལས་

རླུང་འཇོག་པ་དཀའ་ཞྱིང་རླུང་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དུ་བཤད་པའྱི་ཁུངས་ཀང་མ་

མཐོང་བས་དོན་འདྱི་དག་ད་དུང་དཔད་པར་བའོ།༡༡༧།

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་

ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ཨོཊྚ་འབར་བའྱི་བར་ཏེ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་། སེམས་

ཀྱི་དགའ་བའྱི་བར་གསང་བར་འོངས་པ་དང་། ཁད་པར་དགའ་བ་ལྷན་སྐེས་དག་

གྱི་དབུས་ཞེས་པ་སེམས་ཀྱི་མཆོག་དགའ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཆོག་དགའྱི་དབུས་
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ལྟེ་བ་དང་། གཉྱིད་དང་གཉྱིད་ཡུར་གྱི་མཚམས་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁད་དགའ་

དང་། སེམས་ཀྱི་ཁད་དགའྱི་མཚམས་སྙྱིང་ཁ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་དག་གྱི་

དབུས་ཞེས་པ་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷན་སྐེས་སྐེས་དགའྱི་དབུས་མགྲྱིན་པར་

རོ། །ཨོཊྚ་སོགས་ཀྱི་དགའ་བ་རྣམས་ནྱི་འོག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཉེར་བཞྱི་

པ་ལ་སོགས་པས་འཆད་དོ། །གཉྱིས་གཉྱིས་སྦོར་བ་ནྱི་རོ་རེ་དང་པདྨ་དག་གྱི་གཉྱིས་

གཉྱིས་སྦོར་བ་དང་དགའ་བ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་སྦོར་བའྱི་བར་དུ་སྐེས་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་

ལ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་དཔྲལ་བ་

ནས་འོངས་པའྱི་ཡས་བབས་ཀྱི་བདེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཁུ་བའྱི་བདེ་བ་ཞེས་པ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུའོ། །ཁུ་བ་དེའྱི་འཕེལ་བ་སེ་སེང་དུ་འགྲོ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་

དྲུག་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བསན་པ་དང་བཤད་པ་དང་། བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བ་

མའྱི་ངེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ལ་ངོ་མཚར་མེད་དོ་ཅེས་པའྱི་སྲོག་

འགོག་པ་ནྱི་བུམ་པ་ཅན་ཏེ་དེས་བསྐེད་པའྱི་རེས་དན་གྱི་སྐུ་ཡང་བཟུང་ངོ་། །ངོ་

མཚར་མེད་པ་ནྱི་འབྱུང་བར་འོས་ཤྱིང་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་བདུད་རྣམས་བཅོམ་ནས་རྒྱལ་བའྱི་བདག་

པོར་འཇུག་སེ། སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གྱི་གཡོན་དང་གཡས་པར་གནས་པའྱི་སྲོག་

རྣམས་བསད་པ་སེ་འགགས་པས་བདེ་ཆེན་གྱི་གཙོ་བོའམ་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བས་ཏེ་

རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོ་ནྱི་སབས་འདྱིར་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐེས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་རྣལ་འབོར་པ་བཟང་པོ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཏྱི་ལ་འཇུག་ཅྱིང་གནས་པ་སེ་གང་ཟག་དེས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལོ་གསུམ་ཕོགས་

གསུམ་གྱི་སྦོར་བས་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོ་ཐོབ་པའོ། །ནཱ་རོ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། 

དེ་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དག་པས་དྱི་མ་དང་བལ་བར་གྱུར་ནས་ཅུང་ཟད་ཉྱིན་ཞག་

རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་དང་ལོ་གསུམ་གྱིས་སོ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནྱི་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྱི་དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

འགྱུར་ཏེ་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། 

གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་ཅན་ཞེས་པ་ནས་འཕེལ་བར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་

ངེས་པའོའྱི་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་འདྱིའྱི་བུམ་པ་ཅན་ནྱི་མདོར་བསན་གྱི་སྔར་གསུངས་

པའྱི་སྲོག་འགག་པའྱི་དོན་ནོ།༡༡༨།

གཉྱིས་པ་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཕལ་པ་རྣམས་དང་དེ་ལས་

གོང་དུ་གྱུར་པས་རེ་ཁ་ནག་པོ་སྐྲའྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ཤར་བའྱི་སྐུ་དང་དེ་ལས་

ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རེས་དན་གྱི་ཐོག་མའྱི་སོང་གཟུགས་ལོངས་སྐུ་དང་དེ་ནས་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་འཕགས་པ་སོ་སོའྱི་སོང་གཟུགས་ལོངས་སྐུ་དང་

འབས་བུའྱི་སབས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་རྣམས་ནྱི་སང་ཚུལ་ལ་ཤེས་པ་ལས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་སྐུ་མདོག་དང་བེམ་པོའྱི་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་རྣམ་པར་སང་ཡང་དེར་

མ་གྲུབ་ལ། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱི་དག་སེ། སོང་གཟུགས་

ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་ཤེས་པ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་བེམ་པོའྱི་རྡུལ་མེད་པས་ཁབ་

པ་སོགས་ཀྱི་དགག་སྒྲུབ་ནྱི་མཆོག་མྱི་འགྱུར་གྱི་མདོར་བསྡུས་སུ་གསུངས་པས་

དེར་བཤད་པར་བའོ། །ད་ནྱི་ས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཞེས་པ་ནས། དཀར་པོ་ལ་
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སོགས་པའྱི་ཁ་དོག་དང་ལྡན་ཡང་རས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཁ་དོག་མྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་

བར་ལ་གོང་གྱི་སོང་གཟུགས་གཙོ་ཕལ་དེ་དག་ས་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ནས། དཀར་

པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་རྣམ་པར་སང་ཡང་བེམ་པོའྱི་ས་དང་ཆུ་ལ་སོགས་

པ་ནས་ཁ་དོག་གྱི་བར་མྱིན་ཏེ། སྲ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་གྱི་རས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །རྡུལ་ཚོགས་པས་སོང་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་དང་སོང་གཟུགས་གྲུབ་

པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་སོགས་མཚན་ཉྱིད་པ་དང་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་པར་མཐོང་

ངོ་། །དེས་ས་དང་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་པ་འགྲུབ་སེ། མཐོང་བ་པོ་འཕགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་སང་ལ་མ་ངེས་པ་མེད་ཅྱིང་ཡེ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དེས་ས་དང་གཟུགས་

སུ་ངེས་ན་ས་དང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་སོགས་དང་

མཚན་དཔེའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་

གཟུགས་མ་གྲུབ་པའྱི་བྱིས་པ་སོ་སོའྱི་སྐེ་བོ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའྱི་འཕགས་

པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་བལྟ་བར་བ་བ་མྱིན་ནོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་

བདུད་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཏེ་བསྒོམ་སོབས་ཀྱིས་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྱི་རྩ་ལ་རླུང་

འགགས་པར་རྩོམ་པ་དང་འགགས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་སྲོག་སེ་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་

ལས་སོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ།༡༡༩།

གཉྱིས་པ་ཡན་ལག་དྲུག་སྤྱིའྱི་མན་ངག་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། ཐྱིག་ལེ་དང་རྩའྱི་

རྣམ་དག་བཤད་པ་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་དང་སོར་བསམ་གྲུབ་པའྱི་གནས་

བཤད་པ། བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་དང་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལྡང་ས་བཤད་པ། སོང་གཟུགས་

ཕལ་པ་གནས་གྱུར་པའྱི་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་གྲུབ་ནས་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་
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བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གནས་སབས་གཞྱིའྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གནས་བཤད་

པ། རྩའྱི་ཀུན་སྤོད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ནཱ་ད་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྩ་སོ་སོའྱི་ནང་ནས་བགྲོད་པའྱི་

རླུང་རྣམས་ཀྱི་སད་དུ་དེ་དག་གྱི་གནས་དང་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཕ་བའྱི་རླུང་གསུངས་

ཏེ། དེ་ཡང་ཀྱཻ་རོར་འབུམ་ལྔ་སྙྱིང་འགྲེལ་དུ་དངས་པ་ལས། རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་ལྷན་

ཅྱིག་འགྲོ། །འཆྱི་འཕོ་ནས་ནྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་མེད་པར་ནྱི་ཕྱི་མ་མེད། །མཁན་པོ་

ལས་ནྱི་རྱིག་པ་བཞྱིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྒྲུབ་ལེར་ཡང་། སྲོག་ཆགས་རྣམས་

ཀྱི་ལུས་ལ་ཡྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་རུ་གནས། ཞེས་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་

འགྲུབ་པའྱི་གཞྱི། ཡྱིད་ཤེས་ཕ་མོ་རླུང་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་སྤྱི་ཙམ་པ་དང་། དེ་ཉྱིད་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལུས་གཟུང་བའྱི་ཚེ་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་གོང་བུའྱི་དབུས་སུ་

གནས་པ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་བེ་བག་པ་སེ། དེ་གཉྱིས་ཀའྱི་སེང་ན་སད་རྨྱི་གཉྱིད་མཐུག་བཞྱི་

པའྱི་ཆོས་བཞྱི་བསྐེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་ཆ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གནས་སབས་བཞྱིའྱི་

ཐྱིག་ལེ་ཞེས་བ་ལ། ཡྱིད་ཤེས་དེའྱི་རླུང་ཕ་བས་རྩ་ནང་ནས་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་གཞན་གྱི་

གནས་དང་རྒྱུ་བེད་པ་ནྱི་སབས་ཀྱི་དོན་ནོ། །འདྱིར་ནཱ་ད་ནྱི་སྙྱིང་ཁར་ཐུགས་ཀྱི་

ཐྱིག་ལེ་ཅེས་པ་ནས། བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བེད་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ལ་སྙྱིང་ཁའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལ་ནཱ་ད་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་མྱིང་དོན་འདྱི་

དག་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་བར་མཛད་པ་ནྱི་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མྱིན་

པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒ་གཉྱིས་ལས། ཐྱིག་ལེ་ཞེས་པ་དཔྲལ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལ་

བེད་པ་ན། ཡེ་ཤེས་ལྟེ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལ་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་སོགས་ནྱི་རྒྱུད་
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འགྲེལ་འདྱིར་གསུངས་པ་དང་། ཕག་ཆེན་ཐྱིག་ལེར་བཤད་པ་རྣམས་དབང་ལེར་

བཤད་ཟྱིན་ལ། འདྱིའྱི་འཕོས་གཅྱིག་འོག་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཉེར་བཞྱི་པར་ཡང་

འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། རྩའྱི་

གནས་ཚུལ་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་མཁས་ རང་། པ་དག །ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྱིངས་པ་

ཡྱིན་ན་རྩ་མདུད་མྱི་འཁོལ་བས་ཁབ་ཅེས་འགའ་ཞྱིག་ཟེར་བ་ནྱི། རྒྱུད་འདྱིར་རྩ་

མདུད་གྲོལ་དགོས་པར་མ་བཤད་པས་མ་གྲོལ་ཀང་སྐོན་མེད་ལ། ཅྱིས་ཀང་གྲོལ་

དགོས་ན་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་ཅན་ལ་མྱིག་ཤེས་ཀྱིས་བལྟས་པས་ཤེས། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་གྲུབ་ཆེན་མན་ལུང་གུ་རུ་རྩ་འཁོར་སོ་སོའྱི་ཐད་ཀྱི་རྩ་སྦུབས་འདེས་

པར་འདོད་པ་ཉྱིད་ལེགས་སོ་ཞེས་སྨྲའོ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྱིངས་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་མདུད་

མྱི་འཁོལ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཁོ་རང་གྱི་ཞེ་འདོད་ལ་རྩ་མདུད་གྲོལ་དགོས་པར་འདོད་པ་

འདུག་པས་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱི་དང་འདུས་པ་རྩ་བཤད་སོགས་ལ་ཟུར་ཟ་བ་འད་ལ། ཁོ་

བོས་ལྡོག་སེ་སྨྲ་བར་བ་ཞྱིང་དེ་ཉྱིད་རྒྱུད་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་

སེ་གཞྱི་དུས་སུ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྱིངས་པའྱི་རྩ་མདུད་གྲོལ་ནས་

འཆྱི་བ་དང་ལམ་དུས་སུ་མདུད་པ་དེ་ལྟ་བུ་གྲོལ་ནས་ལམ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བར་

རྒྱུད་དེ་དག་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

མདུད་པས་བཅྱིངས་པའྱི་རྩ་ནང་གྱི་རླུང་འགགས་པ་ཉྱིད་རྩ་མདུད་ལྷོད་པ་ཡྱིན་

པས་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྩ་མདུད་འགྲོལ་ཚུལ་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ་ཡང་

མ་གསུངས་ལ། དབྱུག་གུ་ལ་སྲད་བུས་མདུད་པ་དཀྲྱིས་པ་སེ་མོ་ཞྱིག་ནས་འགྲོལ་
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བ་མྱིག་ལ་བསན་པས་མྱི་ཆོག་གྱི །རྩ་གསུམ་ལ་རྩ་འདབ་རྣམས་གཟེར་བུ་བཏབ་

པ་ལྟར་འཛིངས་པ་དབུ་མ་དང་། རོ་རྐང་"ཚིམ
1
་བུ་བས་པ་ལྟ་བུའྱི་ལུ་གུ་རྒྱུད་གྲོལ་

བའྱི་དཔེ་བསན་དགོས་སོ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་སྦུབས་རོགས་པར་འདེས་པ་རྩ་གཅྱིག་

ལ་གཞྱི་དུས་སུ་མྱི་འོང་བས་རོ་རེ་འཆང་གྱིས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་གསུངས་པའྱི་དབང་

དུ་བས་ཀང་དགོངས་པ་ལེན་དགོས་ཀྱི་མན་ལུང་"པའྱི་ལུང་
2
གྱིས་པདྨ་དཀར་པོ་མྱི་

ཁེགས་ཤྱིང་ཁེད་ཅག་ཀང་རྒྱུད་འགྲེལ་འཆད་པ་པོ་ཡྱིན་ནམ་འགོག་པ་གང་ཡྱིན་ཁོ་

བོས་མ་ཤེས་སོ། །མན་ལུང་པ་ཉྱིད་ཀང་གྲུབ་པ་ཐོབ་ལ་རག་གྱི་ལུགས་དེ་སེམས་

འགྲེལ་འདྱི་དག་གྱི་བཞེད་པར་བེད་ན་ནྱི་རྒྱུད་དོན་ལ་དམུས་ལོང་དུ་གྱུར་པ་གདོན་

མྱི་ཟའོ། །དེ་ལ་སེང་འོག་གྱི་རྩ་དྲུག་གྱི་སོད་ཚུལ་དང་ཁམས་འབབ་པ་གཉྱིས་སུམ་

"བརེས
3
་བེད་པའྱི་ཡན་མན་གྱི་མཚམས་ནྱི་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་ཡྱིན་ལ། ལྟེ་བའྱི་སེང་

ཡན་ཆད་དུ་ལམ་གསུམ་པ་ལན་བཞྱི་གསུངས་པ་སྙྱིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་ལོ་

བཞྱིའྱི་ཐད་དུ་དབུ་མ་ལ་རོ་རྐང་གྱིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྱིངས་པ་ལྟེ་གསང་གྱི་འཁོར་

ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་དུ་ནྱི་ཁམས་འདེས་ནས་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ལམ་སེ་རྒྱུད་

གཅྱིག་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། ལྟེ་བ་ལྟེ་བའྱི་དབུས་སུ་ནྱི། །ཨ་

བ་དྷཱུ་ཏྱི་འགྲོ་ཞྱིང་འོང་། །འདབ་མ་དང་ནྱི་འདབ་རྣམས་ལ། །ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་གནས། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༥བ༦ན།  ཚིམ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩བ༢ན།  ཚེམ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༩བ༣ན།  པའྱི་ལུང་    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༧ན༡ན།  -པའྱི་ལུང་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༡༩བ༤ན།  བརེས    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༧ན༢ན།  རེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞེས་དང་། འདྱི་ཉྱིད་ལས་ཀང་། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ནྱི་དབུས་སུ་སྙྱིང་ཁའྱི་ལྟེ་བ་ཕུག་ནས་

འགྲོའ།ོ ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱི་ནྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཕུག་

པ་སེ་སྦུབས་མ་འདེས་པར་གཅྱིག་པུ་འཁོར་ལོ་དེ་དག་གྱི་སེང་འོག་ཏུ་གནས་ལ་རོ་

རྐང་ནྱི་རྩ་འཁོར་དེ་དག་ཏུ་འདབ་མ་རྣམས་དང་སྦུབས་འདེས་ནས་སྙྱིང་ཁར་ལམ་

བརྒྱད་དང་མགྲྱིན་པར་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །

ལེའུ་འདྱིའྱི་མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་པར། དེ་ལ་གཅྱིག་གྱི་སེ་ཚན་ནྱི་

གཅྱིག་སེ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །རོ་

རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས་ཀང་། གེ་སར་ལས་ཀང་གེ་སར་དབུས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིར་འགྲོ་ཞྱིང་

འོང་། །འདབ་མ་རྣམས་ལས་འདབ་མ་རུ། །ལ་ལ་"ལ
1
་སོགས་རབ་ཏུ་གནས། ཞེས་

གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་དོན་དུ་བསམས་ནས་མཁས་པ་དག་གྱིས་ཀང་འཁོར་ལོ་རྣམས་

ཀྱི་ལྟེ་བ་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ལ། ཡལ་ག་རྣམས་ནྱི་རོ་རྐང་གྱི་ཡལ་གའོ། ཞེས་

བཤད་དོ། །ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྱི་དག་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དཔད་

པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་དོན་རྱིགས་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་ངེས་དགོས་ཤྱིང་ལུང་

དོན་ཡང་དཔག་པར་དཀའ་བས་འདྱིར་དཔད་པའྱི་གཞྱི་འགའ་བརེད་བང་དུ་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གནས་སུ་སོན་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྱིངས་པའྱི་རྩ་ཞེས་པ་ལུ་གུ་

རྒྱུད་ནྱི་ལྕགས་སྒོག་གྱི་རྣམ་པར་སོབ་དཔོན་སྒེག་རོར་གྱིས་བཤད་ཅྱིང་། མན་སྙེ་

ལས་ཀང་མདུད་པ་རྣམས་སུ་ལྕགས་སྒོག་གྱི་རྣམ་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ལ་འཁྱུད་ནས་ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༥ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༧བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༦བ༢ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༠ན༣ན།  ན



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འབྱུང་ལ། བདུད་རྩྱིའྱི་གནས་ནྱི་དཔྲལ་བའོ་ཅེས་པ་ནས། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་ས་

བུག་གཉྱིས་ནས་འགྲོའ།ོ ཞེས་པའྱི་བར་ལ་བུ་ག་ནས་གཞན་གྱི་གནས་སུ་འགྲོ་བ་

ནྱི་ས་རླུང་རྱིས་མཐུན་པར་རྒྱུ་བའྱི་ཚེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡྱིན་ལ། རྱིས་མྱི་མཐུན་

པར་འཕོ་བ་ན་ས་བུག་གཡས་ནས་གཞན་གཡོན་དང་དབུས་སུ་འགྲོ་བ་གཉྱིས་ཡོད་

ཀང་བཅུ་གཉྱིས་མཐའ་དང་ཆའྱི་མཐར་འགྲོ་དང་སྦར་ན་སྔ་མ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་

ས་རླུང་ཕྱིར་སོར་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱུ་བ་ནས་ནམ་མཁའྱི་རླུང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཆ་སེ་སོར་བཅུ་

དྲུག་རྒྱུ་བའྱི་བར་རོ། །ཕག་ཆེན་ཐྱིག་ལེར་མདུད་པ་སོ་བདུན་དུ་བཤད་ཀང་སེམས་

འགྲེལ་སོར་གསུམ་དུ་ནྱི་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་མདུད་པའྱི་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་གསལ་བར་

མ་གསུངས་སོ། །ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན་ནྱི་གཡས་དང་གཡོན་ཞེས་པ་ལ་རྭ་དང་རྨ་

འགྱུར་སོགས་སུ་གཡོན་དང་གཡས་ཀྱི་འདབ་མ་ཞེས་འབྱུང་ཟེར་ རང་། ཡང་གོ་

རྱིམ་ལྟར་སྦར་དགོས་པར་མ་ངེས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འོག་ཏུ་ལྟེ་བ་དང་། ཅེས་པ་ནས་

དབུས་སུ་དུང་ཅན་མའོ་ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ལྟེ་བའྱི་རྩ་འཁོར་དུ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་

གོ་བརེས་ནས་གཡོན་གཡས་སུ་བཤང་བ་དང་གཅྱི་བའྱི་རྩ་གཉྱིས་དང་དབུས་སུ་

དུང་ཅན་མ་གནས་པ་འདྱི་སྔ་རབས་ཀྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་འཆད་པ་དང་མན་ངག་པ་རྣམས་

ཀྱིས་མ་ངེས་ཤྱིང་བར་ཆད་ཀང་མྱི་བེད་པར་འདུག་ལ་གསང་བའྱི་པདྨ་ལ་དབུས་སུ་

དུང་ཅན་མ་གནས་པར་གསུངས་པ་འདྱིས་ལྟེ་འོག་ཕྱིན་ཆད་གསང་བའྱི་པདྨར་བས་

ནས་དེའྱི་རྩ་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་སོན་པར་ཡང་མྱི་སང་སེ། གསང་བའྱི་པདྨའྱི་འོག་

གྱི་རྩ་གསུམ་དེ་དང་སོད་ལུགས་མྱི་འད་བར་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །ལྟེ་འོག་གྱི་

རྩ་དེ་གསུམ་ལས་བཤང་གཅྱི་ཁུ་བ་འབབ་པར་ནྱི་དབང་མདོར་བསན་ལས། སེང་
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འོག་རྩ་གསུམ་པོ་རྣམས་ལ། །ལུས་ངག་སེམས་ནྱི་འགོག་པ་ལས། །ཟླ་ཉྱི་སྒ་གཅན་

བཤང་གཅྱི་དང་། །ཁུ་བ་འབབ་པའྱི་ལམ་རྣམས་སུ། ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་དེར་མ་ཟད་

དུང་ཅན་མ་ལས་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་ཀ་འབབ་པར་གསུངས་ཏེ། རྡུལ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པ་

དག །རྡུལ་འབབ་ཕྱིར་ཏེ་གཏུམ་མོ་སེ། །ཁུ་བ་འབབ་ཕྱིར་མཁའ་འགྲོ་གདོང་། ཞེས་

གསུངས་ལ། 

རྩ་གསུམ་པོ་སེང་གྱི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གང་གྱི་རྩ་རྒྱུད་ཡྱིན་པ་ཡང་དེ་ཉྱིད་

ལས། ལྟེ་བའྱི་སེང་དུ་ཀུན་དར་མ། །གང་དེ་ཡྱིད་བཟང་མུན་པ་འབབ། །འོག་ཏུ་ཁུ་

བ་འབབ་གང་དེ། །མཁའ་འགྲོ་གདོང་སེ་དུང་ཅན་མ། ཞེས་དང་། སེང་དུ་གཡས་དང་

གཡོན་དག་དང་། །འོག་ཏུ་བཤང་གཅྱི་འབབ་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་སོ། །གཡས་

རོ་མའྱི་རྩ་རྒྱུད་གཅྱི་བའྱི་རྩ་དང་། གཡོན་རྐང་མའྱི་རྩ་རྒྱུད་བཤང་བའྱི་རྩ་ཡྱིན་པས་

རྒྱུད་ཚིག་དེའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་སྦར་ན་མ་འགྲྱིག་ཅྱིང་། ཟླ་བའྱི་ལམ་གྱི་བཤང་བའྱི་

རྩ། །ཉྱི་མས་གཅྱི་བ་འབབ་པ་སེ། ཞེས་རྒྱུད་དེ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་དགོས་

སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟེ་གསང་གྱི་རྩ་འཁོར་གཉྱིས་པོའྱི་བར་དུ་ལམ་གསུམ་གྱི་རྩ་གསུམ་

ནྱི་གནས་གཡས་གཡོན་དབུས་སུ་གནས་པར་འད་བ་ལ་སེང་གྱི་ཁུ་རྡུལ་གྱི་རྱིགས་

རྒྱུན་དབུས་སུ་འབབ་ལ། གསང་བའྱི་རྩ་འཁོར་གྱི་འོག་ཏུ་ནྱི་གནས་དང་ཁམས་

འབབ་པ་གཉྱིས་ཀ་མྱི་མཐུན་པ་སེ་དེ་དག་འཆད་པ་ནྱི། གསང་བའྱི་པདྨའྱི་འོག་ཏུ་

ཞེས་པ་ནས། ཐུར་སེལ་གྱི་བཤང་བ་དང་གཅྱི་བ་དང་། ཁུ་བའྱི་ལམ་རྣམས་སོ། ཞེས་

པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་དང་། སོང་གཟུགས་དང་
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པོར་ལྡང་བའྱི་གནས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། རོ་རེ་དང་བཅས་པདྨ་ཅེས་པའྱི་དོན་ནྱི། ལས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་སྐེ་གནས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སོགས་སུ་བསྐེད་ནས་

སྦར་བ་སེ་དེའྱི་བདག་རྐེན་ལས་གཡོ་བའྱི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གོང་དུ་རོ་

རེ་པདྨར་བཅས་གནས་པདྨར་ཞུགས་ཞེས་པ་ལྟར་ཡབ་ཀྱི་ཕཊ་ཀྱིས་བཀག་པའྱི་

ནོར་བུ་དང་བཅས་པའྱི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་སྔོན་པོ་བསྐེད་པ་སོགས་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་བ་བསྐེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ་རོ་རེ་ཆུ་སྐེས་ལྡན་པ་ཉྱིད་ནྱི་འདུས་བས་པ་ལས་ས་ལ་

སོགས་པ་ཁ་འབེད་པ་བདེ་བའྱི་རྒྱུའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་བསྡུས་ན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀར་

རང་དང་ལས་རྒྱའྱི་མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་

འཛག་བདེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་སེ་སོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་གོང་དུ་བསྐེད་

པའོ། །འདྱིའྱི་ཁ་འབེད་པ་ནྱི་དབང་གྱི་དུས་སུ་རྩ་འཚོལ་བའྱི་མན་ངག་དང་རྱིམ་པ་

གཉྱིས་པར་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགྲོ་བའྱི་མན་ངག་སོགས་ཏེ་དེ་དག་ཀང་གསང་

བར་བ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། དེ་རྣམས་བ་མའྱི་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་གོང་འོག་རྣམས་སུ་དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་ལྔ་དང་དཔེ་དོན་དུ་

སྦར་བ་འཛག་བདེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ཅྱིང་དབང་

རྣོན་གྱི་ལམ་ལ་ཚུལ་དེ་ངེས་པར་ཡོད་དོ། །རླུང་གཉྱིས་ཡང་དག་ཕད་པའྱི་དུས་

སུ་ཅེས་པ་ལྟེ་བར་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་དག་ཡང་དག་ཕད་པ་ནྱི་སྲོག་ཐུར་

རོགས་པར་བསྲེས་པ་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་དབུས་སུ་སེ་དུས་སུ་ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཅན་མྱིག་ལ་སོགས་འཇུག་པའྱི་རྩ་རྣམས་ཀྱི་རླུང་འབྱུང་བ་

དང་འཇུག་པ་འགགས་པ་ཡྱིན་ལ། འགགས་པའྱི་གནས་ཀང་གཞྱི་དུས་དང་བསྟུན་
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ན་མཐར་སྙྱིང་ཁར་གཞོལ་བ་དགོས་ཀང་མ་རྒྱུད་ཀྱི་གནད་དུ་བསྣུན་པའྱི་གནས་ཀྱི་

གཙོ་བོ་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོར། རྩ་བར་ཡུལ་རྣམས་ཞེས་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད་པའྱི་

ཚིག་བྱི་ཥ་སེ་བྱི་ཤ་ལ་ཡ་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་བདུན་པའྱི་མང་ཚིག་བསན་དགོས་

པའོ། །དེ་ཉྱིད་ནྱི་སྔར་གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མ་འཛིན་པ་སྔོན་དུ་གཟུགས་

བརན་གོམས་པ་དང་ཕྱི་ནས་གཟུགས་བརན་བསྒོམ་པ་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མའྱི་སོང་

གཟུགས་ནྱི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྒོ་ནས་ཏེ་ཀང་གྱི་སྒས་ནྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་ཀང་

ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྱིད་ལ་རྣལ་འབོར་པས་མཐོང་ཞྱིང་མཐོང་བའྱི་གནས་དང་སྐུ་དེ་

གྲུབ་པའྱི་གནས་སོ་སོ་བ་མ་ཡྱིན་པའོ། །དུ་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་ནྱི་རྒྱུ་ངོས་འཛིན་

པ་ཡྱིན་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་འབས་བུ་སོང་གཟུགས་མཐོང་བའྱི་གནས་ཉེ་བར་བསན་པ་

སེ། སྔོན་དུ་རླུང་གཉྱིས་ལྟེ་བར་ཕད་པའྱི་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་བཤད་མ་ཐག་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་དང་པོར་འགྲུབ་པའྱི་གནས་བསན་

པར་འགྲོའ།ོ །ཡན་ལག་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་ཀྱི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ནམ་མཁར་

རེས་སུ་དན་པའྱི་རང་གྱི་གཟུགས་ལས་ཟླ་བ་བཞྱིན་དུ་འོད་ཟེར་ཆེན་པོས་ངེས་པར་

སྤད་དོ། །རོ་རེ་ལས་ནྱི་ཁུ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་མགོ་བོར་དྱི་མ་མེད་

པས་རབ་ཏུ་གང་། ཞེས་གསུངས་ལ། འདྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ནྱི་སོར་སྡུད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་

གཏོད་པའྱི་ནམ་མཁའ་དང་འད་སེ། དེ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

དཔལ་ཕག་ན་རོ་རེའྱི་འགྲེལ་པ་ལས་ཀང་། དེ་ནས་སྒྲུབ་པར་ལྷའྱི་གཟུགས་

ཞེས་པ་འདྱིར་འཛིན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ལྟེ་བའྱི་གནས་སུ་གཏུམ་མོ་འབར་བ་རྣལ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འབོར་པས་མཐོང་སེ། སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱི་སྤྱིན་མཐའ་ཡས་པ་སྤོ་བར་བེད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་རྣམ་པར་སྤས་པ་དེ་ནྱི་རེས་སུ་དན་པའྱི་ཡན་ལག་སྒྲུབ་པར་བརོད་དེ་འཛིན་པའྱི་

མཐར་གཏུམ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ནཱ་རོ་འགྲེལ་

ཆེན་དུ་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་ལྷ་ཡྱི་གཟུགས་ཞེས་པའྱི་སབས་སུ་དངས་སོ། །འགྲེལ་

པ་འདྱིའྱི་དོན་ཀང་ལྟེ་བའྱི་གནས་སུ་རྣལ་འབོར་པ་མཐོང་ངོ་། །གང་ཞྱིག་ཅེ་ན་ཚེ་

དེ་ལ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་ངེས་པའང་ཡང་ན་སྒྱིབ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་སོང་གཟུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འོད་

ཟེར་གྱི་སྤྱིན་མཐའ་ཡས་པ་སྤོ་བར་བེད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་རྣམ་པར་སྤས་པ་དེ་

ནྱིའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཤེ་ན། འཛིན་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་གཏུམ་མོ་འབར་

བའྱི་རྒྱུ་ལས་ཏེ། གཏུམ་མོའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྔར་འགྲེལ་པར་བཤད་པའྱི་རོ་རེ་དང་པདྨ་སྦར་

བའོ། །གཏུམ་མོ་འབར་བ་མཐོང་བ་ནྱི་ལྟེ་བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིར་སེང་འོག་གྱི་ཁུ་རྡུལ་ཁད་པར་

ཅན་འདུས་པའྱི་རེག་བ་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་བསྐེད་དེ་དེ་ལ་དབང་

ཤེས་དང་ཡྱིད་ཤེས་གཉྱིས་ཡོད་ལ། ཕྱི་མ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དུ་བསོད་འགྲེལ་

ལས་གསུངས་པའོ། །གཏུམ་མོའྱི་སྒ་ནྱི་རྩ་དང་ཁག་དང་དོད་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་

ལས། འདྱིར་ནྱི་དབུ་མའྱི་སེང་འོག་གྱི་ཁག་འདུས་པས་དོད་རྒྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་

བཤད་པས་ནྱི་སོང་གཟུགས་དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་གནས་ཀང་གསལ་བར་གོའ།ོ །འདྱི་

ཐམས་ཅད་གསང་བར་ཅེས་པ་ནས་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དབང་རྣོན་གྱི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྱི་ཐབས་སྤྱིར་བཤད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  838  

པ། འབྱིང་རྟུལ་གྱི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྱི་ཐབས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། རྣམ་པར་དག་

པའྱི་རྣལ་འབོར་ཕག་རྒྱའམ་ཞལ་བཞྱི་པ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཕག་རྒྱའམ་ཞལ་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། དྷཱུ་ཏྱིར་དུ་སོགས་མཐོང་བ་

དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་སྐུ་རོ་རེའྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་པ་གསུང་

རོ་རེའྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། རོ་རེ་རྟག་ཏུ་ལངས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་སྐུ་རོ་རེའྱི་ཕག་རྒྱ་

དང་། ཕག་རྒྱ་བཞྱི་པ་དག་པའྱི་རྣལ་འབོར་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་ཕག་རྒྱའོ། །སྔ་མ་ནྱི་ད་

ནྱི་དབུ་མར་སྲོག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣལ་འབོར་པའྱི་བདེ་བའྱི་ཐབས་ཉེ་བར་

བསྡུ་བ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེ་ཞལ་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་དོའྱི་བར་ཏེ་གོ་

སའོ། །སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་པ་གསུང་གྱི་ཕག་རྒྱ་ནྱི་སྔ་མའྱི་རེས་དེ་ནས་ཉྱི་མ་དང་

བཅས། ཞེས་པ་ནས། གཉྱིས་པ་གསུང་རོ་རེའོ། །རོ་རེ་རྟག་ཏུ་བསང་བ་ནྱི། ཕག་རྒྱ་

རབ་ཏུ་འགྲོགས་ལ། ཅེས་པ་ནས། གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ལོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་

རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་ནྱི་བདེ་ཆེན་ཉྱིད་སྐུ་དེར་ཤར་བས་ན་གྲུབ་ཙམ་ནས་བདེ་

སོང་གཉྱིས་མེད་རོ་རེའྱི་དོན་དང་བཅས་པས་རོ་རེ་ཡང་དག་བསང་བ་སེ། དེའྱི་ཕྱིར་

ཐུགས་ཀྱི་ཞལ་ཞེས་བའོ། །ཞལ་གྱི་སད་དོད་མུ་"ཁེ
1
་སྒོ་ལ་ཡང་འགྲོ་བས་བདེ་བ་སྐེ་

བའྱི་སྒོར་གྱུར་པས་ཞལ་ཞེས་བའོ། །དབང་ལེར། རོ་རེ་རྟག་ཏུ་ལངས་པ་སྐུ་ཡྱི་ཕག་

རྒྱ་དབུ་མ་ལ་སྲོག་གྱི་རླུང་ཞུགས་པ་གསུང་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཐྱིག་ལེ་མྱི་ལྟུང་བ་ཐུགས་ཀྱི་

ཕག་རྒྱ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱར་གསུངས་པ་ནྱི་ལེའུ་དེ་ཉྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༧བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༠ན༢ན།  ཁེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༣ན༤ན།  ཁ
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ལས་དབུ་མ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཕག་རྒྱའྱི་རྣམ་གཞག་ཏུ་གསུངས་ཤྱིང་། འདྱིར་ནྱི་ཡན་

ལག་དྲུག་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཕག་རྒྱ་བཞྱིར་སྡུད་པ་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཅྱི་སེ་རེས་དན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་དབང་རྟུལ་གྱིས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒོ་

ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དགའ་བ་བསྐེད་ནུས་པར་མ་གྱུར་ན་དེའྱི་ཚེ་དབང་རྣོན་གྱི་ལམ་

སྤྱིར་བཏང་ལས་དམྱིགས་བསལ་ནྱི་ལས་རྒྱའྱི་པདྨར་རོ་རེ་ཞུགས་པའྱི་སྒྱུ་མའྱི་སྒ་

དག་པོའམ་དལ་བུས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྐེད་པར་བའོ། །སྒའམ་དལ་བུ་ཞེས་

པའྱི་གདམ་པ་ནྱི་དབང་རྟུལ་དེ་ཉྱིད་ལ་ཡང་ནང་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཕྱིའྱི་བ་བ་གཙོ་

བོར་གྱུར་མ་གྱུར་གཉྱིས་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །ཅྱི་སེ་བུད་མེད་མ་རེད་ན། ཅེས་པ་ནས། 

ལྟུང་བའྱི་སད་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། དབང་རྟུལ་དེས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་འདེན་པ་ལས་རྒྱ་དང་ཕྱིའྱི་བ་བ་དེ་དག་གྱིས་བསྐེད་པར་བ་དགོས་ཀང་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དེ་ལས་རྒྱས་ལག་རེས་བཞག་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི་སོང་གཟུགས་

དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ལག་རེས་སུ་བེད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་ལུད་ཀྱི་རྐེན་མེད་པར་ས་བོན་གྱི་

མྱུ་གུ་མྱི་བསྐེད་ཀང་མྱུ་གུ་ས་བོན་གྱི་ལག་རེས་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ས་བོན་གཏོང་བ་མྱིན་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དེ་ནྱི་འཆྱི་

བའྱི་འཇྱིགས་འཕོག་ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་གོམས་པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་སོང་གཟུགས་ཕལ་པ་གནས་གྱུར་པའྱི་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་གྲུབ་

ནས་ཚེ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་བསན་པ་ལ་བཞྱི། རླུང་གང་ཞྱིག་རྒྱུ་བའྱི་ཚེ་ཐོག་མར་

བསྒོམ་པའྱི་དུས་བསན་པ། གཡས་གཡོན་གྱི་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་འགག་

ཚུལ། རླུང་འགགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཕལ་པ་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་དུ་ཇྱི་ལྟར་
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འགྱུར་བ། རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་གྲུབ་པའྱི་ཚེ་དེ་ཉྱིད་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལམ་བསྒོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་ཟད་པ་ལས་རྟགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། 

འདྱིར་གང་གྱི་ཚེ་ཁོ་བོ་བདུད་རྩྱི་འཁྱིལ་བའྱི་ལྟ་བས་སོང་པ་ཁད་པར་ཅན་ལ་སེམས་

རྩེ་གཅྱིག་ཏུ་བཀོད་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་མྱིག་མྱི་འཛུམ་པའྱི་ལྟ་སངས་གོམས་པར་

གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་ལམ་གྱི་མཚམས་སུ་གཡོན་ནམ་གཡས་སུ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

འགགས་ཞེས་པ་ནྱི་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ཙམ་སེ་གནས་ཚོད་ལ་གཡོན་གཡས་གཉྱིས་

ཀའྱི་ས་རླུང་འགག་གོ །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གང་གྱི་ཚེ་གཡས་སུ་ས་རླུང་རབ་ཏུ་འབབ་

པའྱི་དུས་སུ་རྣལ་འབོར་པས་ཐོག་མར་སྒོམ་པར་བེད་ན་དེའྱི་ཚེ་རླུང་འགགས་རྱིམ་

དང་མཐུན་པར་ལམ་བསྒོམ་པའྱི་ཆོ་ག་འདྱི་བའོ་ཞེས་པ་སེ་གཡས་ལ་ས་རླུང་ཐོག་

མར་བས་ནས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྱི་རྱིམ་པས་འབབ་པ་ནྱི་སྡུད་རྱིམ་སེ། གཞྱི་ལམ་

ཆོས་མཐུན་པར་བསྒོམས་པས་རླུང་འགག་པ་མྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཡོན་པའྱི་རྩ་ལ་

བསྐེད་རྱིམ་གྱི་རླུང་རབ་ཏུ་འབབ་པའྱི་དུས་སུ་བསྒོམ་པ་ནྱི་སྔ་མ་ལ་བལྟོས་ན་རླུང་

འགག་པ་མྱུར་བ་མྱིན་ཏེ། གཡོན་དུ་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་

རྣམས་རྒྱུ་བ་ནྱི་སྐེ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རླུང་འགག་པའྱི་རྱིམ་པ་དེས་ན་གཡོན་གྱི་གཡས་སུ་སྲོག་གྱི་རླུང་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཐོག་མར་འབབ་པ་དེ་འགག་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱིར་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་རྒྱུ་དུས་སུ་ཐོག་མར་བསྒོམ་པ་དང་བསྒོམས་པའྱི་
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སོབས་ཀྱིས་ཐོག་མར་འགག་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་གསུངས་སོ། །ས་རླུང་ཐོག་མར་འགག་

པ་དེས་ན་སེ་དེའྱི་རེས་སུ་གཡས་ཀྱི་རྩ་ལས་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འགགས་པ་ལས་

སྲོག་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཇུག་པ་ན་དུ་བ་ལྟ་བུ་འཆར་ཏེ་ཆུ་ཡང་འབར་བེད་མེ་

ལ་འཇུག་ཅྱིང་དེའྱི་རྟགས་འབྱུང་ལ་གཙང་བར་བེད་པ་མེ་དེ་ཉྱིད་རླུང་ལ་འཇུག་

པའོ། །ཞུགས་པ་ལས་ཀང་རྟགས་འབྱུང་ཞྱིང་རླུང་ནྱི་སོང་པ་ནམ་མཁའྱི་རླུང་ལ་

ཞུགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་རེས་སུ་ཉྱིན་མོའྱི་རྟགས་རྣམས་ཏེ་དེ་དག་གོ་རྱིམ་མ་འཁྲུགས་

པ་སོགས་ནྱི་ངེས་པར་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུར་འབྱུང་ཞྱིང་འཇོག་པའྱི་སབས་གང་

བྱུང་དུ་དུ་སོགས་ཀྱི་སང་བ་བྱུང་བ་སོང་གཟུགས་དང་ཆོས་སྐུ་ག་ལ་ཡྱིན། དེ་

བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའྱི་རླུང་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རླུང་གྱི་བར་དུ་འཇུག་

པའོ། །གཡོན་གྱི་རྩ་ལ་སྐེ་རྱིམ་གྱི་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་སེ་འགག་པ་

ཡང་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་རླུང་འགགས་པ་ལས་རྟགས་དེ་རྣམས་འཆར་བའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

དུ་ས་ནས་བཟུང་སེ་སོང་པའྱི་བར་ཐྱིམ་པའྱི་རྟགས་རྣམས་ངེས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དུ་

བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ལ། དེ་དག་ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་

འགྱུར་ཞྱིང་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན་གནས་གྱུར་

པ་ནྱི་རེས་དན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སོང་གཟུགས་སུ་འགྱུར་རོ། །དུ་སོགས་

ཀྱི་མཚན་མ་ཕལ་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཁད་པར་ནྱི། ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། 

གྲུབ་པའྱི་དུས་ན་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནྱི་མཚན་མ་དང་སྒྱུ་མ་རྨྱི་

ལམ་ལྟ་བུར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དངོས་སུ་དུ་བ་དང་འབར་བ་ལ་སོགས་པས་བསྲེག་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བ་བ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གུར་ཀུམ་དང་མེ་ཏོག་དང་གསེར་གྱི་ཆར་ཡང་

ངོ་། །དེའྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་རྣལ་འབོར་པས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་

བདེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་རྟོགས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་

ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་འཕགས་པའྱི་ས་ཐོབ་པ་ལས་ནྱི་རྫུ་

འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཁམས་གསུམ་

གྱི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའོ། དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་འགྱུར་ཞེ་

ན། མྱི་བདག་ཅེས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ་བོས་ནས། རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་གྲུབ་

པའྱི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་བ་འདྱི་ཉྱིད་ལའོ་ཞེས་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པའྱི་ངེས་པའོ། །རྒྱུད་འགྲེལ་གྱི་སབས་འདྱི་དག་ལེགས་པོར་ཤོད་པ་ན་ཡྱིད་

འཕོག་པའྱི་གནས་སང་མོད་ཀྱི་བླུན་པོའྱི་ལག་གྱི་རྱིན་ཆེན་ལྟར་འཆད་པ་པོས་ཆེ་

ཆུང་དུ་བས་པ་ན་"རྨ་ཕབ
1
་པ་ལྟར་འགྱུར་རོ། ། 

གསུམ་པ་སྐུ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། འབས་དུས་ཀྱི་སྐུ་བཅུ་

དྲུག་བཤད་པ། དེ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་གནས་སབས་བཞྱི་འགགས་པ་ལས་འགྲུབ་ཚུལ། 

ལམ་གྱི་སྐུ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྤྱིར་བསན་པ། སོ་སོར་བཤད་

པ། དོན་བསྡུས་ཏེ་ཁུངས་དགོད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༩ན༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༢བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༢ན༤ན།  རྨ་ཕབ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༥ན༣ན།  དམའ་བབ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་སྐུ་བཞྱི་རྣམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་པ་ནས། གསུང་དང་

ཐུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། སྐུ་བཅུ་དྲུག་གྱི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་པོ་གང་ན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་སེ། དེ་

དག་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་མཐུ་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་ངོ་བོ་གྲུབ་བདེ་དབེར་

མེད་འབལ་མྱི་རུང་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་དེ་སད་ཅེས་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ་བཞྱིར་དབེ་བ། ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་ལ་

བཞྱིར་དབེ་བ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བཞྱིར་དབེ་བ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ལ་བཞྱིར་དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདོད་པ་ཞེས་པ་ལུགས་ཀྱི་དགའ་བ་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་སྤྲུལ་

པ་བཞྱིའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ་གྲོལ་བེད་

ལམ་གྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། གྲོལ་བ་འབས་བུའྱི་ཚེ་ལམ་

གྱི་དགའ་བ་འགགས་པའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཉྱིས་ལས་སྔ་མ་ནྱི་

དབང་ལེའྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཉེར་གཅྱིག་པ་རྩ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་ཤྱིང་དེ་དག་གྱི་

དོན་དེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཕྱི་མ་འཆད་པ་ནྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཡེ་ཤེས་བཞྱིའྱི་གཞྱི་དུས་

ཀྱི་འཛག་པའྱི་དགའ་བ་བཞྱི་འཛག་པའྱི་དྱི་མ་ལམ་གྱིས་སྦངས་ཤྱིང་དགའ་བའྱི་ཆ་

ལམ་དུ་འཁེར་བ་གནས་གྱུར་པ་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྱི་སྐུ་བཞྱི་ཡྱིན་ལ། བཞྱི་པོ་དེ་ལ་རྱིམ་

པ་ལྟར་འདོད་པ་དང་རོགས་པ་དང་། འབར་བ་དང་། ཨོཊྚ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་སེ་དེ་བཞྱི་མྱིང་

དང་མྱིང་ཅན་དུ་སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་བཞྱི་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། མཆོག་

དགའ་འགགས་པའོ། ཞེས་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གཞན་རྣམས་
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སྔ་མ་ལྟར་སྦར་ལ། མཆོག་དགའ་དང་བཅས་ཁད་པར་དགའ་བ་རྱིམ་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། 

ཅེས་པ་ནྱི། ལོངས་སྐུ་འདྱིའྱི་བཞྱི་ཚན་དང་ཆོས་སྐུའྱི་སྐུ་བཞྱི་ཚན་གཉྱིས་མཆོག་དགའ་

དང་། ཁད་པར་དགའ་བ་འགགས་པས་རྱིམ་པ་ལྟར་འཇོག་པའྱི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཆོས་སྐུའྱི་བཞྱི་ཚན་ནྱི་འདར་བ་ཉྱིད། ཅེས་པ་ལུས་ཀྱི་

ཁད་པར་ཅེས་པ་ནས། ཆོས་འདྱིའྱི་སྲྱིད་པའྱི་འཇྱིགས་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་

པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་སྔར་དང་འད་ཞྱིང་། འདར་བ་དང་། འབྱུང་བ་དང་། གཉྱིར་

ཡུར་དང་། གཉྱིད་བཞྱི་ནྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ཆོས་སྐུའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱིའྱི་

མྱིང་ངམ་བརའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ཡྱི་གེ་ཉྱིད་ཅེས་པ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། སྲྱིད་པར་གནས་པ་

སེ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྱི་དབེ་བས་ཕེ་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཡང་སྔ་མ་རྣམས་དང་འད་

སེ། ཡྱི་གེ་དང་དབངས་དང་བལ་བའྱི་ཆ་དང་། ཐྱིག་ལེ་དང་ནཱ་ད་བཞྱི་ནྱི་དབངས་

དང་བལ་བའྱི་ཆ་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་དབང་དུ་བས་ན་གསལ་བེད་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཟླས་སྔ་མའྱི་

ཡྱི་གེ་ཉྱིད་ཅེས་པ་དབངས་ཀྱི་ཡྱི་གེའོ། །ཡང་ན་དབངས་ཡྱིག་བཅོ་ལྔས་མཚོན་

པའྱི་ཁུ་བའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་བལ་བའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། དེའྱི་ཟླས་ཡྱི་གེ་ཉྱིད་ཅེས་

པ་དབངས་ཡྱིག་བཅོ་ལྔས་མཚོན་པའྱི་ཁུ་བའྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་སེ། ཡྱི་གེ་དང་ཆ་དང་ཐྱིག་

ལེ་དང་ནཱ་ད་དང་། བཞྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་དང་མྱིང་

དོན་དུ་འཇོག་གོ །ཡྱི་གེ་ཉྱིད་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་འོག་ཏུ་སད་དོད་ཀྱི་

སེང་ནས་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་འཆད་པ་ལ་བསམས་པའོ། །རྒྱས་པར་ནྱི་ཁམས་ལེའྱི་

མདོར་བསྡུས་དང་པོར། སྤྲུལ་པ་ཡྱི་ནྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཞེས་སོགས་སུ་ཞྱིབ་པར་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྱིག །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་

པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གྲུབ་བོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། འགྱུར་

འདྱི་ཅུང་མ་བདེ་བས་འགྱུར་ ཇོ། གཞན་དུ། དེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་སེ་སངས་

རྒྱས་རྣམས་དང་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྱིའོ་ཞེས་པ་ལེགས་ལ། དེའྱི་དོན་ནྱི་ཁུ་བ་བཅུ་

དྲུག་དང་རྡུལ་བཅུ་གཉྱིས་འགོག་པ་དང་འགགས་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནྱི་དོན་དམ་པ་

དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕོགས་དང་དེ་གཉྱིས་འཇོག་པ་ནྱི་ཀུན་རོབ་དང་འཁོར་བ་པའྱི་

ཕོགས་སུ་གཏོགས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་དོན་དམ་པ་དང་འཁོར་བ་

པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀུན་རོབ་པ་ནྱི་གཞྱི་འབས་ཀྱི་ཐབས་

ཤེས་ཡྱིན་ལ། འབས་དུས་ཉྱིད་ཀྱི་ཡང་མ་རྱིག་པ་སོགས་བཅུ་གཉྱིས་དང་། རླུང་

འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་འགགས་པའྱི་བདེན་དོན་ས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བས་པ་ནྱི་ཐབས་

དང་། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་འགགས་པའྱི་སྐུ་བཅུ་དྲུག་ནྱི་ཤེས་རབ་བོ་

ཞེས་བའོ། །ཕག་ཆེན་ཐྱིག་ལེ་ལས། ལམ་དུས་སུ་སྤྱི་བོ་ནས་གསང་གནས་ཀྱི་བར་

ལ་རྡུལ་ལ་བརྟེན་པའྱི་དགའ་བ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཁུ་བའྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྐེ་བར་

གསུངས་ཤྱིང་འགྲེལ་པ་སོར་གསུམ་དུ་ལམ་གྱི་ཉྱི་མའྱི་དགའ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཇྱི་

ལྟར་བྱུང་བ་ནྱི་འདྱིར་འབས་དུས་སུ་རྡུལ་འགགས་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཆ་བཅུ་གཉྱིས་

གསུངས་ལ། དེ་ལ་རྡུལ་འགོག་བེད་ཀྱི་ལམ་ངེས་པར་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཤྱིང་དེ་ལ་

བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲངས་དང་དེ་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ལ་བརྟེན་པའྱི་དགའ་བར་ཡང་ཤྱིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཏུ་རུང་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་དེ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་གནས་སབས་བཞྱི་འགགས་པ་ལས་འགྲུབ་ཚུལ་ནྱི། 

ད་ནྱི་སད་པ་ལ་སོགས་པ་འགགས་པ་གསུངས་པ། སད་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་

འདྱིར་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་སྤྱི་བོར་གནས་པའྱི་བང་ཆུབ་

ཀྱི་སེམས་ལུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་སད་པ་བསྐེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་དབུགས་

ཏེ་རླུང་ལ་ཞེན་པ་མགྲྱིན་པར་གནས་པ་ངག་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

འགྱུར་ཏེ་སད་པ་དང་རྨྱི་ལམ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཤེས་པ་ལ་སང་བའྱི་ཡུལ་རྣམས་རྣམ་པར་

དཔོད་དོ། །རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སྤྱིར་གཉྱིད་སད་པ་མྱིན་ཀང་གཉྱིད་མཐུག་

པོ་ལོག་པ་ལས་སད་པའམ་ཡང་ན་རྨྱི་ལམ་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ཡོད་མེད་ལ་བ་དགོས་

པ་འདའོ། །སེམས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་སེ་རྟོག་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ལ་ཞེན་པ་སྙྱིང་ཁར་

གནས་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཀྱི་རོ་རེ་རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་རྱིམ་པས་ངེས་པར་

རབ་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་པའོའྱི་བར་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ།༡༡༨།

བཞྱི་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྱི་ཐབས་འཛག་བདེའྱི་

རྒྱུའྱི་ཐྱིག་ལེ་བསྲུང་དགོས་པར་བསན་པ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་པ་

མདོར་བསྡུས་གསུམ་པར་ཁ་འཕང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྱི་སད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕ་བའྱི་རླུང་སེམས་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི་སྲྱིད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཐྱིག་ལེའྱི་དབུས་སུ་སེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྟེན་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེར་བརོད་

པའམ། རླུང་སེམས་ཁུ་རྡུལ་བཞྱི་འདུས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཛག་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཅས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་སེམས་བརྟེན་པར་བེད་པ་དེ་

ཉྱིད་དོ། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག་རྟེན་འཛག་བཅས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་འགྱུར་མེད་ཀྱི་

བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྟེན་པ་དེ་ཉྱིད་དོ། ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་བཏང་སེ་རྟེན་ལྷུང་

བར་གྱུར་ན་ཅེས་རྟེན་ཐྱིག་ལེར་འགྲེལ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་

གོ །སྲྱིད་པ་གསུམ་ལ་འཇོག་ཚུལ་མང་ཡང་གཟུགས་གཟུགས་མེད་འདོད་པའྱི་སྲྱིད་

པ་གསུམ་ལ་བས་པ་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་ཡང་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དངོས་

སུ་ཡོད་ཅྱིང་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ནྱི་ས་བོན་གྱི་སྒོ་ནས་ཡོད་ལ། ཕ་བའྱི་

རླུང་ཡོད་པ་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་འཇོག་པ་ཡང་འགལ་བ་མྱིན་ཏེ། དམན་

པ་ལ་དགག་པའྱི་སྒ་སྦར་བ་དུ་མ་འོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཁུ་རྡུལ་

གྱི་ཐྱིག་ལེ་ས་བོན་གྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ཡང་སྔ་མ་དང་འདའོ། །རྣལ་འབོར་དབང་

པོ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་མཉམ་འབས་སེར། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པས་རྒྱུ་མཐུན་

པ་ལ་སོགས་པ་འཛག་པའྱི་དྱི་མ་དང་བལ་གྱི་བར་དུ་སེང་དུ་བ་སེ། ཇྱི་ལྟར་བོན་པ་

དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའོ། ཞེས་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྐེད་པའྱི་ངེས་པའོ། ཅེས་

པའྱི་སེང་དུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་བོན་པ་ལྟར་གཤེགས་པ་ལ་ཡང་འཛག་བདེ་

དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་སྒོ་ནས་ཚུལ་གཉྱིས་འོང་བ་འད་སེ། སྔ་མའྱི་དབང་དུ་

བས་པ་ལུགས་འབྱུང་གྱིས་དངས་པའྱི་ལུགས་ལྡོག་གྱི་བདེ་བ་ནྱི་དགའ་བའྱི་གྲངས་

དང་ཁམས་དཀར་དམར་གྱི་འགྲོ་བའྱི་གནས་སྔ་མ་ལྟར་སེང་དུ་བེད་པས་དེ་ལྟར་

བཞག་ཅྱིང་ཕྱི་མ་ནྱི་ཁམས་དམར་པོ་སེང་ནས་བརྩེགས་པ་ལུགས་མཐུན་དང་འད་

ཞྱིང་དེས་དངས་པའྱི་བདེ་བ་ལུགས་ལྡོག་དང་འད་ལ། ཁམས་དཀར་པོ་སེང་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བརྩེགས་པ་ལུགས་ལྡོག་དང་འད་ཡང་བདེ་བ་ནྱི་ལུགས་འབྱུང་དང་འད་བར་བེད་

པས་ཚུལ་གཉྱིས་པར་བཞག་གོ །འགྱུར་མྱི་འགྱུར་གྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཁད་པར་ཆེ་སེ། 

ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་ལས། རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ལས་སྐེས་པ་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་བེ་བ་བརྒྱ་ཕག་སོང་གྱི་ཆར་ཡང་

མྱི་ཕོད་དོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་རླུང་ཐྱིམ་པ་ནས་མ་

གཡོས་ཀྱི་བར་དུ་རྟེན་ཁམས་མྱི་འཕྱུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བརྟེན་པ་དགའ་བ་དེའྱི་

རྱིང་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་འོང་བ་ལྟར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་ནས་སེང་འོག་གྱི་

ཁམས་གཉྱིས་གནས་གཞན་དུ་མྱི་འཕོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཆེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏོགས་

མཉམ་རེས་གཉྱིས་ཀར་ཡང་སེང་འོག་གཉྱིས་ཀའྱི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གང་ཕྱིར་ཨ་སོགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེས་ན་

འདྱིར་ཡོངས་སུ་བཅད་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ནྱི་པ་ར�་

ཚེ་དཿ ཞེས་པ་ལེའུ་ལ་ཡང་འགྲོ་ཞྱིང་དེ་ལྟ་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་པ་

ནྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་འདྱིར་གཏོགས་པ་སེ་གློ་བུར་དུ་དོན་གཞན་སོན་པ་མ་ཡྱིན་པར་

མདོར་བསྡུས་འདྱི་ལས་འཕོས་པའྱི་དོན་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། ཞེས་པའོ། །

སྨྲས་པ། རྒྱལ་རྣམས་གཙུག་ཏོར་ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལའྱི་རྱི། །གང་གྱི་ཞབས་མཐྱིལ་ཉྱི་

མའྱི་འོད་ལ་ཆགས། །འཕགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་མཁེན་བཟང་མཁའ་ལྡྱིང་ཡང་། །མདོར་

བསྡུས་མཆོག་གྱི་མཁའ་ཡྱི་ཕ་མཐས་ངལ། །གནམ་ས་གྲུགས་བེད་གཉྱིས་འཐུང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རང་ཉྱིད་ནྱི། །"སྐོང
1
་བེད་བྱིས་པའྱི་མཛུབ་རྩེས་དབང་དུ་བེད། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་

པོའྱི་འཕྱིན་ལས་ཉྱི་མའྱི་ཟེར། །སྙྱིང་ལ་རེག་པས་རྒྱུད་འགྲེལ་པད་ཚལ་རྒོད། །བྱཻ་

ཌཱུར་དཀར་པོ་ནོར་བུ་མཁན། །མཁས་པས་ལེགས་པར་"སྦངས་པ
2
་བཞྱིན། །རྣམ་

མང་རྱིགས་པས་རྣམ་དཔད་འདྱི། །སོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་གུས་པས་"ལོང་
3
། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་

རེས་སུ་"དཔག
4
་པ་ལས་བསྡུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པའྱི་མདོར་

བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་བཤད་པ་སེ་གཉྱིས་པའོ།། །།

མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༥བ༤ན།  སྐྟོང    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༨ན༤ན།  སྐྟོད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༣ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༢༨ན༥ན།  སྦྱངས་པ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༥བ༥ན།  སྤྱད་པ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༥བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༢༨ན༦ན།  ལྟོང    སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༢ན།  ལྟོངས

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཏ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༦ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༨བ༡ན།  དཔག    * འཇུག་ཡྱིན་སྙམ།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མདོར་བསྡུས།

བདེ་ཆེན་ཛཱ་ཧཱུའྱི་བུ་མོ་ནྱི། །འཛིན་པའྱི་མགོ་སྐེས་རབ་གསལ་མདངས། །རྡུལ་

བལ་གསེར་སྦངས་དགའ་མ་ལ། །རྟག་ཏུ་རོལ་པ་དེ་ཡྱིས་སྐོངས། །རབ་དཀར་

གངས་རྱིའྱི་ཁོད་འདྱིར་ནྱི། །སྐེས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རྨོངས་མུན་འཛིན། །དེ་ཕྱིར་

འདྱིར་ཞུགས་མང་པོ་ཡང་། །ལམ་བཟང་བལྟ་ལ་འཐོམས་པར་"གྱུར
1
། །ཟླ་བ་བཟང་

དང་བོ་བཟང་ནྱི། །མཚུངས་སྨྲ་དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་སེ། །དེ་ཡྱི་ལུགས་བཟང་འོད་

དཀར་གྱིས། །རྒྱུད་འགྲེལ་ཀུ་མུད་ཚལ་རྒྱས་བ། །

གསུམ་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་བཞྱི། 

མཆོད་པར་བརོད་པ། བཤད་བའྱི་རྒྱུད་ཚིག་དགོད་པ། དེའྱི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་

པ། མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དཔལ་རོ་རེ་ནྱི་ཐབས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དང་སེམས་དཔའ་ནྱི་

ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་ཏེ་དེ་གཉྱིས་དབེར་མེད་འབས་བུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །ལམ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལམ་གྱི་ཐབས་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལམ་དང་འབས་བུ་དེ་སོན་པའྱི་བ་མ་དང་

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་ནས། རོ་

རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡༤༦ན༣ན།  གྱུར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༨བ༣ན།  འགྱུར



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཛད་པའྱི་མཆོད་བརོད་ཡྱིན་གྱི་འགྱུར་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཏེ། རང་གཞན་གྱི་ལྟ་བ་མདོར་

བསན་ཕྱིན་ཆད་མདོར་བསྡུས་རེ་རེའྱི་ཐོག་མར་པདྨ་དཀར་པོས་མཆོད་བརོད་རེ་

ཕལ་ཆེར་མཛད་ཅྱིང་དེ་ལ་དགོངས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་བཤད་ཟྱིན་ལ། མདོར་

བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་མར་འགྱུར་བེད་ཀྱི་མཆོད་བརོད་སབས་གཞན་གང་དུ་ཡང་མ་སོས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གང་ཕྱིར་ཨཱ་སོགས་ཀཱ་སོགས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱི་སེ། ཤེས་

པ་དང་ཤེས་བ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གནས་པ་དགུ་པའོ། །སྔ་ རང་དོལ། མ་དག་འདྱི་གནས་པ་དྲུག་པར་བེད་པ་མྱི་

རྱིགས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ངོས་བཟུང་བ། བདེ་ཆེན་དེ་

བརྒལ་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པ། དོན་དེ་ཉམས་སུ་བང་བའྱི་རྱིམ་པ་འབས་བུ་

དང་བཅས་པ་ཁུངས་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བརྟགས་

པ་ཙམ་གྱིས་རྟེན་བརྟེན་པ་དགག །ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངོས་

བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཞེན་པ་དང་འགྱུར་བ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་མྱིན་

པར་བསན་པ་དང་། དབངས་གསལ་གྱི་ཚོགས་མྱི་འགྱུར་བ་མྱིན་པར་བསན་པ་དང་། 

སྔགས་དང་ནང་རྱིག་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དོན་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་གང་ཕྱིར་ཏེ་གང་གྱི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནས། སྔགས་ཀང་མཆོག་ཏུ་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་བརོད་དོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། འདྱིར་

འགྱུར་བ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ལ་ཞེས་ལམ་དང་འབས་བུ་
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དང་ཁད་པར་དུ་འབས་དུས་ཀྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། ཨཱ་ལྱི་དང་

ཀཱ་ལྱི་དང་། ཅེས་པ་ནས། བརྟེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་མྱི་འདོད་དེ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་

སྐུ་དེ་འད་བ་དེ་བསྐེད་རྱིམ་མྱིན་པའྱི་བསྒྲུབ་བའྱི་ཆོས་མང་དུ་བཀོད་དེ། དེའྱི་རྟགས་

ནྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྱིམ་པ་དང་པོར་དངོས་གནས་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཡྱི་གེ་དང་ལྷ་ལ་

དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། ཡྱིད་ངོ་

ཙམ་དུ་བསྒོམས་པའྱི་ཡྱི་གེ་དང་ལྷ་ནྱི་འགྱུར་བ་སེ་ཡྱི་གེ་དང་ལྷ་མྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་

རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་ཨ་ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་དབངས་རྣམས་དང་། ཅེས་པ་

ནས། དབངས་ཀྱི་ཚོགས་སམ་གསལ་བེད་ཀྱི་ཚོགས་འཛིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་

ཏེ་འགྱུར་བ་དང་མྱི་འགྱུར་བ་དང་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་ལ་མདོ་སྔགས་རྣམས་སུ་

འཇོག་འཚམས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་མྱི་རྟག་པ་དང་རོགས་རྱིམ་མྱིན་པའྱི་རྱིགས་

སུ་གཏོགས་པ་འགྱུར་བ་དང་རྟག་པ་དང་རོགས་རྱིམ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བར་བཞག་ལ། 

ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་ཡང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་འདྱིར་བཞག་གོ །མུ་སེགས་པ་

རྣམས་ཨ་ཀྵ་རའྱི་སྒ་མྱི་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཡྱི་གེ་རྟག་

པར་འདོད་ལ་འདྱིར་ནྱི་ཨ་ཀྵ་རའྱི་སྒ་ལ་ཡྱི་གེའྱི་གདངས་སམ་ང་རོ་གཞན་དུ་མྱི་

འགྱུར་བའོ། །ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་སྔགས་པ་ངན་པར་ལཱཀྵར་འཁྲུལ་བས་མྱི་འགྱུར་

བ་ཉྱིད་ཀྱིས་དབངས་ཀྱི་ཚོགས་སམ་གསལ་བེད་ཀྱི་ཚོགས་འཛིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་

མྱི་འཐད་དེ། པ་ར་མ་ནྱི་མཆོག་གམ་དོན་དམ་པ་ལ་འགྲོ་ལ་དེས་ཁད་པར་དུ་བས་

པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡྱི་གེའྱི་དོན་དུ་སྒ་པ་དག་ཀང་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྔ་ རང་ངམ་
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དོལ་ཕོགས། རབས་པ་དག་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྟེན་འབེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་བས་

ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་རྟག་དངོས་སུ་འདོད་པ་རྣམ་པར་འཁམས་པའོ། །དོན་

ནྱི་ཡྱི་གེ་འགྱུར་བ་སེ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རང་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བ་བཀོད་ལ་གདངས་སམ་ང་རོ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་དེ་ཡང་རོགས་རྱིམ་གྱི་

མྱི་འགྱུར་བ་དང་ཁད་པར་ཆེའོ་ཞེས་སོན་པ་འདྱིར་ཨཱ་ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་དབངས་

རྣམས་དང་ཀཱ་ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་གསལ་བེད་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཚིག་དོན་ཀང་

གོ་བར་ནུས་སོ། །སྔ་མའྱི་བསན་བཅོས་རྱིག་པ་དང་ཕྱི་མའྱི་སྔགས་པ་ངན་པ་ཞེས་

པ་ནྱི་བར་སྤོད་པའྱི་རྱིག་པ་ཙམ་འཛིན་པ་ལ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དོན་དམ་པར་ཏེ་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་ལ་དབངས་དང་གསལ་

བེད་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་

ཤེས་སུ་བརོད་དོ། །མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྔགས་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་

ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ལས་གཞན་རོགས་རྱིམ་མམ་འབས་བུའྱི་ནང་གྱི་རྱིག་པ་དང་

ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དང་འཛག་བདེ་

སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་དང་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་དགའ་བ་དེ་ཉྱིད་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་

རྣམ་པར་ཤར་བ་སྤན་མ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་

བ་ལ་དགའ་བ་བཞྱིའྱི་ཡ་གལ་གྱི་ལྷན་སྐེས་དང་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་དགའ་

བ་ལ་ལྷན་སྐེས་སུ་བཤད་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཐུན་དགའ་བ་ལ་ཡང་གཉྱིས་

སུ་བས་པའྱི་ཕྱི་མའྱི་དབང་གྱིས་གསང་གནས་ནས་དཔྲལ་བར་གཤེགས་པའྱི་དགའ་
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བ་སེ་དེས་སོང་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་

དང་རོགས་པ་ནྱི་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་འབས་བུའྱི་གནས་སབས་ཏེ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་ཡུམ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུམ་མོ། །རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བའྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་པ་ཞེས་པ་ལ། ཕལ་ རང་སོགས། ཆེར་རྟེན་

འབེལ་ལས་འདས་པ། ཞེས་དང་། 

ཁ་ཅྱིག་རྟེན་འབེལ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡྱིན་པས་

ཁམས་གསུམ་པའྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་དབང་པོའྱི་ཡུལ་མྱིན་པ་ཞེས་

དང་། ཀུན་རོབ་པའྱི་བོ་གང་གྱི་ཡང་ཡུལ་མྱིན་པ་ཞེས་སྨྲ་མོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའོ་ཞེས་སྨྲས་པར་འགྲོ་ལ། ཁད་པར་གཞན་

དག་མ་སྦར་བར་ཁམས་གསུམ་པའྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་དབང་པོའྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་པ་

ཞེས་བས་ན་རུང་བ་ཙམ་མོ། །དོན་ནྱི། གཞྱི་དེ་ཡྱིད་ཀྱིས་བསྒོམས་པ་དང་ཐ་མལ་གྱི་

བུད་མེད་གང་ཡྱིན་ཡང་དེ་དང་རང་ཉྱིད་ལྷར་བསྒོམས་པའྱི་མཁའ་གསང་གྱི་རེག་བ་

གཉྱིས་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བ་སེ་ཕད་པའྱི་རེག་བ་གཟུང་དོན་དུ་བས་པ་དངོས་སམ་དེར་

བསྒོམས་པ་ལས་ལུས་ཤེས་བདེ་བའྱི་ངོ་བོར་སྐེ་ལ་དེའྱི་དངོས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སྐེས་པ་མྱིན་ཞེས་བ་བ་སེ་མཁས་པ་ལ་བསྙད་པར་བ་

བའྱི་གཏམ་མོ། །འོ་ན་དངོས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གང་ལས་སྐེ་ཞེ་ན། ལུས་དབང་ཁད་

པར་ཅན་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་མཆོག་གྱི་མཁའ་གསང་གྱི་དབང་པོའྱི་སྤོད་ཡུལ་

ལས་སྐེ་བ་ཡྱིན་ལ། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ལ་ཨེ་ཝཾ་གྱི་མཚོན་དོན་ཐབས་ཤེས་"ཉྱིས
1
་ཚོགས་དགོས་པའྱི་

ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་གསུངས་ཏེ་དེ་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྲུབ་

བདེ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུའམ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདེ་སོང་དབེར་མེད་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་བཤད་པ། 

ཐབས་ཤེས་"དབེར
2
་མེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཤད་པའོ། དང་པོ་ལ་གསུམ། འགྱུར་

མེད་ལྔ་དང་དྲུག་བཤད་པ། དེ་གཉྱིས་ཚོགས་པ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུར་བསན་པ། 

དེ་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་འགྱུར་མེད་རྣམས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། རྣམས་ཀང་འགྱུར་མེད་

དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ལྔ་ཚན་གཉྱིས་ནྱི་ཨེའྱི་མཚོན་དོན་ཤེས་རབ་

སོང་གཟུགས་དང་དྲུག་ཚན་གཉྱིས་ནྱི་ཝཾ་གྱི་མཚོན་དོན་ཐབས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་འབས་བུའྱི་སབས་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ཡྱིན་ལ། སོ་སོ་རང་གྱི་

ཡུལ་འཛིན་པ་སངས་པ་ཅེས་པ་ནྱི་གཞྱི་དུས་སུ་མྱིག་གྱི་ཡུལ་གཟུགས་ཁོ་ནར་ངེས་

པ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པར་འབས་དུས་སུ་རྣ་བས་ཀང་གཟུགས་འཇལ་བའྱི་དོན་ནོ། །ཁ་ 

ཕོགས། ཅྱིག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ངོ་བོའྱི་དབེ་བ་མེད་ཀང་རྣམ་པ་ཙམ་གྱི་དབེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༨བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༠བ༦ན།  ཉྱིས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤བ༡ན།  གཉྱིས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༨བ༦ན།  དབྱེར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༡ན༡ན།  གཉྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བས་ཕེ་བ་ལྔ་དང་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ནང་འགལ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་འདྱི་རྣམས་རོ་

མཉམ་པ་གཟུགས་ཕུང་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་ན་དེ་དང་དུས་མཉམ་གྱི་སྒའྱི་

ཁམས་ཀང་གཟུགས་ཕུང་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་ལ། དེ་ནྱི་ལམ་དུས་སུ་ཁམས་

དཀར་དམར་གྱི་ཐྱིག་ལེ་རྡུལ་གྱིས་སོང་པ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་རོ་མཉམ་པ་དེ་ཡང་གཉྱིས་ཏེ་སྐུ་དང་ཐྱིག་ལེའོ། །སྔ་མ་རེས་དན་གྲུབ་པ་ནས་

དང་། ཕྱི་མ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ནས་འཇོག་སེ་ཐྱིག་ལེ་རྡུལ་རགས་

པས་སོང་པ་དེ་ཡྱི་ཡང་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་གྱི་རང་གྱི་གནས་ལས་གནས་གཞན་དུ་མྱི་འཕོ་

བར་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་ལག་རེས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་གྱུར་ན་ཁམས་

དཀར་དམར་གྱི་ཐྱིག་ལེ་དེ་དག་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་ཞེས་བ་བར་བརོད་

དོ། །རེ་བཙུན་པདྨ་དཀར་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དོན་མྱི་འཕོ་བ་ལ་བཤད་པ་འདྱི་

གོང་འོག་ཏུ་དན་པར་བོས་ལ་ཐྱིག་ལེ་རྟག་དངོས་སུ་མ་སྨྲ་ཤྱིག །འཆད་པ་པོ་མཐའ་

དག་"གྱི
1
་གཞུང་འདྱི་ལམ་དང་འབས་བུ་གང་ལ་སྦོར་བའྱི་རྣམ་དབེ་མ་བཤད་ལ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཁམས་དཀར་དམར་འཕོ་བའྱི་དོགས་པ་མེད་པས་ཁོ་བོས་ལམ་

དང་ཡང་སྦར་ཏེ་བཤད་མོད། གཙོ་བོ་ནྱི་འབས་བུ་ལ་བའོ། །འོན་ཀང་འདྱིའྱི་འགྱུར་

མེད་ནྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་ཞེས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། འགྱུར་མེད་དེ་ཡང་མྱི་

འཕོ་བ་ལ་གསུངས་ཤྱིང་འོག་ཏུ་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་རྩ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤ན༣ན།  གྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༤༩བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༡བ༢ན།  གྱིས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁག་ཕྱུང་བའྱི་མཚམས་མེད་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར། དེའྱི་ཁམས་དམར་ཀང་འཇོག་དགོས་པ་འད་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བེམ་པོར་

འཇོག་མྱི་དགོས་ཏེ། གཞྱི་དུས་སུ་ཡང་བེམ་པོ་མྱིན་པའྱི་རླུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་

དག་ད་དུང་དཔད་པར་བའོ། །

མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་ཨ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པ་སེ་ཨ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་

པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་དང་ཐབས་བདེ་ཆེན་གྱི་བདག་ཉྱིད་སྔར་

བཤད་པའྱི་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་གང་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའྱི་ཆ་ཅན་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་མ་ནྱིང་གྱི་གོ་འཕང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་དེ། ཤེས་པ་

བདེ་ཆེན་དང་ཤེས་བ་སོང་གཟུགས་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་སོང་གཟུགས་རྒྱུ་དང་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་འབས་བུ་དབེར་"མེད་
1
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གཉྱིས་གྲུབ་བདེ་ངོ་

བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེས་པའྱི་སྐུ་དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སེ་མཆོག་ཏུ་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའམ་གོ་འཕང་ངོ་འདྱིས་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཀྱི་ཕོགས་བསན་

ནོ། །དེ་གཉྱིས་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་ཕན་ཚུན་སྐེས་པ་

ཡོད་ཀང་ས་བོན་ལ་རྒྱུ་དང་མྱུ་གུ་ལ་འབས་བུའྱི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི་གཞན་

དག་བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་སྔ་ཕྱི་བའྱི་སོང་གཟུགས་དང་བདེ་ཆེན་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་

འདོད་པ་ནྱི་བདག་སྐེ་ཁས་ལེན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡༥༠ན༣ན།  མེད་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༢ན༡ན།  མྱི་ཕེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བཞྱི་པ་ནྱི་ལུང་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་ རང་། དག །འདྱི་ལྟར་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་བོ་དང་ལྡན་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནོར་བུའྱི་ལྟེ་བའྱི་ལྟེ་བར་གནས་པའྱི་ཁུ་བ་ཉྱིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་རོ་རེ་

ཉྱིད་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཨ་དེ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་

གསལ་བ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སེ་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལས་འདས་པ་མེ་ལོང་གྱི་གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་པ་ལས་

བྱུང་བས་ན་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་མ་ནྱིང་གྱི་གོ་འཕང་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་སྐུའོ། །ཨ་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་

མཆེད་ཡྱིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བས་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་ཤྱིང་གཞོམ་དུ་

མེད་པ་མཆོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སེར་བའྱི་ཕྱིར་དོན་ཆེན་སྐེ་འགག་དང་བལ་

བས་ཡྱི་གེ་དམ་པ་ཡྱིན། ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ནོར་བུའྱི་ལྟེ་

བར་གནས་པའྱི་ཁུ་བ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་དེས་འཇོག་

པ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིང་ཨ་ཡྱིག་གྱི་མཚོན་དོན་བདེ་ཆེན་ལ་གསུངས་པས་སོང་གཟུགས་

ལ་འཆད་པ་དང་སབས་དང་མ་འབེལ་ལོ། །ཡྱིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བའྱི་

དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉྱིས་ཀ་མྱི་ལེགས་ཤྱིང་སྐེ་འགག་དང་བལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་རྟག་པ་

རྱིག་བེད་པ་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ངན་པའོ། །དེས་ན་འདྱི་ལྟར་བཤད་དེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་མཚན་ཅེས་པ་ནས། དང་པོ་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་ལྟར་མཁེན་པ་བཞྱི་ལྡན་

གྱི་སངས་རྒྱས་སྒྱིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་ཨ་ཡྱིས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཚོན་པའྱི་དོན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལས་བྱུང་ལ། ཨ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དོན་

དེ་ནྱི་ཕུང་སོགས་སྒྱིབ་བལ་དུ་བས་ནས་རང་དོན་རོགས་པར་བེད་པས་ཡྱིག་འབྲུ་

སེ་འགྱུར་མེད་ཀུན་གྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་རྣམས་སུ་ཡྱི་གེའྱི་སད་དོད་ཨ་ཀྵ་ར་མྱི་

འགྱུར་བ་ལ་འཇུག་པས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དོན་དུ་བའོ། །ཡྱི་གེ་སེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཆེན་དམ་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་བ་བ་ནན་ཏན་ཅེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ་ངེས་དོན་གྱི་གསང་སྔགས་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དོན་ཀུན་བསྐེད་པ་པོ། ཐྱིག་ལེ་

བརྩེགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ལ་གཟུགས་སོགས་རྡུལ་གྱིས་སོང་པ་ཡྱི་

གེ་སེ་འགྱུར་མེད་ལྔ་ཨེ་ཡྱིག་དང་། ཐྱིག་ལེ་རྡུལ་གྱིས་སོང་པ་མྱིག་སོགས་ཡྱི་གེ་

སེ་འགྱུར་མེད་དྲུག་ཝཾ་ཡྱིག་ཏུ་ཡོད་དོ། ཅེས་པའོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་སོང་པ་ཆེན་

པོ་འགྱུར་མེད་ལྔ་ཝཾ་དང་ཐྱིག་ལེ་སོང་པ་འགྱུར་མེད་དྲུག་ཨེ་དང་སྦོར་བ་ནྱི་ཐབས་

ཤེས་གོ་ལྡོག་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེ་ཨ་སོགས་

ཀ་སོགས་མཉམ་པར་སྦོར་བ་ཡྱིད་ངོར་སྒོམ་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་དང་པོར་རོ་རེ་སེམས་

དཔའྱི་གདན་ཡྱིན་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་སྒོམ་པ་ལ་

ནྱི་སེ་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་ངོ་ཙམ་གྱི་ཧཱུཾ་ཡྱིག་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་མྱི་འདོད་དོ། ཅེས་

སོ། །དཔལ་བརྟག་པ་གཉྱིས་པར་ཡང་འདྱི་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་ རང་དོལ། 

དག་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་གདན་དུ་དང་ཞེས་འགྱུར་བཅོས་ནས་མྱི་འདོད་དེ། ཞེས་པ་

དང་སྦེལ་བའྱི་ལུགས་ཡོད་དེ། དེ་གོང་ལྟར་བཤད་པ་ན་དེ་མྱི་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་
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བོ་དུས་དང་འཁོར་གྱི་ལྷ་འཁོར་ལོར་བས་པའྱི་ཚུལ་དང་། བདེ་ཆེན་དུས་དང་སོང་

གཟུགས་འཁོར་ལོར་བས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། 

ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འགྱུར་མེད་འདྱི་ཡྱིས་བསྐེད་ཅྱིང་ཞེས་པ་ལ། ཞེས་རྩ་བ་བཀོད་ནས་

འགྱུར་བ་ནྱི་ཁམས་དཀར་དམར་གང་གྱིས་གནས་དེ་གཟུང་ཕྱིན་ཆད་དེར་སྔར་མེད་

གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་གནས་དེ་དོར་ནས་"བཀག
1
་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

དེ་ནྱི་འཕོ་བའྱི་སད་ཅྱིག་གོ །ཞེས་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དོན་གསུངས་པ་དེ་དེ་ལྟར་

ཤེས་དགོས་ཀྱི་གཞན་ རང་དོལ། དག་སྐེ་འགག་དང་བལ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒ་སོར་བཞག་

བེད་པ་ནྱི་མུ་སེགས་ཀྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སེ་རྱིགས་པས་གནོད་པའོ། །གཡོ་བའྱི་དྱི་མ་

དེ་གང་ལ་འགག་པར་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་འཕོ་བ་མེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་

དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཏེ་དུས་ཤེས་བརོད་ཅྱིང་དེ་ཉྱིད་ནྱི་རོ་རེ་ཅན་གཙོ་བོ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཡྱིན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སད་དོད་ཛྙཱ་ན་ཤེས་པ་ལ་ཡང་འགྲོ་བས་ན་དེ་ནྱི་

ཤེས་པའོ། །འགྱུར་ཁ་ ཇོ། ཅྱིག་ཏུ། དེ་ཉྱིད་རོ་རེ་སེ་ཤེས་པའོ། །དེའྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་

སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དེ་སྲྱིད་པ་གསུམ་གཅྱིག་པ་སྒྱིབ་

པ་མེད་པའྱི་ཤེས་བའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བདེ་ལ་དོན་ནྱི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་

དམ་སྲྱིད་པ་གསུམ་སེ་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཤེས་བ་

འཁོར་ལོའྱི་དོན་དུ་བས་པའོ། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་གཙོ་འཁོར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥ན༧ན།  བཀག    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༥༡བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༣ན༥ན།  འགག
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གྱི་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཉྱིད་ནྱི་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

ཞེས་བརོད་དེ་དེ་དག་གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་མཚན་དཔེའྱི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་དབང་པོ་

སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་དབང་པོ་གཅྱིག་ཀང་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པས་དབང་པོ་

ཐམས་ཅད་པ་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཞེས་པ་ལ། 

གཞན་ རང་། དག་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པ། ཅེས་དང་། ཁ་ 

རང་ངམ་དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་སྤོས་པའྱི་ཡན་ལག་མེད་པས་ཐྱིག་ལེ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་སྔ་མ་

ལ་ཐྱིག་ལེའྱི་གོ་དོན་མྱི་སང་ལ། ཕྱི་མ་ཡང་། ལམ་དང་འབས་དུས་གཉྱིས་ཀར་སང་

བའྱི་སྤོས་པ་མྱི་འགོག་པས་མྱི་ལེགས་སོ། །དོན་ནྱི་རང་གནས་ལས་གནས་གཞན་

མྱི་འཕོ་བའྱི་ཁུ་རྡུལ་དེའྱི་ཆ་ཀུན་གྱིས་བདེ་བ་བསྐེད་པ་ལྟར་ལམ་གྱི་སོང་གཟུགས་

དེའྱི་ཕུང་སོགས་ཀུན་གྱིས་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་སེ་ཐྱིག་ལེའྱི་གོང་དུ་ལྟར་བདེ་

བའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །ས་ཚོགས་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་ལ་གཞན་ རང་། དག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་ཉྱིད་ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་ཅེས་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་སོང་

གཟུགས་ལོངས་སྤྲུལ་ས་ཚོགས་པ་སྤོ་བའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

སྐུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཅེས་པ་ནས་འདྱི་ལྟ་

སེ་དུས་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་སད་ཅྱིག་དང་། ས་ཚོགས་ལ་སོགས་ནྱི་ས་

ཚོགས་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་དང་། རོ་རེ་ནྱི་རོ་རེ་ཅན་དང་། སྐེས་བུ་དཔེ་ཟླ་མེད་ཅྱིང་ནྱི་

རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་དང་། ཀུན་འགྲོ་སྤོས་པ་མེད་པ་སེ་ཞེས་པ་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་

སོ། །བརྩེགས་པ་ལ་གནས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཅྱིག་གྱི་དོན་ནྱི་དབང་པོ་ཐམས་
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ཅད་པ་སེ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་ཤེས་ འགྱུར་མང་ཇོ། བསྒྱུར་ནས། གདོད་མ་ནས་གནས་

པའྱི་དོན་དུ་འཆད་ དོལ་ཕོགས། པ་དང་། དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟེན་དུ་བོན་ནམ་

མ་བོན་རུང་ནམ་མཁའ་ལྟར་གནས་ཞེས་པ་དོན་འད་ལ། དེ་ནྱི་གཞྱི་དང་འབས་བུ་

གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་གཏམ་སེ་སྔར་མང་དུ་བཀག་ཟྱིན་ཏོ། །དེས་ན་ཁམས་དཀར་

དམར་སེང་འོག་ཏུ་བརྩེགས་པའྱི་དོན་ཏེ། ལམ་ལ་ནྱི་གནས་པ་དངོས་དང་། འབས་

དུས་སུ་ནྱི་བརྩེགས་པ་དེ་ལས་སྐེས་པའོ། །རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ནྱི་གོ་ས་ལ། རྱིག་

པ་ལ་སོགས་ཤེས་པའྱི་རྱིག་པ་ངོས་འཛིན་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ནང་གྱི་རྱིག་

པ་ཡང་ཅེས་པ་ནས། མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་སར་ཡང་གང་དུ་ཐྱིམ་པའོ། ཞེས་པ་སེའྱི་བར་

རྣམས་ལ། འདྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གོ་དྲུག་པ་ཡྱིན་པ་ལ། དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔ་བར་བས་

པ་ནྱི་རྒྱ་དཔེའྱི་སྐོན་ནོ། །འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་གང་དུ་ཐྱིམ་པ་ནྱི། གཞྱི་

དུས་སུ་འཆྱི་བ་འོད་གསལ་ཤར་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་བདེ་སོང་གྱི་

རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བ་འདྱི་རེས་ཐོབ་དང་དེ་འདེན་བེད་མཉམ་བཞག་དང་བཅས་པ་སེ་

ནང་ལེར་ཞྱིབ་པར་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདེ་ཆེན་དུས་དང་སོང་གཟུགས་འཁོར་ལོར་བཤད་པ་

བསྡུས་རྒྱུད་དང་སྦར་བ་དེ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་བསན་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་དག་རྣམས་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་ཕག་བས་རྒྱལ་བ་

བདེ་འབྱུང་གཅྱིག་པུའྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའོའྱི་བར་གྱིས་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་ཤེས་པ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། ཅེས་པ་ནྱི། ལམ་དུས་སུ་མྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སོང་ཉྱིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་སོང་བ་དེས་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་

དངོས་གཉེན་བེད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། ཁམས་གསུམ་པོ་སྦོང་བར་བེད་པའྱི་དང་ངེས་

ཀྱི་ལྷའྱི་ཚོགས་ཤེས་བ་ཞེས་བཞག་པ་ཞལ་ཕག་དང་རྱིགས་ལ་སོགས་པ་མཐའ་

ཡས་པ་སེ་ལུང་གྱི་དོན་ནྱི་ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་སྔ་མར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུས་སུ་བཞག་

པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཤེས་བ་སོང་གཟུགས་དེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི་འཁོར་ལོ་སེ། ཅེས་པ་ནས། 

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྱིད་ཨེས་མཚོན་པའྱི་སོང་གཟུགས་ནྱི་ཤེས་བ་དུས་དང་

སེམས་དཔའ་དང་ཤེས་རབ་བོ། །ཝཾ་གྱི་ཡྱི་གེས་མཚོན་པའྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་ཤེས་པ་

འཁོར་ལོ་དང་རོ་རེ་དང་ཐབས་ཏེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ནྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བ་

མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་བརོད་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་

ནས། གསུངས་པ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་མ་རྱིག་པའམ་མྱི་ཤེས་པའྱི་གྲྱི་

གུག་གྱིས་ཀུན་ནས་བཅད་དུ་མེད་པ་སེ་རོ་རེ་ཞེས་ནྱི་མངོན་པར་བརོད་དོ། །སྲྱིད་པ་

གསུམ་སྒྱིབ་བལ་དུ་རོ་གཅྱིག་པ་སོང་གཟུགས་ཉྱིད་སེམས་དཔའ་སེ། གཉྱིས་ཚན་དེ་

དག་དབེར་མེད་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པར་བཤད་ཅེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་བདེ་ཆེན་དེ་བརྒལ་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉྱིས། ལམ་

ལས་བརྩམས་པའྱི་རྩོད་ལན། འབས་བུ་ལས་བརྩམས་པའྱི་རྩོད་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་རྟོག་སྒོམ་ཡྱིན་པ་དགག །རྟོག་སྒོམ་གསུངས་

པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྱི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་རྒྱུད་ལྡན་འཚང་རྒྱ་བ་རྟོག་སྒོམ་ལ་མྱི་བལྟོས་པར་བསན་ལ། ལྷའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྒོམ་པའྱི་རྟོག་སྒོམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་འདོད་པ་དགག་པ། བཅོས་མའྱི་

ང་རྒྱལ་ཙམ་སྒོམ་པའྱི་རྟོག་སྒོམ་རོགས་རྱིམ་མྱིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་ནྱི་ཞེན་པ་དང་འགྱུར་བ་སོགས་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་འགྱུར་

བ་མེད་པ་ལས་སྐེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་

མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོའམ་ས་ཚོགས་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་འདྱི་ལ་སེ་ཁད་ཆོས་ལྔ་

གསུངས་པ་འདྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་

དུ་འོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཁ་དོག་དང་ཕག་སོགས་ཀྱིས་བཏགས་པའྱི་རྣལ་འབོར་རྟེན་

དང་འབས་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོའྱི་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་བ་མྱི་འདོད་དེ། ཇྱི་

ལྟར་མྱི་འདོད་ན་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཞལ་ཕག་སོགས་

སྒོམ་པའྱི་རྟོག་སྒོམ་རྟེན་དང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པ་འདོད་པ་

དེ་བཞྱིན་དུའོ། །དེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུས་ན་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་རྟོག་པའྱི་རྣལ་

འབོར་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པ་ལྟར་རོགས་རྱིམ་ལ་མ་བལྟོས་པར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་

མྱི་འགྲུབ་པའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པས་གཞུང་འདྱི་གོང་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་

པའྱི་སྐུའྱི་འཆད་བེད་དུ་སྦར་ནའང་རུང་མོད་དེ་དང་འདྱིར་བཤད་པ་གཉྱིས་དོན་

གཅྱིག་གོ །གང་ཟག་གང་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་མྱི་

ལྟོས་ཤེ་ན། ཁད་པར་ཉེར་གཉྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གོ །ཁད་པར་ཉེར་གཉྱིས་

ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཚེ་འདྱི་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉྱིད་ལ་མངོན་

པར་དགའ་བ་བ་མ་དམ་པའྱི་མན་ངག་ཡན་ལག་དྲུག་བ་མ་ལས་ཐོབ་པ་གདུག་པའྱི་

གྲོགས་པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་མ་སོར་བསམ་གཉྱིས་
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བསྒོམས་པ། རོགས་རྱིམ་གྱི་ལས་དང་པོ་པ་སྲོག་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུ་མ་རྣམ་

པར་སྦངས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུར་མཆོག་ཏུ་བརྩེ་

བའྱི་སོན་འཇུག་གྱི་སེམས་རེས་སུ་བཅྱིངས་པ། འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྱི་དབང་ཐོབ་པས་དེའྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པ། ཅེས་པ་ནས། ཞྱི་བའྱི་ལས་

ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་མངོན་པར་དགའ་

བ་སངས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་རྐང་སེགས་ལ་འཛེག་པར་འདོད་པ། དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིད་ངོ་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་བསྒོམ་པ་སྔར་

གྲུབ་ཟྱིན་པས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པ། ཁད་པར་ཅན་གྱི་

བུ་ག་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་མེ་ལོང་

གྱི་པྲ་ཕབ་པ་བཞྱིན་དུ་དངོས་གནས་ལ་སྐེ་བའྱི་ཆོས་ཡང་དག་མཐོང་བའོ། །

གཞན་ རང་། དག་སྐེ་བ་མེད་པའྱི་ཆོས་ཡང་དག་མཐོང་བ་ཞེས་པ་རྒྱ་དཔེ་དག་

པར་འདོད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཡྱིད་ངོ་ཙམ་དང་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་སྐེ་བ་མེད་པའོ། །རང་གྱི་

སེམས་ཀྱིས་སྤོས་པ་སེ་བཏགས་པའྱི་རབ་ཏུ་སང་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་རྨྱི་

ལམ་དང་མཚུངས་པའྱི་དོན་དུ་སེམས་པ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་

ཆོས་དངུལ་ཆུས་ལྕགས་ཀྱི་ཁམས་ཟ་བའྱི་དཔེས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་རྡུལ་གྱིས་

སོང་པའྱི་སྐུ་ནྱི་ཞྱི་མཐའ་འགོག་པས་ཆད་པའྱི་སོང་པ་ལས་རྱིང་དུ་བས་པ་སེ་དཔོད་

ཚུལ་དང་ཕུང་པོ་དང་སོང་པ་ཁད་པར་བ་ལ་གསུངས་སོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་རྟེན་

འབེལ་གྱི་ཆོས་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཅྱིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཅྱིང་

སང་བ་མེད་པས་ཆད་པའྱི་སོང་པ་རང་རང་ངོ་བོས་སོང་ཙམ་ལས་རྱིང་དུ་བས་པ་
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དེ་ལྟ་བུ་ལ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འཛིན་ཅྱིང་མྱི་སྒོམ་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་གྱི་ཁམས་

དཀར་དམར་ལས་སྐེས་པའྱི་བདེ་བ་རང་རྱིག་པ་སེ་ཉམས་སུ་མོང་བར་བ་བའྱི་

ཆོས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་དང་ཡེ་རྒྱའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དབང་པོ་ཙམ་གྱིས་ལག་

རེས་བཞག་པས་རང་རྱིག་པ་བ་བའྱི་འཛག་པའྱི་བདེ་བའྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་སངས་

པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་གཉྱིས་པོ་དབེར་མེད་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་བརྟན་པར་བེད་པ་ལ་མཁས་པ། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མན་ངག་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་

པའྱི་གང་ཟག་དེས་སོ། །དེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་ལ་ལམ་གང་གསར་དུ་བསྒོམ་

མྱི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མཚན་མ་དང་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་དབྱིབས་

དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཡྱིད་ངོ་ཙམ་དུ་ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་རྟོག་པའྱི་སྒོམ་

པ་མྱི་འདོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཞན་ཡང་ལྷའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་སེམས་

ཀྱིས་ཏེ་སྒོམ་གྱིས་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུ་བས་པ་ལས་སྐེས་པའྱི་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་

ངེས་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གནས་པ་མེད་དེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཙམ་

བསྒོམ་པའྱི་རྟོག་སྒོམ་གྱི་ལྷ་ནྱི་ཡྱིད་ངོ་ཙམ་དུ་སྐེ་བ་དང་འགག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  867  

"ཀྱིས
1
་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔ་རབས་པ་

ཕལ་ཆེ་ རང་དོལ་ཕོགས། བ་དག་ན་རེ། འགྲེལ་ཆེན་གྱི་སབས་འདྱི་དག་གྱིས་བསྐེད་

རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་སོན་ཏེ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་བོ་གཅྱིག་ལ་ལྷའྱི་རྣམ་

པ་ཚང་བ་མེད་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་རོགས་པར་སྒོམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཁ་ ཕོགས་དོལ་འབང་། ཅྱིག །གཡས་ཞལ་སྒོམ་པའྱི་རྟོག་པ་ལ་

གཡོན་ཞལ་མྱི་སང་སེ། རྟོག་གཉྱིས་ཅྱིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད། ཅེས་དང་། འདྱི་ལྟར་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས། །རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རྟོགས། ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་སྔ་མ་མྱི་འཐད་དེ། ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྩ་

འགྲེལ་ལས་འདྱི་ལ་དམྱིགས་ཕུག་པའྱི་དགག་པ་མཛད་དེ། དེ་ཡང་བོ་གཅྱིག་གྱིས་

སྐེས་བུའྱི་མདུན་མཐོང་བ་ན་རྒྱབ་དང་ནང་ཁོལ་སོགས་མ་མཐོང་བས་བུད་མེད་

སོགས་མཐོང་བ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་སོམ་འབྱུང་གྱི་འགྲེལ་

པར་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་བཀག་གོ །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ། སེམས་ནྱི་སྔ་མས་བང་ཆུབ་

པར། །རྱིགས་མྱིན་ཕྱི་མས་ཀང་མ་ཡྱིན། ཞེས་ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་པ་ཡང་ཁོད་ཀྱིས་

འདོད་པ་དེ་ཉྱིད་དོ། །གཞན་ཡང་རོགས་རྱིམ་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པར་ཐལ། 

སོར་སྡུད་སྒོམ་པའྱི་ཚེ་བསམ་གཏན་སོགས་སྒོམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁེད་འདོད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེས་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མྱི་ཁེགས་ཏེ། དམ་བཅའ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༥བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༦བ༣ན།  ཀྱྱིས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠བ༢ན།  ཀྱྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  868  

བརོད་པའྱི་དུས་སུ་རྟགས་བརོད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་གཉྱིས་པ་མྱི་རྱིགས་

ཏེ། རྟོག་པ་གཅྱིག་ལ་གཟུང་རྣམ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་མོང་བས་གྲུབ་པ་མ་ངེས་པར་སྨྲ་

བ་སེ། ཁ་འཛིན་རྟོག་པ་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་ཟད་དོ། །སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས་བམ་ཟེ་སོང་ཉྱིད་

བོ་དང་ཁ་ཆེའྱི་མཁན་པོ་རབ་སང་བེད་སོགས་བསྐེད་རྱིམ་དང་བལ་བའྱི་རོགས་

རྱིམ་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་དང་ཁེད་ཅག་གྱི་ལུགས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །

གཞན་ རང་། དག་རྟོག་པའྱི་གོམས་པ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གནས་པ་

མེད་པ་ཞེས་པའྱི་བསྡུས་དོན་བཀོད་ནས་འདྱིར་སད་ཅྱིག་གང་ལ་རྣལ་འབོར་པས་

གཙོ་བོ་"བསྒོམ
1
་པར་བེད་པ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསན་པའྱི་ལྷའྱི་རྣམ་པ་དུས་གཅྱིག་

ཏུ་གསལ་ཞྱིང་བརྟན་པ་གནས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དོན་དུ་སྒོམ་པ་སང་བར་བའོ། ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལ་

བརྟག་པར་བ་སེ། ལྷའྱི་རྣམ་པ་གསལ་ཞྱིང་བརྟན་པའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ཡོད་དམ་

མེད། སྔ་མ་ལྟར་ན་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། མྱི་བརྟན་ཞྱིང་མྱི་གསལ་བའྱི་

བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་འགལ་ལོ། །ཕྱི་མ་ནྱི་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཞེ་འདོད་

ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །རེ་བཙུན་བ་མས་སྔགས་

རྱིམ་དུ་ལྷའྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་དངོས་པོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བསྒོམ་པ་མྱིན་པར་སོན་

པ་ལ་སྦར་ཏེ། བདག་མེད་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་བསྒོམ་པའྱི་ངེས་ངོར་གཟུང་རྣམ་རྱིགས་མྱི་

འད་བ་འཆར་རྒྱུ་མེད་ལ། འདྱི་ལ་གཡས་ཞལ་གཡོན་ཞལ་སོ་སོ་མྱི་འད་བ་རྱིམ་ཅན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༦བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༧བ༥ན།  བསྟོམ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡ན༤ན།  སྟོམ * འདྱི་ལར་ཡང་ཡང་འབྱུང་མྟོད་རེ་རེ་བཞྱིན་
མཆན་བཏབ་མེད།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུ་འཆར་ཞྱིང་གཡས་ཞལ་སྒོམ་པའྱི་དུས་ན་གཡོན་ཞལ་སྒོམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་མཚན་མ་དང་ང་རྒྱལ་གསར་དུ་བཅོས་ནས་

བསྒོམ་པའྱི་ཡྱིད་ངོའྱི་ལྷ་དེ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པ་ཁེགས་

ཏེ། རོགས་རྱིམ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཞལ་ཕག་ཚང་བ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་ལ་ཡྱིད་

ངོ་ཙམ་གྱི་ལྷ་དེའྱི་གཡས་ཞལ་ཡྱིད་ངོར་གྲུབ་པའྱི་དུས་སུ་གཡོན་ཞལ་ངོ་དེར་མེད་

པས། གཡས་ཞལ་བསྒོམ་པའྱི་ཡྱིད་ངོ་དེའྱི་རང་དུས་སུ་ཡྱིད་ངོ་དེར་ཞལ་ཕག་ཚང་

བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ཅྱི་ཞྱིག་གྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་ན་འབས་བུའྱི་དུས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་སྐུའྱི་དངོས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་སྐུ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྱི་སྐུ་མྱིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་

གྲུབ་སེ། ཕལ་མོ་ཆེས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བར་དཀའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ལྷའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་གྱི་རྟོག་སྒོམ་གྱི་སྐུ་འདྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱིན་ཏེ། 

ལྷའྱི་རྣམ་པ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པའྱི་དུས་འདྱིར་གཙོ་བོ་བསྒོམ་པའྱི་སད་ཅྱིག་གང་

ལ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབོར་པས་གཙོ་བོ་བསྒོམ་པར་བེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་དང་པོ་

དེ་ལ་དེའྱི་དུས་སུ་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་བསྒོམ་པའྱི་ཤར་ལ་སོགས་པའྱི་ལྷ་རྣམས་

མེད་ཅྱིང་སད་ཅྱིག་དང་པོ་གང་ལ་ཤར་གྱི་ལྷ་སྒོམ་པར་བེད་པའྱི་སད་ཅྱིག་གྱི་དུས་

དེ་ལ་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པར་བསྒོམ་པའྱི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་མེད་དེ། གཙོ་བོ་སྒོམ་

པའྱི་བོ་དང་ཤར་གྱི་ལྷ་སྒོམ་པའྱི་བོ་སད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། གཙོ་བོ་སྒོམ་

པའྱི་བོ་འགགས་རེས་སུ་ཤར་གྱི་ལྷ་སྒོམ་པའྱི་བོ་སྐེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ལྷའྱི་རྣམ་

པ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྒོམས་པས་སྔ་ཕྱིའྱི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་བོ་ངོར་གྲུབ་པ་

མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ཏེ། གང་གྱི་ཚེ་སྔོན་པོའྱི་ཞལ་སྒོམ་པར་བེད་པ། ཅེས་པ་
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ནས། མ་སྐེས་པ་རྣམས་ནྱི་མ་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར། བདག་མེད་དེ་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་

དག་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེས་པའྱི་བར་དུ་ཅྱི་རྱིགས་པར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་པར་འདོད་པའྱི་རྣལ་འབོར་

པས་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་

ལྷའྱི་རྣམ་པ་ཙམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་སྒོམ་པ་མྱི་བ་བར་ངེས་དོན་གྱི་རྣལ་འབོར་

བསྒོམ་པར་བའོ། །གཙོ་བོར་སྒོམ་མྱི་སྒོམ་དང་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་མྱིན་གནད་གཅྱིག་

ལ་ལྷའྱི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་ཙམ་གྱི་བསྐེད་རྱིམ་འབས་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་གཙོ་

བོའྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་། དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱིན་པ་གཉྱིས་ཀང་གནད་གཅྱིག་གོ ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ། ཅེས་པ་

ནས། འདྱི་ལྟ་སེ་བསྒོམ་བའྱི་དོན་གནས་ཚོད་ལ་གྲུབ་པ་ལྟར་བསམ་པ་སེ་སྒོམ་པའྱི་

བོ་གྲུབ་པ་སེ་དེ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྱི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པ་སངས་ཤྱིང་རོགས་

རྱིམ་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་དབྱིངས་ཀྱི་སད་དོད་དྷཱ་ཏུ་ཁམས་

དང་རྒྱུ་ལ་འཇུག་གོ །ཁམས་དེ་མྱི་ཟད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཏེ། ཐུན་མོང་བ་བང་སེམས་

གསང་གནས་ལས་ཕྱིར་མྱི་ཟད་པ་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་མྱི་འགྱུར་བའོ། །རྒྱུ་མྱི་ཟད་

པ་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་དམ་པའྱི་རྱིགས་འད་ཟད་མྱི་ཤེས་

པ་སེ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའོ། ཞེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཚམས་སྦར་ཏེ་ལུང་དགོད་པ་དང་། ལུང་དོན་མཐུན་

པར་རོགས་རྱིམ་གྱི་ང་རྒྱལ་ཐོབ་པས་བཅོས་མའྱི་ང་རྒྱལ་སང་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་ང་རྒྱལ་ཡང་མྱི་བ་སེ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཞེ་ན། འོག་
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ནས་འཆད་པ་ལྟར་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་སོ། །དེའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བསོད་པ་དེ་ཉྱིད་ལས། ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་

པ། རྱིག་པ་ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་དང་ནྱི་རྐང་པ་ཐབས་བདེ་ཆེན་"ཉྱིས
1
་ཚོགས་

པར་ལྡན་པའྱི་བདེ་གཤེགས་འཇྱིག་རྟེན་རྱིག་པའྱི་གང་ཟག་མཆོག་སེ་སོང་གཟུགས་

ལ་བདག་གྱིར་ང་རྒྱལ་མྱི་འཛིན་པ་དང་བཏགས་ཆོས་ལ་ང་ཡྱི་བའྱི་ང་རྒྱལ་གསར་

དུ་འཛིན་མྱི་དགོས་པར་ང་རྒྱལ་དེ་དག་བརྟན་པོར་ཐོབ་པ། བསྐེད་རོགས་ཀྱི་བདེན་

པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་རྒྱུད་ལ་གནས་པས་བཅོས་མའྱི་རྟོག་སྒོམ་མྱི་བའོ། ཞེས་པ་སེ་དེ་

དག་གྱི་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་ཀྱི་གཞན་ རང་། དག །མའྱི་ལ་དུའྱི་དཔེས་ཉྱི་མ་

དཔལ་གྱི་བཤད་པ་འབེལ་མེད་མང་པོ་འགོད་པ་གོང་འོག་རྣམས་སུ་མྱི་བྱི་སེ། དུབ་

པ་ཙམ་ཞྱིག་སྙྱིང་པོར་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཙམ་གྱི་རྣམ་

པར་རྟོག་པའྱི་སྒོམ་པ་དང་རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་བཅོས་མའྱི་ང་རྒྱལ་

ཙམ་བསྒོམ་པ་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུའྱི་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུར་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་

རོགས་རྱིམ་གྱི་ང་རྒྱལ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པའྱི་རྣལ་འབོར་པར་མྱི་བའོ། །

གཉྱིས་པ་རྟོག་སྒོམ་གསུངས་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྱི་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། 

ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྱི་དོགས་པ་བཀོད་པ། ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ཙམ་

ཉྱི་ཚེ་བར་བསན་པ། ཉྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་ཀང་དེའྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་བསན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༨ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༣༨བ༤ན།  ཉྱིས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢བ༣ན།  གཉྱིས
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པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱི་མན་ཆད་ཀྱི་དོགས་པ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རྒོལ་བ་དངོས་སུ་ཡོད་

པ་མྱིན་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་མཛད་པས་ཁོང་ན་གནས་པ་བསུ་བ་མཛད་པའོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རྱིག་པས་ཐབས་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་

ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་དང་པོར་བསྲུང་བའྱི་ཅེས་པ་ནས། འགའ་ཞྱིག་

མངོན་པར་སེམས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེའྱི་བར་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྒོ་ལ་

སོགས་པ་དག་པར་བས་ནས་ཞེས་པ་རྨ་རྭ་གཉྱིས་ཀྱི་འགྱུར་སོགས་ལ་མེད་ཅྱིང་

མྱི་དགོས་སོ་ཞེས་ དོལ་སོགས། དང་། གཞན་ དོལ་འབང་། དག་མཆན་དཀྱུས་སུ་ཤོར་

རམ་ཟེར་བ་ནྱི་ཚོགས་ཞྱིང་གྱི་ཡྱི་གེ་དགོད་པ་དང་ཚོགས་ཞྱིང་གྱི་ལྷའྱི་བར་དུ་རྣམ་

ཐར་བསྒོམ་པ་དོན་ཐོབ་ལ་མེད་ཅྱིང་ལུགས་འདྱིའྱི་འཆྱི་བ་སྦོང་བེད་དང་ལུགས་

གཞན་གྱི་བར་དོ་སྦོང་བེད་སོགས་དོགས་པའྱི་སབས་འདྱིར་མྱི་འགོད་པར་ལྷའྱི་

རྣལ་འབོར་སོན་པར་འདུག་པས་རྒྱ་"དཔེའྱི
1
་མ་དག་པའོ། །ཧཱུཾ་ཡྱིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རོ་རེའྱི་སའོ་ཞེས་ཐབས་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་གསང་འདུས་སོགས་ལ་ལྷུན་པོ་

བསྐེད་པ་མེད་པའྱི་ས་ཕོགས་གསུངས་ནས། ཡང་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་

པ་ཅེས་སོགས་ཀྱིས་ལྷུན་པོའྱི་སེང་དུ་ཁང་བརྩེགས་དང་གུར་གྱི་སེང་དུ་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་གདམ་ང་ཅན་དུ་སྒྲུབ་ལེར་ཡང་གསུངས་པ་ལུགས་འདྱི་ལ་ཡྱིན་

གྱི་ལུགས་གཞན་དང་རྒྱུད་སེ་གཞན་དུ་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༠ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༥༨བ༦ན།  དཔེའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༩བ༦ན།  དཔེ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བསྐེད་པ་མྱི་གསལ་ལོ། །དེ་ཡང་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནས་ཚོགས་ཞྱིང་ལ་མཆོད་

དེ་སོང་ཉྱིད་བསྒོམས་པའྱི་རེས་སུ་རོ་རེའྱི་ས་བསྐེད་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་པ་

གསུངས་ཀྱི་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་སྦོང་བེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གཞན་དང་རྱིགས་བདག་

གྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཡན་ཆད་ལས་ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་སོགས་ཀང་འདྱིར་མ་བྱུང་

བས་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་དོགས་གཅོད་མ་ཡྱིན་གྱི་ལྷའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཙམ་གསུངས་པའྱི་

དོགས་གཅོད་དུ་ལན་གྱིས་ཀང་ཤེས་མོད། སྔ་མ་ དོལ་སོགས། དག་གསུང་རབ་བརླྱིང་

པོའྱི་དོན་ཞྱིབ་ཏུ་མྱི་དཔོད་པར་བསྐེད་རྱིམ་གསུངས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་བདེན་

ཏེ། བསྐེད་རྱིམ་རོགས་རྱིམ་མ་ཡྱིན་པར་ཉྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་རྩོད་ལན་

འདྱི་དག་གྱི་དོན་དུ་རློམ་ཞྱིང་དེ་ཉྱིད་པདྨ་དཀར་པོའྱི་དགོངས་པར་ཡང་འདོད་པ་ནྱི་

གཟུ་ལུམས་ཆེན་པོའ།ོ །དོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་འབེལ་ནྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་མཚན་

མ་དང་ང་རྒྱལ་སྒོམ་པ་རོགས་རྱིམ་མྱིན་པ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་

རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་ན་དེ་དག་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་བ་སེ། ཚིག་

དོན་ལྷག་མ་གོ་ས་བའྱི་ལུགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཉྱི་ཚེ་བའྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བསན་པ། དེ་རོགས་རྱིམ་མྱིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ལན་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་གསུངས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་བདེན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྱིད་དེ་གནས་ཚོད་རྱིག་པས་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་བསྐེད་རྱིམ་

གྱི་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་བསྒྲུབ་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་དང་དོན་ལྷའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་སོ། །གང་ལ་ན་དོན་དམ་

པའྱི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་མེད་པ་བྱིས་པའྱི་བོ་ཅན་ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་

ལ་བརྩོན་འགྲུས་དམན་པ་དོན་དམ་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པ་ལ་གཙོ་བོར་

ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་མྱི་བེད་པ་ཟབ་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སོང་

གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཚེ་འདྱིར་བསྐེད་མྱི་ནུས་ཞེས་སེམས་

སྐྲག་པ་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་མངོན་པར་དགའ་བ། དབང་

པོ་ཡུལ་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པའྱི་འཛག་བདེ་ལ་ཆགས་པ་རལ་གྲྱི་དང་རྱི་ལུ་དང་

མྱིག་སན་དང་བཅུད་ཀྱི་དབང་པོ་བདུད་རྩྱིའྱི་འབས་བུ་སེ་ཟོས་པས་འཆྱི་མེད་སེར་

བ་དང་གྲུབ་པའྱི་དངུལ་ཆུ་སྒྲུབ་པ་བཅུད་ལེན་དང་ལ་སོགས་པ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་

དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་རྟེན་དང་བརྟེན་

པར་བཅས་པ་བརྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་བས་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས། ལས་དང་

ཡེ་རྒྱ་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་འཛག་བདེའྱི་སྤོད་ཡུལ་

ཞྱི་སོགས་ཉྱི་ཚེ་བ་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་སོགས་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་དོན་བེད་ནུས་པ་ལྷའྱི་སྒྲུབ་

ཐབས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཉྱི་ཚེ་བ་ཙམ་གྱི་དོན་བེད་ནུས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་གསུང་གྱིས་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་ཙམ་བསན་པའྱི་དོན་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་

པའྱི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་"པའྱི
1
་རོགས་རྱིམ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༡ན༢ན།  པའྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༦༠ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠བ༡ན།  པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོན་ཀང་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་དོན་བེད་ནུས་པ། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་བལྟ་བར་བའོ། ཞེས་པའྱི་

བར་གྱིས་རོ་བ་ནྱི་ཁབ་ལེན་ལ་སོགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་དཀར་པོའྱི་བསམ་གཏན་ཞྱི་བའྱི་ལྷའྱི་གཟུགས་དཀར་པོ་

སྒོམ་པ་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་ལས་གཙོ་བོར་བེད་ཀྱི་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་

མྱི་བེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ཏེ་ནག་པོའྱི་བསམ་གཏན་དག་པོའྱི་གཟུགས་ནྱི་ཅེས་

པ་ནས། གང་ཞྱིག་རེངས་པར་བེད་པ་དེ་ནྱི་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པ་མྱི་བེད་དོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ལ་དཔྲལ་བར་དཀར་པོའྱི་བསམ་གཏན་ནྱི་དཔྲལ་བར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་

ཝཾ་ཡྱིག་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བ་དགོས་སམ་བརྟག་གོ །ནག་པོའྱི་བསམ་གཏན་

ནྱི་དུག་འཇུག་པར་བེད་དོ། ཅེས་པ་ལ། སཾ་ཀྲ་མ་ཎཾ་ཞེས་པ་འཇུག་པའམ་གནོད་

པའམ་འཕོ་བ་རྣམས་ལ་འཇུག་ དོལ་སོགས་ཟེར། གོ །འདྱི་དང་འོག་མ་སྔགས་གྲུབ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། འདྱི་བསྒོམ་པ་དང་རས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ་འོག་མ་

སྔགས་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་

ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་"པ
1
་ཅེས་པ་ནས། རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གྲུབ་པ་ཡང་ངོ་

སེ་གྲུབ་པ་དེ་དག་ཐོབ་པ་ཙམ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་བ་བ་བེད་མྱི་ནུས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༡ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༡༦༠བ༢ན།  པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠བ༦ན།  ཟེར་བ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་འབས་བུ་ལས་བརྩམས་པའྱི་རྩོད་ལན་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག་སྤྱི་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཐུགས་ལ་ལོག་རྟོག་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྔགས་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་

པ་དགག་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་

རྒྱས་སུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྔགས་ཞྱི་སོགས་གཅྱིག་ཀང་བེད་པ་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་ན། ཅེས་

པ་ནས། ཇྱི་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་སྔགས་གྲུབ་པ་ཉྱི་ཚེ་བར་འགྱུར་ཞེས་འདྱིར་

འགའ་ཞྱིག་སེམས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྔགས་གྲུབ་པ་ངོས་བཟུང་ནས་དེས་དེ་བདེ་ཆེན་མྱི་

བསྐེད་པར་བསན་པ། སྔགས་གྲུབ་ཀང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་དང་གསུང་མ་གྲུབ་པར་བསན་

པ། དེའྱི་ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་རྱིགས་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་སྔགས་ཞྱི་བའྱི་ལས་བེད་པ་

གཅྱིག་ཀང་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་ན་དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཐམས་

ཅད་བེད་པ་འདྱི་ནྱི་དེ་ལྟར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ལས་སོ་སོ་

ལ་བ་བའྱི་དབེ་བ་སོ་སོ་བ་ཡོད་པ་ལས་སོ། །འདྱིར་སྔགས་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཅེས་པ་

ནས། ཉྱི་ཚེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡོན་ཏན་མེད་དོ། ཅེས་

པའྱི་བར་རྣམས་གོ་ས་ལ། རྨོངས་རེངས་ཀྱི་བ་བ་གོ་ལྡོག་འདྱི་ཤོང་འགྱུར་འདྱིའྱི་

རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་སེ་རྒྱ་དཔེ་གཞན་ལ་གོ་མ་ལོག་པར་སང་ངོ་། ཞེས་ཁ་ དོལ་ཕོགས། 

ཅྱིག་ཟེར་རོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོ། ཞེས་པ་ནས། དོན་བེད་པར་

མྱི་ནུས་ཏེ་ཉྱི་ཚེ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཤྱིན་ཏུ་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་ལ་

གཉྱིས། མཚན་བརོད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དགོད་པ་དང་། སྔགས་དང་ཟད་པར་

གྲུབ་པ་གཉྱིས་ཀ་ཉྱི་ཚེ་བར་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི་ཅེས་པ་

ནས། བསོད་སྙོམས་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་རྒྱུ་རུ་གཤེགས། ཞེས་སོ། །མཚན་བརོད་ཀྱི་

ལུང་དོན་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསན་བའྱི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དེ་

ནས་རྐང་པ་དྲུག་གྱིས་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་། དེ་ནས་རྐང་པ་བཞྱིས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཏན་ལ་འབེབས་སོ། །ལུང་འདྱིའྱི་འཆད་ རང་དོལ་སོགས། པ་པོ་

དག་གྱིས་ས་ཚོགས་ཞྱིག་བཤད་མོད། ཡྱིད་བརྟན་མྱི་སང་ལ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

སྒེག་པའྱི་རོ་རེས། ཡང་དག་བདག་མེད་ནྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པ་

དང་། དེ་ཉྱིད་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་སེ། ཡྱི་གེ་མེད་ནྱི་གཞན་དང་གཞན་

མ་ཡྱིན་པ་དང་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི་"བཟད
1
་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོང་པ་ཉྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་

དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་རང་བཞྱིན་སོང་པ་ཉྱིད་དེ་དེ་གཙོ་བོར་སྨྲ་བས་ན་སྨྲ་བའྱི་

ཁྱུ་མཆོག་སེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བས་ན་ཟབ་ཅྱིང་སྤྲུལ་པ་ས་ཚོགས་སོན་པས་

རྒྱ་ཆེ་བ་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒ་སྒོགས་པས་མུ་སེགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཟྱིལ་གྱིས་

གནོན་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགའ་ལྡན་ནས་ཆོས་ཀྱི་དུང་བུས་ཏེ་འཛམ་བུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༢ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༡བ༥ན།  བཟད    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥བ༥ན།  ཟད
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གླྱིང་དུ་འཕོས་པ་ན་དུང་གྱི་སྒ་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་ཐོས་པ་དང་ལྡན་

པ་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་ན་ཆོས་ཉན་པ་དག་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་གཎྜྱིའྱི་

སྒ་འབྱིན་པ་ནྱི་སྒ་བོ་ཆེའོ། །སྲྱིད་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་པོ་དེས་

ཕོགས་བཅུར་ཆོས་ཀྱི་ར་བོ་ཆེ་སྒོག་པར་མཛད་དོ། །གཟུགས་མེད་ནྱི་ཆོས་སྐུ་དང་

གཟུགས་བཟང་དམ་པ་ནྱི་ལོངས་སྐུ་དང་ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ནྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

ཡྱིད་ལས་སྐེས་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའོ། །གདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་གཟུགས་རྣམས་

སང་བའྱི་དཔལ་དང་། གཟུགས་བརན་མ་ལུས་འཆང་བ་སེ་འཛིན་པའོ། ཞེས་སྔགས་

དོན་རྣམས་གཟྱིགས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ་ལས་དོན་གྱི་གཙོ་བོ་བསྡུས་ནས་

བཀོད་པ་སེ་འདྱིར་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦར་རོ། །བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ནྱི། འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པར་བཤད་ཟྱིན་པས་དེར་

བལྟ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སྐུ་དང་གསུང་ཅེས་པ་ནས། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་དོན་བ་བར་ནུས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་རྣམས་ཀྱིས་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ཡང་ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་སོང་པ་ནམ་མཁའྱི་

ཟད་པར་ཇྱི་སྲྱིད་པར་ཟད་པར་སོ་སོ་ལ་ཡང་རྱིག་པར་བའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བས་མངོན་དུ་བེད་པར་གསུངས་པའྱི་ཟད་པར་འདྱི་རྣམས་ནྱི་སེ་བདུན་མཛད་པས། 

མྱི་གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་གནས་ལ་མ་

གྲུབ་ཀང་ཡྱིད་ངོར་སང་བ་མཐའ་དག་ས་དང་ཆུས་ཁབ་པར་སྤོ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་
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བའྱི། བསམ་གཏན་དང་པོ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཟད་པར་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟད་པར་

འདྱིར་བཤད་པ་རྣམས་མངོན་དུ་བེད་པ་པོ་ཉན་རང་ཡྱིན་པར་འོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་སྔགས་དང་ཟད་པར་འདྱི་དག་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའྱི་བ་བ་ལྟར་གཅྱིག་གྲུབ་ན་གཞན་དེ་གྲུབ་པས་མ་ཁབ་པ་ཉྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

ཏེ། དེ་དག་རྣམས་རྒྱུ་སོ་སོས་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། འབེལ་དགོད་པ། དོགས་པ་བསུ་བ། ལན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་བསྐེད་རྱིམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཅན་གང་ཞྱིག་

འདུས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་བར་བེད་པ་དེས་ནྱི་འབས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་ལ་

སོགས་པ་སྤོ་བར་མྱི་ནུས་སོ། །གང་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་མོས་པ་ཡྱིད་བེད་ཙམ་གྱིས་

སྤོ་བར་བེད་པ་དེས་ནྱི་འབས་དུས་ཀྱི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ་སྤོ་

བ་པོ་བསྐེད་རྱིམ་པས་སྤོས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉྱི་ཚེ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཅྱི་སེ་འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་མངོན་སུམ་དུ་བས་

པར་གྱུར་ནས་གཟུང་རྣམ་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་

སུམ་དུ་ཤར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཁམས་གསུམ་པོ་ནྱི་སབས་

འདྱི་དག་ཏུ་ཡོད་དེ། ལམ་དང་འབས་བུའྱི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་དང་དེའྱི་སྦང་

གཞྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་མོ། །དེ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་འཁོར་ལོ་མཐའ་དག་གྱི་

གཟུང་རྣམ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འད་བའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་ཁམས་གསུམ་པ་སྦོང་བེད་ཀྱི་ལྷ་

དང་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་
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ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ན་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་

ནོ། ཞེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའོ། །ཕྱི་རོལ་ན་

ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ ཕོགས་སག་སག་འབང་། ཅྱིག །སེམས་ལས་གཞན་

ན་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆོས་ཅན། སེམས་ལས་

གཞན་ན་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཅེས་པས་ཀང་ཁེགས་

པས་འགྲེལ་ཆེན་མཛད་པའྱི་ཕོགས་སྔ་མའྱི་དོན་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །འདྱིའྱི་དོགས་པ་

དང་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་བྱི་ཤྭ་མྱི་ཏ་དང་རྱིག་སྔགས་འཆང་བའྱི་སོབ་

དཔོན་གཞོན་ནུའྱི་སེ་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྱིས་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པ་

གཉྱིས་དོན་མྱི་གཅྱིག་སེ། འདྱིས་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་སངས་རྒྱས་དངོས་

སུ་འདོད་ལ་ཕྱི་མས་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་རྒྱུར་སོང་བ་ལས་དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཞྱིག་ཡོད་པར་འདོད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མཐའ་དཔད་པ་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའྱི་དོན་ལ། 

ཕལ་ཆེར་མྱི་སྨྲ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་ལ། ཁ་ སག ། ཅྱིག་མོས་པ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་

ཞེས་དང་། གཞན་དག་འདུན་པ་བཏང་སེ་གོམས་པ་ལས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་

མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་ཞེས་སྨྲ་མོད་མ་སྨྲས་པ་དང་ཁད་ཅྱི་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། །རྒྱུད་

སེ་གཞན་ལས་བསྐེད་རྱིམ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚད་རེག་མཐོང་གྱི་མཚན་མ་རེད་པ་ལ་

བཤད་པ་དང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་དང་ཨ་བྷ་ཡ་ཀ་རས་

ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པར་བབས་པའྱི་ཕོགས་ཏེ་བསྐེད་རྱིམ་མཐོན་པོར་བཤད་པ་དང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འདྱི་དོན་གཅྱིག་ལ། དེ་ཡང་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གོམས་ཏེ་གསལ་བར་སང་

བའྱི་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་བརྟན་པོ་རེད་པ་དང་བཅོས་མྱིན་གྱི་ང་རྒྱལ་འཕོས་པ་དང་། 

ཕ་མོ་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་ཞྱི་གནས་འགྲུབ་པས་དེའྱི་ཚེ་འདོད་ཉོན་མངོན་འགྱུར་བ་མྱི་

སྐེ་བ་སོགས་འདྱི་དག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་ཁད་ཆོས་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་

རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམས་པ་དེ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པར་གཟུང་ནས་

དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་འཁྲུལ་བའོ། །དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་བའྱི་དོན་ནྱི། 

འདུས་པའྱི་རྩ་རྒྱུད་གསུང་བ་ན་སོན་པས་ཆགས་བལ་གྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པ་སངས་ཏེ་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ཆེན་པོའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས་གཟུངས་དཀྱིལ་སྤྲུལ་པ་ལྟ་

བུ་ལ་བ་སེ། ལན་གྱི་སབས་སུ་འདུས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་བ་དེས་འཁོར་ལོ་སོམ་

པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤོ་ནུས་ན་སྐུ་བཞྱི་ཐོབ་དགོས་སོ་ཞེས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན་ཕོགས་སྔ་མའྱི་དོན་འཆད་པ་འཁྲུལ་རྒྱུའྱི་ངོས་ནས་བཤད་ལ། འདྱིར་འཁྲུལ་བ་

འབས་བུའྱི་ངོས་ནས་བཤད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མྱིན་པར་

བསན་པ། བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྲུབ་པས་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བསན་པ། 

བསྐེད་རྱིམ་གྲུབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྲུབ་པ་སྐུ་བཞྱི་དང་མྱི་ལྡན་པར་བསན་པ། སངས་རྒྱས་

མྱིན་པའྱི་ཉན་རང་དང་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་གནོད་པ་བསན་པ། བསྐེད་རྱིམ་

ཙམ་གྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་མ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བ་བ་འདྱིར་གལ་ཏེ་ཟད་པར་གྱི་ཁམས་སམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དཀྱིལ་འཁོར། ཅེས་པ་ནས། ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་ཞེས་བ་བར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ། ཟད་པར་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཀང་སྐུ་བཞྱི་

དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བས་ན་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་སེ་འགྱུར་བས་མ་ཁབ་སེ། དེ་མངོན་

སུམ་དུ་བས་པའྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འམ་གྱི་

སྒས་འོག་མ་སྡུད་དོ། །ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་མངོན་སུམ་དུ་བས་ན་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྱིང་སེ་འགྱུར་བས་མ་ཁབ་སེ། 

དེ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའྱི་གྲུབ་པ་ཉྱིད་ཅེས་བ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་

བས་པའྱི་གྲུབ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་ཐེག་པ་གསུམ་ཐུན་མོང་བའྱི་ལུགས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་གསུང་ཐོས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཅྱིག་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྱི་

འགའ་ཡང་མེད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་སོགས་

ལན་གཉྱིས་སོས་པའྱི་སྔ་མ་དཔེ་དང་ཕྱི་མ་དོན་ཡྱིན་ལ། ཐལ་བའྱི་དབང་པོ་ནྱི་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཕག་ན་རོ་རེས་བཏུལ་བ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་རོ་རེ་

རྩེ་མོ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་སོ། །འགའ་ ས་ཞལ། ཞྱིག་ཡོ་ག་དང་བ་མེད་ཀྱི་མཛད་

པའྱི་སབས་སུ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ལ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྒོམ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་འདྱིའྱི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གྱིས་དངོས་སུ་བཀག་པ་མྱིན་ཀང་རྱིགས་པ་སོབས་

མཚུངས་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྲུབ་པས་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་

བསན་པ་ལ་གཉྱིས། དམ་བཅའ་དགོད་པ། སྒྲུབ་བེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འོན་

ཀང་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་རལ་གྲྱི་རྱི་ལུ་དང་ཅེས་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་

པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་ནྱི་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཁ་ རང་། ཅྱིག །དེའྱི་ཚེ་དགོས་པ་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་

པའྱི་གྲུབ་པ་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རང་གྱི་རལ་གྲྱི་སོགས་པའྱི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་གཞུང་ལ་རབ་ཏུ་སོན་པར་བེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བེད་པའྱི་དོན་དུ་མྱི་སོན་པ་ཅྱི་"ཡྱིན
1
་ཟེར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ནྱི་

མདོ་སེ་ཟ་མ་ཏོག་གྱི་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་འདོད་དོ། །གཞན་ དོལ་དོལ་འབང་། དག་

རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་རྣམས་འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རང་གྱི་

གཞུང་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་སོན་པར་བེད་ཅེས་ཟེར་རོ། །

ཡང་ཁ་ སག་འབང་། ཅྱིག །རལ་གྲྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་འདྱིར་ཐུན་

མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བོ་ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རང་གྱི་གཞུང་ལ་འགལ་བ་རབ་

ཏུ་སོན་པར་བེད་པ་ཅྱི་ཞེས་སྨྲའོ། །ལུགས་དང་པོ་སྨྲ་བ་པོའྱི་ཞེ་འདོད་བརྟགས་ན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ཀ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གསུངས་པ་ལས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤ན༤ན།  ཡྱིན    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༦༤བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༤བ༤ན།  ཞེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གསུངས་པ་འདོར་བ་ཅྱི་

སེ་མྱི་རྱིགས་སོ། །གལ་ཏེ་མ་དོར་ན་དེ་དག་གྱི་དོན་ཉམས་སུ་བང་དགོས་པ་ལས་

མ་བངས་པས་སོ། ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་གྱི་གཞན་དུ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་

རོ། །ལུགས་བར་པ་ནྱི་གྱི་ནའོ། །ལུགས་ཕྱི་མའྱི་བསམ་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

གསུང་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྐེད་རྱིམ་དེ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གྱི་

དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཟེར་འདོད་པ་འད་སེ། དེ་

ལྟ་ན་སྔ་མ་གཉྱིས་ལས་ཅུང་དག་གོ །དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའྱི་སོབས་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྱིད་དུ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་དེའྱི་ཚེ་དགོས་པ་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གྲུབ་

པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་པ་རྣམས་འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གྱི་སོན་པར་འདོད་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་གསུང་རང་གྱི་གཞུང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྒྲུབ་བེད་

དུ་ཁས་བངས་ནས་རབ་ཏུ་སོན་པར་བེད་པ་ཅྱི་སེ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། བསྐེད་རྱིམ་པ་

རང་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་བཀའ་ལུང་རྣམ་དག་ཏུ་མྱི་འདོད་པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུད་ཕྱི་

མར་སྐུ་གསུམ་ལ་བསོད་པ་དངས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་སོན་པར་ཁས་བངས་

ནས་སྒྲུབ་བེད་དུ་དངས་པ་མྱིན་པས་དེ་འད་བས་མ་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཡང་ན་འཇམ་

དབངས་གྲགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་འདྱི་སྡུད་པ་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་རོ་རེ་འཆང་གྱི་ས་

བརེས་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་མ་འོངས་པ་ལུང་བསན་པའྱི་དབང་དུ་

མཛད་པའོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། ལུང་དང་བ། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྲུབ་པ་ཀུན་མཁེན་སེར་བེད་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ། 

བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་ལ་མངོན་ཤེས་དྲུག་ནས་ཤེས་རབ་ཡོངས་དག་གྱི་བར་མ་ཚང་བར་

བསན་པ། བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་པ་རྨོངས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ཙམ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ། །གཉྱིས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་བས་ཞེས་པ་ནས། 

སོང་པ་ཉྱིད་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་གནས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་ཡོངས་

སུ་དག་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

རོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་མཁེན་པའྱི་སོབས་ལ་རྨ་རྭ་རྣམས་ཀྱིས་

འཆྱི་འཕོ་དང་སྐེ་བ་མཁེན་པའྱི་སོབས་ཞེས་བསྒྱུར་ལ་ས་བཅུ་གཉྱིས་པོ་འདྱི་དག་

ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སོབ་པའྱི་ས་རྣམས་དང་སྦར་ནས་ཚད་འཇོག་གྱི་བཤད་པ་ས་ཚོགས་

བེད་པ་ནྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ལས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་

གོ །མྱིང་འདོགས་འདྱི་དང་མཐུན་པར་རོ་རེ་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད་དུ་ཚིགས་སུ་

བཅད་དེ་གསུངས་ལ། དོན་ནྱི་རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྱིས་དང་རྟེན་འབེལ་

བཅུ་གཉྱིས་དགག་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་པའྱི་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་གསུངས་

པ་སེ་འདྱིའྱི་སབས་དང་ཡང་སྦོར་རོ། །སོབས་བཅུའྱི་ངོས་འཛིན་སོགས་མཚན་ཉྱིད་

ཐེག་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པས་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་ལ་ཡྱིད་ངོར་སང་བ་ཙམ་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་
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དང་གྲངས་དང་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་དབྱིབས་དང་ཕག་མཚན་སོགས་བདེན་འཛིན་

དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའམ་རྫུ་འཕྲུལ་སྤོ་བའྱི་ཕྱིར། ཅེས་པ་ནས། ཤྱིན་ཏུ་རྨད་

དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པོ་སེ་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་

སྡུག་བསྔལ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་སྡུག་

བསྔལ་ཞྱི་བ་དང་བདེན་པ་གསུམ་གྱི་ཐ་ལམ་བདེན་གྱིས་ཀུན་འབྱུང་སེལ་བ་ཆོས་

ཕུང་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་མཐའ་ཡས་པའོ། །ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གྱི་གྲོལ་བ་གསུམ་ཐོབ་

ཅྱིང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་ཤེས་བ་དང་སྙོམས་འཇུག་གྱི་

སྒྱིབ་པ་ལྔ་པོ་ཀུན་ལས་ངེས་པར་གྲོལ་ལ་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བ་མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་དེ་

ཉྱིད་ལ་གནས་པའོ། ཞེས་སྔགས་དོན་རྣམ་གཟྱིགས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་སེ་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་སབས་དང་ཡང་འགྲྱིག་གོ ། 

གསུམ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ། །

གཉྱིས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཐུགས་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་དང་། ཐུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ལ་

ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྐུའྱི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་

པ་དང་། སྐུའྱི་རྒྱུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་

གྱི་ལུས་གདོད་མ་ནས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར་འདོད་པ་དགག །སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་དྱི་མ་

སྦངས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་འདོད་པ་དགག །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐེ་འཆྱི་ཅན་དུ་
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འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས་ལས། དོགས་པ་དགོད་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་རྒྱུད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་ཞེས་པ་ནས། སྤྲུལ་པའྱི་

སྐུའོ་ཞེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་འདྱིར་

ཤོང་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ། གཏྱི་མུག་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་འབྱུང་བའྱི་རོ་རེ་ཅེས་

པ་རྭ་འགྱུར་སོགས་ལ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དགོས་སོ། །བོད་འདྱིར་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་འདོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་ དོལ་ཕོགས། དང་། ཁ་ ས་

ཞལ། ཅྱིག་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་རྣམ་སང་ཡྱིན་ཀང་དེའྱི་དྱི་མ་དག་བེད་དུ་ལུས་དཀྱིལ་

སྒོམ་དགོས་སོ། ཞེས་མུན་སྤྲུལ་སྨྲ་བ་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ནྱི་འདྱིའྱི་ཕོགས་

སྔ་མ་གྲྭ་མ་ཉམས་པར་འོངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལན་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ལུང་དང་སྦར་ཏེ་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་རྨོངས་པ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། 

ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་འཁོར་བར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོའྱི་

བར་ཕལ་ཆེ་བ་དག་གོ་ས་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་

པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྔོན་

དུ་སེ་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་

ཞེས་པའྱི་ཐལ་ངག་འདྱིས་གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མྱིན་པར་འདོད་པ་དང་། ཚད་

བསལ་གྱི་ཐལ་བ་འཕངས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་

པར་འདོད་པ་ཟུར་ཕྱིན་པར་བཀག་གོ །དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་ཞེས་གསུངས་
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པས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་སྐོན་མེད་

དོ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་བར་ནུས་པ་མྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་

གྱི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྱི་དོན་མྱིན་ཏེ། ཐལ་བ་དང་པོ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་

འཁོར་བར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའྱི་དོན་སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་

དམ་པར་འཁོར་བར་གནས་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལུང་དངས་པ་

ཡང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །འདྱི་ནྱི་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་ཞེས་པ་གཉྱིས་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་

ལུང་བསན་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ཚད་མ་སེ་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་

བསལ་བའྱི་དོན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཚན་ཡང་ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་གྱི་

ལུས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར་མྱི་འགྱུར་རོའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི་ལེའུ་དང་པོའྱི་

འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏེ་འདྱིར་ཡང་དན་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བསྒོམས་

པས་ལུས་ཀྱི་དྱི་མ་སྦོང་བར་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སྒོམ་པ་ཙམ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐ་

མལ་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་ཇེ་བཟང་དུ་སོང་

བ་ལས་འབས་དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་ན་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཉྱིད་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུངས་པ་མྱིན་ནམ་ཞེས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་

འདྱིའྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱི་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཡང་བཟང་ངན་མ་གཏོགས་

ད་ལྟའྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡང་མ་དོར་བ་དང་། ལམ་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པའོ། །ཕྱི་མའྱི་འདོད་ཚུལ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་གྱི་བྱི་ཤྭ་མྱི་ཏ་སོགས་ཀྱི་འདོད་པ་

དང་དོན་གཅྱིག་གོ །རང་གྱི་ལུགས་ལ་ཡང་གཞྱིའྱི་ཆོས་གཅྱིག་གྱི་དྱི་མའྱི་ཆ་སྦངས་

ཏེ་ངོ་བོའྱི་ཆ་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ལས་འབས་བུའྱི་ཆོས་རྣམས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་

བཤང་གཅྱི་དང་ཐོགས་བཅས་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་ཆ་ཤས་དང་ལྡན་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་

རྱིགས་རྒྱུན་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་འཚང་རྒྱ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ས་བཅུ་པ་ཚུན་ཆད་དུ་འགྲོ་ཞྱིང་ལུས་

ཙམ་དང་མྱིང་བཞྱིའྱི་ཕུང་པོའྱི་ངོ་བོའྱི་རྱིགས་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཡང་འགྲོ་སེ་

དཔེར་ན་དངུལ་ཆུས་རེག་པའྱི་ལྕགས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་གསར་དུ་འགྲོ་བ་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། ལུང་དང་སྦར་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་

བརོད་པར་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་བསྐེད་རྱིམ་གོམས་པའྱི་དབང་ཙམ་གྱིས་ཕུང་པོ་དང་

ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་འད་རྣམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། གང་གྱི་ཕྱིར་བསོད་ནམས་ཀྱི་

ཚོགས་བསྐེད་རྱིམ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རོགས་རྱིམ་གཉྱིས་ཀ་དགོས་པ་ལས་

ཕྱི་མ་བསྒོམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཉྱིད་འཆད་པ་ནྱི། འདྱིར་གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། 

བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་མེད་པའྱི་ཕྱིར། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  890  

གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཅེས་པ་ནས། བསོད་ནམས་དང་

ལྡན་པ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་པ་སེ་དེའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་

ཤེས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་འབྱུང་གནས་ཆེན་པོ་རོགས་རྱིམ་སེ་བདེ་སོང་གྱི་ཡེ་

ཤེས་ལྡན་པ་དེས་ཡོད་པ་རྟེན་འབྱུང་དང་བདེན་པར་མེད་པ་འགལ་མེད་དུ་འཇོག་

ཤེས་ལ། ཚོགས་གཉྱིས་ཚང་བར་ཚོགས་ནྱི་བསགས་པ་པོ་གང་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བའོ། ཞེས་པ་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། གོམས་པའྱི་དབང་

གྱིས་སངས་རྒྱས་སུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་དོགས་པ་དགོད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་བསྐེད་རྱིམ་

གྱི་གཟུགས་ཀྱི་སེ་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་བསྒོམ་པ་གཉྱིས་ཀ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་སྒོམ་

ཡྱིན་ཅྱིང་། དེའྱི་སྦང་གཞྱི་ལུས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་མྱི་འགྱུར་ལ་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཙམ་ལས་རྣལ་འབོར་པ་སངས་རྒྱས་སུ་མྱི་འགྱུར་

ན་དེའྱི་ཚེ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་སང་དུ་སྒོམ་པ་ལྟ་བུ་ལུས་འདྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་འཁོར་ལོའྱི་"ལྷའྱི
1
་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྦང་བར་བའོ། ཞེས་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་ལ་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའོ། །ཚེ་གཅྱིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་གྱི་ཚེ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གྱི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་རགས་པ་དང་ཕ་བའྱི་ལུས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་དང་

རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྔ་མ་འགོག་པ་ནྱི་འདྱི་ནས་བཟུང་སེ་འོག་ཏུ་བེམ་པོའྱི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༦༨བ༡ན།  ལྷའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༨ན༦ན།  ལྷ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མེད་པར་བེམ་པོ་མྱིན་པའྱི་སང་བ་འབྱུང་བ་བརྒལ་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

སོགས་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་བེད་ཚུལ་ལ་ཡང་ལུས་སྤྱི་ཙམ་དང་མྱིང་"བཞྱིའྱི
1
་ཕུང་པོས་

སོང་གཟུགས་འགྲུབ་པ་ནས་བཟུང་སེ་ས་བཅུ་པ་བར་དུ་རྒྱུར་བས་ནས་འགྲོ་ཚུལ་

བཤད་ཟྱིན་ལ། འདྱིའྱི་དོགས་པ་པོའྱི་བསམ་པ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གོམས་མ་གོམས་

ཀྱི་ཁད་པར་ཙམ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་

ཡང་རྒྱུ་དང་སྒྲུབ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་བེད་དོ་སྙམ་པའོ། །དོགས་པའྱི་སབས་སུ་ལུས་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་བསྒོམས་པས་སྦོང་བར་གསུངས་པ་དྱིས་པའྱི་ལན་དུ་

བུད་མེད་ཀྱི་དབང་པོ་ལ་པདྨའྱི་སྒས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ལན་བཏབ་པ་དཔད་

དཀའ་བའྱི་གནས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལན་ལ་གཉྱིས། གཞྱི་དུས་ཀྱི་ལུས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ལྡོག་པར་བསན་པ། གཞྱི་དུས་ཀྱི་ལུས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་

གཞྱི་མྱིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་ལུས་བསྐེད་རྱིམ་གྱིས་སྦངས་

པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་བདེན་ཏེ། འོན་ཀང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པས་དམ་ཚིག་གྱི་སད་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་རྣམ་

པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་བཏགས་ནས་རབ་ཏུ་བསན་གྱི། སེ་བདུན་

མཛད་པས། གང་ལ་གྲགས་པས་སྒ་བཀོད་པ། དེ་དངོས། ཞེས་པ་ལྟར་ལྟོ་ལྡྱིར་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༦༨བ༤ན།  བཞྱིའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༨བ༢ན།  གཞྱིའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལ་བུམ་པའྱི་སྒ་འདོད་རྒྱལ་བས་དངོས་མྱིང་དུ་སྦར་ན་རྒན་པོ་བར་བང་དང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བར་ལ་གྲགས་པའྱི་སམ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒ་བཞྱིན་དུ། སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པའྱི་

དངོས་མྱིང་གྱི་བརོད་བ་རོད་བེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་དབང་

པོ་པདྨ་དང་། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་བདུད་རྩྱི་ལྔ་པོ་

རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གྱི་མྱིང་དུ་གསུངས་ཏེ། དོན་དམ་པ་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་ལ་

འཇུག་པའྱི་དངོས་མྱིང་གྱི་རྱིགས་པས་"བཤང་བ
1
་སོགས་ནྱི་རྣམ་སང་སོགས་ཀྱི་ལྷ་

མ་ཡྱིན་ནོ། །དོགས་པའྱི་ལན་དུ་འགྲོ་ཚུལ་ཡང་གཞྱི་དུས་དང་ཁ་དོག་དྱི་རོ་སོགས་

འད་བའྱི་"བཤང་བའྱི
2
་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཡོད་པ་ལ་རྣམ་སང་

མཚན་ཉྱིད་པར་བས་པ་མྱིན་པས་"བཤང་བ
3
་སོགས་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་གསུམ་ཚང་བའྱི་དབང་གྱིས་"བཤང་བ
4
་ལ་རྣམ་སང་དུ་

བཏགས་ནས་བཞག་པའོ། །

ཆོས་གསུམ་པོ་ནྱི་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བཤང་བའྱི་སེང་ན་རྣམ་

སང་གྱི་ས་བོན་གྱི་ཆ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལ�་ལས་དྱི་ཆེན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩ན༥ན།  བཤང་བ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༩ན༢ན།  བཤད་པ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧ན༧ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༩ན༢ན།  བཤད་པའྱི  *བཤང་བའྱི    
སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩ན༥ན།  བཤང་བའྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༩ན༣ན།  བཤད་པ  *བཤང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩ན༦ན།  བཤང་བ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༡ན།  བཤད་པ  *བཤང་བ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ 
ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༩ན༤ན།  བཤང་བ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  893  

"ལ�ས
1
་མཚན་པར་བསྐེད་ནས་སྦངས་རྟོགས་"སྦར

2
་བ་བདུད་རྩྱིར་བས་ནས་རང་

དང་ལྷ་མཆོད་པ་སོགས་བ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་རུལ་

པའྱི་ལུས་དྱི་ཆེན་པོ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྣམ་སང་གྱི་ལྷའྱི་སྐུར་བརོད་པར་མྱི་

ནུས་ཏེ། རྣམ་སང་དེ་བདེ་སོང་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཅན་གང་ཞྱིག་ཁོད་སྙྱིང་པོ་དེ་མེད་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁོ་བོས་ཇྱི་སད་སྨྲས་པ་དེ་དག་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་

དག་གྱི་བརོད་པ་ནྱི་འོག་ཏུ་ཐུར་དུ་སེལ་བས་བསྐུལ་བའྱི་འབྲུག་གྱི་སྒ་དང་ཀུན་

ནས་མཚུངས་སོ། །འདྱིར་བཤང་བ་ལ་རྣམ་སང་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྱི་དམ་ཚིག་

གྱི་སད་ཀྱིས་བཏགས་པ་ལ། འགྲེལ་པར། རུལ་པའྱི་ལུས་འདྱི་ནྱི་ལྷའྱི་སྐུར་བརོད་

པར་མྱི་ནུས་ཏེ། སྙྱིང་པོ་མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དངོས་ལ་གནོད་བེད་དངོས་སུ་

གསུངས་པའྱི་ཤུགས་ལ་"གདན
3
་གཉྱིས་གོ་བར་ནུས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི། སྒ་ཇྱི་

བཞྱིན་པ་མྱིན་པའྱི་མྱིང་ཐམས་ཅད་དོན་དེ་དང་དེ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཆོས་གསུམ་ཚང་

མྱི་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞྱིའྱི་ལུས་སྔར་མེད་གསར་དུ་

སྒྲུབ་དགོས་པར་ལུང་གྱིས་བསན་པ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༢ན།  ལས  *ལ�ས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༩ན༥ན།  ལ�ས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༦༩བ༡ན།  སྦར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༩ན༥ན།  སྦྱར

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༤༩བ༢ན།  གདན    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣བ༦ན།  གཞན
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གཉྱིས། སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེའྱི་སྒྲུབ་གཞྱིའྱི་ལུས་སོར་སྡུད་

ཀྱིས་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི་ཅེས་པ་

ནས། གསུམ་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཞེས་ཁུངས་བཀོད་ནས་རྐང་པ་དང་

པོ་གཉྱིས་ལ་ཕག་རོར་བསོད་འགྲེལ་དུ་བཤད་པ་མ་མཛད་པས་སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་སྒེག་པའྱི་རོ་རེའྱི་བཤད་པ་དགོད་པར་བ་སེ། གཅྱིག་པུ་སྲ་བ་ནྱི་མྱི་ཆོད་པ་དང་

མཁེགས་པ་ནྱི་སྙྱིང་པོ་སེ་ཉོན་མོངས་པའྱི་དྱི་མ་མེད་པ་དང་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བདག་སེ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའོ། །སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་གང་དང་གང་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཐོང་བ་དེ་

དང་དེར་སྐེ་བ་ལེན་པ་དང་འགྲོ་བའྱི་བདག་ནྱི་འགྲོ་བའྱི་གཙོ་བོའ་ོཞེས་གསུངས་ཏེ་

དོན་བསྡུས་ནས་བཀོད་པའོ། །སོར་སྡུད་ཀྱིས་སྒྲུབས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་འབས་བུ་རེས་

དན་གྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྐང་པ་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བསན་ཏོ། །སྔགས་དོན་

རྣམ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཚིག་དེས་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དངོས་སུ་མྱི་སོན་ཀང་

བརོད་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སོན་པར་འད་ལ། སྐེས་མ་ཐག་གྱི་དོན་ནྱི་རེས་དན་གྱི་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དེས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་གཞན་ཡང་འཛིན་པའྱི་དོན་དུ་བས་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འགྲེལ་པ་

དེའྱི་བཤད་པ་དང་ཡང་འགྲྱིག་གོ །ཁ་ དོལ། ཅྱིག་འགྲན་ཟླ་མེད་པས་གཅྱིག་པུ་སུས་

ཀང་གཞྱིག་པར་མྱི་ནུས་པས་སྲ་ཞྱིང་མཁེགས་པ་རོ་རེ་བདག་ཉྱིད་སྐུ་གང་དུ་སྐེས་

མ་ཐག་པ་སེ་གྲུབ་ཙམ་ནས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བདག་པོའ་ོཞེས་ཟེར་རོ། །
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གཞན་ ཕོགས། དག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཟླ་མེད་པས་གཅྱིག་པུ་"བཞྱིག
1
་ཅྱིང་

གཞོམ་དུ་མེད་པ་སྲ་མཁེགས་རོ་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་དེ་རང་བྱུང་ཞྱིང་སད་ཅྱིག་ཀང་མ་

འདས་པས་སྐེས་མ་ཐག་པ་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་འགྲོ་བའྱི་

བདག་ཡྱིན་ལ། ཅེས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སད་ཅྱིག་ཀང་མ་འདས་པས་སྐེས་མ་ཐག་པ་

ཞེས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སད་ཅྱིག་དང་པོ་ཙམ་ལ་བེད་ན་མ་གཏོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་

གཞན་ལ་བཞག་ཏུ་མྱི་རུང་ངོ་། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

དུ་སྨྲ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་པའྱི་ངོ་བོ་

དང་དོན་དམ་པའྱི་ངོ་བོ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སེམས་ཅན་

གྱི་སེམས་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གཉྱིས་པ་ལ་འདོད་ནའང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་

ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་འགལ་ལོ། །ལུགས་ དོལ། སྔ་མ་ནྱི་ཅུང་ཟད་བཟང་བར་མངོན་ཏེ། 

ཀ་ ཕོགས་དོལ་འབང་། ཡེ་ཁེད་ཅག་རང་ཉྱིད་གང་གྱི་ལུགས་འཛིན་པར་རློམ་པའྱི་ཚེ་

ཡང་ལེགས་བཤད་དོར་ནས་ཉེས་བཤད་ལེན་པར་མ་བེད་ཅྱིག །ཅེས་གདམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྷག་མ་འདྱི་དག་རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས་སོར་

སྡུད་ཀྱི་རྟགས་རྣམས་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་

ཚུལ་དེ་ལྟར་བས་ནས་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་

པ་ཡང་དཔལ་ཕག་ན་རོ་རེས་བཤད་པ་སེ། བསོད་འགྲེལ་ལས། སྔར་བརོད་པའྱི་

སྤྱིན་མེད་པའྱི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའྱི་སང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༥༠ན༣ན།  བཞྱིག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༠ན༦ན།  གཞྱིག
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ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྱི་སེམས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བའོ། །འདྱིར་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ་ཞེས་པ་འབར་བ་ལྟར་སང་བའོ། །འོད་ཆེན་རྣམ་པར་

སང་བར་བེད། ཅེས་པ་ཟླ་བ་ལྟར་སང་བ་སེ། དེ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་སང་བ་ལམ་མེ་བ། ཅེས་

པའོ། །འགྲོ་བའྱི་མར་མེ་ཞེས་པ་ནྱི། ཉྱི་མ་ལྟར་སང་བའོ། །ཡེ་ཤེས་སྒོན་ཞེས་པ་སྒ་

གཅན་ལྟར་སང་བའོ། །གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བ། ཞེས་པ་གློག་ལྟར་སང་

བའོ། །རྱིག་པའྱི་རྒྱལ་མཆོག་སྔགས་དབང་པོ། ཞེས་ཐྱིག་ལེ་ལྟར་སང་བ་སེ་ཁ་དོག་

སྔོན་པོ་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པའོ། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོ་དོན་ཆེན་བེད། 

ཅེས་པ་ཁམས་གསུམ་པའྱི་དངོས་པོའྱི་སང་བ་"རྣམས
1
་ཐམས་ཅད་པ་སྒྱུ་མ་དང་

རྨྱི་ལམ་གྱི་སང་བ་ལྟ་བུར་སོ་སོར་སྡུད་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་གྱི་དབང་

པོའྱི་བེད་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་རྨད་

བྱུང་གཙུག །ནམ་མཁའྱི་བདག་པོ་ས་ཚོགས་སོན། ཞེས་པ་གཉྱིས་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ཡར་

སར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་དེའྱི་བུ་ག་ནམ་མཁའ་ལ་དབང་བེད་པའྱི་བདག་པོ་སེ། 

ས་ཚོགས་སོན་ནྱི་བསོད་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ཁམས་གསུམ་པའྱི་དངོས་པོའྱི་སང་

བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་སོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་ལུས་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞྱིར་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྐེ་འཆྱི་ཅན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༧༡ན༣ན།  རྣམས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༠བ༥ན།  རྣམ་པ
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དོན་དང་ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་

སོང་གཟུགས་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་ལ། སོང་གཟུགས་ལ་ཡང་ལམ་དང་འབས་

བུའྱི་དུས་གཉྱིས་ལས་ཕྱི་མ་བཤད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྔ་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱི་མ་

ལ་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་དང་དེས་སྤྲུལ་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལས་སྔ་མ་བཤད་བའྱི་གཙོ་

བོ་སེ། དེ་ལ་རྒྱུ་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་དང་སྒྲུབ་གཞྱི་ལུས་སྤྱི་ཙམ་དང་རྡུལ་བསགས་

པའྱི་གཟུགས་ཅན་དང་ཁད་པར་ཐོགས་རྡུགས་དང་བཅས་པའྱི་རྡུལ་བསགས་

པའྱི་གཟུགས་ཅན་དང་། སྐེ་འཆྱི་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཏེ་སབས་འགར་ཁད་ཆོས་དེ་

དག་ཕལ་ཆེར་དང་སབས་འགར་གང་རུང་རེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་རྩ་བའྱི་སོང་

གཟུགས་བརྒལ་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་བ་ཡྱིན་ནོ། །སྐུ་སྤྱི་ཙམ་དང་གཟུགས་

སྐུ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་མྱིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཟུགས་ཅན་གྱིས་ཁབ་མ་ཁབ། 

དེ་རྡུལ་བསགས་པ་ཡྱིན་མྱིན། དེ་སྐེ་འཆྱི་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན་སོགས་གཙོ་བོར་རྩོད་པ་

མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་སྐེ་འཆྱི་དང་ལྡན་པའྱི་

རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་གཟུགས་ཅན་"དུ་
1
མྱི་འགྱུར་བས་ཁབ་ན། འོ་ན་དེའྱི་ཚེ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྱི་མངལ་དུ་འཇུག་པའྱི་སྐེ་བ་ལེན་པ་ཡང་ཚུལ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩ན༣ན།  -དུ་  *དུ་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༡བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༡བ༡ན།  +དུ་
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གནས་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྦར་ཏེ། གཞོན་ནུ་རོལ་རྩེད་མཛད་པ་དང་། 

ཞེས་པ་ནས། དེའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བ་བ་ལ་གཟྱིམ་མལ་གྱི་ཐ་མར་གཟྱིམས་ཏེ་

རབ་བཟང་གྱི་དོན་མཛད་པ་རྣམས་ཀང་དངོས་གནས་སུ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་མངལ་ནས་སྐེ་བ་སོགས་མཚན་ཉྱིད་

པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ཉམས་སུ་བངས་

པས་འཕགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ། ཀུན་ཤེས་ཀླཽ་དྱི་ནྱ་ལ་སོགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་

དགེ་འདུན་རྣམས་ཀང་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པར་སོན་པས་"བ
1
་ར་ཎ་སྱིར་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྱི་ཚེ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་དགྲ་བཅོམ་པའྱི་འབས་

བུ་སྔར་མ་ཐོབ་པ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞེས་པ་ནས། རྡུལ་དང་བཅས་པའྱི་ཤ་དང་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་

སུམ་དུ་སང་བ་ལ་བསྙོན་དུ་མེད་པ་དེ་དག་དང་སྐུ་གདུང་སྤོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །གཞན་ཡང་ནས། འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའྱི་

བར་ཏེ། རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གྲངས་སོན་པ་མྱིན་གྱི་སྔར་རེས་འགྲོའྱི་སྒོ་ནས་སྐོན་བརོད་

པའྱི་ལྡོག་པ་སོན་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་སྐེ་འཆྱི་དང་ལྡན་པའྱི་གཟུགས་

ཅན་གྱིས་ཁབ་པ་ལ་གནོད་བེད་བརོད་པ། དེས་མ་ཁབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ། སངས་རྒྱས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩ན༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༧༢ན༢ན།  བ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༡བ༤ན།  ཝ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ནུས་མེད་དུ་འགྱུར་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། གསེར་འོད་དམ་པ་ལ་སོགས་པར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རྱིང་

བསྲེལ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་ལ། རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལ་སོགས་

པར་འཛམ་བུ་གླྱིང་སྐུ་གདུང་གྱིས་བྱུར་བུར་བཀང་བ་ལས་ཤེར་ཕྱིན་ཉན་པ་སོགས་

བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་གདུང་གྱི་རྱིང་

བསྲེལ་གོ་ས་གནོན་ནུས་སུ་མེད་ན། དེས་འཛམ་བུ་གླྱིང་གང་བ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་

པདྨོས་འཛམ་བུ་གླྱིང་གང་བ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤེར་ཕྱིན་ཉན་པ་

སོགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ནམ་མཁའྱི་པདྨོ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ལས་ཡ་མཚན་

པ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། དེ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་སྐུ་

གདུང་མེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་སྐུའྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དོན་འདྱི་

དག་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་རྟོག་གེ་འབར་བར་ལྷས་སྦྱིན་གྱིས་སྒོགས་འཕངས་ནས་

ཞབས་ལ་ཁག་བྱུང་བ་དང་སྐུ་རྒྱབ་བསྙུང་བ་སོགས་ནྱི་དེ་དག་འདུལ་བའྱི་ཆེད་དུ་

དགོངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་ལ། དེ་ནྱི་སྒོན་གསལ་དུ་མདོ་དངས་པར་ལྷས་སྦྱིན་ལྷའྱི་

དབང་པོར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །རྡུལ་བསགས་པའྱི་སྐུ་གདུང་གྱི་རྱིང་བསྲེལ་

དང་སྐུ་ལ་ཁག་བྱུང་བ་གཉྱིས་མྱིག་ཤེས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འད་བས་

དེ་གཉྱིས་ཡོད་མཉམ་དུ་མཚུངས་སོ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ། ལུང་རྣམ་དག་

དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་མྱི་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པའྱི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྱིས་ཁག་ཕྱུང་བའྱི་ཁག་དེ་ཁག་དངོས་མྱིན་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཁག་ཏུ་སང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དམལ་བའྱི་མེ་ཡང་སང་ཙམ་དུ་མཚུངས་པས་མེས་

བསྲེགས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་འདྱི་དཔད་དགོས་སོ། །དེས་

ན་རྡུལ་དང་བཅས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ནྱི་ངེས་པར་ཁས་བང་དགོས་

སོ། །ཕོགས་སྔ་མའྱི་བསམ་པ་ཡང་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་སྐུ་གདུང་ཡྱིན་ན་རྡུལ་

བསགས་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་ངན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྱི་སྔོན་རོལ་གྱི་

གཟུགས་སྐུ་ཡྱིན་ན་རྡུལ་བསགས་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་སྐེ་འཆྱི་མཚན་

ཉྱིད་པའོ་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། །འདྱིར་མཐའ་དཔོད་པ་གཙོ་བོར་བས་ལ་དངོས་སུ་

ནྱི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྱིས་ཀྱི་འདོད་པའོ། །

ཞྱིབ་མོར་འདོད་པ་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་

པའྱི་གཟུགས་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་ན་ཞེས་སོགས་སྔ་མའྱི་འདོད་པར་བས་ཤྱིང་། རང་

ལན་གྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་གྱི། རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མྱི་སྲྱིད་པར་སྨྲའོ། །དེ་ནྱི་ཕོགས་སྔ་དང་རང་འདོད་གཅྱིག་ཏུ་བས་

པས་ཕོགས་སྔ་ལ་གནོད་བེད་བརོད་པ་ཇྱི་སྙེད་པ་རང་ཉྱིད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་

རོ། །གཞན་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་མྱི་སྲྱིད་པར་མཚུངས་

སོ་ཞེས་བརོད་ན་ཅྱི་ཞྱིག་སྨྲ། ཕལ་ རང་དོལ་སོགས། ཆེ་བ་དག་གྱིས་ནྱི་གཟུགས་སྐུ་

སྐེ་འཇྱིག་བེད་པ་ཕོགས་སྔར་བཀོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་སྐེ་འགག་མྱི་

བེད་པ་རང་ལུགས་སུ་སྨྲས་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་གཞན་ རང་ངམ། དག་གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་

སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ཞེ་བས་འདོད་ལ། འགའ་ དོལ་དོལ་འབང་། ཞྱིག་རོ་རེ་གཅོད་པར། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་ལྟ། ཞེས་སོགས་དང་། ཡུམ་གྱི་མདོ་དང་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྱི་མདོར་ཞེས་དངོས་སུ་འདོད་ཅྱིང་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་

སྐུ་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཁས་བངས་

མེད་པའྱི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་སོགས་ཅལ་ཅོལ་ཅྱི་ཡང་སྨྲ་མོད་ཀྱི་དགག་སྒྲུབ་མ་སྤོས་

ཏེ། ལྷག་མ་རོ་ལ་གསོད་པའོ། ཞེས་པ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བསན་པ་དང་། བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་

པར་བའོ། །འདྱིར་སྐེ་འཆྱི་དང་བཅས་པའྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་

སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་

བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པར་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་བདེན་

པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བའྱི་དབང་གྱིས་མངལ་དུ་སྐེ་བ་

དང་རང་དབང་མེད་པར་སྲོག་དབང་འགག་པའྱི་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་

རོ། །གཞན་ རང་། དག །བསྐེད་རྱིམ་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཞེས་དང་། གང་

གྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུ་གཟུགས་སུ་བདེན་ན་སྐེ་བ་དང་ཞེས་སོགས་

སྨྲ་མོད། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འབེལ་བས་སྐེ་བའྱི་ཟླ་བོ་འཇྱིག་པ་ནྱི་འཆྱི་བ་

ཡྱིན་པས་ཁོ་བོས་འདྱིར་བཤད་པ་ཉྱིད་འབེལ་ལོ། །གཟུགས་སུ་བདེན་ན་ཞེས་པ་

གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མྱིན་པ་ལ་བསམས་ན་ནྱི་ལོག་པར་བཤད་པ་ཆེན་པོའ།ོ །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཏེ་གནས་ཚོད་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

མངལ་ནས་བྱུང་བ་དངོས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་སད་དུ་གོམ་པ་

འདེགས་འཇོག་གྱི་ཚུལ་གྱིས་ཚུར་གཤེགས་པ་དང་ཕར་བོན་པའྱི་བ་བ་དང་ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དབང་གྱིས་སྲོག་འགགས་པའྱི་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཤྱི་

བའྱི་ལག་རེས་ཀྱིས་བཞག་"ས
1
་སྐུ་གདུང་ཡང་དག་པར་སོན་པ་ཡོད་ན་དེའྱི་ཚེ་དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ངལ་བ་འབས་བུ་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་འཆྱི་བ་མཚན་ཉྱིད་པ་བྱུང་བའྱི་རེས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ཡང་

དག་པར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཆྱི་བ་མཚན་ཉྱིད་པ་

ཆེན་པོའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ཉྱིད་སྐེ་

འཆྱི་མེད་པ་མ་གྲུབ་པས་གཞན་དེར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པ་འདྱི་ནྱི་ཕྱིན་

ཅྱི་ལོག་སེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མངལ་ནས་སྐེས་པའྱི་སྐུ་གང་ཞྱིག །འཆྱི་བས་རྣམ་པར་

ཉམས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱིར། དེ་འདོད་ན། ཁོད་བསྒྲུབས་པས་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་

པོའྱི་ལུས་སྐེ་འཆྱིས་ཉམས་པ་མེད་པར་བེད་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འགྱུར་བར་

ཐལ་ལོ། །དེ་ཡང་འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་ནྱི་བསྒྲུབས་ཀང་མ་

བསྒྲུབས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཅྱི་སེ་སྲོག་འགགས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྐུ་

གདུང་ཡང་དག་པ་སེ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པར་སོན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཆེན་པོ་ཡོད་ན་འདྱིར་སྐུ་གདུང་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསན་པར་གྱུར་པ་ན་ང་ནྱི་

མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསན་པའྱི་རེས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མ་

ངན་ལས་མ་འདས་པའྱི་དུས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་དེ་ལས་དབང་གྱིས་སྐེ་འཆྱི་བེད་པས་

དེའྱི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་དང་དཔེ་བད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༠བ༤ན།  ས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༧༤ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༣བ༣ན།  པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདོམ་གང་བ་རྣམས་རྣམ་པར་ཉམས་སོ། །མ་ངན་ལས་འདས་

པའྱི་སྔ་རོལ་གྱི་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པ་སོགས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སྐུ་

གདུང་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་རོ་རེའྱི་སྐུར་མྱི་འགྱུར་རོ། །རོ་

རེའྱི་སྐུ་མེད་ན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གཞན་གྱི་གདུལ་བས་བསྒྲུབ་པ་དོན་མེད་དོ། །

གཞན་ རང་། དག །འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདོམ་གང་བ་རྣམས་"བཞྱིག
1
་

ཅྱིང་རྣམ་པར་ཉམས་སོ། །སྔར་གྱི་སྐུ་"བཞྱིག
2
་ནས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་

གཟུགས་སྐུ་རྟག་པར་འདོད་པ་སེ་དེ་ལྟ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀང་རྟག་པར་འགྱུར་བས་རང་

ཉྱིད་ཀྱིས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་ཤེས་པ་འདོད་པ་ལ་སྐོན་ཇྱི་སྙེད་བརོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་རོ་རེའྱི་སྐུ་དང་སྐེ་འཆྱི་བེད་པ་ཕན་

ཚུན་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་མྱི་ལྡན་

པ་ནྱི་ཉམས་པ་སེ་མྱི་འཐད་དེ། སྐེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་སེ། འཆྱི་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཉྱིད་ཀྱི་

ཕྱིར་རོ། །རྟགས་ཁས་བངས། གཞན་ དོལ་དོལ་འབང་། དག་ནྱི། སྔར་གྱི་སྐུ་"བཞྱིག
3
་

ནས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་སྐུ་གདུང་གྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་རོ་རེའྱི་སྐུར་མྱི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ཙམ་

ཞྱིག་ རང་ངམ། སྨྲ་སེ། སོང་གཟུགས་རྟག་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་མང་དུ་བརོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༡ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༤ན།  བཞྱིག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤ན༥ན།  གཞྱིག

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༥༤ན༥ན།  བཞྱིག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤བ༤ན།  གཞྱིག

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༡ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨བ༦ན།  བཞྱིག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤བ༦ན།  གཞྱིག    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤བ༡ན།  ཞྱིག
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ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་སེ་འཆྱི་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

སྒྲུབ་པའྱི་སད་དུ་ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་ འགྱུར་མངས། གཞན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་འབྱུང་

བ་ལེགས་པར་འདོད་ཅྱིང་དེ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཞེ་ལ་བཞག་

པར་སང་ངོ་། །སོབས་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ལྟར་ན་བཤད་རུང་

ཙམ་ཡོད་ཀང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ལམ་རྣམས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་

བས་འགོག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་འགྱུར་སྔ་མ་ལེགས་སོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་

གྲུབ་ཀང་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་

སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐུགས་དང་རྡུལ་

འདུས་པས་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་དང་སངས་རྒྱས་པའྱི་དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞྱི་དང་

ཅེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདེས་པ་རྣམས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ཅེས་པ་ནས། སོབས་བཅུ་དང་

མྱི་འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མྱི་སྲྱིད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། རོ་རེ་

སེམས་དཔའྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་འཕེན་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་

བདེན་པ་ཞེས་པ་ནས། རྭ་བ་ལྔའྱི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཞེས་

སོགས་བསྐེད་རྱིམ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ན་ཐལ་བ་འདྱི་དག་ལ་འབེལ་ཅྱི་ཞྱིག་

ཡོད་བསམ་དགོས་ལ་དེ་ལྟར་ཡང་མྱིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་དོན་ཀང་ལེགས་པར་སོམས་

ཤྱིག །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

གཞན་ཡང་ཅྱི་གལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་སྐེ་འཆྱི་དང་ལྡན་པའྱི་རྡུལ་
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གྲུབ་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་མྱིན་པས་ཁབ་ན་ཞེས་ཕོགས་སྔ་མ་ཁོང་དུ་"ཚུད
1
་པར་བས་

ནས་དེའྱི་ཚེ་ནས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་རྱི་བོ་ནྱི་ལྷུན་པོའ་ོཞེས་

ཁ་ དོལ་འབང་། ཅྱིག་ཟེར་ལ། འགྱུར་གཞན་ལས། སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་

དོན་བ་བ་བེད་ནུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། སྐེ་འཆྱི་ཅན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་གཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་

སོ་སོར་རྱིམ་ཅན་དུ་དོན་མཛད་པ་དགག །སྐུ་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་སེམས་ཅན་ཀུན་

བཀུག་སེ་དོན་མཛད་པ་དགག །སྐུ་གཅྱིག་གྱིས་སོང་གསུམ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་དོན་

མཛད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་བྱིས་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། དེ་ནས་ཀང་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་

མཛད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་ནྱི་རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་དེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཀྱི་ཆ། 

ཅེས་པ་ནས། བསལ་པ་དུ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་སེམས་

ཅན་རེ་རེའྱི་དོན་གྱི་མགོ་བརྩམས་ནས་མཇུག་གྱི་བར་སྐུ་རེ་རེ་ཁོ་ནས་མཛད་

ནས་ཡང་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཕོགས་སྔ་མའྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་གཅྱིག་གྱི་གདུལ་བའྱི་དོན་རོགས་པ་བསལ་པ་དུ་མས་ཀང་མྱི་ནུས་ཞེས་

པའྱི་དོན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༡བ༤ན།  ཚུད    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩བ༢ན།  བཞྱིག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༥བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༥ན༣ན།  ཆུད
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྩོད་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་དོན་མཛད་པ་པོ་

སངས་རྒྱས་གཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་ཀང་བསམ་གཏན་དང་ཅེས་པ་ནས། གཏོང་ཞེ་ན། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་ཤྱིན་ཏུ་ཕྱིན་ཅྱི་ཅེས་པ་ནས། མདུན་དུ་གནས་པར་བ་བར་

མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། རྡུལ་རགས་མྱི་འགྱུར་འཇྱིག་རྟེན་ཕ་མྱི་འགྱུར། ཞེས་

པ་ལྟར་འདྱིར་འཇོག་མྱི་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ཉྱིད་ངེས་པར་ཐོགས་པའྱི་

སྒྱིབ་བཅས་ཀྱི་རྡུལ་ཚོགས་པར་འདོད་པའྱི་གནས་ཀྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དགོད་པ་དང་། ལན་གྱི་དོན་དཔེས་བསྒྲུབ་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་བྱིས་པའྱི་བོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཐོགས་པའྱི་སྒྱིབ་བཅས་

ཀྱི་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་སྐེ་འཆྱི་ཅན་གཅྱིག་པོ་འདྱི་ཡྱིས་ཀང་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་མྱི་གཡོ་བར་བཞུགས་ཏེ་སོང་གསུམ་གྱི་སོང་ཆེན་པོའྱི་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་པ་རྣམས་སུ་གནས་པའྱི་སེམས་ཅན་གདུལ་བར་འོས་

པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བཀའ་ཡྱིས་བ་བ་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་སེ་

འོག་ཏུ་བཀའ་ཡྱིས་གྲུབ་པ་སེ་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱིར་ཡང་དང་དགོས་ལ། དེ་ཡང་

གྲངས་ཅན་དག་དབང་ཕྱུག་རང་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་ས་ཚོགས་

བེད་པར་སྨྲ་བ་ལྟར་དོན་བ་ཡུལ་གྱི་ལས་དང་རྐེན་སོགས་ལ་རག་ལུས་པ་མེད་པར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་མཛད་པ་ནྱི་བཀའ་ཡྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་

དུ་བ་དགོས་པར་མངོན་ལ། འཆད་པ་པོ་གཞན་དག་གྱིས་ཅྱི་ཡང་སྨྲ་བར་མྱི་ནུས་

སོ། །སེ་བདུན་མཛད་པས། དབང་ཕྱུག་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་

བར་འདོད་པ་ཕོགས་སྔ་མར་མཛད་པ་དང་འདྱིའྱི་དཔེ་དོན་གཅྱིག་གོ །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དོན་གྱི་དམ་བཅའ་དཔེ་དང་བཅས་པ་དང་། དཔེས་དོན་

གྲུབ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་རྱིགས་པ་སེ་གནས་

ཚད་དང་མཐུན་མྱི་མཐུན་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་དོན་མེད་པ་སེ། 

དཔེ་ཇྱི་ལྟར་དབང་ཕྱུག་གྱི་རེས་སུ་འབང་བ་དག །དེའྱི་ཚིག་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་

གྱིས་སོད་བཅུད་ཀུན་འགྲུབ་པ་ནྱི་བཀའ་ཡྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་

རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་དངས་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་བལ་བ་བཞྱིན་ནོ། ཅེས་པ་

ནྱི་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་རང་བྱུང་གྱི་བེད་པ་པོས་སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་ཇྱི་ལྟར་

འདོད་འདོད་དུ་བེད་པ་ལ་སྐོན་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་འདྱིར་ཡང་འད་སེ་ནང་ལེར་བཤད་

ཟྱིན་ཅྱིང་གཞན་ལས་ཀང་རྟོགས་པར་བའོ། །དཔེའྱི་སབས་འདྱིར་དག་པོ་སོན་པར་

ཁས་འཆེ་བ་དག་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ལུང་ལས་དབང་ཕྱུག་དེ་ནྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སོ་སོ་

བའྱི་ཆ་ཤས་མེད་པ། ཀུན་གྱི་བེད་པ་པོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་དེ་ཡང་བ་བ་

ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ། རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱི་རྩེ་མོའྱི་དོན་དུ་སོད་བཅུད་ས་ཚོགས་

སྤོ་བར་བེད་པའམ་སྡུད་པར་བེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དང་གོང་དུ་ཕོགས་སྔ་

མས་ཁས་བངས་པའྱི་སོན་པ་གཉྱིས་ཆ་མེད་སོགས་བཞྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་པར་ཉན་

ཐོས་སེ་པ་གཉྱིས་འདོད་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བེད་པ་པོ་བཀའ་ཡྱིས་གྲུབ་པ་དང་དབང་ཕྱུག་ཀང་བཀའ་ཡྱིས་

གྲུབ་པ་གཉྱིས་ནྱི་འདྱིར་ཆོས་མཐུན་པ་སེ་དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་དང་མུ་

སེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་རབ་དམན་པར་མཚུངས་པ་ཉྱིད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཀྱི་ཕྱིར་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་གཉྱིས་པོ་དེ་སྐོན་དང་བཅས་པར་བེ་བག་མེད་དོ། །དབང་

ཕྱུག་པའྱི་འདོད་པ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དཔད་གསུམ་གྱིས་མ་དག་པའྱི་ལུང་སོན་པའྱི་བཀའ་མ་

ཡྱིན་པར་བསན་པ། དཔད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་གྱིས་སོང་གཟུགས་རྡུལ་

དུ་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ། སོང་གཟུགས་རྡུལ་གྲུབ་ལ་གནོད་བེད་བརོད་དེ་དོན་བསྡུ་

བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་དང་ཅེས་པ་ནས། གུས་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས་བྱུང་བ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་གོང་དུ་ཡང་

ཡང་བཤད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། རྒྱུད་

འདྱི་ལས་གསུངས་པ་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་

པ་ལས་གསུངས་པའྱི་སོང་གཟུགས་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་དག་གྱིས་ཡོངས་

སུ་བརྟགས་ན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་འདེན་བེད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ལ། འདྱིས་

ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སྤྱི་ཙམ་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་གཙོ་བོར་མྱི་རྩོད་པར་

གསལ་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཐུན་

མོང་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སང་བས་སོ། །འདྱི་སྤྱིའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦར་ན་ནྱི་དཔེར་

ན་བུམ་པ་གཟུགས་ཅན་མེད་དེ། ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཞེས་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། 

ཅེས་པ་ནས། བདེན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིས་རབ་ཏུ་བསན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་རྱིགས་

པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བཅོ་ལྔ་བཤད་པའྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཐོག་མར་གྲུབ་པའྱི་སོང་གཟུགས་

ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་དང་། དེ་ནས་བརྒྱད་ལམ་གྱི་སོང་གཟུགས་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་

བེད་དང་། ཐྱིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡྱི་གེ་མེད་པ་སོགས་བཞྱི་འབས་བུའྱི་སོང་གཟུགས་རྡུལ་

དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ཡྱིན་ལ། གཙོ་ཆེ་ཆུང་ཙམ་མ་གཏོགས་ཕྱི་མ་གཉྱིས་འབས་

ལམ་གཉྱིས་ཀ་ལ་སྦར་ཀང་རུང་སེ་ཅྱི་རྱིགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། འདྱིར་ནྱི་སྐེ་བར་

འཁྲུལ་བ་སེར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སོང་

གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་རྡུལ་བསགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རྡུལ་གཅྱིག་

གྱི་ཁོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་སེ་དོག་པ་མེད་པར་བཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །སྒོན་གསལ་དུ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུ་བརེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པར་

གསུངས་ལ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རྡུལ་གཅྱིག་སེང་ན་ཞེས་སོགས་དངས་སོ། །གལ་

ཏེ་སངས་རྒྱས་རྡུལ་བསགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་

གཟུགས་ཀྱིས་ཀང་"ཚུལ
1
་གཅྱིག་གྱི་ཁོན་ལ་འདུས་པ་སེ་ཤོང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལོག་པའྱི་ཀུན་སྤོད་དགག་པ། དམན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༨ན༡ན།  ཚུལ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༢ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༧ན༦ན།  རྡུལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ། གང་ཟག་སོ་སོའྱི་བ་བ་ཐ་དད་དུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས། དེའྱི་ལན་དགག །སབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལོག་པའྱི་ཀུན་སྤོད་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་འགོག་པའྱི་

ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གྱི་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཁས་བངས་

པ་ལ་རྱིགས་པའྱི་གནོད་པ་བརོད་པའྱི་རྱིམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་གྱི་

དོན་ལོག་པར་སྤོད་པ་འབྱུང་བ་དང་། དེ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ཐོས་ཏེ་ཐོས་པ་ལྟར་

སྒྲུབ་པ་ཡང་མང་མོད་ཀྱི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སེམས་ཅན་སལ་བ་དམན་པ་རྣམས་ནྱི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆོས་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མྱིན་

སོགས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་མྱི་འཛིན་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དུ་བ་མ་ཡང་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་མྱི་བསེན་ཏེ། དེས་བསན་པའྱི་ལམ་མ་ནོར་བ་མྱི་ཤེས་པའྱི་

རྨོངས་པ་ཆེན་པོ་རང་གྱི་ལུས་ལ་ཆགས་པས་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པར་གྱུར་པ་སྐེ་བ་

འདྱི་ཉྱིད་ལ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་རྡུལ་སའྱི་ལུས་འདྱི་ཉྱིད་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་མ་

དོར་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་འགྱུར་རོ། །སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་

འདྱི་ལས་གཞན་པ་ཟུར་དུ་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་སོ་ཞེས་པའྱི་བསམ་པ་བརྐམ་ཆགས་

ཞེས་པ་ནས། སྦང་བ་མ་བས་པ་དང་། རྟོགས་པ་མ་བས་པ་དང་། སྦར་བ་མ་བས་པ་

དང་། བདུད་རྩྱིར་མ་བས་པའྱི་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཟ་བར་བེད་

དོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལུགས་ལོག་པར་འདོད་པ་སེ་བཀོད་པ་སེ་དྱིང་སང་

ཡང་འདྱི་ལྟར་འདོད་པར་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངོ་། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔ་པོ་དང་ཤ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་

ནས་མྱི་འཛིན་པ་སོགས་དང་སྦང་རྟོགས་སྦར་བ་བདུད་རྩྱིར་བེད་མྱི་ནུས་ཤྱིང་མྱི་

དགེ་བ་བཅུ་སྤོད་པའྱི་ཟ་བ་པོ་དེ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་སེར་

བར་བེད་པ་པོའྱི་ཟས་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གདུལ་བ་གང་

ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་དཔང་པོར་བས་པའྱི་རྩོད་པ་དང་། དེའྱི་ལན་ནོ། །དང་

པོ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཞེས་པ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་

ལས་དང་པོ་པས་ཀུན་སྤོད་དེ་དག་སྤོད་པ་བཀག་པ་ལ་རྣལ་འབོར་པས་བཟའ་བར་

གསུངས་པ་མྱིན་ནམ་ཞེས་པ་ནྱི་ལས་དང་པོ་བ་དང་རྣལ་འབོར་པ་སོ་སོར་མ་ཕེད་

པའྱི་རྩོད་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་པ་སེ། དྱིང་སང་ཡང་མང་དུ་སང་བ་ལྟར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལན་དངོས། དེའྱི་དོགས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། བཟའ་བ་དེ་དག་རྣལ་འབོར་པ་ལ་དགོངས་པར་བསན་པ། བཟའ་བ་དེ་དག་

ལས་དང་པོ་བའྱི་བསེན་བ་མྱིན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བསན་པ་དང་། 

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནས། ཐ་མལ་པ་ནྱི་སྔར་གང་ཟག་བཞྱི་བཤད་པའྱི་

ལས་དང་པོ་པ་སེ་དེའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བདུད་རྩྱི་ལྔ་པོ་བསེན་པར་འོས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པའྱི་རང་

བཞྱིན་བཤད་པ། རྣལ་འབོར་པས་བདུད་རྩྱི་ལྔ་སོགས་བསེན་ན་ཡོན་ཏན་འཕེལ་

བའྱི་ཚུལ་ལོ། །
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དང་པོ་ནྱི། འོ་ན་ཤ་ལྔ་དང་། བདུད་རྩྱི་ལྔ་པོ་དེ་དག་བཟའ་བར་འོས་པའྱི་གནས་

སུ་གསུངས་པའྱི་གང་ཟག་དེ་གང་ཞེ་ན། གང་དག་གྱི་སྔགས་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་སོབས་

སམ་བསམ་གཏན་རོགས་རྱིམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་སྦང་བ་བས་པ་དང་ནས། བདུད་

རྩྱིར་བས་པའྱི་སྒོ་ནས་དུག་རྣམས་དུག་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཅེས་པ་ནས། བ་སྤུ་

རྣམས་"ཀྱི
1
་གུར་ཀུམ་གྱི་གེ་སར་དུ་འགྱུར་བའྱི་བར་བཅུ་གཉྱིས་ཏེ། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་དམ་གང་རུང་ལྡན་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ནྱི་དེ་དག་བཟའ་བར་འོས་

པའྱི་གང་ཟག་གོ །དེ་ལྟར་བདུག་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། གསུངས་པ་དེ་ནྱི་བདེན་ནོའྱི་བར་

རྣམས་གཞན་གོ་ས་ལ། ལུགས་འདྱི་ལ་བཞྱི་མཉམ་ནྱི་པུ་ཏ་ བུའྱི་སྐྲ། ཀེ་ཤ་དང་། སཧླྱི་

དང་། གླ་རྩྱི་དང་། ག་བུར་བཞྱི་སྦར་བ་ལ་འདོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དུག་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། མཆོག་གྱི་དྱི་

རབ་ཏུ་ལྡང་བར་བེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་དང་པོ་པ་ངོས་བཟུང་སེ་དེས་དུག་སོགས་དག་པར་

མྱི་ནུས་པར་བསན་པ། དག་པར་མྱི་ནུས་ཀྱི་བར་དུ་དམ་ཚིག་གྱི་ངེས་པ་མྱི་སྦྱིན་པ། 

ལུང་དང་སྦར་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔ་རོལ་དུ་ལས་དང་པོ་པའྱི་

མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། གཞན་ལྷ་བསྐེད་རྱིམ་དང་སྔགས་རོགས་རྱིམ་

མ་བསྒྲུབས་པའམ་བསྒྲུབས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་རྒྱུད་སོ་སོའྱི་གླེགས་བམ་བཀགས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༤ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༧༩ན༣ན།  ཀྱྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༨བ༢ན།  ནྱི
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ཐོས་བསམ་ཙམ་བས་ཀྱི་མ་བསྒོམས་པའྱི་རྨོངས་པ་མཁས་པར་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་

དང་ལྡན་པ་ཆུ་སྐར་གྱི་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་ནྱི། དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས། ངང་པའྱི་རྒྱལ་

མེད་མཚོ་ཡྱི་པདྨའྱི་ལྟེ་བར་ནྱི། །གཡོ་ཅན་བ་དཀར་དག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པར་

འགྱུར། །ཉ་ཡྱི་རྱིགས་ལ་དེ་ནྱི་གསོད་པས་གབ་པ་ལྟར། །བ་མ་ངན་པ་འགྲོ་བ་རྣམས་

ལ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །པདྨའྱི་སྙྱིང་པོ་ལྟར་ནྱི་མགྲྱིན་པ་གཏུངས་ནས་སུ། །གཡོ་ཅན་རྐང་

པ་ཡ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་གནས་པ་སེ། །ཆུ་སྐར་འདྱིས་ནྱི་ཉ་རྣམས་འཁྲུལ་བར་བེད་པ་

ལྟར། །བ་མ་ངན་པ་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་བ་དཀར་བཞྱིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཚོགས་

ཁང་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་རས་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ་ངན་འགྲོ་འདྱི་

གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ཉེ་བས་ན། ཡྱི་དྭགས་དང་དམལ་བའྱི་སྐེ་བར་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བའྱི་

རྒྱུ་ངེས་པར་བཅྱིངས་པ་ཅེས་པ་ནས། མ་བཏང་བའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་པར་

མྱི་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་གྱི་སོབས་སམ་སྔགས་ཀྱི་སོབས་ཀྱི་ཅེས་

པ་ནྱི་རྱིམ་གཉྱིས་ཏེ་བདུག་པའྱི་རས་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བ་

མ་དམ་པ་ལས་དང་པོ་པ་ཡྱིན་ཀང་སྔར་གྱི་བ་བ་ངན་པ་དེ་དག་མྱི་བེད་པའམ་རང་

ཉྱིད་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིན་ཀང་དེས་ལས་དང་པོ་པ་

གཞན་ལ་དུག་ལ་སོགས་པ་དང་ཅེས་པ་ནས། མ་དག་པའྱི་སེ་དག་པར་མ་ནུས་པའྱི་

དམ་ཚིག་གྱི་རས་བཤང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ལ་བྱུགས་པས་འཇྱིག་རྟེན་པ་རྣམས་

ཀྱིས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཆོས་སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་སོད་པར་

འགྱུར་རོ། །སྔགས་པ་ལས་དང་པོ་པ་དུག་ཟོས་པས་རང་ཉྱིད་བསད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཤྱི་
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  914  

བ་ན་དུས་མྱིན་པར་ལྷ་བསད་པའྱི་ཉེས་པ་དང་རྩ་ལྟུང་བརྒྱད་པ་སོགས་བྱུང་སེ་རང་

ཉྱིད་དམལ་བར་འགྲོ་བ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་པས་གོང་ལྟར་སད་པ་ལས་སད་པ་པོ་དེ་

དག་ཀང་དམལ་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔགས་པ་ངན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་སེ་

སངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་ནས། སྒྱིབ་གཉྱིས་སངས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་

རང་གྱི་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་པར་

འཚལ་ཞེས་གསང་བདག་གྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་སོན་པས་ཀང་གསུངས་ཤྱིང་གསུངས་

པ་ལྟར་དགོངས་པའྱི་དོན་གོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། ཞེས་པ་སེ། འདྱིར་ནྱི་རྐང་པ་ཐ་

མ་གཉྱིས་འབེལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ནས། འཇྱིག་རྟེན་པས་

སད་པར་མྱི་འགྱུར་རོའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྩོད་ལན་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པ་ནྱི་གང་། སོད་པའྱི་

ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ། ལྟ་བ་ནྱི་གང་། དེའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེས་

བཤད་དགོས་པ་ལས། མཆན་བུའྱི་གཡར་ཁལ་བབ་པ་དག་ནྱི་སྨྲ་བ་སྐྱུངས་ཏེ་

གནས་སོ། །དེ་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་ཟླས་དངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་འཆད་པ་ན། འོག་ཏུ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀ་

ཐུན་མོང་བ་སེ་ཞེས་པ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཁས་

བངས་ནས་རང་གྱིས་འདོད་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་གྲོལ་བ་ཐོབ་ཕྱིར་

དུ་རྱིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབ་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀྱི་དོན་མྱི་དཔོད་པར་འཁོར་བ་ཙམ་གྱི་བདེ་སྡུག་དོར་ཐོབ་ཙམ་

གྱི་ཕྱིར་དུ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བཟའ་བཏུང་སོགས་སང་བང་བེད་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི་

འཇྱིག་རྟེན་པ་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཀང་ཆོས་ཉྱིད་དུ་ནྱི་མ་ངེས་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ཚོད་

དོ། །གལ་ཏེ་རྱིགས་པ་ལྟར་སང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་འདོར་བ་

དང་། ཆོས་འདྱི་པའྱི་ལས་དང་པོ་པས་བཤང་གཅྱི་སོགས་ཟ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ནས་དམ་པའྱི་ཆོས་འདོར་བ་གཉྱིས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཚུངས་སྙམ་པ་སེ་དོགས་པ་སྨྲ་

བའྱི་བསམ་པ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་གལ་ཏེ་འཇྱིག་རྟེན་པས་སད་པས། ཞེས་པ་ནས། སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཚད་མའྱི་བསན་བཅོས་རྣམས་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པ་དང་གྲུབ་པའྱི་

མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་ཞྱིང་ཚད་མ་པ་ཕན་ཚུན་རྩོད་པ་དེ་དག་དམལ་བར་

འགྲོ་ན། དེ་དག་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། ཅེས་པ་ནས། འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པའྱི་བར་བཤད་ཟྱིན་ལ། ཚད་མ་སེ་བདུན་ནང་རྱིགས་ཀྱི་བསན་

བཅོས་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་སོགས་ཕོགས་སྔ་མ་འདྱིར་གཏོགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། འཇྱིག་རྟེན་པ་ཆོས་ལ་སོད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའྱི་བརྒལ་

ལན་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པ། ཡུལ་དང་རྱིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ལས་དང་པོ་པའྱི་ཀུན་

སྤོད་གཏན་ལ་དབབ་པ། དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ་དང་། བོའྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་

བརོད་པར་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚད་མའྱི་བསན་བཅོས་ལ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ཐམས་ཅད་ནས་གཞན་ཕོགས་སུན་འབྱིན་པ་ལ་སྱིག་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་

དང་། འདྱིར་ཆོས་ལ་སོད་པ་ལ་སྱིག་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་གཉྱིས་ནང་འགལ་བ་

ཡོད་པ་དེ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་

སང་བ་མེད་པར་རང་གཞན་གྱི་དངོས་པོའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་བསྒྲུབས་

ཏེ་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་སེམས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བརྟག་པའྱི་རྩོད་པ་ལ་སྐོན་མེད་པར་བསན་

པ། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་སྤོད་པ་ངན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་ལ་སོད་ན་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ། 

སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཆོས་གསུངས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ལྟ་བ་སྨྲ་བ་པོ་ཕན་ཚུན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་

བརྒལ་ལན་ལ་དམལ་བར་འཁྱིད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོན་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བེད་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་དུག་ལ་སོགས་པ་དང་བདུད་རྩྱི་ལྔ་ཅེས་པ་ནས། ཟས་གང་

ཞྱིག་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱི་ངེས་པ་བྱིན་པ་ཡུལ་དང་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པར་

ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་ཤ་ལྔ་གང་རུང་ཟ་བ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་པ་ལས་ཀང་སྐོན་དུ་

མྱི་འགྱུར་བ་དུག་མེད་པའྱི་ཟས་རོ་བརྒྱ་པ་སོགས་ཟ་བ་དང་། དུག་ལ་སོགས་པ་དང་

བདུད་རྩྱི་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་མྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་དེ་དག་གྱིས་གནས་ཚོད་

གཏན་ལ་མ་ཕེབས་ཀང་བཟའ་བ་དང་དེ་མྱིན་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་སངས་རྒྱས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བསན་པར་བ་བ་ནྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཏེ། གཅྱིག་ནྱི་ཁྲུས་དང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  917  

བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀུན་རོབ་ཙམ་སོན་པ་དང་། གཉྱིས་པ་ནྱི་བདེན་པ་གཉྱིས་ཀ་

སོན་པའོ། །དེ་ཡང་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སོན་པ་ནྱི་སྔ་མ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ལྷག་མཐོང་གྱི་

བསབ་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་སོན་པ་ནྱི་ཕྱི་མའོ། །དེ་གཉྱིས་ཀང་གདུལ་བའྱི་

སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སོན་གྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་བལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ནོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཡང་ཅེས་པ་ནས། ལྟོ་བ་འགེངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་

གྱི་ཅེས་པའྱི་ཙམ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་ལམ་གྱི་གེགས་སུ་སོན་

པ་ནྱི་མྱིན་ནོ། །སོང་པ་ཉྱིད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིར་བསན་པ་དང་། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

དེའྱི་ཕྱིར་ལས་དང་པོ་པས་ཡུལ་གྱི་ནས། རྱིགས་མྱིན་པ་ལ་མངོན་པར་བགྲོད་པར་

བ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡུལ་སོ་སོའྱི་བཟའ་བ་དང་བཟའ་བ་མྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་

བཤད་པ། རྱིགས་སོ་སོའྱི་རྣམ་དབེ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ལ་ན་ཐོད་པ་ཅན་གྱི་ཐོད་པའྱི་ཆུ་ཡྱིས་བཀྲུས་པས་རྣམ་པར་

དག་པར་འགྱུར་རོ། །ནས། ཡུལ་ལ་ལ་ན་མྱིའྱི་ཤ་ནྱི་བཟའ་བར་བའོ་ཞེས་པའྱི་བར་

ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཨཎྜའྱི་ཡུལ་དང་། སྱིནྡྷུ་དང་། སོ་ཀ་རཾ་ཐོ་ཀར་དང་མ་ལ་བ་

དང་། མྱི་ མེ་ཟེར། སེ་རེ་དང་དེ་འཛིན་ ཛིད། ལ་འདོད་ཅྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ཡང་ནས། 

བཟའ་བར་བའོ། །ཡུལ་ལ་ལ་ན་བམ་ཟེ་རྣམས་ཆང་གྱི་བཏུང་བ་སྒྲུབ་པོ་ནས་རྱིགས་

ཅན་མ་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་པ་གསུམ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཀར་དང་། མ་ཧ་དང་། སྱིནྡྷུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་། ཡུལ་ལ་ལ་ན་ཁྱིའྱི་ལྷག་མ་བཟའ་བར་བའོ། །བྱི་ར་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ལ་

ན་གཟན་ཟོས་པའྱི་རེས་ལ་ཁ་མྱི་འཁྲུད་དོ། །ཡུལ་ལ་ལ་ན་ཕག་པའྱི་ཤ་ནྱི་བཟའ་བར་

བའོ། །ག་ར་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ལ་ན་མ་ཧེའྱི་ཤའོ། །ཡུལ་ལ་ལ་ན་རའྱི་ཤའོ། །དེ་

བཞྱིན་དུ་ཤ་གཞན་ཡང་ཅེས་པ་ནས། རྱིགས་དང་རྱིགས་མྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟའ་

བར་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མྱིའྱི་རྱིགས་སོ་སོ་བཤད་པ་དང་། དེ་དག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་

ལྷ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ལ་ན་ནས། གཏུམ་པོ་མྱི་བསད་པ་རྣམས་ནྱི་ཉན་

ཐོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་འདོགས་སོ། །ཡུལ་ལ་ལ་ན་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་འཇུག་པའོ། ཅེས་པ་

ནས། མངོན་པར་བགྲོད་པར་བའོ་ཡྱི་བར་གཞན་ཡང་ཇྱི་སད་དུ། ཐོད་པ་ཅན་གྱི་ཆང་

སོད་ནང་གྱི་ཆུ་ཡྱི་གཙང་སྦ་ཨནྟྲ་ལ་སོགས་ཡུལ། །སྱིནྡྷུའྱི་ཡུལ་ན་བ་ལང་ཤ་ཟ་ཁ་བ་

ཅན་རྱི་གཉྱིས་སྐེས་རྒྱལ་པོའྱི་མྱི་རྣམས་ཆང་འཐུང་ཞྱིང་། །གཱ་"རེ
1
་སོགས་ན་མ་ཧེ་

དྷཱུ་ཤ་མ་ལ་བ་བར་མེ་སེ་རེ་ན་རྟ་གླང་ཤ །དེ་ཛིད་མྱི་ཤ་ཟ་ལ་སོ་ཀར་ཡུལ་ན་བོང་བུ་

ར་"མོ
2
་ཁྱི་ཡྱི་ཤ །བམ་ཟེ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་ཤ་མྱི་བཟའ་བ་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

ཀར་ར་ཡྱི་ཡུལ། །ཉྱིན་དང་མཚན་གྱི་དུས་སུ་དམངས་རྱིགས་ལ་སོགས་ཁྱིམ་དུ་ཆང་

འཐུང་ལ་སོགས་བཀག་ལ་རྱིགས་སྐེས་འཐུང་། །བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་དབང་པོ་

སྐེས་པས་མོ་རྟགས་འཛིན་པར་བེད་ཅྱིང་གཉྱིས་སྐེས་ཀྱིས་བཤད་པའྱི། །ཁྲུས་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨༢བ༤ན།  རེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༤ན།  ར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨༢བ༥ན།  མྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༥ན།  མྟོང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཙང་སྦ་མྱི་བེད་འདྱིར་ནྱི་ཆགས་པ་སྤོད་པ་ས་རའྱི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས། །ཕ་

དག་ཤྱི་ན་མ་དག་བུ་ཡྱི་ཆུང་མར་བག་མར་ལེན་པ་གོ་གའྱི་ཡུལ། །"དུག
1
་མར་སྤུན་

ཟླའྱི་ཚ་མོ་ལེན་ལ་མ་ཁར་ཡང་ནྱི་སྤུན་ཟླའྱི་བུ་མོ་རང་གྱི་བུས། །སོ་ར་མེ་དང་ཙམ་

པ་ཀ་ལ་སོགས་པར་ཚ་མོའྱི་བུ་མོ་དང་ནྱི་ཚ་མོའང་ཡྱིན། །སྤུན་ཟླའྱི་བུ་མོ་ཆུང་མར་

ལེན་པ་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཀར་ཏ་ལ་སོགས་པར་རོ། །མ་ཡྱི་ཚ་མོ་ཆུང་མར་ལེན་ལ་

མ་ལ་ཡང་སེ་ཁོལ་མོ་ལེན་པ་ར་ཏའྱི་ཡུལ། །བོད་ན་གཙང་སྦ་མེད་ལ་ས་རུ་གླུ་ལེན་

ཏོ་ར་གོ་ཏན་རྱིགས་ངན་ཡུལ། ཞེས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་

དུ་ཅྱི་རྱིགས་པར་རང་གྱི་ལྟ་བའྱི་འདོད་པ་མདོར་བསན་པ་དང་དོན་དམ་བསྙེན་པ་

སོགས་ལས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། མ་བརྟེན་པ་ནྱི་ཉེ་བར་

འཚེ་བ་ཆེན་པོ་བེད་དོའྱི་བར་ལ། མ་དྷཱུ་ཀ་ནྱི་འགྱུར་གཞན་ལས་འུག་པ་དང་། པཱ་ལ་

ཤ་ནྱི་རྒྱ་སྐེགས་ཀྱི་ཤྱིང་དང་ཨརྒྒྒ ་ནྱི་ཉྱི་ཤྱིང་བ་དང་ལྷག་མ་ནྱི་གོ་སའོ། །སྔགས་པ་

ལས་དང་པོ་པས་ཡུལ་དང་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མ་བཀག་པ་དག་བར་རུང་བ་ཡྱིན་གྱི། 

ཡུལ་དང་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་ན་བ་དགོས་པས་ཁབ་པ་ནྱི་དོགས་པའྱི་གནས་མེད་

དེ། མ་བག་མར་ལེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། དམ་ཚིགས་སོ་སོའྱི་བསེན་ཚུལ། བོའྱི་རྱིམ་པ་ཁད་པར་དུ་འགྲོ་ཚུལ། སྒྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦བ༣ན།  དུག    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༦བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༨༣ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢ན༡ན།  རུག
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བེད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལས་དང་པོ་པས་ཡུལ་དང་རྱིགས་

ཀྱི་དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ། རྣལ་འབོར་པ་རང་གྱི་འདོད་པས་དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ་

ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ལས་དང་པོ་སྔགས་དང་ཅེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པར་

གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཡུལ་དང་རྱིགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བའོ། ཅེས་པའྱི་སྔགས་ནྱི་བསྐེད་

རྱིམ་དང་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རོགས་རྱིམ་སེ་གཞན་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་རང་གྱི་འདོད་པས་བཟའ་བར་བ་བ་དང་། ཅེས་པ་ནས། 

དེ་ལ་སུས་ཀང་གནོད་པར་བ་བ་མྱི་ནུས་སོའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ལས་དང་པོ་ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འགྱུར་

རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་

གྱིས་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེའྱི་བར་གྱིས་

སྔགས་པ་དང་རྣལ་འབོར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། མཚན་

བརོད་ཀྱི་ལུང་འདྱི་དག་ཚིགས་བཅད་སོ་བརྒྱད་པ་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱ་དཔེ་

མ་དག་གོ་ཞེས་ དོལ་ཕོགས། ཟེར་ལ། འདྱི་དག་གྱི་བཤད་པ་ལ་སབས་སུ་མ་བབ་པ་

ས་ཚོགས་ཤྱིག་བེད་མོད། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་སྔགས་པ་དང་དེ་ནས་གཅྱིག་རྣལ་

འབོར་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྐུ་རྣམས་མ་ལུས་འཆང་། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གྲུབ་

པ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་སྦར་ནས་འཆད་དགོས་པ་འད་སེ་
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ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བས་དཔད་པར་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལེའུ་ལྔ་པ་ནས། 

ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྱིན་ཕྱིར་ན་འཆྱི་བར་ཡང་ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སེ་ཞེས་བ་

བའྱི་བར་ནྱི་སབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ་འདྱིར་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་

སྦར་ཏེ་བཤད་པར་བའོ། །མཁས་པ་དག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་

ཡེ་ཤེས་དང་དེའྱི་མཛད་པ་ལུང་གྱིས་བཤད་པ་ཞེས་པའྱི་བསྡུས་དོན་བཀོད་ནས་

མཚན་བརོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཤད་པ་འབེལ་མེད་མང་པོ་དང་

སྦར་ནས་འཆད་པ་ནྱི་རྒྱུད་དངས་པ་དང་སྦར་ན་བསྡུས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་རུང་

ཙམ་ཡོད་ཀང་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སབས་

འབའ་ཞྱིག་ལ་བ་དཀའ་ཞྱིང་དོན་བསྡུར་བདུད་རྩྱི་ལྔ་"ཟ
1
་བ་དང་། སྔགས་བཟླས་པ་

དང་རྟོག་སྒོམ་ཙམ་གྱིས་འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་གསུངས་པས་བཤད་པ་དེ་དག་ཇྱི་བཞྱིན་

དུ་འགྲྱིག་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་

པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རྟོག་སྒོམ་གྱིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མྱི་འཐོབ་པའྱི་དོགས་

པའྱི་ལན་དང་། བཤད་ཟྱིན་དན་པར་བ་བ་དང་། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་གྲུབ་པ་ཙམ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པས་ཕག་རྒྱ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༧ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨༤ན༥ན།  ཟ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༣ན༣ན།  བཟའ
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ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གསུངས་པའྱི་རྩོད་པ། དེའྱི་རྩོད་ལན་བཤད་ཟྱིན་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་ནས། བསམ་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ཉྱིད་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དང་། དེ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་

གྲུབ་འབྱུང་བ་གཉྱིས་ལས། ཕྱི་མ་སེ་རྟོག་སྒོམ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་མྱི་འཐོབ་པ་

ལ་དོགས་པ་འདྱི་འཕོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། ཅེས་པ་ནས། ཉྱི་ཚེ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་

དང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབས་བུ་

སེར་བ་ནྱི་སྔོན་ཉྱིད་དུ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དགག་པ་དངོས་ལུང་དང་སྦར་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

རྒྱུ་འབས་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་

པ་གཞན་ཡང་རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་སབས་འདྱིར་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཙམ་བཟུང་བ་སེ་དེ་

དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་སྐེས་པའྱི་ཆེ་གེ་མོས་མཆོག་ཏུ་

མྱི་འགྱུར་བ་གྲུབ་བོ་ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་སྔགས་པ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་སེ་འདྱིར་

རྱི་ལུའྱི་སོབས་སམ་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ་བསམ་གཏན་ཆེན་པོ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དམྱིགས་པ་སོང་ཉྱིད་ལ་གནས་བཞྱིན་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་

ཆེན་པོ་སེ་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་འཆང་བ་སེ་

འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དེ་ལ་ལུགས་འདྱི་སོབས་པོ་ཆེ་ལ་སེ་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཆེ་བ་དང་སོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་

རྒྱ་མཚོ་བཞྱིར་"ཕེ
1
་བ་སེ། དེ་དག་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའོ་ཞེས་སོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ནས། མ་ཡྱིན་ཏེའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གཉྱིས་བཤད་པ། 

ལམ་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་འབས་དུས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་

གྱིས་མེད་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་རྣམ་པ་མེད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པར་མཛད་པའོ། །ཆོས་འབྱུང་གྱི་སྒ་ཡྱིས་ཀང་ངེས་

དོན་རོགས་རྱིམ་གྱི་སབས་འདྱིར་དེ་བརོད་དེ། ཆོས་འབྱུང་གང་དེ་གཉྱིས་ལས་

སྔ་མ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དམྱིགས་པ་ན་

ལམ་དང་འབས་བུའྱི་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ཆོས་འབྱུང་དང་ཕག་རྒྱུར་

བཞག་པའོ། །རང་བཞྱིན་ཅེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཏེ་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་སྐེས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་དང་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བའྱི་གནས་

སོ། །གང་ལ་ཁག་དང་གཅྱི་བ་དང་ཁུ་བ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་སྐེ་གནས་དེ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་འཆད་པའྱི་ཚེ་ཆོས་འབྱུང་གྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

འདྱིར་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཛག་བདེའྱི་ཆགས་པ་དང་ཁུ་བ་འཕོས་རེས་སུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༨ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨༥ན༣ན།  ཕེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༣བ༥ན།  བྱེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་ཞྱིང་སེ་རུ་ནྱི་ལས་རྒྱའྱི་སྐེ་གནས་ཡྱིན་པར་གྱུར་པ་ཡོད་

ཀང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི་དངོས་རྒྱུར་ནྱི་སྐེ་

གནས་དེ་ལག་རེས་འཇོག་བེད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་འབྱུང་ངམ་

སེང་གེའྱི་ཁྱིའྱི་སྒས་བསན་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཞེས་པ་ནས་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་བའོ། །འདྱིར་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་

ཆགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁུ་བ་རྩ་སོ་སོར་སྔར་མེད་གསར་དུ་འོངས་པ་ནྱི་སྐེ་བའྱི་

དུས་ཞེས་བ་བ་དང་ཐྱིག་ལེ་དེ་རང་གྱི་གནས་ལས་གནས་གཞན་དུ་འཕོ་བ་ནྱི་འགོག་

པའྱི་དུས་ཏེ། སྐེ་འགག་དེ་དག་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་མྱི་གཡོ་བ་ནྱི་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་དུས་སུ་ཤེས་སོ། །འདྱིར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སྐེ་འགག་མེད་པའྱི་

ཚུལ་པདྨ་དཀར་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པ་གོང་འོག་ཀུན་ཏུ་དན་པར་བོས་ལ་

རྟག་དངོས་སུ་སྨྲ་བར་མ་བེད་ཅྱིག །དུས་དེ་ལ་བས་པའྱི་འཁོར་ལོ་ནྱི་རོ་རེ་དབྱིངས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

རོ། །ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་ཅེས་པ་ནས། བརོད་དོ། །ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བ་ལས་

སྐེས་པའྱི་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ལ་དུས་སུ་བས་པ་འདྱི་ཡྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་

སྐེས་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་མེད་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་རྡུལ་ཚོགས་པར་མ་སྐེས་

པའྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་འཁྱུད་པའྱི་སྒོ་ནས་དེ་ཉྱིད་ངོ་བོ་

གཅྱིག་པའྱི་སྐུ་བརེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་འཆད་

པ་གང་ལ་ལ་ཞྱིག་སྐེ་བ་ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བརོད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་གང་ཟག་སོ་སོའྱི་བ་བ་ཐ་དད་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྤྱིར་བསན་པ། 

སོ་སོར་བཤད་པ། ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ལས་དང་པོ་པས་རྣལ་འབོར་པའྱི་བ་བ་དུག་མཚོན་བཟའ་

བ་སོགས་མྱི་བའོ། ཞེས་སོགས་སྦར་ཏེ་བཟའ་བར་བ་བ་མྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་

བའོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་སྔ་མ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ཅྱི་སེ་སྱིག་པའྱི་བོ་ཅན་ནས། དྱི་ཞྱིམ་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་མཆོག་ཏུ་

འགལ་ལོ། ཞེས་པ་ལ་རྨ་དང་རྭ་འགྱུར་སོགས་ལས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚིག་

འདྱི་ནྱི་མཆོག་ཏུ་འགལ་ལོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་པས་སོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་

ཕོགས་སྔ་མའྱི་གཞུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྤྱི་དང་ཡན་ལག་གྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ལས་དང་པོ་པ་

དང་རྣལ་འབོར་པ་དང་། གྲུབ་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཅེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ་

འདྱི་ཉྱིད་ལས། ལས་དང་པོ་པ་ནྱི་སྔགས་གྲུབ་ན་རྣལ་འབོར་པར་འགྱུར་རོ། །དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྤོ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བའྱི་ཕྱིར་གྲུབ་པའོ་ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བཟུང་ནས་ཆེ་གེ་མོ་གྲུབ་པ་འདྱི་ནྱི་ཞེས་སོགས་དང་། 

ལས་དང་པོ་པས་རྣལ་འབོར་པའྱི་བ་བ་མྱི་བའོ་ཞེས་སོགས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་རྣལ་འབོར་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཅུ་གསུངས་ཏེ། སེམས་དང་པོ་བསྐེད་

པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་དང་། ཕྱི་ནས་བྱིས་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་། ལས་དང་པོ་པ་དང་ཞེས་སོགས་རྣམས་ལ་བཞྱིར་ཕེ་བའྱི་ལས་དང་པོ་པ་

དང་། བཅུར་ཕེ་བའྱི་ལས་དང་པོ་པ་དོན་མྱི་གཅྱིག་ལ་སྔ་མའྱི་རྣལ་འབོར་པ་ནྱི། 

རྒྱུད་གཞན་ལས། ཕ་མོའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་རྟོག་པའྱི་རྣལ་འབོར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

སྤྱི་མྱིང་སྒོས་ལ་བཏགས་པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་མའྱི་རྣལ་འབོར་པ་དང་སྔ་མའྱི་རྣལ་

འབོར་པ་ཡང་ངོ་། །བཞྱིར་ཕེ་བའྱི་ལས་དང་པོ་པ་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་ཐོག་མར་

ཞུགས་པ་ནས་བསྐེད་རྱིམ་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་ཡྱིན་ལ་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་དུ་བས་པ་ལ་ཡང་མྱི་སང་བ་སོགས་མ་ཐོབ་པ་ནྱི་

འདྱིར་བསྡུ་དགོས་པར་མངོན་ཞྱིང་ཐོབ་པ་ནྱི་གྲུབ་པའོ། །རྣལ་འབོར་པ་ནྱི་ཕ་རགས་

གཉྱིས་ཀ་མཐར་ཕྱིན་ཀང་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་མ་གཉེར་བས་གྲུབ་པ་

ཆེན་པོ་བརྒྱད་སོགས་གྲུབ་པར་མ་ངེས་ཤྱིང་དུག་སོགས་དུག་མེད་པར་བེད་ནུས་

པའྱི་རྱིགས་སོ། །འདྱི་ལ་ཡང་རྣལ་འབོར་པ་སེམས་དག་མ་དག་གཉྱིས་བཤད་པ་

ནྱི་འཕགས་པའྱི་ས་ཐོབ་མ་ཐོབ་ལ་བ་དགོས་ལ། གྲུབ་པའྱི་བ་བ་རྣལ་འབོར་པས་མྱི་

བ་བར་གསུངས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་ནྱི་སོ་སྐེའྱི་དབང་དུ་མཛད་དོ། །གྲུབ་པ་ནྱི་རྱིམ་

པ་དང་པོ་མཐར་ཕྱིན་པས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་སོགས་ཐོབ་པའྱི་རྱིགས་ཏེ། ཟད་པར་སའྱི་

ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའྱི་ཉན་རང་རྣམས་ཀང་འདྱི་དང་འདྱི་འད་

བའྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་སབས་འདྱིའྱི་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཞྱི་པོ་དེ་དག་སྔགས་ཀྱི་གང་

ཟག་གྱི་རྣམ་བཞག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣལ་འབོར་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཅུ་ནྱི་

འཕགས་ལམ་ལ་ཐོག་མར་ཞུགས་པ་ནས་སྐེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་དང་དེ་ནས་

དབང་བཅུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་གང་ཟག་སེ་ས་བཅུའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གང་ཟག་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའོ། །བཞྱིར་ཕེ་བ་ནྱི་རྒྱུད་འདྱི་ཉྱིད་དང་། བཅུའམ་བཅུ་

གཅྱིག་ཏུ་ཕེ་བ་ནྱི་མདོ་སྔགས་སྤྱིའྱི་རྣམ་གཞག་གོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་སེ། འཆད་པ་

པོ་གཞན་དག་ལ་བར་ཙམ་ཡང་ཆགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །ལས་དང་པོ་པ་སོགས་

གསུམ་ཀ་ཡང་འཇོག་ཚུལ་སོ་སོའྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་གྱི་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

རོ་རེ་སྙྱིང་པོ་རྒྱན་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

བཅུ་རྣམ་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པ་དང་། བྱིས་

པར་གྱུར་པ་དང་། ལས་དང་པོ་པ་དང་། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་དང་། སྐོ་བ་བསྐེད་པ་

དང་། སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པ་དང་། ཕྱིར་

མྱི་ལྡོག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དང་། སྐེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པ་ཞེས་

གསུངས་ལ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེར། སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་ལས་དང་པོ་པའྱི་རྣལ་འབོར་ལ་སྤོད་པའྱི་ཆེར་སྐེས་པའྱི། སྦོར་བ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྱི། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི། ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི། གཞོན་

ནུར་གྱུར་པའྱི། རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དབང་བསྐུར་བའྱི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དགོད་དོ། ཞེས་མདོ་རྒྱུད་ལས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་མང་

དུ་གསུངས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

ངོས་འཛིན་ལ་ཕལ་ཆེར་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་

པ་དང་། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་པ་དང་། སྦོར་ལམ་པ་དང་། མཐོང་ལམ་པ་དང་། ས་

གཉྱིས་པ་བ་དང་། གསུམ་པ་བ་དང་། བཞྱི་པ་བ་དང་། ལྔ་པ་བ་གཉྱིས་དང་། དྲུག་

བདུན་པ་གཉྱིས་དང་། བརྒྱད་དགུ་པ་གཉྱིས་དང་། ས་བཅུ་པ་བ་དང་། དེའྱི་ཁད་པར་
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ལམ་ལ་གནས་པ་བཅུ་དང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པ་སོགས་བཅུ་

དང་སྦོར་མོད་ཡྱིད་བརྟན་རུང་བར་མྱི་འདུག་ལ། འོག་ཏུ་རབ་དགའ་ལ་སོགས་པའྱི་

ས་བཅུ་དང་། ཕར་ཕྱིན་བཅུ་དང་། མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་ཏེ་རྣལ་འབོར་པ་

སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་

སོ། ཞེས་སོགས་ལྟར་ན་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྱི་ས་རབ་དགའ་སོགས་བཅུའྱི་སྔགས་

ཀྱི་གང་ཟག་རྣམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་དང་པོ་པས་རྣལ་འབོར་པའྱི་བ་བ་མྱི་བ་བར་བསན་

པ། རྣལ་འབོར་པའྱི་བ་བ་ངོས་བཟུང་སེ་ལས་དང་པོ་པས་བེད་མྱི་ནུས་པར་བསན་

པ། རྣལ་འབོར་པས་སེམས་དག་པས་ཡོན་ཏན་རྣམས་འཐོབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཚིག་འདྱི་ནྱི་མཆོག་ཏུ་འགལ་ལོ། ཅེས་པ་ནས། རྣལ་འབོར་པའྱི་བ་

བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་བེད། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་རྣམ་པར་དག་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། དུ་མ་རྣམས་

ཏེ་ལས་དང་པོ་པས་བེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡྱི་བར་ལ། བ་རོག་གྱིས་བཏུང་བར་བ་

བའྱི་ཀླུང་ནྱི་མུ་དང་ཁ་ད་ཆད་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རྣལ་འབོར་པ་བཅུ་བཤད་པ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོན་ཏན་

ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་བཅུ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་གཅྱིག་གྱིས་ཐོགས་པའོ། ཅེས་པའྱི་

བར་ཏེ་མཁས་ དྷ་ར། པ་དག་གྱིས་གསུང་རྒྱུན་ལ་དང་པོ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་བ་དང་། 

ལྔ་པ་རྣལ་འབོར་པ་དང་། ལྷག་མ་ལྔ་གྲུབ་པའོ། ཞེས་བཤད་ཀང་བཅུ་པོ་སེམས་རྣམ་
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པར་དག་པའྱི་བང་སེམས་སུ་གསུངས་པས་གནོད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དབང་བཅུར་གྱུར་ཏེ་བསལ་བ་

བརོད་དུ་མེད་པའྱི་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པར་ཚེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚེ་

ལ་དབང་བ་དང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་བྱིན་རླབས་དུས་བཞྱིན་དུ་མ་ནོར་བར་

སོན་པས་ལས་ལ་དབང་བ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྒྱན་དུ་མས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་

ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ཀླུབས་པའྱི་བྱིན་རླབས་སོན་པས་ཡོ་བད་ལ་དབང་བ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གང་བར་སོན་པས་མོས་པ་ལ་དབང་བ་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དང་དུས་གང་དུ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་དག་པར་

སོན་པས་སོན་ལམ་ལ་དབང་བ་དང་མཐའ་དབུས་མེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་སང་བ་ཡང་

དག་པར་སོན་པས་ཆོས་ལ་དབང་བ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཤྱིན་ཏུ་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་

འཇུག་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་སེམས་ལ་དབང་བ་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་

དུ་སྐེ་བ་ཡོངས་སུ་སོན་པས་སྐེ་བ་ལ་དབང་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་

དུ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཡང་དག་པར་སོན་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་སེ་

འདྱི་དག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་གསུངས་པ་བཀོད། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་བཅུ་

རྣམས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། སོན་ལམ་དང་སོབས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ་

ཞེས་པའྱི་བར་སྤྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གོ་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་རྣལ་འབོར་པ་སོ་

སོ་སྐེ་བོ་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པས་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི་ནས། 
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འདྱི་ལྟ་སེ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པ་སེ། ཞེས་སོགས་གནས་པ་དང་དག་པ་དང་། 

ཚུལ་བཞྱིའྱི་བར་པ་གཉྱིས་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་དང་གློ་བུར་གྱི་དྱི་མས་དག་པ་དང་

ཁམས་བཅུ་དག་པའྱི་ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་པོ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་

ཕེ་བའྱི་ཤེས་པ་བཅུའོ། ཞེས་སོགས་དོལ་པོ་བས་འཆད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཕར་

ཕྱིན་བཅུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་ཞེས་སོགས་སྨྲ་མོད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་

སབས་དང་མྱི་འབོར་ལ། གཞན་དག་གྱིས་ཉྱི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཤད་པ་བཀོད་

པ་ལ་ཡང་འབེལ་མྱི་སང་ངོ་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པ་སོགས་བཞྱི་ནྱི་ས་བཅུ་དང་

སྦར་ནས་རྣམ་གྲངས་པར་བ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །ཤེས་པ་བཅུ་ནྱི་ཆོས་ཤེས་པ་

ལ་སོགས་པ་བཅུའམ། ཡང་ན་བདེ་སོང་གྱི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཅུར་ཕེ་

བའོ། །སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ལུགས་འདྱི་ལ་ཉོན་སྒྱིབ་འཕགས་

པའྱི་ས་དང་པོར་སོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཅྱི་རྱིགས་པར་དག་

པའོ། ཞེས་པ་སེ་དེའྱི་ཕྱིར་གང་ཟག་བཞྱིའྱི་རྣལ་འབོར་པ་སེམས་ཉོན་མོངས་པས་

རྣམ་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ཡྱིན་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་གསུངས་སོ། །གང་ཟག་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་གྱི་རྣམ་གཞག་སྔ་མ་དག་གྱིས་ཞྱིབ་

ཏུ་མ་བཤད་ལ། ད་དུང་བོ་གྲོས་རྣོ་ཞྱིང་ཆེ་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་མཛངས་པ་དག་གྱིས་དཔད་

པར་རྱིགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ཐུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ་གཉྱིས། 

བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་འདོད་པ་དགག །དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ལ་ལོག་

རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་སྔ་མ་རྒྱས་པར་དགོད་པ་དང་། དེ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་སྔ་མའྱི་ཉན་པ་པོ་དང་འཆད་པ་པོ་ངོས་

བཟུང་། ཕོགས་སྔ་མས་མདོའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དཔའ་བོའྱི་རྱིམ་པ་ལྷ་

དག་པོའྱི་སྒྲུབ་པའམ་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་པ་ལྷ་ཞྱི་བ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པས་མཚན་

མོ་ཆེན་པོ་དུར་ཁོད་ཀྱི་ས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་སོན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་ནྱི་ལྷ་དག་པོ་དང་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ་ནྱི་ཞྱི་བའྱི་དབང་དུ་བས་ལ། ལྷ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་སེམས་ལྷ་ལ་ཆགས་པ་སེ་དད་

པ་དང་བལ་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་ཀྱི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པའྱི་ལམ་ཉམས་པ་རྣམས་ཏེ་ཞེས་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་དང་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཉན་པ་པོ་ཆོས་གཉྱིས་ལྡན་གསུངས་ཏེ་ཕོགས་སྔ་འདྱིའྱི་

ཉན་པ་པོ་ལ་དེ་འད་བས་ཁབ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་ལམ་གཉྱིས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པས་ཅྱི་ཡང་

བསམ་པ་མེད་པ་མྱི་སྒོམ་པའྱི་དོན་ནོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕོགས་སྔ་མས་མདོ་ཇྱི་ལྟར་དངས་པ་དགོད་པ་དང་། མདོ་

དེའྱི་དོན་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཞེས་པ་ནས། ཁམས་ལ་

གནས་པར་མྱི་བའོ་ཞེས་པ་སེ་ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཞེས་པ་ནས། ཆད་

པ་ཆེན་པོར་ལྷུང་བ་འགའ་ཞྱིག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན་

དེ་ལ་གསུངས་སོ་ཞེས་དང་ངོ་། །གང་གྱིས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སོ། །གང་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བསམ་པ་མེད་པ་སྒོམ་པ་ནྱིའོ། །གང་གྱི་དོན་དུ་ན་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུའོ། །གང་ལས་ན་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་ཏེ། ཡོད་མེད་

དང་སོང་མྱི་སོང་སོགས་གང་དུ་སྤོད་ཀང་མཚན་མ་ལ་སྤོད་ཀྱི་ཤེར་ཕྱིན་ལ་མྱི་སྤོད་

ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བའོ། །བསམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པའྱི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒོམ་པ་མྱིན་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་བསམས་པ་ཕན་ཆད་རྟོག་པ་ཡྱིན་

ལ། རྟོག་པ་ནྱི་ཡང་ན་འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་འཇུག །ཡང་ན་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་

འཇུག་པས་ཆགས་པ་དང་ཆགས་བལ་ཏེ་སང་བ་སྐེ་ལ། དེས་འཁོར་བར་འཆྱིང་བའྱི་

ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཅྱི་ཡང་མ་བསམས་པ་ལས་འདོད་མྱི་འདོད་ཀྱི་རྣམ་པར་འཇུག་

པའྱི་རྣམ་རྟོག་ལྡོག་ལ་དེ་ལོག་ན་འཁོར་བ་ལྡོག་པས་འཚང་རྒྱའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་སངས་

རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱི་སེམས་པའྱི་བསམ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་

གཞན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མྱིན་ནོ། ཞེས་དོན་བསྡུས་སོ། །འདྱིར་དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ལ་

གསལ་བར་བཤད་པས་འབས་བུའྱི་སབས་མྱིན་གྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་སྒྲུབ་བེད་ལ་དེའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་མྱི་མཁས་པ་

བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་འདོད་པ་ཆད་པའྱི་ལྟ་བ་ཆེན་པོར་ལྷུང་བ་འགའ་

ཞྱིག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་དང་དེ་ལ་ཁ་སང་ཡང་ཞེ་གུས་

པའྱི་ཁ་བ་རྱི་པ་དག་དང་འདོད་པ་གཅྱིག་གོ །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཅྱི་ཡང་མྱི་བསམ་པ་ལམ་དུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་

བསན་པ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་པའྱི་གནོད་བེད་དང་། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལུང་གྱི་གནོད་བེད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་གལ་ཏེ་བསམ་པ་མེད་པའྱི། ཅེས་

པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་

ཡང་མྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། ཅྱིར་ཡང་མྱི་སེམས་པར་འཇོག་པའྱི་སྒོམ་

གྱིས་འཚང་རྒྱ་ན་གཉྱིད་མཐུག་པོར་ནམ་སོང་བ་ན་དེ་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་འཁོར་བ་

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་པའོ། །མདོར་ན་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བདག་མེད་ཀྱི་དོན་སྐོང་རྒྱུ་མེད་

པར་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་བཟུང་བར་བཞག་པ་ཙམ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བེད་ཀྱི་མྱི་

རྟོག་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིད་མཐུག་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། མཐའ་གང་དུའང་མྱི་འཛིན་པ་

ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་གཉྱིད་མཐུག་ལའང་ཡོད་ལ་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་ལ་ཡང་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་སེ་མཐར་མ་བཟུང་བ་དང་མཐའ་བལ་རྟོགས་

པ་གཉྱིས་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་གནད་ཀྱིས་སྐོན་བརོད་པ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཀཱ་མ་ལ་ཤྱི་

ལས་ཀང་། ཧྭ་ཤང་འགོག་པ་ན་ཕོགས་སྔ་ཡང་དེ་ལྟར་བངས་ཤྱིང་དེ་འགོག་པ་ཡང་

རྒྱལ་བའྱི་མྱི་རྟོག་པས་མཛད་དེ་འདའོ། །བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་འགའ་

ཞྱིག་ཏུ་བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བས་ཀང་ཕོགས་སྔས་དེ་ཟབ་དོན་སྒོམ་

པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད་པ་དང་སྒོ་བསྟུན་པའོ། །གཞན་སོང་ ཇོ། པར་གྲགས་པ་ཁ་

ཅྱིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་སྐུ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་གཞན་ 

ས་ཞལ། དག་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་སང་དུ་འདོད་པ་སོགས་དེའྱི་ཚེ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གྱུར་ཞེས་པའྱི་ཐལ་བ་འདྱིས་ཟུར་ཕྱིན་
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པར་བཀག་གོ །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་གནོད་བེད་བསན་པ། བདེ་ཆེན་

གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསམ་མེད་མྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་

བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། རྱིན་ཆེན་སྒོན་མ་ཞེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་གྱི་བར་ཏེ་དོན་བསྡུ་ན། རྱིན་ཆེན་སྒོན་མའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

ཆོས་ཅན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་པར་ཐལ། བསམ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་ཡུལ་

མྱི་སང་བའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་འདྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སང་བ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་སང་བ་འཆར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་མྱི་རྟོག་པ་བཀག་གྱི 

།སོང་གཟུགས་ཀྱི་སང་བ་ཤར་ནས་ཅྱིར་ཡང་མྱི་འཛིན་ན་བདག་མེད་ཀྱི་དོན་གཏན་

ལ་ཕབ་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ངེས་པ་མ་བསྐངས་ཀང་ཟབ་དོན་སྒོམ་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་

རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕོགས་སྔས་ནྱི་ཅྱིར་ཡང་མྱི་འཛིན་པར་སེམས་འཇོག་པའྱི་མྱི་

རྟོག་པ་བསྒོམ་དགོས་པར་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་བཞག་ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཚུན་ཆད་ལ་སོང་

གཟུགས་འཆར་བར་འགྲེལ་ཆེན་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། ཁེད་རང་"ཀང
1
་འདོད་ལ་

མོང་བས་ཀང་གྲུབ་པས་ཕོགས་སྔས་འདོད་པའྱི་སྒོམ་དེ་ཡང་ཟབ་དོན་བསྒོམ་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་རྱིན་ཆེན་སྒོན་མེའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བསམ་པ་

མེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༢ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༦༩བ༣ན།  ཀྱང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༤༤བ༤ན།  ཡང
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རྣམས་ཀང་དེ་དང་འད་སེ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་སོང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། བསམ་

པ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ཆོས་ཉྱིད་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་

ཕྱིར་དང་བེམ་པོ་སོང་གཞྱིར་བས་པའྱི་སྒོ་ནས་བེམ་པོའྱི་ལུས་ཉྱིད་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་

མ་ཡྱིན་པར་དངོས་གནས་ལ་རྡུལ་གྱིས་སོང་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་གྲུབ་བདེ་ངོ་བོ་

དབེར་མེད་དུ་སྐེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་རྭ་དང་རྨ་འགྱུར་ལས། 

བེམ་པོའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པའོ། །སྔ་ རང་

སོགས། མ་དག་གྱིས་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཞན་འོད་

བེད་པ་ནས་ཕོགས་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་

དང་། བཅོ་བརྒྱད་དམ་ཉྱི་ཤུ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་བསམ་པ་མེད་པ་མྱིན་ཏེ། བེམ་

པོ་དང་སོང་པ་ཉྱིད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། 

ཡང་ཁ་ དོལ། ཅྱིག་བེམ་སོང་དང་ཆད་སོང་དང་ཉྱི་ཚེའྱི་སོང་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 

ཞེས་བས་ཏེ། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁད་པར་མ་ཕེད་ལ། 

མདོའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཅྱིག་ཉྱིད་དཔེ་དང་དོན་གཉྱིས་ཀར་བས་པ་མྱི་འཐད་ཅྱིང་ཁད་

པར་དུ་ཕྱི་མས་ནྱི་ནམ་མཁའ་དང་རྱི་བོང་རྭ་སོགས་བསམ་མེད་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲས་

ཏེ། ཀེ་མ་བེད་པོ་འདྱི་ཡྱིས་འཆད་པོ་འདྱི་དག་ལ་གཡར་ཁལ་འདྱི་ལྟ་བུ་བཅད་པར་

བའོ། །རང་རྱིག་ལ་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་མདོ་སྔགས་རྣམས་སུ་འཇོག་ཚུལ་མྱི་འད་

བ་མང་སེ་ཤེས་པ་རང་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའྱི་ཤེས་པ་དེ་ཉྱིད་

ཀྱིས་རང་ཉྱིད་གཉྱིས་སང་ནུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་རྱིག་པའྱི་རང་རྱིག་མདོ་སེམས་གཉྱིས་

དང་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་འདོད་པ་དང་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་
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གསུངས་པ་ཆོས་ཅན་སོ་སོའྱི་རང་བཞྱིན་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པ་ལ་རང་རྱིག་གྱི་

ཐ་སྙད་བས་པ་མདོ་སྔགས་ཐུན་མོང་བ་དང་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གསང་གནས་ཀྱི་དབང་

པོ་ཕད་པར་བསྒོམས་པ་དང་དེ་དངོས་ལས་བྱུང་བའྱི་བདེ་བས་སོང་ཉྱིད་རྱིག་པ་ལ་

དབང་པོའྱི་སྒོ་ནས་རང་རྱིག་པ་ཞེས་གསུངས་པ། བ་མེད་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པ་

དང་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་སོང་གཟུགས་དང་རང་ཉྱིད་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་

ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྐེས་པའྱི་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་རྱིག་པ་ལུགས་འདྱིའྱི་

ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་དེའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རོ་རེ་སྙྱིང་འགྲེལ་

ལས་ཀང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ལ་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་

ཏེ། ཉམས་སུ་མོང་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྔགས་རྱིམ་ལས། 

རང་རྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་པའྱི་དོན་རྱིག་ཙམ་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པ་ལ་བེད་

ན་ཅྱིར་ཡང་མྱི་སེམས་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཤད་དུ་མྱི་རུང་བས་བསྒོམ་བའྱི་

དོན་ངེས་པའྱི་རྱིག་རྒྱུ་ཡོད་པའོ། ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་རྱིག་ཙམ་ནྱི་ཤེས་པ་

ཙམ་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པ་ནྱི་འཛིན་རྣམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དོགས་པ་དགོད་པ། ལན་གདབ་པ། ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་མ་མཐོང་བའྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་

ཚིག་འདྱི་ནྱི་གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལམ་གྱི་བདེ་ཆེན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རང་

རྱིག་པ་ཡྱིན་ན་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀང་རང་བཞྱིན་རྱིག་པ་

སེ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ན་དེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་

མེད་པར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། རང་བཞྱིན་གཞལ་བ་
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ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེ་ན། ཞེས་པ་སེ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་

རང་བཞྱིན་དུ་བས་པ་དང་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་དགག་བའྱི་རང་བཞྱིན་

སོ་སོར་མ་ཕེ་བའྱི་རྩོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ནང་སེ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འདོད་པ་སེ་དེ་

འགོག་པ་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་དངས་པས་སོ། །ནང་སེའྱི་ནང་ནས་ཀང་སྔར་བཤད་

པའྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཉན་པ་པོ་ལ་ཅྱི་ཡང་བསམ་པ་མེད་པ་

མདོའྱི་ཟབ་དོན་བསྒོམ་པ་ཡྱིན་པར་འཆད་པ་པོས་བསན་པ་དེ་དག་གྱི་འདོད་པ་ཀུན་

ལས་འཕོས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་རྟོགས་པ་རང་རྱིག་ཏུ་འཐད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ལུང་དང་སྦར་བ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རང་རྱིག་མྱིན་པ་ལ་

གནོད་བེད་བསན་པ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དབང་པོའྱི་སྒོ་ནས་རང་རྱིག་

པ་ལ་གནོད་བེད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱི་ལ་བརོད་པར་བ་སེ། འདྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་

བཏགས་པ་ཟབ་དོན་སྒོམ་པའྱི་ལམ་དེ་དངོས་ནྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་

མེད་པ་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱིས་ཆོས་ཀྱི་

སྐུ་བརེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཡུལ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཏན་མེད་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ལ་ཡུལ་ཅན་ཤྱིན་ཏུ་གཉྱིད་ལོག་པ་སེ་ཅྱི་ཡང་བསམ་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ནྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བེད་ཟབ་དོན་སྒོམ་པའྱི་ལམ་མྱིན་ནོ། །སྔགས་རྱིམ་དུ། 

འདྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འབས་བུའྱི་སབས་མྱིན་གྱི་དེའྱི་སྒྲུབ་བེད་ལ་

བཏགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ལམ་ལ་ཡང་བཤད་དུ་རུང་བར་སོན་གྱི་འབས་
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བུའྱི་སབས་ལ་སྦོར་བ་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཕོས་པའྱི་ལན་འདེབས་པ་ན་འབས་

བུ་དང་སྦར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་གསུངས་

པ་ཡང་སེམས་གང་ཞྱིག་ཅྱི་ཡང་བསམ་པ་མེད་པར་ཡོད་པའྱི་སེམས་གང་ཡྱིན་པ་

དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པར་རྟོགས་པའྱི་སེམས་མྱིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ་ཉོན་མོངས་

ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་

གསལ་བ་ཞེས་བ་བའོ། །མདོ་འདྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱིར་ཡང་ཡང་དངས་པ་སབས་དང་

གང་བབ་པ་ལྟར་སྦར་དགོས་པ་ལས་འདྱིར་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་འབས་དུས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་རང་

བཞྱིན་རྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བསམ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་གདུལ་བའྱི་སེམས་

ཅན་གྱི་བསམ་པ་མྱི་མཁེན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་

བསམ་པ་དང་དབང་པོ་དང་བག་ལ་ཉལ་མཁེན་པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་སོན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། 

ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉྱིས་སང་དང་བཅས་པས་

རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་དོན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་གཉྱིས་སང་ནུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་དུས་

གཅྱིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་ལས་ཅྱི་ཡང་བསམ་པ་མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

ཕྱིར་རོ། །འདྱིའྱི་དོན་ཐལ་འགྱུར་དུ་དྱིལ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཅྱི་

ཡང་མྱི་བསམ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོང་ཉྱིད་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཕྱིར། ཁབ་པ་

ཁས་བངས་ཏེ། ཟབ་དོན་སོང་ཉྱིད་སྒོམ་པ་དེ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བསམ་པ་ཁེད་རང་གྱི་འདོད་

པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན་རང་བཞྱིན་མྱི་རྱིག་པར་འགྱུར་བས་སྐོན་དེ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དག་འཇུག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་དབང་པོའྱི་སྒོ་ནས་རང་རྱིག་པ་ཅེས་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་

བ་མེད་སྤྱིའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ཕད་

པ་དངོས་དང་དེ་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའམ་འཛག་པའྱི་བདེ་

བས་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དབང་བཞྱི་པ་ལ་ཀུན་རོབ་འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་དོན་

དམ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་དོན་དམ་གྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ལོག་

ཕོགས་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ། དབང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་སྦོར་བ་ལས། ཞེས་སོགས་

དང་བྱིས་པའྱི་བོ་ཅན་དབང་པོ་གཉྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་

པ་ཞེས་ཕོགས་སྔ་མར་མཛད་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སེ་འབས་བུ་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་

དེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་གསང་གནས་ཀྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ཕད་པ་ཙམ་

ལས་སྐེས་པའྱི་སྒོ་ནས་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་རང་བཞྱིན་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་དཀར་

ཕོགས་ནག་ཕོགས་ཀྱི་ཆ་མེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་ཤེས་བ་ཀུན་བོའྱི་ཡུལ་དུ་

འགྲོ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་འཇལ་བེད་ཡྱིན་པར་མྱི་

འགྱུར་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ཀྱི་རྡུལ་དང་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

དེའྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ཞྱི་བ་དང་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གསུམ་ནྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། ལེགས་

པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་བདེ་སོང་བོའྱི་ཡུལ་དུ་གཉྱིས་སང་

ནུབ་པའྱི་སྒོ་ནས་ཉེ་བའོ། །འཁོར་བའྱི་བདེ་སྡུག་སེལ་བ་སེ་སངས་པའྱི་མཐར་གྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་ལུས་ལས་འདས་ཏེ་མྱི་གཡོ་བའྱི་བདེ་བའྱི་

ལུས་དང་ལྡན་པ་པོ་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་ཐུབ་པ་མེད་པ་འོག་ཏུ་འཆད་པ་

ལྟར་དཔེ་མེད་པ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་བྱུང་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཡུལ་དུ་རོགས་པར་མྱི་

འགྱུར་བས་མྱི་མངོན་པ་དང་མྱི་སང་བ་དང་གསལ་བེད་མྱིན་པ་དང་ཆ་མེད་ཀུན་

འགྲོ་ཁབ་པ་པོ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ལ། ལྷག་མ་ཡང་གོ་ས་སེ། འདྱི་ལྟ་སེ། སོང་གཟུགས་ཀྱི་

སྐུ་བརེས་པའྱི་གང་ཟག་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཡང་རྱིག་ལ་གཞན་སོང་གཟུགས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡུམ་གྱི་བདེ་ཆེན་ཀང་རྱིག་པ་སེ་ཉམས་སུ་མོང་བས་ན་ཐམས་ཅད་

རྱིག་པ་སེ་དེའྱི་ཕྱིར་རང་གཞན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བས་ཕན་འདོགས་པའྱི་གང་

ཟག་མཆོག་གོ །སོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་དཔེར་བ་བ་ཀུན་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་

དུ་མཚོན་པ་ལས་འདས་པ་སེ་ཤེས་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དང་ཤེས་བ་སོང་

པའྱི་གཟུགས་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་པོ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། ཅེས་པ་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་

པོའྱི་ནས་། འདྱི་ལྟ་སེ། རྒྱལ་བའྱི་སྐུའྱི་རོ་རེའྱི་ཡུལ་བཟུང་བ་དང་ཡུལ་ཅན་འཛིན་

པ་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་གྱུར་ཐོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་བགྲོད་པ་ལྟར་

རྟོགས་པར་བ་བར་མྱི་ནུས་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་གྱི་སྙྱིང་སེ་བསམ་

པ་དང་མཐུན་པའྱི་སད་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་སོན་པ་དང་། རང་གཞན་མཐའ་དག་ནྱི་

བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་

དབང་དུ་བས་ན་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་རུང་གྱིས་ཁབ་པ་དང་དྱི་མེད་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་

དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་བེད་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་འཛག་པའྱི་དྱི་

མ་མ་ལུས་པར་སངས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ནྱི་ཐུགས་སོ། །འདྱིའྱི་འབྲུ་འཇོམས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་ཞྱིབ་པ་ནྱི་གོང་གོ་སའྱི་སབས་སུ་བཤད་ལ་འདྱིར་ནྱི་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ཟྱིན་

པ་བཀོད་པའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་ནས། རང་རྱིག་པའོ། །

གཉྱིས་པ་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ་གསུམ། དབང་གསུམ་

པ་དང་བཞྱི་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བར་མཚུངས་པར་འདོད་པ་དགག་པ། 

ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་པ། རྡུལ་ཚོགས་

པའྱི་ལུས་མེད་པར་བདེ་ཆེན་མྱི་སྐེ་བའྱི་ལོག་རྟོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

དགག་པ་དངོས་དང་། དོན་དེ་དྱིས་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི། མཁས་ རང་། པ་དག་གྱིས་དཱ་རྱི་ཀ་པའྱི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ནྱི་འདྱིར་

ཁ་ཅྱིག་གསུམ་པ་སྐོན་དང་བཅས་པ་ལ་བཞྱི་པ་འབྱུང་བར་འདོད། །ཁ་ཅྱིག་གྱིས་

བཞྱི་པའྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་མྱི་ཤེས་པར་ལས་རྒྱ་འབའ་ཞྱིག་བསེན་པས་ཤྱི་ནས་དམལ་

བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྱིག་བཞྱི་པ་སུན་འབྱིན་ཅྱིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་

སར་ཡང་སྐར་བ་ཉྱིད་བཞྱི་པར་འདོད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ཤེས་རབ་ནྱི་མྱི་མོ་ཡྱིན་ལ་དེ་

ལས་བྱུང་བའྱི་བདེ་བ་བཞྱི་པར་འདོད། ཁ་ཅྱིག་བཞྱི་པ་ནྱི་རོ་རེ་འཆང་གྱི་གནས་

འབའ་ཞྱིག་ལ་འདོད་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱིས་པ་རྨོངས་པ་ལུང་རྱིགས་

དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་ཐབས་སུ་བཞག་པར་མཛད་དོ། ཞེས་འཕགས་པའྱི་

ཡུལ་དུ་ཡང་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་འདོད་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་བྱུང་ངོ་། །

གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་གྱི་

བདེ་ཆེན་གྱི་རང་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་དེའྱི་ཚེ་དེ་ནྱི་རང་དང་རྒྱུད་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕག་རྒྱའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྒྱུར་མེད་པ་ལས་སྐེ་བ་སྲྱིད་པ་མྱིན་

ཏེ། ཅེས་པ་ནས། ཁད་པར་དགའ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་དག་གྱིས་དབུས་སུ་

ཐྱིག་ལེ་གསུམ་གྱི་མཐར་སད་ཅྱིག་ཙམ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་བ་སྤྱི་

ངོས་འཛིན་པ་ན་རྒྱུད་དུ་ཐྱིག་ལེ་གྲོལ་བ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཞེས་འབྱུང་ལ། འདྱི་ནྱི་

ཁད་དགའྱི་རེས་ཀྱི་ལྷན་སྐེས་སད་ཅྱིག་དང་པོ་ངོས་འཛིན་པ་སེ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་

དགོས་པ་གཉྱིས་ལས། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁད་དགའ་དང་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྱི་དབུས་སུ་

ལྟེ་བར་ནྱི་དེ་གཉྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་དགའ་བ་འོང་དོན་མེད་ཅྱིང་། ལུས་ངག་སེམས་

ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཏེ་རེས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ལས་གཞན་མེད་པས་

སོ། །དགོས་པ་ནྱི་མ་རྒྱུད་དག་ཏུ་བསན་པའྱི་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་སད་ཅྱིག་དང་པོ་དེ་

ཕ་རྒྱུད་དུ་བསན་པའྱི་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་དུ་འཇོག་པའྱི་སྒོ་གཅྱིག་ཀང་

ཡོད་ལ། དེ་པའྱི་ལུགས་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་གྱི་

མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་འདོད་པས་སོ། །

ཁ་ཅྱིག་ཁད་པར་དགའ་བ་བང་སེམས་ལྟེ་བར་འོངས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་

པ་བང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་འདས་པ་དག་གྱི་དབུས་སུ་ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་

ཐྱིག་ལེ་གྲོལ་བ་གསུམ་གྱི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་འབྱུང་བའྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་

ཙམ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་པདྨར་ལྷུང་ན་ལྕེས་བང་བར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདོད་པ་འད་སེ། དེ་ལྟ་ན་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་རེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཁད་

དགའ་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཞེས་པ་དང་འགྲྱིག་པར་དཀའ་ཞྱིང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

འཕོས་པ་ལྷན་སྐེས་སུ་འདོད་ན་དེ་ནྱི་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རོག་གཞུང་པ་དག་ནཱ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རོ་པའྱི་བཞེད་པར་རློམས་ནས་མཆོག་དགའྱི་མཐའ་དགའ་བལ་གྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་

དབུས་སུ་ཐྱིག་ལེ་གཉྱིས་ཤོར་གཉྱིས་བསན་གྱི་འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་དེ་ཉྱིད་དབང་བཞྱི་

པ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་ཞྱིང་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུའང་དེ་ལྟར་འདོད་པ་བྱུང་བ་ནྱི་མངའ་

བདག་མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་དབང་བསྐུར་ངེས་བསན་དང་སོབ་དཔོན་ཤཱནྱི་པའྱི་གཞུང་དུ་གསལ་

ལ། དེ་དང་ཕོགས་སྔ་འདྱི་དོན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དེ་ནྱི་ལྷན་སྐེས་ལྟ་ཞོག་ཁད་

དགའ་ཙམ་དུ་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྷན་སྐེས་སད་ཅྱིག་དང་པོ་དེ་ནྱི་ལུགས་

འདྱིའྱི་ཡང་ཀུན་རོབ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དབང་བཞྱི་པར་འཇོག་གོ ། གལ་ཏེ་འོག་ཏུ་བཞྱི་

པ་ཁད་པར་དགའ་བ་ཡྱིན་ན་ཞེས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཁད་དགའ་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་

མྱིན་ནམ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་སྔ་མའྱི་དོན་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དབང་

གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ལ་དོན་ཁད་པར་མེད་ན་བཞྱི་པ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་གསུམ་པ་

ཁད་དགར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཕུལ་བ་འད་སེ། གཞུང་ཙམ་ཀོག་པ་དག་ནྱི་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཚིམ་སེ་གནས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་དེ་འད་བའྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་

ཏེ། འདྱིས་ཆོས་ཉྱིད་རྱིག་པ་ནྱི་རང་རྱིག་པ་ཞེས་པར་གསུངས་ཏེ་དེ་དབང་བཞྱི་པའྱི་

དོན་དུ་འོས་སོ། །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་དབང་བཞྱི་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པ་ཁེད་ཀྱི་ལུགས་འདྱིར་བང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་སྤྱི་བོ་ནས་མགྲྱིན་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྟེ་བ་ནས་གསང་

གནས་ཀྱི་རྩེ་བར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་ནྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། དེའྱི་

དགའ་བ་དང་བལ་བ་སེ། སྒོན་གསལ་ལས། ཁུ་བ་ནྱི་ཤུ་ཀྲ་ཞེས་བ་སེ། ཤུ་ཞེས་བ་བ་

ནྱི་མ་ངན་ནོ། །ཀྲ་ནྱི་སོག་ལེ་ལྟར་གཅོད་པས་ཤུ་ཀྲ་ཞེས་བ་སེ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའོ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  944  

ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཤུ་ལ་ཡྱི་གེ་བསན་ཏེ་ཤོ་ཀ་ན་ཞེས་བས་ན་མ་ངན་དང་། ཀྲ་ཀ་ཙ་

ཞེས་བས་ན་གཅོད་པ་སེ་མ་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་གཅོད་པ་ནྱི་ལུགས་དེའྱི་ལྷན་ཅྱིག་

སྐེས་དགའ་སེ་འཕོ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་དེ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །

མཁས་ རང་། པ་དག །བལ་བ་ཞེས་པ་མེད་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་

བས་པ་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་ནོ་ཞེས་གསུང་མོད། འདྱིར་འགྱུར་ནྱི་འདྱི་ཉྱིད་ལེགས་

ཏེ། ལས་དང་ཡེ་རྒྱ་གཉྱིས་ལ་བརྟེན་པའྱི་ལྷན་སྐེས་དང་བལ་ན་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་

དུ་མྱི་རུང་བའྱི་འདོད་པ་བརོད་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་དང་ཕག་རྒྱ་རྒྱུད་

མྱི་གཅྱིག་པའྱི་དབང་པོ་འདུས་པའྱི་བདེ་བ་མེད་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་ལ་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ཡྱིས་དྱི་

མནམས་པ་བཞྱིན་དུ་ཕག་རྒྱ་ལས་དང་ཡེ་རྒྱ་གཉྱིས་སུ་ངེས་ལ། བརྟེན་པ་མེད་པའྱི་

ལྷན་སྐེས་དབང་བཞྱི་པར་འདོད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་དཔད་ན་དོན་མེད་པ་ཅན་ནོ། ཞེས་

པ་འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །གཉྱིས་པ་

ལ་གཉྱིས། མདོར་བསན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་བསྡུས་ཏེ་ཐྱིག་ལེ་བསྲུང་བར་

གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ་ནས། ཞེས་དགག་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བཟློས་པའྱི་སྐོན་བསན་པ། ལུང་གྱིས་གནོད་བེད་བསན་

པ། རྱིགས་པའྱི་གནོད་བེད་གཞན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་གལ་ཏེ་རྒྱུད་གཞན་ལས་གསུངས་པ་བང་སེམས་ནོར་བུར་

གནས་པ་ཕྱིར་མ་ཟགས་པའྱི་དགའ་བ་ལ་དབང་གསུམ་པར་བས་པ་དང་རྒྱུད་འདྱི་
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ཉྱིད་ཀྱིའང་དོན་དམ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་གསུམ་པར་བས་པ་གཉྱིས་

དོན་གཅྱིག་སེ། བང་སེམས་སྤྱི་བོ་ནས་འཛག་པ་སོགས་ཀྱི་འགྱུར་བའམ་འཛག་པའྱི་

བདེ་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མཐའ་བར་ཀུན་ཏུ་བཟང་བས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་

སེ། དེ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཉྱིས་ལས། རྟེན་ཐྱིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པ་དང་སོང་གཟུགས་

དང་བདེ་ཆེན་གཉྱིས་ཀ་ཡང་བདེ་བའྱི་ངོ་བོར་སྐེས་པའོ། །དེ་འད་བའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་དོན་དམ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན། 

དེའྱི་ཚེ་དབང་གསུམ་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་པར་བརོད་ཟྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་དབང་བཞྱི་པའྱི་

དོན་དུ་མངོན་པར་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྱིགས་པ་མྱིན་ཏེ། གང་གྱི་

ཕྱིར་དབང་གོང་མ་གཉྱིས་པོ་ལ་བཟློས་པའྱི་སྐོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་སེ་ཐོབ་ཟྱིན་

མ་ཐག་གྱི་དབང་གསུམ་པ་ཉྱིད་དགོས་མེད་དུ་སར་ཡང་"བསྐུལ
1
་བས་སོ། །དེ་ཡང་

འདོད་ན་དབང་གསུམ་པ་ཐོབ་ན་བཞྱི་པ་ཐོབ་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་

ལྟར་ལག་པ་ཞེས་བརོད་པའྱི་རེས་ལ་སར་ཡང་ལག་པ་ཞེས་དོན་མེད་དུ་བརོད་པ་

དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སར་ཡང་ཞོ་བཞྱིན་ནོ། །

འདྱིར་གསུམ་པ་བཞྱི་པར་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་མ་བསབས་པའྱི་བྱིས་པ་དང་

བསབས་ཀང་འཁྲུལ་པའྱི་སྨོན་པའྱི་ཚིག་སེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ནོ། །དེའྱི་ཕྱིར་དོན་དབང་བཙན་པར་བས་ན། བཞྱི་པ་ཞེས་གསུངས་པས་བཞྱི་པ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གསུམ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །མྱིང་བཙན་པར་བས་ན་དེ་ཡང་དེ་བཞྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༩༨བ༣ན།  བསྐུལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༥ན༤ན།  བསྐུར
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ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དབང་གོང་མ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་མྱིང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སུ་

གཅྱིག་པ་ཉྱིད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་མ་

རྟོགས་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལས་ཉམས་པ་རྣམས་ནྱི་བཞྱི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ་

ཞེས་པའྱི་སྒས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུམ་པ་འཛག་པའྱི་བདེ་བར་གསུངས་ཏེ་

བཞྱི་པ་ཡང་དེ་དང་འཛག་པའྱི་བདེ་བར་འད་ཡྱི་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། ཞེས་དོན་

དམ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་གྱི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྱིར་བྱིས་

པའྱི་བོ་ཅན་ལས་དང་ཡེ་རྒྱའྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་

བཞྱི་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་པར་ཆགས་པ་སེ་ཞེན་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་

ཤེས་བཞྱི་པའྱི་དོན་དུ་ཤེས་པ་ལས་ཉམས་པ་བཞྱི་པའྱི་ཆོས་ཏེ། དོན་མྱིན་པ་གསུམ་

པར་སྨྲ་བའྱི་རབ་ཏུ་འཇུག་པའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་ནྱི་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་དང་གྱི་བར་གྱི་མཚན་

བརོད་ཀྱི་ལུང་དོན་ཡང་ཡང་བཤད་ལ། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཀང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉེར་ལྔ་པས་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཞེས་འདྱིར་འབྱུང་བ་རྒྱ་

དཔེ་མ་དག་པས་ཉེར་དྲུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ རང་སོགས། ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་གཞྱི་དུས་

ཀྱི་སད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་རྣམ་པ་བཞྱི་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་"བཞྱིའྱི
1
་དབུས་སུ་བརྟེན་

ནས་གནས་པ་སེ་དཔྲལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་གྱི་གནས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༡ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༩༩ན༥ན།  བཞྱིའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༥བ༥ན།  བཞྱི་པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལས་མྱི་གཡོ་བར་བསྲུང་བ་ནྱི་ཐར་པའྱི་རྒྱུ་དང་འཁོར་བའྱི་འཛག་བདེ་དོར་བར་བ་

ཞེས་པ་སེ་འབྲུ་གཉེར་བ་ནྱི་གཞན་དུ་བཤད་ལ། དེའྱི་ཕྱིར་བཞྱི་པ་ནྱི་གསུམ་པར་མྱི་

འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། འདྱིར་གལ་ཏེ་ཐྱིག་ལེ་འདོར་ནས། རྩེ་མོ་འཆང་བར་མྱི་འགྱུར་

རོའྱི་བར་ཏེ། དབང་གསུམ་པའྱི་དོན་དེ་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་ལྷན་སྐེས་དགའ་བ་

ཁད་དགར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་བ་འཇོག་པ་

མེད་པའམ་ཡང་ན་དགའ་བཞྱི་འཇོག་རྱིགས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། "དེའྱི
1
་ཕྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ནས། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་

འབས་བུ་སེར་བར་བེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དོན་དེ་དྱིས་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉྱིས། དྱི་བ་དང་

ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་བཞྱི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ནས། ཞེས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་གསུང་དེའྱི་དོན་དུ་གྱུར་པ་ཁེད་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་

པའོ། །དཔལ་འདུས་པ་ལུགས་གཉྱིས་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨྱི་པས་བཀྲལ་བ་སོགས་

ཀྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཟུང་འཇུག་ལ་བས་པའྱི་ཚེ་དེའྱི་ཐུགས་བདེ་ཆེན་དེ་འདྱིར་

བཤད་པའྱི་གཡོ་བའྱི་བདེ་བར་སང་བས་དེ་གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་འགོག་པ་ཡྱིན་

ནམ་ཅེ་ན། སྔ་མ་དག་གྱིས་དཔད་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སང་ལ། ལུགས་གཞན་དེ་དག་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༧ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༡བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༩༩བ༢ན།  དེའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༦ན༢ན།  དེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བདེ་ཆེན་དེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་དུ་མྱི་རུང་བར་སོན་པ་མྱིན་

གྱི། ལུགས་འདྱིའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་བདེ་བ་ཡྱིན་པ་འགོག་པའོ། །འདྱི་ནྱི་གོང་འོག་

ཀུན་ཏུ་དན་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་བདེ་བ་བཤད་པ། ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་

གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་བ་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དགག་པ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་

ལག་རེས་འཇོག་བེད་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡྱིན་པ་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་པ། བ་

མ་དམ་པ་མྱིན་པས་དབང་བཞྱི་པ་སོན་པར་མྱི་ནུས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཞེས་པ་ནས། 

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་པ་སེ་ཕག་རྒྱ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་མངོན་པར་བརོད་པ་རྒྱུན་

གཅྱིག་ལས། ཕག་རྒྱ་གསུམ་གསུངས་སོ། །དེ་རྣམས་ལས་རྣལ་འབོར་པའྱི་ལས་

ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱས་ལག་རེས་བཞག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་པའྱི་བདེ་བ་

ནྱི་གཡོ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ལག་རེས་བཞག་པའྱི་བདེ་བ་ནྱི་

མྱི་གཡོ་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་ལྔའྱི་དཔེས་

འཛག་བདེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་རུང་བ་ཡོད་ཀང་ལག་རེས་འཇོག་བེད་ཀྱི་རྒྱུར་

མྱི་འཇོག་སེ་དེ་དག་ད་དུང་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་གོང་དུ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། ཐོག་མར་འདྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། དགའ་

བཞྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་འད་བར་སྐེ་བའྱི་རྣལ་འབོར་པ་རང་དང་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་

གཉྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་ཆོ་ག་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བའྱི་སྒོ་ནས་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའྱི་ཚེ་གཉྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་ལ་དང་པོར་དགའ་བ་སྐེ་བ་ནས་བཟུང་སེ་ལྷན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སྐེས་དགའ་བའྱི་བར་སྐེ་མོད་ཀྱི་དེ་ལྟ་ནའང་ཡུམ་གྱི་དགའ་བཞྱི་ཡབ་ཀྱིས་མྱི་མོང་

ལ། ཡབ་ཀྱིའང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཡབ་ཡུམ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་

ཅྱིང་དེའང་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་དང་དེའྱི་ཐུགས་དང་སྐུ་ཡང་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པའྱི་ཕྱིར་གཉྱིས་ཀས་གཉྱིས་ཀའྱི་བདེ་ཆེན་མོང་སེ། སྔ་མ་ལ་དེ་

མེད་པའྱི་སྐོན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡུམ་གྱིས་ཡབ་ཀྱི་དགའ་བཞྱིའྱི་རྒྱུ་བེད་ལ། ཡབ་

ཀྱིས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་བེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །དེས་ན་འདྱིར་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་

དང་ཐབས་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྱི་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བང་སེམས་རྩ་འཁོར་རྱིམ་

པར་འཕོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་གྱི་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ཡང་འཕོ་བའམ་འཛག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་དེ་

ལ་སྐོན་གཉྱིས་ཏེ། དང་པོ་རྒྱུ་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ནྱི་རང་དང་རྒྱུད་མྱི་གཅྱིག་

པའྱི་ཤེས་རབ་མ་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྱི་འབས་བུ་ཐབས་ཡབ་

རྐང་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ན་ཐབས་རྐང་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་ཆ་རྒྱུད་མྱི་

གཅྱིག་པའྱི་ཐབས་ཡབ་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྱི་འབས་བུ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

དེ་ནྱི་ཤེས་རབ་མའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཤེས་རབ་རྐང་

པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་མེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྱི་དངོས་གྲུབ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་དགའ་བ་བསྐེད་པའྱི་དོན་དུ་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་

བལྟོས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕན་ཚན་བལྟོས་ཏེ་སྐེ་དགོས་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཤེས་རབ་མའྱི་

ཡེ་ཤེས་དང་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཕོགས་རེ་བ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དེ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཤེས་རབ་གཅྱིག་པུ་དང་ཐབས་གཅྱིག་པུའྱི་ཡེ་

ཤེས་སོ་སོར་གྱུར་ན་ཐབས་ཤེས་རྱིས་སུ་ཆད་པའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་གཉྱིས་སུ་མེད་

པའྱི་ཡེ་ཤེས་མེད་དོ། །ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་པར་གཉྱིས་སུ་མེད་པ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞེས་འབྱུང་ཡང་འདྱིར་གཉྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མེད་པའྱི་ཕྱིར། 

ཞེས་པ་ལེགས་ལ། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམ་པར་དག་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་བལ་བ་

ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུའྱི་སྒོ་ནས་ཡབ་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྐང་པ་དང་ཡུམ་ལ་

ཐབས་ཡེ་ཤེས་རྐང་པ་འཇོག་པ་བཀག་ནས་གཉྱིས་པ་ངོ་བོ་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་

པ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྐང་པ་དང་ཡབ་ཀྱི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་རྐང་པ་

དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་ཐབས་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་སྐོན་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། ཅེས་

པའྱི་བར་ཏེ་སྔར་བཤད་པས་བདེ་བག་ཏུ་གོ་བར་ནུས་ལ། འཆད་པ་པོར་རློམས་པ་

གཞན་ རང་དོལ་སོགས། དག་མཆན་བུ་ཉུང་ངུ་ཙམ་བྱིས་པས་རྨོངས་པ་གསལ་བར་

བེད་དོ། །སོན་པ་ཡང་མ་ངན་ལས་འདས་ཤྱིང་དམ་པ་རྣམས་ཀང་གཤེགས་མོད་ཀྱི་

ད་དུང་ས་འདྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་འཛིན་པའོ། ཞེས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཤེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཚན་བརོད་ཀྱི་ཁུངས་དགོད་པ། བསྡུས་རྒྱུད་དུ་བསན་

ཚུལ། རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུངས་དང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། 

རྣམ་དག་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད། ཅེས་པ་དང་། མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་དོན་ནྱི་ཉྱི་མ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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"དཔལ
1
་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྱི་ལུགས་དགག་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཕག་རོར་བསོད་

འགྲེལ་དང་མཐུན་པར་རོ་རེ་བཞྱི་དང་རྣལ་འབོར་བཞྱི་དང་སྦར་ནས་ལེའུ་དང་པོའྱི་

འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏེ་འདྱིའྱི་སབས་དང་ཡང་འབོར་བ་ཉྱིད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས་

ཉྱིས་བརྒྱར་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་གོ་དགུ་པ་གོ་བརྒྱད་

པ་དག་གྱིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། སྙྱིང་ནྱི་རོག་པ་དང་བཅས་

ཞེས་པ་ནས། གཟུགས་ཀྱི་བར་གྱི་ནྱི་དེ་གཅྱིག་པུའོ་ཞེས་པ་དང་གྱི་བར་ཏེ་འདྱི་དག་

སྒྲུབ་ལེར་རང་ལུགས་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གཉྱིས་གོ་

རྱིམ་ལྡོག་སེ་དངས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་འོག་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འཆད་དོ། །མཁས་ རང་། པ་

དག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་གཞན་དག་ནྱི་གོང་དུ་བརོད་ཟྱིན་ལ་དེའྱི་གསུང་རྒྱུན་པ་

ཁ་ དྷར། ཅྱིག །བགྲོད་བ་བརྩེགས་པར་གནས་ཞེས་པ་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པའམ་

ཡང་ན་ཀུ་ཊའྱི་སྒ་ཐེར་ཟུག་ལ་འཇུག་པའོ་ཞེས་ཟེར་མོད་ཐེར་ཟུག་རྟག་པ་ལ་བཤད་

དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །

ཁ་ དོལ། ཅྱིག །རླུང་དང་རྟོག་པས་གོས་པ་མེད་པ། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་

མུན་བཅོམ། བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་བེད། ཉྱི་ཟླ་དང་སྲོག་ཐུར་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བའྱི་

རྣལ་འབོར། ཅེས་ཟེར་བ་ནྱི་ལམ་དུས་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ལ་རྟོག་པ་ཡོད་ཅྱིང་ལུགས་

འདྱིར་ཀུན་གཞྱི་མེད་པས་དེའྱི་མུན་པ་འཇོམས་རྒྱུ་མེད་ལ། བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་སོང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༨ན༦ན།  གང་ལ  *དཔལ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ 
ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༡བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༧བ༥ན།  དཔལ
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གཟུགས་ཀྱིས་ཁབ་པ་ནྱི་གཅེར་བུ་བས་ལོན་ཤྱིང་ལ་སྲོག་གྱིས་ཁབ་པར་འདོད་པ་

དང་མཚུངས་སོ། །ཡང་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །སེམས་ནྱི་ཕག་དོག་ལ་སོགས་པའྱི་རོག་

པ་དང་བཅས་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་འདྱི་དང་རྟོག་པས་བཏགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་སང་

བ་སེ། ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཆེད་དུ་རྒྱལ་བ་མཆོག་རོ་རེ་འཆང་གྱི་བསྐེད་

མ་སེ། ཡུམ་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་ཉོན་མོངས་དང་རྟོག་པས་གོས་པ་མེད་ཅྱིང་འདུས་མ་

བས་པའྱི་དབྱིངས་ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་ཅྱིང་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་

སེ་མཚུངས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཀུན་བཅོམ་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་བེད་ཉྱི་ཟླ་དང་སྲོག་

ཐུར་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བའྱི་རྣལ་འབོར་དག་གྱིས་བགྲོད་པ་སེ་ཐོབ་པར་བ་བ་གདོད་

ནས་ཐེར་ཟུག་རྟག་པར་གནས་པ་ཡེ་ཤེས་གཟྱི་བརྱིད་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འཕོ་

བ་སྲྱིད་པ་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དྱི་མ་འཕོག་ཅྱིང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སོ་སོ་རང་

རྱིག་པ་རེས་སུ་རྱིག་པ་བསྒོམ་པར་བ་ཞེས་པ་དང་། དེའྱི་གོང་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྱི་རོར་སྙྱིང་འགྲེལ་པ་ལས། སང་བརན་དེ་ཉྱིད་དཔེ་དགུ་རྣམས་

ཀྱིས་བསྒྲུབས་ཏེ་འདྱི་ལྟ་སེ། མྱིག་ཡོར་དང་སྤྲུལ་པའྱི་གྲོང་ཁེར་དང་། ཞེས་པ་ནས། 

སྒྱུ་མའྱི་འཕྲུལ་འཁོར་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྱུ་མའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ་

རྣལ་འབོར་བའྱི་ཡྱིད་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་པྲ་ཕབ་པའྱི་མེ་ལོང་དག་ལ་གཟུགས་སང་

བ་བཞྱིན་དུ་སང་བ་ཉྱིད་དེ། དོན་དམ་གྱི་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་པོ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟར་སང་

བར་བེད་ཅྱིང་དྱི་མེད་གློག་དང་མཚུངས་པའྱི་འོད་ཟེར་དུ་མ་འཕོ་བར་བེད། ཕྱི་དང་

ལུས་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཁབ་པ་ལོགས་སུ་དབེར་མེད་ཅྱིང་གཟུང་འཛིན་དང་བལ་

བས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སང་བ་ལྟར་གྱི་རྡུལ་ཕན་དང་། དངོས་པོར་
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མ་གྲུབ་པས་སང་བ་ཙམ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་གཟུང་བར་བ་བའྱི་སེམས་

གཞན་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་ལ་འཛིན་པའྱི་སེམས་གཞན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཉྱིད་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་འཁྱུད་པ་གང་ཞྱིག་འགྲོ་བ་དུ་མའྱི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ནྱི་གཅྱིག་པུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་དག་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་སང་སེ་སོང་གཟུགས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དབྱིངས་

ཡྱིན་པ་དང་། བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དང་། གདོད་མ་ནས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་རྟག་པར་

གནས་པ་སོགས་ནྱི་མྱི་རྱིགས་པ་ཆེན་པོ་སེ་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་དུག་ཟ་བ་ལྟར་

ནོར་བར་གོ་བཞྱིན་དུ་ཡང་ཞེན་པ་དང་ཁ་ཟེར་བའྱི་དོགས་པས་རང་ཕོགས་འཛིན་

པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གོང་དུ་འགྲེལ་བཤད་མཛད་པས་མང་དུ་བཀག་ཅྱིང་ཁོ་བོས་ཀང་

མདོ་ཙམ་དུ་བཀག་ཟྱིན་ལ། ལྷག་མ་ནྱི་བཤད་རུང་ཙམ་མོ། །

ཡང་གཞན་ ངམ། དག་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་སད་དུ་རྒྱལ་བ་མཆོག་

སྒྱིབ་མེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དག་གྱི་སྐེད་བེད་མ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ལས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་མཆོག་གྱི་ཕག་རྒྱ་རྣམ་རྟོག་དང་འཛག་པའྱི་དྱི་མས་གོས་པ་

མེད་པ། ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པར་འཛིན་ཅྱིང་སྤོས་

པ་དང་བལ་བས་མཁའ་མཉམ་མ་རྱིག་པ་སངས་པས་མུན་བཅོམ། སྒྱིབ་བལ་གྱི་

བརྟན་གཡོའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད། སྲོག་ཐུར་གཅྱིག་ཏུ་སྦོང་བའྱི་རྣལ་

འབོར་དག་གྱིས་བགྲོད་བའྱི་རྟོགས་བ་ཐབས་ཤེས་བརྩེགས་པའྱི་ངོ་བོར་གནས་ལ། 

ཤེས་རབ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བས་གཟྱི་བརྱིད་སྲྱིད་པའྱི་

རྩ་བ་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དྱི་མ་འཕོག་ཅྱིང་བདེ་སོང་དབེར་མེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་
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ལོའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི་རེས་སུ་རྱིག་པ་རྣལ་འབོར་པས་བསྒོམ་པར་བའོ། །བསྒོམས་

པས་རྱིག་པའྱི་ཕག་ཆེན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྱི་སོང་གཟུགས་ནྱི་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་བས་གང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་མྱི་གཡོ་བའྱི་སྦོར་བས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཀུན་ནས་སེར་བས་ཕག་རྒྱ་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཡང་ས་ཚོགས་ཀྱི་དོན་དུ་མེད་པས་སྒྱུ་

མའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པ། ཡྱིད་དབུ་མ་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ནྱི་མེ་ལོང་དག་

ལ་ཤར་བའྱི་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་དུ་སང་སེ། སྒྱིབ་བལ་གྱི་འཇྱིག་རྟེན་

གསུམ་པོ་མ་ལུས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སང་བར་བེད་ཅྱིང་འོད་གསལ་

བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པས་དྱི་མ་མེད་པའྱི་གློག་དང་མཚུངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་

འོད་ཟེར་དུ་མ་འཕོ་བར་བེད་པ་ཅན་ཕྱི་རོལ་དང་ལུས་ལ་སང་མྱི་སང་གྱི་དབེ་བ་མེད་

པར་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་སང་བ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པར་སང་ཡང་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་དུ་མེད་པས་

ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ། རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་ཙམ་ནྱི་མཁའ་ལ་རྩེ་གཅྱིག་

ཏུ་གནས་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

དག་གྱིས་འཁྱུད་པ་སེ། དེ་ཉྱིད་འགྲོ་བ་དུ་མའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཡང་

དེ་ནྱི་འགྱུར་བ་མེད་པ་གཅྱིག་པུར་སང་བའམ་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་མེད་པས་གཅྱིག་

པུའོ། ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་དག་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་སྦོར་ཚུལ་ནྱི་

ལེགས་ཏེ། ལུང་དེ་གཉྱིས་འདེན་པར་ན་གོ་རྱིམ་ལྡོག་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་དེས་འགྲུབ་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་ལེར་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་མམ་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབ་སྦོར་གང་རུང་

གྱི་དབང་གྱིས་བཤད་པའྱི་རྱིམ་པར་གསུངས་ལ། འདྱིར་ནྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྱི་ནང་

ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་བརྒྱ་གོ་དགུ་པས་བསན་པས་བསྒོམ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བའྱི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གང་ཡྱིན་སྙམ་པ་ལ་བརྒྱ་གོ་བརྒྱད་པས་སོན་པས་དོན་གྱི་རྱིམ་

པའོ། །ཡྱིད་དབུ་མ་དང་ནམ་མཁའ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་བས་པ་མ་ལེགས་ཤྱིང་

གཟུང་བའྱི་ཡུལ་དུ་མེད་པ་ཅེས་པ་ཡང་དུས་མཉམ་གྱི་ཚེ་གཟུང་བ་འཛིན་བེད་དོན་

གཞན་ཡྱིན་པ་ལ་བསམས་ན་རུང་གྱི་གཞན་དུ་ན་མྱི་འཐད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་དང་

པོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡོངས་སངས་ནས། ཞེས་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་མྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། མཆོག་

ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྦོར་བའྱི་ལག་རེས་འཇོག་བེད་ཡྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོང་གཟུགས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གཙོ་བོར་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བའོ། ཞེས་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་ངེས་པ་འདྱིའྱི་ཕྱིར། ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོངས་སུ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་འགྲེལ་པས་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། ད་ནྱི་བ་མ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། དབང་ཐམས་ཅད་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོའྱི་བར་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དབང་བཞྱི་པ་ཐོབ་ཅྱིང་མ་ཉམས་ལ་

གཞན་ལ་མ་ནོར་བར་སོན་པ་ནྱི་བ་མ་དམ་པར་བ་ལ། ཕྱུགས་ཉྱིད་དུ་བེད་ཅྱིང་ཅེས་

པ་ནྱི། འོག་ཏུ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལས་པདྨ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཟའ་བ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི། ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །འཛག་བདེ་སྤད་པས་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་

ཕྱུགས་སུ་སྐེ་བར་བེད། ཅེས་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ས་བ་ལའང་འཁྲུལ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་གསུངས་པའྱི་དོན་བཤད་

པ་ལ་གཉྱིས། དྱི་བ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི། ཅེས་པ་ནས། འདྱི་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་བདེ་བ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དངོས་

མྱིན་ཀང་"དེའྱི
1
་རྒྱུར་བསན་པ། འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་ལས་མྱི་འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་འབྱུང་

བའྱི་དཔེ་བསན་པ། དཔེ་དེ་དོན་ལ་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་

བའོ། །འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱའྱི་དབང་པོ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བང་སེམས་སྤྱི་བོ་ནས་གསང་གནས་ཀྱི་རྩེ་བར་

དུ་འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་བསྒོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

སྐེ་བར་གསུངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གསུངས་པ་ལྟར་བསན་བའྱི་དོན་ལ་བདེན་པ་

སེ་བསླུ་བ་མེད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། སེར་བར་དཀའ་བར་འགྱུར། 

ཞེས་པ་སེ་ཞེས་པས་བཤད་བ་བཀོད་ནས་དེ་འཆད་པ་ནྱི། འདྱིར་འཕོ་བའྱི་ཆགས་

པ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་སེ་གང་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ནྱི་

གཞན་ཡང་བསྐེད་པའྱི་མཐུ་ལས་ཉམས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་བ་

བ་དཀའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། རྒྱུའྱི་རྱིམ་"པ་ཇྱི
2
་ལྟ་བས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་

སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདྱི་ཉྱིད་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་བསེན་པའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚང་བས་གསང་གནས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་མེད་པའྱི་ལྷན་

སྐེས་ཀྱི་དགའ་བ་བསྐེད་པར་བའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༦ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༠༤ན༥ན།  དེའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༡ན།  དེར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༤བ༣ན།  པ་ཇྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༦བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༤ན།  པའྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  957  

དེ་ནས་ཕག་རྒྱའྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྟགས་ཀྱི་རྩེ་

ལས་ཕྱིར་མྱི་འཕོ་བའྱི་བདེ་བ་སྒོམ་པ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

འདེན་པར་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕུག་རོན་ལྟར་བང་

ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕོ་བའྱི་གནས་སབས་ནྱི་ལམ་གྱི་སབས་འདྱིར་འཕོ་བའྱི་དོན་མྱིན་

ལ། བང་སེམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕོས་ན་བདེ་བའྱི་གཞྱི་སོར་བ་མྱིན་ནོ། །འཕོ་བའྱི་བག་

ཆགས་ཅན་གྱི་བདག་འཛིན་འདྱི་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་

ནས་གློ་བུར་གྱི་དྱི་མའྱི་རང་བཞྱིན་རྩ་བ་སེ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེས་འཁོར་བ་འགྲུབ་

པར་བེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་"བསན
1
་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བས་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་

པར་སྦོར་བའྱི་ཐབས་གང་གྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤྱི་བོ་ནས་རྟགས་ཀྱི་རྩེ་བར་

འཕོ་བའྱི་དགའ་བཞྱི་གོམས་པའྱི་བག་ཆགས་དེར་འགྱུར་བའྱི་སྦོར་བ་སེ་རྣལ་འབོར་

དེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་བས་ཏེ། དེ་རེས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་འགྲོགས་པ་ལས་མྱི་

འཕོ་བའྱི་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའྱི་ས་བོན་བརྟས་པར་བེད་པའྱི་བག་ཆགས་སུ་འགྱུར་

ཏེ། འདུལ་བེད་ཀྱི་རས་ཚོགས་པའྱི་དངུལ་ཆུ་དང་མེ་བཞྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། མ་ཕུག་ལུས་ཀྱིས་འདྱིར་ནྱི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་སེར་བ་མྱིན། ཅེས་

པ་སེ་ཞེས་བཤད་བ་བཀོད་ནས་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་མེ་ལ་རེག་པས་འདུལ་བེད་ཀྱི་རས་

དང་བལ་བའྱི་དངུལ་ཆུ་འབོས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐབས་དང་བཅས་པའྱི་མེ་ཉྱིད་ཀྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠བ༣ན།  བསན    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༦བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༥ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༢ན།  བསེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཆྱིང་བར་བེད་དོ། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་ལས་རྒྱའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་སྦོར་བས་

བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུར་གནས་པ་མྱི་འཕོ་བར་བཅྱིངས་པས་རྒྱུ་བས་ཏེ་

ཁམས་དཀར་དམར་ཡན་མན་དུ་བརྩེགས་པ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་ཐྱིག་ལེ་

བརྩེགས་པ་དང་པོ་དེས་ཐྱིག་ལེ་བརྩེགས་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་

མཆེད་དང་ལ་སོགས་པ་རེག་བའྱི་བར་གྱི་རྡུལ་ཚོགས་པ་ཕ་བར་བས་ཏེ། རྟེན་ཐྱིག་

ལེ་དེ་ལས་སྐེས་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་རང་གྱི་ངོ་སལ་

གྱི་འཕོ་བའྱི་སྒྱིབ་པ་དང་ཐོགས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་བེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱིར་དངུལ་

ཆུ་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དག་གྱི་མཐུ་ནྱི་ཕལ་པ་ལྟར་བརྟག་པར་བ་བ་མྱིན་པ་སེ་

རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བ་བར་མྱི་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། འཛག་བདེ་ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དངུལ་

ཆུའྱི་དཔེས་སྒྲུབ་པ། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་བསེན་དགོས་

པར་ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྟགས་ཀྱི་རྩེ་ཉྱིད་དུ་བརྟན་པར་བེད་

པའྱི་དོན་དུ་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བའྱི་ཆོ་ག་ལ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་

གཉྱིས་ཀ་"ལམ
1
་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་ཅྱིང་

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསྲུང་བ་དང་རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་སབས་ཀྱི་ལྷའྱི་དམྱིགས་པ་

རབ་ཏུ་བརྟན་པ་དང་མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྱི་བར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༥༧ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༠༥བ༣ན།  ལམ   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡བ༣ན།  ལ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུ་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་དངུལ་ཆུའྱི་དཔེ་གཉྱིས་ལས་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་བདེ་བ་

ནྱི་འདུག་པ་དང་བསོལ་བ་ལ་སོགས་པ་མེ་དག་པོས་བཞུ་ན་དངུལ་ཆུ་འབོས་པ་ལྟ་

བུར་རྩ་གནས་སོ་སོར་གཡོ་བ་སེ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལས་རྱིག་མའྱི་པདྨར་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འཛག་བདེ་བཟའ་བ་སེ། རང་མང་བའྱི་ཆེད་དུ་ནྱི་དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པས་ལས་རྒྱ་བསེན་པར་གསུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པས་

ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་ལ་སོགས་པས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་སྒྲུབ་པ་གསུངས་

པ་འདྱི་ལྟ་སེ། ཞེས་སོགས་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་ཁ་ ངམ། ཅྱིག །རྒྱལ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་

དགའ་བ་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་འདྱི་ནྱི་འཕེལ་བའྱི་དོན་གྱི་སད་དུ་རེས་དན་གྱི་དང་པོར་

ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་རྣལ་འབོར་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་བསེན་

པར་བའོ། །འཕེལ་བ་དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ས་ཚོགས་ཡུམ་ཉྱི་མའྱི་ཁ་དོག་

གྱི་གཟུགས་ཅན་ནྱི་ལུས་དང་གདོང་པ་དང་རྐང་པ་དང་གཙུག་ཏོར་དང་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་རོགས་པ་བརྟགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་བརྟན་པར་བ་སེ། དེ་དག་གློག་

གྱི་དབྱུག་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གཏུམ་མོའྱི་མེ་འབར་བ་ན་འཕོ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་

བ་སྐེད་པར་བེད་མ། སོང་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་རོགས་པ་སེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་ཕག་

རྒྱ་མངོན་དུ་མ་བས་ཀྱི་བར་དུ་བསེན་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འཕོ་བ་དེ་ནས་རོ་

རེ་བཞྱི་རྣམས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་འགོག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་སང་བར་བེད་མ་རྟེན་སྒྱིབ་

བལ་གྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་
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སོང་པ་ཉྱིད་དང་ལུས་ཀྱི་ཁམས་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་

པའྱི་འཇྱིགས་མེད་ཕག་རྒྱ་ནྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདྱིའྱི་རྐང་པ་དང་པོའྱི་འཆད་ཚུལ་དང་། གཞན་ རང་དོལ། དག་གྱི་འདོད་པ་ལ་

བརྒལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་བཅུ་ཙམ་མདོར་བསྡུས་སྔ་མར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྐང་པ་གཉྱིས་པ་

ཡེ་རྒྱ་ལ་འཆད་པ་ལ་ཡང་དོགས་པ་འདྱི་ཡོད་དེ། ལུས་ལ་སོགས་པ་ཅྱིག་ཅར་རོགས་

པ་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཉྱིད་ཡྱིན་གྱི་ཡེ་རྒྱ་ལ་ཚུལ་དེ་མྱི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བོ་ངོར་རོགས་

པ་ལ་བེད་དོ་ཅེ་ན། འོ་ན་གློག་གྱི་དབྱུག་པའྱི་ཞེས་སོགས་ཀང་ཡེ་རྒྱ་འཕགས་མ་དང་

སྦར་ན་ཅྱིས་འགོག །སོང་གཟུགས་དང་ཡེ་རྒྱ་འགལ་བ་མྱིན་ཏེ། ལམ་འདྱིས་ཐོབ་པའྱི་

འཕགས་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་འགལ་བར་སྨྲ་བ་ཡང་འཕགས་

པའྱི་གང་ཟག་མོའྱི་རྟེན་ཅན་རྣལ་འབོར་པ་ཁད་པར་ཅན་དང་འདུ་བ་ཐོབ་པ་དེ་ཅྱི་ཞྱིག་

སྙམ་དུ་དཔད་དགོས་སོ། །གཞུང་འདྱི་དག་འདྱིར་ནྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་

འབེབས་པའྱི་ཆེད་དུ་དངས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་དང་

པོའྱི་དོན་ནྱི། ཀུན་རོབ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་གཡོ་བའྱི་

བདེ་བ་འདྱི་ནྱི་འཕེལ་བའྱི་དོན་སད་དང་པོར་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་ནྱི་བསན་པར་བ་ལ། 

དེ་ནས་དོན་དམ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་དུ་ཉྱི་མ་བརྒྱའྱི་འོད་

བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་ནས་སྤོ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་རྱིག་མ་ནྱི་ལུས་སྤྱི་དང་གདོང་དང་རྐང་

པ་དང་གཙུག་ཏོར་སོགས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་རོགས་པ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་

སེ། གློག་གྱི་དབྱུག་པ་ནྱི་རྩ་དབུ་མ་དེ་དེའྱི་ནང་དུ་ཐོག་མར་གྲུབ་ཅྱིང་རྟེན་ཐྱིག་ལེ་མྱི་

གཡོ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཕོ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བེད་མ་ཅེས་པ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ནས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་ཅེས་པ་འདྱིར་སོང་གཟུགས་ཉྱིད་ལ་འཆད་པ་ན་སྔར་ཆོས་

ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ཞེས་པ་ལྟར་དང་མདོར་བསྡུས་སྔ་མར་ཕག་རྒྱ་བཞྱི་ཀ་

ལ་བཤད་ཅྱིང་འདྱིར་འདྱི་ལྟར་བཤད་པ་སབས་སོབས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བཤད་པའྱི་ན་

ཡམས་ཡྱིན་པས་འགལ་བར་མྱི་བསམ་མོ། །

སར་ཡང་ལེའུ་དེ་ཉྱིད་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཅེས་པ་ནས། རང་གྱི་སེམས་

ཀྱི་སང་བ་ཙམ་སེ་ཅེས་པ་ལ། ཁ་ ངམ། ཅྱིག་སྒོམ་པ་པོ་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ས་

ཚོགས་སུ་སང་བ་ཅེས་དང་། གཞན་ ཕོགས། དག །རྣལ་འབོར་པའྱི་སེམས་རྣམ་

པར་མྱི་རྟོག་པའྱི་སང་བ་ཞེས་ཟེར་བ་དག་ལ་གོ་རྒྱུ་མྱི་སང་བས་ཙམ་གྱི་སྒས་རྡུལ་

ཚོགས་པ་བཅད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུའྱི་དོན་ནོ། །རང་གྱི་ཡྱིད་ལས་སྐེས་པ་ཅེས་པ་

ལ། ཁ་ ངམ། ཅྱིག །རང་གྱི་ཡྱིད་དབུ་མར་རླུང་འགོག་པ་ལས་ཞེས་ཟེར་ལ། མེ་ལོང་

གྱི་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། བདེ་མཉམ་སེར་བར་བེད་ཅེས་པའྱི་བར་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་

སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདའ་བར་མྱི་ནུས་པར་ངེས་པ་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ལས་

རྒྱའྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཀང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དབང་པོ་

ལས་སྐེས་པའྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་གཙོ་བོའྱི་རྒྱུར་རྣམ་པར་སངས་ནས་བང་ཆུབ་

ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་བར་དུ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་

ཙམ་འདྱི་རྣལ་འབོར་པས་བསྒོམ་པར་བའོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་པར་བདེ་ཆེན་མྱི་སྐེ་བའྱི་ལོག་རྟོག་

དགག་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་པར་བདེ་ཆེན་མྱི་སྐེ་བའྱི་དོན་

དགག །རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་པར་བདེ་སྡུག་མྱི་མོང་བའྱི་དཔེ་དགག །མྱི་འཕོ་
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བའྱི་བདེ་ཆེན་མེད་པ་དང་མངོན་ཤེས་ཡོད་པ་མྱི་འགལ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་ཅེས་པ་ནས། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་

ན་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཁམས་འདུ་འཕོད་མྱི་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེའྱི་

རེག་བ་གཟུང་དོན་དུ་བས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་བདེ་བ་མེད་ཅྱིང་དེའྱི་རྒྱུས་ཡྱིད་ཤེས་བདེ་

བའྱི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་མེད་དོ། ཞེས་པ་སེ་

དེའྱི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་མེད་ན། ཅེས་པ་ནས། དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་སེ། དེ་

བཞྱིན་གཤེགས་པས་གང་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་སོན་པའྱི་རྒྱུད་རྣམས་

སུའོ། །འགྲེལ་པས་ལན་གྱི་སབས་སུ་འདོད་ལན་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་མྱི་

འདེབས་ཀྱི་ཁབ་པ་མ་ངེས་པ་སོན་པའྱི་ལན་མཛད་དོ། །སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལག་རེས་

མ་ཡྱིན་ན་དབང་བཞྱི་པའྱི་བདེ་བར་མྱི་འདོད་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་

སེ་ལྷས་བྱིན་རང་གྱིས་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཕག་པར་ཞོན་ནས་གྲོང་དུ་འགྲོའ།ོ ཞེས་པའྱི་

ངག་བཞྱིན་ནོ་སེ་གཞན་དུ་ཅྱི་ལྟར་རྣལ་འབོར་པས་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་ལ་རང་

གྱིས་སེམས་ཀྱིས་རེས་སུ་ཆགས་པར་བས་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་རང་གྱི་སེམས་

སྒྱིབ་པ་མེད་པར་བེད་ཅྱིང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀང་ལོངས་སྤད་

པར་བེད་དོ་སེ་བེད་པ་འགལ་ལོ་ཅེས་པ་འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ་ཞེས་རྩོད་པའོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  963  

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའྱི་ཕུང་སོགས་ཀྱིས་བདེ་ཆེན་

བསྐེད་ནུས་པར་སྒྲུབ་པ། བག་ཆགས་ལས་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ལུས་འབྱུང་བའྱི་དཔེ་

བསན་པ། དེ་ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་བདེ་ཆེན་ལ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལག་རེས་བཞག་པ་

དགོས་པར་བསན་པ་འདྱིས་འདུས་པ་ཀྱཻ་རོར་སོགས་སུ་བསན་པའྱི་དབང་བཞྱི་

པ་འགོག་པ་མྱིན་གྱི་ལུགས་འདྱིའྱི་བཞྱི་པའྱི་བདེ་བ་ཁོ་ནའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་

ཁད་ཆོས་ཏེ་དེ་གཉྱིས་ལམ་གྱི་རྱིགས་མྱི་འད་བས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་

བའོ། །འདྱིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་

མཆེད་མ་གཏོགས་པར་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སེམས་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་སོང་གཟུགས་སུ་

ཤར་བ་ཙམ་གྱི་རྒྱུས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཡུལ་རྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་ཞེས་

སྨྲ་བ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པར་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

གང་གྱི་ཕྱིར་རྡུལ་འདུས་པའྱི་ལུས་མེད་ཀང་རྱིམ་གཉྱིས་སྔར་མེད་གསར་དུ་གློ་བུར་

དུ་བསྒོམས་པའྱི་འཕོ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་བོན་མྱི་འཕོ་

བའྱི་བདེ་ཆེན་སྐེ་བའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །འདྱིར་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཅེས་

བ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གློ་བུར་བའྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སོ། །

སྤྱིར་བག་ཆགས་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ། འཁོར་བའམ་འཛག་པའམ་འཕོ་བའྱི་བག་

ཆགས་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའམ། མྱི་འཛག་པའམ། མྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་

སོ། །སྔ་མ་ནྱི་གཙོ་བོར་བདག་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱི་སེང་ནས་འཇོག་ལ། དེ་ལ་མངོན་
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གྱུར་དང་། ས་བོན་བག་ལ་ཉལ་གྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། ས་བོན་ལ་"
1
ཡང་རྒྱུའྱི་ཆ་

དང་། ངོ་བོའྱི་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་དོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བག་ཆགས་ནྱི་སྔགས་

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། སྔགས་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་

མོང་མྱིན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདྱིར་ནྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་དང་

སོང་གཟུགས་གཉྱིས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྱིགས་གཉྱིས་ཏེ་རྒྱས་པར་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །བག་ཆགས་ཅྱི་དེའྱི་དྱིན་གྱིས་ཏེ། རྒྱུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་

ཚོར་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ་དོན་དམ་པར་ཏེ་གནས་ཚོད་ཐ་སྙད་ཚད་མས་རྣམ་པར་

དཔད་པ་ན་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ལུས་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཕན་ཚེགས་ཙམ་གྱི་

རྒྱུ་གཅྱིག་པུས་ནྱི་འཁོར་འདས་སུ་འགྱུར་བ་མྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ནྱི་རྨྱི་ལམ་

གྱི་གནས་སབས་རོ་ལྟ་བུར་གཡོ་བ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ལྷུང་སེ་གང་གྱིས་སེམས་ཀྱི་

འཁོར་དུ་སྐེས་པའྱི་ཚོར་བ་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་གྱི་

རྨྱི་ལམ་གྱི་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་འདྱིའྱི་ལུས་ཤེས་འཁོར་དུ་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཉེ་

བར་འཚེ་བ་ཕན་ཚེགས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། །རྨྱི་ལམ་གྱི་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་

ལུས་ཀྱིས་རེག་བ་མོང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་རྨྱི་ལམ་གྱི་དཔེ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་

ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་སེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་དེ་ཉྱིད་ལ་སེམས་ཀྱི་

བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལས་སྐེས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ལུས་གཞན་རྡུལ་ཕ་རབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༣བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༠ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༠༨བ༤ན།  -ལ   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༤ན༦ན།  +ལ
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ཚོགས་པ་དང་བལ་བ་ཡུལ་གཞན་དུ་རབ་ཏུ་འགྲོ་བར་སང་སེ། ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་

བར་སང་བ་དེའྱི་ལུས་ལ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་བས་

པ་རྨྱིས་པར་གྱུར་ན་ཉེ་བར་འཚེ་བ་དེས་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྱིང་

སྡུག་བསྔལ་དེས་ངུ་བར་བེད་དེ་དེའྱི་ཚེ་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་ཅྱིང་ཆོམ་རྐུན་

ལ་སོགས་པ་མེད་པར་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཤེས་པ་རང་གྱི་བདེ་བ་རྱིག་པ་སེ་

མོང་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་འདྱི་ནྱི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་བཞྱིན་དུ་རྨྱི་ལམ་དུ་

འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཅེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་ཅྱིང་ཕོ་

མོའྱི་དབང་པོ་སྤད་པ་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། དེ་

ཉྱིད་ནྱི་ངོ་མཚར་ཏོ། ཅེས་པའྱི་བར་དེས་གོ་བར་ནུས་སོ། །ད་ནྱི་འདྱི་དཔད་པར་བ་

སེ། ཅྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་སྐེས་བུའྱི་ལུས་དེ་སྐེས་བུའྱི་ལུས་མཚན་ཉྱིད་པ་ཡྱིན་ནམ། སྐེས་

བུའྱི་ལུས་སུ་སང་བ་ཙམ་ཡྱིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་དེ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཡང་འགྲོ་བ་མཚན་

ཉྱིད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ཉྱིད་ལས། ཡུལ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་རབ་ཏུ་སང་

སེ་ཞེས་འགྲོ་བར་སང་བ་ཙམ་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་རྨྱི་ལམ་

གྱི་ལུས་དེས་རེག་བ་མོང་བར་འདོད་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ལྟ་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་མྱིག་གྱིས་

གཟུགས་འཛིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་མྱིན་ཏེ། འགྲེལ་པའྱི་མགོ་མཇུག་ཀུན་

ཏུ་རྨྱི་ལམ་ན་དབང་ཤེས་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྨྱི་ལམ་གྱི་

ལུས་ཀྱིས་རེག་བ་མོང་བ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏེ། འདྱི་ཉྱིད་ལས། སེམས་ལ་བདེ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ་ཞེས་ཡྱིད་ཤེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བར་ངེས་
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གཟུང་དུ་བཤད་པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལྟར་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་སུ་སང་བ་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་

པས་སབས་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཕན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱི་སང་བ་

སོགས་དུ་མ་ཞྱིག་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པར་དོགས་པ་སྨྲ་བ་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ངེས་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོང་གཟུགས་གཟུགས་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ལུས་

མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་འདོད་ན། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མྱིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། དོགས་པ་དེ་ལྟར་དཔད་ནས་ངེས་པ་ནྱི་གཞུང་དོན་གོ་བ་ལ་

གལ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་དོགས་པ་དང་པོ་ཁས་མྱི་ལེན་གྱི་གཉྱིས་པ་ལ་ལན་གདབ་པར་

བ་སེ། རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་རེག་བ་འཛིན་པའྱི་ལུས་མྱིན་ཀང་དེའྱི་ལུས་ལ་ལུས་ཀྱི་

ཐ་སྙད་ཡོད་ཅྱིང་ལུས་དེ་ལ་ཕན་གནོད་བེད་པར་སང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སེམས་

ཀྱིས་བདེ་སྡུག་མོང་བ་ཡོད་པས་རྡུལ་མ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་སྡུག་

མོང་ཞེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དེ་དཔེར་མཛད་ལ། དོན་གྱི་སབས་སུ་ཡང་

སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་གྱི་རེག་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལུས་"བདེ
1
་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་མྱིན་པས་དེ་མྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུས་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ཤེས་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་འདོད་པའོ། །རྨྱི་ལམ་རྨྱི་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དེའྱི་སེམས་

ཀྱིས་བདེ་སྡུག་མོང་བའྱི་ཕྱིར། གང་ཟག་དེས་ཀང་བདེ་སྡུག་མོང་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་ཏེ། དོན་གྱི་ཚེ་དོགས་པ་ཆུང་ངོ་། །འདྱི་དག་ཀང་སྔགས་རྱིམ་དུ་གསུངས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༤ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༡༠ན༣ན།  བདེ   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༥བ༣ན།  དེ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལྟར་འབས་བུའྱི་སབས་སུ་དོགས་པ་ཆེ་ལ་ལམ་དུས་སུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་

ལྷན་ཅྱིག་བེད་རྐེན་ཕལ་པ་ནྱི་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་ཡྱིན་ལ། གཙོ་བོ་ནྱི་སོང་གཟུགས་

ཏེ་སྔ་མ་བདག་པོའྱི་རྐེན་དུ་ཡང་འདོད་དགོས་སོ། །རྒྱུ་མཐུན་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་

ལྷན་སྐེས་སྔ་མ་སེ་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཡང་དེ་ཉྱིད་དོ། །མྱི་འཕོ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་སོབ་ལམ་

རྱིང་ལ་རྡུལ་དང་བཅས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ལ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བར་སང་བ་ལས་

སེམས་ལ་བདེ་སྡུག་ཤེས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔད་

པར་མྱི་ནུས་ན་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་འདས་པ་སེ། དེའྱི་རྱིགས་སུ་མ་

གཏོགས་ཤྱིང་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་བག་ཆགས་བསྐེད་རྱིམ་དང་གཟུགས་སྒྲུབ་

སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་རེས་དན་ཐོབ་པ་ཡན་ཆད་

ཀྱི་རྣལ་འབོར་པའྱི་སོང་གཟུགས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་འདས་པ་ལས་སྐེས་པ་རང་རྱིག་

པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་"མྱི
1
་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་དོགས་པ་སྨྲ་བ་པོ་ལྟ་

བུའྱི་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྟག་པར་ནུས་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། 

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ཀྱི་དཔེ་གཉྱིས་དགག་

པ། བག་ཆགས་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་གསུངས་ཚུལ། གཞྱི་བེམ་པོ་མེད་

པར་བེམ་པོའྱི་སང་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དཔེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་དང་བཅས་པའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་དགག་པ། ཁུ་བ་འཛག་པའྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༤ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༡༠བ༢ན།  མྱི   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༦ན༢ན།  ནྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལུས་ཀྱི་དཔེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་མུ་སེགས་པ་སྱིག་པའྱི་བོ་གྲོས་ཅན་སྲོག་གྱི་རླུང་དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དང་བཅས་པའྱི་བདེ་སྡུག་ཡོད་ཀྱི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་

མེད་པའྱི་གང་ཟག་མེད་པར་འདོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ན་རེ། ཅེས་

པ་ནས། འདྱི་བརོད་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ་གནས་སབས་གསུམ་ནྱི་བདེ་སྡུག་བཏང་

སྙོམས་གསུམ་ཡྱིན་ལ། རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ལོགས་སུ་བེ་བ་དེ་ལ་དབུགས་འབྱུང་

རྔུབ་ཡོད་དེ་མལ་ན་གཉྱིད་ལོག་པའྱི་ལུས་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་འདུག་པས་སོ་སྙམ་

པའམ། ཡང་ན་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ལ་སོགས་པ་དེའྱི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ནྱི་མལ་གྱི་

ལུས་དེའྱི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བོ་སྙམ་པ་གང་རུང་དུ་ངེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། རྒྱལ་བའྱི་ལུས་ཀྱི་དཔེ་རྨྱི་ལམ་གྱི་དཔེ་དང་མཚུངས་པས་

མུ་སེགས་ཅན་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་གནོད་པ་བསན་པ། རང་ལུགས་ལ་བག་ཆགས་

གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་དབེ་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ། རྣམ་དབེ་དེ་ལུང་དང་སྦར་བ། རྡུལ་མེད་

པའྱི་ལུས་ལས་སྐེས་པས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་འགྲུབ་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། དགག་པ་དངོས་དང་། དབུགས་འབྱུང་འཇུག་མེད་པའྱི་ལུས་གྲུབ་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱི་ཉྱིད་རྣམ་པར་དཔད་པར་བ་སེ། འདྱིར་གལ་ཏེ་དབུགས་འབྱུང་

བ་དང་འཇུག་པ་དག་གྱི་ལུས་མེད་པར་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ལ་རྨྱི་ལམ་

གྱི་གནས་སབས་ཀྱི་བདེ་སྡུག་མོང་བ་མེད་ན་ཞེས་པ་སེ། ཁོད་ཀྱི་འདོད་པ་དེ་ལྟ་

ཡྱིན་ན། བརྒྱལ་བའྱི་ལུས་རགས་པ་ལ་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གྱིས་བརྒྱལ་བའྱི་ལུས་གཤྱིན་རེའྱི་ཕོ་ཉས་ཁེར་བ་ལ་ཡང་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་

མེད་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ཡྱིན་ན་གཤྱིན་རེའྱི་ཕོ་ཉས་ཁེར་བའྱི་ལུས་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཡྱིན་ན་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་སུ་འདོད་པས་

སོ། །འདོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཤྱིན་རེས་ཁེར་བའྱི་ལུས་དང་དེའྱི་སེམས་

ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྱི་གང་ཟག་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན། གནོད་

པ་སོན་པ་ནྱི་འོག་གྱི་གནས་སབས་དེ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་སྙྱིང་པོ་དྱིལ་

བའོ། །གལ་ཏེ་བརྒྱལ་བའྱི་ལུས་རགས་པ་ལ་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་མེད་པར་མུ་

སེགས་ཀྱིས་ཀང་ངེས་སུ་ཆུག་མོད། དེའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་ཤྱི་བ་བརྒྱལ་བའྱི་གནས་སབས་

སུ་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་མེད་པར་ཐུན་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་སེམས་

རབ་ཏུ་སང་བར་འགྱུར་ཞེས་ཐལ་བ་འཕངས་ནས་གནས་སབས་དེ་ལ་བརྒྱལ་བ་

ལས་སེམས་རབ་ཏུ་སད་པའྱི་ཕྱིར་གཉེན་གྱི་སེ་ལ་གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་གཏམ་སྐེ་

བོ་ཀུན་ཡྱིད་ཆེས་སུ་རུང་བ་དག་བརོད་པར་བེད་དོ། ཅེས་པ་ནྱི། མུ་སེགས་ཀྱིས་

ཀང་ཐལ་བ་དེ་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་བསལ་བ་སོན་པའོ། །

ཤྱི་བ་བརྒྱལ་བ་ཅེས་དང་། ཤྱི་བའྱི་ལུས་ཞེས་སོགས་ནྱི། དབུགས་འབྱུང་

འཇུག་མེད་པའྱི་བརྒྱལ་བ་ལ་ཤྱི་བར་བཏགས་པ་སེ། དེ་ཉྱིད་བསྡུས་པར་དབང་

ཕྱུག་ཤྱི་བར་གསུངས་ལ། མངོན་བརོད་དུ་བརྒྱལ་བར་གསུངས་ཀང་དོན་གཅྱིག་

པ་བཞྱིན་ནོ། །གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བཀའ་ཡྱིས་གཤེན་རེ་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་

སུ་སང་བ་ཁེར་བར་བེད་པ་དང་། ཅེས་པ་དང་། ལུས་དེའྱི་བསོད་ནམས་དང་སྱིག་

པ་ལ་ཚེ་ཟད་མ་ཟད་རྣམ་པར་དཔོད་པར་བེད་དོ། ཅེས་དང་། དེའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་སྲྱིད་མྱི་
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འདྱིའྱི་རགས་པའྱི་ལུས་འཇྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་གྱི་བར་དུ་སེ་རོར་མ་གྱུར་པའྱི་སྔོན་

རོལ་ཏུ་སེམས་ཅན་འདྱི་ཅེས་དང་། དོར་བར་གྱུར་པ་ན་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་

ཀྱི་ལུས་དེ་ལུས་རགས་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་དབང་གྱིས་སར་ཡང་ཤྱི་བའྱི་ལུས་དེའྱི་

དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་བརྒྱལ་བ་ལས་སངས་པར་འགྱུར་

རོ། །འཆད་ཚུལ་འདྱི་ནྱི་སན་བའྱི་ཆོ་གའྱི་མདོ་དང་མཐུན་པར་སང་སེ། དེར་ནྱི་རྨྱི་

ལམ་རྨྱིས་པ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་འདྱི་འད་དེའྱི་དཔེར་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་བཀོད་ལ། གཞན་

ཡང་མདོ་དེ་ལས། ལུས་འདྱི་ན་ཉལ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་

མདུན་དུ་སོང་སེ་དགེ་བའམ་མྱི་དགེ་བ་ཅྱི་ལྟར་གྱུར་པ་འདྱི་བ་ལ་སད་བཞྱིན་འབང་

བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་ལྷས་ལན་བཏབ་པར་གསུངས་ལ། དེ་དང་འདྱིར་ཐུན་ཚོད་

གཅྱིག་གྱི་བར་དུ་བསོད་ནམས་དང་སྱིག་པ་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པར་གསུངས་པ་དང་

དོན་གཅྱིག་གོ །མདོ་དེ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་གསུངས། འདྱིར་ལུས་གཤྱིན་

རེའྱི་ཕོ་ཉས་ཁེར་བར་གསུངས། གཉྱིས་ཀར་ཡང་དགེ་མྱི་དགེའྱི་ལས་ལ་དྱི་ལན་

བས་པར་བཤད་པས་ལུས་དང་ཡྱིད་ཤེས་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་

དེར་ཕྱིན་པར་སྨྲ་དགོས་སོ། །མདོ་དེར་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པས་དྱི་བའྱི་ལན་བཏབ་པར་

གསུངས་པ་ནྱི་མྱི་ལྟ་བུ་དེ་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྱི་ལྷའྱི་འགྲོ་བ་མྱིན་ཏེ། མདོ་གཞན་

ལས་བདག་ཉྱིད་བདག་གྱི་བཤེས་དང་དཔང་པོར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །

དཔེའྱི་སབས་སུ་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་ཕ་མོ་ལ་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་མེད་ཅྱིང་

རགས་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་བརྒྱལ་བའྱི་སབས་སུ་ལུས་ཕ་རགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་

དབུགས་མེད་པར་བསན་པའྱི་དཔེ་སྔ་མ་ལས་ལམ་དུས་སུ་སོ་སྐེའྱི་ཚེ་རེས་དན་
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ཡན་ཆད་ཀྱི་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་མེད་ཅྱིང་རགས་

པ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་ལ་ལས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་ཡོད་པ་དང་དཔེ་ཕྱི་མ་ནྱི་འཕགས་

པའྱི་ས་བརེས་པ་ན་ལུས་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་ལྡོག་པར་སོན་པ་གོ་

བར་ནུས་ཏེ། འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཉོན་མོངས་མེད་པའྱི་ལས་མྱི་སྲྱིད་ལ་ཉོན་སྒྱིབ་

དང་པོར་ཟད་པར་སངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབུགས་ཙམ་ནྱི་འབས་བུའྱི་སར་ཡང་ལྡོག་

པར་མ་ངེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུགས་ཀང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་

དཔའ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆེན་པོ་དག་གྱིས་བཤད་པས་སོ། །སབས་འདྱི་དག་ཏུ་

མུ་སེགས་ཀྱི་ངོར་ལས་འབས་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་མྱི་

འཐད་པར་ཐལ་བ་སོགས་འཕངས་པ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་སྙམ་དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་དཔོད་

པའྱི་དུས་འཁོར་འཆད་འཆད་པ་ཁེད་ཅག་ནྱི་སྔར་ཡང་རྱིགས་པར་སྨྲ་བ་དག་གྱིས་

རྨེག་"
1
པར་"བཅོམས

2
་པ་སེ། ད་དུང་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཅྱིག་སྙམ་དུ་སོན་པར་

བགྱིད་དོ། །ཁོ་བོས་ནྱི་བསྡུས་དོན་བཀོད་པ་བཀགས་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་དག་སོ་སོར་

མ་འདེས་པ་གསལ་བར་གོ་ནུས་པ་ཉྱིད་དུ་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བག་ཆགས་གཉྱིས་གློ་བུར་བར་བསྒྲུབ་པ། འཁོར་འདས་

ཀྱི་བག་ཆགས་ཁད་པར་བ་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དམ་བཅའ་བཞག་

པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༥བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨༨ན༢ན།  -མེད་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༤ན༣ན།  +མེད་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༥བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༡༨༨ན༢ན།  བཅྟོམས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༤ན༣ན།  བཅྟོམ
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དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་ཅྱིང་ཅེས་པ་ནས། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཕ་བའྱི་ལུས་ཀྱི་བག་

ཆགས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་ན་ལུས་རགས་པ་ལེན་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་

ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རགས་པའྱི་བག་ཆགས་ལ་ཡང་འད་སེ། དེ་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐེ་

བའྱི་དབང་གྱིས་འགྱུར་བའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་འཁོར་བའྱི་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སེམས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཞུགས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་

རྒྱས་ཉྱིད་ཅེས་བ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་གང་གྱིས་བོ་བུར་བ་འབལ་རུང་ཡྱིན་པའྱི་

རྒྱུ་དེ་ཡྱིས་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་འདྱི་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བ་བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་དེ་ཟད་པ་ལས་ཟད་པའྱི་གང་ཟག་དེ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མར་དཔད་ན་འཁོར་བ་འདྱི་ནྱི་འཁོར་

བ་པ་རང་གྱི་ལས་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དང་དེའྱི་བག་ཆགས་ཙམ་སེ་གཞན་འགའ་

ཡང་མྱིན་ནོ། །འདྱི་དག་གྱིས་འཁོར་བ་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སངས་རྒྱས་པ་སྲྱིད་པ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་ཀང་འཕོ་བའོ། ཞེས་པ་ནས། སད་ཅྱིག་

ཡྱིན་གྱི་འགྱུར་བ་མྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ། བག་ཆགས་ནྱི་རྒྱུའམ་ས་བོན་དང་། 

འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་ནྱི་བདག་འཛིན་དང་། མྱི་འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་ནྱི་ལམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ནང་གྱི་ལེའུ་ལས། ཞེས་

པ་ནས། མྱི་ཡུལ་དག་དང་འོག་ཏུ་ཡང་། ཞེས་པ་དང་གྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བརོད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ན། བག་ཆགས་བསྒོ་བའྱི་གཞྱི་ང་ཙམ་སེ་དེའྱི་དབུས་སུ་རང་རང་གང་ལ་དགའ་བའྱི་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ངར་འཛིན་གྱིས་ལས་བསགས་པས་ཁམས་གསུམ་དུ་

སྐེ་བ་ལེན་པར་བེད་པ་སེ་ཚིག་དོན་སྔར་གསུངས་ཟྱིན་ལ། འདྱིར་ཡང་བག་ཆགས་

བསྒོ་གཞྱི་སེམས་རྒྱུད་ནྱི་མྱིན་ནོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་གྱི་འདོད་པ་བསྡུས་པ་ནྱི། ལས་

ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབུས་སུ་རང་རང་གྱི་བསམ་པ་ཞུགས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་སོ་སོའྱི་

བ་བའྱི་ཞགས་པས་བཅྱིངས་པ་ཞེས་སོགས་ཟེར་རོ། །སར་ཡང་ལེའུ་དེ་ཉྱིད་ལས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་བདུན་པས་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་མན་ཆད་ཀྱི་རྣལ་

འབོར་གྱི་ལམ་གྱི་བག་ཆགས་གོམས་པ་གསུངས་པ་རྣལ་འབོར་དབང་པོ་ཞེས་

པ་ནས། ཞེས་པ་སེ། འདྱི་དག་གྱི་ཚིག་དོན་ཀང་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ལ་མདོར་བསྡུ་

ན། འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་ལས་སྐེས་པའྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པར་

བཞེད་པའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་སོགས་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་

རྒྱུའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེས་པའྱི་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་རང་གྱིས་ཆོས་ཉྱིད་རྱིག་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའྱི་བདེ་བར་འགྱུར་

གྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཅན་གྱི་ལས་རྒྱའྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཉྱིས་ཕད་པའྱི་ཉེ་བར་ལོངས་

སྤོད་པ་ལས་སྐེས་པའྱི་འཛག་བདེ་ནྱི་བཞྱི་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་རྨྱི་ལམ་གྱི་

གནས་སབས་སུ་འཁྱིག་པ་བས་པ་རྨྱིས་པར་གྱུར་པ་ན་གཉྱིད་ལོག་པའྱི་ལུས་ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཁུ་བ་འཛག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟར་འགྱུར་གྱི་རྨྱི་ལམ་གྱི་སེམས་ཀྱི་བག་

ཆགས་ཀྱི་ལུས་ལས་ཁུ་བ་འཛག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ཅེས་པ་ནས། འགའ་ཞྱིག་གྱི་

ཚིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་ཁོ་ན་ལས་ཁུ་བ་འཕོ་ལ། 

དེ་ལས་བདེ་ཆེན་སྐེ་ཞྱིང་དེའྱི་སེང་ནས་དབང་བཞྱི་པའྱི་བདེ་བ་འཇོག་པར་འདོད་པ་

སེ། འདྱི་ལ་ཡང་ལུས་ཀྱི་ནང་གྱི་རྩ་གནས་སོ་སོར་འཕོ་བ་ཙམ་དང་རྟགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཕོས་པའྱི་བཞྱི་པའྱི་དོན་འདོད་པར་ནྱི་སྔར་དཱ་རྱི་ཀ་པའྱི་བཞེད་པ་དང་། 

རོག་གཞུང་པའྱི་འདོད་པ་བཀོད་པའྱི་སབས་ལས་ཤེས་སོ། །འདོད་ལྷ་ལ་རླུང་ཉྱི་ཚེ་

ཙམ་ལས་མྱི་རྒྱུ་བར་ས་སེ་སོགས་ནས་གསུངས་ཀང་དེའྱི་ཁུ་བ་དང་། གཟུགས་

ཁམས་པ་ལ་ཁུ་བ་མེད་ཀང་དེའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་

དཔོད་པར་གཟུགས་མེད་པ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་པ་གསུངས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་གཏམ་

གྱིས་དུབ་པའྱི་དུས་འཁོར་བ་ཁེད་ཅག་ནྱི་ཁ་སད་ཙམ་ཐོས་པའྱི་དཀའ་གནས་པའོ་

སྙམ་དུ་རང་གྱིས་རང་ཉྱིད་ངོ་ཤེས་པར་བོས་ཤྱིག །འདྱིར་དོགས་པ་འགོད་པའྱི་ཚེ་

དངོས་སུ་ཁུ་བ་འཛག་པ་དཔེར་བཀོད་ཀང་འཛག་པའྱི་ས་བོན་དངོས་སུ་འཛག་པ་

གཉྱིས་ཀའྱི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། ལན་གྱི་སབས་སུ་རྡུལ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་མེད་པ་

འཛག་པ་མེད་ལ། དེ་མེད་ན་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་མེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་དེ་མེད་ན་

འཁོར་བ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། འཁོར་བ་མེད་པར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཉེ་བར་དམྱིགས་

པར་མྱི་འགྱུར་ན། ཞེས་ཕོགས་སྔ་མའྱི་འདོད་པ་དེ་ལྟར་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་ལ་རྡུལ་མེད་ཀང་འཕོ་བའྱི་བག་

ཆགས་ཡོད་པར་བསན་པ། བག་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་འདས་འགྲུབ་ཚུལ། དེ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དག་གྱི་དོན་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་ལས་ཁུ་བ་འཛག་པ་དངོས་དང་། དེའྱི་བག་ཆགས་གཉྱིས་ཀ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་གྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཁུ་བ་འཕོ་བ་དངོས་སུ་མེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་

དབང་གྱིས་ནྱི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་རྨོངས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པར་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་དེ་ལྟར་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དོན་

སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་གཟུགས་མེད་པའྱི་སྲྱིད་པར་སྐེས་པ་ལ་རྡུལ་ཚོགས་

པའྱི་ལུས་མེད་ཀང་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་ལ། བག་ཆགས་དེའྱི་མཐུས་སྐེ་བ་

གཞན་མྱིར་སྐེས་པའྱི་རྟེན་ལ་འཛག་པའྱི་བདེ་བ་ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྐེད་

པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཁས་པ་དག་གྱིས་ རང་། ཀང་། གཟུགས་མེད་པའྱི་སྲྱིད་

པ་ལ་བག་ཆགས་སོབས་ཀྱིས་འཛག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། གཟུགས་མེད་པ་ལ་

འབྱུང་བཞྱིའྱི་ཡོན་ཏན་མེད་ཀང་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 

འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་སུ་འཐད་དོ། ཞེས་གསུང་བ་དག་ལེགས་ཏེ། འོག་ཏུ་འཆད་

པ་ལྟར་ཐོབ་ཐང་བརྩྱིས་པ་ན་ནམ་མཁའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁུ་བའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་

ལ། དེ་གནས་སབས་རྱིགས་བཞྱིའྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་སེང་ན་ཤས་ཆེ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་

དེ། གཟུགས་མེད་ན་ཁུ་བ་འཇོག་པའྱི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་ཉྱིད་དོ། །ཊྱིཀ་བེད་དང་ 

ངམ། མཆན་བུ་པ་ཕལ་ཆེར་ དོལ་ཕོགས་སོགས། གཟུགས་མེད་ན་ཁུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྱི་ལུས་འཇོག་པ་སོགས་ནོར་བར་ཤེས་པར་བའོ། །འཇོག་

ཚུལ་འདྱི་དག་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བས་བརོད་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་སང་ཡང་མངས་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །འདྱིར་གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། མྱི་

འགྱུར་ན་ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་དགོས་པའྱི་དོན་ཞྱིབ་ཏུ་བརོད་པའོ། །དེའྱི་ཚེ་གཟུགས་

མེད་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། འཁོར་བ་མེད་དེ་དེ་ལྟར་ཡང་མྱིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། 

འཕོ་བ་མེད་པར་ཇྱི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དུ་སྐེ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

ཞེས་པའྱི་དོན་ནྱི། སྔར་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་གཡོ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་སྐེ་བར་བསན་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གདོད་མ་ནས་ཆོས་སྐུ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་

ནས། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དུ་སར་སྐེ་བ་འབྱུང་བར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་འབྱུང་

བར་ཐལ། ཞེས་"ཆད
1
་བསལ་འཕེན་པ་དངོས་འགལ་ངོ་མྱི་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བཤད་བའྱི་རྒྱུད་ཚིག་དགོད་པ། དེའྱི་དོན་འགྲེལ་པས་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ནང་གྱི་ལེའུ་གཉྱིས་པ་ལས་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་གསུམ་པས་ཞེས་པ་ནས། རང་གྱི་ལུས་ལ་རྱིག་པར་བ་ཞེས་པ་ལའྱི་

བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད། འགྲོ་བ་སོ་

སོའྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་སོ་སོ་བཤད་པ། བག་ཆགས་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་ཉྱིད་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལུས་ཀྱི་ས་སོགས་ཁམས་དྲུག་གྱི་གནས་ལུགས་

བཤད་པ། དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༧བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༠བ༡ན།  ཆད    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༦༦བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༥ན༤ན།  ཚད



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཁམས་དྲུག་གྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་གནས་ཚོད་བཤད་པ། ཁམས་དྲུག་གྱི་དོན་དམ་གྱི་

གནས་ཚོད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ལུས་འདྱི་ལ་ནྱི་ཞེས་པ་དུད་འགྲོ་དང་མྱིའྱི་ལུས་གང་ལ། ཅེས་པ་ནས། 

རོའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དགོངས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་སྔར་ནང་ལེར་

བཤད་ཅྱིང་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རོ་དྲུག་པོ་རྣམས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྱི་

སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཙམ་གྱི་བཏགས་ཡོད་གསུངས་པ་

སེ། དོན་དམ་པར་དཔད་ན་ཁམས་རྣམས་རོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་

ཀྱི་འབེལ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་གཏན་

ཚིགས་སོ། །འབྱུང་བའྱི་ཚོགས་ཀང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ནྱི་རླུང་རྡུལ་སོ་སོར་གེས་ནས་བསྱིལ་བུར་གནས་པ་སོང་

པའྱི་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་བདེན་པར་མེད་པའྱི་ས་བོན་

ལས་བདེན་པར་མེད་པའྱི་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་

འབྱུང་བའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོར་གནས་པ་སོང་པའྱི་ཆོས་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ས་བོན་མ་ཉམས་པ་སེ་མ་འགགས་པ་ལས་ཀང་མྱུ་གུ་

སྐེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་ས་བོན་ཉམས་པ་སེ་འགགས་པ་ལས་མྱུ་གུ་དོན་དམ་པར་

སྐེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཡང་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་

ཀྱི་སོང་པ་གཉྱིས་ལས་སྔ་མ་ནྱི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་

སངས་པ་ལས་སྐེ་བ་མྱིན་ཞྱིང་ལུས་དེའྱི་བེམ་པོའྱི་ཁམས་ལས་ཀང་དངོས་སུ་སྐེ་བ་
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མྱིན་ལ་ཞེས་པ་རྣམ་བཅས་ཀྱི་སོང་པ་དང་རྟག་པ་དང་ཆད་པའྱི་སོང་པ་ལས་ཀང་མ་

ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནྱི་རྣམ་བཅས་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་ལ་སྦར་བ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་མེད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་

དང་སྦར་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་དོན་དམ་པའྱི་གནས་ཚོད་ཡོངས་སུ་སངས་པ་ལས་

མྱིན་ཞྱིང་བེམ་པོ་ནྱི་ཆད་པའྱི་ཟླས་བདེན་གྲུབ་སེ་དེའྱི་ཁམས་ལས་མྱིན་ལ། ཅྱི་ཡང་

མེད་པའྱི་ཆད་པའྱི་སོང་པ་ལས་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་མེད་ཀྱི་སོང་ཉྱིད་དེ་

ལྟར་རྡུལ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཐམས་

ཅད་དུ་འགྱུར་རོ། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་སངས་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྩ་

བའྱི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་རགས་པ་བེམ་པོའྱི་ཁམས་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཅྱི་

ཡང་མེད་པ་ཆད་པའྱི་སོང་པ་ལས་མ་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་ཟེར་བ་རྣམ་བཅས་

སོང་ཉྱིད་ལ་སྦར་རུང་དུ་སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སོང་པ་ལ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་བསྲེས་པ་ལ་སོང་པ་ནྱི་གཉྱིས་

ཏེ་རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་མེད་དོ། །སྔ་མ་ནྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་དོན་

དམ་པར་མེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རྣམ་མེད་སོང་ཉྱིད་དེ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་རྣམ་བཅས་དང་རོ་

མཉམ་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའོ། །རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་སང་བ་སོང་གཟུགས་ལ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་རོ་མཉམ་པ་ནྱི་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་

ནྱི་བསྲེ་བ་སེ་ཤེས་པ་བདེ་ཆེན་དང་ཤེས་བ་སོང་གཟུགས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའྱི་འབེལ་

བས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་མེད་སོང་ཉྱིད་ལ་འཕགས་པའྱི་སར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞྱིན་

རོ་མཉམ་དུ་བསྲེ་ཞྱིང་སོ་སྐེའྱི་དུས་སུ་ངེས་ངོར་རོ་མཉམ་དུ་བསྲེ་བའོ། །རོ་མཉམ་
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པ་གཉྱིས་པོ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་འགྱུར་མེད་དང་དོན་དམ་པར་སྐེ་འགག་མེད་པས་རྟག་པ་

ཞེས་བ་སེ། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་གནས་

ཞྱི་བ་ཞེས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་ཡྱིས་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ལ་རྒྱུ་

དང་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་སྒོ་ནས་གནས་པ་ནྱི་མྱི་འགྱུར་པ་སེ་གཉྱིས་སང་དང་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གྱི་འབེལ་བ་ཞྱི་བའོ། །རྣམ་གསུམ་སྲྱིད་པ་ལ་གནས་

ཞེས་པ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ལ་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་པོ་དེས་

གནས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་ལ་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་སོགས་རྣལ་འབོར་པས་རྱིག་

པར་བ་སེ་ཤེས་པར་བའོ། །འདྱི་དག་རེ་བཙུན་བ་མས་རོ་རེ་འཆང་གྱི་ལམ་རྱིམ་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་བཀོད་པ་སེ་གཞན་ རང་། དག་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ། ཁ་

ཅྱིག་ནྱི་ལོག་པར་ དོལ་དོལ་འབང་། འཆད་པར་བེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་འགྲོ་བ་སོ་སོའྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་སོ་སོ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི། ཡོན་

ཏན་ལྔ་ལྡན་གྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་བཤད་པ་བར་དོ་འགྲུབ་ཚུལ་དང་བཅས་པ། ཡོན་

ཏན་བཞྱི་ལྡན་གྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་བཤད་པ། ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་གྱི་འཕོ་བའྱི་

བག་ཆགས་བཤད་པ། ཡོན་ཏན་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེས་ན་དུད་འགྲོ་དང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁུ་བ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། འདྱིར་ས་

དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་ཞེས་དང་། དྱི་དང་གཟུགས་དང་རོ་དང་རེག་བ་སྒའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཟུགས་ཆུའྱི་ཡོན་ཏན། རོ་མེའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་བས་

པའྱི་འགྱུར་ལེགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་གོ་རྱིམ་འཁྲུགས་པར་བསྒྱུར་ཡང་གོ་རྱིམ་དེ་ལྟར་

སྦར་དགོས་པར་མ་ངེས་ཤྱིང་རྒྱུ་མཚན་སྔར་ཡང་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །འགག་པར་ཡང་
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འགྱུར་ཏེ། དུད་འགྲོ་དང་མྱི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་དེ་དག་རྱིམ་གྱིས་འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་དྱི་

ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ས་བོན་དཀར་དམར་དེ་ཉྱིད་སེང་འོག་ཏུ་

ངེས་པར་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་ལྔ་ལྡན་གྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་བསན་ནས་

བར་དོ་སྐེ་སྲྱིད་ལེན་ཚུལ་ནྱི། སར་ཡང་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་རྡུལ་ཕ་མོས་ཀང་སོང་པ་

བཞྱིན་དུ་བར་དོའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ལུས་སོང་པ་རགས་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་ཚོགས་

པ་སངས་པ་རང་དུས་ན་རང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་མ་འགགས་པ་ཅེས་པ་ནས། སར་ཡང་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སྐེ་སྲྱིད་ཀྱི་ལུས་འཛིན་ཏོ། །སར་ཡང་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་སྐེ་སྲྱིད་ཀྱི་ལུས་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་སྔར་གྱི་བར་

དོའྱི་ལུས་ཀྱིས་བསྐེད་པའྱི་བག་ཆགས་ཏེ་ས་བོན་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་སེ་འགགས་

ནས་སེམས་ལ་ད་ལྟར་གྱི་ཅེས་པ་ནས། ཕུང་པོ་གཞན་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་

བར་གོ་ས་ལ། 

ཁ་ ཕོགས་དོལ། ཅྱིག །མ་འགགས་པ་ཅེས་པའྱི་དོན་དབང་པོའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་མ་

འགགས་པ་ཞེས་ཟེར་ཡང་། འདྱི་ནྱི་བར་དོ་ཁུ་ཁག་གྱི་དབུས་སུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་

ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པར་རང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྐེ་སྲྱིད་འཛིན་

པའྱི་དོན་ཏེ། བར་དོ་རོའྱི་སྙྱིང་ཁར་འགྲུབ་པ་དང་ཁུ་རྡུལ་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཟྱིན་པ་

བར་དོར་ཁས་ལེན་པ་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་ཁས་བང་བར་མྱི་བའོ། །དོལ་མཆན་

གྱི་རེས་སུ་འབང་བ་མཁས་པ་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །སྐེ་སྲྱིད་ཀྱི་ཚེ་བར་དོའྱི་བག་ཆགས་

དོར་བར་གསུངས་པ་འདྱིས་བར་དོ་སྐེ་བ་སྔ་མའྱི་བད་གཟུགས་ཅན་དུ་གསུངས་

ལ། གལ་ཏེ་མདོ་གཞན་ལས་བར་དོ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཤ་ཚུགས་ཅན་དུ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུངས་པས་ལུགས་འདྱི་སྐོན་དང་བཅས་པའོ་ཞེ་ན། ལུགས་དེ་དག་ནས་བཤད་པ་

ཡང་འདྱི་ནས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་སྐོན་དང་བཅས་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་

སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཉེས་པ་དུ་མའྱི་འབྱུང་གནས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་གཟུགས་མེད་

ནས་འདོད་གཟུགས་སུ་སྐེ་བའྱི་བར་སྲྱིད་ཡོད་ཅྱིང་དེའྱི་བད་གཟུགས་ཅྱི་འད་ཡྱིན་

སྨྲ་དགོས་ལ་དེ་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་མའྱི་བད་གཟུགས་ཅན་ནོ། ཞེས་པ་ལས་འོས་མེད་ཅྱིང་

དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་པའྱི་བད་གཟུགས་འཇོག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ནོ། །གཞན་

ཡང་བར་དོ་དེ་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་མའྱི་ལུས་བག་ཆགས་དོར་བ་འདོད་དགོས་པ་རྱིགས་

པ་མཚུངས་ཏེ། སྐེ་བ་སྔ་མ་དང་བད་གཟུགས་ཕ་རགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལས། འདོད་གཟུགས་ནས་གཟུགས་

མེད་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་བར་སྲྱིད་མྱི་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བར་དོ་དེ་སྲྱིད་པ་

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཤ་ཚུགས་ཅན་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་མེད་པའྱི་ཤ་ཚུགས་ཅན་མྱི་སྲྱིད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དགོངས་སོ། །རང་ལུགས་ཀྱི་འགྲེལ་པའྱི་དོན་ནྱི་ཚིག་དོན་དུ་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

སྔར་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བཤད་ཟྱིན་མོད་ཀྱི་ད་དུང་བག་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

འགའ་ཞྱིག་བརོད་པར་བ་སེ། འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་དང་ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་

དང་། སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་རྣམས་སོ་སོར་མ་ཕེ་བའྱི་ཚེ་དོན་གཅྱིག་སེ། དེ་དག་

འཁོར་བའྱི་ས་བོན་གྱི་ངོས་ནས་གཙོ་ཆེར་བཞག་པའོ། །སོ་སོར་ཕེ་ན་སེམས་ཀྱི་

བག་ཆགས་དང་ལུས་ཀྱི་བག་ཆགས་གཉྱིས་ལས། སྔ་མ་ནྱི་སྤྱི་སྒ་བེ་བག་ལ་སྦར་

བ་རྡུལ་དང་བལ་བའྱི་ལུས་དང་གང་ཟག་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་སྲེད་པ་སེ་རྨྱི་ལམ་གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལུས་དང་བར་དོའྱི་ལུས་དང་གཟུགས་མེད་འགྲུབ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་འདོད་

གཟུགས་ཀྱི་ལུས་འགྲུབ་བེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལ་གློ་བུར་བ་ཞེས་གསུངས་

པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་དང་དེའྱི་ས་བོན་མངོན་གྱུར་དང་བག་ལ་ཉལ་དེ་དག་སེམས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་དོན་ཏེ། ནང་ལེའྱི་འགྲེལ་ཆེན་གྱི་མདོར་བསྡུས་བདུན་

པར། མ་རྱིག་པ་འདྱི་ནྱི་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་སོ་ཞེས་སོགས་མང་དུ་འབྱུང་

ངོ་། །དེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་རྱིམ་པས་ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀང་འབྱུང་

བ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དུ་འགྱུར་རོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་ལྷ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ནྱི་རོ་དྲུག་གྱི་ཁ་ཟས་ཅན་

དང་། ཅེས་པ་ནས། འཕོ་བའྱི་དུས་སུ་ཁུ་བ་ཡང་ཡོན་ཏན་བཞྱི་པོ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་

གྱི་བདག་ཉྱིད་དེ་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀང་དེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་ནོ། །འདོད་ལྷ་

དག་འཁྱིག་པ་སྤོད་པ་ན་དབང་པོའྱི་སྒོ་ནས་རླུང་ཉྱི་ཚེ་ཙམ་འབྱུང་བར་ས་སེ་སོགས་

སུ་གསུངས་པས་འདྱིར་དེའྱི་ཁུ་བ་ཡོན་ཏན་བཞྱི་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ཁུ་བ་འཛག་

པ་མེད་ཀང་རོ་གཟུགས་རེག་སྒ་བཞྱི་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་བས་དེའྱི་བག་

ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་ལ་དགོངས་པ་སེ། འདྱིའྱི་རྱིགས་པ་གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་ཡང་

སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། 

ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་དང་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀང་དེའྱི་བདག་

ཉྱིད་དོ། །གཟུགས་ཁམས་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་ལ་ཁུ་བ་འཛག་པ་ཡོད་མེད་

ཁད་པར་མེད་ཅྱིང་། ཁུ་བ་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀང་ཡོད་མེད་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀང་མེད་དོ། །དེ་དག་གྱི་བར་ཙམ་ཡང་མ་ཚོར་བར་གཟུགས་མེད་པ་ཁུ་བ་འཛག་

མྱི་འཛག་ཙམ་ཞྱིག་གླེང་བ་ནྱི་ལུགས་འདྱིའྱི་ཕོགས་མཐོང་ཡང་མེད་པའོ། །བག་

ཆགས་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་གཅྱིག་གྱི་ཁད་པར་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་ཉྱིད་ན་གསལ་

ལོ། །གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅན་གྱི་ས་བཅུ་པ་བ་ལམ་འདྱིར་ཞུགས་པ་ལ་ཁུ་བ་ཡོད་མེད་

དཔོད་པ་ནྱི་འདྱིར་ཡང་འད་སེ། མདོར་བསྡུས་གོང་མར་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་གཟུགས་མེད་པའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཐང་བརྩྱིས་པའྱི་ཚེ་

ལུས་ཞེས་བསྙད་པ་ནྱི་སོང་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་སེམས་

ཙམ་གདགས་གཞྱིར་བས་པ་ལ་དེར་བཏགས་པས་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཙམ་སེ་

ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སྒའྱི་ཡོན་ཏན་"གྱི
1
་བདག་ཉྱིད་ཅན་ནོ། ཅེས་པ་ནས། ཡོན་ཏན་

གཅྱིག་ལས་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་མྱི་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ལ། སོང་

པའྱི་ཁམས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། ཅེས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ངར་

འཛིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི། ངར་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་རྣམ་ལ་རྨོངས་པ་སེ་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་

ཏུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཟུགས་མེད་ན་སྒ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བལ་བས་སྒའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ཡང་ཁམས་གསུམ་པོ་སོ་སོར་ཡོན་ཏན་གྲངས་སོ་སོར་འཇོག་པ་ཐོབ་ཐང་བརྩྱིས་

པ་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་སྒའྱི་བག་ཆགས་གཙོ་ཆེ་བ་སེ། དེ་ལ་བསམས་ནས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༠ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༠བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༡༩ན༣ན།  གྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༣བ༦ན།  གྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྨྲ་བ་ནྱི་ལེགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་གཟུགས་མེད་པ་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྱི་

གཟུགས་རགས་པ་མེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྱི་གཟུགས་མེད་པ་མྱིན་ཏེ། གོང་དུ་སོང་

པའྱི་ཆོས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས་སོ། །དབུགས་

འབྱུང་འཇུག་དང་ཁུ་བ་འཛག་པ་དང་སྒའྱི་རྡུལ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ནམ་

མཁའྱི་ཁམས་དང་སྒའྱི་རྡུལ་འཇོག་ཚུལ་ལ་དཔོད་པའྱི་སྒོ་གཅྱིག་ཡོད་ཀང་དབུགས་

འབྱུང་འཇུག་དང་ཁུ་བ་འཛག་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དགག་པ་སྤོས་སོ། །

གསུམ་པ་བག་ཆགས་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་ཉྱིད་བཤད་པ་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་

འདྱི་དག་རྣམས་ལ་ཅེས་པ་ནས། བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་ཁུ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་

གྱིས་སོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་འཁོར་བར་འཁམས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་

གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གྱི་དོན་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྱི། རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ཅེས་པ་

ནས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པས་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། ས་དང་ཆུ་

དང་མེ་དང་རོ་སེ་ནམ་མཁའ་དང་མཆོག་གྱི་རོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་ཕ་རབ་དག་ནྱི་

རྣམ་པ་དྲུག་ལས་ས་ལ་ཡོན་ཏན་ལྔ། ཆུ་ལ་ཡོན་ཏན་བཞྱི་སེ་དྱི་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་

རེ་རེས་དམན་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་དེ་དག་ནྱི་ཁབ་བ་དང་དྲུག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡུལ་

གཉྱིས་སང་དང་རྣམ་པར་བལ་བའྱི་ཐ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྟ་བར་བ་བ་རྣམས་སོ། །འདོད་

པའྱི་ཁམས་ས་ཆུ་ཟུང་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་མེ་རླུང་ཟུང་དང་གཟུགས་མེད་པ་རྱི་

བོང་ཅན་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་གཅྱིག་དང་ལྡན་ཏེ་ཐ་མ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པ་ཀུན་

ལྡན་སྤོས་པའྱི་རྣམ་པ་མེད་པ་ཁབ་བེད་དེ། དེ་དག་ཀུན་ནས་རྟག་ཏུ་འཕོ་བ་མེད་པའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བདེ་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། སྐེ་བའྱི་རྟེན་དང་། ཆོས་དབྱིངས་དམྱིགས་པ་དང་

གནས་པ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའོ། ཞེས་པ་སེ། གངས་ཅན་གྱི་མཆན་བུ་"པ
1
་དག་

གྱིས་ནྱི་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མཐོང་རེ་ཀན། 

གསུམ་པ་བག་ཆགས་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་གསུངས་ཚུལ་ལ་

གསུམ། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། ལུང་དང་སྦར་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རང་གྱི་བག་ཆགས་མྱི་འད་བ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་དེས་ན་

སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་གྲུབ་མཐའ་བཞྱིའྱི་

ཆོས་བསན་པ་ནྱི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ་དང་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་དང་། 

དབུ་མ་པའོ། །དེ་རྣམས་ལས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་ཆོས་བསན་པ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ ཁ་ཆེ་བ། 

རྫུས་ཏེ་སྐེ་བའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་བར་དོའྱི་སེམས་ཅན་དང་། ཁ་ "སལ
2
་མ་བུ། ཅྱིག་

བརོད་དུ་མེད་པའྱི་གང་ཟག་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་བསན་བཅོས་སོགས་

སོ། །སྐེ་བའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཅེས་པ་ནྱི་བར་དོ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་གཞག་ཡྱིན་གྱི། 

དེའྱི་དོན་ལ་ཁ་ ངམ། ཅྱིག་ལས་ལས་སྐེ་བ་ཕུང་པོའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་ཞེས་དང་། གཞན་

དག་འགྲོ་བ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་སྐེ་བའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་ཞེས་སོགས་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ་

འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་ཤེས་སོ། །མདོ་སེ་པ་ནྱི་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་བསགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༠བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༡ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༠ན༣ན།  པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༤བ༤ན།  མ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༠བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༠ན༥ན།  སྣལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༤བ༦ན།  གནས
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པའྱི་ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་སོགས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་བསན་བཅོས་སོ། །རྣལ་

འབོར་"དཔོད
1
་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་དང་ཙམ་གྱི་སྒས་ཕྱི་དོན་མེད་པ་

སོགས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་བསན་བཅོས་སོ། །དབུ་མ་པ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་བདག་མེད་པ་གཉྱིས་ཕ་མོ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་བསན་བཅོས་

སྨྲ་བ་པོ་སེ་སྔ་མ་གསུམ་ལ་"རྱིང་བའྱི
2
་སལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་གདུལ་བ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་

ཉེ་བའྱི་སལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་སོན་པས་གྲུབ་མཐའ་

བཞྱི་ལ་བསན་པའྱི་གསུང་དེ་བཀའ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་ཕྱིར་བསན་བཅོས་སུ་བཞག་

ཅེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། འཆོས་སྐོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་དེར་བསྙད་

པའོ། །ཁ་ རལ་གྲྱི་སོགས། ཅྱིག་སོན་པས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞྱི་པོ་ལ་སོ་སོར་ཆོས་

འཁོར་བསོར་བ་མྱིན་ཏེ། སོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པ་ན་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་སོ་སོར་གེས་

པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་ལྟག་ཆོད་ཡྱིན་ཏེ། སོན་པའྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་ན་སྐུ་

དངོས་ཀྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་པས་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ལུགས་

མྱི་འད་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དབུ་མ་པས་ཀང་

བེ་སྨྲའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཉན་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱལ་པོ་ཀྲྱི་ཀྲྱིའྱི་རྨྱི་ལམ་ལུང་སོན་པ་

པོ་སོན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དཔལ་ཀྱཻ་རོ་རེར་ཡང་། དང་པོར་བེ་བག་སྨྲ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༡ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༠བ༢ན།  དཔྟོད    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༡བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥ན༣ན།  སྤྱྟོད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༡བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༠བ༣ན།  རྱིང་བའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥ན༤ན།  རྱིག་པའྱི
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བསན། ཅེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞན་སེའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ་དང་། གྲུབ་

མཐའ་འོག་མ་དོར་ནས་གོང་མ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བེ་

སྨྲ་དང་མཐུན་པའྱི་མུ་སེགས་ཅན་གྱི་འདོད་པ་སྤྱིར་བསན་པ། སྒ་སྨྲ་བ་དང་ཀ་ཀོ་

སོགས་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་མུ་སེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་བག་

ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ནས་མུ་སེགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་འཇུག་

པ་ཡོད། ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཆོས་ལ་དགའ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་

ལམ་ཉམས་པ། རྱིགས་བཞྱི་ཀ་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་

ལམ་ལ་བརྟེན་པར་སྨྲ་བ་མཐར་ཐུག་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ལྷའྱི་འབས་བུའྱི་ལོངས་སྤོད་རང་

ལུགས་ཀྱི་ཐོབ་བར་འདོད་པ་ནྱི་སྐབས་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་། རྟག་པའྱི་བེད་པ་པོ་

དང་། གང་ཞྱིག་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་པོ་ནྱི་ལྟ་བའྱི་ཁད་པར་རྣམས་ཏེ་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་

རྱིགས་གཉྱིས་སུ་བསྡུས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྒ་སྨྲ་བ་སོགས་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་བསན་པ། ཀ་ཀོའྱི་འདོད་པ་

བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེ་རྣམས་ལས་སྒ་གཅྱིག་པུ་ལེགས་པར་སྦར་

བས་མཐོ་རྱིས་སུ་འདོད་པ་འཇོའ་ོཞེས་སྒའྱི་རང་བཞྱིན་ཚངས་པ་བེད་པོར་སྨྲ་བ་པོ་

རྣམས་ནྱི་ལྷ་ཚངས་པའམ་ཕུར་བུ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། འབྱུང་པོ་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་ཆོས་

ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་དང་། ཅེས་པ་ལ་ཁ་ ངམ། ཅྱིག །ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་ཆོས་དཀའ་ཐུབ་

ལ་བརྟེན་པ་ཞེས་ཟེར། དབང་ཕྱུག་བེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་དང་བདག་སྨྲ་བ་
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པོ་གྲངས་ཅན་སོགས་རྣམས་དང་། བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་སོ། །ཀ་ཀོའྱི་

གྲུབ་མཐའ་སྤྱི་ནྱི་ལྷ་མྱིན་གྱི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པ་ནྱི་བེད་པ་པོ་ཞེས་འགྱུར་མངས་སུ་

འབྱུང་བས་ར་མ་ཡ་ཡ་ཎ་བེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་དང་། སྲོག་རྟག་པར་སྨྲ་བ་པོ་

གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ཏེ་རྱིགས་བཟང་ངན་གྱི་ཁད་པར་སྨྲ་བ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཞེས་

པ་མུ་སེགས་སྤྱིའྱི་སྐབས་གནས་ལྷ་གཉྱིས་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་འཇུག་པ་མེད་

པའོ། །ཀ་ཀོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྱིས་ཀ་དང་

ཕོགས་མཐུན་པ་སེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་ཉམས་ནས་ཤྱི་བའྱི་རེས་ལ་རྫུས་ཏེ་སྐེ་བའྱི་གང་ཟག་

བར་དོ་ལྟ་བུ་མེད་ན་ལུས་གཞན་སུ་ཡྱིས་སྐེ་སྲྱིད་འཛིན་པར་བེད་པར་འགྱུར་ཞེས་

པས་ཀ་ཀོ་རྣམས་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་ཁས་ལེན་པར་བསན་ཏོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྫུས་ཏེ་འབྱུང་

བའྱི་གང་ཟག་སྐེ་བའྱི་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་བར་དོ་ཡོད་དོ། །དེ་ལུས་ལ་ཞུགས་

པ་ཡྱིས་ལམ་བསྒྲུབས་པས་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་ར་མཱ་ཡ་ནའྱི་གོ་འཕང་ནྱི་མ་ངན་

ལས་འདས་པའྱི་འབས་བུར་འགྱུར་ཏེ། མཐོ་རྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་ལས་གཞན་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བ་མེད་དོ། ཞེས་པ་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་པོ་མྱིང་ཙམ་སོས་པ་

འདྱི་དག་གྱི་འདོད་ཚུལ་ནང་ལེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གྲུབ་མཐའ་བཞྱིའྱི་ལྟ་བའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། གྲུབ་

མཐའ་བཞྱིའྱི་ལམ་དང་འབས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། ཀ་ཀོ་

བེ་སྨྲ་འགྱུར་ཞྱིང་བེ་སྨྲ་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་ཚུལ། རྱིགས་སུ་སྨྲ་བ་སོགས་མདོ་སེ་

པར་འགྱུར་ཞྱིང་མདོ་སེ་པ་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་ཚུལ། བེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་སོགས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སེམས་ཙམ་པར་འགྱུར་ཞྱིང་སེམས་ཙམ་པ་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་ཚུལ། གསུང་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པ་སོང་གཞྱིར་བས་ནས་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བེ་བག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སོན་པའྱི་འཁོར་རྣམས་

ཀྱིས་འདྱི་ཞྱིང་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་དུས་སུ་བེ་སྨྲ་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་

རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་བསམ་པ་མངོན་པར་མཁེན་ནས་བེ་བག་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་

མཐའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སྨྲ་བ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁུར་འཁུར་བའྱི་མདོར་གསུངས་

པ། ཁུར་འཁུར་བའྱི་གང་ཟག་ཡོད་དེ་རྟག་པ་དང་མྱི་རྟག་པར་བདག་མྱི་སྨྲའོ། ཞེས་

པ་དགོངས་པ་ཅན་གསུངས་པའོ། །རྟག་མྱི་རྟག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་པའྱི་གང་

ཟག་རས་གྲུབ་ཡོད་པ་དེ་ཉྱིད་བེ་སྨྲའྱི་གདུལ་བའྱི་ངོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རང་

ལུགས་སུ་བདེན་ཏེ། གང་ཟག་རས་ཡོད་དེ་བེ་བག་སྨྲ་བའྱི་ངོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱིས་ཀང་རང་ལུགས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའམ། ཡང་ན་གང་ཟག་རས་

ཡོད་དེ་ཉྱིད་བེ་སྨྲའྱི་ལུགས་སུ་བདེན་ཏེ། བེ་སྨྲའྱི་ལུགས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བས་ནའང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །ཕལ་ རང་སོགས། ཆེར་

ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། ཁ་ ངམ་དོལ་འབང་། ཅྱིག་ཁོའྱི་བསམ་ངོར་བདེན་ཏེ། ཞེས་པ་ཙམ་

སྨྲའོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་དེ་ཉྱིད་ཐ་སྙད་དུ་བདེན་ཏེ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པའྱི་

དོན་འཁྲུལ་ངོ་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་བེད་ཅྱིང་དེ་ལ་འདྱི་ཡྱིན་འདྱི་མྱིན་གྱི་ངེས་བཟུང་

མེད་པར་འདོད་པ་སེ་ཐ་སྙད་འཇོག་མ་ཤེས་པའྱི་བབ་ཅོལ་ལོ། །བེ་སྨྲའྱི་ལུགས་ཙམ་

ཡྱིན་གྱི་དངོས་གནས་སུ་མ་གྲུབ་ན་སོན་པས་དེ་ལྟར་གསུང་བའྱི་དགོངས་གཞྱི་གང་

ཞེ་ན། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་གང་ཟག་ནྱི་སད་ཅྱིག་

མ་ཡྱིན་པས་རྟག་པར་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛིན་པས་མྱི་རྟག་

པར་བརོད་པར་མྱི་ནུས་སོ། ཞེས་བའོ། །ཕལ་ རང་དོལ་སོགས། ཆེར་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་བའྱི་

འཆད་པ་པོར་སང་ལ། གཞན་ ངམ། དག་རྨྱི་ལམ་གྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་གང་

ཟག་སད་དུས་སུ་མྱི་སང་བས་རྟག་པར་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། མྱི་རྟག་ན་སད་

དུས་སུ་དེའྱི་གང་ཟག་གྱི་བག་ཆགས་བསྐེད་དེ་ཉམས་པས་སད་པའྱི་ཚེ་གང་ཟག་གྱི་

བག་ཆགས་མེད་པར་འགྱུར་བས་མྱི་རྟག་པར་བརོད་པར་མྱི་ནུས་སོ། ཞེས་གསུང་

བ་ནྱི་བཤད་རུང་ཙམ་སང་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསུང་འདྱི་ཐོས་པའྱི་སོད་

རུང་གྱི་ཀ་ཀོ་རྣམས་ནྱི་ཀ་ཀོའྱི་ཆོས་སངས་ནས། སངས་རྒྱས་པའྱི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་

རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་གདུལ་བའྱི་གཙོ་བོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ལ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་དང་གང་ཟག་ལ་བདག་

མེད་པའྱི་ཆོས་བསན་པ་ཐོས་ཏེ་འདྱིར་གང་ཟག་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་

སངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ངེས་པར་ཁྱིད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ཏོ། ཞེས་དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ཡྱིན་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་མདོ་སེ་

པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཉན་ཐོས་སེ་གཉྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལ་

བརྟེན་མ་བརྟེན་ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་དག་འོག་མ་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་

སྦར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་ཚོགས་པའྱི་རགས་
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པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་འཛིན་པ་ཡོད་དོ། །དོན་དུ་སྨྲ་བ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་

བསམ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ནམ་མཁའྱི་བུ་གའྱི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་པ་རྡུལ་ཆ་མེད་སོད་

བཞྱིག་རེས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་དང་། འོག་ཏུ་རས་ཀྱི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཅེས་

པ་ཆ་མེད་བསགས་པ་ལས་རགས་པ་འབྱུང་བའྱི་དོན་ཏེ། དེ་བསགས་པའྱི་རྒྱུ་བ་

དང་བཅས་པ་བཅུད་དང་རྒྱུ་བ་མེད་པའྱི་དངོས་པོ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཏེ་རྡུལ་ཚོགས་

པའྱི་ལུས་ཅན་མེད་ན་དེའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རྟེན་ཅེས་པ་ནས། བེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་སངས་ནས་

སངས་རྒྱས་པའྱི་མདོ་སེ་པ་རྣམས་འབྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། ཅེས་པའྱི་བར་འགའ་ཞྱིག་

སྔར་དང་འད་ལ། མདོ་སེ་པས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་

མེད་པར་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་ཐལ་བ་ཚད་བསལ་དུ་བེད་ན་དེའྱི་ལུགས་ཀྱི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འདོད་དགོས་པར་གསལ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀང་

འདོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཐལ་བ་འདྱི་ཐེག་ཆེན་པའྱི་ངོར་འཕངས་པར་བེད་དགོས་

པ་འདའོ། །སར་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་

ཆོས་ཕྱི་དོན་བདེན་མེད་བསན་པ་ཐོས་ནས་ཕྱི་དོན་གྱི་བདེན་པར་འཛིན་པ་དེ་ཉྱིད་

ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སངས་ཏེ་འགའ་ཞྱིག་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་

ལ་བརྟེན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །མདོ་སེ་པ་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་བཟང་པོས། འདྱི་ནྱི་

དགེ་བའྱི་རྩ་བ་རོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ལུང་དང་ལྡན་

པ་དང་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་དོ། ཞེས་བཤད་

ཅྱིང་འདྱིར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་པས་སྤོད་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྒོ་ནས་ཐེག་ཆེན་པར་བཞག་པ་ལེགས་པར་སེམས་སོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་

པ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྤོད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐེག་ཆེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར། འདོད་ན། རང་གྱི་ཁས་བངས་དང་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དང་

འགལ་ལོ། །ཁབ་པ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ལྟ་བའྱི་སྒོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སོ་སོར་

འབེད་མྱི་ནུས་ཏེ། ཉན་རང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྟ་བ་དབུ་མ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གཞན་ཡང་མདོ་དང་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་སོགས་ནས་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་

བང་སེམས་ཀྱི་བསྔོ་བ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་པས་སྤོད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐེག་ཆེན་པ་ཡྱིན་ན་གོང་ཉྱིད་དུ་བེ་སྨྲ་ལ་

ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་དེ་ཡང་སྤོད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཐེག་ཆེན་པར་འགྱུར་རོ། །ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྱི་ལུང་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཁས་ལེན་པ་ལ་བསམས་

ནའང་མྱི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་བཀའ་ཡྱིན་པས་

མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་བཀའ་ཁས་མྱི་ལེན་པས་ཐེག་

ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་"མངོན
1
་པར་ཤེས་པ་རང་

བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་འཛིན་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་

བསམ་པ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ནྱི་སེམས་ཙམ་མོ། །ཙམ་གྱི་སྒས་ཕྱི་དོན་

དང་བེམ་པོའྱི་གཟུགས་སོགས་གཅོད་དོ། །ཆ་དྲུག་གྱི་ཆ་ཤས་ཅན་ཞེས་སོགས་ཉྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༣བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༥ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༤ན༥ན།  མངྟོན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨བ༡ན།  རྣམ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཤུ་པའྱི་རབ་བེད་སོགས་ལས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པས་འདྱིར་མ་བཤད་དོ། །སད་པའྱི་

གནས་སབས་སུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་དོན་གྱི་བག་ཆགས་ཙམ་ལས་

དོན་དུ་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་བེམ་པོའྱི་

སོད་བཅུད་ཀྱི་འཁོར་བ་མེད་དེ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཟག་རང་རྐ་

ཐུབ་པའྱི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་གྱི་གཤྱིས་སུ་

འཛིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྔ་མ་འགགས་པ་ལས་སྲྱིད་པའྱི་ས་བོན་འགགས་པ་ཉྱིད་དེ། 

དེའྱི་ཕྱིར་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེ་ཉྱིད་སེམས་ཙམ་པའྱི་རང་ལུགས་སུ་བདེན་

ཏེ། གང་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་"པ
1
་ནྱི་བེམ་པོ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སོགས་ཏེ་བདེ་སྡུག་

བེམ་པོ་མྱིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་སོ། །འདྱི་རྒྱས་པར་བཤད་དགོས་ཀང་

མངས་པས་མ་བྱིས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོའྱི་བར་

གཞན་དག་ནྱི་བེ་བག་སྨྲ་བའྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་རྣལ་འབོར་མའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ལས། ཞེས་པ་ནས། སྡུད་

པར་བེད་པ་མོ་ཞེས་སྐེ་འཆྱིའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བེད་པ་པོ་ནྱི་ལས་རླུང་ཡྱིན་ལ། རྒྱུད་ཀྱི་

སོན་པ་ནྱི་ལས་རླུང་མ་ལུས་པར་འགགས་པའྱི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་

ལྡན་པ་སེ། རྒྱུད་འདྱི་དངས་པ་ནྱི་ངག་གྱི་རྩ་བ་རླུང་ཡྱིན་པ་དང་འབེལ་པའོ། །དེ་ལྟར་

སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཉྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་ཉྱི་ཚེ་བའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༣བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༥བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༤བ༣ན།  པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨བ༥ན།  ན
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དབང་གྱིས་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུང་ཡང་ཉྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཐུགས་ཀང་འཛིན་པ་སེ་མཁེན་པ་ཉྱི་ཚེ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་

འཛིན་པ་དོན་གཅྱིག་རྱིས་སུ་ཆད་པ་འཛིན་པའྱི་ཉྱི་ཚེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འཁོར་བའྱི་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་ནྱི་

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མྱིན་ཞྱིང་འགག་པ་མྱིན་ནོ། །རང་གྱི་སྐུ་གསུང་གྱི་

ཉེར་ལེན་དང་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་"ཀྱིས་རང་གྱི་སེམས་
1
ཀྱི་སང་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བེད་རྐེན་ལས་སྐེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔེ་ཇྱི་ལྟར་རྨྱི་ལམ་དུ་

སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས། ཞེས་པ་ནས། སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སང་

བའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་བ་གཞན་གྱི། ཅེས་པ་ནས། གསུང་གྱི་སང་

བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། འབས་བུ་གཏན་ལ་དབབ་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཉྱིད་སྒོམ་བྱུང་གྱིས་ཉམས་སུ་

ལེན་པའྱི་རྒྱུ་འདྱིས་སངས་རྒྱས་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། 

རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་བརོད་པ་

ལྟར་འཛིན་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཟུང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་འཛིན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ཁ་ 

རང་། ཅྱིག །རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་ཏོ། ཞེས་རྭ་དང་འགྱུར་མངས་སུ་འབྱུང་ཟེར་རོ། །དབུ་མ་པ་སྤྱི་ལ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༦ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༢༢༥ན༣ན།  ཀྱྱིས་རང་གྱི་སེམས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨བ༥ན།  -ཀྱྱིས་རང་གྱི་སེམས་
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བུའྱི་བདེན་སོང་དང་དབུ་མ་པའྱི་ནང་ཚན་འདྱི་པ་ལ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུའྱི་སོང་གཟུགས་

དང་འགྱུར་བ་མེད་ཅྱིང་གཉྱིས་སུ་སང་བ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལྟར་བདེ་ཆེན་དེ་ཡྱི་ཡུལ་ཡང་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་

པའོ། ཅེས་པ་འདྱིས་བདག་མེད་དེ་གཉྱིས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་སོ་སོར་འཇོག་གྱི 

།དགག་བའྱི་སྒོ་ནས་མྱི་འཇོག་པ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །མངའ་རྱིས་དོལ་ ཕོགས་

སོགས། པོ་བ་ན་རེ། དང་པོ་གསུམ་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཆོས་ལ་

བདག་མེད་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། གང་ཟག་མྱི་རྟག་པར་སྒོམ་པའྱི་བོ་དང་ཟད་པར་

སའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད་པ་སེ། ལྟ་

སྒོམ་གཉྱིས་ཀ་འཁྲུལ་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འབས་བུ་གཉྱིས་སོ་སོར་བཤད་པ། དབུ་མའྱི་མང་འདས་

ལུང་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་དང་རྣལ་འབོར་སྤོད་

པ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་པའྱི་མང་འདས་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི་བདེན་འཛིན་གྱི་ལྷག་མ་དང་

བཅས་པ་སེ་བདེན་འཛིན་མ་སངས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་

ཀྱི་མང་འདས་ནྱི་བདེན་འཛིན་བག་ཆགས་ཀྱི་ལྷག་མ་དང་བལ་བ་འཁོར་བར་རབ་ཏུ་

མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། ལུགས་འདྱིའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་ནྱི་རྒྱུ་

བདག་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་འབས་བུ་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་རྡུལ་

གྱི་ལུས་གཏན་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་རམ་ཡང་ན་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་འབས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་འགག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ རང་ངམ། ཅྱིག་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་

འགགས་པ་ལ་འདོད་དོ། །འགགས་པ་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གཉྱིད་ལོག་པ་ལྟ་བུའྱི་གཏན་
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མེད་དང་སད་པའྱི་གནས་སབས་ལྟ་བུའྱི་གཉྱིས་སང་འཁྲུལ་པ་དང་བལ་བ་རྨྱི་ལམ་

ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་སོང་གཟུགས་དང་བཞྱི་པ་ལྟ་བུའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་སྐུ་དང་

ཐུགས་སུ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀྱི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་ཆོས་ཉྱིད་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བ་བ་ནན་ཏན། ཅེས་པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ་

ཅེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བསོད་པ་ན་ཡོད་

ཅྱིང་འགྱུར་གཞན་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་བས་རྒྱ་དཔེར་འབྱུང་བས་རྒྱ་དཔེར་དེ་

བཞྱིན་བསྒྱུར་བ་ཡྱི་གེ་ཉམས་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །བདེན་འཛིན་བག་ཆགས་དང་

བཅས་པའྱི་ལྷག་མ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་ཞྱིང་སེ་སངས་པའྱི་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་

དང་རེས་དན་"གྱི་
1
སབས་སུ་དང་པོར་གྲུབ་པའྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནམ་མཁའྱི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་

གནས་པའྱི་སོང་གཟུགས་དེ་དང་དེ་གོང་ནས་གོང་དུ་འབས་བུའྱི་སར་ཇེ་བཟང་དུ་

གྱུར་པ་ནྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་འཆང་བ་དང་། བདེ་ཆེན་དེ་ནྱི་ཀུན་ཁབ་རྱིན་

ཆེན་ཀུན་གྱི་མཆོག །ཅེས་པ་སྔར་ཡང་མང་དུ་བཤད་པ་སེ། རྟག་ཆད་ཀྱི་ཕོགས་

སུ་འཛིན་པ་དང་བལ་ཞྱིང་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་ལྷག་མ་ལུས་པ་མེད་པའྱི་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ནྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིའོ། །

གསུམ་པ་གཞྱི་བེམ་པོ་མེད་པར་མྱིན་པའྱི་སང་བ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དཔེ་དགག་པ་

ལ་གཉྱིས། རང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སང་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་། བ་མའྱི་བཀའ་ཙམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༦ན༦ན།  གྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༠ན༥ན།  -གྱི
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གྱིས་གྲོལ་བར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱི་སང་གཞྱི་དང་སང་མཁན་གང་རུང་གཅྱིག་བེམ་པོ་མ་ཡྱིན་ན་

བེམ་པོ་"མ་
1
ཡྱིན་ཡང་བེམ་པོ་ལྟ་བུར་སང་བ་འབྱུང་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་དོགས་པ་ནྱི་

སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གཞྱི་ལ་དོགས་པ་སེ་ལུགས་འདྱི་ལ་སོང་གཟུགས་སྒྲུབ་གཞྱི་

གཟུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སོར་བསམ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྔར་མེད་གསར་དུ་བསྒྲུབ་

ལ་དེའྱི་སོར་སྡུད་སྒོམ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་གང་དུ་དམྱིགས་པ་གཏོད་པའྱི་ཡུལ་

དུས་ཀྱི་རྩའྱི་བུ་ག་གཉྱིས་ཀ་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དེའྱི་རྒྱུ་ལས་དུ་བ་ལ་སོགས་

པ་རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་གྲུབ་པ་ལྟར་སང་བའྱི་རྟགས་རྣམས་འཆར་བ་མྱི་འཐད་ཅེས་

པའོ། །དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བརོད་ན་བེམ་པོའྱི་སང་བ་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་བེམ་པོ་དགོས་སོ་

སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་ཡང་སོང་གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་བརྟན་པའྱི་སབས་

ཤྱིག་ནས་དེ་གཟུགས་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་དུ་བཞག་དགོས་ཏེ། རེས་དན་གྱི་སྐུ་མཚན་ཉྱིད་

པ་དེའྱི་རྱིགས་འདའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ན་སྐུ་དེའྱི་མྱིག་སོགས་

སྐེ་མཆེད་ལྔ་ཡོད་ལ། རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་འདྱིའྱི་མྱིག་སོགས་ལྔ་དེའྱི་ཉེར་ལེན་མྱིན་

ཅྱིང་ཉེར་ལེན་གཞན་ཡང་མེད་ལ། དེའྱི་ཉེར་ལེན་གཏན་ནས་མེད་པ་མྱི་འཐད་པས་

རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་སྔར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་སྙམ་པ་སེ། ཕོགས་གཞན་དུ་

ཡང་རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས། ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་སྐེ་མཆེད་ལྔ། །ལུས་གཞན་བསྐེད་

པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་པས་གནས་འདྱི་ནྱི་དཔོད་ལྡན་ཆེན་པོ་དག་གྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༧༧བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༢༦བ༤ན།  མ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༠བ༢ན།  -མ་
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རྣམ་པར་དཔོད་པར་ཟུངས་ཤྱིག །

ཡང་འདྱི་སྙམ་དུ་རྱིམ་པ་དང་པོ་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་དེའྱི་སབས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལ་ལག་

པས་རེག་པ་དང་མྱིག་གྱིས་མཐོང་དུ་རུང་ལ། བསྒོམས་པའྱི་སྐུ་དེའྱི་ལུས་དང་མྱིག་

གྱིས་ཀང་རེག་བ་དང་གཟུགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་ནུས་ཤྱིང་སབས་དེར་དབང་

སོགས་མཚན་ཉྱིད་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ན་སབས་འདྱིར་དོགས་པ་མེད་ཅྱིང་ཡན་ལག་

ལྔ་པའྱི་སོང་གཟུགས་དེའྱི་མྱིག་སོགས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་ཡང་སྔ་མ་དེ་ཉྱིད་དོ། ཞེ་ན། 

རྟོག་ལྡན་ལ་དོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ནྱི་རྱིགས་མོད་ཀྱི། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཕལ་

ཆེ་བ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འགོག་ཅྱིང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་

སྱིན་བེད་དུ་ཡང་མྱི་འདོད་པས་དེ་དག་གྱི་རྣ་བར་ནྱི་གཏམ་འདྱི་ལྟ་བུ་འོས་པ་མྱིན་

ནོ། །འོན་ཀང་འདྱི་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཚེ་བསྒོམས་པའྱི་ལུས་ལ་ལུས་

གཞན་གྱིས་རེག་པ་དང་མྱིག་གྱིས་མཐོང་དུ་རུང་ཡང་བསྒོམས་པའྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པ་

ལུས་གཞན་གྱི་རེག་བ་མོང་བ་དང་དེའྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་བར་མྱི་ནུས་ལ། 

ལམ་དུས་སུ་སོ་སྐེའྱི་སོང་གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པའྱི་ལུས་ཀྱིས་རེག་བ་མོང་བར་

རྨྱི་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔེས་ལན་མང་དུ་བསྒྲུབས་ལ། དེའྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་

མཐོང་བར་ཡང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཆ་

དང་པོས་ཐོབ་པའྱི་ས་དང་པོ་བ་དེས་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅྱིག་གྱིས་མཐར་ཐུག་

པ་མཐོང་བར་གསུངས་ཤྱིང་ས་དང་པོ་དེ་འད་དེ་སོ་སོ་སྐེ་བོའྱི་ས་ལ་འཇོག་ལ། དེའྱི་

མྱིག་གྱི་མངོན་ཤེས་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཁོ་བོས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་

དངས་ཏེ་བཤད་ཏོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དེ་ལྟར་ན་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ཅྱི་སེ་རྨྱི་ལམ་གྱི་གནས་སབས་སུ་བེམ་པོའྱི་ཆོས་

མེད་པར་ཅེས་པ་ནས། མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་སད་རྨྱིའྱི་དཔེ་མྱི་

འད་བ་གཉྱིས་བཀོད་ནས་སད་དུས་ཀྱི་གཞྱི་དང་ལམ་གྱི་གནས་སབས་འདྱི་ལ་རྣལ་

འབོར་པའྱི་སྒོམ་པའྱི་སང་བ་ཡང་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སང་བ་སྒྲུབ་པའྱི་

རྣམ་པ་ཅན་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བདེན་སོང་དགག་པའྱི་སང་བ་རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་སང་བར་

འགྱུར་ཏེ་དེ་གཉྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་ཆུ་ནང་གྱི་ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་ནམ་མཁའྱི་ཟླ་

བ་རྡུལ་གྲུབ་ཀྱིས་སང་བ་བཞག་པ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་བེམ་པོའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་བེད་

ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཆོས་བེམ་པོ་མྱིན་པ་བེམ་པོ་ལྟར་སང་བའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཡོད་

དེ། དེ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ན་ཡང་གྲགས་པ་རྣམས་སོ། །ལམ་གྱི་གནས་སབས་དེ་ལ་སོར་

བསམ་དང་རེས་དན་བསྒོམ་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་སང་གཞྱི་དང་སང་མཁན་གཉྱིས་

ཀ་བེམ་པོའྱི་ཆོས་མེད་པར་རྨྱི་ལམ་དང་མཚུངས་པ་དུ་སོགས་དང་རེས་དན་གྱི་སྐུ་

རང་གྱི་གནས་ཚོད་ཀང་བེམ་པོའྱི་ཆོས་མྱིན་པ་བསྐེད་རྱིམ་ལྟར་བོས་བརྟགས་པ་

མྱིན་པ། བསྐེད་རྱིམ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པས་མ་སྐེས་པ་མྱིན་པ་ཞེས་གསུངས་

པས་སོང་གཟུགས་མ་སྐེས་པར་འདོད་པ་དངོས་སུ་བཀག་གོ །

ཁ་ཅྱིག་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་པས་མ་སྐེས་པ་ཞེས་རང་འདོད་ཀྱིས་བཅོས་པའྱི་

འགྱུར་ལྟར་འཆད་པ་ནྱི་ཅལ་ཅོལ་ཏེ་གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་

ཤེས་མ་སྐེས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །སོང་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སང་ཡང་དངོས་གནས་ལ་

མ་གྲུབ་པའྱི་ཅང་མེད་མྱིན་པའྱི་དོན་ནོ། །སེམས་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་གསུངས་པས་རང་

གྱི་སེམས་སུ་འདོད་པ་ཡང་ཁེགས་ཏེ། པདྨ་དཀར་པོས་གནས་ཚོད་ཇྱི་ལྟ་བ་དོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པར་བཀོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དེ་འད་བའྱི་སོང་གཟུགས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་

མཐོང་བར་འགྱུར་བ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི་རབ་ཏུ་མ་གྲགས་ཏེ། གང་གྱི་ཕྱིར་སང་གཞྱིའྱི་ཆོས་

ཅན་བེམ་པོ་ཡོད་ན་བེམ་པོ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་དེར་སང་བ་རྣམ་པར་དཔོད་དེ། དེ་མྱི་

སང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣལ་འབོར་པའྱི་སང་བ་གཉྱིས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་

མ་གྲུབ་པར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་རྣམས་འཐད་མོད་ཀྱི། བེམ་པོའྱི་

ཆོས་མེད་པར་བེམ་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སང་བ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཐོང་བ་འཐད་པར་

མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། དཔེ་བསན་པ། དཔེ་དོན་སྦར་བ། ཁུངས་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ལན་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་བེམ་པོའྱི་སེམས་ཀྱི་བག་

ཆགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་སེ་དེའྱི་ལུགས་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པར་

བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་སད་པའྱི་གནས་སབས་སུ་གཞྱི་དང་ལམ་གྱི་ཆོས་སང་བ་ན་སང་

གཞྱིའྱི་གཙོ་བོ་དང་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་བེམ་པོའྱི་ཆོས་མེད་པར་བེམ་པོ་མྱིན་ཞྱིང་བེམ་

པོ་ལྟར་སང་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སང་བ་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་བ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

གང་གྱི་ཕྱིར་པྲ་ཕབ་པའྱི་མེ་ལོང་ལ་སང་བ་ས་ཚོགས་པ་དང་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གཞོན་ནུ་མས་བེམ་པོའྱི་ཆོས་མེད་པར་བེམ་པོ་མྱིན་པའྱི་སང་བ་

ཡང་དག་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ཡང་སང་གཞྱི་སང་མཁན་སོགས་རྒྱུའྱི་

གཙོ་བོ་དང་ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་བེམ་པོར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་དོགས་པ་དཔོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་

དང་དེའྱི་ཆོས་ཕལ་པ་དག་ལ་མྱིན་ཏེ། དཔེའྱི་ཚེ་ཡང་མེ་ལོང་དང་མཐེ་བོང་སོགས་

རྡུལ་གྲུབ་དང་དོན་གྱི་ཚེ་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་རྡུལ་གྲུབ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་གཞོན་ནུ་མས་པྲ་ཕབ་པའྱི་མེ་ལོང་ལ་སྔགས་དང་ལྷའྱི་

བྱིན་རླབས་བེམ་པོ་མྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་སོབས་ཀྱི་སང་བ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་

ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཆོས་བེམ་པོ་མྱིན་པ་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་

དང་ད་ལྟར་བའྱི་བེམ་པོའྱི་ཆོས་དེ་རྣམས་མེ་ལོང་ལ་སེ་ནང་དེར་གོ་ས་མནན་པའྱི་

སྒོ་ནས་མངོན་པར་ཕོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མྱིན་ལ། བེམ་པོའྱི་ཆོས་དེ་རྣམས་

སང་བའྱི་གཞྱི་མེད་པར་མེ་ལོང་ལ་བེམ་པོ་མྱིན་པའྱི་སང་བ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་

ཆོས་དེ་རྣམས་གཞོན་ནུ་མས་བསམས་པ་ཡང་མྱིན་ནོ། །གང་བསམ་པ་དེ་སང་བར་

མ་ངེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རོགས་རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབོར་པས་རང་གྱི་སེམས་

ཀྱི་སོར་སྡུད་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་པ་བསྒོམས་པའྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་

དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལ་བེམ་པོ་ཁམས་གསུམ་པ་མེད་པར་དུ་བ་ལ་སོགས་

པའྱི་རྟགས་རྣམས་བེམ་པོ་མྱིན་པའྱི་སང་བ་ཁམས་གསུམ་དང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་

སོགས་འད་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དཔེ་ལ་གཞོན་ནུ་མའྱི་ཆོས་གཉྱིས་དང་འད་བ་

ནྱི་དོན་ལ་དཔྲལ་བ་ན་སང་བ་ས་ཚོགས་པ་བསྐེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་དང་དབང་

པོ་གཉྱིས་སྦོར་གྱི་འཛག་བདེ་སངས་པ་གཉྱིས་དང་སྦར་ཏེ་འོག་རྣམས་སུ་ཡང་

འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས། ཞེས་པ་ནས། ཆོས་

སང་བ་རྣལ་འབོར་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོའྱི་བར་ཏེ་གོང་ཉྱིད་དུ་འདྱི་དངས་ཤྱིང་

དོན་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དོན་བསྡུ་དང་བཅས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་དགག་པ་དངོས་དང་། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་སེ་གཞོན་ནུ་མས་པྲ་ཕབ་པའྱི་མེ་ལོང་ལ་ཅེས་

པ་ནས། བཀའ་ལ་ཆགས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

པ་སེ་པྲ་འབེབས་པ་པོའྱི་སྔགས་དང་ལྷའྱི་བྱིན་རླབས་པྲ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་

འདོད་པའྱི་ལུགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། པྲ་མཁན་གྱི་ནུས་མཐུ་ཙམ་གྱིས་པྲ་མྱི་མཐོང་བ། སྐེ་

གནས་མ་ཉམས་པ་པྲ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་བསན་པ། དཔེ་དེ་དག་དོན་ལ་སྦར་

བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་པར་

བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་གཞོན་ནུ་དབང་པོ་མ་ཉམས་པ་སོགས་མེད་པར་བ་མའྱི་བཀའ་

དྱིན་ཙམ་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། གཞོན་ནུ་མ་ལ་བརོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་བཞྱིན་དུ་

རྣལ་འབོར་པས་ཀང་བ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ་གྱིས་དུ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་རྣམས་སང་

བར་ནུས་པ་ལ་ཡང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། འོན་ཀང་གཞོན་ནུ་མ་ལ་སྔགས་དང་ལྷའྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། ཅེས་པ་ནས། གཞོན་ནུ་མའྱི་བདེ་བ་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་

སོ། །དེ་ནྱི་གཞོན་ནུ་མ་སྐེས་པ་དང་འགྲོགས་པའྱི་འཛག་བདེ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སྐེ་

གནས་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྷོ་ཧ་ཀོ་ཀ་ལས་ཀང་། གཞོན་ནུ་མའྱི་བདེ་བ་སྙྱིང་ལ་

ཞེན་པ་བཞྱིན། དབང་ཕྱུག་དམ་པ་དེ་ནྱི་སུ་ཡྱིས་སྨྲ་ནུས་སམ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

རོ། །རྒྱུ་དེས་ན་གཞོན་ནུ་མས་སྔགས་དང་ལྷ་ཡྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཅེས་པ་

ནས། ན་ཆུང་དར་ལ་བབ་པ་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པས་ཀང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་རྣལ་འབོར་པ་ཡང་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཅེས་པ་ནས། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་གྱི་བ་མའྱི་བཀའ་དྱིན་ཙམ་གྱིས་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་ཚིག་དོན་གོ་ས་ལ། འདྱིར་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་དུས་གསུམ་གྱི་སོང་གཟུགས་མཐོང་བར་

གསུངས་པ་ནྱི་གཞོན་ནུ་མ་དང་པོའྱི་དཔེ་དོན་སྦར་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་གྱི། མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བ་མ་ཐོབ་པའྱི་སོར་སྡུད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་པས་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་

སོང་གཟུགས་མཚན་ཉྱིད་པ་མཐོང་བར་སྔར་མང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །མཁས་པ་ཁ་

ཅྱིག་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །སབས་འདྱི་དག་ཏུ་དུས་གསུམ་གྱི་བེམ་པོའྱི་ཆོས་

ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར། དུས་གསུམ་དངོས་པོར་བཞེད་པར་གསལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། 

ཅྱི་སེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་གོམས་པ་མེད་པར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཅེས་པ་ནས། 

འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ། མོ་བཏབ་པ་བརོད་

པར་བེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་འགར། ལྟས་དུ་མ་སོན་པར་བེད་པ་མ་

ཡྱིན་ནམ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་དྲུག །སར་རྩྱིས་སོགས་ཀྱིས་དོན་མཐོང་བ་དམན་པར་བསན་པ། 

ཕན་ཚེགས་ཀྱི་རྱིག་པས་དོན་མཐོང་བ་དམན་པར་བསན་པ། མཆོག་གྱི་གྲུབ་པ་གཙོ་

བོར་བསན་པ་ཁུངས་དང་སྦར་བ། དམན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་

ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་བེད་བསན་པ། མཆོག་འགྲུབ་པ་དང་མྱི་འགྲུབ་པ་སོ་སོར་བསན་

པ། བ་མའྱི་བཀའ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་མྱི་འགྲུབ་པར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་བརོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ཚངས་པར་སྤོད་པ། ཅེས་པ་ནས། སྐེ་བ་དང་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་

བཞྱིན་དུ་ཤེས་སོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། མོ་བཏབ་པའྱི་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཉྱིད་ནྱི་

སར་རྩྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་པ་ལ་འགྱུར་མངས་སོགས་སུ་ལྟས་ཤེས་པ་གང་ཞེས་

འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཕ་མོའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྨོངས་པ་ཡྱིད་ཆེས་པ། ཕ་མོའྱི་

བྱིན་རླབས་གྲུབ་པ་རྨོངས་པའྱི་བ་མར་འགྱུར་ཞྱིང་དམ་པ་སོད་ཚུལ། རྨོངས་པ་ཡྱིད་

ཆེས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་ལུང་དགོད་པ། ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་བཀས་གྲོལ་བར་རློམ་པ་དེ་

ངེས་པར་བསླུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་གཞན་དག་གྱིས་རྣ་བའྱི་ཤ་ཟ་མོ་བསྒྲུབས་ཏེ་དེ་ཡྱིས་རོད་པར་བེད་

དོ། ཅེས་པ་ནས། ཕ་མོ་དུ་མ་རྣམས་མྱི་སང་བའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་བེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གང་དག་གྱི་གདུག་པའྱི་ལྷ་བདུད་ཀྱི་རྱིགས་"རྣམས་
1
ཞེས་པ་

ནས། ཆོས་སོན་པར་བེད་དེ། འཛག་པའྱི་བདེ་བ་འདོད་པའྱི་དེ་ཉྱིད་དང་། དུག་སན་

དུ་བསྒྱུར་བ་དུག་གྱི་དེ་ཉྱིད་དང་། མྱིག་སན་ནྱི་རྭ་འགྱུར་དུ་མྱི་སང་བ་དང་རྩ་མྱིས་

དྱི་མ་མེད་པར་བསྒྱུར་ཏེ། འོག་ཏུ་ཕ་མོ་སོགས་གསུམ་ལ་འདོད་པའོ། །དེ་གསུམ་

ཀ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མོ་དང་རྩྱིས་སོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་

ཡྱིད་ཆེས་པར་ཤེས་པ་ནྱི་སྙྱིང་པོའོ། ཞེས་སྨྲའོ། །མྱིག་སན་གྱི་དེ་ཉྱིད་"ནྱི་ཞྱི་བའྱི་དེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༧བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༡ན༤ན།  རྣམས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༤ན༦ན།  -རྣམས་
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ཉྱིད་
1
ཅེས་འདོད་ལ། དེ་སྙྱིང་པོའྱི་དོན་དུ་ཡང་འདོད་དོ། །གང་ལ་འདོད་པའྱི་བཀའ་

མེད་པ་དང་མྱིག་སན་མེད་པའྱི་ཅེས་པ་ལ། དང་ཞེས་འགྱུར་མངས་སོགས་སུ་འབྱུང་

ངོ་། །དུག་གྱི་བཀའ་མེད་པ་དང་གསུམ་ལས། ཁད་པར་དུ་མྱིག་སན་མེད་པའྱི་དོན་

ནྱི་གསུམ་སེ། ཕ་མོ་དང་བདེ་འབྱུང་དང་ནུས་པ་ཅན་དང་གསུམ་པོ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

གཉྱིད་དང་རྨྱི་ལམ་དང་སད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གསུམ་དང་། ཁབ་འཇུག་དང་། དབང་

ཕྱུག་དང་ཚངས་པ་གསུམ་མོ། །དེའྱི་སྒོ་ནས་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་

ཤྱིན་ལོག་ཤེས་པར་བེད་པ་པོའྱི་བཀའ་མེད་པ་དེ་ནྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཕྱུགས་སོ་

སེ་ཕྱུགས་དང་འདའོ། །བེད་པ་པོའྱི་བཀའ་ཅེས་པ་ལ། འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཕོག་པའྱི་

ལུང་ཞེས་ཀང་འབྱུང་མོད་ཀྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཤེས་པའྱི་བཀའ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་

སོ། །ཕྱུགས་དང་འད་བ་དེར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་

བེད་པ་ལ་དགའ་བ། ཅེས་པ་ནས། འཇྱིག་རྟེན་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་གྲགས་སོ། ཞེས་དེ་འད་

བ་ཡང་ཕྱུགས་དང་འད་བར་འདོད་པའོ། །དེ་ཉྱིད་གསུམ་འོག་ཏུ་རྩ་རྒྱུད་དངས་ནས་

རྒྱས་པར་འཆད་པས་འདྱིར་བཤད་མྱི་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་མཆོག་གྱི་ཅེས་པ་ནས། སེར་བེད་དོ་ཅེས་པ་སེའྱི་བར་

གྱི་བསབ་པ་བྱིན་"ཅེས་པ་ལ་དབང་བྱིན་
2
པ་ཞེས་འབྱུང་སེ་སེ་བདུན་མཛད་པས། 

གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། །དབང་སོགས་བས་མ་ཐག་དེ་དག །སེམས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༧བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༡བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། 
༢༣༡ན༦ན།  ནྱི་ཞྱི་བའྱི་དེ་ཉྱིད་   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༤བ༡ན།  -ནྱི་ཞྱི་བའྱི་དེ་ཉྱིད་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༨ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༡བ༥ན།  ཅེས་པ་ལ་དབང་བྱྱིན་   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༤བ༦ན།  -ཅེས་པ་ལ་དབང་བྱྱིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དབང་གྱིས་འཛིན་དང་འཇུག །གཡེང་དང་འགོག་པ་མེད་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་གྱི་བཀའམ་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བར་འདོད་པ་སེ་

གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། ཁྱི་དང་བ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟ་བར་འགྱུར་གྱི་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །སྲོག་སེ་

རླུང་གྱི་རྩ་བ་ཅན་ངག་ནྱི་ཞྱི་བ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཞྱི་བ་ཅེས་པ་ཙ་

མྱིས་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རོ་རེ་ཅན་ཁབ་འཇུག་

ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ལུས་ནྱི་ཚངས་པར་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡང་དོན་གྱིས་འཐོབ་ལ། 

དེ་ཡང་སྐུ་རོ་རེ་སོགས་གསུམ་དུ་སྦར་རོ། །འདྱིར་ཤོང་འགྱུར་ལས། སྲོག་ནྱི་ཞྱི་བ་

ཅན་ནམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་རོ་རེ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་མ་ལེགས་པས་འགྱུར་

གཞན་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟར་བདུད་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པར་དཔད་

ནས་ལོག་པར་ཤེས་པར་བ་སེ་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཕ་མོ་འདྱི་རྣམས་

ཀྱིས་རོ་རེ་འབེབས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །རྒྒྭ་དང་ཙ་མྱིས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འབེབས་

པར་མྱི་འགྱུར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་མཆོག་གྱི་གྲུབ་པ་གཙོ་བོར་བསན་པ་ཁུངས་དང་སྦར་བ་ནྱི། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའྱི་ཅེས་པ་ནས། མྱིག་བརྒྱ་པ་སེ་རོ་

རེའྱི་མྱིག །ཅེས་པ་སོགས་ཀྱི་དོན་ལེའུ་དང་པོར་བཤད་ཟྱིན་པ་དང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་དབང་གྱི་ལེའུ་ཅེས་པ་ནས། སེར་བར་བེད་པ་པོར་མྱི་འགྱུར་རོའྱི་བར་

ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་འབེབས་པ་ནྱི་དང་དོན་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཆེན་བསྐེད་པ་ནྱི་ངེས་དོན་ནོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་རེ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དང་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཅེས་པ་

ནས། བཅུད་གྲུབ་པའྱི་གོ་འཕང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོའྱི་བར་གོ་སའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་གཉྱིས་བསྒོམས་པས་མཆོག་འགྲུབ་པ་ཤེས་བེད་དང་

བཅས་པ། བ་མའྱི་བཀའ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་བསན། ཕ་མོའྱི་

ལྷ་བསྒྲུབས་པས་མཆོག་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དཔད་ན། ཅེས་པ་ནས། 

རྣལ་འབོར་པས་ཐར་པའྱི་དོན་དུ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་རང་གྱི་

སེམས་བསྒྲུབ་པར་བའོའྱི་བར་གྱི་རྒྱུད་ཚིག་རེ་དྲུག་པའྱི་དོན་ནྱི། ཚོགས་གཉྱིས་

བསགས་པའྱི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གནོད་

བས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་སྐོན་སོན་པ་སེ། སྔར་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྒྱུད་ཚིག་དོན་

གཉྱིས་པ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏེ་ལྷག་མ་ནྱི་གོ་བར་ཟད་དོ། །རྣལ་འབོར་གྱིས་རང་གྱི་

སེམས་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ལ་ཙ་མྱིས། སྦོར་བ་རང་གྱི་སེམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་

པར་བའོ་ཞེས་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ལམ་མ་བསྒོམས་པར་བ་མའྱི་བཀའ་ཙམ་གྱིས་ཐར་བར་མྱི་འགྱུར་

ཏེ། བ་མའྱི་བཀའ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ལམ་མྱི་སོན་རྱིགས་པ་ལས་གང་གྱི་ཕྱིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བ་མའྱི་བཀའ་ལས་གཞན་པའྱི་ལམ་བསྒོམ་པ་ཉེ་བར་སོན་

པར་བེད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །བ་མའྱི་བཀའ་ནྱི་དམོད་པ་དང་ནུས་མཐུ་སོགས་

སོ། །དོན་དེ་དག་འགྲེལ་ཆེན་མཛད་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསུངས་པ། བ་མས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལམ་མ་བསན་ཅྱིང་རང་གྱིས་ལམ་མ་བསྒོམས་པར་བཀའྱི་ཀུན་སྤོད་ཆོས་རྣམས་

ནྱི་འགར་ཡང་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཐར་པ་སེར་བ་མྱིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀང་ལམ་ཉེ་བར་སོན་པར་བེད་པ་གང་གྱིས་ན་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ཡྱིན་ཏེ་བཀའ་ཙམ་

གྱིས་ཀང་ཐར་པ་སེར་བ་མྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། སྙྱིང་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་

བང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བར་བེད་རྱིགས་ཀྱི་ལམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་

འཛིན་སོན་པར་མྱི་འགྱུར་དགོས་པ་ལས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ལམ་སོན་ཅྱིང་དེ་གོམས་

ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ཐར་པའྱི་དོན་དང་ཅེས་པ་ནས། " 
1
འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་

རང་བཞྱིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

དྲུག་པ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་བཀའ་ཙམ་གྱིས་མཆོག་

འགྲུབ་པ་དང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་རྣམ་དབེ་གསུངས་པ། དེ་ལ་སྔར་གྱི་མྱིག་སན་གྱི་དེ་

ཉྱིད་ནྱི་འདྱིར་ཞྱི་བའྱི་དེ་ཉྱིད་དང་འདོད་པའྱི་དེ་ཉྱིད་དང་དུག་གྱི་དེ་ཉྱིད་གསུམ་ནྱི་དེ་

བཞྱིན་དུ་བ་མའྱི་བཀའ་ལུང་ཐོབ་པས་འཕལ་དུ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པས་ཡྱིད་ཆེས་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་དབང་ཕྱུག་པ་དག་སྨྲ་སེ་གནས་ཚོད་ལ་སྐེས་བུ་ནྱི་ལམ་མ་བསྒོམས་

པར་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆགས་སོགས་དྱི་མ་ལྡན་པའྱི་སེམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༩ན་༡ནས་༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༣བ་༢ནས་༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༣ཉྱིན་༦ནས་རྒྱབ་༡ན།  +སྙྱིང་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱྱིས་བཀའ་ཙམ་གྱིས་གྲྟོལ་བར་
བྱེད་རྱིགས་ཀྱྱི་ལམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྟོན་པར་མྱི་འགྱུར་དགྟོས་པ་ལས། དེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལམ་སྟོན་ཅྱིང་དེ་གྟོམས་ན་ཐར་པ་ཐྟོབ་པར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྟོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ཐར་པའྱི་དྟོན་དང་ཅེས་པ་ནས།   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦ན༤ན།  
-སྙྱིང་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱྱིས་བཀའ་ཙམ་གྱིས་གྲྟོལ་བར་བྱེད་རྱིགས་ཀྱྱི་ལམ་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྟོན་པར་མྱི་
འགྱུར་དགྟོས་པ་ལས། དེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ལམ་སྟོན་ཅྱིང་དེ་གྟོམས་ན་ཐར་པ་ཐྟོབ་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རྟོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་
ཐར་པའྱི་དྟོན་དང་ཅེས་པ་ནས།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཀྱི་འགྱུར་བ་བདག་འཛིན་ནྱི་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་འཛིན་སོགས་དེ་དག་

དང་བལ་བས་སེམས་དྱི་མས་རྣམ་པར་དག་པར་བཞག་སེ་བདག་མེད་རྟོགས་པ་

གོམས་པས་སོ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་དྱི་མ་ཞུགས་པ་མེད་པས་རང་བཞྱིན་རྣམ་

དག་པ་ཅེས་བའོ། ཞེས་པ་དེའྱི་ཕྱིར་བཀའ་ཡྱིས་བསལ་བ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། སྦྱིན་

བེད་འཕོག་བེད་བ་མ་མེད། །ཅེས་པའྱི་བར་གྱི། ཀུན་ནས་དག་པའྱི་དེ་ཉྱིད་ལ། ཅེས་

པ་ཡང་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་སེ་དེ་གཞྱིར་བས་པ་ལ་བསལ་བཞག་དང་སྦྱིན་འཕོག་

བཀའ་ལུང་ཙམ་གྱིས་ནུས་པའྱི་བ་མ་མྱི་སྲྱིད་དོ་ཞེས་པའོ། །

དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་དམན་པ་རྣམས་

ལ་ཀུན་མཁེན་གཙོ་བོ་རང་ཉྱིད་"ཀང་དྱི་མ་དག་པ་ཅེས་བའོ། ཞེས་པ་དེའྱི་ཕྱིར་

བཀའ་ཡྱིས་བསལ་བ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། སྦྱིན་བེད་འཕོག་བེད་བ་མ་མེད། ཅེས་

པའྱི་བར་གྱི་ཀུན་ནས་དག་པའྱི་དེ་ཉྱིད་ལ། ཅེས་པ་ཡང་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་སེ་དེ་

གཞྱིར་བས་པ་ལ་བསལ་བཞག་དང་སྦྱིན་འཕོག་བཀའ་ལུང་ཙམ་གྱིས་ནུས་པའྱི་

བ་མ་མྱི་སྲྱིད་ཅེས་པའོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་

ནྱི་དམན་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་མཁེན་གཙོ་བོ་རང་ཉྱིད་
1
ཀྱིས་ཀང་དྱི་མ་བསལ་བ་དང་

བདེ་ཆེན་བསྐེད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐུབ་རྣམས་སྱིག་པ་ཆུ་ཡྱིས་མྱི་བཀྲུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༩ན་༧ནས་རྒྱབ་༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༤ན་༣ནས་༥ན།  བླ། ༼ག༽ 
ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༤ན་༡ནས་༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦བ༣ནས་༥ན།   ཀྱང་དྲྱི་མ་དག་པ་ཅེས་བྱའྟོ། 
ཞེས་པ་དེའྱི་ཕྱིར་བཀའ་ཡྱིས་བསལ་བྱ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། སྦྱྱིན་བྱེད་འཕྟོག་བྱེད་བླ་མ་མེད། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་ཀུན་ནས་དག་པའྱི་དེ་
ཉྱིད་ལ། ཅེས་པ་ཡང་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་སེ་དེ་གཞྱིར་བྱས་པ་ལ་བསལ་བཞག་དང་སྦྱྱིན་འཕྟོག་བཀའ་ལུང་ཙམ་གྱིས་ནུས་པའྱི་བླ་
མ་མྱི་སྱིད་ཅེས་པའྟོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བསྟོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱྱི་ཚོགས་ནྱི་དམན་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་མཁེན་གཙོ་བྟོ་རང་ཉྱིད་   
* དཔར་མ་བཞྱི་གར་ཀྱང་ནས་ཉྱིད་ཀྱྱི་བར་དེ་ལར་བཀྟོད་འདུག་པ་ཟླྟོས་པ་ཡྱིན་མྱིན་གཟྱིགས།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞྱིང་། ཞེས་སོགས་ལྟར་རོ། །དེ་བས་ན་ཚོགས་གཉྱིས་རོགས་པ་ལས་འཚང་རྒྱའོ་

ཞེས་སོན་པ། སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་གཞན་ཕན་ལས། ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཉྱིད་

ནྱི་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཉྱིད་གསུམ་གྱིས་འཕལ་དུ་ཡྱིད་ཆེས་ཙམ་བསྐེད་ཀྱི་མཆོག་

མྱི་འགྲུབ་པར་སོན་པ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྱི་མྱི་ལ་བེད་པོ་བ་མ་

དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་ཡྱིས་ཞྱི་བའྱི་དེ་ཉྱིད་སོགས་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་འཕལ་

ཙམ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བེད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་འགྲུབ་པ་མྱིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་གསུམ་ལས་ཞྱི་བའྱི་དེ་ཉྱིད། སེམས་ངག་ལུས་ཀྱི་དབེ་བ་ཡྱིས། ཞེས་པའྱི་རྐང་

པ་དྲུག་སེ། ཕ་མོ་ཁབ་འཇུག་དང་བདེ་འབྱུང་དབང་ཕྱུག་དང་། ནུས་པ་ཅན་ཚངས་པ་

གསུམ་གྱི་བཀའ་ལུང་ཐོབ་པས་སེམས་ངག་ལུས་དང་གཉྱིད་མཐུག་རྨྱི་སད་གསུམ་

དག་སེ། ཁབ་འཇུག་སོགས་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། འབྲུ་

ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལས་དེ་ལྟར་བས་པ་གོ་རྒྱུ་ཆེའོ། །བེད་པོ་དང་ནུས་པ་ཅན་གཉྱིས་

གཅྱིག་ལས་མེད་པ་ན་ཚངས་པ་ལ་བ་ཞྱིང་མྱིག་སན་དང་ཞྱི་བའྱི་དེ་ཉྱིད་དང་སྦར་ལ་

གཉྱིས་ཀ་གསུངས་པ་ན་ནུས་པ་ཅན་དབུ་མ་ལ་བ་སེ། བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་དང་

སྦར་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅྱིག་གསུམ་པོ་དེ་ཕབ་པ་ཡྱིས་གོང་གྱི་མྱིག་སན་དང་དོན་གཅྱིག་པ་དུས་

གསུམ་ལོག་གྱུར་སོན་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདོད་པའྱི་དེ་ཉྱིད་ནྱི་བ་མའྱི་བཀའ་ཡྱི་

དྱིན་གྱིས་ནྱི། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྱི་སེ་འཁྱིག་པ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བའྱི་འདོད་པ་དང་། 

དུག་གྱི་དེ་ཉྱིད་ནྱི། བ་མའྱི་བཀའ་ཡྱི་དྱིན་ལས་ནྱི། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་ལྔ་སེ་གཉྱིས་

ཀ་ཡང་གོ་བར་ཟད་ལ། གཞན་སེ་དག །འཕལ་དུ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་པ་ནྱི་དེ་ཉྱིད་གསུམ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  1011  

སེ། དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་ཞྱི་བ་དང་མྱིག་སན་གྱི་དེ་ཉྱིད་སྙྱིང་པོར་འདོད་དོ་འགྱུར་མེད་

བདེ་ཅེས་པ་ནས། དེའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འདོད་པས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྒོམ་

པར་བའོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ཞེས་ཟླ་བཟང་ལ་བོད་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་ནས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པར་བའོ། །གཞན་སེའྱི་འདོད་པ་

འདྱི་དག་གཞུང་གཞན་དུ་མྱི་འབྱུང་ལ། འདྱིར་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་རྟོགས་དཀའ་

བ་དང་ལུགས་གཉྱིས་འདེས་མར་གསུངས་པ་ཡང་དབེ་དཀའ་ཞྱིང་སྔ་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་ཞྱིབ་ཏུ་འཆད་རྒྱུ་མྱི་སང་བས་ད་དུང་དཔད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་འཕོ་བ་མ་སངས་པར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱི་འཐོབ་པ་ལ་བཞྱི། 

འཕོ་བ་མ་སངས་པར་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་འཕགས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་མྱི་འཐོབ་པ། 

འཕོ་བ་མ་སངས་པར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་མྱི་འགག་པ། འཕོ་བ་མ་སངས་པར་

བདུད་བཞྱི་བཅོམ་པ་མྱི་འཐད་པ། འཕོ་བ་སངས་པའྱི་ཐུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྤྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡོད་མེད་ཀྱིས་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡོད་མེད་

དུ་འཇོག་པའྱི་སབས་སུ། སྔ་རབས་པའྱི་དུས་འཁོར་བ་མཁས་རྨོངས་མཐའ་དག་

མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ། བང་སེམས་ཆོས་འཕགས་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡོད་

པར་སྨྲ་བ་དང་། དང་སྲོང་གནས་འཇོག་སོགས་ལ་མངོན་ཤེས་ལྔ་འབྱུང་མྱི་སྲྱིད་

པར་སྨྲ་སེ། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་ཕེད་ཅྱིང་། འགྲེལ་ཆེན་ཉྱིད་

ལས་ཀང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་གཞན་ལ་ལམ་

བསན་པའྱི་དོན་དུ་ཁུ་བ་འཕོ་བར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། ཕྱི་རོལ་པའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་སྲོང་ལ་མངོན་ཤེས་ཡོད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོ་སེ་ལས་ལན་བརྒྱ་ཕག་

ཞྱིག་གསུངས་པ་མ་ངེས་པའམ་ངེས་ཀང་འགོག་པར་ཟད་དོ། །གནས་པའྱི་ཕོགས་

ནྱི་ཕྱིར་འཕོ་བ་གཉྱིས་ཏེ། ཐྱིག་ལེ་རང་གྱི་གནས་ལས་གནས་གཞན་དུ་འཕོ་བ་དང་། 

འདོད་ཁམས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་ལྟ་བུ་གསང་གནས་ཀྱི་རྩེ་ལས་ཕྱིར་འཕོ་བའོ། །དེ་ལ་དང་

པོའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཞག་པ་ལུགས་འདྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་དངས་པའྱི་མངོན་ཤེས་གྲུབ་

ཆེན་ཌོམྦྷྱི་པ་སོགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉྱིས་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་

བཞག་པ་གཉྱིས་ཡོད་དེ། ཕྱི་ནང་གྱི་གང་ཟག་བསམ་གཏན་གྱི་སེམས་ཐོབ་པ་འདོད་

པའྱི་འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་སངས་པས་ཁམས་གོང་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་མ་བཏང་

གྱི་བར་དུ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཁུ་བ་དངོས་དང་དེའྱི་རྱིགས་

འདའྱི་རླུང་ལྟ་བུ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་ལས་ཕྱིར་འཛག་པར་མྱི་བེད་ལ། ནམ་ཞྱིག་འདོད་པའྱི་

འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་སྐེས་ཏེ་ཉལ་པོ་བས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁུ་བ་འཕོས་པ་ན་རྟེན་

ཁམས་གོང་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཉམས་ཏེ། དེའྱི་དབང་གྱིས་བརྟེན་པ་མངོན་ཤེས་

ལྔ་ལས་ཉམས་པར་མདོ་སེ་རྣམས་ལས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །

འཕགས་པས་ཐོབ་པའྱི་ཁམས་གོང་གྱི་བསམ་གཏན་ཉམས་མྱི་སྲྱིད་པར་སེ་

བདུན་མཛད་པས། འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། ཞེས་སོགས་ཤྱིང་རྟ་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་ལ། བང་སེམས་འཕགས་པ་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་སྐེ་བ་བཟུང་སེ་བུ་སོང་བསྐེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཚེ་འདོད་པའྱི་འདོད་

ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མ་ཡྱིན་པར་བུའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཁུ་བ་འཕོ་བར་བེད་དེ། བང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འཕགས་དེ་དག་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་ཞྱིང་ས་བོན་ལས་སྲས་ཀང་

བསྐྲུན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། སེམས་ལ་དབང་བ་ལས་འཕོ་བ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་འཁོར་ལོ་ལས་ཀྱིས་འཁམས་པ་རྣམས་ལ་ལམ་བསན་པའྱི་

དོན་དུའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་གཅྱིག་གོ །དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འཕོ་བ་

ཡང་གཉྱིས་ཏེ། མྱིའྱི་རྟེན་ཅན་གྱི་དགེ་སོང་སོ་ཐར་གྱི་ཚངས་སྤོད་དང་མྱི་འགལ་

བར་སྔ་མའྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དབང་གྱིས་མ་བསམས་པར་ཡང་ཁུ་བ་

འཛག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཆགས་པ་ཆེན་པོའྱི་གཞན་དབང་ཅན་གྱི་ཕུག་རོན་སོགས་ཉལ་

པོ་བས་པས་འཛག་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་སྔོན་ལས་སུ་མ་ཟད་ཕྱི་མར་ཡང་ངན་འགྲོའྱི་ལས་

གསོག་པ་སེ། དེ་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ནྱི་ལས་དབང་ལས་འཕོ་བ་ཞེས་བ་བ་གཉྱིས་པའོ། །དེ་

ལྟར་ན་སོ་ཐར་དང་བང་སེམས་ཀྱི་ཚངས་སྤོད་དང་སྔགས་སྤྱི་དང་རོགས་རྱིམ་པའྱི་

ཚངས་སྤོད་དང་རོགས་རྱིམ་ལ་ཡང་ལུགས་འདྱི་དང་གཞན་གྱི་ཚངས་སྤོད་ཀྱི་ཁད་

པར་རྣམས་ཤེས་པར་བའོ། །

མངོན་པར་ཤེས་པ་ཡང་མདོ་སྔགས་ལས་དོན་དང་ཐ་སྙད་"ཐ་དད
1
་པ་མང་དུ་

གསུངས་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྷའྱི་རྣ་བ་དང་། གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་སྔོན་གྱི་

གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷའྱི་མྱིག་དང་

ཟག་ཟད་མངོན་ཤེས་ཞེས་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་སྤྱི་ལ་གྲགས་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་མཆོག་

དམན་གྱི་ཁད་པར་མ་གཏོགས་དང་པོ་ལྔ་ཕྱི་རོལ་པ་དང་། ཉན་རང་དང་བང་སེམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༠བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༦བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༦བ༤ན།  ཐ་དད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༨བ༤ན།  འདྟོད
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སོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་དང་དྲུག་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའོ། །སྔགས་སྤྱིའྱི་མངོན་ཤེས་སྔར་གྱི་དེ་ཉྱིད་དང་

བ་མེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་སོགས་ནས་ཀང་གསུངས་

ཤྱིང་འདྱིར་ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་སབས་སུ་འགྲེལ་ཆེན་ལས། འདྱིར་

གང་གྱི་ཚེ་མྱིག་མྱི་འཛུམས་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་ཚེ་ལྷའྱི་མྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་

དུ་ལྷའྱི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཞེས་དང་། ལྷག་མ་གསུམ་པོ་གང་ཡྱིན་པ་ཡང་སོང་པའྱི་

གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་རྣམས་ལ་གཞན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱི་རབ་ཏུ་

འཇུག་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་ས་དང་ལྕེ་དང་ལུས་གསུམ་གྱི་མངོན་ཤེས་བསན་

ལ། མཁས་པ་གཞན་དག་ཀང་དེ་ལྟར་འདོད་པ་སེ། དེ་འད་བའྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་

བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་དངས་པའྱི་མྱིག་ནས་ལུས་ཀྱི་

བར་གྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་ནྱི་ལྷའྱི་སྤན་གྱི་མཐུ་ལས་མྱིག་གྱིས་མ་མཐོང་བ་དང་སྲྱིད་པ་

རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་

སྦོར་བ་དག་ལས་མྱི་ཡྱི་བདག་པོ་རེག་བ་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་ཞེས་ལེའུ་

འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དང་དབང་ལེའྱི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བཅུ་དགུ་པ་རྩ་འགྲེལ་དུ། ཡེ་ཤེས་"དབབ་པའྱི
1
་སབས་སུ་"སེམས་

དཔའ
2
་དྲུག་ཕེབས་པ་ལས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་མངོན་ཤེས་གཉྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༧ན༦ན།  དབབ་པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༩ན༥ན།  དག་པ་བའྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༧ན༦ན།  སེམས་དཔའ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༩ན༥ན།  ས་དེའྱི
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གཉྱིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱི་མ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །

ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། མྱིག་ནས་ནམ་མཁའྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བར་ལྔ་

བཤད་པ་ནྱི་སྤྱི་དང་མྱི་འད་བ་མེད་ལ། ས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་ལ་

ཡོད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་མེད་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་སྔར་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་མངོན་

ཤེས་ལྔ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཐུན་མོང་གྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡོད་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་

ཁས་ལེན་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་དུས་དང་ཡུལ་ཚད་ངེས་པ་ཅན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པའྱི་ལུགས་ལ་མངོན་ཤེས་རྣམས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་

པ་དང་གྲུབ་ཟྱིན་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་རྣམ་གནས་ཡྱིད་བེད་ལ་བལྟོས་

པས་ཁབ་པར་མངོན་ཏེ། དྲུག་པའྱི་ཚེ་ཡང་དགོངས་པ་མངོན་དུ་མཛད་ནས་ཞེས་

གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་ནྱི་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པ་

དང་གྲུབ་ཟྱིན་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་རྣམ་གནས་ཡྱིད་བེད་ལ་བལྟོས་མྱི་བལྟོས་ཚུལ་

གཉྱིས་ཡོད་དེ་དེ་དག་ཀང་ཤེས་དགོས་སོ། །

གཞན་ཡང་དཔད་པར་བ་བའྱི་གནས་འདྱི་ཡོད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་

བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་སེམས་ལ་དབང་བའྱི་ཁུ་བ་འཕོ་བར་གསུངས་པ་དང་དེ་

དག་གྱི་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་བསྲེགས་ཤྱིང་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་ཆ་ཤས་

ཙམ་སྐེ་བ་འཛིན་པའྱི་དོན་དུ་མྱི་སོང་བར་གསུངས་པ་དང་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

སོང་བརྒྱད་"
1
པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་བཅུ་གཉྱིས་ཐོབ་པར་གསུངས་པ་དང་། འཕོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༧བ༦ན།  -བརྒྱ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༩ན༥ན།  +བརྒྱ་
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བའྱི་བག་ཆགས་འཁོར་བའྱི་རྩ་བར་བཤད་པ་འདྱི་རྣམས་ལ་ཉོན་སྒྱིབ་མ་ལུས་པ་

སངས་པ་དང་ཁུ་བ་འཕོ་བ་གཉྱིས་འགལ་ཏེ། ཁུ་བ་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་འཁོར་བའྱི་

རྩ་བ་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཉོན་སྒྱིབ་སངས་པ་དང་ཉོན་སྒྱིབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་མ་

སངས་པ་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ས་བཅུ་གཉྱིས་དང་ལས་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་

བཅུ་གཉྱིས་དང་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ཚན་པ་བཅུ་གཉྱིས་སྦར་

བའྱི་ཚེ་ཡང་ན་སོ་སྐེའྱི་སར་སྒྱིབ་པའྱི་དངོས་གཉེན་ཡོད་པར་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྒྱིབ་པ་སོང་དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཞྱིང་ལུགས་འདྱིའྱི་ཉོན་

སྒྱིབ་ཀང་གང་ནས་སོང་བ་བཤད་དགོས་སོ། །ཞེ་ན། གངས་རྱིའྱི་ཁོད་དུ་གཏམ་འདྱི་

འོས་"པ་
1
མྱིན་ཡང་དེ་ལྟར་དོགས་པ་ནྱི་བདེན་ནོ། །

དེ་ལ་ས་བཅུ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་རྣམ་གཞག་སོ་སོ་བ་སེ་ས་བཅུ་ནྱི་རབ་དགའ་

སོགས་འཕགས་པ་སོབ་པའྱི་ས་བཅུ་དང་ས་བཅུ་གཉྱིས་དང་སང་བ་སེ་ཚན་བཅུ་

གཉྱིས་སྦར་བ་ནྱི་མོས་སྤོད་ས་དང་པོར་བས་ནས། ས་བཅུ་པ་ལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བ་

དང་སྦོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་འཇོག་ཚུལ་

ལོ། །རབ་དགའ་སོགས་ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་གཞན་ལ་ལམ་སོན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་

ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་བསྲེགས་པར་གསུངས་པས་ལུགས་འདྱིའྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ས་དང་

པོ་ནས་སོང་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཉོན་སྒྱིབ་ཆ་ཤས་ཙམ་སྐེ་བ་འཛིན་པའྱི་དོན་དུ་གསུངས་

པ་ནྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་ཉོན་མོངས་མྱི་སོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་འཆད་པའྱི་ཚེ་སོབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༨ན༤ན།  པ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༠ན༡ན།  -པ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་པར་

བཞུགས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པ་མྱིན་ནོ། ཞེས་བ་

བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བསྒྱུར་

གྱི་སྐེ་བ་བཟུང་ནས་བུ་སོང་བསྐེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གམ་གྲོགས་སུ་ཉོན་

མོངས་པ་མཚན་ཉྱིད་པ་མྱི་སོང་ཞེས་བཤད་དོ། །ཉོན་སྒྱིབ་རྒྱུན་མཐའ་བར་དུ་འཇུག་

པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མཚན་ཉྱིད་པ་ཁས་བངས་པས་ཆོག་

ཀང་འདྱིར་ནྱི་དེ་མྱི་རུང་སེ། ཉོན་སྒྱིབ་མ་ལུས་པར་བསྲེགས་པར་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་བང་འཕགས་རྱིགས་ཀྱི་སྲས་བསྐྲུན་གྱི་རྱིན་ཆེན་ལྟ་བུའྱི་གདུལ་

བ་དེ་ཁམས་དྲུག་རོགས་པར་ཚང་བ་བ་མེད་ཀྱི་ལམ་ཐོག་མར་བསྒོམ་པའྱི་སོད་རུང་

དུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བང་སེམས་དཀར་དམར་གྱི་རྒྱུ་ལས་བསྐེད་དགོས་ལ། དེའྱི་ཚེ་ཁུ་

བ་འཛག་པའྱི་བདེ་བ་ལ་སྲེད་པ་གཏན་སངས་པའྱི་རང་དབང་དུ་ཁུ་བ་དབང་པོའྱི་སྒོ་

ནས་གཏོང་བ་ནྱི་སེམས་ལ་དབང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཁུ་བ་འཕོ་བ་ཞེས་བ་སེ་གོང་ཉྱིད་

དུ་ཡང་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་ལུགས་འདྱིའྱི་བང་འཕགས་ཀུན་རོབ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དབང་བཞྱི་

པ་དང་། དོན་དམ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་དབང་གསུམ་པོ་དག །དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་

ཡོད་ལ། དེའྱི་དབང་རས་སྒྲུབ་པ་ཡང་སེམས་དབང་གྱིས་ཁུ་བ་འཕོ་བའྱི་སྒོ་ནས་

བེད་དེ། གཞན་ཡང་དེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་ངོ་། །ཁུ་བ་འཕོ་བ་ཡྱིན་ན་སྒྱིབ་པ་ཡྱིན་

པས་ཁབ་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་དགེ་སོང་མ་བསམས་པར་ཁུ་བ་འཕོ་བ་དགེ་བའྱི་དབང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱིས་ཁུ་བ་འཕོ་བས་མ་ངེས་པར་བསན་"ལ
1
། དེའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ན་དེ་ཡྱིན་པས་ཀང་

མ་ཁབ་སེ། བུམ་པའྱི་རྡུལ་ཕན་བུམ་པར་ཐལ་བ་དང་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་ལག་པ་ལྷ་སྦྱིན་དུ་

ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྱི་ཞབས་ཀྱིས་འཇུག་འགྲེལ་དུ། 

ཉོན་མོངས་པའྱི་མུར་ཐུག་པ་དང་། གོམས་པ་དང་། རྩ་བ་དང་། བག་ཆགས་ཞེས་བ་

བ་ནྱི་རྣམ་གྲངས་དག་གོ་ཞེས་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྩ་བ་ནྱི་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་ཐ་སྙད་མཛད་པ་

ལྟར་འདྱིར་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ནྱི་ཤེས་སྒྱིབ་སེ། བང་འཕགས་ཆོས་

ཉྱིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་གཞག་ཏུ་སོང་བཞྱིན་པའྱི་མཉམ་བཞག་ན་གཞན་དོན་དངོས་སུ་

བེད་པ་མེད་ལ། དེ་ལས་ལངས་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཏུ་སྔར་བཤད་པའྱི་གཞན་དོན་ཚུལ་

དེ་ལྟར་བེད་པའྱི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྱི་སབས་སུ་གཉྱིས་སང་འཁྲུལ་བའྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་

སེམས་འབྱུང་བ་ནྱི་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འཇོག་གོ །ཞེས་བ་བ་སེ་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་གཏམ་

མོ། །ཉོན་སྒྱིབ་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོར་སོང་བ་ནྱི་སྔར་ཡང་བཤད་ཅྱིང་འདྱིར་ཡང་

བཤད་ལ། ད་དུང་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་འཁོར་བའྱི་རྩ་

བར་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ་གཉྱིས། དོགས་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་མྱི་

འཕོ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་པར་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔར་མྱི་འགྱུར་བ་མྱིན་ནམ་ཞེས་པ་

ནྱི་མྱི་འཕོ་བ་དང་མངོན་ཤེས་གང་ཡྱིན་རྣམ་པར་མ་ཕེ་བར་དོགས་པ་བཀོད་པ་ཡྱིན་

ལ། དེའྱི་ཚེ་ཆོས་འཕགས་ལ་སོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འཕགས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༨བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༩ན༣ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༠བ༤ན།  པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་བཞྱིན་དུ་བཙུན་མོ་དྲུག་ཁྱིའྱི་ཚོགས་དང་འདོད་པའྱི་ཡོན་

ཏན་ལྔའྱི་དགའ་བས་རོལ་པ་དང་བ་ཤཥྛྱི་ནྱི་དང་སྲོང་གནས་འཇོག་སེ་དེ་ལ་སོགས་

པའྱི་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔར་འགྱུར་ཞེས་ཕྱི་པ་དང་

ནང་པ་འགའ་ཞྱིག་དག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཚངས་སྤོད་དང་བཅས་པའྱི་བང་འཕགས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་

མཆོག་ཏུ་བསན་པ། ཚངས་སྤོད་མེད་པའྱི་དང་སྲོང་གྱི་མངོན་ཤེས་རྣམས་དམན་

པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། འཕོ་བའྱི་དབེ་བ་བསན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཚངས་

སྤོད་མྱི་འགལ་བའྱི་འཕོ་བ་བསན་པ། བང་སེམས་འཆྱིང་བའྱི་དབེ་བ་བསན་པའྱི་སྒོ་

ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་དཔེ་དང་བཅས་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། ལས་དབང་དང་སེམས་ལ་དབང་བའྱི་འཕོ་བ་གཉྱིས་བསན་

པ། འཕོ་བ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་བེད་ལས་བསན་པ། སེམས་ལ་དབང་བའྱི་འཕོ་བ་གཞན་

དོན་གྱི་རྒྱུར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་བྱིས་པའྱི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བརོད་

པར་བ་བ་གང་ཡྱིན་པ་སྔགས་ཀྱིས་"འཕངས
1
་པའྱི་ས་ཐོབ་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་དེས་དངས་པའྱི་མངོན་ཤེས་མེད་པ་དེ་ནྱི་མྱིན་ཏེ་ཞེས་

བ་ལ་དེ་ནྱི་གཙོ་བོའྱི་དོན་གྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ཆོས་འཕགས་ལ་སོགས་པའྱི་བང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༣ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༨༩བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༠ན༤ན།  འཕངས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༡བ༢ན།  འཕགས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཕགས་རྣམས་ལ་ཚངས་སྤོད་མེད་པ་ནྱི་མྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་མྱི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་

ནྱི་འདུལ་བའྱི་སེ་སོད་ལ་སོགས་པར་རེག་པའྱི་བདེ་བ་བདག་གྱིར་བེད་འདོད་ཀྱི་

སྲེད་པ་ལ་གསུངས་ལ། བང་འཕགས་རྣམས་གཞན་དོན་མྱིན་པའྱི་བདག་གྱི་བདེ་བ་

ལ་སྲེད་པ་མེད་པར་གཞན་ལ་ལམ་བསན་པའྱི་དོན་དུ་འཕོ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་

གཉྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དགོས་ཏེ། འོག་ཏུ་ཆགས་བལ་དང་ཆགས་བཅས་ཀྱི་ཁུ་

བ་འཆྱིང་ཚུལ་གཉྱིས་དངུལ་ཆུའྱི་དཔེ་གཉྱིས་དང་སྦར་བས་སོ། །སྔགས་ཀྱི་བང་

འཕགས་དང་མ་སྦར་བར་བང་འཕགས་སྤྱི་ཙམ་ལ་སྦར་ན་ནྱི་འོག་ཏུ་ཉོན་མོངས་

པའྱི་སྒྱིབ་པའྱི་བེ་བག་པ་རྣམས་ཞེས་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་གོ །ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་འཕགས་

ལ་སོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་རྣམ་པར་མ་ཕེ་བར་སྨྲ་བ་མྱི་ལེགས་ཏེ་

ཚིག་དེས་ཆོས་འཕགས་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཡོད་པར་གོ་བར་འགྱུར་བས་

སོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་འཕགས་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཚངས་སྤོད་ཀྱིས་དངས་པའྱི་མངོན་

ཤེས་ཡོད་མེད་རྩོད་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་གྱིས་ཐོབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

སོགས་ཁོངས་ནས་བང་འཕགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱི་འདོན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་མཚན་ཉྱིད་ཐེག་རྐང་གྱི་བང་འཕགས་མཐའ་དག་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཚངས་སྤོད་ཡོད་པར་སྨྲོས་ཤྱིག །གང་གྱི་ཕྱིར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཕོ་བ་རྣམ་པ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་སེམས་ཅན་ཏེ་གང་ཟག་སོ་སོ་རྣམས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་འཕོ་བ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། གཅྱིག་ཕལ་པ་རྣམས་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་

ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སོ། །དེའྱི་དབང་གྱིས་ཁུ་བ་འཕོ་བ་ལ་ཚངས་སྤོད་མེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་བང་འཕགས་རྣམས་ནྱི ་སེམས་ལ་དབང་བའྱི ་དབང་གྱིས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སོ། །དེ་དག་གྱི་སྐེ་འཆྱི་ཡང་སེམས་དང་འདོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལ་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་འཕོ་བ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་འབས་བུ་ནྱི་འཁོར་བར་འཁམས་

པའྱི་དོན་དུའོ། །སེམས་ལ་དབང་བ་ལས་ཁུ་བ་འཕོ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་

འཁོར་ལོར་ལས་ཀྱིས་འཁམས་པ་རྣམས་ལ་ལམ་བསན་པའྱི་དོན་དུའོ། །དེ་རྣམས་

ལ་གོང་དུ་བསན་པ་ལྟར་ངེས་པར་ཚངས་སྤོད་ཡོད་པའོ། །བང་འཕགས་ལྟ་ཞོག་ཕཊ་

ཡྱིག་བསྒོམ་པ་སོགས་ཀྱིས་ངེས་པར་ཁུ་བ་འགོག་ནུས་པའྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྱིས་

གསང་རས་བསྒྲུབ་པ་ན་རོ་མང་སྲྱིད་ཀང་དེ་འཁོར་བའྱི་རྒྱུར་ག་ལ་འགྱུར། འདྱི་དག་

གྱི་དོན་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། སེམས་ལ་དབང་བའྱི་འཕོ་བ་གཞན་དོན་གྱི་རྒྱུར་བསན་

པ་ཁུངས་དང་སྦར་བ། དེ་མེད་ན་བང་འཕགས་ཀྱིས་གཞན་དོན་མྱི་འགྲུབ་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འབྱིགས་བེད་ཀྱི་ནགས་ཐྱིབས་པོར་ཅེས་པ་ལ་དཔང་འགྱུར་

དུ་འབོག་དགོན་པར་ཞེས་འབྱུང་ཡང་དོན་འད་ལ། འདྱི་ནས་གཟུང་སེ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཕད་པ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་བསྡུས་ན། ལམ་སོན་པ་པོ་དགོས་པ་

དང་། གདུལ་བས་ཀང་ལམ་གོ་དགོས་པ་དང་ལམ་སོན་པ་པོས་ལམ་རྣམས་ཐོབ་

པ་དང་གདུལ་བ་དང་སད་ལ་སོགས་པ་རྱིས་མཐུན་པ་དགོས་པ་དང་ལམ་སོན་པ་

པོ་མྱི་སྐྲག་པ་དང་། ལམ་སོན་པ་ལས་དབང་གྱིས་འཁོར་བར་མྱི་སྐེ་བ་སེ་དྲུག་ལས་

དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་འབྱིགས་བེད་ཀྱི་ནགས་ཐྱིབས་པོར་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཅྱི་
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སེ་ལམ་སོན་པ་སོགས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཅྱི་སེ་ལམ་ཉམས་པ་རྣམས་སོགས་སོ། །ལྔ་

པ་ནྱི་ལམ་ཉམས་པ་འདྱི་རྣམས་སྐྲག་པར་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ་ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུའོ་ཡྱི་བར་

རོ། །ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་ནྱི་རབ་དགའ་སོགས་འཕགས་པའྱི་ས་བཅུའོ། །དེ་དག་

གྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་ཕར་ཕྱིན་བཅུས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དབང་བཅུ་

ཐོབ་པའྱི་བང་སེམས་བཀོད་པའྱི་དཔེར་འཇྱིག་རྟེན་མགོན་པོ་བདག་ལ་ཅེས་པ་ནས། 

བདག་ཅག་འདུད་ཅེས་པ་སེའྱི་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཉྱིད་ལ་

བསོད་པ་བརོད་པ་བཀོད་པའྱི་དོན་ལེ་"དང
1
་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །ས་

བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་དེ་དག་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཉོན་མོངས་པའྱི་སྒྱིབ་

པ་བསྲེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བ་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཉོན་མོངས་པའྱི་

སྒྱིབ་པའྱི་"ཆ་ཤས
2
་ཤེས་སྒྱིབ་ཙམ་ནྱི་སྐེ་བ་འཛིན་པའྱི་དོན་དུའོ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་

འབྲུ་འཇོམས་པ་གཞན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ན་ཅེས་པ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཕད་

པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རེས་དན་གྱི་སོང་གཟུགས་མ་གྲུབ་པའྱི་བར་དུ་སྐེ་འཆྱི་

ཡོད་ལ། དེ་གྲུབ་ནས་སོ་སྐེ་ཡྱིན་ཡང་སྐེ་འཆྱི་མེད་པ་དང་། དེ་ནས་ཁམས་རགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༡བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༡༢བ༦ན།  དང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༢ན།  རང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༡བ༦ན།  ཆ་ཤས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༣ན༡ན།  ཡེ་ཤེས
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པའྱི་ལུས་དེ་ཉྱིད་"གཟུང
1
་ནས་འབས་བུའྱི་བར་བགྲོད་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། 

ལུགས་འདྱིའྱི་བང་འཕགས་རྣམས་ཡང་ཡང་དུ་འཆྱི་འཕོ་ཞྱིང་སྐེ་ཞེ་ན། ལས་དབང་

གྱིས་སྐེ་འཆྱི་མེད་པར་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་གསུངས་ལ། ད་དུང་མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པ་

དང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཤེས་སྒྱིབ་བང་སེམས་ཀྱི་གཞན་དོན་གྱི་རྒྱུར་

དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲ་དགོས་ཏེ་མངས་སུ་དོགས་པས་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་བང་སེམས་འཆྱིང་བའྱི་དབེ་བ་བསན་པའྱི་སྒོ་ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་བ་དཔེ་དང་བཅས་པ་བསན་པ་ལ་བཞྱི། བང་སེམས་འཆྱིང་བའྱི་དབེ་བ་དངུལ་

ཆུའྱི་དཔེས་བསན་པ། བང་སེམས་བཅྱིངས་པས་ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། དེ་

ཉྱིད་དངུལ་ཆུའྱི་དཔེས་གཏན་ལ་དབབ་པ། བང་འཕགས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་བཤད་དེ་

དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བང་སེམས་འཆྱིང་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་

ཚེ་ཕཊ་ཡྱིག་བསྒོམ་པ་དང་རོགས་རྱིམ་གྱི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་"ཀྱིས་
2
སྔོན་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤྱིན་ཏུ་བརྟན་པར་བས་སོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདྱི་

ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཅྱིང་བ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། འདོད་པ་ལ་ཆགས་བལ་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༢ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༡༣ན༣ན།  གཟུང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡ན༤ན།  བཟུང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༡བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༢ན༦ན།  ཀྱྱིས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༣བ༡ན།  -ཀྱྱིས
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དགེ་སོང་སོགས་ཀྱིས་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དང་། ཕག་རྒྱ་གསུམ་བསྒོམས་པའྱི་

སོབས་ཀྱིས་འཆྱིང་བ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པས་སོ། །ཅྱི་ལྟར་དངུལ་ཆུ་བཅྱིང་བ་

བཞྱིན་ཏེ། གཅྱིག་ནྱི་མེས་བདུག་པ་དང་བ་ལང་གྱི་གཅྱི་བ་སོགས་རས་དགོད་པའྱི་

སྦོར་བས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་འོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་སེ་ཅུང་ཟད་

གནས་ཏེ་འབོས་པར་བེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཉན་ཐོས་དང་ཕར་ཕྱིན་གྱི་བང་སེམས་

ཀྱིས་ཁུ་བ་བཅྱིངས་པ་ཡང་ལུས་ལ་ཕལ་ཆེར་གནས་ཀང་རྩ་གནས་སོ་སོ་དང་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་འཛག་གོ །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཆགས་བཅས་ཀྱི་འཆྱིང་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ཆགས་བལ་

གྱི་འཆྱིང་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ལྕགས་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅྱིག་བསོལ་བ་ལས་

མེ་དག་པོས་བཅྱིངས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་མེ་དག་པོས་བཞུ་བར་གྱུར་པ་ན་ནམ་

ཡང་མྱི་འབོས་སོ། །དེ་ཉྱིད་ནྱི་ལྕགས་ཀྱི་ཟས་ཟ་བ་དང་མེས་བསོལ་བ་གཞན་གྱི་

དབང་གྱིས་གནས་སབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། མེ་དང་ཕད་པ་

ན་དུ་བར་བས་ཏེ་འབོས་པ་དང་ནྱི་"ཅེག་ཅེག
1
་གྱི་སྒ་དང་བཅས་ནས་འབོས་པ་ཉྱིད་

དང་སྦལ་པ་མཆོང་བ་ལྟར་འཕར་བ་ཉྱིད་དང་ནྱི་འདར་བ་ཉྱིད་དང་ནྱི་འདར་བ་དང་

མྱི་འདར་བ་ཉྱིད་དེ་དེ་ལྟར་དངུལ་ཆུ་ཡྱི་ནྱི་གནས་སབས་ལྔའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རོགས་

རྱིམ་གྱི་ཆ་ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་ཏེ་ཁུ་བ་འཆྱིང་བའྱི་ཐབས་བསྒོམ་པ་གོམས་པའྱི་དབང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤བ༤ན།  ཅེག་ཅེག    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༢བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༣བ༥་ནས་༦ན།  ཙེག་ཙེག



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གྱིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གནས་སབས་སྔ་མ་དམན་པ་ལས་ཕྱི་མ་མཆོག་གཞན་

དུ་འགྱུར་ཏེ། དམན་པ་དང་འབྱིང་དང་མཆོག་དང་མཆོག་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལས་

སོ། །འདྱིར་བཞྱི་ལས་མ་བྱུང་ཡང་དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་ལྔ་དང་མཐུན་པར་ལྔར་

དབེ་དགོས་ཏེ། ཚིགས་བཅད་དེའྱི་འཕོ་ཉྱིད་དུ་འཕགས་པ་རོ་རེ་སྙྱིང་པོས། འགྱུར་

དང་འགྱུར་དང་དེ་ནས་འཛག །འཛག་པ་མེད་དང་དྱི་མེད་གཞན། །བསམ་གཏན་པ་

ཡྱི་བང་ཆུབ་སེམས། །གནས་སབས་ལྔ་རུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པོ་འདྱིའྱི་འཇོག་ཚུལ་ལ། གཞན་དག །སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་དང་ཡང་ལྔ་ཆར་

སྦོར་ཞྱིང་། ཡང་སོར་སྡུད་ནས་འཛིན་པའྱི་བར་འདར་བ་འད། རེས་དན་གྱི་སབས་

མྱི་འདར་བ་འད་ཞེས་སྨྲའོ། །ཁ་ཅྱིག་དགའ་བ་བཞྱི་དང་སྦོར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ཁ་

ཅྱིག །བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྱི་ལ་སྦོར་བ་གཞན་ལུགས་དང་། ཡང་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐོག་

མ་ནས་བང་སེམས་བརྟན་པའྱི་གནས་སབས་བཞྱི་དང་སྦར་བ་རང་ལུགས་སུ་འཆད་

དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྙྱིང་པོ་མེད་པའྱི་སྨྲ་བའོ། །དེ་ལ་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ཁུ་བ་འཆྱིང་

ཚུལ་ཆགས་བལ་གྱི་ནང་དུ་འདུ་བར་གོང་དུ་གསུངས་ལ། གནས་སབས་ལྔ་པ་དྱི་

མེད་འཆད་པ་ན་སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། སོང་ཉྱིད་གཟུགས་བརན་སྦོར་བ་ཡྱིས། །ཁམས་

རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བདེར་ཟོས་ནས། །དྱི་མེད་བང་ཆུབ་སོན་པ་ནྱི། །གཞན་གྱི་སེམས་

རྣམས་བྱིན་རླབས་བེད། ཅེས་གསུངས་པས། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ལ་གནས་

སབས་ལྔ་པ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སོར་སྡུད་སོགས་ཡན་ལག་ལྔའྱི་བདེ་བ་ནྱི་

གནས་སབས་དང་པོ་བཞྱི་དང་། ལྔ་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་དང་སྦོར། འོ་ན་

སྔ་མ་ལ་ངེས་པ་ཅན་དུ་སྦར་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གྱི་རྩ་དང་རླུང་དང་ཏྱིང་ངེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཛིན་གྱི་ཁད་པར་སོ་སོའྱི་དབང་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་བཞག་དཀའ་ལ། དེ་

ལྟར་འཇོག་པའྱི་ཚད་ལྡན་གྱི་ཁུངས་ཀང་མ་མཐོང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བདུག་པ་དང་དགོད་པའྱི་སྦོར་བས་བཅྱིང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་བཅྱིང་བ་སེ། དེ་ནྱི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྱིས་གང་ཟག་མྱི་རྟག་པར་བསྒོམ་པའྱི་

སོབས་དང་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ཟད་པར་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་སེམས་ཙམ་པའྱི་

སོབས་དང་། དེ་དང་འད་བར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་བང་སེམས་དབུ་མ་བ་དག་གྱི་

སྒོམ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྱི་དགོས། ཅྱི་ལྟར་དངུལ་

ཆུའྱི་བདུག་པ་དང་དགོད་པའྱི་སྦོར་བས་བཅྱིངས་པ་ལ་ཡང་དུས་གཞན་ཉོན་སྒྱིབ་

སངས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ལུས་རགས་པའྱི་རྡུལ་གྱིས་ལྕགས་ཀྱིས་ཟས་ཟ་

བ་ཡོད་དེ། ཟས་ཟོས་པ་དེས་གནས་སབས་གཞན་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་ཉྱིད་

དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་པ་ནས། གནས་སབས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གནས་

སབས་གཞན་ཞེས་བ་བ་ནྱི། དག་པ་དང་དགྲ་བཅོམ་གཉྱིས་ཐོབ་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་

འདྱིའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཐེག་དམན་ལ་མྱི་བ་སེ། བང་སེམས་ཀྱི་

ཁུ་བ་འཆྱིང་ཚུལ་ལས་འཕོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་སྨྲ་བའྱི་གོང་ཙམ་དུ་བེམ་པོའྱི་ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཟད་པ་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་གཉྱིས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་

ཕོངས་ཆོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་གྱི་རབ་དབེ། གང་ཟག་དེ་དག་

གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ས་ནྱི་སོབ་པ་དང་མྱི་སོབ་པའྱི་ས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། མོས་སྤོད་ལ་སོགས་པ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས་དང་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའོ། །འདྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་ས་

ཉན་རང་ལ་བཤད་པར་མྱི་བ་སེ། ས་འདྱི་དག་ལ་གནས་པ་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་

བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ཐོབ་པ་སོགས་འཇོག་པས་སོ། །སའྱི་དབང་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་

ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་སའྱི་ཁད་པར་གྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བ་བ་རྣམ་པ་གཉྱིས་

སུ་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཇྱི་སྙེད་པ་མཁེན་པའྱི་ཡོན་ཏན། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་

ཐོབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ས་བཅུ་གཅྱིག་ལ་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ཇྱི་

ལྟར་མཐོང་བ། སོང་གྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ས་དང་པོ་མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་ཐོབ་པ་ལས་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་གཅྱིག་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་སྔར་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་ཡང་དག་པར་མཐོང་

ངོ་། ཅེས་པ་ནས། ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཐོབ་པ་ལས་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

བཞྱི་ལྷག་པའྱི་སོང་ཕག་གཅྱིག་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡང་དག་

པར་མཐོང་ངོ་། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཕོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གཅྱིག་ནྱི་སོང་གསུམ་

གཅྱིག་ལ་སོགས་པ་ལ་བ་དགོས་སོ། །འདྱིར་གསུངས་པ་དང་ས་བཅུ་"པའྱི
1
་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟ་མགྲྱིན་གྱི་ལེའུར་ས་དང་པོ་ལ་གནས་པས་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་

ལ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བརྒྱ་གཡོ་བར་བེད་པ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༥བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༤བ༢ན།  པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༥ན༦ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཐོབ་པར་གསུངས་པ་མྱི་འད་བའྱི་འགལ་སོང་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། མདོ་དེར་གསུངས་

པ་ནྱི་སད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་ནྱི་གདུལ་

བའྱི་སང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་དང་མཐུན་པར་མཛད་པའོ་ཞེས་ཟེར་མོད། མདོ་སྔགས་

ཀྱི་བང་སེམས་ཀྱི་རྟོགས་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྐོན་སོང་དགོས་པར་

མ་མཐོང་ངོ་། །མཐོང་བ་པོ་ཡང་མྱི་འད་སེ་འདྱིར་ནྱི་མོས་སྤོད་ཀྱི་ས་ནས་མ་བཞག་

ན་མྱི་འགྲྱིག་ལ་ས་བཅུ་པར་ནྱི་རབ་དགའ་སོགས་ལ་མཛད་པའོ། །གཞན་དུ་ན་སོང་

གསུམ་གྱི་འཇོག་ཚུལ་མྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དཔད་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་སོང་གཉྱིས་དང་། ཅེས་པ་ནས། འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་ཉན་རང་རྣམས་ཀྱིས་མྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་མྱི་མཇེད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལྟ་བུ་དབུས་

སུ་བས་པ་ན་སོང་ལ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་སོང་དང་སོང་གཉྱིས་པ་ལ་ནྱི་ཕོགས་བཅུར་

ཉྱིས་སོང་སོགས་ཏེ་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། སོང་གསུམ་གྱི་འཇོག་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལེགས་པར་བལྟོས་ལ་དུས་འཁོར་ནས་སོང་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མ་

བྱུང་ངོ་ཞེས་མ་སྨྲ་ཞྱིག ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་ནས། འགྱུར་བ་མེད་

པའྱི་སད་ཅྱིག་རྣམས་ཀྱིས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་གོང་དུ་ཡང་བཤད་ཟྱིན་པ་ལས་རྟོགས་

པར་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་དེ་ཉྱིད་དངུལ་ཆུའྱི་དཔེས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི། དཔེ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་

སྱིན་གྱི་ལུས་རགས་པ་འདྱིའྱི་བེམ་པོའྱི་ཁམས་འཛད་ཚུལ་དང་སྦར་རྒྱུ་ཡང་མྱིན་

ལ། སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡང་སྦར་བར་བ་བ་མྱིན་ཏེ། ནམ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པའྱི་བར་དུ་ཡང་རྣམ་སྱིན་གྱི་ལུས་འདྱི་མ་དོར་བ་ད་ལྟའྱི་ལུས་འདྱི་ཉྱིད་དང་རྡུལ་

གྱི་ཆ་ཕ་རགས་ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ལུས་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཁམས་རགས་པ་

ཟད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་འགྱུར་བ་ནྱི་གོང་དུ་དེའྱི་ཕྱིར་རུལ་པའྱི་ལུས་འདྱི་

ནྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བརོད་མྱི་ནུས་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཀག་ཅྱིང་སྔགས་ཀྱི་

བར་ལས་བརྒལ་བའྱི་གཏམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སོང་གཟུགས་ནྱི་གྲུབ་ཙམ་ནས་

རྡུལ་གྱིས་སོང་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་

ནས་ཁམས་དཀར་དམར་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡན་མན་དུ་བརྩེགས་པའྱི་

མགོ་བརྩམས་ཏེ་མཐར་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཁམས་དེ་དག་གྱི་ཁམས་དང་རྡུལ་གྱི་ཆ་

གཉྱིས་ཀ་འདོར་བར་བེད་དེ་འདྱི་ནྱི་དེ་དང་དཔེ་དོན་སྦར་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་

ལ་རྡུལ་དེ་དག་རྒྱུན་མཐའ་ཚུན་ཆད་དུ་སྔ་མའྱི་སེང་དུ་ཕྱི་མ་བརྩེགས་པ་ན་ཕྱི་མའྱི་

ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་རང་ཉྱིད་བེམ་པོའྱི་ཁམས་རགས་པ་འཛིན་ཀང་དེས་རེག་པའྱི་

ཐྱིག་ལེ་སྔ་མ་ནྱི་བེམ་པོའྱི་ཁམས་ཇེ་ཕར་འགྲོ་སེ་ཐྱིག་ལེ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀས་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྟེན་བེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་དཔེ་ནྱི་གསེར་འགྱུར་

གྱི་དངུལ་ཆུ་རང་ཉྱིད་ལྕགས་ཀྱི་ཁམས་མ་དོར་བའྱི་ཚོན་ཆེན་པོ་འཛིན་ཡང་ལྕགས་

དེས་ཁམས་ལ་རེག་པ་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་བེད་པ་དེའོ། །གསེར་འགྱུར་མཐར་

ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་ལྕགས་སོགས་དང་དངུལ་ཆུ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཁམས་དོར་ནས་གསེར་ཆེན་

པོར་རང་ཉྱིད་ཀང་གྱུར་ཅྱིང་གང་ལ་རེག་པ་དེ་"ཡང་
1
གསེར་དུ་འགྱུར་བའྱི་དཔེ་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༦བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༥བ༣ན།  ཡང་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༦བ༡ན།  -ཡང་
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འབས་བུའྱི་སབས་དང་སྦར་རོ། །

དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་དངུལ་ཆུ་མེས་

བསོལ་བས་ནྱི་ལྕགས་དང་རོའྱི་ཁམས་རགས་པ་དག་པར་བས་ནས་གསེར་དང་

རྱིན་པོ་ཆེར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལ་རོ་དང་ལྕགས་ཀྱི་ཁམས་དངུལ་ཆུས་ཟོས་

ཤྱིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་ཚོན་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་གཟུང་ནས་གནས་ཏེ། 

ལྕགས་དང་རོ་དངུལ་ཆུས་མ་ཟོས་གོང་ལྟ་བུའྱི་བེམ་པོའྱི་ཁམས་དང་ཁ་དོག་ཉྱིད་

དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་

བརྩེགས་པ་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པའྱི་རྟེན་ལས་བྱུང་བའྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་སད་

ཅྱིག་གཉྱིས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམས་པའྱི་སང་བ་ནྱི་ཁམས་དཀར་དམར་

བརྩེགས་པའྱི་སད་ཅྱིག་དང་པོའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྱི་རྡུལ་དང་

སྲོག་སེ་ལས་རླུང་སད་ཅྱིག་དང་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཟོས་པ་སེ་སངས་ཤྱིང་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཚོན་ཆེན་པོ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ངོ་

བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པའྱི་བདེ་ཆེན་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་རང་གྱི་བརྟེན་པར་བཟུང་ནས་

ཏེ་རང་ཉྱིད་བེམ་པོའྱི་ཁམས་གཞྱི་དུས་ལྟ་བུར་འཛིན་པ་ཉྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །

འགྱུར་གཞན་ལས། ཕལ་པ་ཉྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ལ། དོན་ནྱི་གཞྱི་

དུས་ཀྱི་ཁུ་རྡུལ་དང་ལམ་གྱིས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་

དཀར་དམར་ལ་རྡུལ་གྱི་ཕ་རགས་ཕེ་ཞྱིང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་དང་པོའྱི་ཐྱིག་ལེ་

དང་པོ་དང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་གཉྱིས་པའྱི་དང་པོ་ལ་ཡང་ཕ་རགས་ཆེན་པོ་ཡོད་

པའྱི་དོན་ནོ། །སང་བའྱི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཚོན་དེས། བསོད་
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ནམས་ཀྱི་དབང་ལས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པའྱི་སེམས་ཅན་གང་དག་

ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སེ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པར་བེད་པ་དེ་"
1
རྣམས་ལ་འཕགས་པའྱི་

མངོན་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་གྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ཏེ། སང་བ་འགག་བཞྱིན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ་དཔེར་ན། གང་གྱི་ཚེ་ལྕགས་བསོལ་

བ་རྣམས་དངུལ་ཆུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་བ་དེའྱི་ཚེ་དངུལ་ཆུས་ཕུག་པའྱི་

ལྕགས་རྣམས་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཁ་དོག་ཆེན་པོར་འགྱུར་གྱི་བེམ་པོའྱི་ཁམས་ཉྱིད་མེད་

པ་ནྱི་མྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །རོ་ལྕགས་དངུལ་ཆུ་ཕན་ཚུན་ཡང་དག་པར་འདེས་ནས་

གསེར་དུ་ལྡན་པ་དེའྱི་ཕྱིར་ལྕགས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་ལ་ལྕགས་ཀྱི་ཁམས་ཉྱིད་མེད་

ཅྱིང་དངུལ་ཆུ་ལ་དངུལ་ཆུ་ཉྱིད་མེད་དེ། སྔར་གྱི་རོ་ལྕགས་དངུལ་ཆུའྱི་རང་བཞྱིན་

ཡོངས་སུ་བཏང་ནས་གསེར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་དང་ལྷན་

ཅྱིག་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་འབས་དུས་ཀྱི་ཁམས་རྣམས་

ལ་རྡུལ་གྱི་ཁམས་ཉྱིད་མེད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཟྱིན་པའྱི་སེམས་ལ་སྒྱིབ་པའྱི་སེམས་

ཉྱིད་མེད་དེ་སྔར་གྱི་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སངས་ནས་མེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་སོའྱི་བར་ནྱི་ལན་དུ་

མར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་བང་འཕགས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་བཤད་དེ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་བརོད་

པའྱི་རྱིམ་པས་ཞེས་པ་ནས། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་ས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༧ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༥ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༦ན༥ན།  -ལ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༧ན༢ན།  +ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  1032  

བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནྱི་མཚོན་པ་སེ་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོ་ནས་བདུན་པའྱི་བར་

ཡང་འད་ལ། རྒྱུད་འདྱིར་བཤད་པའྱི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་དང་། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གཞན་

ནས་བཤད་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་འཕགས་པའྱི་བང་སེམས་རྣམས་ལ་དོན་གྱི་ལྷན་སྐེས་

ཀྱིས་དངས་པའྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་འཇོག་པའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཚངས་སྤོད་མེད་པའྱི་དང་སྲོང་གྱི་མངོན་ཤེས་རྣམས་དམན་པར་

བསན་པ་ལ་གསུམ། དང་སྲོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྤྱིར་བསན། རཱ་

མ་ཡ་ཎ་དང་བྷཱ་ར་ཏ་འཁྲུལ་བས་དང་སྲོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པར་བསྒྲུབ། དང་སྲོང་

གྱིས་བསན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་རྫུན་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་སྤྱིར་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་གྱི་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡོད་མོད་ཀྱི་བ་

ཤྱིཥྛ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའྱི་འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་ཙམ་ཡང་མ་སངས་པའྱི་དང་

སྲོང་རྣམས་ལ་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཡང་མེད་དེ་གང་གྱི་ཕྱིར་རཱ་མ་

ཡ་ཎ་སེ་རངས་བེད་བགྲོད་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་བྷཱ་ར་ཏ་སེ་བརོས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་

སྲོང་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས་འཕལ་གྱི་ལུང་བསན་ཙམ་ལ་ཡང་

འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རཱ་མ་ཡ་ཎའྱི་བག་རྩྱིས་མྱི་བདེན་པ། བྷཱ་ར་ཏའྱི་གཡུལ་གྱི་

རྩྱིས་མྱི་བདེན་པ། དང་སྲོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པར་བསན་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་གྲོག་མཁར་གྱི་གནས་སུ་བསྒྲུབས་པས་གྲོག་མཁར་ཞེས་

པའམ་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དང་སྲོང་བལ་མྱིག་ཅེས་འབྱུང་བའྱི་དང་སྲོང་གྱི་ཚིག་རཱ་

མ་ཡ་ཎ་ལས་ཐོས་པ་བ་ཤྱིཥྛ་ཡྱིས་བྱིན་པའྱི་དུས་སྦོར་ལ་རྒྱལ་པོ་ཤྱིང་རྟ་བཅུ་པའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བུ་ཁབ་འཇུག་གྱི་སྤྲུལ་པར་འདོད་པ་ལྷ་རཱ་མ་ཎ་ཡྱིས་ལཾ་ཀ་མགྲྱིན་བཅུའྱི་བུ་མོ་སཱྱི་ཏ་

རོལ་རེད་མའྱི་ལག་པ་གཟུང་བར་བའོ། །བ་ཤྱིཥྛ་ཡྱིས་བྱིན་པའྱི་དུས་སྦོར་གྱི་དྱིན་

དེས་རཱ་མ་ཎ་ནྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལས་ཉམས་ཏེ་དེ་ཡང་ཡབ་ཤྱིང་རྟ་བཅུ་པས་ང་ཡྱིས་སྤུན་

ཟླའྱི་བུ་ལ་རྒྱལ་སྲྱིད་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་བྱིན་ཟྱིན་པས་ཁོད་སཱྱི་ཏ་ཁེར་ལ་ནགས་སུ་སོང་

ཞེས་པ་ལས་འགོང་མ་ནུས་པས་ནགས་སུ་ཞུགས་ཤྱིང་སཱྱི་ཏ་ཡང་སྲྱིན་པོའྱི་གནོད་

པས་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྨྲས་པ་ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་མངས་

སུ་དེ་བཞྱིན་དུ་གསུངས་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །སྔོན་གྱི་ལས་ཞེས་པ་ནས། སྐེད་བེད་

མ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་བསེན། ཅེས་པའོའྱི་བར་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དངས་པ་འདྱི་རྩ་

རྒྱུད་རྒྱས་པའྱི་ཚིག་ཏུ་མངོན་ཞྱིང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ནྱི་གཞན་དུ་བལྟའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱས་པའྱི་ཚིག་བྷཱ་ར་ཏ་ལས་ཐོས་པ་སྒ་ངན་པ་སྤུན་

བརྒྱ་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་གཉྱིས་དང་སྐ་སེང་གྱི་བུ་འཇྱིགས་སེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ལས། ཞེས་པ་ནས། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་

འཕལ་གྱི་དོན་ཙམ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་ནྱི་མྱིན་ནོ། ཞེས་བ་བའྱི་བར་ཏེ། ཀུ་རུའྱི་

ཞྱིང་རྒྱལ་པོ་རྐང་ཁའྱི་ཡུལ་དུ་མངོན་ཏེ། ཀུ་རུའྱི་ཞྱིང་གྱི་རྡུལ་གྱིས་རེག་པ་ཆོས་

ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཕྱི་རོལ་པ་དག་འཆད་ལ། གཞན་རྣམས་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་རྒྱུ་དེའྱི་ཕྱིར་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ཆོས་རྣམས་དགག་པ། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་

དགག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་ལ་རྱིགས་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་

པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མྱི་བདེན་པ། རྱིག་བེད་བཟང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པ། ཉན་ཐོས་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་མྱི་བདེན་པ། རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་དང་མྱི་མཚུངས་

པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྫུན་དུ་བསན་

པ། དེས་བསྡུས་རྒྱུད་དང་སྦར་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིག་པའྱི་བོ་གྲོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆོས་རྫུན་

པ་སྨྲ་བ་འདྱི་ལྟ་སེ། རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་ནྱི་ཚངས་པ་དང་འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པའྱི་

རེས་སུ་དེ་དག་གྱི་རྒྱལ་ས་འཛིན་པ་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ས་གསུམ་པ་ལ་དབང་

བེད་པར་འདོད་པ་སེ་ཁབ་འཇུག་གྱིས་བསླུ་བར་འདོད་པས་ས་གོམ་པ་གང་བསང་

ཞེས་བས་པ་ན་གོམ་པ་གསུམ་ཡང་སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པའྱི་ཚེ་ཁབ་འཇུག་གྱི་རྐང་

པ་ཡ་གཅྱིག་གསེར་གྱི་ས་གཞྱིའྱི་སེང་དུ་བཞག །ཡ་གཅྱིག་རྱི་རབ་ཀྱི་རྩེར་བཞག་

ནས་གོམ་པ་གང་འདྱི་ཡྱིན་ན་གོམ་པ་དོ་གང་ནས་སེར་ཞེས་སྨྲས་པས་སྐེངས་ཏེ་ས་

འོག་ཏུ་ཞུགས་སོ་ཞེས་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་འགྲེལ་པ་སོགས་ལས་བྱུང་སེ། དེའྱི་

དུས་སུ་འོ་མའྱི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་ཞེས་པ་ནས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་

ཏུ་གྲག་གོ །ཞེས་པ་ལ་ཀླཽ་ཏུ་བྷ་ནྱི་དོན་དམ་བསྙེན་པར་གཡུང་རུང་དུ་བསྒྱུར་ལ། ལྷ་

མོ་ཨ་བ་ས་ར་ནྱི་ཆུས་བྱུང་ཞེས་པ་འགྱུར་མངས་སུ་མཚོ་སན་ཞེས་འབྱུང་སེ་སཾ་བྷུ་

ཊའྱི་འགྱུར་གཉྱིས་ཀ་འབྱུང་བ་དང་། ཁབ་འཇུག་ཆུང་མ་དཔལ་མོ་སེ། གལ་ཏེ་དེ་

ལྟར་ཡྱིན་ན་དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས། གལ་ཏེ་སོབས་ལྡན་རྒྱལ་སྲྱིད་དུས་ན་ཟླ་བ་

འདྱི། །བྱུང་ན་ལོང་བའྱི་འཐབ་མོའྱི་དུས་སུ་ཡོད་མ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་ལྟར་ཨནྡྷ་ཀ་

ལོང་བ་ཉྱིད་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། གཟའ་བདུན་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡང་མེད་པར་

འགྱུར་རོའྱི་བར་ལ་ཨནྡྷ་ཀ་ནྱི་རྒྱལ་པོ་ལོང་བ་ཞེས་བ་བ་སོབས་ལྡན་གྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བྱུང་བ་ཞྱིག་གྱི་དུས་སུ་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་ལ་སོགས་པ་འཁྲུག་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་

གྲགས་པ་ཞྱིག་སེ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཧྱི་རུ་ཎ་ནྱི་དབྱིག་སེ་དབྱིག་གྱི་སྙྱིང་པོ་ཚངས་པ་དང་

དེའྱི་རེས་སུ་འོད་སྲུངས་རྣམས་ཀཱ་ཤྱ་ཞེས་པ་ཐུབ་པ་རྭ་གཅྱིག་པའྱི་ཡུལ་ལོ་ཞེས་

གྲགས་ལ་རྒྱལ་ས་དེར་བས་པའྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་ལ་གཟའ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་

ཏེ། ཅེས་པ་ནས། རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པས་སོ། །ཅྱི་སེ་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའྱི་ཟླ་བ་འདྱི་

རྒྱུ་སར་ལ་སྤོད་པའྱི་ཟླ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་སྤྱི་བོའྱི་ཟླ་བ་ཡྱིན་པས་སོབས་

ལྡན་གྱི་གོང་ན་མེད་པའོ་ཞེ་ན། ཚིག་དེ་ཉྱིད་མྱི་འཐད་དེ། དབང་ཕྱུག་གྱི་སྤྱི་བོའྱི་ཟླ་

བ་དེ་ཉྱིད་མངོན་པར་འདོད་པས་བསྙེག་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱི་བརྩྱིགས་པ་ན་ཁྱི་འགེལ་ཏེ་

ཨནྡྷ་ཀ་ཤྱི་བར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་ཁེད་ཅག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གཅྱིག་ལ་གྲགས་པ་མ་ཡྱིན་

ནམ། སོབས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་ནག་པོ་བརྩེགས་པ་བྱུང་བ་དེ་ཉྱིད་ནྱི་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་

ཏེ། རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་ནག་པོ་བརྩེགས་པའྱི་དུག་"པར་དུ་ཟབ
1
་པའྱི་

ཕྱིར་སྔར་ཨནྡྷ་ཀའྱི་དུས་སུ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ་ནས། རང་གྱི་བཞོན་པ་ལ་གནས་པ་

ཞེས་པས་དབང་པོའྱི་བཞོན་པས་བསྲུངས་ཀང་ཡོད་པའོ། །ཅྱི་སེ་དང་སྲོང་གདུག་

པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། དང་སྲོང་དུརྦཱ་བའྱི་ཆུང་མ་ལ་དབང་པོ་ཞུགས་པས་དེས་

དམོད་པ་བཏབ་པས་དབང་པོའྱི་ལུས་ལ་མཚན་མ་སོང་བྱུང་ཞྱིང་དབང་པོའྱི་འབོར་

བ་དམོད་པས་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཉྱིད་ནྱི་བདེན་པ་མྱིན་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། 

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་འགྱུར་རོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༨བ༣ན།  པར་དུ་ཟབ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༨བ༥ན།  བར་དུ་ཟྟོབ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩ན༥ན།  པར་དུ་ཟྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལེའུ་ལྔ་པ་ཅེས་པ་ནས། དུས་ཀྱི་ཚོགས་

ཀང་མེད་པར་འགྱུར་དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཟླ་ཕེད་ལ་ཨནྡྷ་ཀ་ཆགས་ཤྱིང་དེ་འཕོག་

འདོད་"སྐེས
1
་པ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་"ཤེས

2
་པ་ན་དབང་ཕྱུག་གྱིས་ཨནྡྷ་ཀ་སྲོག་དང་

ཕལ་ནས་ཤྱི་བར་གྱུར་ཏེ་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་སྔར་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཡང་གྲག་སེ། སོབས་

ལྡན་དེ་ཡྱི་ཕྱི་ནས་སོ་ཞེས་པ་སེ་རྱིགས་པ་"འདྱིས
3
་རྣམ་པར་དཔད་ན་འཇྱིག་རྟེན་

གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ནྱི་མྱི་བདེན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་འདྱི་ད་

ལྟའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྱུར་ལ་མ་ཆུད་ཅྱིང་ཚིག་དོན་སྔ་འགྲེལ་གྱིས་གསུངས་ཟྱིན་ལ། པདྨ་

དཀར་པོས་རྒྱུད་དུ་མཛད་ནས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་དཔེ་དག་པ་

རྣམས་ན་བཞུགས་སོ། །དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས་ཀང་། སྔོན་དུ་ཟླ་དང་རལ་པ་འཛིན་

པའྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི །ཟླ་བ་ལ་ནྱི་ཞེས་པས་ལོང་བ་བསད་པ་"ཡྱིན། །
4
ཕྱི་ནས་"དུས

5
་

ཀྱི་དབང་གྱིས་སོབས་ལྡན་སྐེས་པ་སེ། ཞེས་སོགས་འདྱི་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་གསུངས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༨བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༩ན༢ན།  སྐེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩བ༢ན།  སྐེད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༨བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༩ན༢ན།  ཤེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩བ༢ན།  ཞེས

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༩ན༣ན།  འདྱིས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩བ༢ན།  འདྱི་ལ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༨བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༩ན༥ན།  ཡྱིན། །    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩བ༤ན།  ཟྱིན་

5 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༩ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༩༨ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༩ན༥ན།  དུས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩བ༤ན།  ལུས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ཅྱི་སེ་ཚངས་པའྱི་དང་སྲོང་གདུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། འདྱིར་

སྔོན་དུ་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་མ་བས་པ་རང་བྱུང་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། 

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་གྱི། འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་

མ་སངས་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཅན་རྱིག་བེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་མ་

ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་གོ་བར་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཉ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིགས་ལྡན་གྱི་མཐར་

ཐུག་པ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་དཔད་ན་དོན་མེད་པའོ། །ཁབ་འཇུག་པ་དག །ནོར་

ལྷ་རྣམས་ཁབ་འཇུག་གྱི་སྤྲུལ་པར་འདོད་པ་ལས་ལྷ་ཡུལ་ན་ནོར་ལྷ་བརྒྱད་ཡོད་ལ། 

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་ནྱི་ནོར་ལྷའྱི་ཁབ་འཇུག་གྱི་འཇུག་པ་དགུ་པ་སེ་

རྱིགས་ལྡན་ནྱི་ཁབ་འཇུག་གྱི་འཇུག་པ་བཅུ་པའོ། ཞེས་སོ། ཞེས་པ་ནས། བམ་ཟེ་

རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བྱུང་བའྱི་དུས་སུ་བཀོད་པ་སེ་སྔོན་གྱི་རྱིག་བེད་བཀག་པ་

ལ་མེད་དོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། སོན་པ་བོན་རེས་ཀྱི་ཁབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྔར་

གྱི་རྱིག་བེད་ལ་ཡོད་པ་ལྟར་བཅོས་ནས་རྫུན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྦར་བ་ནྱི་སྔོན་ཁབ་

འཇུག་གྱི་དམག་སེ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་བཅོམ་པར་གྲགས་པའྱི་ནང་ནས་ནོར་ལྷ་ལ་

སོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལྷའྱི་དམག་རྣམས་སྦན་ཏེ་ལྷ་མྱིན་

དང་གཡུལ་བཀེ་བ་ལས་ལྷ་མྱིན་ཕལ་ཆེར་བསད་ཅྱིང་འགའ་ཞྱིག་ལུས་པ་རྣམས་

དམལ་བར་འགྲོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁབ་འཇུག་ནོར་ལྷའྱི་འཇུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྱུ་མ་

བས་ཏེ་ལམ་ལོག་པ་བསན་ནས་དེ་ལ་བཙུད་པའོ་ཞེས་པ་སེ། ཕ་མེས་ཀྱི་བ་བ་ནྱི་

མཚུན་འཐོར་བ་བ་དང་བྷཱ་ར་ཏ་དང་ཀླུའྱི་ཆོས་སོགས་ནྱི་ནང་ལེར་བཤད་ལ། རང་གྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རྱིགས་ཟད་པ་ཞེས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ཅྱིག །རང་གྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་མ་གཏོགས་པ་ཉེ་དུའྱི་

རྱིགས་གསོད་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། རབ་བྱུང་བས་པ་ན་རྱིགས་རྒྱུད་ཆད་པ་ལ་བཤད་ན་

ལེགས་པ་འད་ལ། གཞན་རྣམས་ནྱི་གོ་ས་སེ་དེ་དག་དགག་པ་ཡང་གོ་བར་ཟད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་སོན་པའྱི་དུས་སུ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་

ཀྱི་ལེའུའྱི་ཅེས་པ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀང་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དཔད་པ་ནྱི་ལེ་དང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ལ། 

འདྱིར་ཤོང་འགྱུར་ལ་ལྷ་མོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཞེས་པའྱི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་སེ། རྒྱ་

དཔེ་དག་པ་ལ་ནྱི་ཤྭ་མཱ་ཏ་ཞེས་པ་ས་ཚོགས་ཡུམ་སེ་དེ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པའྱི་

ཡུམ་མོ་ཟེར་ལ། གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་དེས་ན་འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་རྱིགས་ལྡན་

གྱི་མཚན་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི་ཚངས་པའྱི་ཁ་ལས་སྐེས་པ་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་འཇོག་

པར་བེད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གྲགས་པ་བམ་ཟེའྱི་བུ་རྱིགས་ལྡན་ཡྱིན་ན། 

ཅེས་པ་ནས། རྱིགས་ལྡན་དེ་ཉྱིད་ནྱི་རྱིགས་མེད་པར་མྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཕལ་

ཆེར་ན་རེ། རྱིགས་ལྡན་གྲགས་པ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་ལྡན་མྱིན་པར་ཐལ། རྱིགས་

བཞྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་བེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ནོར་མེད་པར་ནོར་ལྡན་མྱིན་པ་

བཞྱིན། རྱིགས་བཟང་ངན་རོ་རེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བེད་པས་རྱིགས་ལྡན་ནོ། ཞེས་

སྨྲའོ། །པདྨ་དཀར་པོ་ཕྱིན་ཆད་དག་པོའྱི་བར་གྱི་རྱིགས་བཞྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བས་

པ་མེད་ཀང་རྱིགས་ལྡན་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་མ་ངེས་ལ། རྱིགས་བཟང་ངན་རོ་རེ་ཐེག་

པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་ལྡན་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་ངོར་མ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་དུ་དོགས་སོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དེས་ན་འདྱིར་གོ་སེ་སར་ཡང་ས་གཞྱི་བམ་ཟེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་རྱིགས་བཞྱི་ཀ་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་སུ་བེད་པས་རྱིགས་ལྡན་དུ་ཁོ་རང་གྱིས་

ཁས་བངས་པ་ལ། དེ་མྱིན་པར་ཐལ། རྱིགས་བཞྱི་ཀ་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་སུ་བ་བར་

མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ནོར་ལྡན་གྱི་རྱིགས་སུ་མ་སྐེས་པར་ནོར་ལྡན་གྱི་རྱིགས་སུ་མྱི་

འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་སུ་མ་སྐེས་པར་བམ་ཟེ་མྱིན་

པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རྱིགས་གཞན་གསུམ་ཀ་བསད་ནས་བམ་ཟེ་འབའ་ཞྱིག་འཇོག་གོ་

ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཁོ་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་པ་མྱིན་ཏེ། ཀ་ཀོ་ཐམས་ཅད་བསད་ནས་ཞེས་ངེས་པར་

གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སར་ཡང་དུས་བཞྱིའྱི་མཐར་ཀ་ཀོ་རྣམས་ཀྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཆོས་མྱིན་

པར་གཟྱིགས་ནས། ཞེས་པ་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་འཇོམས་པའྱི་ཆེད་དུ་འཁྲུག་

པའྱི་ཚུལ་བས་པར་འགྱུར་གྱི་སྲོག་གཏོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ནང་གྱི་ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་དོན་ནང་ལེར་གསུངས་ཤྱིང་གོ་

ཡང་ས་ལ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་དང་པོར་འཇོམས་ནུས་སམ་མྱི་ནུས་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་

སེམས་སྐེས་པར་གྱུར་ན་ལམ་བཟང་པོ་རྟོགས་པར་བ་བར་མྱི་ནུས་པར་གཟྱིགས་

སོ། །དེ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པར་དཔད་ན་དོན་མེད་པའོ། ཞེས་པའྱི་

བར་ཏེ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དགག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་ལ་རྱིགས་པ་མེད་པ་ནྱི་ཅྱི་སེ་དང་

སྲོང་གདུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ། ཉ་ལ་སོགས་པ་ཁབ་འཇུག་གྱི་འཇུག་པ་བཅུའྱི་

ལོ་རྒྱུས་དང་ནྱི་ཤེད་བུ་དང་སྲོང་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་། ཚངས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་བེད་

ཡན་ལག་དྲུག་དང་བཅས་པ་དང་གསོ་བ་རྱིག་པ་སེ། ཚངས་པ་དང་ཁབ་འཇུག་གྱི་
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བཀའ་ཡྱི་གྲུབ་པ་བཞྱི་པོ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱིས་གཞོམ་མྱི་བ་ཤེད་བུའྱི་ཆོས་

དང་རྒྱས་པའྱི་བྷཱ་ར་ཏ་དང་བ་ཤྱིཥྛའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ཚིག་ནྱི་རྱིག་བེད་དྲུག་དང་

བཅས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་མཚན་མ་མེད་པར་སྨྲ་བ་གང་། ཅེས་པ་ནས། དེ་ནྱི་ཚངས་

པ་སོགས་གསོད་བེད་དང་འད་བའྱི་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ་ཞེ་ནའྱི་བར་ནྱི་ཇྱི་

ལྟར་ཆོས་སོང་བའྱི་ལས་འད་བར་འདོད་པ་སེ་དེ་དག་གོ་ས་ལ། འདྱི་ནྱི་དྱིང་སང་

ཡང་རྱིགས་པ་དང་འགལ་ཡང་བ་མའྱི་མན་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་འད་སེ། དེ་

ལ་རྱིགས་པ་མེད་པར་ཁས་བང་བ་དེ་ཉྱིད་ཁས་བང་བར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

སོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་དཔོད་པས་སོང་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་འཕོ་བ་མ་སངས་པར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་མྱི་འགག་པ་ལ་གཉྱིས། 

དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་འཕོ་བའྱི་

བག་ཆགས་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཅེས་པ་ནས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་བསན་

ཏེ་མ་རྱིག་པ་དང་སྲེད་ལེན་གསུམ་ནྱི་ཉོན་མོངས་དང་འདུ་བེད་དང་སྲྱིད་པ་གཉྱིས་

ནྱི་ལས་དང་ལྷག་མ་བདུན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་ནས། འདྱི་ནྱི་འཁོར་བའྱི་འཁོར་

ལོར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་

པའྱི་དོན་བསྡུས་ན། འདོད་ཆགས་ཀྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་ན་

མ་རྱིག་པ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བར་འགལ་ཏེ། འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་འཛིན་སངས་མྱི་མཐུན་པ་

གཉྱིས་མེད་པ་གང་ཞྱིག །འདོད་ཆགས་ནྱི་ཡུལ་ལ་སྲེད་པའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་ལ་གཏྱི་

མུག་ནྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཉོན་མོངས་

པའྱི་མ་རྱིག་པས་ལས་བསྐེད་ཅྱིང་དེས་སྡུག་བསྔལ་བསྐེད་པའྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་
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མོངས་རྒྱུ་འབས་ལས་གཞན་པའྱི་སེམས་ཅན་འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་ནྱི་འགའ་ཡང་

ཡོད་པ་མྱིན་ལ། རྟེན་འབེལ་དེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོང་པ་ལ་འཐད་ཀྱི་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་ལ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །

ཁ་ཅྱིག་སྲྱིད་པ་གཞན་དུ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་སོང་པ་འོད་གསལ་རྣམས་ལས་ཕུང་

པོའྱི་ཆོས་རྣམས་སུ་སྐེ་བ་ལེན་པར་འབྱུང་ཞྱིང་། ཞེས་དང་། ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པའྱི་

དཔེ་བཞྱིན་དུ་ཚེ་འདྱི་ནས་ཕྱི་མ་དང་དེའྱི་ཕྱི་མ་སོགས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ཤེས་

པར་བའོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་འོག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་པ་དངས་པ་དང་

མཐུན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་འབས་བུའྱི་ཐེག་པ་མ་རྟོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་འདྱི་ནས་བཤད་པ་དང་མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པ་ནས་བཤད་

པའྱི་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་གཉྱིས་གཏན་འགལ་དུ་འདོད་པ་སེ་འདྱི་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཕར་

ཕྱིན་ཐེག་པའྱི་དབུ་མ་"པས
1
་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དབུ་མ་ཆེན་པོའྱི་ལྟ་བ་སེ་དེ་ཡང་དུ་

སོགས་ཀྱི་རྟགས་རྣམས་སོ། ཞེས་ཟེར་བའྱི་ཕོགས་ཏེ། ཀྭ་ཡེ་ལྟ་སྤོད་གཉྱིས་གཅྱིག་

ཏུ་མ་འཁྲུལ་ཞྱིང་གཞྱི་ལམ་སོ་སོར་ཕེད་པར་མཛོད་ཅྱིག །རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

ཡན་ལག་གྱི་མ་རྱིག་པ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བར་རང་སེ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་འདོད་

ལ། འདྱིར་གསུངས་པའྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་བསམ་དོན་མ་རྟོགས་པའྱི་དབང་

དུ་བས་ན་རྩོད་པ་འདྱི་རང་སེ་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་གྱི་

འདོད་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་དོགས་པ་ཁོང་ན་གནས་པ་པདྨ་དཀར་པོས་བསྡུས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༠བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༢ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༢ན༤ན།  པས  *བས་ཡྱིན་ནམ་སྙམ།
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ཏེ་བཀོད་པར་བས་ན་ལེགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལུགས་འདྱིའྱི་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་དང་མ་རྱིག་པ་དོན་

གཅྱིག་ཏུ་བསན་པ། གནས་སབས་བཞྱིའྱི་དབེ་བས་ཉོན་མོངས་དང་ལས་དང་སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་བཤད་པ། དུས་སྦོར་དང་མངལ་"
1
བཅུ་གཉྱིས་མངལ་སྒོ་ཕྱི་རོལ་

གསུམ་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་སངས་པས་འཁོར་བ་སོང་བའྱི་བག་

ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སོང་ཉྱིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པ་འཛིན་པ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་རྒྱུར་ལམ་དུས་སུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བདེན་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པ་འགྱུར་བས་འདོད་ཆགས་བདེན་

འཛིན་གྱི་མ་རྱིག་པའྱི་གཉེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ཡང་ཐུགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྱིགས་འདའྱི་ཉེར་ལེན་

གྱི་རྒྱུ་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་དུ་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་ཐེག་པ་གཞན་དང་བ་མེད་ཀྱིའང་

བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་རྒྱུད་འདྱིས་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་

གཉེན་པོ་ཁད་པར་ཅན་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་བདེན་སོང་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་

པ་ཡྱིན་ལ། དེ་རྟོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ལ་འཕོ་བའྱི་

བག་ཆགས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་ཏེ། འཕོ་བའྱི་འདོད་

ཆགས་ཀྱིས་བསྐེད་པའྱི་བདེན་འཛིན་ནོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༠བ༧ན།  -ཟླ་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༥༢ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༢བ༡ན།  +ཟླ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཉོན་མོངས་ཀྱི་བག་ཆགས་དངོས་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་ཀང་ཉོན་སྒྱིབ་ལ་དེའྱི་མྱིང་

གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི་སྤོད་བསྡུས་སྒོན་མ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ན་ཡང་མང་ལ། བཞྱི་

བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །གཏྱི་མུག་ཀུན་ལ་ཁབ་གྱུར་ཏེ། 

ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་དབང་པོ་གཞན་བཞྱི་ལ་ལུས་དབང་ཟུར་དུ་

བཞག་པའྱི་རྟེན་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཆགས་སང་གཉྱིས་ཀང་གཏྱི་མུག་དང་མཚུངས་

ལྡན་དུ་འཇུག་གྱི །དེ་དང་བལ་བར་མྱི་འཇུག་སེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའྱི་

ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་སྒོ་བཏགས་པའྱི་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བེད་ཀྱིས་བསྐེད་པའྱི་ཡུལ་

འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་མྱི་འདོད་པ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནྱི་ཆགས་

པ་དང་སང་བ་ཞེས་བ་ལ། འདོད་ཆགས་དེ་རང་གྱི་ངོ་བོར་ལྡན་པའྱི་ས་བོན་གྱིས་

བསྐེད་པའྱི་བདེན་འཛིན་ནྱི་མ་རྱིག་པ་སེ། རྒྱུ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ནྱི་ཉོན་མོངས་གཞན་

ལའང་འད་མོད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀང་། འཕོ་བའྱི་འདོད་ཆགས་"ཀྱི་བག་

ཆགས་
1
ཞེས་སོས་པ་ནྱི་དངོས་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཁད་པར་ཅན་དེ་གོ་བའྱི་ཆེད་དོ། །

ཁ་ཅྱིག་འདྱིར་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕོ་བའྱི་འདོད་ཆགས་མེད་པར་ཡང་མ་

རྱིག་པ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ཙམ་ཟེར་ཡང་མ་སྨྲས་པ་དང་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་

ནོ། །འདྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྱིག་

པ་འཛིན་པ་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་འདས་པ་སེ་དེའྱི་ཉེར་ལེན་ལམ་གྱི་མྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༡ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༡བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༣ན༢ན།  ཀྱྱི་བག་ཆགས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༣ན༣ན།  -ཀྱྱི་བག་ཆགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་དེས་རང་གྱི་སང་བ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་"ཆོས
1
་མྱི་

མཐུན་པས་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་རྱིག་པ་བདེན་པར་འཛིན་པ་སོང་

སེ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུ་འཁོར་བའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོར་

གཟུང་བའོ། །སྦངས་གཞྱི་དང་ལམ་དང་འབས་བུ་རྣམས་མྱིང་དོན་སོ་སོར་སྦར་བ་

བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་"
2
ལ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཞྱིང་། སྒྲུབ་ལེར་རྱིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའྱི་

ལྷ་རྣམས་ལ་ཞེ་སང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་གྱིས་བསན་ནོ། །བདེན་འཛིན་ལ་

ཆགས་པའྱི་སྒས་བསན་པ་ནྱི་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ནས་འབྱུང་

སེ། དེའྱི་ཕྱིར་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་རྱིག་པ་སེ་དེའྱི་སང་བ་

མ་རྱིག་པ་ནྱི་འདྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་བག་

ཆགས་སྲེད་པས་བདག་རྐེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་ཡྱིན་པས་སོ། །བདེན་འཛིན་དེ་ཡྱི་རྒྱུ་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ་

འདོད་ཆགས་ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་

བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་མྱིན་པ་ནྱི་མཛོད་དུ། མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༡བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༣ན༥ན།  ཆྟོས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༣ན༤ན།  ཆེས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༡བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༣ན༥ན།  +མྱིང་དྟོན་སྟོ་སྟོར་སྦྱར་བ་བླ་མེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་རྣམས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༣ན༦ན།  -མྱིང་
དྟོན་སྟོ་སྟོར་སྦྱར་བ་བླ་མེད་ཀྱྱི་རྒྱུད་རྣམས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རྱིག་མྱི་མཛའ་རྫུན་སོགས་བཞྱིན། "
1
ཞེས་པ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་ནྱི་རྱིག་པ་བཀག་ཙམ་

ལ་མྱི་འཇོག་གྱི་རྱིག་པ་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བ་ཅན་གྱི་བོ་ལ་འཇོག་པའྱི་དོན་

ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ནམ་མཁའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་ཕེང་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་མེད་པའྱི་མེད་དགག་ནྱི་

མྱིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པའོ། ཅེས་པ་ནས། སྡུག་

བསྔལ་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི་གནས་སབས་བཞྱིའྱི་དང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུང་ངུའྱི་གནས་

སབས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ས་བོན་འཛིན་པ་དང་། ངག་སེ་སྲོག་"གྱིས
2
་འདོད་པ་དང་སྒོ་ལྔའྱི་

སེམས་སད་པར་བེད་པས་སོ། །དེ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་འབྱིང་པོའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལུས་སོགས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ས་བོན་འཛིན་

པ་དང་སྲོག་སྐེ་བའྱི་རྐེན་དང་རྣམ་ཤེས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའོ། །

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆེན་པོའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལུས་སོགས་གསུམ་ནྱི་"ལས
3
་རོགས་

པའྱི་རྟེན་དང་། ཐུར་སེལ་གྱིས་བཤང་གཅྱི་འདོར་བ་སྲོག་དང་འབེལ་བ་"དང་
4
ཕྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༡བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༣བ༣ན།  -ཞེས་པ།    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༣བ༤ན།  +ཞེས་པ།

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༡བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༣བ༥ན།  གྱིས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༣བ༦ན།  གྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢ན༡ན།  ལས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༤ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༡ན།  ལུས

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༤ན༡ན།  དང་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༡ན།  -དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རོལ་ཏུ་རྣམ་ཤེས་སྐེ་བ་ལ་ཕོགས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོའྱི་གནས་

སབས་ཀྱི་ལུས་སོགས་གསུམ་ནྱི་ལུས་རོགས་པའྱི་རྟེན་དང་། ཐུར་སེལ་གྱིས་

བཤང་གཅྱི་འདོར་བ་སྲོག་དང་འབེལ་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྣམ་ཤེས་སྐེ་བ་ལ་ཕོགས་

པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་ལུས་སོགས་གསུམ་ནྱི་

མངལ་གྱི་ལུས་རོགས་པ་དང་། རླུང་"གྱི
1
་ལུས་འགུལ་བ་དང་། ཕྱིའྱི་ལུས་ལ་

སེམས་གསལ་བར་འཇུག་པ་སེ་འདྱི་དག་ནང་ལེར་ཅྱི་རྱིགས་པར་གསུངས་པ་

རྣམས་འདྱིར་ཡང་སྦར་ཏེ་ལྷག་མ་ཚིག་དོན་སྦོར་བ་གོ་སའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད་བཞྱི་པོ་རྣམས་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་ལ་སེ། མངལ་

དང་སྒོ་དང་ཕྱིའྱི་དབེ་བ་རྣམས་ལའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་གཞུང་འདྱི་དག་ལ་ཕལ་ཆེར་

ཅྱི་ཡང་མྱི་ཟེར་བར་འདོར་ཞྱིང་འདྱིར་ནྱི་ཊྱིཀ་བེད་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་སྦར་ཏེ་

དེ་བཞྱིན་དུ་བཀོད་པའོ། །

གཞན་དག་གསུམ་ཚན་རེའང་ལུས་ངག་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སབས་བཞྱི་དང་

སྦོར་བ་གྲངས་ཙམ་ལ་ཡང་"འགལ
2
་བའོ། །འདྱིར་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་ཅེས་

གསུངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཁབ་བེད་དུ་བས་ནས་དེ་ལ་ལུགས་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ནང་ལེ་

དང་མཐུན་པར་བས་པ་སེ་འོག་ཉྱིད་དུ་ཡང་མདོ་ཙམ་འཆད་དོ། །རེ་རེ་ཙམ་མངལ་

གྱི་གནས་སབས་འབའ་ཞྱིག་ལ་སྦོར་རོ། །འོག་ཉྱིད་དུ་རྒྱུད་དངས་པར་འདྱི་ནྱི་འཁོར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༤ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༣ན།  གྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༢བ༦ན།  གྱིས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢ན༥ན།  འགལ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༤ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༥ན།  འཁྲུལ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བའྱི་འཁོར་ལོར་འཁམས་པ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མཉམ་པ་དག་སེ་སེམས་ཅན་གཞན་པ་

མེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁོར་བ་སྤྱིའྱི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་འཇོག་ཚུལ་དང་། 

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ལ་

དངོས་བཏགས་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦར་ནས་འཆད་དགོས་ཤྱིང་། གཞུང་འོག་མ་དང་

བཤད་པ་"བཟློག
1
་པའྱི་སྐོན་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་ལུགས་དེ་ལེགས་པ་མྱིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་སྦོར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཕྱི་ལ་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་ལྟ་བུ་དང་། ནང་ལ་འཕོ་བ་བཅུ་

གཉྱིས་དང་། གཞན་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་ལྷའྱི་གྲུབ་ཚུལ་དང་། རོགས་རྱིམ་ལ་སོབ་པའྱི་

བདེན་དོན་བཅུ་གཉྱིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་རེ་རེ་ནས་སྦར་ཏེ་ལེའུ་དང་

པོ་རྣམས་སུའང་གསུངས་ཟྱིན་ལ། ད་དུང་ཡང་འབྱུང་ལ་འདྱིར་ནྱི་ལུས་ངག་སེམས་

ཡེ་ཤེས་བཞྱི་ལ། ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སོགས་སུ་བས་པའྱི་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་

གསུམ་དང་། ལས་གསུམ་དང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བས་པ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་

དང་སྦར་ཏེ་དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་དང་སྦར། དེ་མངལ་དང་མངལ་སྒོ་དང་ཕྱི་

རོལ་གསུམ་གསུམ་དང་སྦར་ཏེ་དེ་ཡང་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་མཚོན་ན་

འདྱི་ལྟར་ཞེས་གཞུང་འོག་མས་སོན་པ་སོགས་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་

ལ། སྤྱི་ཙམ་དུ་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ཚེ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ལ་རོགས་པར་འཇོག་

པས་མཚན་ཉྱིད་པ་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་མྱི་འོང་ཡང་འདྱིར་དུས་སྦོར་བཅུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༤བ༣ན།  བཟླྟོག    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༢ན།  བཟླྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་སོགས་དང་སྦོར་བའྱི་"དགོས་པའྱི་
1
དབང་གྱིས་ཡྱིན་པ་འད་སེ། བོ་གྲོས་ཆེ་

ཞྱིང་རྣོ་ལ་ཞྱིབ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་དཔད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མངལ་འཛིན་པའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་

གྱི་དུས་སྦོར་དང་མ་རྱིག་པ་སྦར་ཏེ་ལུས་ཀྱི་ས་བོན་འཛིན་པས་མངལ་ལོ་ཞེས་

བའོ། །ཟླ་བ་གཉྱིས་པ་ནྱི་བུམ་པ་དང་རྩ་ཕ་མོ་འདུ་བེད་པས་འདུ་བེད་དེ་རླུང་གྱི་རྟེན་

རྩ་སྐེ་བའྱི་སྒོར་གྱུར་པས་ན་མངལ་སྒོ་ཞེས་བའོ། །ཟླ་བ་གསུམ་ནྱི་ཉ་དང་སྒོ་ལྔའྱི་

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་སྐེ་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་སེ་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པའྱི་རྒྱུའྱི་སྒོ་ནས་ཕྱི་རོལ་ལོ། ཞེས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་མངལ་ནས་

སྐེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆུང་ངུ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྱི་གནས་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་བཞྱི་

པ་ནྱི་ལུག་གྱི་དུས་སྦོར་དང་མྱིང་དང་གཟུགས་འགྲུབ་སེ་སེམས་"བསྐེད་
2
ཀྱི་ས་

བོན་འཛིན་པས་མངལ་ལོ། །ལྔ་པ་ནྱི་གླང་དང་སྐེ་མཆེད་དྲུག་སྐེ་བ་སེ་རླུང་སྐེ་བའྱི་

སྒོ་འབེད་པས་སྒོའ།ོ །དྲུག་པ་ནྱི་འཁྱིག་པ་དང་རེག་པ་སེ་ཡུལ་དང་ཕད་པའྱི་རྒྱུའྱི་

སྒོ་ནས་ཕྱི་རོལ་ལོ། ཞེས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་འབྱིང་པོ་ཐུགས་རོ་རེའྱི་

གནས་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནྱི་ཀརྐ་ཊ་དང་ཚོར་བ་པ་སེ་ཆགས་སང་

གྱི་ས་བོན་འཛིན་པས་མངལ་ལོ། །བརྒྱད་པ་ནྱི་སེང་གེ་དང་སྲེད་པ་སེ་སྲོག་ཐུར་སྐེ་

བའྱི་སྒོར་གྱུར་པས་སྒོའ།ོ །དགུ་པ་ནྱི་བུ་མོ་དང་ལེན་པ་སེ་ཕྱིའྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༣བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༥ན༢ན།  དགྟོས་པའྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༦ན།  -དགྟོས་པའྱི་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༥ན༥ན།  བསྐེད་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥ན༣ན།  -བསྐེད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལས་དབང་གྲུབ་པས་ཕྱི་རོལ་ལོ། ཞེས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་གསུམ་པ་

ཆེན་པོ་གསུང་རོ་རེའྱི་གནས་སབས་སོ། །

དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ནྱི་སྲང་དང་སྲྱིད་པ་སེ་མངལ་གྱི་ལུས་རོགས་པས་མངལ་

ལོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་སྱིག་པ་དང་སྐེ་བ་སེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྐེ་བའྱི་སྒོ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་

སྒོའ།ོ །བཅུ་གཉྱིས་པ་ནྱི་གཞུ་དང་རྒ་ཤྱི་སེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཙས་པས་ཕྱི་རོལ་ལོ། ཞེས་

པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི་གསུམ་པ་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སྐུ་རོ་རེའྱི་གནས་

སབས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབེ་བའྱི་གནས་

སབས་དང་སྦར་བ་སེ་མངལ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དང་པོ་ཆུང་ངུའྱི་གནས་སབས་འཛག་

པ་དེ་དངོས་སུ་མེད་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པ་ལུས་ཀྱི་སད་པ་སོགས་ཀྱི་བཞྱི་པ་འཛག་

པའྱི་བག་ཆགས་ཡོད་པས་དེ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་ལུས་ཀྱི་ཆུང་ངུ་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སོགས་སུ་རྱིག་པར་བ་བའྱི་དོན་ལ་འཆད་པ་ལ་དེའྱི་རེས་

འབང་གྱིས་མངལ་དུ་ཕ་མ་གཉྱིས་སྤོད་ཀྱི་བདེ་བ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དེ་ཉྱིད་ལུས་ཀྱི་ཡང་

བཞྱི་པར་སོན་པའྱི་གཞུང་དུ་འདུག་པས་ཆེན་པོའྱི་ཆེན་པོ་སོགས་དང་སྦར་རྒྱུ་ཨེ་

ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་སེ་ཕྱི་མ་ཅུང་ཟད་རྟོག་པ་ཞྱིབ་"བོ
1
། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ལྔ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་ཞེས་པ་

ནས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མཉམ་པ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བ་དག་སེ། སེམས་

ཅན་གྱི་རྒྱུ་རྟེན་འབེལ་དེ་དག་ལས་གཞན་མེད་ལ། ཤྱི་དུས་ཀྱི་ཕུང་སོགས་སོང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༣ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༥བ༦ན།  བྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥བ༤ན།  པའྟོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བའྱི་ཕུང་པོའྱི་ཆོས་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཞྱིང་འདྱིར་ནྱི་འཆྱི་

བའྱི་མཐའ་རུ་སྐེ་བའྱི་ཕུང་སོགས་དེ་རྣམས་ལས་ཀང་སོང་པ་རྣམས་ཅེས་པ་ནས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་འདྱིའྱི་ཕྱིར་འཁོར་བའྱི་འཁོར་ལོར་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་འདོད་

ཆགས་ཏེ་མ་རྱིག་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཀྱཻའྱི་རོ་རེའྱི་འགྲེལ་པར་འཕགས་པ་རོ་རེ་སྙྱིང་

པོས་ཀང་རང་ལས་བག་ཆགས་བཅྱིངས་པའྱི་རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཤྱི་ལ་

སར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་མེད་པ་ནྱི་ཕྱི་མ་མྱིན། །མཁན་པོ་ལས་ནྱི་རྱིག་པ་

དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ལྷག་མ་གཞན་གོ་སའོ། །འདྱིར་འགྱུར་བའྱི་འདོད་

ཆགས་མ་རྱིག་པར་གསུངས་ཤྱིང་དེ་འགགས་པ་ལས་འདུ་བེད་འགག་པ་སོགས་

གསུངས་པ་ངེས་པར་བོས་ལ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་མྱི་མཐུན་པར་མ་སྨྲ་

ཞྱིག །རྒྱུད་ཚིག་འདྱི་བོད་ཀྱི་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྩ་བ་རང་ལ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ལ་

ཤོང་འགྱུར་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཆད་དོ། །འདྱིར་གང་གྱི་ཚེ་འགྱུར་བའྱི་འདོད་ཆགས་ཉམས་

པ་དེའྱི་ཚེ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་

ཡན་ལག་རྣམས་ནྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པར་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་འཕོ་བ་མ་སངས་པར་བདུད་བཞྱི་བཅོམ་པ་མྱི་འཐད་པ་ལ་གཉྱིས། 

དོགས་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། གལ་ཏེ་འགྱུར་བའྱི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་"པས
1
་

རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཅེས་པ་ནས། འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་

ཞེས་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༣བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༦བ༡ན།  པས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༦ན༥ན།  པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་རོལ་གྱི་བདུད་ཙམ་བཅོམ་པ་བདུད་མ་ལུས་པར་

བཅོམ་པའྱི་དོན་མྱིན་པར་བསན་པ། ནང་གྱི་བདུད་འཕོ་བའྱི་བག་ཆགས་སངས་པ་

བདུད་མ་ལུས་པར་བཅོམ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་བརོད་པར་བའོ། །འདྱིར་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརོད་པར་བ་

བ་གང་ཡྱིན་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་བདུད་རྣམས་ཅེས་པ་ནས། བདུད་མེད་དེ། སྒྱིབ་པ་ཐམས་

ཅད་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་ལེའུ་དང་པོར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞོམ་བའྱི་བདུད་ངོས་བཟུང་། བདུད་ཀྱི་རྩ་བ་གང་གྱིས་

བཅོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། བདུད་བཞྱིའྱི་ངོ་"བོ
1
་ངོས་བཟུང་བ། ལྷའྱི་བུའྱི་

བདུད་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་སྒྱིབ་

པ་དང་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་གནས་སབས་བཞྱིའྱི་སྒྱིབ་པ་ནྱི་བདུད་

བཞྱི་སེ་དེ་རྣམས་ལས་ཅེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་གྱི་མ་རྱིག་པའྱི་འཇུག་པ་ནྱི་ལྷའྱི་བུའྱི་

བདུད་དེ། གང་ཞེ་ན། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ལས་བདེ་སྡུག་ཉེ་

བར་ལོངས་སྤོད་པ། ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པ་བྱིས་པའྱི་བོ་

ཅན་འཁོར་བའྱི་ལོངས་སྤོད་མངོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་བདེ་སྡུག་ལྷ་ལ་

སོགས་པས་བས་སོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་མ་རྱིག་པའྱི་འཇུག་པ་འདྱི་ནྱི་ལྷའྱི་

བུ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པས་བདེ་སྡུག་བདག་གྱིས་བས་སོ་ཞེས་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༣བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༥ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༦བ༤ན།  བྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༦བ༢ན།  བྟོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཚིག་གྱིས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པ་སེ་ཇྱི་ལྟར་བདག་

ཏུ་རྨོངས་པ་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒྱིབ་ཏུ་འཇོག་པ་ལྟར་རྨོངས་

པ་འདྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་ཅྱིང་དེའྱི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒྱིབ་ཡྱིན་ལ། དེ་གཉྱིས་ཀའྱི་དབང་

དུ་བ་དགོས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདུད་བཅོམ་པ་དང་འབེལ་བས་སོ། །དེ་

ལྟར་ན་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་སྐེད་པར་བེད་པ་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་སེ་འདོད་པའྱི་ལྷར་

མངོན་པར་བརོད་དོ། ཅེས་པ་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྱིགས་པས་དགག་པ་དང་། ལུང་གྱིས་དགག་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། མ་རྱིག་པའྱི་འཇུག་པ་སྤྱིར་དགག །ཉན་ཐོས་ཀྱི་མ་རྱིག་པའྱི་འཇུག་པ་

དགག །མ་རྱིག་པའྱི་འཇུག་པ་འཁྲུལ་པའྱི་དཔེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ལྷའྱི་བུ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་

ནྱི་ཟླ་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། གཡུལ་གྱི་སར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཉན་ཐོས་ཏེ་རེས་སུ་སྒོགས་པ་ལས་

འབས་དོར་ཏེ་རྩྱིས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱིའང་ཕྱི་རོལ་གྱི་མ་རྱིག་པའྱི་

འཇུག་པ་ནྱི་ཚེས་ལ་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་འཆར་ནུབ་ཀྱི་བསམ་པ་འབའ་

ཞྱིག་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བར་འགྱུར་རོ། ཅེས་པ་ནས། 

དྱིན་གྱིས་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལས་དགེ་མྱི་དགེའྱི་སོབས་ཀྱིས་མྱིན་

པར་ཞེས་པ་ནྱི་ཚིག་གྱི་ལྷག་མ་སེ་དེ་དག་དགག་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དེ་ལྟ་

བུ་ལ་སོགས་པ་ཅེས་པ་ནས། འབས་བུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤོད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མྱིན་ནོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་བདེ་སྡུག་སར་རྩྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་བཞྱིན་འཛིན་པ་

འཁྲུལ་པ་ཡང་མཐོང་སེ། དུས་སྦོར་ལས་ནྱི་སཱྱི་ཏ་བདེ། ཞེས་པ་ནས། ཕོགས་རྣམས་

ཀུན་ཏུ་བརླག་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ཞྱིང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ནྱི་གོང་

དུ་སོས་"པར
1
་ནྱི་གོང་དུ་སོས་པའྱི་སར་རྩྱིས་ཀྱི་རྱིག་པ་འཁྲུལ་པའྱི་ཚུལ་དེ་དག་

འདྱིར་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་སར་ཡང་པད་དཀར་འཛིན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀོད་

པའོ། །ཁ་ཅྱིག་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའྱི་ཕྱིར་སྔོན་གྱི་དགེ་

བ་དང་ཞེས་སོགས་ནྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་

གསུངས་པ། ལུས་ངག་སེམས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས། ཞེས་པ་ནས། ཅྱི་སེ་གང་ཞྱིག་ལྷ་

ཡྱི་དྱིན་དུ་མཐོང་། །ནས། དགེ་བ་བེད་པའང་སེམས་ཅན་རྣམས། ཞེས་པ་ནས། བུག་

པ་རང་གྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་མ་ཡྱིན། ཞེས་པའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ཞྱིང་། 

ཁ་ཅྱིག་དགེ་བ་འཕོག་པར་བེད་པའྱི་བུག་པ་དབང་པོའྱི་སྒོ་རྣམས་ཡོད་ཀང་དབང་པོ་

ཕྱི་རོལ་ལ་གཡེང་ཞྱིང་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བ་མྱིན། 

ཞེས་ཟེར་ལ་རང་ལུགས་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་ཀང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དྲུག་པས་

གསུངས་པ། ཞེས་པ་ལ་དཔང་འགྱུར་སོགས་ལས་ལེའུ་ལྔ་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་ཞེས་འབྱུང་བ་དག་ལ། སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་བདག་པོས་ཞེས་པ་ནས། སྲོག་ཆགས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤ན༦ན།  པར    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༧ན༦ན།  པ་རེ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༧བ༤ན།  པ་དེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་དེ་དག་སྦར་བར་བ། ཅེས་པའྱི་རང་ལུགས་མདོ་ཙམ་བརོད་ཟྱིན་

ཅྱིང་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། ཁ་ཅྱིག་རྨོངས་པ་གང་ཞྱིག་རྱིག་བེད་ནྱི་"དན
1
་པའྱི་

གཞུང་རྣམས་དང་བེད་པ་པོ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཡུལ་གྱི་

ཡུལ་ལ་གསོད་པ་སོགས་ལ་སྱིག་པ་མེད་དོ་ཞེས་དགའ་ཞྱིང་ཞེས་སོགས་ཟེར་རོ། 

ཞེས་པ་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། མ་རྱིག་པའྱི་འཇུག་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་

པས་མྱི་བའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་

བསོད་ནམས་དང་སྱིག་པའྱི་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སང་བ་ནྱི་ལས་

བཟང་པོ་ཅན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པ་དང་། སྱིག་པའྱི་ཕུང་པོ་ཅན་འགའ་ལ་ནྱི་ཁོ་བོའྱི་ལུས་ལྟ་བུ་མྱི་སྡུག་པའྱི་

གཟུགས་འཇྱིགས་སུ་རུང་བར་སང་བའོ། །འདྱིར་ཤོང་འགྱུར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སང་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་གྱི་ཇོ་དང་

རྨ་འགྱུར་སོགས་ལ་མེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་རྣམ་པ་ལྔའྱི་

བསོད་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་པས་གསུངས་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། སེམས་ཀྱི་སང་

བ་ཙམ་གྱི་སོང་གཟུགས་དང་དོན་དམ་པའྱི་སྔགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་

ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྐུ་ནྱི་འཁོར་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་

སེ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་མྱི་དགེ་བ་བེད་པ་དང་ནྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དགེ་བ་བེད་པ་རྣམས་

ལ་རང་བཞྱིན་སོ་སོར་སང་བ་ཉྱིད་དེ། དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་ནས། སྲྱིད་གསུམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༦བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༨ན༣ན།  དྲན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༧བ༥ན།  བན



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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"སྐེད
1
་མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་སེའྱི་དེ་ནྱི་བཤད་

ཟྱིན་ཅྱིང་གོ་ཡང་སའོ། །དེའྱི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་དགེ་མྱི་

དགེའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སང་དུ་རུང་བ་ལ་ནྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཉྱིད་ཀྱི་

རྣམ་པ་དང་བདུད་ལྟ་བུ་མྱི་སྡུག་པའྱི་གཟུགས་སུ་སང་བ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་བདུད་ལྟ་བུ་མྱི་སྡུག་པའྱི་སྐུར་ནྱི་མེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་བདུད་ཀྱི་རྩ་བ་གང་གྱི་བཅོམ་པ་ནྱི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་མ་

རྱིག་པའྱི་བདུད་ལྔར་བརོད་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་སྐེད་པར་བེད་པ་ནྱི་འགྱུར་བའྱི་བག་

ཆགས་ཕ་མོའྱི་སད་ཅྱིག་ས་བོན་གྱི་ཆ་རྣམས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བདུད་བཅོམ་པའྱི་ཚུལ་

བསན་པའྱི་སབས་ཀྱི་འདོད་པའྱི་ལྷ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དཔུང་དང་བཅས་པ་དང་

འད་བར་མངོན་པར་བརོད། དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་རྒྱུན་མཐའྱི་མཆོག་ཏུ་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སད་ཅྱིག་ཐ་མ་གཅྱིག་གྱིས་བཅོམ་ནས་སངས་

རྒྱས་པའོ། །འགྱུར་བའྱི་བག་ཆགས་དེ་བཅོམ་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་

བཅོམ་པ་དང་འད་སེ། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་དང་ཁོང་ཁོ་མ་རྱིག་

པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་རྣམ་ཤེས་ཟད་པར་སངས་པའོ། །གཞུང་འདྱི་

དག་ལ་འགའ་ཞྱིག་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། ཁ་ཅྱིག་འགྱུར་བའྱི་སད་ཅྱིག་སེ་དེ་ཡང་གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀྱི་བདག་པོ་འདོད་པའྱི་ལྷས་བསྐེད་པར་མངོན་པར་འདོད་དོ། 

ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་སྒྱིབ་གཉྱིས་བེད་པ་པོ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀྱི་བདག་པོར་འདོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༥ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༨བ༣ན།  སྐེད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༨ན༥ན།  སྐྟོང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་དབང་ཕྱུག་པ་དག་བརྟན་གཡོ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་བས་པར་འདོད་པ་ལས་ཀང་ཀུན་

ཏུ་ཐ་ཆད་པའོ། །འདོད་པའྱི་ལྷ་ཞེས་དང་བདུད་ཀྱི་དཔུང་བཅོམ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་དཔེ་

རྒྱན་གྱི་ཚིག་སྦོར་ཏེ་དེ་མ་ཤེས་པའྱི་བབ་ཅོལ་ལོ། །ཤོང་འགྱུར་འདྱི་ལ་གཏྱི་མུག་

དང་ཁོང་ཁོ་མ་རྱིག་པའྱི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་འབྱུང་ཡང་རྨ་རྭ་དཔང་གྱིས་རང་བཞྱིན་

ཞེས་བས་པ་ལེགས་ལ། འདྱིར་འགྱུར་བའྱི་བག་ཆགས་འགགས་པས་ཞེས་པ་ནས་

སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

བཞྱི་པ་འཕོ་བ་སངས་པའྱི་ཐུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། 

ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡང་དག་པ་དང་ལོག་པའྱི་འཆད་ཚུལ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། 

ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་བཤད་པ་ཁད་པར་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་དང་། སྔགས་

ཀྱི་ཚུལ་གཞན་འདྱི་རྣམས་ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་རྩལ་བཏོན་དུ་མ་བསན་

ཅྱིང་། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཡུལ་སོང་ཉྱིད་ལ་སར་མྱི་ལྡང་བའྱི་སྒོ་ནས་

ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཏུ་སོང་བ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ཐུགས་སུ་རྒྱུད་འདྱི་

ལས་བསན་པ་ལྟར་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་

བསན་ཏོ། །འདྱིའྱི་དོན་མྱི་ཤེས་པ་ཅེས་པ་ནས། ཉམས་པར་བེད་དོ་ཞེས་གསུངས་

པ་གོ་ས་སེ་བསྔགས་འོས་བསྔགས་བསོད་ལས། མ་འོངས་པ་ཡྱི་འཇྱིག་རྟེན་དག །དེ་

ཉྱིད་ནས་ནྱི་བྱུང་ཟྱིན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་རྩ་རྒྱུད་བསྡུས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

ཚུལ་དང་། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་མཚན་བརོད་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་གཉྱིས། རྩ་རྒྱུད་ཀྱིས་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསན་པ། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱིས་

འགྱུར་མེད་དྲུག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེས་ན་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔའྱི་བསོད་པ་ལས། ཞེས་

པ་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ། སོང་པའྱི་ཁམས་ཁད་པར་ཅན་ལ་ནྱི་སོང་གཟུགས་ལོངས་སྐུ་

དངོས་པོའྱི་ཚོགས་བརྟགས་པ་ཙམ་གྱི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་སངས་ཤྱིང་བེམ་པོ་

མྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་མཐོང་སེ་མེ་ལོང་ལ་པྲ་ཕབ་པ་ན་མ་བརྟགས་པའྱི་གཟུགས་གཞོན་

ནུ་མ་ཡྱིས་བཞྱིན། ཞེས་པ་ནྱི། འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་བདེན་པ་རོགས་རྱིམ་

ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྒྱིབ་བལ་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་སོང་གཟུགས་

ལོངས་སྐུར་གསུངས་ལ་སོང་གཟུགས་ཁད་པར་ཅན་གྲུབ་པ་ནས་འཇྱིག་རྟེན་ལས་

འདས་པ་ཞེས་ཀང་ཐོབ་པར་བསན་ཏོ། །དང་པོ་ཀུན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་

མཉམ་པ་ཉྱིད་གྱུར་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྣམ་

རོལ་གྱིས་གནས་པ་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ལས་བྱུང་བས་ཆད་པ་

མྱིན། རྡུལ་ལས་འདས་པས་རྟག་པའང་མྱིན་ཅེས་པ་ནྱི་ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་

མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་ལ། དངོས་ཀུན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་མཉམ་པ་

དང་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཉྱིད་རོ་མཉམ་པ་སེ་རྟག་ཆད་དང་བལ་བ་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་འོང་

སེ་ཐུགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ། །མྱིང་གྱི་བདག་ཉྱིད་དབངས་གསལ་གྱི་ཡྱི་གེ་ཀུན་ཨ་

ཡྱིག་གྱི་རྱིགས་ལས་ཡང་དག་བྱུང་ལ། ཨ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྱི་གནས་ཐོབ་པས་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པའྱི་ངེས་ངོར་མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་དག་

ཀང་མེད། ཅེས་པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྒྱིབ་བལ་སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྱི་ཡེ་
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ཤེས་"
1
སོའྱི་དོན་ནམ། ཡང་ན་ཨ་ཡྱི་གེ་ཀུན་གྱི་སྐེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་བཞྱིན་དུ་སོང་

པ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་པས་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་འོང་ཞྱིང་བདེ་ཆེན་དེའྱི་གཟྱིགས་ངོར་

མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་མེད་པའོ། །

རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐེས་པ་མྱིན་པའྱི་ཆོས་རྒྱུ་རྐེན་གྱི་འདུ་བེད་དང་དོན་དམ་

པར་བལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཐོབ་བ་སངས་རྒྱས་ཉྱིད་མེད་བང་ཆུབ་

མེད་ཅྱིང་དོན་དམ་པར་ཐོབ་བེད་སེམས་ཅན་མེད་ཅྱིང་སྲོག་ཀང་མེད་ཅེས་པ་ནྱི་

འདུ་བེད་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་རྱིགས་བ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་འབྱུང་སེ་དོན་

དམ་དུ་བཅྱིངས་གྲོལ་མེད་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྡུལ་ཚོགས་པ་དང་བལ་བས་

འགྲོ་བའྱི་དོན་མཐའ་ཡས་པར་མཛད་པ་སེ། གང་དུ་འཁོར་བ་འཕེལ་བ་ཉམས་པ་

ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་བདེན་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་འདས་

པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་པ་གློ་བུར་དྱི་མས་གོས་པ་མེད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་གྱི་ཆོས་མངོན་དུ་བས་པ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་

ཀྱི་བགྲོད་པར་གནས། ཞེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་

སྒྱིབ་བལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་དག་

པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་བརྒྱ་རྩ་གཅྱིག་པ་ཞེས་པ་ནས། མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ཞྱི་བ་རྣམས་

ཞེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་རྣམས་གོང་དུ་འདྱི་དང་ཚུལ་འད་བ་མང་དུ་འབྱུང་བས་གོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༦ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༨བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༠ན༤ན།  -སྟོ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༩བ༦ན།  +སྟོ་
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ས་ལ། ནམ་མཁའ་ནྱི་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་ཞྱི་བ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་ཤེར་ཕྱིན་

མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཐེག་པ་ཀུན་ལས་བསྡུས་ཏེ་

མཚན་བརོད་གསུངས་ཚུལ། བསྡུས་པའྱི་བདེ་ཆེན་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་པོ་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་

ལས་ཡང་དག་པར་ཕྱུང་ནས་ཞེས་པའྱི་བར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནྱི་

སྔར་མང་དུ་བཤད་ལ་མྱི་འགྱུར་བ་ནས། མཐར་ཐུག་པ་བདེ་ཆེན་གྱི་རྣམ་རོལ་ཏུ་

ཀུན་ནས་སང་བར་བེད་པ་རྣམ་པར་ནས་གཟུགས་"འཆང་བ
1
་ནྱི་རང་དང་གྲུབ་བདེ་

དབེར་མེད་ཀྱི་སོང་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནས། དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་

བར་ནྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དོན་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཅེས་པ་ལ་ཁ་ཅྱིག །རྒྱུན་ཆད་

པ་མེད་པས་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་དག་"ཐེར
2
་ཟུག་རྟག་པར་གནས་པས་ཞེས་ཟེར་

བའྱི་ཕྱི་མ་ནྱི་བདེ་བ་རྟག་པར་འདོད་པ་སེ་སྔར་མང་དུ་བཀག་ཟྱིན་ནོ། །

དེས་ན་ལམ་དུས་སུ་ཕལ་ཆེར་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་དང་། འབས་བུའྱི་ཚེ་ཀུན་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༠བ༦ན།  འཆད་པ  *འཆང་བ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༠བ༢ན།  འཆང་བ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༣ན།  ཐྟོར *ཐེར    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༡ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༠བ༣ན།  ཐེར
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རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཞེས་སོགས་གསུམ་གོ་ས་ལ། འགྲོ་བ་

དང་འོང་བ་དང་བལ་བ་ནྱི་མྱི་འཕོ་བའྱི་དོན་ཏེ་མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འཛག་པའྱི་

སྤོས་པ་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་བདེ་ཆེན་དེ་བསྐེད་པ་འབད་རྩོལ་ལ་མྱི་བལྟོས་པས་"ངང་གྱི་
1
ངང་གྱིས་འཇུག་ཅྱིང་ཞེས་སོགས་གོ་ས་ལ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཕར་ཕྱིན་གྱི་ས་བཅུ་པ་

ཕྱིན་ཆད་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཉམས་སུ་མོང་བའྱི་སྤོད་ཡུལ་མྱིན་པ་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་སེམས་

ཅན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བར་མཛད་པ། ཅེས་པ་ནས། 

རྣལ་འབོར་པས་དོར་བར་མྱི་བའོ། ཞེས་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་

ཏེ། འགྲེལ་ཆེན་འདྱིར་དངས་པ་དག་ནྱི་རྒྱས་བསྡུས་ཅྱི་རྱིགས་པར་བཤད་ལ། ལྷག་

མ་ནྱི་གཞན་དུ་རྟོགས་པར་བ་སེ། ལམ་འདྱི་བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་རྩལ་

བཏོན་དུ་མྱི་སོན་ཀང་མཚན་བརོད་ལས་རྩལ་བཏོན་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པའྱི་

ཕྱིར་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅེས་སང་བར་མྱི་བ་བ་གོ་བའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡང་

ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བང་བའྱི་རྱིམ་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་

ཁུངས་དང་སྦར་བ་ལ་གསུམ། ལམ་སྒོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ། 

འབས་བུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་བསན་ཚུལ། རྒྱས་འགྲེལ་མཛད་པའྱི་

ཆེ་བ་རྩ་རྒྱུད་དུ་བསན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱི་བསྒོམ་པ་ནྱི། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ། གཟུགས་སྒྲུབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༥ན།  ངང་གྱི་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༠༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༡ན༣ན།  རང་གྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༠བ༥ན།  -ངང་གྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  1061  

ཀྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ཀྱིས་དུ་བ་ལ་སོགས་བསྒོམ་བས་ཤྱིང་གཡོ་བ་མེད་པར་བས་

ཏེ། སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུ་མ་སྦང་བ་བས་ནས་ནྱི་འཛིན་པའྱི་ཡན་

ལག་གྱིས་ཁད་པར་དུ་སྲོག་ནྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་ཐྱིག་ལེར་གཞུག་པར་བ་བ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་

རེས་སུ་རེས་དན་གྱིས་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྱི་པདྨར་ཡབ་ཀྱི་རོ་རེ་རབ་

ཏུ་བཀོད་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སབས་སུ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་བསྒོམ་

པར་བའོ། །མཁས་པ་དག་གྱིས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་སོར་བསམ་

གཉྱིས་དང་། དེ་ནས་རྐང་པ་གཉྱིས་སྲོག་རྩོལ་དང་། རྩ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་པདྨར་

ཐུགས་རོ་རེ་རླུང་སེམས་རབ་བཀོད་ནས་སྲོག་གྱི་རླུང་ནྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་གནས་དཔྲལ་

བར་གཞུག་ཅྱིང་བརྟན་པར་བ་སེ་འཛིན་པའོ། །རེས་དན་གྱི་གཏུམ་མོའྱི་མེས་ཧཾ་ཞུ་

བས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་རྩའྱི་འཁོར་ལོར་ཐྱིག་ལེ་ཐྱིག་ལེར་གཡོ་བ་རོ་རེ་དགག་པར་

བ། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་ཅྱིག་རྐང་པ་དྲུག་པོ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་རྱིམ་པ་

བཞྱིན་སྦོར་བ་ཚིག་རྱིས་ཙམ་ལ་བཤད་དུ་རུང་ཡང་། དབང་མདོར་བསན་གྱི་འགྲེལ་

པར། པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་པས། སྲོག་ནྱི་ཐྱིག་ལེར་གཞུག་པར་བ། ཅེས་པ་འཛིན་པའྱི་

ཡན་ལག་ལ་སྦར་བ་དང་། འདུས་པ་རྒྱུད་ཕྱི་མའྱི་དོན་བཤད་པ་དང་མྱི་འགྲྱིག་པས་

དོར་བར་བའོ། །གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རང་རང་ན་གནས་

པའྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་དང་ཐྱིག་ལེ་དམར་པོའྱི་གཡོ་བ་ནྱི་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྩེ་ནས་རོ་

རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་བར་དུ་རང་གྱི་གནས་ལས་མྱི་གཡོ་བར་དགག་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་

གོམས་པ་ལས་རྟག་ཏུ་རྟགས་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྱི་དྷཱུ་ཏྱི་ནྱི་ཁུ་རྡུལ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་

དྲུག་བརྒྱ་ཡན་མན་དུ་བརྩེགས་པ་རོགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་རེངས་པའྱི་རྣལ་འབོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་ནྱི་སེང་གཙུག་ཏོར་དུ་ཁུ་བ་བརྟན་པར་འགྱུར་ཞྱིང་རྡུལ་ནོར་

བུའྱི་རྩེར་བརྟན་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་"ཡང་
1
རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས། གང་ཡང་ལས་དེ་བཞྱིན་དུ་འདོད་པ་ལས་

བེད་པ་ཟླ་བའྱི་བདུད་རྩྱིའྱི་ཁུ་བའྱི་ཁམས་སེང་དུ་སེ་སེང་དུ་འགྲོ་བར་གསུངས་ཏེ། 

ལམ་བསྒོམ་པ་ལས་སོ། །གང་འོག་ཏུ་ཡང་ཉྱི་རྡུལ་འགྲོ་སེ། སྒ་གཅན་གྱི་མཚན་

ཉྱིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ལ་འགྲོ་བར་བའོ། །དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་སྔོན་འདྱིར་དཔད་པར་མཐོང་སེ། མཛོད་སྤུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་བདུད་རྩྱི་ཉ་གང་བ་དེ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་གང་བ་

ཉྱིད་ནྱི་མཛོད་སྤུའྱི་ཆུ་སྐེས་ཏེ་དཔྲལ་བར་རོ། །ཉྱི་རྡུལ་གནམ་སོང་ལ་གསང་བར་

འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མ་དག་གྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་དང་རོ་རེ་ནོར་བུ་དག་ལའོ། ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། 

དབང་མདོར་བསན་གྱི་འགྲེལ་པ་དཔང་འགྱུར་ན་འདྱི་ལས་ཚིག་གསལ་བར་ཡོད་

དོ། །རྟགས་རེངས་ཞེས་པ་ནྱི་གཡོ་བ་རོ་རེ་དགག་པ་དང་འབེལ་བ་སེ། དེའྱི་དོན་

གྱིས་རོ་རེ་ལངས་པ་སྐུའྱི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་ཀང་འཇོག་གོ །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྱི་སྦོར་བ་

ཡྱིས། ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་ཉྱིད་འགྱུར། ཞེས་པ་དང་ཅེས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཐབས་རོ་རེ་མཚན་མ་མེད་པར་ལུང་གྱིས་བཤད་པ། ཤེས་

རབ་སེམས་དཔའ་མཚན་མ་མེད་པར་ལུང་གྱིས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༧བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༠བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༢ན༣ན།  ཡང་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༡བ༥ན།  -ཡང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འདས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ནས། འདྱི་ལྟ་སེ་འབས་དུས་ཀྱི་སྐུ་གང་ལ་སྲྱིད་པར་སྐེ་

བའྱི་ཐོག་མ་དང་ནྱི་མཐའ་འཆྱི་བ་དང་དབུས་གནས་པ་གསུམ་ཆར་མེད་ཅྱིང་འཁོར་

བས་བསྡུས་པའྱི་སྒ་ནས་སེམས་ཀྱི་བར་དྲུག་མེད་ལ། ཕྱི་རོལ་པ་དང་དགོས་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཐ་སྙད་མཐུན་པ་འཁོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཉེར་བཞྱི་དང་། ཉེར་ལྔ་པ་སྐེས་

བུ་མེད་ཅྱིང་འཆྱིང་བ་དང་དེ་དག་གསར་དུ་གྲོལ་བ་དང་བེད་པ་པོ་མེད་ལ། སྒྱིབ་

གཉྱིས་ཀྱི་ས་བོན་དང་ནྱི་གསལ་བ་མངོན་གྱུར་གཉྱིས་ཀའྱི་དུས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་ཅྱིང་

མཐའ་དག་སྲྱིད་པར་དེའྱི་སྡུག་བསྔལ་བདེ་བ་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་ནྱི་རང་

བཞྱིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འོག་ནས་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་གྱིས་འཆད་པ་ལྟར་མཚན་

མ་མེད་པ་དང་འཁོར་བའྱི་བེད་པ་པོ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་བེད་པ་རྣམས་དང་བལ་ཞྱིང་ཟླ་

བའྱི་ཡོན་ཏན་དྱི་སོགས་ལྔ་དང་ཉྱི་མའྱི་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་ནྱི་རོ་རེ་སེ་ཐབས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་

ཕོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་པས་ཤེས་རབ་ལ་རྣམ་མེད་

དང་རྣམ་བཅས་གཉྱིས་ཡོད་ཀང་། སྔ་མའྱི་དོན་གཅྱིག་དུ་མ་སོགས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་

རྣམས་བདེན་སོང་དུ་གཅྱིག་པ་ནས་བཟུང་སེ། སྐེས་པ་བུད་མེད་སོགས་ཀུན་རོབ་

རྣམས་བུད་མེད་སྐེས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་པ་སོགས་གོ་ས་བས་ཕྱི་མ་གཙོ་

བོར་སྦར་བར་བ་སེ། དེ་ཡང་། སོང་གཟུགས་བ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་བེད་ནུས་ཀྱི་གཞན་

བེད་མྱི་ནུས་པའྱི་མཚན་མ་མེད་པར་གསུངས་པ་སེ་གཞྱི་དུས་སུ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་

ཤེས་པས་གཟུགས་མཚན་མར་འཛིན་ནུས་ཀང་སྒ་སྤུ་རྱིས་སོ་སོར་ཕེ་སེ་འཛིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མྱི་ནུས་ལ་འབས་དུས་སུ་དེ་ལྟར་མྱིན་པའྱི་དོན་ནོ། །གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་ཆོས་དག་

ཀང་སོང་གཟུགས་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་གཅྱིག་ཅྱིང་མཉམ་པ་ཤེས་རབ་དང་མྱི་མཉམ་

པ་ཐབས་གཉྱིས་ཀ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་མེད་དུ་དང་དེ་ཡང་བདེན་སོང་དུ་རོ་མཉམ་

པ་སེ་འོག་གྱི་འགྲེལ་ཆེན་དུ་དབུ་མ་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའོ་ཞེས་པ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་

དང་སོང་གཟུགས་གཉྱིས་ཀ་ཡང་རང་རང་གྱི་སབས་ཀྱི་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་

དང་བལ་བ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་རྣམས་ནྱི་སོང་གཟུགས་དེ་རང་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་པའྱི་དོན་

དང་གཡས་དང་གཡོན་དང་མདུན་དང་རྒྱབ་སེ་འོག་ཀུན་ནས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་

པ་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་རྩ་བའྱི་ཁ་དོག་བཞྱི་དང་ལང་ཀུ་ནྱི་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་

པ་སེ་དེ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གྱི་གཟུགས་ཏེ་དེར་གཅྱིག་པ་ནྱི་ཁ་དོག་

ཐམས་ཅད་པའོ། །ཐུང་ངུ་དང་རྱིང་པོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོ་དང་གྲུ་བཞྱི་སོགས་རྱིས་

སུ་ཆད་པའྱི་ཡོན་ཏན་མེད་ཅེས་པ་ནྱི་དབྱིབས་ཐམས་ཅད་པ་དང་མཚན་དཔེའྱི་ཡོན་

ཏན་དང་བཅས་ཤྱིང་བུད་མེད་དང་སྐེས་པ་དང་སྐེས་པ་བུད་མེད་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྟགས་

ཐམས་ཅད་པ་སེ། ཐམས་ཅད་པའྱི་དོན་ཡང་གཞན་སོང་པར་གྲགས་པ་དག །དོན་

དམ་འགལ་འདུ་སྐོན་མེད་དུ་འདོད་པ་ལྟར་མྱིན་གྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་སེའྱི་རྒྱན་

ལས། དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་གྱུར་ན། །དོན་ཀུན་འཇུག་དང་། ཅེས་གསུངས་

པ་དང་། རྒྱུད་གཞན་དང་དཔའ་བར་འགྲོ་བའྱི་མདོ་ལས་ཀང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པའྱི་གཙུག་ཏོར་གྱིས་ཀང་གཟྱིགས་སོ་ཞེས་པ་དང་། འདྱི་ཉྱིད་ལས་ཀང་རྣ་བ་ས་

དང་ཁ་དང་མྱིག་དང་མགོ་སེ་ཐམས་ཅད་ནས་ནྱི་ཕག་དང་ཞབས། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་མྱིག་གྱིས་ཀང་ཤེས་བ་ཀུན་འཇལ་བ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལྟར་གང་ཞྱིག་ཀུན་གྱི་རྟེན་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཅྱིག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་ཀུན་ཏེ་དེའྱི་རྟེན་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མཚན་ཉྱིད་བདེན་

སོང་སེ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་བཤད་པའོ། །དེའྱི་རྟེན་གཉྱིས་པ་སོང་གཟུགས་ཀང་བུ་ག་

ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་ཉྱིད་དེ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ཡང་བྷ་ག་བཟང་མོ་སེ་དབང་

ཕྱུག་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱི་བདག་ཉྱིད་དང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པས་མཆོག་གྱི་བྷ་ག་སེ། དེའྱི་དོན་ཨ་ཙ་ལ་གརྦྷས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དང་། རྩ་རྒྱུད་

དང་། བརྟག་གཉྱིས་རྩ་བཤད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲུག་དང་སྒྱིབ་གཉྱིས་བཅོམ་

པ་ལ་བཤད་པ་སོགས་རྒྱས་པར་མདོར་བསྡུས་དང་པོར་བཤད་ཟྱིན་ལ། དེ་འད་བའྱི་

བྷ་ག་ཁོད་ལ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་འདུད་དེ་ཁོད་ལ་འདུད། ཅེས་ངོ་མཚར་བ་ལ་ལན་

གཉྱིས་སོས་སོ། །སེམས་དཔའ་ནྱི་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་རྒྱས་འགྲེལ་མཛད་པའྱི་ཆེ་བ་རྩ་རྒྱུད་དུ་མཛད་ཚུལ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ། ཆུ་སྐེས་

ནྱི་རྩ་འཁོར་"ལོ
1
་སོ་སོའྱི་ལྟེ་བའམ་སོང་གཟུགས་ཤེས་རབ་བོ། །ཐབས་ནྱི་ཁུ་རྡུལ་

དང་རླུང་ངམ་བདེ་ཆེན་ཏེ་སྔ་མ་རྟེན་ཨེ་ཡྱིག་གྱི་མཚོན་དོན་དང་ཕྱི་མ་བརྟེན་པ་ཝཾ་

གྱིས་མཚོན་པར་བརོད་པ་སེ་ཅེས་པ་ནས། པད་དཀར་ཆུ་སྐེས་འཛིན་རང་ཉྱིད། 

ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་རྣལ་འབོར་རྣམ་"པ་
2
བཞྱི་ནྱི་"དག་པ

3
་དང་ཆོས་དང་སྔགས་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༨བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༢བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༤ན༢ན།  ལྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༣བ༢ན།  ལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༤ན༤ན།  པ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༣བ༣ན།  -པ་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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"དབྱིབས
1
་རྣམས་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་ནྱི་གོ་བར་ཟད་དོ། །མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ་འདྱི་

ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་ཕྱིར་སྔོན་པཎྜྱི་ཏ་ཟླ་བ་མགོན་པོས་རྒྱ་དཔེ་བསྡུས་ནས་འབོ་ལོཙྪ་

བ་སོགས་ལ་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་བར་དུ་མ་བསན་ཅྱིང་ཕྱིས་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་པས་

བསན་ནོ། ཞེས་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་འབྱུང་ངོ་། །ཁོ་བོས་ནྱི་ནུས་པ་ཅྱི་ཡོད་པས་

ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་པར་བས་སོ། །

སྨྲས་པ། གང་གྱི་སྙྱིང་ལ་ཟབ་མོའྱི་ལམ། །མ་བསྒོམས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏོ་

ཞེས། །པད་དཀར་འཛིན་བཞྱིན་སྨྲ་བ་ཡྱི། །རྟགས་ལས་མཁས་རྣམས་རེས་

དཔོག་བེད། །ཡོད་ན་ཕན་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །མེད་པས་གནོད་པར་མྱི་འགྱུར་

བས། །མཆན་བུ་མཐའ་དག་མ་ནྱིང་གྱི །རྟགས་བཞྱིན་ཁོ་བོས་སྔ་ནས་རྱིག །གང་བོ་

ནམ་མཁའྱི་སྐེད་ཚལ་དུ། དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་སོང་ཅན། །འཇོ་སྒེག་གར་གྱིས་རོལ་

པ་ན། །འགྲོ་འདྱི་"དང་བ
2
་ཅྱི་ཡང་འཛིན། །བདག་བོ་ཤེས་བའྱི་ཕ་མཐའ་ལ། །འགྲན་

པར་མྱི་འོས་ཞེས་བསམས་ཀང་། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱི། །རྒྱུར་ཡང་

བཟོད་པ་ཉྱིད་མ་གྱུར། །

བཞྱི་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་

ཞུང་། ༢༦༤ན༤ན།  དག་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༣བ༣ནས་༤ན།  དགའ་བ

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༨བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༢བ༦ན།  དབྱྱིབས    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༤ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༣བ༤ན།  དབྱྱིངས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༤ན༡ན།  དང་བ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣ན༤ན།  དྭང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༤བ༡ན།  དྭངས་པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་མཆོག་

ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་བཤད་པ་སེ་

གསུམ་པའོ།།  །།

མདོར་བསྡུས་བཞྱི་པ་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་མདོར་བསྡུས།

"ཁོད
1
་ཞབས་ཐུགས་རེའྱི་ཟླ་བ་ནྱི། །སལ་བཟང་དེ་འབྱུང་རལ་པ་ལ། །བཀོད་

པས་ས་གསུམ་མཐའ་དག་གྱི །སྙྱིང་གྱི་མུན་སེལ་བ་མ་རྒྱལ། །བདེ་ཆེན་སྦང་

རྩྱིའྱི་དོག་པ་ལ། །སྲེད་པའྱི་བུང་བ་སྲོག་ལ་ཡང་། །ཕངས་པ་མེད་པར་བཅོམ་ལྡན་

གྱི། །"ཞལ་གྱི
2
་པདྨོར་བསམ་གཏན་བགྱིད། །རྒྱལ་བའྱི་ས་ཚོགས་ཐབས་མང་

མཛད་པའྱི་གྲངས། །ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བ། །ལེགས་སོན་མདོར་

བསྡུས་ལེགས་བྱིས་སྱིན་ལེགས་གང་། །ལེགས་བཤད་གསར་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་

མཛེས་པར་བ། །

བཞྱི་པ་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་

པར་བརོད་ཅྱིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། གཞུང་དངོས་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༤བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༤ན༣ན།  ཁྟོད    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣ན༦ན།  ཁྟོབས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༤བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༤ན༤ན།  ཞལ་གྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣བ༡ན།  ཞབས་ཀྱྱི
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ཀྱི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྱི་གེ་ལྔ། ཅེས་པ་ནས། ཨ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་

པ་གཡོན་གྱི་"བུག་པ
1
་དང་། ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་པ་གཡས་ཀྱི་

དབུགས་དང་ལ�་སོགས་ཀྱི་མཚོན་པའྱི་དབུ་མའྱི་དབུགས་ཀྱི་གྲངས་དང་དེ་མཁའ་

འགྲོ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་སྦར་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དགྲོལ་བར་བའོ། །མདོར་བསྡུས་

འདྱི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་གོང་མ་དག་གྱིས་མ་ཚང་བ་ཁ་སོང་བར་

བཞེད་ལ། དེ་ལེགས་ཏེ་ནང་ལེར་དབུ་མའྱི་དབུགས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་གསུངས་

པའྱི་ས་བོན་འཆད་པ་ནས་ལེ་དང་གྱི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ་ནང་ལ་སྦོར་བའྱི་བར་དུ་

གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། ཟབ་མོའྱི་ལམ་གྱིས་རང་རྒྱུད་འདུལ་བའྱི་རྱིམ་པ། ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་

གདུལ་བ་འདུལ་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ལམ་གྱི་གཞྱི་རླུང་དང་རྩ་བཤད་

པ་འཕོས་དང་བཅས་པ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ནང་གྱི་དབུགས་སོ་སོ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོའྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་

སྦར་བ། གཟས་འཛིན་དང་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ། དབུགས་དང་རྩའྱི་ཁད་པར་

གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབུགས་སོ་སོའྱི་ས་བོན་བཤད་པ། དེ་དང་

མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དབུ་མའྱི་དབུགས་ཀྱི་ས་བོན། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༣བ༣ནས་༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༦༥ན༢ན།  བུག་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༤བ༡ན།  དབུགས
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ཉྱིན་མཚན་གྱི་དབུགས་ཀྱི་ས་བོན། ཕྱིའྱི་ཆུ་ཚོད་ཕེད་དང་ནང་གྱི་དབུགས་ཕེད་

ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལ�་སོགས་དབངས་བརྒྱད་གང་དག་ཡུལ་དང་། ཅེས་པ་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ནས་བརྒྱ་རེ་བཞྱི་པའྱི་བར་ནྱི་ལུས་དང་ངག་

སེམས་ཀྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་སེ་བཅུ་

པའོ། །ལ�་སོགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྱིར་ཡུལ་ལྔ་ཡོན་ཏན་གྱི་ས་བོན་ལ�་

ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་དབངས་བརྒྱད་པོ་གང་དག་གྱི་དབངས་"ཨཱཾ
1
་གྱི་ཕེད་ཧཾ་ཡྱིག་

གྱིས་ནྱི་དམན་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡུལ་གྱི་ས་བོན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ས་བོན་དུ་

གྱུར་པ་སེ། ལ�་ནྱི་དྱི་སའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། ཞེས་པ་ནས། ཨ་ནྱི་སྒ་ནམ་མཁའྱི་

ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། ཞེས་སྦར་ཏེ་ཨཾ་ནྱི་སྙྱིང་སོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པ་ཁུ་

བའོ། །ཨཱཿ ནྱི་རྡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨཾ་ནྱི་མུན་པའྱི་སེ་ཡྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

དུ་གྱུར་པ་སེ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པོའོ། །གཞོམ་དུ་མེད་པ་ཕེད་ཀྱི་དབངས་ནྱི་ཧ་ཞེས་པ་

སྲོག་མེད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་སེ། ཅེས་པ་ནས། རོ་དང་མདའ་རྣམས་ཞེས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་

ལ། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་གང་ན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་བདེན་

པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་བཞྱིས་

བགོས་པས་ཐོབ་པ་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་སུ་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །ཐུང་ངུ་དེ་དག་

རྣམས་ཀང་དང་པོ་ལུག་ལས་སྐེས་པའྱི་བྱིས་པ་དེའྱི་དུས་སྦོར་ལ་མཚོན་པའྱི་དབང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༥བ༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༥ན༡ན།  ཨཱཾ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤ན༥ན།  ཨཾ
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དུ་བས་ནས་ཐོག་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་རྒྱུ་ཞྱིང་དེ་རོགས་ནས་གཡོན་གྱི་རྩ་ལ་རླུང་

རྒྱུ་བའྱི་དོན་དུ་མངོན་ཏེ། ནང་ལེར་རྩ་ཆད་ཀྱི་སབས་སུ་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་འཕོ་བའྱི་དབང་

དུ་མཚོན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་དག་དུས་སྦོར་འདྱི་དག་ཕྱིའྱི་ཉྱིན་མཚན་

དང་། མ་དང་བྱིས་པ་རང་གྱི་དུས་སྦོར་དུ་འདོད་པ་ལུགས་གསུམ་བྱུང་མོད་ཀྱི་ཕྱི་མ་

མྱིན་པ་ཅུང་ཟད་འོག་ཏུ་གསལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅྱིག་འདྱི་དག་མའྱི་དུས་སྦོར་བརྩྱི་བ་ཡྱིན་གྱི་བྱིས་པ་དང་སྤྱིར་ཞག་རེའྱི་

དུས་སྦོར་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡྱི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བར་རྱིག་

པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །"
1
འདྱིར་ལ�་ཡྱིག་གྱི་དབེ་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། "ལྱི

2
་

ལུ་ᾰ�་ལྱི་ལ་ལཾ་ལཿ ལཾ་ལ་ཞེས་སོགས་ལ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དགག་བཞག་མང་པོ་

འགོད་ཅྱིང་ཁ་ཅྱིག་འཆད་པ་པོའྱི་ངག་ལས་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ཙམ་དང་། གཞན་

དག་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཟེར་མོད་འདྱིར་སབས་སུ་བབ་པ་མདོར་བསྡུས་དགོད་པར་བ་སེ། 

དེ་ལ་ལ�་ཡྱིག་བརྒྱ་དང་ལྱི་ཨུ་རྱི་ཨཾ་ཨ་ཨཾ་ཨཿ ཨཾ་ལྱི་སེལ་མར་ལ�་ལ�་ཨུ་ལྱི་རྱི་ལྱི་ལྱི་

ཨ་ལྱི་ཨ་ལྱི་"ཨཿ
3
ལྱི་ཨཾ་ལྱི་ཞེས་པ་བཀོད་ནས་ཀ་ལཱ་པར་ལྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ལའོ་ཞེས་པས་

ལྱི་ཡྱིག་རྱིང་ཐུང་གཉྱིས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་དབངས་གང་བྱུང་ཡང་ལྱི་ཡྱིག་ལྟར་འགྱུར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༦ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༥བ༢ན།  * གཤམ་དུ་འདྱིའྱི་སྟོར་ལ་ཡྱི་གེ་མྱི་མཐུན་པ་མང་ཞྱིང་པར་
གཞྱི་བཞྱི་གར་ནྟོར་བའང་ཡྟོད་པ་འདྲ།

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༦ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༥བ༢ན།  ལྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༤བ༥ན།  ལ�

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༦ན༥ན།  ཨཿ     ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༥བ༣ན།  ཨཱཿ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བས་ལ་ཡྱིག་སྲོག་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ཡྱི་གེ་ཉམས་པ་ཡོད་ཅེས་པས་ལྱི་ཡྱིག་ཕྱི་མ་

བརྒྱད་ལར་འགྱུར་ཏེ། དབངས་ཕྱིས་ནས་སྲོག་ཏུ་བཅུག་པས་ལྱི་ལུ་ཞེས་པ་དགུར་

འགྱུར་རོ། །ལྱི་སོགས་བདུན་ལ་ཡྱི་གེ་"རངས
1
་པོ་བདུན་བདུན་ཕེད་མ་གཉྱིས་

གཉྱིས་ཏེ་དགུ་དགུའོ། །

དེ་བཞྱིན་ཨུ་ཡྱིག་གྱི་དབེ་བ་ནྱི་བསྒྱུར་གཞྱི་ཨུ་ཡྱིག་དགུ་དང་སྒྱུར་བེད་ཨུ་

ཡྱིག་བཞག་ལ། གཞན་སྔ་མ་ལྟ་བུར་བཀོད་དེ། མདོར། ཨུའྱི་ཡྱི་གེ་ཝའོ་ཞེས་ཨུ་

ཡྱིག་བདུན་པོ་ཝ་སྲོག་མེད་དུ་བསྒྱུར་ནས་སྲོག་དང་སྦར་བས་ཨུ་ཝླ�་སོགས་དང་དེ་

བཞྱིན་དུ་བསྒྱུར་གཞྱི་རྱི་ཡྱིག་དགུ་དང་། སྒྱུར་བེད་རྱི་མ་གཏོགས་པ་སྔ་མ་འད་བ་

བཀོད་དེ། མདོར། རྱིའྱི་ཡྱི་གེ་རའོ། ཞེས་པས་རྱི་ཡྱིག་བདུན་པོ་སྲོག་མེད་དུ་བསྒྱུར་

ནས་སྲོག་དང་སྦར་བས་རྱི་"རལ�
2
་སོགས་དང་། 

དེ་བཞྱིན་དུ་བསྒྱུར་གཞྱི་ཨྱི་ཡྱིག་དགུ་དང་། སྒྱུར་བེད་ཨྱི་མ་གཏོགས་སྔར་

བཞྱིན་བཀོད་དེ། མདོར། ཨའྱི་ཡྱི་གེ་འད་བ་མྱིན་པ་ལ་ཡང་སེ་ཕ་རོལ་གྱི་དབྱི་

བ་མྱིན་ནོ་ཞེས་པས་དབངས་ཕྱི་མ་རྣམས་ཡ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་སྲོག་ཏུ་བཅུག་

པས་ཨྱི་ཡྱི་སོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨ་ཡྱིག་དགུ་དང་། སྒྱུར་བེད་ཨ་ཡྱིག་མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༥བ༥ན།  རངས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༦བ༡ན།  རྱིང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༦ན།   སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༦བ༣ན།  རླ�    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༦ན༡ན།  རླྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཏོགས་པ་གཞན་སྔར་ལྟར་བཀོད་དེ། མདོར། ལྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་"ཨལོ
1
། །ཨུའྱི་ཡྱི་

གེ་ལ་ཨོའ།ོ །རྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་"ཨརོ
2
། །ཨྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ཨེའོ། ཞེས་པས་ལྱི་"ཨ

3
་དང་། 

ཨུ་ཨོ་དང་། རྱི་ཨར་དང་། “ཨྱི
4
་ཨེ་རུ་བསྒྱུར་ཨཾ་གྱི་རེས་སུ་ང་རོ་ཨཱ་ལ་བྱིན་པས་

ཨཱཾའོ། །ཕ་རོལ་ཡང་དབྱིའོ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལས་ཡྱི་གེ་ཉམས་པ་ཡོད་

དོ་ཞེས་པས་ཨ་ཡྱིག་གསུམ་“པོ
5
་རྟགས་ཀྱི་དོན་དུ་དབྱི་ཞྱིང་། ཡང་མདོར། མ་རེས་

སུ་ང་རོའ།ོ །

མཚུངས་པ་འད་བའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་རྱིང་པོའ།ོ ཞེས་པས་ཕྱི་མའྱི་ཨ་ཕྱིས་ཨ་རྱིང་

པོར་གྱུར་པ་ལ་མ་རེས་སུ་ང་རོར་བྱིན་པས་"ཨཾ
6
་རྱིང་པོར་འགྱུར་ཏེ་རེས་སུ་ང་

རོ་མ་ཡྱིག་གྱི་ཕེད་ཧ་ནྱི་སྲོག་མེད་དེ། ཨ་ཨལ་སོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨཾ་ཡྱིག་

དགུའྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་སྒྱུར་བེད་མ་གཏོགས་པ་བཀོད། དབངས་ཕ་རོལ་ཏུ་མཐོང་བས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༦བ༥ན།  ཨལྟོ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༡༥ན༦ན།  ཨལ་ལྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༦ན༣ན།  ཨའྟོ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༦བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༦ན༣ན།  ཨརྟོ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥ན༦ན།  ཨར་རྟོ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༦བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༦ན༣ན།  ཨ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥བ༡ན།  ཨལ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༦བ༦ན།  ཨྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༦ན༣ན།  ཨེ

5 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༦བ༦ན།  པྟོ   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༦ན༤ན།  པ

6 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༧ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༦ན༥ན།  ཨཾ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥བ༢ན།  ཨཱཾ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དབངས་དང་པོ་མ་གཏོགས་པ་མ་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་ནང་ལེར་ཡན་ལག་མཆོག་

ལས་མདུན་དུ་དབངས་ཀྱིས་འཁྱུད་པ་དག་ནྱི་མ་རུ་འགྱུར། ཞེས་པས་རེས་སུ་ང་

རོ་རྣམས་ཀྱིས་དབངས་སོ་སོ་མཐོང་བ་ལས་“ཨཾ
1
་ལྱི་སོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཨ་

དགུ་དང་། སྒྱུར་བེད་མ་གཏོགས་པ་བཅས་པ་བཀོད་ནས། མདོར་ན་མྱིན་པའྱི་ཕ་

རོལ་རའོ་ཞེས་པས་ཨ་ཡྱིག་རྱིང་ཐུང་གཉྱིས་བོར་བའྱི་ཕ་རོལ་གྱི་རྣམ་བཅད་བདུན་

པོས་ཕ་རོལ་དབངས་མཐོང་བ་ལས་རང་སྲོག་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ཡྱི་གེ་ཉམས་པ་

ཡོད་ཅེས་པས་ཨ་ཡྱིག་བདུན་པོ་ཕྱིས་ནས་སྲོག་ཏུ་སྦར་བས་ཨོཿ རླ�་རུ་སོགས་དང་

དེ་བཞྱིན་དུ་ཨཾ་ཡྱིག་གྱི་ཕེད་ཧ་ཡྱིག་སྲོག་མེད་ཕེད་ཆ་བདུན་དང་སྔར་མ་བགྲངས་

པའྱི་ལཱ་ཡྱིག་ལ་སོགས་ཕེད་ཆ་བདུན་པོ་མཚོན་པ་ཧ་ཡྱིག་བཅུ་དང་བཅས་པ་

བཀོད་ནས། ཨུ་ཎའྱི་ལས་དབངས་མེད་དབངས་དང་ཡང་དག་པར་སྦར་ཞེས་པས་

དབངས་ཕྱི་མ་རྣམས་སྔ་མའྱི་སྲོག་ཏུ་སོ་སོར་སྦར་བས། ཧ་ཧླ�་ཧུ་"ཧལ�
2
་ཧྱི་ཧ་ཧཾ་ཧཿ 

ཧྱི་ཧཱ། ཞེས་པ་སེ། འདྱིའྱི་ཧ་ཡྱིག་སྲོག་མེད་ནྱི་བསྒྱུར་ཆ་མཚོན་པ་དང་ཧྱི་ནྱི་ཕེད་

ཆ་མཚོན་པས་མྱི་བགྲང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་རྐང་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལྔ་བཅུ་"བ་
3
རྩ་དྲུག་

གོ །ཐུང་ངུ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རྱིང་པོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཅེས་པ་ནས། ཕན་ཚུན་དབེ་

བ་རྣམས་ཀྱིས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༥བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༦ན༦ན།  ཨཾ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༧ན༣ན།  ཨ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༧ན།  ཧླ�    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༦༧ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༦བ༣ན།  ��

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༡ན།  བ་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༦༧བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༦བ༤ན།  -བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཉྱིན་མོ་དང་མཚན་མོའྱི་དབུགས་ཀྱི་དབངས་གསུངས་པ། ཀ་

ལ་སོགས་པའྱི་ཡྱི་གེ་ཅེས་པ་སེ། ཁམས་ལེ་དང་ནང་ལེར། དུས་སྦོར་དང་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་

ཡྱི་གེ་གསུངས་ནས་དབུགས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་མ་གསུངས་པའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ཀ་ཙ་ཅེས་པ་

ནས། བ་སྤུ་དང་སྐྲའྱི་གྲངས་ཅྱི་སྙེད་པར་འགྱུར་རོའྱི་བར་ཡང་གོ་བར་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྒ་གཅན་གྱིས་མ་སྤད་པའྱི་མཇུག་"རྱིངས
1
་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་

ཕེད་བཤད་པ། ནང་དུ་མངལ་གྱི་དབུགས་ཕེད་ངོས་བཟུང་བ། གཞན་དེ་སྦོང་བེད་

ཀྱི་རྣལ་འབོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་བདུན་པོ་ཅེས་པ་ནས། གཞན་དུ་གནས་

ཞེས་པ་སེ་འདྱིར་སྒ་གཅན་གྱི་དུས་སྦོར་སོ་སོ་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ལྔའྱི་མཚན་

ཉྱིད་ཅེས་པ་ནས། ཁྱིམ་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབུས་ནས་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་

གདོང་"མཇུག
2
་སོ་སོར་མ་ཕེ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྒ་གཅན་གྱིས་ལོངས་སྤོད་

པར་བརོད་ཅྱིང་སོ་སོར་ཕེ་བ་ན་དེ་རྣམས་ལས་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་ཕེད་དོར་བའྱི་

བདུན་ནྱི་གདོང་གྱི་ལོངས་སྤོད་དོ། །ཆུ་ཚོད་ཕེད་ནྱི་གདོང་གྱིས་ལོངས་སྤོད་པར་

མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་ནྱི་སྒ་གཅན་ལོངས་སྤོད་དག་ལས་གཞན་མཇུག་"རྱིངས
3
་ཀྱི་ལོངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༦བ༦ན།  རྱིངས    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༧བ༣ན།  རྱིང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༧ན༡ན།  མཇུག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༧བ༥ན།  འཇུག

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༧བ༦ན།  རྱིངས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༧ན༣ན།  རྱིང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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སྤོད་དུ་གནས་པའོ། །གཞན་དག་གྱིས་བཤད་པ་རང་ལུགས་འདྱི་དང་འད་སེ་ཞྱིབ་

པར་མཁས་པ་དགའ་བེད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །ཁ་ཅྱིག་ཕེད་དང་བརྒྱད་ལོངས་སྤོད་

པ་སྤྱིར་བཏང་དང་བདུན་ལས་མྱི་སྤོད་པ་དམྱིགས་བསལ་ལོ། ཞེས་དང་། འདྱིར་

སྒ་གཅན་གྱི་དུས་སྦོར་སོ་སོ་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ལྔའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅེས་པ། གྱི་

ཇོ་དང་། རྨ་དང་། དཔང་འགྱུར་དུ་སྒ་གཅན་གྱི་ཟླ་བ་སོ་སོ་ལ་ཡུལ་ལྔའྱི་མཚན་ཉྱིད་

ཅེས་འབྱུང་བ་དོན་ལ་གནས་ཤྱིང་ཤོང་འགྱུར་འདྱི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པའོ། ཞེས་ཟེར་

ཞྱིང་དོན་ལ་གནས་ཚུལ་སྨྲ་བར་ནྱི་མྱི་བེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཕྱིའྱི་ཆུ་ཚོད་ཕེད་པོ་དེ་ནྱི་ནང་མངལ་དུ་རང་གྱི་ལུས་ལ་དབུགས་

ཕེད་དེ་མངལ་ནས་མ་སྐེས་པའྱི་བྱིས་པའྱི་ལྟེ་བ་དང་དཔྲལ་བ་དག་གྱི་དབུས་སུ་རྩ་

ཆགས་པ་ནས་བརྩྱིས་པའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་པ་ན་དབྱུག་པའྱི་རྣམ་པའོ། །དེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་

བྱུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་དབུགས་ཕེད་དུ་བརོད་དོ། །དབུགས་ཀྱི་གྲངས་ཀྱི་སབས་སུ་

འབྱུང་འཇུག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་དབུགས་སུ་འཇུག་པའྱི་དོན་གྱིས་སོ། །སྔགས་ཀྱི་དབེ་

བས་ནྱི་དབངས་"ཨཾ
1
་ཡྱིག་གྱི་ཕེད་ཧ་ཡྱིག་སྲོག་མེད་ཉྱིད་དོ། །དེ་ནྱི་ངེས་པར་མུན་

པ་ནས། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔའྱི་ཕྱིར་རོ། །མཁས་པ་དག་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་དྲུག་པ་

ལ་རྩ་ནང་དུ་རླུང་གྲུབ་ནས་མངོན་ཤེས་ཆ་འད་ཡོད་པས་ཟླ་བ་དྲུག་པ་ལ་ཞེས་ཤེས་

པར་བ་"ཞྱིང
2
་། དེ་ཡང་རྩ་ཆགས་ནས་བརྩམས་པའོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༨ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༧བ༡ན།  ཨཱཾ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦བ༥ན།  ཨཱྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༦བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༨ན༦ན།  ཞྱིང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༧བ༢ན།  དང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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མངལ་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔ་མ་ཕེད་ཟླ་བ་དྲུག་ནྱི་མུན་པ་དང་བཅས་སྲྱིད་པ་

གསུམ་པོ་མཐའ་དག་སོང་པ་གང་དུ་ཐྱིམ་པ། འཆྱི་བ་ན་དབུགས་ཕྱིར་སོང་ནས་ནང་

དུ་ལྡོག་པ་མེད་པས་ཕེད་དུ་བརོད་པའོ། །ཤྱི་བའྱི་མཐར་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་

ཁུ་རྡུལ་བོར་བ་སེ་གེས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གཉྱིད་ལོག་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་

འཛིན་པ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་བར་དུ་འཇུག་པར་བེད་དོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པ་རྨྱི་ལམ་

གྱི་གནས་སབས་ལྟ་བུའྱི་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་བཅས་པ་མངལ་

ཟླ་དྲུག་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་དབངས་ཕེད་ཀྱིས་མཚོན་པ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ལྟར་ན་ཧ་ཡྱིག་གྱི་

མཚོན་དོན་ནྱི་དབུགས་ཕེད་པ་གཉྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་སྙྱིང་ཁར་མུན་པའྱི་སེ་གཉྱིད་"མཐུག
1
་གྱི་གནས་

སབས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དེ་ནྱི་སྲོག་རྩོལ་སོགས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས་ཕུག་ནས་སྲོག་གྱི་

རླུང་བཀག་པ་ན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་གཅྱིག་པུ་ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོ་ལ་

གནས་པའྱི་གཏུམ་མོ་ལམ་གྱིས་སྦར་ནས་མུན་པ་དང་བལ་བར་འཇུག་སེ། མངལ་

གྱི་གནས་སབས་མངོན་ཤེས་འབྱུང་བ་དང་འད་བར་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ནྱི་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་སྐེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཉྱི་ཟླའྱི་བུ་ལོན་དང་རྣལ་འབོར་མ་སོ་དྲུག་སྦར་བ། རྩ་འཁོར་

སོ་སོའྱི་དབུགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོའྱི་ལྷ་རྣམས་སྦར་བ། ཉྱི་ཟླའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཆ་དང་གཙོ་བོའྱི་ཡུམ་ཚན་པ་གཉྱིས་སྦར་བ། གཟའ་དགུའྱི་ལོངས་སྤོད་དང་མཁའ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༧བ༥ན།  མཐུག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༨བ༣ན།  འཐུག



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འགྲོ་མ་རྣམས་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཉྱི་ཟླའྱི་བུ་ལོན་ངོས་བཟུང་བ། རྣལ་

འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་བསན་པ། དབུགས་དང་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་སྦར་བའྱི་དགོས་

པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱི་དག་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ལེ་དང་ནང་ལེར་ཟླ་བའྱི་དབུགས་

གསུངས་པའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །དེ་ནྱི་སྐེས་པའྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། ཆུ་ཚོད་

གཅྱིག་གྱིས་དམན་ནོ། ཞེས་པ་རགས་རྩྱིས་ཏེ་ཞྱིབ་པར་ཆུ་སྲང་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་

སོ། །དེ་ཡང་ནང་དུ་སྦར་ན་ཁུ་བ་སེ་ཟླ་བའྱི་"རྩའྱི་
1
རླུང་ཉམས་པའོ། །ཉྱི་མར་ལྷག་

གང་ཞེས་"པ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི
2
་ཚེས་ཞག་གྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་སེ་ཟླ་བའྱི་བུ་ལོན་ཉྱིས་འགྱུར་

གྱིས་དམན་པ་སེ། ནང་གྱི་ལེའུ་ལས་སྔར་བརོད་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ནྱི་རགས་པ་སེ་ཆ་

ཆུང་ཕེད་བཅས་བརྒྱ་བཅུ་གཉྱིས་སོ། །ཁབ་བདག་ཅེས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཁུ་

རྡུལ་གཉྱིས་ཏེ། ལུས་ཀྱི་རྩ་ཕལ་ཆེར་ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་མཆོག་གྱི་ཆ་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཟླ་བའྱི་ཆ་གཡོན་པའྱི་རླུང་ཉམས་པའམ་ཆད་ནས་དབུ་མར་རྒྱུ་

བའམ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་མ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་རྩ་གཡོན་པའྱི་ལོངས་སྤོད་ཉམས་

པའོ། །གཡས་གཡོན་གྱི་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་སུམ་ཆ་སུམ་ཆ་གཉྱིས་སུ་བས་པ་ནྱི་

ཤེས་རབ་ལ་"ཐབས
3
་ཉྱིས་འགྱུར་འོང་བའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་དབང་དུ་བས་ཞེས་ཟེར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༩ན༢ན།  རའྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༨ན༤ན།  -རའྱི་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༩ན༢ན།  པ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༨ན༤ན།  པའྱི་ཉྱི་མ་ནྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དགོས་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་ཕྱི་རོལ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་

པ། རྣལ་འབོར་མའྱི་ཀུན་སྤོད་རྩ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ཐུན་མཚམས་རྣལ་འབོར་མ་བཞྱིའྱི་ཀུན་སྤོད་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནྱི། འདྱི་

དག་ནྱི་ཡེ་ལེའྱི་མདོར་བསྡུས་དང་པོར་སོམ་པ་ཆུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པའྱི་

ཁ་སོང་ངོ་། །དེ་འདྱིར་ནྱི་ཐུན་མཚམས་བཞྱི་"ལ
1
་སེ་ཅེས་པ་ནས། ཉྱི་མ་འཆར་བའྱི་

དབེ་བ་དང་སྲོག་འབྱུང་བའྱི་དབེ་བས་སོ། ཞེས་པ་ལ་རྱིགས་ལྡན་མ་རོ་རེ་ཕག་མོ་ལ་

སོགས་པའྱི་"སྦོར་བ
2
་སེ་རྣལ་འབོར་ལ་ཐུན་བཞྱི་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དུས་སྦོར་ཕེད་

པ་ཉེར་བཞྱིའྱི་དབེ་བས་ཞེས་ཏེ། གཞན་རྣམས་འོག་ཏུ་བཤད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཐུན་མཚམས་བརྒྱད་དུས་སྦོར་"ཕེད་པ
3
་ཉེར་བཞྱི་རྣལ་འབོར་མ་

སོ་གཉྱིས་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནྱི། འདྱིར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གླྱིང་བཞྱི་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། 

སྲང་གྱི་དབེ་བས་ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། །སྲོག་སེ་ཉྱི་ཟླའྱི་བུ་ལོན་གྱི་རླུང་མཚམས་

སོགས་སུ་རྒྱུ་བའྱི་དབེ་བས་སྙྱིང་པོའྱི་རྣལ་འབོར་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་བཞྱི་

ཞུང་། ༢༣༨ན༦ན།  ཐབས    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༩ན༥ན།  ཐབ

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༨བ༢ན།  ལ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༩བ༡ན།  བ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༨བ༣ན།  སྦྱྟོར    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༩བ༡ན།  སྤྱྟོད་པ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༨བ༤ན།  ཕེད་པ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༩བ༢ན།  ཕེ་དང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་། དུར་ཁོད་ཀྱི་ཕོགས་དང་མཚམས་བཞྱིར་"ཁྭ
1
་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་

ནས་བཟུང་སེ་སྐུ་འཁོར་གྱི་ཕོགས་བཞྱིར་ཀརྐ་ཊ་དང་སེང་གེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་ཕེད་པ་

བཞྱིའྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་ལོའྱི་ཤུགས་མ་སོགས་དང་བུ་མོ་དང་སྲང་གྱི་ཐུན་ཕེད་པ་

བཞྱིས་མཚམས་བཞྱིར་ཤྱིན་ཏུ་དཔའ་མོ་སོགས་བཞྱི་སེ། ཕོ་ཉ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་

གྱི་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་སེ་དེ་རྣམས་ཀང་དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་མོའ།ོ །འདྱི་དག་"བདེ
2
་མཆོག་

བསོད་འགྲེལ་དུ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་རྣལ་འབོར་མ་དེ་དག་གྱི་མཆོད་པ་ཁུངས་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་པ་ནྱི། 

དེ་བཞྱིན་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལས་གསུངས་པ། དབུ་མ་མཆོག་གྱི་དབུགས་དང་ནྱི། 

ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་སེ། འདྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ནྱི་དབུ་མའྱི་དབུགས་

ཀྱི་དོན་དང་འོག་གྱི་བཤང་བ་དང་གཅྱི་བ་དང་སེང་གྱི་ཟླ་བ་དང་ཉྱི་མའྱི་རྩར་རླུང་

འགོག་པ་ནྱི་དྱིའྱི་ཆུ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་ཏེ་དེས་རྱིགས་ལྡན་མ་སེ་རོ་རེ་ཕག་མོ་ནྱི་

རྟག་ཏུ་མཆོད་པར་བ། ཅེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་དང་ནང་དུའོ། ཞེས་སོགས་འདྱི་དག་

ཀང་བསོད་འགྲེལ་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྱིད་ལས། དེ་ལ་སོ་སོར་མཆོག་

ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་"སོ་སོར་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་
3
བདེ་བའྱི་དབུགས་ནྱི་མཆོག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༩བ༤ན།  ཁྭ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༨བ༥ན།  ཁྲ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༩བ༥ན།  བདེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༩ན༡ན།  དང

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༠ན༢ན།  སྟོ་སྟོར་མཆྟོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༩ན༤ན།  -སྟོ་སྟོར་མཆྟོག་ཏུ་
མྱི་འགྱུར་བའྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སེ་དབུ་མ་མཆོག་གྱི་དབུགས་ཞེས་པའོ། །དེ་ནས་དབུ་མ་མཆོག་གྱི་དབུགས་དག་

ནྱི། །དྱི་ཡྱི་ཆུ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིས། ཞེས་པ་ལ་དྱི་ཞེས་པ་འདྱིར་དྱི་ཞེས་པ་རྣམ་པར་

སང་མཛད་ཟླ་བའྱི་དབུགས་རབ་ཏུ་འབབ་པ་"སེང
1
་འོག་དང་སེང་དུ་ལ་ལ་ནའོ། །ཆུ་

"སྐེས་པ
2
་མྱི་བསྐོད་པ་དང་ཉྱི་མའྱི་དབུགས་རབ་ཏུ་འབབ་པ་སེ་འོག་དང་སེང་དུ་ར་

ས་ནའོ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་དེ་ལ་བལྟ་བར་བ་ལ། སྲོག་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བའྱི་མཆོད་པ་ལ་ནྱི་ཉེར་སྤོད་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་གཞན་

དང་ཐུན་མོང་བ་གཡོ་བའྱི་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། ནང་གྱི་མཆོད་པ་ནྱི་

བཤད་མ་ཐག་པའོ། །དེ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་མཆོད་པ་སྔ་མས་མཆོད་པ་ནྱི་

ཕྱི་མཆོད། མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་དང་སྦར་བའྱི་རླུང་རྣམས་རྩ་སོ་སོར་འགགས་པ་

ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ནྱི་ནང་གྱི་མཆོད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ལྟེ་བའྱི་རྩ་འཁོར་བཞྱིའྱི་རླུང་དང་སྙྱིང་པོའྱི་རྣལ་འབོར་མ་བཞྱི་

སྦོར་བ། ཁའྱི་སྒོ་སོགས་བརྒྱད་ཀྱི་རླུང་དང་ཁྭ་གདོང་མ་སོགས་སྦར་བ། སྙྱིང་མགྲྱིན་

དཔྲལ་བའྱི་རྩ་བརྒྱད་"ཚན
3
་གསུམ་གྱི་རླུང་དང་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་ལྷ་བརྒྱད་ཚན་

གསུམ་སྦར་བ། རླུང་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་ས་བོན་བཤད་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༠ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༣༩ན༥ན།  སེང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨བ༣ན།  སེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༠ན༣ན།  སྐེས་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༩ན༥ན།  སྐེས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༨བ༣ན།  ཞེས་པ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩ན༡ན།  ཚན    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༧༠བ༡ན།  ཚད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༩བ༢ན།  མཚན



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་ལྟེ་བའྱི་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ། ཅེས་པ་ནས། བང་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྱིད་ཀྱི་གདན་ནོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་དག །རོ་རེ་གདན་བཞྱིར། བདག་གདན། 

གཞན་གདན། གསང་གདན། སྦོར་གདན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཏེ། ཐབས་

ཤེས་རབ་འདུས་པ་དབེར་མེད་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་མྱིག་ཤེས་

བདག་གདན། གཟུགས་གཞན་གདན། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་འཛིན་པ་སྦོར་གདན། 

དེ་རྱིག་གཅྱིག་མོང་བ་གསང་གདན་ཏེ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་གདན་བཞྱིར་སྦོར་བ་

གཅྱིག་གོ །ཞེས་གསུངས་"ལ
1
། བསོད་འགྲེལ་དུ། རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀང་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བས་བདག་གྱི་གདན་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་བདག་གྱི་གདན་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། གཞན་གྱི་

གདན་དུ་"
2
ཐྱིམ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ནའྱི་གདན་དུ་དབང་"དུ་

3
བེད་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་

དོན་དུ་བདག་པོ་ཉྱིད་དོ། །གཞན་གྱི་དོན་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། ཞེས་སོགས་རྒྱས་

པར་གསུངས་ཏེ། དོན་ནྱི་ཉྱི་མས་གླྱིང་བཞྱིར་བ་བ་ཅྱིག་ཅར་བེད་པ་ལྟར་མཁའ་འགྲོ་

མས་ཤར་གྱི་འདབ་མ་བདག་གྱི་དོན་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། ལྷོའྱི་འདབ་མ་གཞན་

གྱི་གདན་དུ་ཐྱིམ་པ་དང་། ནུབ་ཀྱི་འདབ་མ་སྔགས་ཀྱི་དོན་དུ་དབང་བེད་པ་དང་། 

བང་གྱི་འདབ་མ་དེ་ཁོ་ནའྱི་གདན་དུ་བདག་པོ་ཉྱིད་དུ་འཇོག་པ་སེ་དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༠བ༤ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༩བ༥ན།  པ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༠བ༤ན།  -མྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༩བ༦ན།  +མྱི་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༠ན༡ན།  དུ་    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༠བ༥ན།  -དུ་
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ལ་ཡང་སྦར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཁའྱི་སྒོ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། མྱིག་གཡོན་པ་ནྱི་ལྷག་མ་སེ་

མེར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། བསོད་འགྲེལ་དུ་རྣ་བ་གཡས་དང་མྱིག་གཡས་ཀྱི་

དུར་ཁོད་འདྱི་ལས་ཟློག་པ་ནྱི་གདམ་ང་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་ཁ་ཅྱིག་གོ ། 

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་སྙྱིང་ཁའྱི་འཁོར་ལོ་ཅེས་པ་ནས། མེར་གླང་པོ་ཆེའྱི་

ལྕེ་ནྱི་མཱ་མ་ཝ་ཀའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མགྲྱིན་པའྱི་འཁོར་ལོའྱི་

ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་རྩ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལས་ནྱི་ཤར་གྱི་རྩ་ཀ་མ་རུ་པ་ལྷོའྱི་རྩ་ཨོ་ཏེ་

དང་གཉྱིས་ནྱི་ཞྱིང་དང་། ནུབ་ཀྱི་རྩ་ཏྱི་ཤ་ཀུ་ནྱི་དང་བང་གྱི་རྩ་ཀོ་ས་ལ་གཉྱིས་ནྱི་ཉེ་

བའྱི་ཞྱིང་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མཚམས་རྣམས་སུ་དབང་ལྡན་གྱི་རྩ་ཀ་ལྱིང་ཀ་དང་རླུང་

གྱི་རྩ་ལཾ་པ་ཀ་གཉྱིས་ཚན་དོ་ཧ་དང་། བདེན་བལ་གྱི་རྩ་ཀན་"ཅྱི
1
་དང་མེ་མཚམས་

ཀྱི་རྩ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་གཉྱིས་ནྱི་ཉེ་བའྱི་ཚན་དོ་ཧའྱི་མྱིང་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་

བཞྱིན་དུ་དཔྲལ་བའྱི་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་ཡང་རྩ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནྱི་ཤར་གྱི་རྩ་པྲེ་ཏ་

པུ་རྱི་དང་ལྷོའྱི་རྩ་གྲ�་ཧ་དེ་བ་གཉྱིས་ནྱི་འདུས་པ་དང་། ནུབ་ཀྱི་རྩ་སླཽ་རཥྚ་དང་བང་

གྱི་རྩ་སུ་ཝར་དྭྱི་པ་གཉྱིས་ནྱི་ཉེ་བའྱི་འདུས་པའྱི་མཚམས་རྣམས་སོ། །དབང་ལྡན་

གྱི་རྩ་ན་ག་ར་དང་རླུང་གྱི་རྩ་སྱིནྡྷུ་ར་གཉྱིས་ནྱི་དུར་ཁོད་དང་། བདེན་བལ་གྱི་རྩ་"མ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༠ན༦ན།  ཅྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༡༩བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༡ན༤ན།  ཙི
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རོ
1
་དང་མེ་མཚམས་ཀྱི་རྩ་ཀུ་"མུ

2
་ཏ་གཉྱིས་ནྱི་ཉེ་བའྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་མྱིང་རྣམས་ཀྱིས་

རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་ངེས་པའོ། །ཉེ་བའྱི་འདུས་པའྱི་རེས་སུ་

དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་ཞེས་འགྱུར་གཞན་དུ་འབྱུང་ངོ་། །

བཞྱི་པ་ནྱི་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ས་བོན་ནྱི་མཐར་གནས་པ། ཅེས་པ་ནས། ཨཾ་ཨཿ ནྱི་

བང་དང་ལྷོ་རུ་སེ། ཕོགས་རྣམས་གཡས་སོར་དང་མཚམས་རྣམས་གཡོན་སོར་

ཡྱིན་ཞྱིང་གཙོ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལའོ། །

གཉྱིས་པ་དབུགས་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སྦར་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་

དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་དབུགས་དང་རྣལ་འབོར་མ་སྦོར་ཏེ་

གསུངས་པ། རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་སྦོར་བ་ལས། ཞེས་སོགས་ལ་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་

ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་དོན་དུ་མ་དང་སྦར་ཏེ་ཆོས་ཉྱིད་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀྱི་བོ་གཉྱིས་

དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་གཉྱིས་དང་། ཐྱིག་ལེ་དང་ཚེག་

དག་གཉྱིས་དང་། དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་དང་། གནས་སབས་

དང་པོ་གསུམ་དང་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་གཉྱིས་དང་། ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་

གསུམ་དང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའོ། །འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ཐྱིག་ལེ་

དང་ཚེག་དག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ཁུ་རྡུལ་གྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ས་བོན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༡ན༦ན།  མ་རྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༠བ༢ན།  ཀ་མ་རུ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༡༩བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༡ན༦ན།  མུ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༠བ༢ན།  ལུ
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ནྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྦོར་བ་ཡྱིས་གཟུང་སེ་གནས་སོ། །

རྣམ་ཤེས་གང་ཞེ་ན། ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལྟེ་བ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ཁ་

སྦོར་གྱི་དབུས་ན་གནས་པའྱི་སེམས་སོ། །དེ་ཁད་ཆོས་གང་དང་ལྡན་པ་ནྱི་སྲོག་

སེ་རླུང་གང་གྱིས་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱི་ས་བོན་འཛིན་པ་དེ་ཡྱིས་འབལ་མེད་

དུ་བཅྱིངས་པའོ། །དཔེར་ན་དར་གྱི་སྲྱིན་བུ་བདག་ཉྱིད་ལས་སྐེས་པའྱི་ཁུ་ཆུ་རྣམས་

ཀྱིས་དར་གྱི་སྲྱིན་བུ་རང་ཉྱིད་བཅྱིངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ནྱི་བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་

ཁམས་དཀར་དམར་ཕ་བའྱི་རླུང་སེམས་ཏེ་ཆོས་བཞྱི་ལྡན་དུ་བསན་ཏེ། དེས་ཁམས་

དང་རླུང་སེམས་རགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྩ་བ་བེད་པར་ཤེས་པའྱི་དོན་དུ་སེ་

ཐྱིག་ལེ་གཞན་གསུམ་གྱི་རྩ་བའོ། །སེམས་དཔའ་དེའྱི་ངོ་བོ་འོག་ཉྱིད་དུ་འཆད་ལ། 

དེས་གཞྱིའྱི་ཉྱི་ཟླའྱི་རླུང་ལ་ཡེ་ཤེས་སུ་བས་པ་དང་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་ས་བོན་

འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་དེ་ཉྱིད་དང་དེའྱི་རྟེན་ཐྱིག་ལེ་གཉྱིས་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བེད་

དེ་སེམས་དེ་ཉྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །

བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་རྒྱས་པར་འཆད་ཅྱིང་རླུང་སེམས་གཉྱིས་ཀ་གཙོ་བོར་མྱི་

འཆད་པ་ནྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་བ་སོན་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བས་ཤྱིང་གཙོ་བོ་སྙྱིང་ཁའྱི་

ཐྱིག་ལེ་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་མེད་ལྟ་བུར་ནྱི་གཞྱི་དུས་ཀྱི་སད་རྨྱི་གཉྱིད་"མཐུག
1
་

བཞྱིའྱི་ས་བོན་དང་"ལས
2
་དང་འབས་བུའྱི་རོ་རེ་བཞྱི་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་འཛིན་པའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༤ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༠བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༡ན༥ན།  མཐུག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༢ན༤ན།  འཐུག

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༤ན༤ན།  ལས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཕྱིར་རླུང་སེམས་ཕ་བ་གཅྱིག་ལ་ཐྱིག་ལེ་བཞྱིའྱི་ཐ་སྙད་འཇོག་པ་འད་སེ། ཁམས་

རགས་པ་གཟུང་བའྱི་དུས་སུ་ནྱི་ལུས་དབང་གྱིས་ལུས་ལ་ཁབ་པ་ལྟར་ཐྱིག་ལེ་

བཞྱི་དངོས་ལ་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཁམས་དྲུག་ལྡན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནྱི་གནས་

བཞྱི་ཆར་ན་ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་དངོས་སུ་ཚང་བར་ཡོད་པར་མ་ངེས་ཏེ། དཔེར་

ན་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོའྱི་གནས་སྤྱི་བོ་ཡྱིན་ཀང་དེ་དེར་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་བཞྱིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་བཞྱི་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས་སད་པ་དང་རྨྱི་ལམ་དང་གཉྱིད་

ལོག་པའྱི་གནས་སབས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབེ་བ་ལས་ཐྱིག་ལེ་ཆོས་བཞྱི་

ལྡན་དུ་སྲོག་ཆགས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཞལ་ལམ་སྒོའམ་རྩེ་

མོ་གསུམ་སེ་སེམས་ཞེས་པས་ཕ་བའྱི་རླུང་གྱིས་བཅྱིངས་པ་ཡང་འཛིན་ནོ། །རྭ་དང་

འགྱུར་མངས་ལས། རྣམ་གསུམ་རྣམ་ཤེས་དབེ་བ་ལས། ཞེས་"བཏོན
1
་པ་ལྟར་ཏེ་

སྒོའྱི་སད་དོད་ཀཱོ་ཊྱི་གདོང་དང་རྩེ་མོ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྩེ་མོར་བས་ནས་རྩ་འཁོར་

སོ་སོའྱི་རྩེ་མོ་སེ་ལྟེ་བ་དང་སྦར་རོ། །བཞྱི་པའྱི་དུས་ལས་ཞལ་ཏེ་རྩེ་མོ་བཞྱི་པ་ལྟེ་

བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིའོ། །དེ་བཞྱིན་རྣམ་ཤེས་སྦོར་བ་ཡྱིས། ཞེས་པ་ནས། ཞལ་དྲུག་པ་ཞེས་

པའྱི་བར་ནྱི་ཡུལ་ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལྔའྱི་དབང་ཤེས་དང་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་སྒོ་

སེ་རགས་པའྱི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་དང་སྦར་དགོས་པར་མངོན་ཏེ། མཁས་པ་དག་གྱིས་

ཀང་། བཞྱི་དང་ལྔ་གཉྱིས་རྱིགས་བདག་གྱི་རྒྱས་གདབ་བམ་ཡང་ན་དབང་ཤེས་ལྔ་

ཡྱིད་ཤེས་ཡུལ་དང་སྦོར་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཞང་ཞུང་། ༢༧༢ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༡ན༦ན།  ལམ

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༤ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༡ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༢བ༢ན།  བཏྟོན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༡བ༣ན།  བསན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕ་བའྱི་སེམས་དེ་ནྱི་དམྱིགས་རྣམ་འཛིན་པའྱི་སེམས་མྱིན་ཡང་སེམས་སུ་

གཟུང་བར་བ་སེ། དེ་དང་ཕ་བའྱི་རླུང་དབེར་མེད་པ་ནྱི་ཁམས་དྲུག་རོགས་པར་ལྡན་

པའྱི་ལྟེ་བའྱི་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་དབུས་ན་གནས་ཤྱིང་དེ་ཡང་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་དང་ཚེག་དག་

སེ་རྡུལ་གཉྱིས་སོ། །དེ་དག་ཁ་སྦོར་བའྱི་གོང་བུ་ལ་མྱི་འཕོ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའྱི་

ས་བོན་རྣམ་ཤེས་ཕ་བ་དེས་གཟུང་བའྱི་སྦོར་བ་ཡྱི་རྒྱུ་དང་ལམ་བསྒོམས་པའྱི་མཐུ་

ལས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ནྱི་སྒྲུབ་པ་པོའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་པར་

གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཉྱི་ཟླའྱི་སྲོག་ཐུར་རྒྱུ་བའྱི་དབེ་བས་ཐུན་མཚམས་གང་ཞེས་

པ་ནས། ཟད་པར་བེད་པ་རྣམས་སོ། །དེའྱི་ཕྱིར་རྣལ་འབོར་མ་དེ་དག་རྩ་དང་རླུང་

དེ་དག་གྱི་ངོ་བོར་མོས་ནས་བསྒོམས་པས་རྩ་དེ་རྣམས་སྲོག་ཏུ་གནས་པ་དགག་

པར་བའོ་ཞེས་པ་སེ་ལས་རླུང་འགགས་པ་ལས་འབས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐོབ་པ་

ནྱི་ངེས་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་རྣམ་ཤེས་ཞེས་པ་རྣམས་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་འཆད་པ་

དང་། གཞན་དག །ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཞལ་གསུམ་གྱི་སེམས་དང་ཞེས་སོགས་

སྨྲ་མོད། མྱི་རྱིགས་པར་གོ་སའོ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་རྣམ་པར་གནས། ཞེས་པ་ལ་

ཙ་མྱིས། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟེན་བེད་པའྱི། ཞེས་འདོན་ཟེར་བ་ལྟར་ན་རྟེན་ཏེ་རྒྱུ་

བེད་པས་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བའོ། ཞེས་བས་ན་སབས་དང་འབེལ་ལོ། །རྩ་

རྒྱུད་འདྱི་དག་ལ་བ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བཤད་པ་ཡྱིད་ཆེས་སུ་རུང་བ་མྱི་

སང་ཞྱིང་འགྲེལ་པ་མཁན་པོས་བཤད་པ་མ་མཛད་ལ། མངོན་ཤེས་མེད་པས་རྒྱུད་

དོན་རང་སོབས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་ཡང་བཀག་པས་འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་སྒོ་

ཙམ་ཡྱིན་ལ་གཞན་དག་གྱི་བཤད་པ་ནྱི་མ་བཀོད་དོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་དག་ནང་ལེར་རྩ་ལྷ་ལ་སྦར་བའྱི་སབས་ཀྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ད་ནྱི་

གསང་བའྱི་རྩ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། གསང་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའྱི་བར་

ལ། གསང་བའྱི་རྩ་སོ་གཉྱིས་ལྟེ་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་། དགེས་རོར་ལས་གསུངས་

པའྱི་རྩ་སོ་གཉྱིས་ཁབ་བེད་གཙོ་བོ་དང་སོ་གསུམ་ནྱི་ཧེ་རུ་ཀ་ལྷ་སོ་གསུམ་དང་

འདུས་པ་ལྷ་སོ་གསུམ་མ་དང་སྦར་ཏེ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཕྱིན་ཆད་ལ་ལྷ་སོ་གསུམ་

མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོད་ཀང་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་རྩ་དང་རླུང་དང་སྦང་བ་སྦོང་བེད་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པའོ། །དེའྱི་ཉྱིས་འགྱུར་ནྱི་སྤྲུལ་པའྱི་འཁོར་

ལོ་ཅེས་པ་ནས། གསུང་སྤོས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་པ་རྣམས་ལ་ལྟེ་བའྱི་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

བཞྱི་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་རེ་བཞྱི་དང་སྙྱིང་ཁ་ནྱི་འགྲེལ་ཆེན་ཉྱིད་དུ་གསལ་ལ། 

དཔྲལ་བའྱི་བཅུ་དྲུག་ནྱི་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་རྒྱས་འདེབས་དང་བཅུ་དྲུག་དང་

ཚིགས་ཀྱི་རྩ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་རླུང་རྟེན་བརྟེན་པ་རྣལ་འབོར་མ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་དང་རྩ་སོང་ཕག་དོན་གཉྱིས་རླུང་དང་བཅས་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་ལྷ་དང་རྟེན་བརྟེན་པར་

སྦོར་བ་ནྱི་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་མ་བཤད་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་ལ་སྦོར་བ་ནྱི་

དཀའ་བར་སང་ངོ་། །གཙུག་ཏོར་གྱི་རྩ་ལྔ་ནྱི་མ་ཧཱ་མ་ཡ་ལྷ་ལྔ་མ་དང་སྦར་ཏེ་དེ་དག་

ཅྱི་རྱིགས་པར་སྔ་མ་དག་ཀང་འཆད་དོ། །མཁས་པ་དག །སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་ཡང་

དག་པར་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་པ་ལ་འདུས་པར་ཁག་དང་ཁུ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འདྱིར་འབྱུང་བ་སྔ་མ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་དང་ཕྱི་མ་ཆ་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་ལ། ཟླ་ཉྱིའྱི་འཆྱི་ལྟས་ཀྱི་སབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྲོག་ཐུར་རྒྱུ་བ་

དང་ཟླ་ཉྱིའྱི་བུ་ལོན་གྱི་དབུགས་རྒྱུ་བ་གནད་གཅྱིག་པའྱི་སབས་ཀང་མང་དུ་ཡོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དོ། །རྩ་དང་ལྷ་རྟེན་བརྟེན་པར་སྦོར་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྲོག་ཐུར་རྒྱུ་བ་བཀོད་པ་ནྱི་རྩ་

དེ་དག་དང་དེ་ནས་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་གཉྱིས་ཀ་དང་རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་མྱིང་དང་མྱིང་

ཅན་དུ་སྦོར་བའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ཅྱིང་དེས་ཀང་ལྷ་དེ་རྣམས་བསྒོམས་པས་རྩ་དེ་རྣམས་

སྦོང་བའྱི་ཆེད་དོ། །གཞྱི་དུས་སུ་རྩ་འགའ་ཞྱིག་ལ་དངོས་སུ་རླུང་མྱི་རྒྱུ་ཡང་ཐོབ་ཐང་

བརྩྱིས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། མཐའ་དཔད་པ་དང་། ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་གཞུང་སྔ་

མ་འདྱི་ལ་མཁས་པ་དག་གྱིས་ཟླ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་སྒྱིབ་པ་དང་བལ་མ་བལ་གཉྱིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་སུ་བསན་པ་ཞེས་པའྱི་ས་"གཅོད
1
་བཀོད་

ནས་ཞག་རེ་བཞྱི་ལ་ཕྱི་རུ་ཞག་གཅྱིག་ཆད་པ་དང་ནང་དུ་ཟླ་བའྱི་ཆ་ཉམས་པའྱི་

ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་དེ་ཉྱིད་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཉམས་པ་བས་ནས་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་

སྔ་མ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་ཕྱི་མ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཤེས་

རབ་ཆེན་མོ་ཤེར་ཕྱིན་མ་ལ་བཤད་དོ། །གཞན་དག་ལྟེ་བའྱི་རྩ་རེ་བཞྱིའྱི་མཐར་ཟླ་བ་

ཐུར་རྒྱུའྱི་ཆ་ཉམས་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་དུང་ཅན་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་མ་ཉམས་པ་

ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་མའོ། ཞེས་སྨྲའོ། །

ཡང་གཞན་དག །ཟླ་བའྱི་ཆ་ཉམས་པ་ཀུན་རོབ་གློ་བུར་དྱི་མའྱི་སྦུབས་དང་། མ་

ཉམས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྙྱིང་པོའ་ོཞེས་ཟེར་ལ། དེའྱི་རེས་

འབང་དག་གྱིས་ཀང་ལུགས་དེ་དག་ཀུན་བསྲེས་པའྱི་ཉོག་ཉོག་པོ་འགའ་ཞྱིག་བཀོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༥ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༤ན༢ན།  བཅྟོད    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༣ན༣ན།  བཅད



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མོད་འདྱིར་མ་བྱིས་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཚན་

པ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་བཤད་པས་འཆད་པོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་

ཀང་གོ་བར་དཀའ་བ་བས་སང་ཞྱིང་། རང་ལུགས་ནྱི་གཞུང་ཚན་གཉྱིས་སོ་སོར་ཕེ་

སེ་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཟླ་བའྱི་ཆ་ཉམས་མ་ཉམས་གཉྱིས་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་

ཤེར་ཕྱིན་མ་གཉྱིས་དང་སྦར་བ། ཉྱི་མའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་བརྒྱད་དུ་བ་མ་སོགས་

བརྒྱད་དང་སྦར་བ། དེས་ལྷ་གཞན་གྱི་ཕྱི་ནང་སྦར་ཚུལ་མཚོན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་འདྱི་དག་ལེའུ་དང་པོ་གཉྱིས་སུ་དབུགས་ཀྱི་"ཆད
1
་ཆ་གསུངས་པའྱི་

ཁ་སོང་སེ། ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཕག་རྒྱ་གཉྱིས་ནང་དང་སྦར་བ་གསུངས་

པ། རྱིག་བེད་དུས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྱིར་རྱིག་བེད་དུས་ཞེས་པ་ནྱི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་ཞག་གཅྱིག་ཆད་པའོ། །ནང་དུ་ལྟེ་བའྱི་རྩ་རེ་བཞྱི་པོ་དེའྱི་མཐར་འཁོར་བ་པ་

རྣམས་ཀྱི་ཟླ་བའྱི་ཆ་ཉམས་པ་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རྒྱུ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཆོས་མྱི་

མཐུན་པས་ལམ་དུས་སུ་ཟླ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་སྒོམ་སོབས་ཀྱིས་འགགས་པ་ནྱི་

མྱི་ཉམས་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ནྱི་རོ་རྐང་ལ་བརྒྱུས་པའྱི་དབུགས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་རླུང་གཞྱི་དུས་སུ་རྒྱུ་བ་དང་ལམ་དུས་སུ་གནས་པ་སེ། ལྟེ་བའྱི་རྩ་རེ་བཞྱིའྱི་

དབུགས་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞྱི་རྣམས་ཀྱི་ཐ་མ་གཞྱི་དུས་ཀྱི་དབུགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཟླ་

བའྱི་ཆ་ཉམས་པ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གྱིས་སྲྱིད་གསུམ་སྐེད་པར་མཛད་མ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༥བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༣ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༣བ༢ན།  ཆད    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༤བ༢ན།  ཚད
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མཁའ་འགྲོ་མ་ནྱི་ས་ཚོགས་གཟུགས་རྟེན་བརྟེན་པའོ། །ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་དམན་པ་

སེ་མ་ཉམས་པ་གང་དེ་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཤེར་ཕྱིན་མ་དང་

རྟེན་བརྟེན་པའོ། །གཅྱིག་ཟླ་བའྱི་ཆ་ཉམས་པ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སེ་འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཅན་

མ་སེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞེས་པ་ནས། མོའ་ོདེ་ནྱི་སྔར་རླུང་དང་སྦར་ཏེ་མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་

ཏོ། །གཉྱིས་པ་ཟླ་བའྱི་ཆ་མ་ཉམས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་འགགས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆེན་མོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་

དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་དང་བལ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་སངས་

རྒྱས་སྤྲུལ་པ་ས་ཚོགས་སོན་པས་སྒྱུ་འཕྲུལ་འཁྲུལ་སང་གྱི་སྤོས་པ་ཞྱི་བ་ཆེན་མོ། 

འཁོར་བའྱི་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པ་ཉམས་པར་བེད་མ་སེ་དེ་ནྱི་ཟག་པ་མེད་པ་ཤེར་ཕྱིན་

མ་དང་རྟེན་བརྟེན་པའྱི་དབེ་བས་ཐུར་སེལ་ལ་གནས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གང་ཞྱིག་ཉྱི་མ་ལ་གནས། ཞེས་པ་ནས། གནས་སོ་ཞེས་པ་ནྱི་

བཏགས་པའོ་ཞེས་པ་དུ་བ་མ་སོགས་བརྒྱད་དང་རྟེན་བརྟེན་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྷག་

མ་སྔར་བརོད་པའྱི། ཅེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་གཟའ་དགུའྱི་ལོངས་སྤོད་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སྦར་བ་ལ་

གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱི་དག་ནང་ལེར་

གཟའྱི་རྐང་པ་དང་རྒྱུ་སར་གྱི་རྐང་པ་དབུ་མའྱི་དབུགས་དང་སྦར་བའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ད་

ནྱི་གཟའ་དགུའྱི་ལོངས་སྤོད་དང་སྦར་བ་ཉྱིད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་གསུངས་པ། 

སེན་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། འདྱིར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་རབ་ཏུ་

རྒྱུ་བས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཉྱི་མའྱི་དུས་དྲུག་གྱི་དུས་གཅྱིག་རོགས་སོ། །ནང་དུ་དུས་
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སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་སྲོག་གྱི་དུས་སྦོར་གཅྱིག་རོགས་སོ། །སྲོག་སེ་རླུང་གྱི་དུས་སྦོར་

དེ་རོགས་ཚུལ་ཡང་གཡོན་དང་གཡས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་གཉྱིས་འབབ་པ་ཡྱིས་

རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་བསྐེད་པ་དང་སྡུད་པའྱི་དབེ་བས་སོ། །ཕྱི་ནང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་

གཉྱིས་པོ་དེས་ན་གཟའ་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་དང་མཁའ་

འགྲོ་མ་རྣམས་སྦར་རོ། །དུས་ལ་སེན་པ་ཞེས་པ་ནས། །དེ་རྣམས་ཀང་མཁའ་འགྲོ་

མའོ། ཞེས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་དགུ་ནྱི་རགས་པ་སེ་ཞྱིབ་མོར་ན་རྒྱུ་སར་གྱི་ཆུ་ཚོད་ལ་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་ཐོབ་པ་དུས་རོ་ཕོགས་"ཀྱིས
1
་ཐོབ་པ་ཆུ་སྲང་དགུ་དབུགས་སོང་

འདོད་ཆ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར་ཏེ་ཡར་དྱིལ་བས་ཆུ་ཚོད་དགུ། 

ཆུ་སྲང་གཅྱིག །དབུགས་གསུམ། འདོད་ཆ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་འོང་ངོ་། །

དེ་བཞྱིན་དུ་སྒ་གཅན་གྱི་ཞེས་པ་ནས། བཅོ་ལྔའོ། ཞེས་པ་ནྱི་གདོང་མཇུག་

གཉྱིས་ཀའྱི་ལོངས་སྤོད་རགས་པ་སེ་ཞྱིབ་མོར་ན་རྒྱུ་སར་གྱི་ཆུ་ཚོད་ལ་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱིས་ཐོབ་པ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་བཞྱི་སོགས་སོ། །ལྷ་ཡྱི་བ་མའྱི་ཕེད་བཅས་ཞེས་པ་

ནས། ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་པོ་ཞྱིབ་མོར་ན་རྒྱུ་སར་གྱི་ཆུ་ཚོད་ལ་སོ་མེ་རྒྱ་མཚོས་ཐོབ་པ་

ཆུ་སྲང་ཉེར་གཉྱིས་དབུགས་གཉྱིས་འདོད་ཆ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར་བས་

ཆུ་ཚོད་ཉེར་གཉྱིས་ཆུ་སྲང་ཉེར་དྲུག །དབུགས་སོང་། འདོད་ཆ་བཅུ་གཉྱིས་ལྷག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༦བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༤ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༥བ༣ན།  ཀྱྱིས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༤བ༢ན།  ཀྱྱི
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ཙམ་མོ། །"ང
1
་གསུམ་ཀའྱི་"རྩྱིང་གའ

2
་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། 

ཐུགས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་ལས་སྐེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །"ངས་

སྐེས
3
་སོང་པ་སྦྲུལ་ཟླ། ཞེས་པ་ནྱི་སྤོས་པ་སེ། ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཆུ་སྲང་ཉྱི་ཤུ་སེ་དེ་

རྣམས་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །ཞྱིབ་པར་ན་རྒྱུ་སར་གྱི་

ཆུ་ཚོད་ལ། རྱི་ཀླུ་རོས་ཐོབ་པ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཆུ་སྲང་ཉེར་གཅྱིག་དབུགས་གཉྱིས་

དབུགས་ཀྱི་བཅུ་ཆ་དགུ་ལྷག་ཙམ་མོ། །འཇྱིག་རྟེན་ཐུན་མོང་གྱི་འདོད་པ་ཟླ་བ་བཅོ་

བརྒྱད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་ན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའོ། །

འདྱིར་གང་དུ་ཞེས་སོགས་ལ་ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག །འདྱིར་གང་དུ་བཀྲ་ཤྱིས་

ཀྱི་ལོངས་སྤོད་དམན་པ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ལས་མེད་པ་དེར་ཉྱི་མའྱི་རྐང་པའྱི་ལོངས་

སྤོད་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་བསན་ལ་དེའྱི་སེང་དུ་ཟླ་བའྱི་ལོངས་སྤོད་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་

ཉྱིན་ཞག་ཉེར་དགུ་སེ་དེ་བསན་པས་བཞྱི་བཅུ་དབོག་པར་མྱི་བ་ཞྱིང་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་

ལོངས་སྤོད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུར་འགྱུར་བ་དེར་ནྱི་དེས་དབོག་པར་བའོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞུང་འདྱིས་མྱིག་དམར་གྱི་རགས་པའྱི་ཉྱིན་ཞག་ཉེར་གསུམ་གྱི་སོན་

འབྱིད་སོན་རྒྱུར་འདུག་པ་ལ་སོང་པ་སྦྲུལ་ཟླའྱི་རྩྱིས་མ་དག་པའྱི་སོན་འབྱིད་ལ་སྦར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༦བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༤ན༥ན།  ང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༧༥བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༤བ༥ན།  དེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༦བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༤ན༥ན།  རྱིང་གའ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༥བ༦ན།  རྱི་དགའ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༤བ༥ན།  རྱིང་གའྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༦བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༤ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༦ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༤བ༦ན།  ངས་སྐེས  *ས་སྐེས་ཡྱིན་པར་སྙམ།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མྱིག་དམར་གྱི་རགས་པའྱི་ཉྱིན་ཞག་གྱི་སབས་འདྱིར་གང་

དུ་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་ལོངས་སྤོད་དམན་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མེད་པ་དེར་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་

རྐང་པའྱི་ལོངས་སྤོད་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་དབོག་པར་མྱི་བ་བར་བསན་པར་བ་ཞྱིང་

དེའྱི་སེང་དུ་ཡང་ཟླ་བའྱི་ལོངས་སྤོད་ཟླ་བ་གཅྱིག་སེ་ཉྱིན་ཞག་ཉེར་དགུ་བསན་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བས་པ་ན་འདྱིར་ཟླ་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གསུམ་གྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་རང་གྱི་ཉྱིན་

ཞག་གོ །ཞྱིབ་པར་དེ་ལས་ཞག་གསུམ་གྱིས་དམན་པ་དེར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གཞན་ 

རང་ངམ། དག་འཆད་པ་ལེགས་སོ། །ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་

པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། ལོ་བརྒྱར་འགྱུར་ཏེ་ཟླ་བ་བརྒྱད་དང་ཉྱིན་ཞག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་

ལྷག་པའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོའྱི་བར་ལ་ཟླ་བའྱི་ཚེས་ཞག་བཅོ་ལྔ་སྒ་གཅན་སེན་པ་

ཕུར་བུ་གསུམ་ལ་ཁྱི་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ། བཀྲ་ཤྱིས་ལ་སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་

རྩ་གསུམ། ཉྱི་མ་མཇུག་རྱིངས་གཟའ་ལག་པ་སངས་བཞྱི་ལ་བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སེ་

ཞྱིབ་པར་ན་འདྱི་བཞྱི་ལ་ལྷག་མ་ཆུ་ཚོད་སོ་གཉྱིས་ཆུ་སྲང་ཉེར་བརྒྱད་དབུགས་བཞྱི་

ཡོད་ཅྱིང་བཀྲ་ཤྱིས་ལ་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་མྱི་བགྲང་སེ་ཞག་བརྩྱི་བའྱི་

རགས་རྩྱིས་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་གཟའ་དགུ་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕེད་ལ་ཞག་ཁྱི་

ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བདུན་ཏེ་དེ་རྣམས་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་

བ་ལོ་བརྒྱ། ཟླ་བ་བརྒྱད་ཞག་ཉེར་གཅྱིག་ལྷག་པའྱི་གྲངས་སོ། ཞེས་ཕལ་ ངམ་རང་དོལ་

ཕོགས། ཆེ་བ་དག་ཟེར་རོ། །

འདྱི་རྣམས་གཟའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཉྱིས་བསྒྱུར་རྱིགས་ནའང་

ལོ་བརྒྱའྱི་ཞག་སོགས་གྲངས་མ་མཚུངས་པས་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་དགོས་ལ། དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཡང་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་རོ་ཞེས་ དོལ་དོལ་འབང་། ཟེར་བ་

འབེལ་མེད་པས་འདྱི་རྣམས་མཁའ་འགྲོ་མའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་དང་སྦར་བའྱི་ཚེ་སྐུའྱི་ལྷ་ལྟ་

བུ་གཅྱིག་ཀང་གསུང་དང་ཐུགས་སུ་བཅས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་རེ་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བར་

རྱིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ས་སྐེས་སོང་པ་ཆུ་ཟླ་སེ། བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་དང་ཉྱི་མ་གཟའ་ལག་

པ་སངས་མཇུག་རྱིངས་ལ་ཡང་ཉྱིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་པོ་རེ་རེ་སེ་བཞྱི་ཀ་བསོམས་

པས་སོང་པ་སྦྲུལ་མཁའ་ཅེས་པ་ནས། གསུང་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ལས་སྐེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་

དོན་ནོ། །གང་ཞྱིག་ཟླ་བའྱི་དུས་གཅྱིག་ཉྱིད་ཀྱི་ཞག་དྲུག་ཅུ་པོ་རེ་རེ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་

ལོངས་སྤོད་པས་མཁའ་མཁའ་རོ་མེ། ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཟའ་རྒྱུ་

བའྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། འགྲེལ་པས་བསན་པ་དང་། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱིར་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོའྱི་དུས་སུ་ཅེས་པ་ནས། ཐྱིག་ལེ་བཞྱི་

འགག་གོ །ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྲྱིད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་པས་

གསུངས་པ་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་པ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་གཟའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་རྩ་རྣམས་"ངག
1
་གྱི་

ལོངས་སྤོད་རླུང་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་གྱིས་བགྲོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དང་གཞན་རོ་

རྐང་གྱི་རླུང་ལ་གནས་པའྱི་དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་རྒྱུ་བ་ནྱི་ཕྱིའྱི་གཟའ་རྣམས་

ཀྱི་ལྷོ་བང་ངམ། དལ་མྱུར་གྱི་བགྲོད་པ་དང་མཚུངས་པ་སེ་དེ་ལས་མ་གྲོལ་བ་དེ་སྲྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༧ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༤༦ན༣ན།  ངག    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༥བ༢ན།  དག



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་རོ་རྐང་གྱི་རླུང་དང་ཁབ་བེད་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ངམ་ཡང་ན་དུས་ཀྱི་

ཕོ་ཉ་ཁབ་བེད་མ་ནྱི་ལས་རླུང་སྤྱི་ལ་བ་སེ། གང་ཁམས་གསུམ་དུ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས་

འདོད་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། ཕོ་ཉ་ཕ་མོ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་

བ་ཅེས་པའྱི་ཕ་མོ་དྷཱུ་ཏྱིའོ། །

གཉྱིས་པ་གཟས་འཛིན་དང་ལས་ཀྱི་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཉྱིས། ཉྱི་ཟླ་གཟས་

འཛིན་པའྱི་ཚུལ་དང་། ལས་རབ་འབམས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱི་དག་ནྱི་ཁམས་ལེར་གཟས་འཛིན་གསུངས་པའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ད་

ནྱི་ཟླ་བའྱི་རྐང་པ་ལ་སྒ་གཅན་འཇུག་པ་གསུངས་པ། ཉྱི་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། 

ཅེས་པ་ནས། ནང་དུ་ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་དང་ཁུ་བའྱི་ཁམས་ཀྱི་རྐང་པ་སོང་པའྱི་ཡན་

ལག་ཡྱིན་པའོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི་ཉྱི་རྐང་གྱི་བཅུ་གཅྱིག་དང་ཟླ་རྐང་ཉེར་

ལྔ་བསྲེས་པ་སོ་དྲུག་པོ་ཉྱི་ཟླ་གཉྱིས་ཀའྱི་བགྲོད་པ་བཞྱི་བཞྱིའྱི་བརྒྱད་དམ་ཡོན་

ཏན་བརྒྱད་ཀྱིས་"བསྒྱུར
1
་བས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད་དུ་སོང་བ་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱིས་བགོས་པས་དུས་སྦོར་ཕེད་པ་ཉེར་བཞྱི་འབྱུང་ལ་ཉེར་ལྔ་པ་དུས་མེ་

འཇུག་པ་ནྱི་ཡྱིད་དབང་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དག་པོ་བཅུ་གཉྱིས་རྐང་བཅས་དང་

སྦར་ཏེ་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལ་བཅུས་བགོས་པས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རེ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། 

ཁ་ སག་འབང་། ཅྱིག །ཟླ་བ་འཛིན་པ་རྐང་པ་ཉེར་ལྔ་པ་བྱུང་ན་འཛིན་པའྱི་ངེས་པ་

མྱི་སང་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། རགས་རྩྱིས་དང་ཞྱིབ་རྩྱིས་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༧བ༦ན།  རྒྱུར  *བསྒྱུར    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༧བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༦བ༡ན།  བསྒྱུར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཕྱི་ནང་སྦོར་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཟླ་བའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་བཞྱིན་

ནོ། །ཐུན་མཚམས་བཞྱི་པོ་ཀུན་དང་ཐུན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དང་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་། དབྱུག་གུ་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་གཉྱིས་དོན་འད་སེ་དེ་

ཉྱིད་ཀྱིས་དུས་དྲུག་ཏུ་བས་པའྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་གོ །ཟླ་བ་གཉྱིས་དང་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་

ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དུས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡན་ལག་གཉྱིས་གཉྱིས་

ཀྱིས། ཞེས་པ་ནས། ཡོངས་སུ་བསོར་བ་ལྔར་འདོད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཟླ་བ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཞག་དྲུག་ཅུ་ལ་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་"ལན
1
་ལྔ་འཁོར་བར་འཇོག་པ་སེ། 

ལེའུ་དང་པོར་གསུངས་པ་དང་མྱི་འད་བ་ནྱི་འདྱིར་ཟླ་བ་གཟས་འཛིན་གྱི་དུས་བཟུང་

བའྱི་དོན་དུ་སེ་དུས་གསུམ་ལ་ལན་བཅོ་ལྔ་འཁོར་བ་ཙམ་གྱི་དབང་གྱིས། ཞེས་སྔ་མ་ 

རང་ངམ། དག་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་ཟླ་བ་ཕེད་ཀྱི་ས་བོན་ནྱི་དབངས་ཐུང་

ངུའོ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ས་བོན་ནྱི་རྱིང་པོའ།ོ །དུས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བོན་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་

རྱིང་པོའ།ོ །ཕོགས་ནྱི་སྙྱིང་སོབས། ཞེས་པ་ནས། ཚེས་ཟླ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་དུས་སུ་

བས་པའྱི་དུས་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་འཛིན་པས་ཚེས་ཟླ་གཉྱིས་དང་། ཉྱིན་ཞག་གྱི་ཟླ་བ་

གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁད་ཟླ་བ་གཉྱིས་གཉྱིས་དག་ལ་འགྱུར་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་གང་དུ་

ཟླ་བའྱི་བུ་ལོན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ཉམས་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་

པོའྱི་ཞག་དྲུག་ཅུ་དག་འདས་པ་ལས་དང་པོའྱི་ཟླ་བ་ནྱི་སེ་དེ་ཉྱིད་ནས་བགྲངས་པའྱི་

ཟླ་བ་གསུམ་པ་ཤར་བ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞག་ཆད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པ་སེ་ཉྱིན་ཞག་དྲུག་ཅུ་རྩ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༨ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༦ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༨ན༢ན།  ལན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༦བ༥ན།  ལས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཞྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་བའྱི་བུ་ལོན་གྱི་ཆ་རེ་ཞག་རེ་རེ་ལ་ཟད་པ་སེ་ཟླ་བའྱི་ལོངས་སྤོད་

ཆད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཚེས་ཞག་བགྲངས་པའྱི་ཟླ་བ་དྲུག་དང་དུས་གསུམ་གྱིས་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། 

མཚོན་གྱིས་བསྣུན་པ་རྣམས་འབས་བུ་སྱིན་པར་འགྱུར་རོའྱི་བར་གོ་ས་ལ། ཉྱི་རྐང་

གྱི་བགྲོད་པ་ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་ཞུགས་པ་ནྱི་ཉྱི་ཟླའྱི་ལོངས་སྤོད་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བའྱི་

གནམ་སོང་སེ་དེ་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་པའྱི་གནམ་སོང་གང་བ་ལ་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱི་རེག་པའྱི་ཡན་ལག་འཆར་བའྱི་དུས་དེར་སྒ་གཅན་གྱི་ལོངས་སྤོད་དང་འཕོད་

འཛོམ་པ་འབྱུང་སེ་དུས་དེར་ཉྱི་ཟླ་འཛིན་པའྱི་དོན་ནོ། །འདྱིར་པདྨ་དཀར་པོས་མན་

ངག་བྱིན་པ་ནྱི་གང་ལ་འཕོད་ཡོད་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་�ུ་བ་ཀ་ལ་ཟླ་བ་སོ་སོར་ཉྱི་མའྱི་

ལོངས་སྤོད་ལ་སར་མ་གཉྱིས་དང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་རེ་བྱིན་པས་རྐང་པ་རྩོམ་པ་

ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སར་མ་བཅུ་གཉྱིས་དང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་

སྦྱིན་པ་ཆེས་པས་མ་དག་སེ་དེ་ཡང་ཉྱིན་ཞག་གྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་སོང་བ་ན་ཟླ་བ་གཉྱིས་

པོ་དེའྱི་བུ་ལོན་གྱི་ཆ་རགས་པར་ཚེས་ཞག་རེ་ཆད་པ་ནྱི་ཞག་མྱི་ཐུབ་ཏུ་གྲགས་

པ་སེ་ཟླ་བ་དྲུག་ན་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་ཞག་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་འཛིན་ན་རགས་རྩྱིས་ཀྱི་

དབང་དུ་བས་ཏེ་གོང་གྱི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གསུམ་གྱིས་དམན་

པར་བས་ནས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ལྷག་མ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་བང་བགྲོད་ཀྱི་དུས་སུ་ཉྱི་

མ་འཛིན་པའྱི་གནམ་སོང་གྱི་ལོངས་སྤོད་ཉྱི་བར་ལ་ཉྱི་མའྱི་རྐང་པའྱི་ལོངས་སྤོད་

རགས་པའྱི་ཆ་བཅུ་གསུམ་པོ་སྦྱིན་པའམ་ལྷོར་བགྲོད་ལ་དོར་བར་བའོ། །དེ་ནས་སྒ་

གཅན་གྱི་ཞག་རེའྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆུ་སྲང་བཅུ་བཞྱི་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ཡོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཀང་རགས་རྩྱིས་སུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔ་ལོངས་སྤོད་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ན་

བཅོ་ལྔ་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བས་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ནྱི་རགས་པར་བས་པ་དེས་

གདོང་ལ་དམན་པར་བས་ནས་དེའྱི་ལྷག་མས་ཉྱི་མའྱི་སར་མའྱི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྦང་

བར་བའོ། །སྦངས་པས་དག་ན་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ ངམ། ཅྱིག་ལྷོ་གླྱིང་འདྱིའྱི་དབུས་སུ་འདྱི་ལྟར་བས་པས་གཟས་འཛིན་རྟོགས་

ཀྱི་གོང་དུ་མྱི་རྟོགས་པས་སར་མ་སོ་སོ་དང་གཟའ་སོ་སོའྱི་ལོངས་སྤོད་སྦང་དགོས་

སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་སྔ་མ་ཅེས་པ་ནས་བསན་བཅོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནྱི་བརོད་

པར་མྱི་ནུས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ་ནང་དུ་ཉྱིན་ཞག་སོ་སོར་

དུས་སྦོར་དྲུག་པ་ལ་ཉྱི་ཟླ་སྒ་གཅན་གྱིས་འཛིན་པའྱི་དོན་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེ་བའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བཅུ་གཉྱིས་ལ་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ཚན་གྱི་ནམ་

མཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་འབྱུང་བ་ཆུང་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་དང་དྲུག་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་རླུང་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་རྣལ་འབོར་གྱི་སོབས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་ནྱི་ནང་གྱི་

ཉྱིན་ཞག་སོ་སོར་དུས་སྦོར་དྲུག་པ་ལ་ཉྱི་ཟླ་འཛིན་པ་སེ་དེ་རླུང་མཉམ་རྒྱུ་སོགས་

ཀྱི་རྟགས་མྱི་འཁྲུལ་བ་ལས་རྣལ་འབོར་པས་མོང་བས་ངེས་པ་ལྟར་བསན་བཅོས་སུ་

བརོད་པར་མྱི་ནུས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ལས་སོ་སོའྱི་བ་བ་

ངེས་པས་འགྲུབ་པ། བེད་པ་པོ་དོན་གཞན་མེད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

ཞྱིང་དང་ཞྱིང་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པ། ཞལ་ཕག་དང་ཐུན་སོ་སོ་སྦར་བའྱི་སྒོ་

ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའོ། །



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི། འདྱི་དག་ནྱི་དབང་ལེ་དང་སྒྲུབ་ལེ་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་

སོང་ངོ་། །ད་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིང་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། 

དེའྱི་འབས་བུ་སེར་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་གྱི་དབེ་བས་ཞེས་པ་ནས། 

དཀར་དང་གསེར་མཚུངས་ཐུན་ཚོད་ལག་པ་ལ་ཞེས་པ་ནྱི་གཡོན་སོར་དུ་འཁོར་

བའྱི་དབང་གྱིས་ཐུན་ཚོད་གཉྱིས་པ་ལ་ནུབ་ཞལ་སེར་པོ་དང་བང་གྱི་ཞལ་དཀར་

པོ་གཉྱིས་ཕེད་ཕེད་བསྲེས་པ་ནྱི་སེ་བསྲེས་པའྱི་ནང་ནས་སྔོན་དུ་སེ་སྔ་མ་སེར་པོ་

གཙོ་བོར་འགྱུར་ཏེ་དཀར་སེར་བསྲེས་པ་སེར་ལ་དཀར་བའྱི་མདངས་ཅན་ནུབ་

བང་གྱི་ཞལ་དུ་ཐ་སྙད་བས་པ་དེས་རྒྱས་པའྱི་ལས་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་

འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་སྦར་ཏེ་ནུབ་ཀྱི་ཞལ་སེར་པོ་ཞེས་པ་ནས། ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་

བསྒོམ་པའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །མཁས་ བུ། པ་དག །སབས་འདྱིར་

སྔར་བཤད་པའྱི་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་"ཁ་ལྟ
1
་ཕོགས་མྱི་མཐུན་པ་གཅྱིག་བསན་པར་

སེམས་སོ། ཞེས་གསུངས་ལ། གཞན་ ཕོགས་དོལ་འབང་། དག །ལས་བརྒྱད་ལ་སྔར་

ཞལ་བཞྱི་གཡས་སོར་དང་འདྱིར་གཡོན་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཀ་རྱིགས་

པའམ་ཡང་ན་འདྱི་ལས་སྦོར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐུན་བརྒྱད་དང་ཐུན་བཞྱི་གཉྱིས་

ཀའྱི་སབས་སུ་གཙོ་བོ་ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཞབས་བཞྱི་པར་གསུངས་པ་ནྱི་

ཀྱཻ་རོ་རེ་དང་ཡུམ་ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་མ་ཡང་བདག་མེད་མའོ་ཞེས་ཕལ་ ངམ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༩ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༨ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༩བ༦ན།  ཁ་ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༤༨བ༢ན།  བལ
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སོགས། ཆེར་སྨྲ་ཡང་། དེ་ལྟར་གང་གྱི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཐུན་

ཚོད་འཁོར་ལོའྱི་དབེ་བའྱི་ཞལ་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེ་ཞེས་གསུངས་པས་མཆོག་

བསྒྲུབ་པ་དང་མྱི་འད་བར་ལས་སྦོར་གྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ཞལ་བརྒྱད་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཞབས་བཞྱི་པའམ་ཡང་ན་ཕྱི་དང་སྦོར་བའྱི་དབང་གྱིས་

ཞལ་དང་ཞབས་བརྒྱད་དང་བཞྱིར་ཕེ་ཞྱིང་ཕག་ཉེར་བཞྱི་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་འད་

སེ་གང་ལྟར་ཡང་གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་ཀྱཻ་རོར་ཡབ་ཡུམ་བསན་པར་མྱི་སེམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་པ་ནྱི་གོ་

སའོ། ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་རྱི་བོང་ཅན་གཡོན་རླུང་དང་ཉྱི་མ་གཡས་

རླུང་དང་ལྷ་སེ་སྒ་གཅན་འདྱི་རྣམས་ལ་སྲོག་སེ་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་བེད་པ་པོ་དབང་ཕྱུག་

སོགས་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ། ཅེས་སོགས་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་འབས་བུའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་

པ་ལ་དབང་ཕྱུག་སོགས་བདག་ནྱི་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཞེས་སེམས་པར་བེད། ཅེས་པ་

ནས། གང་གྱི་དྱིན་གྱིས་ཐར་པ་སེར་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་བ་སྒོམ་སོབས་ཀྱིས་ཡྱིད་

དང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཞྱི་བར་བས་པ་དེ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་

སོགས་བེད་པ་པོ་མ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་དབུགས་དང་རྩའྱི་འཕེལ་བ་གཞན་བསན་པ་ལ་གསུམ། རླུང་དང་

རྩའྱི་འཕེལ་ཚུལ། ཁམས་དགུའྱི་ས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་བཀོད་དེ་འབས་དུས་དང་སྦར་

བ། ལས་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་མཆོག་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དབུགས་

ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་ཚུལ་དང་། རྩའྱི་སེ་ཚན་འཕེལ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་བྱིས་པ་སྐེས་པའྱི་དབུགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ་དང་པོ་
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ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། དབུགས་འབྱུང་བ་ལས་དུས་ཀྱི་རྩའྱི་དབེ་

བའོ། །ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་དབུགས་དང་པོ་འདྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དང་དངོས་སུ་འབེལ་

བ་དེར་སྦར་ཏེ་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བར་བཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕལ་ རང་

ངམ། ཆེར་གྱིས་བྱིས་པ་སྐེས་པའྱི་དང་པོའྱི་དབུགས་ཐོག་མ་ངོས་མ་བཟུང་ལ། ཁ་ 

སག ། ཅྱིག །དབུ་མའྱི་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་རོགས་རེས་གཡོན་གྱི་དབུགས་ཐོག་མ་

དེ་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་སེ་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

ཆོས་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དབུགས་དང་པོ་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བ་དེ་

གཡོན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ལ་མ་ཞུགས་ན་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱི་མ་རྣམས་ལའང་

རྱིགས་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ལུགས་དེ་ལེགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བྱིས་པ་སྐེ་

བའྱི་དང་པོའྱི་དབུགས་དབུ་མའྱི་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་དེ་དེའྱི་རེས་སུ་གཡོན་ནས་རྒྱུ་

བའྱི་ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུགས་དང་པོ་གསུམ་གྱི་གྲངས་སུ་གཏོགས་

ཀྱི་དེ་ལས་ཟུར་དུ་མྱི་བགྲང་སེ་ཁབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བ་ལ་ཁབ་

བེད་ནྱི་དབུགས་སྔ་མ་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེ་ཉྱིད་རང་འབས་དབུགས་ཕྱི་མའྱི་ཁབ་བེད་

སྤྱིར་ཡྱིན་ཀང་འདྱི་ནྱི་མངལ་དུ་ཕ་མའྱི་ཁུ་རྡུལ་གཉྱིས་པོ་ལུས་ཀུན་གྱི་ཁབ་བེད་

ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་འད་བར་དབུགས་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཁབ་པར་བེད་པའོ། །ཆུ་

ཚོད་གཅྱིག་པོ་དེ་ནྱི་བྱིས་པའྱི་གཡོན་ནམ་གཡས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་འབབ་

པར་བེད་པའོ། ཞེས་པ་ལ་དབུགས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ནྱི་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་ཕེད་དང་དེ་

འད་གཉྱིས་བསོམས་པ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གྱི་དབུགས་ཡྱིན་ལ་དེ་བྱིས་པའྱི་གཡོན་གྱི་

ནམ་མཁའ་དང་གཡས་ཀྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རླུང་གྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་
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དོན་ནོ། །

ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་པོ་དེ་ནྱི་མའྱི་མྱི་མཉམ་པའྱི་དུས་སྦོར་དང་

དབུ་མ་འབབ་པའྱི་དུས་སུ་སྐེས་པའྱི་བྱིས་པའྱི་གཡོན་ནམ་ཞེས་གཡས་ལའང་དེ་

ལྟར་སྦར་ནས་འདྱིས་ནྱི་མཉམ་པའྱི་དུས་སྦོར་ལས་སྐེས་པའྱི་དབུ་མའྱི་དབུགས་

རོགས་རེས་གཡོན་ལ་རྒྱུ་བར་བཞེད་ རང་། པ་བཀག་གོ་ཅེས་ཟེར་རོ། །བྱིས་པའྱི། 

ཞེས་གསུངས་པའྱི་མའྱི་དུས་སྦོར་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བ་མྱི་ལེགས་སོ། །རླུང་

རྒྱུ་ཚུལ་དེ་ནྱི་དཔད་པར་བའོ། །དུས་ཀྱི་རྩ་དབུ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ་འབབ་པར་

བེད་པ་འདྱི་འཕེལ་བ་སེ། ཅེས་པ་འགྱུར་འཁྲུགས་པས་ཅུང་མ་བདེ་བ་ལྟར་སང་

ཡང་དབུ་མ་འཕེལ་བ་ལས་གཡས་གཡོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་འབབ་པའྱི་དོན་

ཏོ། །རྩ་སོང་ཕག་དོན་གཉྱིས་“པོ
1
་གང་བར་བེད་དོ། །བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་

ཞེས་སོགས་ཀང་བྱིས་པ་སྐེས་ནས་རྩ་སོང་ཕག་དོན་གཉྱིས་མ་རོགས་ཀྱི་རྱིང་ལ་

གཡོན་གཡས་ཀྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་མེད་པ་དང་བདེ་མཉམ་ནྱི་བྱིས་པ་དེ་ལ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྱི་

ཚེ་འཛག་བདེ་སེར་བའོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་

ཅེས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་དབུ་མར་འབབ་པ་ལས་སོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་གཞྱི་ཆད་པའྱི་

སབས་མ་འབེལ་ལོ། །ལྷག་མ་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རྩའྱི་སེ་ཚན་གྱི་དབེ་བ་འཕེལ་ཚུལ། རྩའྱི་དབེ་བ་ལྷ་དང་

སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཉྱིས་པའྱི་རྩའྱི་དབེ་བ་འཕེལ་བ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་སྦར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༠ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༢༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༡ན༦ན།  པྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༠ན༢ན།  པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  1103  

བ་ནྱི། མངལ་བཟུང་བ་ནས་དུས་ཀྱི་ནས་འཕེལ་བའོ། །དེ་ལ་གཅྱིག་གྱི་སེ་ཚན་ནྱི་

གཅྱིག་གཅྱིག་གཅྱིག་སེ་རྩ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབུས་སུ་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏྱིའོ། །གཉྱིས་ཀྱི་སེ་ཚན་ནྱི་གཉྱིས་གཉྱིས་བཞྱི་སེ་གཙུག་ཏོར་གྱི་པདྨའྱི་རྩ་བཞྱི་

རྣམས་དང་ལྟེ་བར་ཟླུམ་སོར་དང་པོའྱི་རྩ་བཞྱིའོ། །གསུམ་གྱི་སེ་ཚན་ནྱི་དགུའོ། ཞེས་

པ་ནས། དགུ་པ་ནྱི་ཟླ་བའྱི་སྐེ་གནས་ཏེ་ལ་ལ་ན་རྐང་མའོ། །བཞྱིའྱི་སེ་ཚན་ནྱི། ཅེས་

པ་ནས། དཔྲལ་བར་རྩ་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བའྱི་རྐང་པ་ཉེར་ལྔའྱི་རྩ་རྣམས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་རྩ་ཉེར་ལྔ་པ་འདྱི་ཇྱི་འད་བ་དཔད་པར་བའོ། །དྲུག་གྱི་སེ་ཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་

དྲུག་སེ། ཅེས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ནྱི་མགྲྱིན་པར་རོ། །བཞྱི་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་དང་། 

ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བའྱི་ཆའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུའོ། ཅེས་པ་འདྱི་ལྟེ་བའྱི་ནང་སོར་གྱི་རྩ་འདབ་

བཞྱི་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས། །ཁ་ སག་འབང་། ཅྱིག་པ་སངས་རྣམས་ཀྱི་སྐེ་གནས་

ཏེ་མགྲྱིན་པའྱི་ལྟེ་བ་རྩ་སོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྱི་ཟླུམ་སོར་གྱི་ཟླ་བའྱི་རྩ་རྐང་མའྱི་རྐང་

པའྱི་ཕྱི་རོལ་དུའོ། །

བདུན་གྱི་སེ་ཚན་ནྱི་བཞྱི་བཅུ་རྩ་དགུ་སེ་མགྲྱིན་པར་སོ་གཉྱིས་པ་ལ་ལྟོས་

"པའྱི
1
་ཟླུམ་སོར་གཉྱིས་པ་ལ་ཉྱི་མའྱི་ཁྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྐང་པ་བཞྱི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་

དོ། །ཞེ་བརྒྱད་པ་འདྱི་ཡང་སབས་གཞན་དང་རྒྱུད་གཞན་དུ་མ་གསུངས་སོ། །གཅྱིག་

ནྱི་ཉྱི་མ་རྡུལ་གཙོ་ཆེ་བའྱི་སྐེ་གནས་ཏེ་རོ་མའྱི་ཆ་ལྟེ་བར་དབུ་མ་ལ་བསོར་བ་ཡང་

ངོ་། །བརྒྱད་ཀྱི་སེ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། དགུའྱི་སེ་ཚན་ནྱི་དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྱིག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༠བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༠ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༡བ༦ན།  པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༠བ༢ན།  པར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གོ་དེ་ཉྱིད་དང་བཅུའྱི་སེ་ཚན་ནྱི་བཅུ་བཅུ་བརྒྱའོ་སེ་དེ་གཉྱིས་བསོམས་པའྱི་ནང་ནས་

གཅྱིག་ནྱི་དལ་བའྱི་སེན་པའྱི་སྐེ་གནས་སོ། །དེའྱི་ལྷག་མ་འདྱི་རྣམས་ནྱི་བརྒྱ་བརྒྱད་

ཅུ་སེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བགྲོད་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་ཞག་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུའྱི་དབེ་བ་དང་འད་

བས་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཁུ་བ་ཡང་ཡོད་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཁུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུས་བསན་པས་ཉྱིས་འགྱུར་ནྱི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སེ། ཅེས་པ་ནས། ཇྱི་ལྟ་

བ་དེ་བཞྱིན་དུ་རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཞྱི་སེ་ལུས་ལ་ཁབ་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་

བར་ཟད་དོ། །ཁ་ དོལ་ཕོགས། ཅྱིག་དགུའྱི་སེ་ཚན་དང་བཅུའྱི་སེ་ཚན་གཅྱིག་ཏུ་བསྲེ་བ་

འདྱི་མ་ཤེས་ན་རྣམ་པར་འཁམས་པའྱི་བཤད་པས་མང་པོའྱི་མགོ་རྨོངས་པར་བས་

སུ་དོགས་སོ། ཞེས་བོ་ཆུང་དག་ས་བའྱི་གར་སྨྲ་བར་བེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་རྱིག་བེད་སྦྲུལ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཉྱིན་མོ་གྲྱི་གུག་དང་

མཚན་མོ་ཐོད་པའོའྱི་བར་གོ་ས་ལ། གཉྱིས་པ་ནྱི་ཅེས་སོགས་ནྱི་འདྱིར་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ་

ལྟ་བུའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ས་བོན་གྱི་འཁོར་ལོ་དགོད་པ་དང་། དེའྱི་དགོས་པ་ལྷ་

རྣམས་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ཀ་སེའྱི་འཁོར་ལོ་རྣམས་གསུངས་པ་ཅེས་པ་ནས། འཁོར་ལོ་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དང་ནང་དུ་བ་སྤུའྱི་རྩེ་མོ་ལའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་འཁོར་ལོ་བྱི་

བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་རྩྱིབས་དང་རྩེ་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅྱིང་འཁོར་

ལོ་ཟུར་དུ་བྱིས་པ་ཡང་འོང་མོད་རྟོགས་པར་ས་ལ། གསལ་བེད་སུམ་ཅུའྱི་ང་ཡྱིག་

ལྟ་བུ་གཅྱིག་ཀང་ཡུལ་ལྔ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་བཅོ་ལྔ་དང་། བདག་
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ཉྱིད་དང་ཅེས་པའྱི་དོན་རྐང་པ་ལྔ་དང་ཐྱིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལྔ་དང་རྣམ་བཅད་དང་

ལྡན་པ་ལྔ་སེ་སུམ་ཅུ་ཡྱིན་ལ། འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་མེ་ལྕེའྱི་ཕེང་བ་དང་

ནང་དུ་ལུས་ལ་བ་སྤུའྱི་རྩེ་མོ་ལའོ། །ཞེས་ཁ་ ངམ་སག་འབང་། ཅྱིག་ཟེར་ཡང་ཕྱི་རོལ་

དང་རྩེ་མོ་ནྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཔེ་རྱིས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའོ། །དེ་ལ་ང་ཡྱིག་དབངས་

ཐུང་རྱིང་གྱིས་ཕེ་བའྱི་བཅུ་འཁོར་ལོ་ནང་མའྱི་རྩྱིབས་བཅུ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དགོད་

པ་ནྱི། སེང་དུ་ང་དང་། ཞེས་པ་ནས། འོག་ཏུ་ངའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཐྱིག་ལེ་དང་ཚེག་

དག་གྱིས་ཕེ་བ་ནྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་དགོད་ཀྱི་འདྱིར་མྱི་འགོད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གྷ་ག་

ཁ་ཀ་སེ་དབངས་ཐུང་རྱིང་གྱིས་ཕེ་བ་ལྔ་བཅུ་ནྱི་བ་སྤུའྱི་ཁམས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་བཀོད་

པའོ། །པགས་པ་དང་ཤ་ལ་ཙ་སེ་ལུགས་ལས་བཟློག་པའོ། །ཁག་ལ་ཊ་སེའོ། །རོ་ལ་

པ་སེའོ། ཞེས་པ་ལ་དཔང་འགྱུར་དུ་དྭངས་མ་དང་། རྨས་ཆུ་སེར་ཞེས་བའོ། །རུས་པ་

ལ་ཏ་སེའོ། ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་ཝ་ར་ཡ་ཧའོ། །དེ་རྣམས་རེ་རེ་ཡང་དྲུག་དྲུག་

ཏུ་ཕེ་བ་རྩྱིབས་དྲུག་ལ་དགོད་དེ། དེ་བཞྱིན་དུ་རྡུལ་ལའོ། ཞེས་པ་ཡར་བཅད་ནས་ཡ་

ཎའྱི་ཡྱི་གེས་ཕེ་བ་རྣམས་ཀང་རྡུལ་དང་སྦར་དགོས་སོ། །ཁུ་བའྱི་ཁམས་ལ་བསྲུང་

བ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། མཐར་ཐུག་པ་ཁམས་དགུ་རྣམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་ཟླ་བའྱི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཁམས་ཏེ་ཅེས་པ་

ནས། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེ་

དེ་དག་གང་དུ་འདུ་བ་དང་། ཅྱི་ཞྱིག་མཚོན་པ་སོན་པ་སེ་ཡུལ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་

གྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དབངས་རྣམས་ནྱི་ཨེ་ཡྱིག་ཏུ་འདུ་ཞྱིང་དེ་དག་ཡུམ་རྣམས་

མཚོན་པའྱི་ཡྱི་གེ་ཡྱིན་ལ། ང་ལ་སོགས་པ་གསལ་བེད་རྣམས་ནྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཝཾ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཡྱིག་ཏུ་འདུ་ཞྱིང་དེས་གཙོ་བོ་མཚོན་པར་བེད་དོ། །དབངས་གསལ་བེད་དེ་དག་སོ་

སོར་གེས་པ་ནྱི་ལྷ་མོ་སངས་རྒྱས་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ས་

བོན་དུ་སྦར་རོ། ཅེས་ཤེས་པར་བའོ། །གཞྱིའྱི་ཁམས་དགུ་པོ་དེ་རྣམས་དང་སྦར་བའྱི་

འབས་དུས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཁད་པར་གང་གྱིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞེ་ན། འཆྱི་མེད་

རྣམས་ཏེ་ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་

སའོ། །གཞུང་འདྱི་དག་གྱིས་སྦང་གཞྱི་དང་དེའྱི་འབས་བུ་རྣམས་ས་བོན་གྱི་ཡྱི་གེས་མ་

འཆོལ་བར་བསན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་དེ་སྦོང་བེད་ལམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀང་གོ་བར་ནུས་

པས་སྦང་གཞྱི་གང་སྦོང་བེད་གང་གྱིས་སྦངས་པའྱི་འབས་བུ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞེས་མཆོག་

བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བ་ན་མེད་པ་སེར་བར་བེད་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་བ་དག་གྱིས་

ནྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྱི་མོ་བཀོད་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྙྱིང་པོར་འཛིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལས་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་བཀག་ནས་མཆོག་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་རེས་ལ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་པ་འཆད་པ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་བོའྱི་ཡུམ་

རྣམས་སྦང་བ་ལས་རླུང་དང་སྦར་བ། ལས་རླུང་འགགས་པས་བདེ་ཆེན་དག་པའྱི་

སྐུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དུ་བ་མ་སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་

ཐ་སྙད་ཀྱིས་བསན་པ། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་གཟའ་རྣམས་ཀྱི་རྐང་པ་དང་སྦར་ནས་དེ་

འཁོར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་དང་ཕག་རྒྱ་གང་སེ་གཞན་གསུམ་སྦར་ནས་སོན་

པའྱི་ཚེ་གཙོ་བོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་སྒ་གཅན་དང་ནང་དུ་ཕ་མོ་དྷཱུ་ཏྱི་སེ། དབང་མདོར་བསན་གྱི་

ནཱ་རོ་འགྲེལ་པར། གང་ཞྱིག་ལྟེ་བའྱི་ནང་དུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་དེའྱི་ཕ་མོ་ལ་མུན་པ་འབབ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་ཞེས་ཏེ་མྱིང་གཉྱིས་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱི་ནས་རྒྱུ་བའྱི་

རླུང་དང་གཞན་ལ་དུས་འཁོར་ཉྱིད་དོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་མཆོག་གྱི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་དང་ཡུལ་ལྔ་སེ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ་དུ་འཇོག་པ་ལས་ཕྱི་མའྱི་བརྒྱད་"ཆེན་

པོ
1
་རྣམས་ཁམས་གསུམ་དུ་ནྱི་མཆོག་ཏུ་འཇྱིགས་བེད་སྱིག་པ་ལ་བསྱིགས་པར་

མཛད་པས་ཁོ་བོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སེམས་ལས་རབ་སྐེས་མཁའ་འགྲོ་མ་བརྒྱད་

རྣམས་སོ། ཞེས་གཞན་ལ་སྦོར་བ་དང་ཡང་འཇྱིགས་བེད་ལས་ཀྱི་ཁོ་བོའྱི་རླུང་

སེམས་ལས་རབ་སྐེས་མཁའ་འགྲོ་མ་སེ་རླུང་འདྱི་རྣམས་ཞེས་ཀང་སྦར་རོ། །གཙོ་

བོའྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་གང་དག་རྣམས་དང་རྣམ་གསུམ་སྲྱིད་པ་ལ་གནས་

པ་ནྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་གསུམ་སེ་བརྒྱད་དོ། །དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་རང་

གྱི་ཡུལ་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བ་བ་དང་བཅས་ཤྱིང་རོ་རེ་གསུམ་ཡང་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་

སོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་འཁྱུད་པ་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་གཟའ་ལྔ་ཉྱི་ཟླ་

དུ་བ་བརྒྱད་རྱིགས་ལྔ་རོ་རེ་གསུམ་གྱི་རོ་རེ་མཁའ་འགྲོ་མ་འདྱི་རྣམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། གཟུགས་དང་ཞེས་པ་ནས། རེག་བ་ལྔ་དང་དུ་བ་སེ་མུན་པ་དང་

རྡུལ་དང་ནྱི་སྙྱིང་སོབས་ཏེ་བརྒྱད་པོ་དེ་འཛིན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྱིམ་པས་

རབ་ཏུ་གསལ་བར་"ཡང
2
་ནྱི་འཁྱུད་ཅྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྒ་གཅན་དང་གཞན་

ལ་གཞན་ལས་གཙོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གཟའ་བརྒྱད་པོ་དག་དང་ནུས་མ་བརྒྱད་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༡བ༥ན།  ཆེན་པྟོ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༣བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༢ན༦ན།  ཚན་དེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༢ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༤ན༢ན།  ཡང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༢བ༤ན།  བྱ་བ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འཁྱུད་པ་སེ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དལ་རྐང་དྲུག་དང་མྱུར་འགྲོས་དང་འཁོག་འགྲོས་ལ་

སོགས་པས་རྒྱུ་བ་ལས་ནྱི་རྣམ་མང་བགྲོད་པ་འདྱི་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྐང་པ་དྲུག་

ལ་ཅེས་པ་ནས། གནས་པས་སྒ་གཅན་ལ་བསོར་བ་ནྱི་འཁོར་བའྱི་ཚུལ་ལ་གནས་ཏེ་

གཞན་ལ་ནྱི་གཙོ་བོ་ལ་ནུས་མ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསོར་ཏེ་གནས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལས་རླུང་མ་འགགས་པས་འཁོར་བ་འགྲུབ་ཚུལ། ལས་

རླུང་འགགས་པས་མཆོག་འགྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིར་དང་པོའྱི་དབུགས་ནྱི་

ཅེས་པ་བྱིས་པ་སྐེ་བཞྱིན་པའྱི་དབུ་མ་ནས་ང་དྲུག་རྐང་བཅས་བརྒྱུས་པའྱི་རེས་སུ་

གཡོན་གྱི་དང་པོའྱི་དབུགས་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ རང་

ངམ། ཅྱིག །དེ་རྣམས་ནང་དུ་ནྱི་བྱིས་པ་སྐེས་པའྱི་དང་པོའྱི་དབུགས་ནྱི་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་

གོང་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བྱིས་པ་སྐེས་པའྱི་དང་པོའྱི་དབུགས་ཟླ་ཉྱིའྱི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་

བར་སྨྲས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །དབེ་བ་བརྒྱད་དེ་ཅེས་པ་ནས། འགྲོ་བ་དྲུག་

ཏུ་གནས་ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ་རྣམ་གསུམ་བགྲོད་པ་ནྱི་གཡས་གཡོན་དབུ་མའྱི་

རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་གསུམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། དངོས་ཀྱི་དོན་དང་། དེ་ཐོབ་བེད་ཀྱི་ལམ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་རླུང་བརྒྱད་འགགས་པ་དང་སྦར་བའྱི་ནུས་མ་བརྒྱད་པོ་དེའྱི་དབུས་

སུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འཆྱི་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི་བདུད་རྩྱི་འཕོ་བའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྱིས་

འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་ནྱི་རྡུལ་གྱིས་དག་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྱི་སྐུའོ། །གང་ཞྱིག་

ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་དབུགས་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ།ོ །རླུང་

གྱི་དབུགས་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ནྱི་ལམ་གྱིས་བཅད་པ་སེ་སངས་པའྱི་མཐའ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རུ་གཡས་གཡོན་དབུ་མའྱི་རླུང་གྱི་རྒྱུ་བ་རྣམ་གསུམ་བགྲོད་པ་འདྱི་དང་འགྲོ་བ་རྱིས་

རྣམ་པ་དྲུག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐྱིག་ལེའྱི་འཕོ་བ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་

བཀག་པར། ཅེས་པ་ནས། འགྱུར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ལམ་ཇྱི་ལྟར་བསྒོམ་པའྱི་ཚུལ་དང་། ལམ་བསྒོམས་པས་

རླུང་རྣམས་འགག་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། འཁོར་བ་དག་གྱི་ཅེས་པ་ནས། བསྒོམ་

པར་བ་སེ་སྤོད་པ་སྒེག་པའྱི་གཟུགས་ལྷ་ཞྱི་བ་བསྒོམས་པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་དང་

མཆོག་ཏུ་འཇྱིགས་པ་བེད་པ་ལྷ་དག་པོ་བསྒོམ་པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ཙམ་གྱིས་སངས་

རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལ། རྣལ་འབོར་མ་རྣམས་དགེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། རོ་རེའྱི་དབུགས་ལ་གཟའྱི་རྒྱུ་བ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་

དང་། གཟའ་རྣམས་སོ་སོའྱི་ལོངས་སྤོད་སོང་པར་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱི་དག་

ནྱི། ཁམས་ལེར་གཟའ་རྣམས་སོང་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ད་ནྱི་

རོ་རེའྱི་དབུགས་ལ་གཟའྱི་རྒྱུ་བ་འཇུག་པ། ཞེས་པ་ནས། ནུས་པའྱི་དབུགས་ནྱི་ལོའྱི་

ཆོས་སོ། ཞེས་སོགས་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་གཙོ་བོ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ལེའྱི་མདོར་

བསྡུས་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་གཉྱིས་ཀར་ཕྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དུས་བཞྱི་ཆེན་པོ་སོགས་

ཀྱི་ཆ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་བསལ་པའྱི་དུས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བཤད་ལ། གཟའ་

ལོ་བརྒྱ་ལ་གཙོ་བོ་དེའྱི་འཕོ་བ་གཅྱིག་ཅེས་བཏགས་ཤྱིང་གཟའ་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་དང་

གཙོ་བོ་དེའྱི་འཕོ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡུན་ཚད་ལ་དུས་བཞྱི་ཆེན་པོ་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་ལོ་

གྲངས་འཇོག་གོ །དེ་ལ་མྱི་ལོ་འབུམ་ཕག་བཞྱི་བཅུ་རྩ་གསུམ་དང་ཁྱི་ཕག་གཉྱིས་ཏེ་

འདྱིར་ནུས་པའྱི་དབུགས་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །
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ཁ་ དོལ། ཅྱིག་ནུས་པ་ལས་ཡུན་རྱིང་བའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནྱི་གསུངས་

པ་མེད་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། ཅེས་དང་། ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག་སྲྱིད་རྩེ་བའྱི་

དབུགས་རེ་ལ་མྱི་ལོ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཤད་པ་ནྱི་རྱིང་མཐའ་དང་སྲྱིད་

རྩེ་བའྱི་བེ་བག་འགའ་ཞྱིག་ལ་དབུགས་ཚད་སྔ་མའྱི་བཅོ་བརྒྱད་ཆ་མྱི་ལོ་སོང་ཉྱིས་

བརྒྱ་ལས་མེད་པ་ཡང་ཡོད་པ་མདོར་བསྡུས་དགུ་པར་བཤད་ཅྱིང་གཙོ་བོ་ཡང་སྲྱིད་

རྩེ་བའྱི་ལྷ་ཡྱིན་ནོ། ཅེས་སྨྲ་སེ་དེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་དགག་པ་ལེ་དང་འགྲེལ་བཤད་དུ་

གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །ཕྱི་མ་ནྱི་སྔ་མའྱི་རེས་འབང་ཡྱིན་ཀང་སྔ་མ་གསལ་བར་བཀག་

ལ། གཞན་ཡང་ནུས་པའྱི་དབུགས་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཚད་ལ་རྱིང་ཐུང་གཉྱིས་ཡོད་

པར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ཁས་བངས་བཞྱིན་དུ་ཡང་དེ་འགོག་པར་བེད་པ་ནྱི་བབ་ཅོལ་

ལོ། །

ཡང་ཁ་ སག་སག་འབང་། ཅྱིག་ནུས་པའྱི་དབུགས་གཅྱིག་ནྱི་མྱིའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་

ཆོས་སོ། ཞེས་སྨྲས་མ་ཐག་གཞུང་ཕྱི་མ་ལ་ནུས་པ་འོག་མྱིན་པའྱི་དབུགས་དང་མྱི་

ལོ་ཉྱིས་ཁྱི་ལྷག་པའྱི་འབུམ་ཕག་བཞྱི་བཅུ་རྩ་གསུམ་མོ། ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ་མཐོ་གང་

གྱི་བར་དུ་འགལ་བ་ཆེན་པོ་སྨྲས་སོ། །ཡང་ཕལ་ རང་དོལ། ཆེར། འདྱིར་བསན་གཙོ་

བོ་དང་ནུས་པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་བངས་ནས་སབས་འགར་ནུས་པ་འོག་

མྱིན་པ་ཞེས་པ་དང་། སབས་དེར་སྲྱིད་རྩེ་བ། ཞེས་སོགས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བར་བེད་

དེ། འོག་མྱིན་པ་དང་སྲྱིད་རྩེ་བ་གཉྱིས་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་མཁེན་པར་མཛོད་ཅྱིག །དེ་

ལྟར་ན་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནུས་པའྱི་གཙོ་བོའྱི་དབུགས་གཅྱིག་ནྱི་ནང་དུ་

ལོའྱི་གྲངས་དུས་བཞྱི་ཆེན་པོ་གཅྱིག་རོགས་པའྱི་ཆོས་སོ། །ལོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་
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པ་ནས། ནུས་པ་གཙོ་བོའྱི་དབུགས་དང་མྱིའྱི་ལོ་ཉྱིས་ཁྱི་ལྷག་པའྱི་འབུམ་ཕག་བཞྱི་

བཅུ་རྩ་གསུམ་ཡུན་ཚད་མཉམ་མོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་

རང་གྱི་དབུགས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི་དུས་བཞྱིའྱི་ཐ་སྙད་འཇོག་པའོ། །དབུགས་འདྱི་

རྣམས་ཀྱི་མཐར་དབུ་མའྱི་དབུགས་སད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་ལ་དུས་བཞྱིའྱི་མཐར་ཟད་བེད་ཀྱི་ལོའྱི་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའྱི་གནམ་སོང་དང་དབུ་

མ་ལ་དབུགས་གཅྱིག་ཕྱི་ནང་སྦར་ཏེ་ཟད་བེད་ཀྱི་ལོ་གང་ལ་གཙོ་དུས་ལ་དེ་རྣམས་

འབྱུང་ཞྱིང་རོགས་ལྡན་གྱི་དུས་དཔྱིད་འབྱིང་གྱི་ཚེས་གཅྱིག་གྱི་སྔ་དོ་དང་པོ་ལ་

གཙོ་བོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུའྱི་ཐོག་མའྱི་སྲོག་འབབ་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པས་

འཇུག་པའོ། །དེ་ལྟར་དུས་བཞྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། འབུམ་ཕག་བཞྱིའོ། ཞེས་

པ་དུས་བཞྱིའྱི་ལོའྱི་བཅུ་ཆའོ། །དེ་ལྟར་རོགས་ལྡན་ལ། ཅེས་པ་ནས། གཅྱིག་སེ་

སའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། ཅེས་པ་ལ་དུས་བཞྱིའྱི་ལོ་གྲངས་གཙོ་བོའྱི་འཕོ་བ་གཉྱིས་དང་། 

ས་ལ་སོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅུ། ཞག་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་དབུགས་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་ཆུ་

ཚོད་"རྣམས
1
་གྲངས་མཉམ་པ་ལས། ཞག་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་དབུགས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་

ན། རོགས་ལྡན་ལ་ཞག་བརྒྱད་ཅུའྱི་དབུགས་ཀྱི་གྲངས་དང་། གསུམ་ལྡན་ལ་ཞག་

དྲུག་ཅུའྱི་དབུགས་དང་། གཉྱིས་ལྡན་ལ་ཞག་བཞྱི་བཅུའྱི་དབུགས་དང་རྩོད་ལྡན་ལ་

ཞག་ཉྱི་ཤུ་དབུགས་ཀྱི་གྲངས་སོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོའྱི་གཡོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་

ཡུན་ཚད་ལ་རོགས་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིའྱི་མྱི་ལོའྱི་གྲངས་བརྒྱད་སོང་ཉྱིས་ཁྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༣ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༦ན༣ན།  རྣམས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༤ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༤བ༤ན།  རྣམ
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འབུམ་ཕག་བཅུ་བདུན་ཏེ་དེ་ནྱི་ཞག་བརྒྱད་ཅུའྱི་གྲངས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་སེང་དུ་གསུམ་

ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ལོའྱི་གྲངས་འབུམ་ཕག་བཞྱི་སུམ་ཁྱི་ཉྱིས་སོང་

སེ་ཞག་ཉྱི་ཤུའྱི་དབུགས་ཀྱི་གྲངས་མཉམ་ལ་དེ་བསན་པས་ལོ་འབུམ་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

གཅྱིག་དང་ཁྱི་ཕག་དྲུག་སེ་དུས་བཞྱི་ཆེན་པོའྱི་ཕེད་དོ། །

དེ་ནས་དབུ་མ་ལ་འཇུག་སེ། ཅེས་པ་ནས། གཅྱིག་བཟུང་ནས་དབུ་མའྱི་དུས་

སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། མཁས་ རང་། པ་དག །གཡས་གཡོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་

ཀའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པའྱི་ལོ་གྲངས་ཏེ། ལོ་འབུམ་ཕག་ཞེ་

གསུམ་དང་ཉྱིས་ཁྱི་ལ་སོ་ཆས་བགོས་པས་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་ལྟ་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་པའྱི་དགོས་པ་ཡང་སྒ་གཅན་གྱི་

ཡེ་ཤེས་ཆ་རྟོགས་པའྱི་དོན་ཏེ་ཉྱི་མའྱི་བུ་ལོན་ཉྱིས་འགྱུར་སྒ་གཅན་ལ་ཡོད་པས་སྒ་

གཅན་གྱི་བཅུ་དྲུག་ཆ་བུ་ལོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་ཡྱི་ལོ་གྲངས་

འབུམ་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་དང་དྲུག་ཁྱི་ལ་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བགོས་པས་འབུམ་ཕག་

གཅྱིག་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཡོན་གྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་དྲུག་ཁྱི་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་སེ་འདྱིར་ནྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་བཅུ་ཀའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆ་བསོམས་ནས་གསུངས་པའོ། །

དེ་ནས་གཡས་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་སེ། ཅེས་པ་ནས། ནམ་མཁའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་རོ། །དེའྱི་རེས་ལ་གཡོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆ་དྲུག་ཁྱི་བདུན་

སོང་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱུ་ལ། དེ་ནས་དུས་བཞྱི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་འཆྱི་ཁའྱི་དབུ་

མའྱི་དབུགས་རྣམས་ཀྱི་མཐར་ཏེ་རེས་སུ་བར་སྲྱིད་ལེན་པའྱི་ཚེ་བར་དོའྱི་དབུགས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  1113  

གཅྱིག་ལྷག་པར་སྐེས་པས་བར་དོའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་སང་བར་འགྱུར་བར་བེད་

དོ། །གལ་ཏེ་དབུགས་ཀྱི་ཚད་དེས་བར་སྲྱིད་དུ་སད་པའྱི་གནས་སབས་ལ་གནས་

ནས་སར་ཡང་མངལ་ལེན་པའྱི་ཚེ་དབུགས་དེ་ནྱི་མངལ་དུ་སྐེས་པའྱི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངལ་ཟླ་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ་གཉྱིད་ཀྱི་གནས་སབས་ལྟ་བུར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་དབུགས་ཉྱིས་ཁྱིས་ལྷག་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་

དེ་རོ་རེའྱི་དབུགས་ལ་གཟའྱི་རྒྱུ་བ་འཇུག་པའྱི་སབས་འདྱིར་ལམ་དུ་འཁེར་ནས་

བཟུང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་རང་ནས། ཞེས་པ་ནྱི་ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་གཟའ་རྣམས་སོ་སོའྱི་ལོངས་སྤོད་སོང་པར་འཇུག་པ་ནྱི། འདྱིའྱི་

རེས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་བཞྱི་ནྱི་གོ་སའོ་ཞེས་པ་སེ་དུས་བཞྱིའྱི་མཐར་སྐེས་

ཁྱིམ་གྱི་དབང་གྱིས་སོང་པ་ལ་ནྱི་སེན་པ་གཟའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་རང་

གྱི་ཉྱིན་ཞག་གྱི་དལ་རྒྱུ་སར་ལ་བགྲོད་པའྱི་དབང་གྱིས་དུས་ཀྱི་མཐར་འགྱུར་ཏེ་དེ་

ཡང་དུས་བཞྱིའྱི་ལོ་ལ་"༼༤༣༢༠༠༠༠༽
1
སེན་པའྱི་ལོ་སུམ་ཅུས་ཐོབ་པ་སོང་པ། 

ཞེས་པ་ནས། ནམ་གྲུའྱི་མཐར་སོང་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །སྒ་གཅན་རང་གྱི་བགྲོད་པ་

འགྲོ་བའྱི་ཉྱིན་ཞག་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་དུས་བཞྱིའྱི་ལོ་ལས་ཐོབ་པ་

མཁའ་མཁའ་ཞེས་པ་ནས། སྒ་གཅན་འཇུག་གོ །ཕུར་བུ་རང་གྱི་བགྲོད་པ་འགྲོ་བའྱི་

ཉྱིན་ཞག་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་དུས་བཞྱིའྱི་ལོ་ལས་ཐོབ་པ་མཁའ་

མཁའ་ནམ་མཁའ་མཁའ་དུས་ཏེ་དྲུག་དང་དུས་གསུམ་གྱི་ལྷའྱི་བོན་པོ་ཕུར་བུ་སོང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༤ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༧ན༤ན།  ༤༣༢༠༠༠༠    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༥ན༦ན།  ༤༥༢༠༠༠༠    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༤བ༤ན།  -༤༣༢༠༠༠༠



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པར་འཇུག་གོ། བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་དུས་བཞྱིའྱི་ལོ་རྣམས་ཟླ་བའྱི་

ཕུང་པོར་བས་པ་ལས་ཐོབ་པ་ནམ་མཁའ་མཁའ་ཞེས་པ་ནས། ཉྱིན་ཞག་སེ་དལ་

རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤྱིས་སོང་པར་འཇུག་པ་སེ། ཉྱི་མ་སོགས་བཞྱི་པོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་

ལོ་རེ་རེར་མཉམ་པས་ལོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་བཞྱིའྱི་ལོ་ལས་ཐོབ་པ་མཁའ་མཁའ་ནམ་

མཁའ་ཞེས་པ་ནས། ཉྱིན་ཞག་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་ཉྱི་མ་ལ་སོགས་པས་

གཟའ་ལག་པ་སངས་མཇུག་རྱིངས་རྣམས་འཇུག་གོ །ཟླ་བའྱི་ཞག་སུམ་བཅུས་དུས་

བཞྱིའྱི་ལོ་ཉྱིས་ཁྱི་དང་འབུམ་ཕག་ཞེ་གསུམ་ཞག་ཏུ་བས་པ་ལས་ཐོབ་པ། མཁའ་

མཁའ་ནམ་མཁའ་མཚོ་བརྒྱད་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཟླ་བ་སོང་པ་དེར་འཇུག་སེ་དེའྱི་

དུས་སུ། ཞེས་པ་ནས། ཉམས་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་རོ། །འདྱི་དག་

ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གཟའ་རྣམས་སོང་པར་འཇུག་པའྱི་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་

བཅས་པ་ལེ་དང་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། སྦང་གཞྱི་

བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལམ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། སྦངས་འབས་མཆོག་གྱི་དངོས་

གྲུབ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སྦང་གཞྱི་རྩ་

དང་རླུང་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། སྦོང་བེད་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྱིས། རྟེན་རྩ་བཤད་པ། བརྟེན་པ་རླུང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསན་བཤད་

གཉྱིས་ལས། 

དང་པོ་ནྱི་དུས་བཞྱི་རོགས་པ་དེ་ནས་སར་ཡང་དཔྱིད་འབྱིང་གྱི་ཚེས་གཅྱིག་

གྱི་ཉྱིན་དུས་བཞྱི་དང་གཟའ་སོ་སོའྱི་ལོངས་སྤོད་གསར་པ་འཆར་བ་དང་ཆོས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མཐུན་པར་ནང་དུ་མངལ་གྱི་ཟླ་བ་ཁུ་བའམ་གཡོན་གྱི་རླུང་དང་ཉྱི་མ་རྡུལ་ལམ་

གཡས་ཀྱི་རླུང་ཤར་བ་རྣམ་ཤེས་དང་འདེས་པ་ལ་ཡང་རྩའྱི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་འདྱི་

ནྱི་མངལ་ཟླ་གཉྱིས་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་གཅྱིག་གྱི་སེ་ནྱི་དྷཱུ་ཏྱི་དང་དེ་

བཞྱིན་དུ་གཉྱིས་གཉྱིས་"བཞྱི
1
་ནས་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྱི་རྣམས་

འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་གསང་བའྱི་རྩ་ནོར་བུའྱི་རྩ་ལ་སོགས་པའོ། །སྙྱིང་ཁར་ཐོག་མ་

ཆགས་པའྱི་རྩ་བཅུ་ལས་བུག་པ་ཞེས་བ་བ་སྒོ་དགུ་དང་སྦར་བའྱི་རྩར་འགྱུར་ཞྱིང་

བཅུ་པ་ཕ་མོའྱི་རྩ་དྷཱུ་ཏྱི་ནྱི་སར་ཡང་སེང་གྱི་ལམ་དུ་སྱིན་དབུས་བར་དུ་འགྲོའ།ོ །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནྱི་སེ་ཡྱིས་ཕེ་བས་ཞེས་པ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྱི་རྩ་དུས་ཏེ་བཞྱི་

དང་དེ་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཡང་འད་ལ་སྙྱིང་ཁའྱི་ཕོགས་ལ་གསུམ་གསུམ་དགུ་ལས་ལག་

འགྲོ་སེ་བརྒྱད་ནྱི་སྙྱིང་ཁའྱི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དང་བཞྱིའྱི་སེ་ནྱི་མགོ་བོ་སེ་དཔྲལ་བའྱི་

རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མགྲྱིན་པའྱི་ཕོགས་ཏེ་དེ་ལ་མྱི་

བདག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ནྱི་དེ་ཉྱིད་དང་བཞྱི་ནྱི་མྱིག་ལག་ཕུར་སངས་གཟའ་བཞྱིའྱི་

སྐེ་གནས་ཏེ་དྲུག་གྱི་སེའོ། །ཉྱི་མའྱི་སྐེ་གནས་གཅྱིག་དང་ཉྱི་རྐང་ཞེ་བརྒྱད་མཐའ་

དག་བསྲེས་པ་བདུན་གྱི་སེ་ཡྱིས་ཀང་མགྲྱིན་པ་ལས་ཐ་མྱི་དད་པར་དེའྱི་ཕྱི་སོར་

དུ་གནས་སོ། །ཉྱི་མའྱི་རྒྱུ་བ་སེ་རྐང་པ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་དང་ཟླ་བའྱི་རྐང་པ་ཉེར་

བཞྱི་རྣམས་ཀྱི་ཐ་དད་མྱིན་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསོམས་ཏེ་ཉེར་ལྔ་ནྱི་དཔྲལ་བའྱི་ཕྱི་སོར་དུ་

གནས་པའྱི་རྩའོ། །ལྟེ་བའྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྩ་ནྱི་སོ་གཉྱིས་པོ་དེ་ཡྱི་ཉྱིས་འགྱུར་རྣམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༤བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༨ན༢ན།  བཞྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༦བ༡ན།  བཞྱིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སོ། །དགུའྱི་སེ་དང་བཅུའྱི་སེ་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྱིག་

ལས་གཅྱིག་པོ་ནྱི་སེན་པའྱི་སྐེ་གནས་ཡྱིན་ལ། ལྷག་མ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ནྱི་གང་ཞྱིག་

ལག་རྐང་ལ་གནས་ཚིགས་ཀྱི་རྩ་ནྱི་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་ཀྱི་"དབེ་བས
1
་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་གཞུང་དཀྲུགས་ཏེ་གསུངས་པ་ནྱི་ཕེང་འཛིན་གྱི་སེབས་

སྦོར་ལྕྱི་ཡང་སྒྱིག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པར་མངོན་ཏེ། གོང་དུ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཞེ་

བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་ཆེན་དུ་ཡང་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཉྱིད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་གཙུག་ཏོར་དུ་གཉྱིས་ཀྱི་སེ་དང་སྙྱིང་ཁའྱི་ཕོགས་གསུམ་གྱི་སེ་

དང་རྱི་བོང་ཅན་བཞྱིའྱི་སེ་དང་ཟླ་རྐང་ཉེར་ལྔ་དང་ཉྱི་མའྱི་རྐང་པ་བསོམས་པ་ལྔ་ཡྱི་

སེ་དང་སྔར་བཤད་པའྱི་མགྲྱིན་པའྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྱི་སེ་དང་ལྷག་མ་བདུན་གྱི་སེ་

ནས་བཅུའྱི་སེ་རྣམས་ཀྱི་བར་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་རབ་ཏུ་

གསལ་བའྱི་རྩ་རྣམས་ལ་རླུང་རྣམ་པ་བཅུ་རྒྱུ་བ་གང་ཡྱིན་དེ་དག་གཡོན་རླུང་རྣམས་

ཞྱི་བའྱི་གཟའ་དང་གཡས་ཀྱི་རླུང་ནྱི་དག་པོའྱི་གཟའ་རྣམས་ཏེ་གཡས་གཡོན་གྱི་

རླུང་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་མཐའྱི་ཆ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ནྱི་ཁབ་བདག་ཞབས་ལ་གནས་

པ་དུས་ཀྱི་རྩ་དྷཱུ་ཏྱི་ཡྱིས་ལོངས་སྤོད་ཅྱིང་གཟའྱི་ཐ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཡང་རྒྱུ་བ་

བསྒོམས་སོབས་ཀྱིས་འགགས་པར་མ་བས་ན་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་བསྐེད་མ་ཡྱིན་པ་

ལས་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ནྱི་སོར་སྡུད་སོགས་ཀྱིས་རོ་རེའྱི་སྐུ་དྷཱུ་ཏྱི་ཡྱིས་

ལོངས་སྤོད་དུ་བས་ནས་བདེ་ཆེན་སྐེད་བེད་དྷཱུ་ཏྱི་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་པ་དང་། ཁབ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༤བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༦བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༨བ༡ན།  དབྱེ་བས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༧ན༡ན།  དབྱྱིབས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བདག་ཞབས་ལ་གནས་པ་དང་རོ་རེའྱི་སྐུ་ཞེས་པ་ནྱི་ནང་དང་སྦོར་བའྱི་དབང་གྱིས་

དེ་དག་གྱི་མྱིང་གྱིས་བསྙད་པའོ། །སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་བསྐེད་མ་རོ་རེ་སྐུ་ཡྱི་མཁའ་

འགྲོ་མ་ལོངས་སྤོད་དོ། ཞེས་པ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བཤད་ནའང་རུང་བ་ཙམ་དུ་མངོན་

ནོ། །རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས་ཀང་འདྱིར་དང་པོར་རྣལ་འབོར་པས་དབུས་སུ་སྲོག་གཞུག་

པར་བ་བ་ནྱི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའོ། །གང་"གྱི
1
་མཚན་མ་མཐོང་བ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རོ་རེའྱི་ཞལ་དང་པོར་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་སྒྱིབ་བལ་དུ་བེད་པའྱི་ལམ་དེ་གང་ཞེ་ན། དང་

པོར་གང་ཞྱིག་སོར་སྡུད་ཀྱི་སབས་ཀྱི་སོང་པ་ལ་མཐོང་བའྱི་དུ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་

ཁད་པར་ཅན་བཅུའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཡུལ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་གནས་པ་བརྒྱད་

དང་། དེ་ནས་ཆ་དང་ཐྱིག་ལེ་གཉྱིས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱིས་གོམས་

པར་བས་པ་ལས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཏུ་འགྱུར་

ཏེ་རེས་དན་གྱི་ཕག་རྒྱའྱི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ལ་དངོས་རྒྱུར་རབ་

ཏུ་ཞུགས་པ་ནྱི་སར་ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཐོབ་པའྱི་ཚེ་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་

དབང་པོ་རྣམས་གཟུགས་སོགས་ལ་"རོ
2
་མཉམ་པ་སེ་དེ་ལྔ་དང་སད་པ་དང་རྨྱི་ལམ་

དང་ལ་སོགས་པས་གཉྱིད་མཐུག་གསུམ་སེ་བརྒྱད་ལ་བདེ་སོང་རོ་མཉམ་དུ་ཞུགས་

པའྱི་མཆོག་གྱི་བདེ་མཉམ་འཛག་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་གཞོམ་དུ་མེད་པར་ཡང་དག་པར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥ན༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༩ན༢ན།  གྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༧བ༡ན།  གྱིས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༧བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༩ན༥ན།  རྟོ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༧བ༥ན།  ངྟོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཞུགས་པ་རྱིག་མ་སངས་རྒྱས་ཡུམ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་དེ་ནྱི་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་

ཏེ། དེ་རོ་རེ་ཡྱི་ནྱི་ཚིག་ལ་གནས་པ་རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་"བཅལ
1
་བར་བའོ། །

ཁ་ རང་ངམ། ཅྱིག །གཞན་སྔ་མ་དང་འད་བ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སེམས་སོང་པ་

དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་སྲོག་རྩོལ་གྱིས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་ལྔའྱི་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་པས་སར་ཡང་མྱིག་སོགས་ལྔ་ཡུལ་ལ་རོ་མཉམ་པའྱི་མངོན་ཤེས་སྐེ་བར་

འགྱུར་"ཤྱིང
2
་རེས་དན་གྱི་སད་རྨྱི་སོགས་བཞྱིའྱི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའྱི་མཆོག་

གྱི་བདེ་མཉམ་གཞོམ་དུ་མེད་པ་སོང་པར་ཞུགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་

ཐོབ་པས་ནང་གྱི་རྱིག་མ་ཤེར་ཕྱིན་མ་རོ་རེའྱི་ཚིག་ལ་གནས་པ་རྣལ་འབོར་པས་

བཙལ་བར་བ་ཞེས་པ་དེ་དག་གྱི་ལུགས་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་ལ་དེ་དག་གྱིས་པདྨ་ཅན་

གྱི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ནྱི་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། སོད་ཀྱི་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། མངོན་ཤེས་དྲུག་བཤད་པ་དང་། མཆོག་

གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་གཞན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། དངོས་དང་། དེའྱི་

བེད་ལས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི་སེང་འོག་གྱི་རྩ་དྲུག་ལས་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་དྲུག་བསྒོམས་སོབས་ཀྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥བ༢ན།  བཅལ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༧བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༩བ༡ན།  བཙལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༧བ༦ན།  བཅྟོལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༨ན༡ན།  ཤྱིང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༧བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༩བ༢ན།  ཞྱིང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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འགགས་པ་ལས་མངོན་ཤེས་དྲུག་ཐོབ་པར་འཇོག་པ་སེ། རྩ་དྲུག་པོ་དེ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འཇོག་པ་ཡང་དབང་མདོར་བསན་གྱི་འགྲེལ་པར་རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་

པས། ཟླ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྩ་གསུམ་ནྱི་ལུས་

དང་ངག་དང་སེམས་རྣམས་སོ། །འོག་ཏུ་དྱི་ཆེན་ལ་སོགས་པའྱི་རྩ་གསུམ་ལ་ལུས་

དང་ངག་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སོ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། ཕལ་ཆེ་བ་ 

རང་དོལ་སོགས། དག་ལ་ལ་ན་དང་དྱི་ཆུའྱི་རྩ་གཉྱིས་གཙོ་བོའྱི་སྐུ་གསུང་གཉྱིས་དང་

"བཤད་པའྱི
1
་རྩ་དང་ར་ས་ན་གཉྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་གཉྱིས་སུ་རྱིམ་པ་ལྟར་

འཇོག་པ་ནྱི་གཡས་ཀྱི་རྩ་ཐབས་དང་གཡོན་གྱི་རྩ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་

དང་གཞན་ཡང་ལུས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་ཚུལ་སོགས་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་

ལ་བསམས་པ་འདའོ། །རྩ་འདྱི་དག་འགགས་པ་ལས་མངོན་ཤེས་དྲུག་འབྱུང་ཞེས་ 

དོལ་སོགས། པ་ཡང་ཧ་ཅང་"རྩྱིངས་པ
2
་སེ། འདྱི་དག་གཞྱི་དུས་སུ་འགགས་པ་འཆྱི་

ལྟས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

རྩ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་གཙོ་བོ་སེ་ཐབས་ཡབ་ཀྱི་སྐུའྱི་རྩ་རྐང་

མར་རྒྱུ་བའྱི་ལས་རླུང་བསྒོམས་སོབས་ཀྱིས་འགགས་པའྱི་མཐུ་ལས་རྣལ་འབོར་

པ་རྣམས་དག་གྱི་མཆོག་གྱི་ལུས་ལ་ལྷ་ཡྱི་སྤན་གྱི་མངོན་ཤེས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ལ། 

དེའྱི་གསུང་གྱི་རྩ་འོག་གྱི་དྱི་ཆུ་དང་ཐུགས་ཀྱི་རྩ་དྷཱུ་ཏྱི་གཉྱིས་དང་། རྣ་བ་དང་གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༥བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༨བ༡ན།  བཤད་པའྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༨ན༢ནས་༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༠ན༡ན།  བཤང་བའྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༦ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༨ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༥༨བ༢ན།  རྱིངས་པ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༠ན༢ན།  རྱིང་བ
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སེམས་ཤེས་པ་སྦར་ཞྱིང་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་རྩ་དྱི་ཆེན་བཤང་བའྱི་རྩ་སྐུ་དང་སེང་

གྱི་རྩ་རོ་མ་གསུང་དང་དུང་ཅན་མ་ཐུགས་གསུམ་དང་སྔོན་གྱི་གནས་རེས་སུ་དན་

པ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཟག་པ་ཟད་པའྱི་མངོན་ཤེས་གསུམ་དང་སྦར་

ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་གཞོམ་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་འབྲུ་

འཇོམས་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་ལས་རླུང་གཉེན་པོའྱི་སོབས་ཀྱིས་འགགས་པའྱི་ལག་

རེས་མངོན་ཤེས་སོ་སོར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡྱིན་པ་ལ་སྔ་མ་

རྣམས་ཀྱིས་མ་བཤད་མོད་འོན་ཀང་། ཁམས་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་ཚུལ་

གཅྱིག་དགོས་པ་འད་སེ་དཔད་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ལྷ་ཡྱི་སྤན་གྱི་མཐུ་ལས། ཞེས་པ་ནས། རེག་བ་ལ་སོགས་ཐམས་

ཅད་འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་ཏེ་ཁ་ཡྱིས་བརོད་པས་མཚོན་པ་རོད་བེད་ཀྱི་སྒ་རྣམས་

དང་སྙྱིང་འཕར་བའྱི་སྒས་མཚོན་པ་སྒ་གཞན་རྣམས་སམ། ཡང་ན་སྙྱིང་གྱི་སྒ་ནྱི་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། གཞན་དག་ཡྱིད་ཀྱིས་བརོད་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ དོལ། 

ཅྱིག །ནཱ་ད་ལ་འདོད་དོ། །རེག་བའྱི་སོགས་ཁོངས་ནས་བཏོན་པའྱི་དྱི་རོ་གཉྱིས་དང་

བཅས་པ་ཡུལ་ཅན་མངོན་ཤེས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཞག་པ་ན་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་མངོན་

ཤེས་རྣམས་ཀང་འཇོག་ནུས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་སྲོག་ཐུར་སྒོམ་སོབས་ཀྱིས་

འགགས་པར་བསན་པ། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་འགྲུབ་པའྱི་དུས་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གཉྱིས་པོ་གང་ཞེ་ན། ལྟེ་བའྱི་འོག་གྱི་རྩ་ནྱི་གང་

ཞྱིག་ཐུར་སེལ་རྒྱུ་བ་སེ་དེ་ཡང་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་དང་གཡས་གཡོན་རྣམ་གསུམ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  1121  

གྱི་ལམ་ལ་གནས་པའྱི་གཅྱི་བ་བཤང་བ་ཁུ་བ་འབབ་པ་རྣམས་སོ། །ལྟེ་བའྱི་སེང་དུ་

སྲོག་འཛིན་གྱིས་ནྱི་གནས་བཅུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་རྣམ་

པ་དགུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་དགུའྱི་ཐ་མ་བཅུ་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་དྷཱུ་ཏྱི་ཡྱིན་ལ་དང་

པོ་དགུ་ནྱི་རྣ་བ་གཉྱིས་དང་ས་གཉྱིས་དང་མྱིག་ལ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ་

དྲུག་དང་ལྕེའུ་ཆུང་ནྱི་ལྕེ་དང་བཅས་པ་གཉྱིས་ནས་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་བརྒྱད་དང་ཐྱིག་ལེའྱི་

གནས་གཙུག་ཏོར་བུག་པར་རླུང་རྒྱུ་བར་འགྱུར་ཏེ་བཅུ་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

རྩའྱི་ནང་དུ་ནྱི་ཤེས་པ་མྱིན་པའྱི་རླུང་དགུ་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡྱིས་བཏབ་ནས་བསྒོམས་

སོབས་ཀྱིས་འགགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐེའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་གསུམ་པོའྱི་ལག་རེས་སྐུ་གསུམ་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་པའྱི་

ཚུལ་དང་། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྱི་དུས་དང་ལྟས་བསན་པ་དང་། འབས་

དུས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་ལ་མཁས་ རང་། པ་དག །སེང་སྲོག་དང་འོག་ཐུར་

སེལ་གྱི་རླུང་འགགས་པར་འགྱུར་ན་དཔྲལ་བའྱི་རྱི་བོང་འཛིན་པ་བསྐོད་པར་བེད་པ་

ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཏེ་གཏུམ་མོའྱི་མེའྱི་གཟུགས་སུ་སེ་རང་བཞྱིན་དུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ལ་

རོ་རེ་པདྨས་རབ་ཏུ་སད་ན་སེ་ཕག་རྒྱ་གང་རུང་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཟླ་བ་

ཧཾ་ཡྱིག་འདྱི་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཀྱི་མེ་ལྕེས་ཞུ་བར་བེད་པས་དགའ་བ་བཞྱིའྱི་མཐར་

རོ་རེ་ནོར་བུའྱི་རྩེར་འགགས་པ་ཐོབ་ལ་དེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་གྱིས་རྱིམ་

གྱིས་སྦངས་པས་རླུང་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་གཙུག་

ཏོར་དུ་བརྟན་པ་དང་། རྡུལ་གེན་དུ་འགྲོ་བ་འགགས་ནས་ནོར་བུར་བརྟན་པར་གྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  1122  

ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའྱི་སེམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་སྙྱིང་

ཁའྱི་སྒ་ཙམ་ཐྱིམ་ནས་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་དེ་ཟླ་"བ
1
་སྒྱིབ་བལ་ཐྱིག་ལེ་སྐུ་

རོ་རེ་དེ་ལྟར་ཉྱི་མ་སྒྱིབ་བལ་ཚེག་དག་སེ་རྡུལ་གསུང་རོ་རེ་དང་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དེ་ལྟར་

ཏེ་སྒ་གཅན་སྒྱིབ་བལ་སེམས་ཐུགས་རོ་རེ་"དེ
2
་རོ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་འགྱུར་

ཞྱིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཝཾ་གྱི་ཡྱི་གེ་དེ་མྱི་ཤྱིགས་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྒ་ཙམ་འགགས་

པའྱི་རྣམ་པའྱི་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྱི་སོང་པ་ཉྱིད་དང་ཨེའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་རོ་མཉམ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ནྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་གྱི་དེ་

ལས་གཞན་འབས་བུ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས། ཨེ་ཡྱིག་མཁའ་

ཁམས་དབུས་སུ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བདེ་བ་ལེན། །ཝཾ་ཡྱིག་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་འདྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་ལས། །ཐྱིག་ལེ་ཟླ་བ་ཁུ་བ་སྐུ། །རྣམ་

པར་བཅད་པ་རྡུལ་ཉྱི་གསུང་། །ཨ་ཡྱིག་མུན་ཅན་ཐུགས་རབ་བརོད། །མཁའ་ཁམས་

ཨེ་ལ་རྣམ་པར་གནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གྱིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆགས་པ་ཡྱིས། །སྲྱིད་གསུམ་བདག་ཉྱིད་

དག་ལ་གནས། ཞེས་སོ། ཞེས་འཆད་པར་མཛད་དེ། རྩ་རྒྱུད་དངས་པ་ནྱི་སབས་དང་

འབོར་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ནྱི་སྐུ་གསུང་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༩བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༡ན༥ན།  བ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༥༩བ༦ན།  བའྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༦བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༣༩བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༡ན༦ན།  དེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༠ན༡ན།  སེ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བསྡུས་པ་ཨེ་ཡྱིག་གྱི་མཚོན་དོན་སོང་གཟུགས་དང་ཝཾ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་

ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྱིས་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་འབལ་མྱི་རུང་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་

ཏུ་ཚོགས་པ་སེ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་སྒ་བ་བ་ལ་སྦར་ནས་འདྱིས་ཤེས་པར་

བ་བས་ན་ཤེས་བ་ཡུལ་སོང་གཟུགས་དང་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྱིས་ཏེ་དེ་

ལ་བཤད་དགོས་པ་རྣམ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཐྱིམ་པའྱི་དོན་དུ་བས་པ་མ་ལེགས་

ཤྱིང་སེམས་རོ་རེའྱི་བཤད་པ་ཟུར་ཕྱིན་པར་མ་ཐོན་ཏེ། ཨ་ཡྱིག་མུན་ཅན་རབ་ཏུ་

བརོད། །ཅེས་པའྱི་མུན་ཅན་ནྱི་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི། རླུང་དང་ཟླ་བ་ཉྱི་མ་འགགས་པར་

གྱུར་ན། ཅེས་པའྱི་རླུང་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །དེ་ཡང་ཟླ་ཉྱིའྱི་རླུང་གྱི་ཟླས་དངས་པའྱི་

རླུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་དུ་འཇོག་པས་རླུང་དེ་བསྒོམས་སོབས་ཀྱིས་འགགས་པ་མུན་

ཅན་ནམ་སྒ་གཅན་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ཨ་ཡྱིག་ཐུགས་རོ་རེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བ་སེ་

བཤད་པ་ལྷག་མ་རང་ལུགས་ཀང་གོང་ལྟར་བས་པས་ཆོག་གོ །

གཞན་དག་ དོལ་དོལ་འབང་། ན་རེ། སོར་སྡུད་སོགས་ཀྱི་སྲོག་ཐུར་འགགས་པར་

གྱུར་ན་རེས་དན་གྱི་རོ་རེ་པདྨས་རབ་ཏུ་སད་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རླུང་དང་ཟླ་བ་ཉྱི་

མ་འགགས་པར་གྱུར་ན་རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ནྱི་གཟུང་འཛིན་ནམ་ཤེས་དང་ཤེས་

བ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །གོང་གྱི་གཞུང་གསུམ་གྱི་དོན་སྲོག་ཐུར་འགགས་པས་ངག་

"དྱི
1
་བལ་དེ་ལྟར་ཐྱིག་ལེ་འགགས་པས་ལུས་"དྱི

2
་བལ་དེ་ལྟར། རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༧ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༢ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༠བ༤ན།  དྲྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠ན༦ན།  སྒྲྱིབ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༧ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༢ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༦༠བ༤ན།  དྲྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠ན༦ན།  སྒྲྱིབ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རོ་མཉམ་ཡྱིད་"དྱི
1
་བལ་དེ་བཞྱིན་དེ་ལྟར་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་སྒྱིབ་བལ་དུ་འགྱུར་

ཅེས་ཟེར་ཡང་དགོས་པ་དང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་མེད་པའྱི་གཏམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མཆོག་འགྲུབ་པའྱི་དུས་བསན་པ་དང་། མཆོག་འགྲུབ་

པའྱི་དུས་སུ་ངོ་མཚར་བའྱི་ལྟས་འབྱུང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཕྱི་ནང་གྱི་དུས་

ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་གཉྱིས་སྤྱིར་བཤད་པ་དང་། ནང་གྱི་དུས་སུ་མཆོག་ཐོབ་ཚུལ་ཁད་

པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཟླ་བ་མཚན་མོའྱི་ཆ་ཟོས་ན་སེ་འགགས་ཤྱིང་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཏེ་

"དལ
2
་ནྱི་མ་ཤར་བའྱི་ནམ་མཁའ་ལ་ཉྱིན་མོ་དང་ནྱི་མཚན་མོ་ནམ་ཡང་མྱིན་པ་ཉྱིད་

ཀྱི་ཐོ་རངས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་གྱི་ཐུན་མཚམས་དེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་

ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་སངས་རྒྱ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་ལ། རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་

དབུས་སུ་དུས་ཀུན་ཏེ་ནམ་ཡང་འཆྱི་བ་མེད་པའྱི་བདུད་རྩྱིའྱི་གོ་འཕང་ལ་གནས་

པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་མངོན་དུ་བེད་པའྱི་དུས་ནྱི་དཀར་ནག་གྱི་ཕོགས་གཉྱིས་

ཀ་ཟད་པའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྱི་དུས་ཏེ་དཔེར་ན་གནམ་སོང་གྱི་ཆ་

ཟད་པའྱི་ཟླ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་ཤྱིང་དཀར་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་

དུས་དེར་ཟླ་བ་དེ་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ལ་རོ་ནྱི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་སེ་སེང་འོག་ན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༧ན༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༢ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༠བ༤ན།  དྲྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠ན༦ན།  སྒྲྱིབ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༧བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༠བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༢ན༦ན།  དལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༠བ༦ན།  དེ་ལ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཉེ་བར་གནས་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་སྲོག་སེ་ཉྱི་མ་དང་ཐུར་སེལ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་

དྲུག་བརྒྱའྱི་བརྩེགས་པ་རོགས་ནས་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་དུ་རོ་མཉམ་སེ་རྡུལ་གྱི་ཁམས་མ་

ལུས་པར་ཟད་པར་གྱུར་པ་ནྱི་སངས་རྒྱ་བའྱི་དུས་སུ་ཡྱིན་ལ་སྲོག་ཐུར་འགགས་

ནས་གཏུམ་མོའྱི་མེ་སང་བའྱི་དུས་ན་གསལ་བར་ཡང་ནྱི་ལུས་ལ་དངོས་གྲུབ་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ཡང་རེས་དན་གྱི་དུས་སུ་ཉྱི་ཟླའྱི་རྒྱུ་བ་དང་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ཚེ་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་

པོ་དེ་འགག་གོ་སེ་འགགས་པ་ཞེས་བའོ། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་གནམ་སོང་གྱི་ཆ་ཟད་པ་ཡང་

ཡྱིན་དཀར་པོའྱི་ཚེས་གཅྱིག་མ་ཞུགས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། རྒྱུན་མཐའྱི་ཡེ་

ཤེས་དེ་རང་དུས་ན་སྒྱིབ་གཉྱིས་འགགས་པ་ཡང་ཡྱིན། རང་དུས་དེར་ཀུན་མཁེན་མ་

སྐེས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལུགས་འདྱི་ལ་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོར་ཉོན་སྒྱིབ་

མ་ལུས་པར་སངས་པའྱི་ཕྱིར་ལས་རླུང་ཡང་ལྡོག་པར་ཡང་ཁས་ལེན་པ་རྱིགས་པ་

མཚུངས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སབས་འདྱིར་སྲོག་ཐུར་འགགས་དུས་སུ་མཆོག་གྱི་དངོས་

གྲུབ་ཐོབ་པར་འཇོག་པ་དེ་གང་ཡྱིན་པར་བསམ་པར་བའོ། །མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་

ཀྱི་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འདྱིའྱི་དུས་སུ་ཁོ་བོ་སངས་རྒྱས་སོགས་ནམ་

མཁའ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སང་བ་ངོ་མཚར་བའྱི་ལྟས་སུ་གསུངས་ལ། འཚང་རྒྱ་བའྱི་

ཚེ་དེ་དག་འབྱུང་བ་ལ་ངོ་མཚར་མེད་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་རེས་དན་གྱི་ཡན་ལག་ཀང་

འདྱིའྱི་སབས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བཞག་དགོས་སོ། །ཟླ་བ་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་

ནྱི། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་འཚང་རྒྱ་བའྱི་དུས་གཉྱིས་བསན་

ལ། ཕོགས་ཟད་ཟླ་བ་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཉྱི་ཟླ་གཉྱིས་རོ་མཉམ་

ཚུལ་བསན་ནོ། ཞེས་པ་ནྱི་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་གཉྱིས་ཏེ་སྲོག་སྒྲུབ་ཡན་ལག་

རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པས་རླུང་མཐའ་དག་འགགས་པ་སེ་དེ་ནྱི་ཟླ་བ་ཉྱི་མའྱི་རླུང་གྱི་

རྒྱུ་བ་ཉམས་ཤྱིང་། རོ་རྐང་གྱི་ལམ་ནྱི་གཉྱིས་ཀ་ནས་རྒྱུ་བའྱི་ཡང་འཕོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

རླུང་དང་བཅས་པའྱི་སྲོག་གྱི་རླུང་ནྱི་ཆེན་པོ་སེ་རླུང་མ་ལུས་པ་འགགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གསང་གནས་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པ་ལས་ཁམས་གཉྱིས་འདུ་འཕོད་བས་པ་ནྱི་ཆུ་སྐེས་རོ་རེ་རབ་ཏུ་སད་ཅྱིང་ཞེས་པ་

སེ་རྱི་བོང་ཅན་ཞུ་བ་ནྱི་ཐོག་མར་ཞུ་བདེ་འབྱུང་བར་སོན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བར་

གྱུར་པ་དང་རླུང་འགགས་པའྱི་མགོ་བརྩམས་པ་ནས་ཞུ་བདེ་མྱིན་པའྱི་བདེ་བ་ཡོད་

ཅྱིང་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ཆེན་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྱི་ཁམས་དཀར་དམར་ཆུ་ལ་ཆུ་

ཞུགས་པ་བཞྱིན་འདེས་པ་སེ། དེའྱི་ཕྱིར་མཁས་ རང་། པ་དག །ཕག་རྒྱ་གསུམ་གང་

རུང་ལ་བརྟེན་ནས་གཏུམ་མོའྱི་མེས་རྱི་བོང་ཅན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ཞུ་སེ་ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་

ཆེན་པོ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་གཏུམ་མོ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་"གསུང་བ
1
་ནྱི་ཕོགས་

གཅྱིག་གྱི་བཤད་པ་ཙམ་མོ། །དངོས་པོ་སོང་གཟུགས་དང་དངོས་མེད་བདེ་ཆེན་རོ་

གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་སྲྱིད་པ་སེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་

བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་མཉམ་པ་ལ་གནས་ནས་འཛག་པ་དངོས་དང་དེའྱི་བག་ཆགས་

ཀྱིས་གཞོམ་དུ་མེད་པའྱི་བདེ་ཆེན་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་གྱུར་པ་དེའྱི་དུས་

སུ་རྣལ་འབོར་པ་དེ་གང་ལ་གཟུང་འཛིན་དང་འཁོར་འདས་ལ་སོགས་པ་གཉྱིས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༢ན༢ན།  གསུང་བ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༡བ༤ན།  གསུངས་པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བདེན་པར་འཛིན་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་འབས་བུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྱི་

གོ་འཕང་དུ་འགྲོ་བ་སེ་མངོན་དུ་བེད་དོ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་པོར་སྐེ་

བའྱི་དུས་ལ་ཡང་སྦར་རུང་ཙམ་ཡོད་ཀང་གཉྱིས་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་"ཞེས
1
་

པའྱི་དོན་གཉྱིས་སང་འཁྲུལ་པའྱི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ལ་བས་ན་འགྲྱིག་ཚབས་

ཆེ་བར་མངོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁོ་བོས་སངས་རྒྱས་ལྷ་མོ་ཞེས་པ་ནས། ས་ཡྱི་སེང་དུ་འབབ་པར་

འགྱུར། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། རྱི་བོང་ཅན་ཉ་གང་བའྱི་ཞག་གྱི་ཐོ་

རངས་ནྱི་ཕྱིའྱི་དུས་དང་ནང་གྱི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའྱི་མཚན་མོ་ཕེད་ནྱི་ཉྱིན་ཞག་དེ་ཉྱིད་

ཀྱིའང་དཀར་ཆ་རོགས་ཤྱིང་ནག་པོ་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ་དེ་ནྱི་ནང་

གྱི་དུས་སོ། །མདོ་རྒྱུད་གཞན་མང་པོ་ནས་ཐོ་རངས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ཁད་

པར་ཅན་སྤྱི་ལ་གསུངས་པ་དེ་འདྱིར་མྱི་འདོད་པ་མྱིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་འདྱི་གོང་རྣམས་སུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟྱིན་ཀང་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་

གསལ་ཤོས་སུ་སང་བས་བརོད་པར་བ་སེ་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ལོངས་སྐུའྱི་

ལུས་ནྱི་ཀུན་ནས་ཏེ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཐུགས་དང་གྲུབ་

བདེ་དབེར་མེད་འབལ་མྱི་རུང་ཡྱིན་པས་"དང་ཞྱིང
2
་རྡུལ་ཕལ་པ་ལྟ་ཞོག །ཁམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༡བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༣བ༤ན།  ཞེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༢ན༥ན།  ཤེས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༢བ༢ན།  དང་ཞྱིང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༢ན༤ན།  དྭང་ཞྱིང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༤ན༢ན།  དྭངས་ཞྱིང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རགས་པའྱི་སྐུ་ཡང་བཟུང་བ་མྱིན་པས་རྡུལ་ཕན་ཉམས་པ་ཐོགས་པའྱི་རེག་བས་

དབེན་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་ཤྱིང་མཚན་དང་དཔེ་བད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་རབ་ཏུ་རོགས་པར་གྱུར་པའོ། །སྒྲུབ་ལེར། ཁམས་གསུམ་པོ་མྱིག་འཁྲུལ་ལྟ་

བུར་གཟྱིགས་ནས་ཞེས་པ་ལྟར་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་པའྱི་འཇྱིག་

རྟེན་གསུམ་པོ་རང་གྱིས་སྤོས་པའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཉྱིད་ཀང་ནྱི་

"དང་ཞྱིང
1
་སྒྱིབ་ཐོགས་ཀྱི་རེག་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་རྨྱི་ལམ་གྱི་ལུས་བཞྱིན་དུ་

སང་བ་སེ་དེའྱི་སད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ནྱི་སད་ཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་རྱིས་སུ་ཆད་པ་མེད་

ཅྱིང་འགྲོ་བ་དུ་མ་ཇྱི་སྙེད་པའྱི་སད་གཞན་དང་གཞན་དག་གྱིས་གདུལ་བ་གཞན་གྱི་

སྙྱིང་ལ་སེ་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པའོ། །དེ་ཡང་ལོངས་སྐུའྱི་དངོས་ཀྱི་

གདུལ་བ་ཉུང་བས་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་འཇུག་པ་གཉྱིས་པོ་གོང་གྱི་ལོངས་སྐུ་

དེའྱི་སེམས་ནྱི་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྱི་དམ་པའྱི་བདེ་བས་གང་ཞྱིང་

རང་རྒྱུད་འབེལ་བའྱི་དག་པ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་ལ་རྟག་ཏུ་མྱི་གཡོ་ལ་དགའ་བ་

དང་པོ་གསུམ་སངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པས་འཁྱུད་པའོ། །འདྱིའྱི་

གཙོ་བོའྱི་དོན་འབས་དུས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཐུགས་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་

ཐོབ་པ་ནས་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་དུ་འཇོག་གོ །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིའྱི་རྐང་པ་

གསུམ་པ་སད་ནྱི་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད་ཅྱིང་ཞེས་སོགས་ནྱི་མོས་པ་ས་ཚོགས་པའྱི་

སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱི་ཆོས་བསན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་སེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༨བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༢བ༤ན།  དང་ཞྱིང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༢ན༦ན།  དྭང་ཞྱིང    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༤ན༤ན།  དྭངས་ཞྱིང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བཅུ་དྲུག་པ་དང་སྦར་དགོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གསུམ། འཇྱིག་རྟེན་

གྱི་ཁམས་ཇྱི་ལྟར་སྡུད་པ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་

ཁམས་ཇྱི་ལྟར་གནས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བསྡུ་བའྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཅུ་གཉྱིས་པ་བཤད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རླུང་ལས་གྲོལ་བ་རྣམས་

ཀྱི་བཞུགས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རང་གཞན་གྱི་སེ་པའྱི་འཇྱིག་ཆགས་

འདོད་ཚུལ་སྤྱིར་བསན། རང་ལུགས་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་འཇྱིག་ཆགས་བེ་བག་ཏུ་

བཤད་པའོ། །འདྱི་དག་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལེར་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབྱུང་བ་

དང་སྡུད་པ་ཁ་འཕངས་པའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །

དང་པོ་ནྱི་དེ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཉེ་བར་སྡུད་པ་གསུངས་པ། ཅེས་པ་ནས། 

རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པར་འཛིན་པ་སེ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་ཕྱི་ནང་གྱི་སེ་པ་གཉྱིས་

རྡུལ་འདུས་པས་འཇྱིག་རྟེན་རྩོམ་པ་དང་རྡུལ་སོ་སོར་གེས་ནས་འཇྱིག་པར་འདོད་

པའྱི་ལུགས་གཉྱིས་བཀོད་ནས་དེས་ན་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཛད་པ་བཅུ་

གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་འཛམ་གླྱིང་ཆུང་ངུ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྐེ་བ་དང་འཇྱིག་པ་ནྱི་ཉེར་ལེན་ནམ་

མཁའྱི་རྡུལ་དང་བདག་པོའྱི་རྐེན་ལས་རླུང་གཉྱིས་ཀྱི་འདུ་བ་དང་"གེས
1
་པའྱི་དབང་

གྱིས་རྱིག་པར་བའོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༩ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༣ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༥ན༡ན།  གེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༣བ༢ན།  དགེས
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འདེས་མར་བསགས་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ལོངས་སྤོད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་

སེ་སེམས་ཅན་གང་གྱི་ལས་རླུང་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སར་འཇོག་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཕུང་

པོ་སེ་རྱིས་སམ་སེ་ཆེན་པོ་འཇྱིག་པ་དང་འབྱུང་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པ་དེ་སྲྱིད་དུའོ་ཞེས་པའྱི་

ངེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་རླུང་གྱིས་འཇྱིག་ཆགས་བེད་པར་བསན་པ། རྡུལ་

ཕ་རབ་"ཕེ
1
་བས་འཇྱིག་གྱི་འཇྱིག་བེད་གཞན་མེད་པར་བསན་པ། ཞྱིག་རེས་ལ་ཡང་

སྐེ་ཞྱིང་ཆགས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེས་ན་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྔ་མ་ཉེ་བར་སྡུད་པའྱི་དུས་ཏེ་ལས་

ཀང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཕྱི་མ་བསྐེད་པར་བེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་རླུང་འདྱི་ནྱི་གང་གྱི་

སྔོན་དུ་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་བསྐེད་ནས་གནས་

པ་དེ་ལས་བྱུང་བའོ། །ལས་རླུང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་གནས་ཚོད་ཀྱི་དབེ་བ་རྣམ་པ་

གཉྱིས་ཏེ་གཅྱིག་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་རྟེན་པའྱི་སར་མ་གཡས་གཡོན་དུ་མྱི་འཕྱུག་པར་

འཆར་ས་གཅྱིག་ཉྱིད་ནས་འཆར་བ་དེ་རྣམས་བཞྱིན་དུ་རེ་ཤྱིག་གཡོ་བ་འོག་གཞྱི་

རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའམ་ཡང་ན་འོག་ནས་རླུང་གསུམ་བཤད་པའྱི་ཡང་དག་

པར་འཛིན་པའྱི་རླུང་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ཉྱིད་དུ་གནས་པ་སེ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་། 

ཞེས་པ་ནས། སྲོག་ཆགས་རྣམས་ནྱི་གཡོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ་ལས་ཀྱི་རླུང་ཞེས་པ་

ནྱི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༩བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༣ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༣བ༤ན།  བྱེ  *ཕེ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༥ན༣ན།  ཕེ
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ཅན་གྱི་རླུང་སེ་འཁོར་བའྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་བཞོན་པ་

ཉྱིད་དོ། །སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་རླུང་དེ་འཇྱིག་རྟེན་དེར་གནས་པའྱི་

ལྷས་"སྦྱིན
1
་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་རླུང་ཡྱིན་ཀང་ལྷ་མཆོད་གཉྱིས་ཀྱི་

རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་མྱིན་ཏེ། གང་ཟག་དེའྱི་ལུས་ཡྱིན་ན་དེའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་

པས་མ་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ཟག་གཉྱིས་ཀྱིས་ལུས་གཅྱིག་བངས་པ་ན་གཉྱིས་པོ་

དེ་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་སྐོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་

རྟེན་འགྲུབ་པར་བེད་པའྱི་རླུང་"ཕྱིའྱི
2
་ནང་གྱི་རླུང་དུ་འཇོག་པ་ཡང་གོ་བར་ནུས་ལ། 

གཞན་ཡང་ལས་དགེ་མྱི་དགེ་ཐུན་མོང་དུ་བསགས་པ་དང་ཁམས་རགས་པའྱི་སྤྲུལ་

སྐུ་དག་མ་དག་གྱི་གདུལ་བ་ལ་སང་བ་དང་སེམས་ཅན་དམལ་བའྱི་བསྲུང་མ་དམལ་

བ་པ་སོ་སོ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སང་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་རྟོགས་པ་ལ་ཡང་ཕན་

ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཤ་རུས་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་གྱི་ལུས་རྣམས་ཉེ་བར་སྡུད་པའྱི་ཚུལ་ཡང་གོང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེས་

ན་ཆགས་པ་དང་འཇྱིག་པའྱི་མཚན་ཉྱིད། ཅེས་པ་ནས། ཞྱིང་ཉེ་བར་སྡུད་པའྱི་དུས་སུ་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཉེ་བར་སྡུད་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འཇྱིག་པའྱི་དུས་དེར་ས་ལས་ཞེས་པ་ནྱི་ས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༩བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༥བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༤ན༣ན།  སྦྱྱིན    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༣བ༤ན།  བྱྱིན

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༩བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༣བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༥བ༣ན།  ཕྱིའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༤ན༤ན།  ཕྱི
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ལས་ཆུ་ཅེས་པ་ནས། དེས་"ནྱི་
1
ཅུང་ཟད་ཀང་སྲེག་པར་མྱི་བེད་ཅྱིང་ཟ་བར་མྱི་བེད་

དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་རོའྱི་རྡུལ་ཅེས་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ནྱི་རླུང་ལས་ཕེ་

ནས་ནམ་མཁའ་ལ་སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་སྤོད་དོ། ཅེས་རླུང་རྡུལ་འདབ་འབར་དུ་གནས་པ་

ཞྱིག་ནས་རླུང་གྱི་བ་བ་གཡོ་བར་མྱི་བེད་པའྱི་རྡུལ་ལོ། །རླུང་འདབ་འབར་དུ་གནས་

པའྱི་ཚོགས་པ་མྱི་འཇྱིག་ནས་འདབ་འབར་དུ་གནས་པའྱི་ཚོགས་པ་མྱི་འཇྱིག་པར་

མཚུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ནམ་མཁའྱི་རྡུལ་འདབ་འབར་དུ་གནས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡང་

འཇྱིག་དགོས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མངོན་པའྱི་སེ་སོད་ནས་བཤད་པའྱི་ལྕགས་རྡུལ་ཡང་

རྡུལ་གཞན་བདུན་འདུས་པའྱི་ཚད་དོ་ཅེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་འཇོག །གལ་ཏེ་ནམ་མཁའྱི་

རྡུལ་དེ་གཞན་ལ་གོ་འབེད་ན་ཐོགས་པའྱི་རེག་བ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་

ན་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་མངོན་པར་སབས་ཡོད་ཀྱི་གཟུགས་ལ་ཡང་

མཚུངས་སོ། །དུས་མཐའྱི་མེ་ཞེས་བ་བ་མེ་རྡུལ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ་དེས་

འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་རྟེན་སྲེག་པར་བེད་པ་མངོན་པ་དང་རྒྱུད་གཞན་གྱི་སོད་འཇྱིག་

ཚུལ་ལ་གསུངས་པ་ཡོད་མོད་ཀྱི་མེ་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་དང་བལ་བའྱི་ལྷ་དེ་

འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བསྲེག་པ་དང་ཟ་བའྱི་དུས་མཐའྱི་མེ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཅེས་པའྱི་དོན་

ནོ། །ཕྱི་རོལ་པ་འདོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་མེ་ཞེས་པའྱི་ལྷ་གང་ལ་ཟེར་བ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་

དབུ་མ་ལ་ལོ་སོང་དུ་འདོད་པ་སྤད་པའྱི་ཁུ་བ་མངལ་དུ་ལྷུང་ན་བུ་ཤྱིན་ཏུ་ཐུ་བར་

འགྱུར་བས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགྲམ་དུ་འཕོ་བ་ལས་མེ་ལྷ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་དེས་འོག་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༠ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༥བ༦ན།  ནྱི་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༤བ༡ན།  -ནྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུས་མེ་སོགས་སུ་བཤད་པ་ནྱི་མ་མཐོང་། 

གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བརྟན་པ་རྣམས་ཞྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་རེས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་

པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཅེས་པ་ནས་ཞེས་པ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་མཐའོ། ཞེས་

པའྱི་བར་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲོག་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དུ་

འགྲོ་བར་གསུངས་པ་ནྱི་རླུང་གྱི་རྡུལ་རྣམས་འདབ་འབར་དུ་གནས་པ་ཞྱིག་པའྱི་

རེས་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སར་ཁྱིམ་ལྟར་འཁོར་བའྱི་རླུང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་

གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེ་ཉྱིད་གཞན་དུ་འགྲོ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ དོལ། དག་བར་དོའྱི་

སྲྱིད་པ་གང་ཞྱིག་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། གཞན་ ངམ་ཕོགས། 

དག་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་འགྲོ་བ་ལ་འཆད་པ་དོན་མ་ཡྱིན་

ཏེ། བཅུད་ཞྱིག་པའྱི་རེས་སུ་སོད་འཇྱིག་དགོས་པས་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་རེ་དྲུག་པ་དང་བརྒྱ་རེ་བདུན་པའྱི་རྐང་

པ་དང་པོས་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ལ་རྱི་རབ་ཀྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པའྱི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ཐབས་ཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་ངོ་བོ་

ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཅུ་གསུམ་པ་སོན་པར་བེད་དོ། །འདྱི་ལ་གཉྱིས། ཀུན་རོབ་ཏུ་

བཞུགས་པའྱི་གནས་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་གཉྱིས་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་

སྒོ་ནས་མདོར་བསན་པ་དང་། དོན་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་ལས་ཀྱི་རླུང་ལས་གྲོལ་བ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཞུགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གཉྱིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཏེ་བརྟེན་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོས་རྟེན་སོང་གཟུགས་སངས་པ་མྱིན་པ་དང་བརྟེན་པ་

དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་ལྷ་རྣམས་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པ་མྱིན་ནོ། །སྒྱིབ་པ་མེད་པ་

ཇྱི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ངོའྱི་ཡུལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱིས་དོན་དམ་པ་སེ་

དེར་ནྱི་བཞུགས་པ་མེད་དེ། ཅེས་པ་ནས། མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། 

དོན་དམ་དུ་མྱི་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཙོ་

བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། འཁོར་བང་སེམས་

རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དེས་ན་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱིས་དག་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་རྡུལ་ཕན་

གང་དག་ལོངས་སྐུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཚོགས་པས་སོང་པའྱི་སོང་གཟུགས་

ཀྱི་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན་སྒྱིབ་པ་གཉྱིས་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་གནས་པ་མཐའ་དག་གོ །དེ་

ནྱི། རྡུལ་གཅྱིག་སེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ་སྒོན་གསལ་

དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རྡུལ་གཅྱིག་གྱི་ཁོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་

ཀང་། དོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་བཅུད་དང་མཚུངས་པ་སྒྱིབ་གཉྱིས་ཀྱི་

རྟེན་བེད་པའྱི་ལུས་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འབྱིགས་པར་བེད་པ་སེ་སོང་

གཟུགས་ལོངས་སྐུ་རྡུལ་གཅྱིག་གྱི་རྩེ་མོའྱི་རྟེན་ཨེས་མཚོན་པ་ལ་ཝཾ་ཡྱིག་གྱིས་

མཚོན་པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་རྟེན་སངས་

པ་མྱིན་པའྱི་དོན་ནོ། །ཡང་རྡུལ་གཅྱིག་གྱི་རྩེ་མོའྱི་རྟེན་ཏེ་གོ་སར་ལོངས་སྐུ་མངོན་

དུ་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་བཞུགས་ཀང་དོག་པར་མྱི་འགྱུར་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བ་ནྱི་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུ་བརེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་བེད་དུ་ལུངས་

འདྱི་དངས་ཏེ་དོན་དེ་ལུང་དེའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་དོན་ནོ། །དེ་དག་གྱིས་སོང་གཟུགས་

ལོངས་སྐུའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སོང་གཟུགས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་རྣམ་

གཞག་འཆད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ནྱི་ཞེས་སོགས་ཡྱིན་ལ། ཁ་ རང་དོལ་ངམ། ཅྱིག་

དག་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ས་བཅུ་གཉྱིས་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་སེ་དེ་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་དབེར་མེད་དུ་གནས་པའོ། ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་པོ་འོག་ནས་མྱི་གཡོ་

བ་ལ་བཤད་པ་དང་། ཁམས་ཐམས་ཅད་འབྱིགས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་སོབ་པའྱི་

ས་དང་མྱི་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་དབེར་མེད་དུ་འདོད་པ་སེ་འདྱི་ཡང་བབ་ཅོལ་ལོ། །དེ་

ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གཞལ་ཡས་ཁང་ནྱི་མ་ལུས་ལས་ཅན་མྱིན་པར་ཏེ་ལས་ཀྱི་

རླུང་དང་བལ་བར་སྲྱིད་པ་གསུམ་སེ་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བའྱི་ལྷ་རྣམས་

སྐེད་པར་མཛད་པ། ཞེས་པ་ནས། གཅྱིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་འདྱིར་

དག་པའྱི་རྡུལ་ནྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ངམ་ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དག་པའྱི་ཞྱིང་སྤྱི་ལ་

སྦར་ཏེ་དེར་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྩ་བའྱི་ལོངས་སྐུས་བཞུགས་ས་ལ་བས་ཀང་རུང་

ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་རྟེན་སོང་གཟུགས་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་ལོངས་སྐུའྱི་ཞྱིང་གཉྱིས་ཀ་

བརྟེན་པ་སོ་སོ་དང་རོ་མཉམ། ཞེས་པ་ནས། འཁོར་བ་པའྱི་སེམས་ནྱི་འཛག་པའྱི་དྱི་

མ་དང་བཅས་པ་སེ་དེ་སངས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མྱི་འགྱུར་བར་བས་པ་ལའོ་

ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཁ་ རང་དོལ། ཅྱིག་དེ་ལྟར་ཨེ་ཝཾ་གཉྱིས་ཀ་རོ་མཉམ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ལྟར་ན་གྲུབ་པའྱི་བཅུད་དུ་བས་པ་རྟེན་དང་བང་སེམས་མྱི་འགྱུར་བ་བརྟེན་པར་བས་

པའྱི་ལུགས་སུ་བསམས་སོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་ནྱི་འདྱིར་བཤད་པའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་དང་

བཅས་པའྱི་འཕགས་པ་སོབ་པའྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བཅུ་

གཉྱིས་ཏེ་དང་པོ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྒྱིབ་པའྱི་ཆ་ཤས་དང་ལྡན་པ་ཞེས་

གསུངས་ཤྱིང་ཕྱི་མའྱི་སྒོ་ནས་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ཞེས་བའོ། །རབ་དགའ་

སོགས་ལ་གནས་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལས་རླུང་ལས་གྲོལ་བར་འདོད་དགོས་ཏེ། 

ལས་རླུང་ལས་གྲོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བཞུགས་པའྱི་སབས་སུ་འཕགས་པ་འདྱི་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་དང་ལས་རླུང་ལས་གྲོལ་བའྱི་ཞྱིང་དུ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བཞུགས་

པར་གསུངས་པའྱི་སྲས་ནྱི་བང་འཕགས་འདྱི་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་ས་ལ་སོགས་

པའྱི་ཟད་པར་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བས་པའྱི་དོན་ཀང་དཀྱིལ་འཁོར་དྲུག་པོའྱི་ལས་

རླུང་མ་ལུས་པར་འགགས་པ་ལ་བཤད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

ལམ་འདྱིའྱི་འཕགས་པའྱི་ས་དང་པོར་ཉོན་སྒྱིབ་མ་ལུས་པར་སངས་པར་གོང་

རྣམས་སུ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བསྒྲུབས་ཤྱིང་འདྱི་ཉྱིད་དུའང་བསན་ལ་ཉོན་

མོངས་མེད་པའྱི་ལས་ཡོད་པ་མྱིན་ཏེ། སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞྱིན་ཉོན་མོངས་རྣམས་

འགགས་པས། །ལས་ཀང་འགགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ལས་རྣམས་ཀང་ནྱི་འགགས་

པ་ཡྱིས། །སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀང་འགག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་

ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསོར་

བ་སེ་ཞེས་པའྱི་བང་སེམས་ནྱི་སྒྱིབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཤེས་སྒྱིབ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀྱི་སོན་པའྱི་སེམས་ལའོ། །འདྱིས་ཇྱི་སྲྱིད་ཤེས་སྒྱིབ་ཡོད་པའྱི་འཕགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་སོན་སེམས་ཡོད་པ་བསན་པ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་རྱིགས་པས་འཐད་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པར་དཀའ་བས་འདུན་སེམས་ལ་བཤད་ན་ལེགས་པར་སེམས་སོ། །

ཁ་ ངམ། ཅྱིག །སྙྱིང་འགྲེལ་ལས། དག་པ་ཆགས་བཅས་མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་

གཟུགས། །གང་འདར་རྒྱལ་དབང་གང་གྱིས་བསྒོམས་གྱུར་པ། །དེ་འདར་དེ་ཡྱིས་

རང་གྱི་སེམས་མཐོང་སེ། །གཟུགས་དེ་ཐམས་ཅད་སོན་པའྱི་སེམས་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་རོགས་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་འད་བའྱི་

རོ་རེའྱི་སྲས་པོ་རྣམས་ཞེས་པ་སོ་སོ་རེ་རེའྱི་"རོའྱི
1
་རྡུལ་ཞེས་པ་རྡུལ་དྲུག་སེ་དེ་ལ་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉྱིས་ཀའྱི་སྒོ་ནས་ཕེ་བས་ས་བཅུ་གཉྱིས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་

ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་ལ་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་

དྲུག་གྱི་རྒྱུ་བ་མ་ལུས་པར་འགགས་པའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བ་ཅེས་པ་ནས། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་གྱི་སྒ་ཡྱིས་ནྱི་

མྱི་གཡོ་བ་དང་ལ་སོགས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་རྣམས་གསུངས་

ཀྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་གོ་ས་གནོན་པ་རྣམས་ནྱི་མྱིན་ནོ། །དག་པའྱི་རྡུལ་གྱི་སྒ་ཡྱི་རྟེན་མྱི་

འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པའྱི་

སོབ་པའྱི་ས་བཅུ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བཅུ་གཉྱིས་པོ་རྣམས་བཟུང་སེ་སྔ་

མ་བཅུ་གཅྱིག་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཟད་ཅྱིང་ཕྱི་མ་ནྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། 

ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །སྒྱིབ་པའྱི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞེས་པ་ནྱི་ཉོན་སྒྱིབ་ཡྱིན་པར་

གོང་དུ་ཡང་བཤད་ཅྱིང་དོན་གྱིས་འཐོབ་ལ་སྒྱིབ་པ་དེས་ས་བརྒྱད་པ་མྱི་གཡོ་བ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༢ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༧ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༨བ༣ན།  རྟོའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༧ན༥ན།  རེའྱི
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སོགས་པ་བཅུ་གཉྱིས་དག་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ལུགས་འདྱི་ལ་འཕགས་པའྱི་ས་

དང་པོ་ནས་ཉོན་སྒྱིབ་སངས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའྱི་སོར་རྣམས་སུ་གསུངས་པ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་དག་རྣམས་དང་ཐབས་ཅྱིག་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ནས། 

ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གནས་སོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཞེས་ཏེ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་

རེ་བདུན་པའྱི་རྐང་པ་ཐ་མ་གསུམ་དང་བརྒྱ་རེ་བརྒྱད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་

འབྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་གནས་པ་འཆད་དོ། །ད་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབྱུང་བ་

གསུངས་ཏེ། སཾ་བརྟའྱི་དུས་ཞེས་པ་ལ་སཾ་བརྟ་ནྱི་འཇྱིག་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་པར་བཤད་རྱིགས་སོ། །ཞེས་གྲག་གོ །ཡང་དག་པར་འཛིན་པའྱི་

ཆགས་པའྱི་སད་དོད་ཐུན་མོང་བ་མྱིན་པ་མ་བཀོད་པར་འཇྱིག་ཆགས་ཐུན་མོང་བ་

ལ་འགྲོ་བ་སཾ་བརྟ་བཀོད་ནས་བརྒལ་ལན་མཛད་པ་ནྱི་ཕེང་འཛིན་སེབ་སྦོར་དགོད་

པའྱི་དབང་གྱིས་སོ། །འདྱིར་སཾ་བརྟའྱི་ཚིག་འཇྱིག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ཏེ། དེ་ཡང་སཾ་ནྱི་ཡང་དག་པ་ལ་འཇུག་སེ་དེའྱི་རྣམ་པས་བརྟ་ནྱི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་

ཡྱིན་པའྱི་དོན་མང་པོ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་གང་ཞེ་ན། བརྟ་ནྱི་བསོར་བ་དང་བསྒྱུར་བ་

དང་འདྱིར་བཤད་པ་དག་ལ་འགྲོ་བའྱི་ཕྱིར་དེ་དག་ལས་སབས་འདྱིར་ནྱི་ཆགས་པའྱི་

དོན་དུ་བའོ། །འཇྱིག་རྟེན་ཆགས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་བདག་པོའྱི་ལས་

ཀྱི་རླུང་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཡང་དག་པར་འཛིན་

པར་བེད་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བའྱི་རླུང་དང་སྲུབ་པར་བེད་པ་རླུང་ཁམས་
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ཤས་ཆེ་བ་དང་དབྱིབས་བེད་པའྱི་རླུང་ས་ཁམས་ཤས་ཆེ་བའོ། །བོད་ཀྱི་དཔོད་ 

རང་། ལྡན་ཁ་ཅྱིག་བེ་བག་པས་རྡུལ་ཕན་རྟག་པས་འཇྱིག་རྟེན་རྩོམ་པ་དང་འདྱིར་

ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ཀྱིས་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་རྩོམ་པ་མཚུངས་སོ། ཞེས་"གསུང་བ
1
་

ནྱི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རྡུལ་ཆ་མེད་ཀྱིས་སོད་རྩོམ་པ་དང་། རྟོག་གེ་འབར་བ་

ལ་སོགས་པར་རྡུལ་ཕན་འབའ་ཞྱིག་པ་ལས་རགས་པ་རྩོམ་པར་གསུངས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བེ་བག་པའྱི་གཞུང་བཟང་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དེ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་

པར་འཛིན་པར་བེད་པས་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་ཕན་གྱི་ཚོགས་ས་བོན་གྱི་ངོ་བོར་

འཛིན་ཏེ་དཔེར་ན། ཅེས་པ་ནས། རོ་སེ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐམས་ཅད་ཆ་མཉམ་པ་སེ་

རང་རང་གྱི་ཡོན་ཏན་སྲ་གཤེར་དོ་དང་གཡོ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་དང་བལ་བའོ། །དེ་ནས་

དབྱིབས་ཀྱི། ཅེས་པ་ནས། བཅུ་ཡྱིས་སོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་མཁས་ རང་། 

པ་དག །ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རླུང་ལ་སྲོག་འཛིན་ལ་སོགས་པ་བཅུར་ཕེ་བ་

སེ་ནང་གྱི་རླུང་མ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རླུང་ངོ་། ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཕོགས་ཀྱི་

དབེ་བས་སེང་འོག་གཉྱིས་སྲོག་ཐུར་དང་གཞན་རྣམས་སྙྱིང་ཁའྱི་རླུང་བཞྱིན་ཐ་སྙད་

འཇོག་དགོས་པར་མངོན་ཏེ། ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཆོས་རྣམས་གཅྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་

གཅྱིག་ལ་བཏགས་ཤྱིང་གྲངས་མཚུངས་པར་བས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་

རོལ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཅེས་པ་ནས། ལུས་སྐེ་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་ནོ། ཅེས་

པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༢བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༨ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༦༨ན༥ན།  གསུང་བ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༩བ༣ན།  གསུངས་པ
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གསུམ་པ་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ལ་གསུམ། གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་

སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ། ས་ཚོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། བརྟན་གཡོའྱི་ཁད་

པར་གནས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། རོ་

རེ་དྱིལ་བུ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་

གཞལ་ཡས་ཁང་དག་པ་སྦར་བ། སྐུའྱི་ཚད་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་པ་སྦར་བ། ཕྱི་

རོལ་ཏུ་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་རེ་"དགུ་པ་ནས་བརྒྱ་ག
1
་དགུ་པའྱི་བར་

གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རོ་རེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་

བཅོ་ལྔ་པ་བཤད་དོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཁམས་ལེར་གླྱིང་བཞྱི་དང་སྒྲུབ་ལེར་གཞལ་ཡས་

ཁང་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ད་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་ལྷུན་པོ་དང་

ལ་སོགས་པས་གླྱིང་བཞྱི་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་པ་སྦར་བ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་

གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། སྐུ་དཀྱིལ་དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་

བཞྱི་པོ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

དག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པའོ། །མདའ་ལ་བཅུ་ཡྱིས་བསྒྱུར་བར་གྱུར་པའྱི། ཞེས་

པ་ནས། ཕག་རྒྱའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་ཁ་ དོལ། ཅྱིག །ཡང་ན་ལྷུན་པོའྱི་

སེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་སུམ་བརྩེགས་ཏེ་ཚད་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་མ་སྦར་བའོ། 

ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་ཡང་ཁ་ ཕོགས། ཅྱིག །དེ་ཡང་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་དང་དག་པ་འགྲྱིག་སེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༣ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༨བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༠༠ན༤ན།  དགུ་པ་ནས་བརྒྱ་ག    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༨བ༦ན།  -དགུ་པ་ནས་བརྒྱ་ག



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དཀྱིལ་འཁོར་ཁྲུ་གང་ནས་ཁྲུ་སོང་གྱི་བར་རང་རང་གྱི་ཁྲུ་བཞྱིར་བརྩྱིས་པའྱི་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་སྦར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅེས་ཟེར་རོ། །ཕྱི་མ་སྔ་མའྱི་རེས་འབང་དུ་

སྒོམ་ཡང་སྔ་མ་འགོག་པར་རློམ་པ་སེ། གང་ལྟར་ན་ཡང་དེའྱི་སེང་དུ་གནས་པ་དང་

དེ་དང་དག་པ་སྦར་བ་གཉྱིས་འགལ་བར་མྱི་བསམ་ལ་གཞུང་འདྱི་ནྱི་དབུས་སུ་རྱི་

རབ་ཀྱི་སེང་དཔག་ཚད་དེ་སྙེད་ལ་ཕག་རྒྱའྱི་བྷ་ག་དང་མཚན་ཉྱིད་འད་བའྱི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གྱི་གདན་པདྨ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་གནས་ངོས་འཛིན་པར་སང་ལ་དེ་ནྱི་འདྱིར་དེའྱི་

སྙྱིང་པོར་དེའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པ་འདྱིར་ནྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སེ་ཞེས་པ་ནྱི་སྔར་བརོད་

ཟྱིན་ཏོ་ཞེས་པ་སེ། སྒྲུབ་ལེར་གསང་བའྱི་པདྨ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་པདྨ་བཞྱིན་ནོ། 

ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །

ཡང་ ཕོགས། ལྷུན་པོའྱི་ལྟེ་བའྱི་གནས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའོ་ཞེས་སོགས་

ལྷུན་པོའྱི་དཔངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་སྦར་བ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་གོང་དུ་དབུས་

སུ་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་ཞེས་དང་། དེའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཅེས་གསུངས་པས་རྒྱ་ཚད་སྦར་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་དཔངས་ལ་སྦོར་ན་དབུས་དང་ཕྱི་རོལ་

ཅེས་པ་ལ་འོག་དང་སེང་ཞེས་གསུང་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་གཞན་དུ་ན་སྐུ་དཀྱིལ་

གྱི་སེང་དབུས་ལ་སོགས་པའྱི་འཁོར་ཡུག་འོང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་སོང་ཕག་ཅེས་པ་ནས། ལྷུན་པོ་རོགས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་

ས་ཞྱིང་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་ལྔ་ཚོན་གྱི་ས་དང་དྲུག་

ནྱི་ཕྱི་རོལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་ལྔ་ལྷུན་པོ་"སེ
1
་དྲུག་དང་དག་པ་སྦར་ལ། གཞན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༣བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༤༩ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་གཞྱི་པདྨ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་པར་ལྟར་ནང་ལ་སྦར་ན་སྐེ་

གནས་ཀྱི་གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྱིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །སྙྱིང་པོར་བརྒྱད་གཉྱིས་

ཀ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྱི་དག་པ་སེ། ཅེས་པ་འདྱིས་ཀང་

དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་བརྩེག་ཏུ་བསན་ནོ། ཞེས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དག་གྱི་གསུང་རྒྱུན་

ལས་འབྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་

པ་སྦོར་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྱི་སྐུ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དག་པ་སྦར་

བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཚད་བཤད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་སྐུའྱི་ཚད་དང་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྦར་བ། ནང་ལུས་དང་རྟེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་སྦར་བ། དཀྱིལ་འཁོར་སོ་སོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། འདྱི་དག་ནྱི་དབང་ལེར་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དག་

པ་གསུངས་ནས་སྐུ་ལ་དག་པ་མ་གསུངས་པ་དེའྱི་ཁ་སོང་ངོ་། །ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཚད་ཅེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་སོར་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་པའྱི་བརྒྱ་ནྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སྐུའྱི་དཔངས་ཀྱིའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱར་ཡང་སོར་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སེ་བང་ཕེད་

ངོས་ཀྱི་གཡོན་ཕོགས་ལ་ཕེད་བཅས་ཉྱི་མས་ཞེས་པ་ནས། གཅྱིག་ནྱི་སྐུའྱི་ཚད་

དེ་གྲུ་བཞྱིའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་། ཉེ་བའྱི་དཔུང་པ་ནྱི་ལག་

ངར་དང་ཚིགས་གཉྱིས་སོར་རེར་བཞག་པས་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སོར་ཕེད་ལས་མྱི་

གཏོགས་པའོ། །འདྱིར་ཁ་ ཕོགས་སག ། ཅྱིག །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྲུ་ནྱི་གྲུ་མོའྱི་ཚིགས་

ཞུང་། ༣༠༡ན༢ན།  སེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༦༩བ༣ན།  ཏེ
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ནས་གུང་མོའྱི་རྩེ་མོའྱི་བར་ལ་མྱི་བ་སེ། དེ་ལ་སོར་སུམ་ཅུ་ཡོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཁྲུ་སོར་ཉེར་ལྔའྱི་སོར་ཕེད་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་གཉྱིས་

སྦར་ཏེ་སྒྱིག་དགོས་པས་སོ་ཞེས་འཛེར་ཏོ། །ལུས་ཚད་ངེས་པ་མེད་པའྱི་མྱི་ཕལ་པ་

ལ་མདོ་རྩ་ལས་ཀང་ཁྲུ་ལུས་ཀྱི་བདུན་ཆ་གཉྱིས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་དེ་དང་ཨ་མར་ཀོ་

ཥ་སོགས་ཀང་ཁྲུ་ཚད་མྱི་འད་ཡང་གྲུ་མོའྱི་ཚིགས་ནས་གུང་རྩེ་བར་ལ་སོར་སུམ་ཅུ་

འཇོག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྨྲ་དགོས་སོ། །དེ་ཉྱིད་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། 

ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་བཞྱིས་མགོ་བོའྱི་དཔངས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་སྐྲ་མཚམས་ནས་

གཙུག་ཏོར་གྱི་རྩ་བ་ལ་ཐུག་པའྱི་བར་རོ། །བཞྱི་ཡྱིས་དཔྲལ་བའོ། ཞེས་པ་ནས། ཉྱི་

མ་རྣམས་ཀྱི་རྱིམ་པས་འགྱུར། ཅེས་པ་སྙྱིང་ཁ་ལྟེ་བ་གསང་བ་གསུམ་ལ་སོར་ཕེད་

དང་བཅུ་གསུམ་རེ་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ལ། གསང་བའྱི་ཆུ་སྐེས་ནས་ལྟེ་བའྱི་རྩ་བར་

གསང་བའྱི་རོ་རེ་དག་ཀང་སོར་ཕེད་བཅུ་གསུམ་སེ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པས་ལྟེ་གསང་

ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་མྱི་དགོས་ཤྱིང་སྦུབས་སུ་ནུབ་པའྱི་ཆོས་མཐུན་གྱི་རྒྱུ་ལས་

ཐུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་སེང་གྱི་གཙུག་ཏོར་ཉྱིད་དོ། །

མཛོད་སྤུ་གསང་བའྱི་ཆུ་སྐེས་དབུས་སུ་ཁུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བདེ་བ་སྐེད་

བེད་གནས་པ་གང་། ཞེས་པ་ནས། གསང་བ་གཙུག་ཏོར་དག་ལའོ། ཞེས་པའྱི་བར་

གྱི་དོན་ལ་སྔ་རབས་ རང་དོལ་སོགས། པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་འཁོར་ལོ་དྲུག་སོ་

སོར་ཕེ་བ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པའྱི་དཀའ་གནས་

འདྱི་སང་སེ། ཡབ་ཀྱི་དཔྲལ་སྙྱིང་གཙུག་ཏོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་

ཕེ་བ་དྲུག་དང་། ཡུམ་གྱི་ལྟེ་མགྲྱིན་གསང་བའྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་ཐབས་ཀྱིས་ཕེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བ་དྲུག་སེ་བཅུ་གཉྱིས་ནྱི་རོ་རེའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་དང་སྦར་ལ། དེ་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཙོ་བོའྱི་མཛོད་སྤུ་སོགས་དང་སྦར་བས་འབས་བུའྱི་ས་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་

ཡང་མྱི་འགྱུར་བདེ་བ་སྐེད་བེད་ཅེས་གསུངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་ཉྱིད་ལ་ལྡོག་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕེ་བའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཁུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའྱི་རྣམ་གཞག་

ལས་འོས་མེད་པས་འདྱི་དཔད་དཀའ་བའོ། །དེ་ལ་ཇེ་དང་པོར་འདྱི་བརོད་པར་བ་

སེ། བཤད་མ་ཐག་པ་འདྱི་དང་གཞན་ཡང་བང་སེམས་འགྲོ་བ་དང་འོང་བའྱི་དབེ་

བས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཙོ་བོ་ལ་བསོད་པ་བརོད་པ་ན་བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་

ཐྱིག་ལེ་འཛིན་ཅེས་དང་། འོག་ཏུ་མཚན་སོ་གཉྱིས་འཆད་པ་ན། རོ་བོ་བའྱི་མཆོག་

དེ་རྣམས་ཀང་ཟས་དང་ལྡན་པའྱི་རྩའྱི་མཆོག་རྣམས་ལས་ཏེ་རླུང་དང་མཁྱིས་པ་དང་

བད་ཀན་གྱིས་མ་ཉམས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་དང་། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་དཔེ་བད་

རྣམས་འཆད་པ་ན་ཡང་། རྩ་མྱི་མངོན་དང་མདུད་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་སོན་

པའྱི་ཞལ་གྱི་དབུགས་ཀང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སར་རྩ་དང་རླུང་དང་ཐྱིག་ལེའྱི་རྣམ་གཞག་འཇོག་པ་མྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ལན་

བསན་པར་བ་སེ། གཞྱི་དུས་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ནང་

དུ་བརྩེགས་པའྱི་ཁམས་ཇེ་ཕར་སོང་བ་ལ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་གྲངས་ནྱི་

ས་བཅུ་པ་ཚུན་"ཚད
1
་དུ་ཟད་ཅྱིང་འབས་དུས་སུ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐ་སྙད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༤བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༡ན༣ན།  ཚད     སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༠བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༢བ༢ན།  ཆད



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཡོད་ཀང་དགའ་བ་བཅོ་ལྔ་དང་པོར་བས་པའྱི་བཅུ་དྲུག་པ་འབས་དུས་འགགས་པ་

ནྱི་འདྱི་ལ་འད་བས་དཀར་ནག་གྱི་ཆ་འཕེལ་ཟད་དང་བཅས་པའྱི་བཅུ་དྲུག་པ་མྱི་

འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་ལམ་གྱི་ཐྱིག་ལེའྱི་རྱིགས་རྒྱུན་དེར་འོང་དོན་མེད་པས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སར་བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྱིག་ལེ་འགགས་པ་འཛིན་པའྱི་དོན་དུ་བའོ། །འོན་

ཀང་ཐྱིག་ལེ་འཛིན་པའྱི་འབྲུ་འཇོམས་ཐྱིག་ལེ་མེད་པ་འཛིན་པར་སོང་བས་འགྲྱིག་

དཀའོ། །ལུང་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ནྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པར་མཚན་དཔེ་རྣམས་

གཙོ་ཆེར་ལོངས་སྐུ་ལ་འཇོག་སེ། དེའྱི་རྣམ་སྱིན་འབས་བུ་དངོས་ཡྱིན་ལ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་

ནྱི་བདག་འབས་ཙམ་སེ་དེ་ནྱི་ལོངས་སྐུའྱི་ཡང་གཟུགས་བརན་དུ་གསུངས་པས་སོ། 

ཞེས་སྔ་མ་དག་འཆད་དོ། །འདྱིར་བཤད་པའྱི་མཚན་དཔེ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་འཇོག་

པའྱི་ལུགས་ཏེ། འདྱི་ཉྱིད་ལས། གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་

སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སེ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་རྣམས་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ལ་ཁུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་ཁས་ལེན་ན་དེའྱི་འགྲོ་འོང་

ཡང་འདོད་དགོས་ཤྱིང་དེ་ལྟ་ན་ཟད་པ་དང་འཕེལ་བ་ཡང་འཇོག་པར་མཚུངས་པ་

དང་། གོང་དུ་ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བར་བཤད་མ་ཐག་བང་སེམས་འགྲོ་འོང་གྱི་དབེ་

བ་ལ་བཤད་ལ་དེ་གཉྱིས་འབས་དུས་གཅྱིག་ལ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁུ་

རྡུལ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་འཐད་པའྱི་ཕོགས་སོ། །ད་དུང་བརོད་དགོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་

ཀང་མངས་པར་འགྱུར་བས་བཞག་གོ །མཁས་ རང་། པ་དག །མགྲྱིན་པ་སོར་བཞྱིར་

བས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ་མགྲྱིན་པ་རྱིང་བ་ནྱི་"མཚན
1
་པའྱི་ཕྱིར་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༥ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༡བ༡ན།  མཚན    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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རོ། །འདྱིར་མྱི་ཕལ་པའྱི་འདོམ་ལ་སོར་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་དཔངས་ལ་སོར་བརྒྱད་ཅུ་

ག་བཞྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱ་དཔངས་གཉྱིས་ཀ་ལ་སོར་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ཁྲུ་རེ་ལ་སོར་ཉེར་

ལྔ། དེའྱི་སོར་མྱི་ཕལ་པའྱི་ཉྱིས་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་བས་ན་འདུལ་བ་ལས་མྱི་ཕལ་པ་

ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་སུམ་འགྱུར་གྱིས་ཆེ་བར་བཤད་པ་དང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ནོ་

ཞེས་གསུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་སྐུ་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་དག་པ་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། སེང་

དང་འོག་ཏུ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉྱིས་འགྱུར་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་སོར་

བརྒྱའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ་ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། བང་སེམས་འགྲོ་འོང་

གྱི་དོན་བཤད་ཟྱིན་ཅྱིང་རོ་རེའྱི་ས་གཞྱི་ལ་སྐུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་བཅུའྱི་ཉྱིས་འགྱུར་

གསུང་ཐུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སོར་བརྒྱ་ནྱི་སེང་འོག་ཏུ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ངེས་

དགོས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷུན་པོར་གནས་པ་ཞེས་པ་ནས། སོར་མོ་ཕེད་གང་ཡྱིན་པ་

དེ་ནྱི་མྱི་ཡུལ་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་སེ་ཅེས་པ་ཤོང་འགྱུར་འགྲེལ་པ་ཅུང་མ་དག་

ལ། རྒྱུད་ཤོང་འགྱུར་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་དག་ཏུ་འགྱུར་ཅེས་འབྱུང་བ་ལེགས་

ཏེ་དག་ཅེས་པ་གཉྱིས་ཚིག་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོར་ཕེད་དང་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་

གཉྱིས་སྦར་དགོས་ཏེ། སོར་བརྒྱ་དང་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྱི་སྦར་དགོས་

པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ནས་བཟུང་སེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མེ་ལྕེ་དང་བཅས་པའྱི་རོ་རེའྱི་ཕེང་བའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་ལྷུན་པོའྱི་སེང་དུ་རོ་རེའྱི་རྣམ་པ་བརྩེགས་པ་

ཆ་གསུམ་པ་ནྱི་ཐུགས་གསུང་སྐུའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་སེ་འདྱི་དང་གོང་དུ་སེང་འོག་ཏུ་

ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༣ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༡བ༤ན།  མཚོན



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཉྱིས་འགྱུར་བརྩྱི་བ་གཉྱིས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་ནང་མ་ནང་མ་རྱིམ་གྱིས་རོ་རེ་

ཆ་གསུམ་པ་གེན་དུ་འགྲེང་བ་ལྟར་མཐོ་བར་བསན་ནོ།༡༧༥། མཁས་ རང་། པ་དག་

གྱིས་ཀང་ཆ་གསུམ་པ་ལྷུན་པོའྱི་རྒྱ་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པོ་"སེ
1
་དེའྱི་ཕེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

ལྔ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་རྒྱ་ཚད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་ནས་འདྱི་ལྟར་བཤད་དོ། །

རྒྱུད་འགྲེལ་འདྱིར་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤྱིང་མཁས་པ་དག་གྱིས་བཀྲལ་བ་ན་ཁ་ 

ཕོགས། ཅྱིག །དེ་མ་བཟོད་པའྱི་ཕག་དོག་གྱི་ང་རོ་སྒོག་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། ལྷུན་པོ་དང་

དཀྱིལ་འཁོར་དག་པ་སྦར་གྱི་ལྷུན་པོའྱི་སེང་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་པར་མ་བསན་

ནོ། ཞེས་དང་། ཁོར་ཡུག་འདྱི་རྣམས་བསྒོམ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཆོད་པའྱི་ས་

ལྷུན་པོའྱི་སེང་གྱི་མཐའ་དང་རྒྱ་མཉམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འདོད་པ་

མྱི་རྱིགས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་པོའྱི་སེང་ན་ཡོད་པ་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་བར་མཐོ་

དམན་དཔག་ཚད་འབུམ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་དཔག་ཚད་

སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡོད་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སའྱི་ཁོར་ཡུག་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་མའྱི་སྒོ་

ཚད་ཕེད་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཧ་ཅང་རྩྱིངས་པའོ། ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདྱི་ནྱི་ཕྱི་དང་གཞན་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་ནོར་བ་སེ། དཔག་ཚད་འབུམ་གྱི་

དཔངས་ཅན་གྱི་ལྷུན་པོ་དང་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་པའྱི་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ནྱི་ཕྱི་

དང་། དཀྱིལ་འཁོར་དང་དེའྱི་ཁོར་ཡུག་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །གཞན་དུ་ན། ལྷའྱི་རྱི་བོ་དག་ཀང་ལུས་ཀྱི་ཚད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༥བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༠༣བ༣ན།  སེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༢ན༥ན།  སེང
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སྒྲུབ་པ་པོའྱི་ལུས་ཀྱི་དཔངས་དཔག་ཚད་འབུམ་དུ་ཁས་ལོང་ཞྱིག ། 

གསུམ་པ་ནྱི་ཕེད་བཅས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་ནྱི་

གོ་སའོ། ༡༧༦། ཞེས་པ་ནྱི། ཕེད་བཅས་ཉྱི་མས་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོའྱི་ཞེས་པ་ནས། 

དཀྱིལ་འཁོར་མེ་ལྕེ་དང་བཅས་རོ་རེ་ཕེང་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་གོ་བར་ཟད་དོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། སེང་དང་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། སྒོ་བརྒྱད་པོ་

རྣམས་དང་དུར་ཁོད་རྣམས་སོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ།༡༧༧། 

གཉྱིས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྱི་སྐུ་དང་དག་པ་སྦོར་བ་ནྱི། ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མའྱི་སྐུའྱི་དག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། མ་ནྱིང་ངོ་། ཞེས་

པ་ནྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། མཆོད་རྟེན་ནྱི་གཞལ་ཡས་

ཁང་སེ་བརྟེན་པ་ལྷ་རྣམས་ལྷར་རྟེན་གཞལ་ཡས་"ཡང
1
་ཐབས་ཤེས་རྱིས་སུ་ཆད་

པ་མྱིན་པའྱི་དོན་ཏོ། །མཁས་ རང་། པ་དག །གདན་བཞྱི་ལས་སྒོ་འཁོར་ལོའྱི་ལྔ་

ཆར་བཤད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་བཀོད་པའྱི་རྒྱུད་ལས་སྒོ་བཅུ་ཆར་བཤད་

"སྦོང
2
་རྒྱུད་ལས་དགུ་ཆར་བཤད། གཞན་མང་པོ་ནས་བརྒྱད་ཆར་བཤད་དོ། ཅེས་

གསུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དངོས་གྲུབ་བརྒྱད་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དངོས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༥བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༤ན༥ན།  སེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༣ན༡ན།  ཡང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༢བ༤ན།  ཁང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༤ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༣ན༢ན།  སྦྱྟོང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༢བ༥ན།  སྤྱྟོད
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གྲུབ་བཤད་པ་ནྱི། ལྷུན་པོའྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ། ཅེས་པ་ནས། སད་པར་བེད་པའོ་ཞེས་པ་

ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་ཚངས་པའྱི་དབངས་གཞོམ་མེད་ཀྱི་སྒར་གསུངས་པ་འདྱིས་

གོང་འོག་རྣམས་སུ་གཞོམ་མེད་ཀྱི་སྒ་སྙྱིང་ཁར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གོ་བར་

ནུས་ཏེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙྱིང་ལ་ཚངས་པའྱི་དབངས་འབྱུང་རུང་

གནས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་རོ་རེ་དྱིལ་བུ་སོགས་གསུམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ལ་གསུམ། རོར་དྱིལ་གྱི་

མཚན་ཉྱིད། མཆོད་རྟེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། གཟུགས་སྐུའྱི་མཚན་ཉྱིད་དོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། རོ་རེའྱི་དབེ་བ་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། རོ་རེ་དང་དྱིལ་བུའྱི་མཚན་ཉྱིད་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་རོ་རེ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེའྱི་རྒྱན་གྱི་སད་དུ་བའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། རྣ་རྒྱན་གྱི་རོ་རེ་མཆུར་སོར་གཅྱིག་པ་སེ། ནང་དུ་ལུས་ལ་

རོ་རེ་ནོར་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཇྱིག་རྟེན་ལ་ཟད་པར་རླུང་གྱི་གནས་

རྣམ་པར་དག་པའོ། ཞེས་སོགས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་

གྱི་ཆོས་གཉྱིས་གཉྱིས་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆ་རེ་རོ་རེ་རེས་མཚོན་པར་བེད་པའྱི་

དོན་ནོ། །གང་དོལ། དག་རྣ་བའྱི་རོ་རེ་སོར་གཅྱིག་པ་ནྱི་ཟད་པར་རླུང་གྱི་རོ་རེ་ཡྱིན་

ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་ཏེ་འཆད་པ་ནྱི་འབེལ་མེད་ཆེན་པོའ།ོ །ཁ་ རང་། ཅྱིག་རོ་རེ་ནོར་

བུའྱི་རྩ་འཁོར་གྱི་རྒྱ་ལ་ཐད་ཀར་སོར་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རྣ་བའྱི་

རོ་རེ་སོར་གཅྱིག་ཅེས་པ་ནས། གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྩ་འཁོར་ལ་སོར་བཅུ་

གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་གསོར་བའྱི་རོ་རེ་སོར་བཅུ་གཉྱིས་པའོ། ཞེས་
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པའྱི་བར་དུ་སྦར་ཏེ་འཆད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། དག་པོའྱི་ལས་ལའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི་ཞྱི་དག་གྱི་སྒོ་ནས་གསོར་བའྱི་རོ་རེ་ཁད་པར་དུ་གསུངས་

པའོ། །དྱིལ་བུ་དག་ཀང་དེ་བཞྱིན། ཅེས་པ་ནས། དགེས་པའྱི་རོ་རེ་དང་བཅས་པའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི་དབུས་ནྱི་ཁོག་པའྱི་ནང་གྱི་དབུས་དང་རོ་རེ་ནྱི་ཕེད་པ་དང་

ཞལ་ནྱི་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་སེ་དེ་དག་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བེད་པ་དང་ཞྱི་བའྱི་

དྱིལ་བུའྱི་ཁ་བ་ལང་གྱི་ཁ་ལྟར་ཅུང་ཟད་སྦུག་ཅྱིང་ཟུམ་པ་ལ་སེང་གྱི་རོ་རེ་རྭ་ཁ་མ་

གེས་པ་དང་། དག་པོའྱི་དྱིལ་བུ་ཁ་པདྨ་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ལ་སེང་གྱི་རོ་རེ་རྭ་གེས་པ་བ་

བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་རོ་རེའྱི་རྭ་རྣམས་ཀྱི་ཁོན་ནྱི་རོ་རེའྱི་ཚད་ལས་སུམ་ཆའོ། ཞེས་

པ་ལ་ཁ་ རང་། ཅྱིག་ན་རེ། རོ་རེའྱི་རྭ་ཕྱི་མ་རྣམས་དབུས་རྭ་ལ་ཟུག་པའྱི་མཐའ་སོར་

སྦོམ་སའྱི་རྒྱ་ཁོན་རོ་རེའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་སུམ་ཆའོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་ཚད་དེ་ལྟར་བས་པའྱི་

རོ་རེའྱི་གཟུགས་དབྱིབས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་མ་བསམས་པར་སྨྲ་བ་སེ། ད་

ལྟ་སོར་བརྒྱད་པ་ཙམ་གྱི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་མང་པོ་འདུག་པ་འདྱི་དག་གྱི་རྭའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་

ཁོན་ནྱི་རོ་རེའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་ཚད་ལས་སུམ་ཆའོ་ཞེས་པ་སེ་དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་

རྭའྱི་སྲྱིད་སུམ་ཆ་རེ་རེ་དང་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་དབུས་ཆང་"ཟུང
1
་སུམ་ཆ་སེ་སྔར་རོ་རེ་

ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མཉམ་ཚུལ་འདྱིས་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པ་སྔ་མས་ནྱི་རྭའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་ཁོན་ཚད་དང་ཕོགས་རྭའྱི་འབུར་གྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༥ན༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༤ན༢ན།  ཟུང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༣བ༤ན།  བཟུང



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དབུས་ཀྱི་ཚད་ནོར་བས་མ་འཚམས་པ་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་འབུར་དབུས་མའྱི་སྦོམ་

ཚད་འོག་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འཆད་དོ། །རོ་རེའྱི་དབུས་སུ་ལྟེ་བ་ཞལ་བཞྱི་པ་སེ་ཅེས་པ་ནས། 

ཚད་ཀྱིས་འདབ་མ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་རོ་རེའྱི་ཆ་གསུམ་གྱི་

དབུས་མ་དེ་ཡང་ཆ་གསུམ་མཉམ་པར་བས་པའྱི་དབུས་མ་ལྟེ་བ་ཞལ་བཞྱི་པ་དང་

དེའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཆ་རེ་རེར་བེད་པར་བསན་ཏོ། །

དེ་ཡང་ཞལ་ནྱི་ལྟེ་བ་ལ་དང་ལྟེ་བ་དེའྱི་ཕྱི་རུ་པདྨའོ། །རྭ་ནྱི་རོ་རེའྱི་ཁོན་དང་

མཚུངས་པ་ཞེས་པ་ནས། རྣམས་སམ་ཕོགས་བལ་རྣམས་སུའོ། ཞེས་པའྱི་བར་

གྱི་དོན་ནྱི། རྩེ་ལྔ་པ་ལ་རྭ་དབུས་མའྱི་ཕོགས་བཞྱི་དང་རྩེ་དགུ་པ་ལ་ཕོགས་བལ་

བཞྱིར་ཡང་རྭ་རེ་ཡོད་པའྱི་ཚེ་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་རྭའྱི་མཐའ་ནས་ནུབ་ཀྱི་རྭའྱི་མཐའྱི་

བར་ལ་ཐད་ཀར་རྭ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནས་བསོར་བའྱི་ནང་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཟླུམ་པོའྱི་ཞེང་

ལ་"གཅལ
1
་ན་རོ་རེའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་སུམ་ཆར་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་རྭ་རྣམས་

ཀྱི་མཐའ་སོར་ལ་དེ་གསུམ་འགྱུར་དུ་འགྲོ་བས་རོ་རེ་"མཆུ
2
་ཞེང་མཉམ་པར་རྒྱུད་

"གཞན་
3
ལས་བཤད་པ་དང་འདའོ། །འདྱི་ནྱི་གཙོ་ཆེར་རྩེ་དགུ་པའྱི་དབང་དུ་བས་

པའོ། །རྭའྱི་ཟླུམ་པོ་ནྱི་རོ་རེའྱི་སུམ་ཆའྱི་བཞྱི་ཆའོ། ། རང་། ཞེས་པའྱི་དོན་ལ་ཁ་ རང་། 

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༠༥བ༣ན།  གཅལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༤བ༦ན།  བཅལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༠༥བ༤ན།  མཆུ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༤བ༡ན།  ཆུ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༦བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༠༥བ༤ན།  གཞན་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༤བ༡ན།  -གཞན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཅྱིག །དབུས་རྭའྱི་རྩེ་མོ་ཟླུམ་པོ་མཐའྱི་རྭ་རྣམས་ཟུག་མཚམས་ལས་ལྷག་པོར་སེང་

དུ་འཐོན་པའྱི་ཚད་རོ་རེའྱི་སུམ་ཆར་གྱུར་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་རྭའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་

ཡྱིན་པའྱི་དོན་དུ་འཆད་ལ་ཁ་ཅྱིག་རྭའྱི་ནང་དང་སྦོམ་པོའྱི་ཟླུམ་པོའྱི་ཞེང་དག་ལ་ནྱི་

རོ་རེའྱི་སུམ་ཆའྱི་བཞྱི་ཆའོ་ཞེས་འཆད་དེ། དབུས་རྭའྱི་སེད་པ་སྦོམས་ལ་ཟླུམ་པོར་

བསོར་བའྱི་ཞེང་ཚད་དབུས་རྭའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་བཞྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་དུ་བས་ན་རུང་བར་

སེམས་སོ། །ཕྱི་རོལ་རྭ་རྣམས་ཀྱི་སུམ་ཆ་ནྱི་འོག་གོ །ཅེས་པ་ནས། རྩེ་མོ་རྣམ་པར་

བེ་བ་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། ཕྱིའྱི་མཐའ་སོར་གྱི་རྭ་རྣམས་ཀྱི་སྲྱིད་ཀྱི་སུམ་

ཆ་ནང་དུ་ཅུང་ཟད་ཞུམ་པ་སེ་དེ་ཡང་ཆུ་སྲྱིན་གྱི་ཁ་དང་བཅས་པའྱི་ཕོགས་སོ། །དེ་

ལས་སེང་དུ་རྭའྱི་སྲྱིད་ཀྱི་ཆ་གཉྱིས་ནྱི་བད་རའྱི་ རྒྱ་ཤུག་ཟེར། ཚེར་མའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་

བྱིན་གྱིས་ཕ་བ་སེ་མཐའྱི་རྭ་དེ་དག་གྱི་སེང་གྱི་རྩེ་མོ་རྣམས་དབུས་ཀྱི་རྭ་ལ་བསྲེས་

པ་སེ་སྦོར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཟུམ་པ་དང་རྣམ་པར་གེས་པ་ལ་ནྱི་རྩེ་མོ་རྣམས་རྣམ་

པར་ཁ་བེ་བའོ་ཞེས་བ་ལ་རྭའྱི་སུམ་ཆ་འོག་ཏུ་ཞུམ་པ་རྭའྱི་རྩ་བའྱི་ཚད་བསན་པའྱི་

ལུགས་སུ་བེད་ན་དེས་པདྨའྱི་འདབ་རྩའྱི་ཚད་ཀང་བསན་པར་བ་དགོས་ལ་ཆང་

"ཟུང
1
་ལ་མུ་ཏྱིག་ཕེང་བ་ཕྱི་ནང་མང་པོ་བེད་པ་དང་ལྟེ་བའྱི་དབུས་འབུར་ཞྱིང་མཐའ་

ཞུམ་པའྱི་ཚད་རྣམས་མ་བྱུང་ལ་གཞན་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

དྱིལ་བུའྱི་ཞལ་རྣམས་དེ་བཞྱིན་ཅེས་པ་ནས། རྱིགས་པ་སེ་གཅྱིག་གོ །ཅེས་

པས་བཤད་པའྱི་རྣམ་གྲངས་དང་པོ་སོན་ཏེ། རྭ་དང་འགྱུར་མངས་སུ་རྱིགས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༦ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༧༤བ༦ན།  ཟུང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༤བ༢ན།  བཟུང
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གཅྱིག་གོ་ཅེས་པ་ལེགས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁུ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་

བཞྱི་དང་བམས་སོགས་བཞྱི་རྣམ་པར་དག་པས་རོ་རེའྱི་ལྟེ་བ་ལ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་བཞྱི་

དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྡུལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་དང་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱི་དག་པས་དྱིལ་བུ་

ལ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་བཞྱི་བ་སེ་དེ་ལྟར་ཐབས་རོ་རེ་དང་ཤེས་རབ་དྱིལ་བུའྱི་ཞལ་སྦོར་

བས་ནྱི་རྣམ་བཅས་སོང་གཟུགས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཐྱིག་ལེ་དག་པའྱི་ཞལ་བཞྱི་སྦོར་

བ་དང་རྣམ་མེད་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཐབས་དང་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྱིའྱི་ཤེས་རབ་

དབེར་མེད་དུ་སྦོར་བ་ནྱི་ལུགས་འདྱིའྱི་རོར་དྱིལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། 

ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཉྱིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ནྱི་རོ་རེ་

དྱིལ་བུ་ལ་གྲུབ་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི། སྔ་མ་ནྱི་རོ་རེ་དང་དྱིལ་བུ་ལ་ཞལ་

བཞྱི་བཞྱི་བེད་པའྱི་རྱིགས་པའམ་འཐད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ཡང་ན་ཕྱི་མ་ལྟར་རོ་རེ་

ལ་ཞལ་མེད་ཅྱིང་དྱིལ་བུ་ལ་ཞལ་གཅྱིག་བེད་པའྱི་རྱིགས་པའམ་འཐད་པ་སེ། དེ་

ཡང་རོ་རེ་ཐབས་དང་ཉྱིན་མོ་དང་གསལ་བེད་དང་དྱིལ་བུ་ཤེས་རབ་དང་མཚན་མོ་

དང་དབངས་ཀྱི་ཆོས་ཏེ། དབངས་སྲོག་ཏུ་མ་ཞུགས་པའྱི་གསལ་བེད་ཀྱིས་དོན་མྱི་

བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་རེ་ལ་བརོད་པའྱི་སྒོར་གྱུར་པའྱི་ཞལ་གྱི་རྣམ་པ་མེད་ཅྱིང་དབངས་

ནྱི་བརོད་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དེའྱི་སྒོ་ནས་དྱིལ་བུ་ལ་ཤེས་རབ་མའྱི་

ཞལ་གཅྱིག་བས་པའོ། །དེ་ལྟར་མཁས་གྲུབ་བསན་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ཁོ་

བོས་ལེགས་པར་བཀོད་ལ་འཆད་པ་པོ་གཞན་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་དག་ཏུ་ཅྱི་ཡང་སྨྲ་

བར་མྱི་ནུས་སོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཉྱིས་པ་མཆོད་རྟེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། རྒྱ་ཚད་གཙོ་བོར་

བཤད་པ་དང་། དཔངས་ཚད་གཙོ་ཆེར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། ཤྱིན་ཏུ་

མཉམ་པ་སེ་ཐད་ཀའྱི་ཆས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཉྱིས་འགྱུར་དཔངས་

ལ་ཡོད་པ་སེ་མདོ་སེ་དུ་མ་ལས་ཀང་མཆོད་རྟེན་རྒྱར་དཔག་ཚད་ཕེད་དང་འཕང་དུ་

ནྱི་དཔག་ཚད་ཙམ་ཤ་སག་གོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །གདན་ནྱི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་

སོགས་མ་ཡྱིན་པར་གྲུ་བཞྱི་པའྱི་རྒྱ་ཚད་སོར་ཉེར་ལྔ་པ་སེ་དེ་ནྱི་སེང་ཁྱིར་གྲགས་

པའོ། །དེའྱི་སུམ་ཆས། ཞེས་པ་ནས། སོར་བརྒྱད་རྣམས་སོ། ཞེས་པ་ནྱི་ཕོགས་

བཞྱིར་གློ་འབུར་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཚད་དོ། །མཁས་ རང་། པ་དག །དེའྱི་སེང་དུ་བད་

དང་བང་རྱིམ་ཇྱི་ལྟར་མཛེས་པར་བའོ་ཞེས་གསུང་ཡང་གོང་གྱི་རྒྱ་དཔངས་ཀྱི་ཚད་

དང་འགལ་དུ་དོགས་སོ། །སོར་ཕེད་དང་གཉྱིས་ཕྱིར་འབྱུང་བ། ཅེས་པ་ནས། ཕྱིར་

འབྱུང་བ་ཡང་ཚད་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཅེས་པ་འགྱུར་

གཞན་མང་པོར་ཕྱིར་འབུར་བ་ཞེས་པ་གསལ་བས་གདན་གྱི་སེང་དུ་བང་རྱིམ་མ་

གསུངས་པར་པདྨའྱི་གདན་དང་དེའྱི་སེང་དུ་བུམ་པ་གནས་པར་གསུངས་པ་ལས་གློ་

འབུར་བཞྱི་དང་པདྨའྱི་འདབ་རྩེ་དང་བུམ་པའྱི་དབུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གསུམ་སོ་སོར་

ཕེད་དང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འབུར་བའོ། །དེ་ཡང་སྙྱིང་ཁ་ནྱི་བུམ་པ་དང་

དེའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནྱི་ཁོར་ཡུག་སེ་དབུས་སུ་སེད་དཀྲྱིས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ སག ། 

ཅྱིག་བུམ་པའྱི་བང་ཞེས་ཀང་ཟེར་བའོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་སྙྱིང་ཁར་ས་བོན་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་གདན་གྱི་ཚད་
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ཀྱིས་ཟླུམ་པོ་དང་པདྨ་ཡང་ངོ་ཞེས་པས་པདྨའྱི་འདབ་རྩེའྱི་ཟླུམ་པོ་དང་བུམ་པའྱི་

ཁོར་ཡུག་གྱི་ཟླུམ་པོའྱི་ཚད་ཀང་སོར་ཉེར་ལྔར་བསན་ནོ། །རྒྱ་ཚད་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་

ཟླུམ་པོ་དེ་གཉྱིས་གང་ལས་ཕྱིར་འབུར་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བུམ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གང་ལས་

ཕྱིར་འབུར་བ་ནྱི་རྟོགས་ས་ལ་པདྨའྱི་སེང་མཐའ་ལྟེ་བ་ནྱི་འདབ་རྩེ་འོག་ཕོགས་ལས་

ཆེས་དམན་པ་སེ། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དམན་ན་བུམ་སོད་དང་བུམ་སད་གཉྱིས་སོར་ཕེད་

དང་གཉྱིས་ཀྱིས་དམན་པ་ནང་དུ་བཅུམ་པའོ། །གཞྱི་དང་མཉམ་པའྱི་བང་ཟླུམ་པོ་

སེ་ཞེས་པ་འདྱི་གདན་གྱི་ཚད་ཀྱིས་ཟླུམ་པོ་ཞེས་པས་བསན་ཟྱིན་པས་ཤོང་འགྱུར་

འདྱིའྱི་རྒྱ་དཔེའྱི་སྐོན་དུ་མངོན་ནོ། །དེའྱི་ཕོགས་ཆ་ཡྱིས་ཀང་མགྲྱིན་པའོ། ཞེས་པ་

ནས། ས་ཤྱིན་ཏུ་མཉམ་པ་ཞེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ལ། མགྲྱིན་པ་ནྱི་བེ་དང་། གདོང་

ནྱི་མགྲྱིན་པའྱི་སེང་དུ་འཕར་བའྱི་ཁ་བད་དོ་ཞེས་ ངམ་དོལ། ཟེར་ལ། དེ་དང་གཉྱིས་

ཀའང་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱིའོ། །གདོང་དང་མགྲྱིན་པ་ཞེས་པ་ནས། རྐང་པས་དམན་པའྱི་

སོར་གཅྱིག་ཕྱིར་འབུར་བའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་དེ་གཉྱིས་རང་རང་གྱི་སུམ་ཆའྱི་

གློ་འབུར་བེད་པར་བསན་པའྱི་འབུར་ཚད་ནྱི་སོར་ཕེད་དང་སོར་བཞྱི་གསུམ་རྱིམ་

པ་བཞྱིན་ནོ། །བུམ་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅེས་པ་བུམ་སན་དང་གདོང་ཞེས་པ་བེ་སན་དུ་

རྱིགས་པ་འད་ནའང་སྔ་མ་བུམ་པའྱི་དབུས་དང་ཕྱི་མ་བེ་སེང་དུ་བཤད་པ་འདྱི་བརྟག་

པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་གསང་བའྱི་པདྨ་དག་ལས་ཞེས་པ་ནས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་

གནས་ལྟེ་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚད་དོ། ཅེས་པའྱི་

བར་གྱི་དོན་ནྱི། གདན་གྱི་འོག་མཐའ་ནས་པདྨ་མྱི་བརྩྱི་བའྱི་པདྨའྱི་འོག་མཐའྱི་བར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཏེ་སྔ་མ་གྲུ་བཞྱི་པའོ་ཞེས་པ་ཕྱི་མས་འཆད་པས་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཔངས་སོར་ལྔ་

བཅུའྱི་གྲངས་ཀྱི་སོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་སེ་གདན་ཁོ་ནའྱི་དཔངས་སོ། །ལྟེ་བའྱི་

གནས་དེ་ནས་སྙྱིང་ཁར་སོན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་མགྲྱིན་པའྱི་འོག་ཚུན་ལ་

ཡང་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚད་དོ། །འདྱི་དང་སྔ་མའྱི་སོར་ཕེད་དང་

བཅུ་གསུམ་བསོམས་པས་སོར་ཉེར་ལྔ་སེ་བུམ་པ་ཕྱིན་ཆད་མཆོད་རྟེན་གྱི་དཔངས་

ཀྱི་ཕེད་ཡྱིན་ལ་འོག་ནས་པད་གདན་གྱི་དཔངས་སོར་བཞྱིར་བཤད་པས་དེའྱི་ལྷག་

སོར་ཕེད་དང་དགུ་པོ་ནྱི་བུམ་པའྱི་དཔངས་སུ་གོ་བར་ནུས་སོ། །བུམ་པ་དང་བེའྱི་

མཚམས་སྙྱིང་ཁའྱི་གནས་དེ་ནས་མགྲྱིན་པའྱི་འོག་གྱི་རྩ་བ་དེ་ནས་སྱིན་མཚམས་

བར་ལ་ནྱི་སོར་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚད་དོ། །

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། །ས་བཟང་པོའྱི་གནས་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་

སོར་བཞྱི་སེ་ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་གཞུང་དེ་ཉྱིད་འཆད་པ་སེ་གོ་སའོ། །མགོ་བོའྱི་གནས་

སུ་གདུགས་ཀྱི་ཕེང་བའོ། ཞེས་པ་ནྱི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་གཏེར་ཅེས་

པ་ནས། མཛོད་སྤུའྱི་གནས་སྱིན་མའྱི་དབུས་སུའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་པད་གདན་ལ་

སོགས་པའྱི་དཔངས་ཚད་སྔར་མ་གསུངས་པ་འགའ་ཞྱིག་འཆད་པ་སེ་གོ་སའོ། །དེའྱི་

སེང་དུ་དཔྲལ་བ་སེ་སྱིན་མཚམས་ནས་བརྩམས་ནས་དེའྱི་སེང་དུ། ཅེས་པ་ནས། 

ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་སོར་བཅུ་གཉྱིས་སོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་

གོ་ས་སེ་བེ་དང་ཁ་བད་གཉྱིས་ཀྱི་སོར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ། གདུགས་སོར་ཕེད་

དང་བཅུ་གསུམ་སེ་དཔངས་ཀྱི་ཕེད་དོ། །སོ་སོ་སྐེ་བོ་ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་བར་དབྱིབས་དང་ཚད་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ངེས་ལ། གལ་ཏེ་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་སྡུད་ན་འདྱིར་བང་རྱིམ་ལ་པདྨ་

བཤད་པས་པདྨ་སྤུངས་པར་སྡུད་རུང་བ་ཙམ་དུ་མངོན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་འདྱིར་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཟེར་ཡང་དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཀ་བ་ཉེར་

བརྒྱད་བཤད་པ་སོགས་འདྱི་ལ་མྱི་སང་བས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞྱིའོ། །དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་

གཞན་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གཞན་རྱིམ་གཉྱིས་དང་འབས་དུས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་དང་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་ནྱི་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་དངོས་དང་དེའྱི་རྒྱུ་སེ་ཆོས་སྐུའྱི་མཆོད་

རྟེན་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་གཞན་ལ་ལྷུན་པོའ་ོཞེས་ཐ་

སྙད་བ་སེ། ཞྱིབ་པར་འོག་ཏུ་ཡང་གསུང་ངོ་། །

གསུམ་པ ་གཟུགས་སྐུའྱི ་མཚན་ཉྱིད ་ལ ་གཉྱིས།  དངོས ་ཀྱི ་དོན ་

དང་། དེའྱི་དོགས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སེ་ཅེས་པ་ནས། སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉྱིས་ནྱི་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། དེས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

རྣམས་ཀྱིས་མ་བརོད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་སེ་མཚན་སོ་གཉྱིས་པོ་

འདྱི་དག་མཚན་ཉྱིད་ཐེག་པ་ལས་གཙོ་ཆེར་ལོངས་སྐུའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ་གསུངས་

ལ་འདྱིར་སྤྲུལ་སྐུ་ལའང་འཇོག་པར་གསུངས་པ་ནྱི་དཔེ་བད་ལ་ཡང་འད་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་

ནྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཏེ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་

པའྱི་ཁམས་རགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུའོ། །སྔ་མ་ནྱི་སོང་གཟུགས་

ལོངས་སྐུ་དེས་བདེ་བ་ཅན་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བཟུང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁ་སྦོར་

གྱི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་རྡུལ་ཚོགས་པས་སོང་པའྱི་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  1158  

པར་བསན་པའྱི་སྐུ་ལྟ་བུ་དང་ཕྱི་མས་ཆགས་བལ་གྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པ་སངས་ནས་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་བདག་པོ་ལོངས་སྐུའྱི་རྣམ་པར་མཛད་པ་ཡང་སྐུ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུན་

འཛིན་པས་དེའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་ཁམས་རགས་པ་དང་བཅས་པར་འདོད་དགོས་པ་འད་

སེ། དེ་ལྟར་ན་ལོངས་སྐུ་ལ་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱིས་མ་ཁབ་ལ་ནད་གསུམ་གྱིས་

མ་ཉམས་པའྱི་རྩའྱི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་རོ་བོ་བའྱི་མཆོག་ཏུ་བེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྩ་

ཡོད་པའྱི་མཚན་དཔེ་འདྱི་དག་ཀང་གཙོ་བོ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དབང་དུ་བས་པར་སེམས་

སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལོངས་སྐུ་ཡྱིན་ཅྱིང་མཚན་དཔེ་འདྱི་

དག་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་མྱིན་ནམ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ལོངས་སྐུ་ཡྱིན་ཀང་

མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བཞག་གོ་ཅེས་ཟེར་

དགོས་པ་འདའོ། །འཇོག་ཚུལ་དེ་བས་ན་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་དང་ཡང་རྱིགས་མཐུན་

ནོ། །དཔད་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ལུང་གསལ་ཁ་ཅན་མེད་པར་གནས་འདྱི་དག་

ངེས་པར་དཀའ་བས་འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་སྒོ་ཙམ་མོ། །འདུས་པ་འཕགས་

ལུགས་སུ་ཟུང་འཇུག་གྱི་ལོངས་སྤྲུལ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་སྐུའྱི་མཚན་

གཞྱི་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལྟ་བུ་ལ་བས་པ་ན་ལན་ཅྱིག་ཀང་རྱིགས་འད་རྒྱུན་མྱི་

འཆད་པའྱི་རོ་རེའྱི་སྐུ་ལ་ཆགས་བལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རོ་རེའྱི་སྐུ་དང་ཁ་སྦོར་གྱི་རོ་

རེའྱི་སྐུ་གཉྱིས་འོང་ལ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་དབང་བཞྱི་པའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབྱུང་བ་ནྱི། ཞེས་པ་ནས། འཇྱིགས་

པའྱི་ཕྱིར་མ་བརོད་དེ་གང་གྱི་ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་པས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་

གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་ཉྱི་ཟླ་རླུང་འགྲོས་ཀྱིས་ལྷུན་པོ་ལ་གཡས་སོར་བེད་པ་ཙམ་ལ་
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བསོད་ནམས་ཐོབ་པར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་ནང་སྦོར་བའྱི་དབང་དུ་བས་སོ། །དོན་

དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་གཉྱིས་སུ་འབེད་པར་འདོད་པ་ དོལ། དག་འདྱིར་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་

སྐུ་དང་སངས་རྒྱས་དེའྱི་རྒྱུ་གང་རུང་དུ་འཇོག་པ་མེད་པར་འདོད་དགོས་པས་དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་བསོད་ནམས་ཇྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཐོབ་པ་སྨྲོས་ཤྱིག ། 

གཉྱིས་པ་ས་ཚོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཁམས་ས་ཚོགས་

ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ཁམས་ས་ཚོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཁམས་ས་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། རོ་ཆུ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་རྣམ་པ་དྲུག་གོ །ཅེས་པ་ཡང་དག་པར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་

བར་ཟད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ནོར་བུ་དང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཡོན་ཏན་གསུངས་པ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། བརོད་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་རང་

བཞྱིན་ནོ། །"ད
1
་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་

རོགས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། གདུག་པའྱི་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་ལྟུང་བ་

འཕོག་པར་བེད་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་དུག་ཞྱི་བར་བེད་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་ལ། སྦལ་པ་ནྱི་

ཀླུའོ་ཟེར་ དོལ་སོགས། ཀང་མགོ་བོ་ལ་རྱིན་པོ་ཆེ་གནས་པའྱི་སྦལ་པ་ཡང་ཡོད་པར་

བས་ན་ལེགས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༩བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༨བ༢ན།  ད    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༨ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༩བ༢ན།  དེ
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གསུམ་པ་བརྟན་གཡོའྱི་གནས་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། བརྟན་

གཡོའྱི་རང་བཞྱིན་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། གཟའ་སར་གྱི་རང་བཞྱིན་ཁད་པར་དུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱི་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་པ་འཆད་པ་

དག་མ་དག་གྱི་སོད་དང་པོར་གྲུབ་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་བརྟེན་པ་བཅུད་འགྲུབ་སེ། དེ་

ཡང་བཅོམ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་

ཅན་ནྱི་ཀུན་ནས་དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་གཞལ་ཡས་ཁང་ནྱི་གྲུབ་ནས་དེའྱི་

ནང་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཆགས་ནས་སར་ཡང་རྒྱུ་

རྐེན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཞེས་པ་ནས། དེའྱི་སྙྱིང་པོར་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། ཅེས་པའྱི་

བར་གྱིས་དག་མ་དག་གྱི་སོད་བཅུད་འགྲུབ་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཐུན་མོང་དུ་བསན་

པ་སེ་ཕྱི་མ་དག་པའྱི་ལྷུན་པོའྱི་སེང་དུ་གཞན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་གཞལ་ཡས་གྲུབ་པ་

སོགས་སུ་མྱི་བཟུང་ངོ་། །ཕྱི་རོལ་ཏུ་ནྱི་རྒྱུ་སར་འཁོར་ལོ་ཅེས་པ་ནས། ཁབ་འཇུག་

ཉྱིད་དང་ཆུ་གཏེར་གདོང་། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཁྱིམ་གྱི་འཁོར་ཚུལ་བཤད་པ། ཁྱིམ་རྣམས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་བཤད་པ། གཟའ་རྣམས་ཀྱི་སྐེས་ཁྱིམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཉྱིན་མོར་བེད་

པའྱི་བགྲོད་པ་ལྷོ་དང་བང་གྱི་མཐར་ནྱི་རྐང་པ་གསུམ་བཅས་"པ
1
་ཚྭའྱི་ཆུ་གཏེར་

དང་། ཀྱཻ་ལ་ཤ་ཡྱི་ཇྱི་སྙེད་དུ་འགྲོ་སེ་ཕོགས་ཀྱི་བགྲོད་པ་དག་ལ་དཔག་ཚད་སོང་

ཕག་ནྱི། །ལྔ་བཅུའོ་གང་དུ་གོ་ལའྱི་ཕེད་ཀྱི་རེ་ཁཱར་ཉྱིན་མོ་དང་ནྱི་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༠༩བ༧ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༩ན༢ན།  པ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༨བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༠ན༢ན།  བ
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མཁའ་མེ་སྤོད། །གང་ཞྱིག་ཁྱི་ཕག་ལྔ་ལས་མྱིག་དང་ཀླུ་དང་ཟླ་བའྱི་ཆ་ཡྱིས་ཐོབ་པ་

ཉྱིན་དང་ཉྱིན་ལ་བགྲོད། ཅེས་པའྱི་ཀླཽ་ཀ་གཅྱིག་པོ་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་

ཞལ་འཕང་མཛད་པ་སེ་ཤོང་འགྱུར་འདྱི་ལ་སོགས་པའྱི་འགྱུར་མང་པོར་མ་ཚུད་ཅྱིང་

སྔར་གྱི་གྱི་ཇོ་དང་རྨ་འགྱུར་དང་འགྱུར་མངས་སོགས་ལ་ཡོད་དོ་ཅེས་གྲགས་པ། 

ལོཙྪ་བ་ཀུན་སངས་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་རྒྱ་དཔེ་ལས་རེད་པ་སེ། ལས་ནྱི་ཉོན་མོངས་

ལས་ཏེ་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཅེས་པ་"དང་
1
། དཔལ་མོ་ཐོར་ཏོས་ལྷ་ཡྱི་

ལོན་པ། ཞེས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་བཙུད་ན་བརྒྱ་གོ་གཉྱིས་པ་དང་། དེ་

གཉྱིས་མ་བཙུད་པའྱི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། ལེ་དང་གྱི་

ཁ་འཕངས་ཀྱི་སབས་དེར་འགྲེལ་ཆེན་དུ། འོན་ཀང་ཤར་དང་ནུབ་འཁོར་བ་ནས་ཏེ་

གསལ་བར་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ནས་ལྷོ་བང་མ་སོས་པ་

ནྱི་འདྱིར་གསུངས་ཤྱིང་འདྱི་དག་གྱི་མཐའ་དཔད་པ་གོང་ཉྱིད་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་

ཟྱིན་པས་འདྱིར་ཚིག་དོན་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་པར་བ་སེ་ཉྱིན་མོར་བེད་པའྱི་བགྲོད་པ་

ལྷོ་མེ་རྱི་དང་བང་བསྱིལ་རྱིའྱི་མཐར་ནྱི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་གཅྱིག་གྱི་རྐང་པ་སེ་

བཞྱི་ཆ་ནྱི་དཔག་ཚད་ཉྱིས་ཁྱི་ལྔ་སོང་ཡྱིན་ལ། ཉྱིས་ཁྱི་ལྔ་སོང་པ་གསུམ་དང་བཅས་

པ་སེ་གསུམ་གྱིས་བསྒྱུར་བས་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་ལྷོ་བ་ཚྭའྱི་ཆུ་

གཏེར་དང་བང་ཀྱཻ་ལ་ཤའྱི་མཐའ་ཇྱི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཉྱིད་དུ་འགྲོ་སེ་དེ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་

ཆུང་ངུ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ས་དང་ཆུའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་པའྱི་ལྷོ་བང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༠ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༥༨བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༠ན༥ན།  དང་   ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༧༩ན༥ན།  ནས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གྱི་ཚད་དོ། །

ཕོགས་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ་དེ་ཡང་རྐང་པ་གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། གོང་དུ་རྐང་པ་བཞྱི་ཆ་ལ་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔར་བས་པ་དེ་འད་བ་གཉྱིས་སོ། །དེ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཁ་

འཕངས་དང་སྦར་བ་ན་ཉྱི་མ་ཁ་ཤར་ལ་བལྟས་ཏེ་འགྲོ་བ་ལ་ཤར་དུ་བས་པའྱི་ཤར་

ནུབ་ཀྱི་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་བགྲོད་པ་དག་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་པ་གཉྱིས་ཏེ་

དེ་གཉྱིས་བསོམས་པའྱི་ཚད་ནྱི་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ནྱི་ལྔ་བཅུའོ། །གང་དབུས་སུ་

བས་པའྱི་ཤར་ནུབ་ཡྱིན་ཅེ་ན། དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཆུང་ངུ་

ལྟ་བུའྱི་ཤར་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་དང་ནུབ་ཏུ་ཡང་དེ་འད་བ་

ཡོད་པའྱི་དབུས་གང་དུ་གོ་ལ་ཕེད་ཀྱི་རྱི་མོ་འོང་བའྱི་གནས་དེར་རོ། །

ཁ་ ངམ། ཅྱིག་དཔག་ཚད་བདུན་ཁྱི་ལྔ་སོང་རྱི་རབ་ཀྱི་དབུས་ནས་བ་ཚྭའྱི་

ཆུ་གཏེར་གྱི་ཕེད་ཚུན་ཆད་ལ་བེད་ཅྱིང་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་དང་བ་ཚྭའྱི་ཆུའྱི་ཕེད་ལ་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་

མེ་ནས་བསྱིལ་རྱིའྱི་བར་ལ་བེད་པར་འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་ལན་མང་དུ་གསུངས་

པའྱི་ཕྱིར་དང་རྒྱུ་མཚན་དེས་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བ་ཚྭའྱི་ཆུ་

གཏེར་གྱི་ཕེད་ལ་འཇོག་པ་ཡང་ཁེགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ དོལ། ཅྱིག་དཔག་ཚད་

འབུམ་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ཕེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུའོ་ཞེས་

དང་། གཞན་ སག ། དག །ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཉྱིས་ཁྱི་ལྔ་སོང་སེ་དེས་མ་ཁབ་

པའྱི་གནས་ལ་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་དེ་བགྲོད་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྔ་མས་ནྱི་སོང་

ཕག་ལྔ་བཅུ་པོ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་ཚད་ཡྱིན་པ་མ་སྨྲས་པས་འབེལ་མེད་ཀྱི་གཏམ་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མ་ཁོར་ཡུག་ལ་བས་ན་མྱི་འགྲྱིག་པས་ཐད་ཀར་སྦར་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཉྱི་མའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐད་ཀའྱི་ཚད་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་སྨྲས་སོ། །གཞན་ རང་། དག་ནྱི་དཀའ་བ་

སྒྱུ་ཐབས་ཀྱིས་འདོར་ཞྱིང་ཅུང་ཟད་རེ་འཆད་པར་རློམ་པ་འདྱི་ ངམ་སོགས། དག་ཀང་

ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཚད་བཤད་དགོས་པ་དོར་ནས་ལྷོ་བང་གྱི་ཚད་བཏགས་ཟྱིན་པ་ཐག་

པས་འདོགས་པར་བེད་དོ། །འཛམ་གླྱིང་ཆུང་ངུའྱི་གནས་གང་དུ་ཉྱི་མ་ལུག་ཁྱིམ་དུ་

ཞུགས་པ་ལྟ་བུའྱི་གོ་ལའྱི་ཕེད་ཀྱི་རེ་ཁ་སེ་རྱི་མོར་གནས་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དང་ནྱི་མཚན་

མོ་གཉྱིས་ཆུ་ཚོད་མཁའ་མེ་ལོངས་སྤོད་བར་མཉམ་མོ། །གང་ཞྱིག་ཤར་ནུབ་གཉྱིས་

ཀའྱི་དཔག་ཚད་ཁྱི་ཕག་ལྔ་སོང་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ལ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་སེང་དུ་དབུས་ཀྱི་

དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་བསྲེས་པ་ལས་རགས་པར་ན་མྱིག་དང་ཀླུ་དང་ཟླ་བའྱི་

༡༨༢ཆ་ཡྱིས་ཐོབ་པ་ཉྱིན་དང་ཉྱིན་ལ་བགྲོད་པར་བེད་དོ། །ཞྱིབ་མོར་ནྱི་དཔག་ཚད་

སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔས་ཐོབ་པ། དཔག་ཚད་བཞྱི་བརྒྱ་

དང་བཅུ་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་སེ་དེ་དག་ལེའུ་དང་པོར་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ཆུ་སྲྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱིམ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསུངས་

པ། ཞེས་པ་ནས། བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་སེ། དེ་བཞྱིན་དུ་དབངས་ཐུང་ངུས་ཕེ་བ་རྣམས་སོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་ལ། ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའྱི་ཞེས་པ་ལ། འགྱུར་ 

འགྱུར་མངས། གཞན་ལས། མཐའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་ཤྱིང་དེ་ནྱི་

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་སོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གཟའ་རྣམས་ཀྱི་"སྐེ་བའྱི་
1
ཁྱིམ་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། 

གླང་དུ་བསན་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ནྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བཀོད་པའྱི་དང་

སྲོང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐེས་ཁྱིམ་ཀང་ཞར་དུ་གསུངས་པའོ། །འགྱུར་གཞན་དུ་དེ་བཞྱིན་དུ་

བུམ་པ་དང་ཀརྐ་ཊ་དང་གླང་ནྱི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ་ལོགས་ཤྱིག་ན་མེད་དོ་ཞེས་འབྱུང་

ལ་དེའྱི་གནའ་མཆན་དུ་གཟའ་འགའ་ཞྱིག་སྐེས་ཁྱིམ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །མཁས་པ་ རང་། དག །ཁྱིམ་གྱི་མཐར་མཇུག་རྱིངས་སྐེས་པ་དང་མཇུག་

རྱིངས་ཉྱི་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡོད་པ་འགལ་ཏེ་ཉྱི་མ་ཀརྐ་ཊའྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐེས་"པས་སོ་ཞེ་

ན། ཀརྐ་ཊའྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐེས་
2
ནས་གཞུ་ཁྱིམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་སེབ་པའྱི་ཚེ་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱུ་

བས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་གསུང་ཡང་འབེལ་མེད་ཀྱི་དོགས་པ་ལ་ལན་འདེབས་པའྱི་

ངལ་བ་དོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྔར་བརོད་པའྱི་རྱིམ་པས་ཞེས་པ་ནས། ཀུན་འབྱུང་གྱི་

ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་ནྱི་སྔར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་རེ་བཞྱི་པའྱི་འགྲེལ་

པར་ཞྱིབ་ཏུ་གསུངས་པ། འབྱུང་བ་ལྔའྱི་རྡུལ་རྣམས་གང་ན་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཀུན་

འབྱུང་བའྱི་བདེན་པ་ཞེས་པ་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འབེལ་བ་

གྲུབ་པར་སོན་པ་སེ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའྱི་གཞུང་རྣམས་

ཀྱི་དོན་བསྡུར་བས་ན་འཐད་པ་སེམས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༡ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༡བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༨༠བ༣ན།  སྐེ་བའྱི་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༠ན༤ན།  -སྐེ་བའྱི་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༡ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༠ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༡བ༤ན།  པས་སྟོ་ཞེ་ན། ཀརྐ་ཊའྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐེས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༠བ༥ན།  -པས་སྟོ་ཞེ་ན། ཀརྐ་
ཊའྱི་ཁྱིམ་དུ་སྐེས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་གདུལ་བ་གདུལ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གསུམ། ཐར་

པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་བསན་པ། འཚོ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་བསན་པ། མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་བས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐར་པ་རྒྱུ་འབས་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཐར་པའྱི་ལམ་དང་

ལམ་མྱིན་པའྱི་རྣམ་དབེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། སེམས་ཅན་གྱི་ལས་ཀྱི་

མཐུ་བཤད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པ་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་པའྱི་བར་གྱིས་

ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྱི་བསན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཅུ་

གཅྱིག་པ་འཆད་པར་བེད་དོ། །འཁོར་"མང
1
་གྱི་འགྲོ་བ་འདྱི་ནྱི་སང་ཚུལ་དང་ལོངས་

སྤོད་ས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ། གང་ཞྱིག་ཞྱིང་ཀུན་རྱིན་ཆེན་ཀུན་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་

བར་སང་ཞྱིང་དེའྱི་ལོངས་སྤོད་དང་ལྡན་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དབང་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱིའོ། །བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

དགེ་མྱི་དགེའྱི་ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བདེ་སྡུག་ས་ཚོགས་པའྱི་སང་བ་དང་ལོངས་སྤོད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་གང་ཞེ་ན། ད་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་མཐུ་

འདྱི་ལྟ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འགྱུར་འཁྲུགས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ལ། གཅོད་པ་

དང་འབྱིགས་པའྱི་མདུང་ལ་སོགས་པར་མཐོང་ངོ་། ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་རྣམས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༡ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༢ན༣ན།  མྱང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༡ན༥ན།  མྱྟོང
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དང་། རྱིགས་ལྡན་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ་གཞན་དོན་དུ་སྐེ་བ་བཞེས་པའྱི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། བསོད་

ནམས་ཀྱི་དབང་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་རབ་ཏུ་སང་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བདུན་ནྱི་གོ་

སའོ། ཞེས་པས་འཆད་ལ། དེ་ཕྱིར་རྒྱལ་བའྱི་དག་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ལས་ཉོན་

གྱིས་སྐེ་བ་མེད་ཅྱིང་འཆྱི་བས་མ་ཉམས་པ་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་གདུལ་བར་མཛད་

པ་ལ་ཡང་བསྙེལ་བ་མེད་པ་གསུམ་གྱིས་གནས་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས། ལྷ་གཞན་

དག་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱིན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་

བདག་ནྱི་ཅེས་དང་། དམལ་བའྱི་འཇྱིགས་འཕོག་གང་ཞྱིག་སོན་པར་བཏགས་པའྱི་

ལྷ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ནྱི་ནམ་ཡང་སོན་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་

ཚངས་སོགས་དག་ནྱི་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བར་འཁམས་པ་ཡྱིན་ནོ། ཅེས་བ་སེ་ལྷག་

མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། གཞན་སེས་བཏགས་པའྱི་ཐར་ལམ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དགག་

པ། རང་ལུགས་ཀྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གྲངས་ཅན་པ་ལ་

སོགས་པ་གང་དག་རང་གྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་མངོན་འཇོམས་ཏེ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་

གྱིས་གཞོམ་"པར
1
་བ་བའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་འདྱི་དག་འདོད་དེ། བམ་ཟེ་སོགས་ཀྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༡བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༢བ༥ན།  པར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༢ན༡ན།  པའྱི
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རྱིགས་བསྲུང་བའྱི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་ཞེས་པ་ནས། མཐོ་རྱིས་ཏེ་ཞེས་པ་ཤྱི་བའྱི་

རེས་སུ་རྱིགས་དག་པའྱི་སྦྱིན་སྲེག་བས་པ་མཐོ་རྱིས་སུ་འགྲོའ་ོཞེས་འདོད་པ་དང་། 

མཆོད་སྦྱིན་ལ་ནྱི་ཕྱུགས་དག །ཅེས་པ་ནས། རེ་བོ་གཉེན་གྱི་སེ་ནྱི་གང་། ཞེས་པའྱི་

བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་གཡུལ་ངོར་ཤྱི་བས་མཐོ་རྱིས་ཐོབ་པར་གཞན་སེ་

འདོད་པའྱི་དོན་ནྱི་དཔད་དགོས་ལ། འཇུག་ངོགས་ལུས་པོ་ལྷུང་བ་གཉྱིས་ཏེ། གངྒཱ་

ལ་སོགས་པའྱི་འཇུག་ངོགས་སུ་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། རྩེ་གསུམ་ལ་"མཆོད་པས
1
་

གྲོལ་བར་འདོད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་འཇུག་པར་བསྐུལ་

བ་དང་། ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དངོས་བཤད་པ། རྱིགས་སུ་སྨྲ་བ་ཆོས་སུ་འདོད་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བདག་གྱིས་བྱིན་གྱིས་ཞེས་པ་ནས། རྱིགས་གཅྱིག་དག་ལ་

ཞུགས་པ་མཛོད། ཅེས་པའྱི་བར་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནྱི་ནགས་ཚལ་དུ་དང་

སྲོང་རྣམས་ཕྱིན་པ་རྱི་ཁོད་པས་བཀུག་པའྱི་དོན་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའྱི་

དབུས་འདྱིར་ཐར་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ་ཐར་པའྱི་གཙོ་བོ་སོས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཁོང་ཁོ་སོང་བའྱི་ཐབས་བསན་པ། འདོད་ཆགས་སོང་

དགོས་པར་བསན་པ། འདོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་

ལུས་ལ་དབྱུག་པས། ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བསད་པར་

འགྱུར། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་ལྷས་སྤོད་འཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༢ན༣ན།  མཆྟོད་པས    སྐུ། ༼ཐ༽ 
ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༡བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༣ན༢ན།  མཆྟོང་བས
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དང་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཆགས་ལས་སང་སོགས་སྐོན་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། དམལ་བའྱི་

འཇྱིགས་པ་འཕོག་ཅེས་པའྱི་བར་གྱིས་ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པས་ཞེ་སང་

སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་བེད་པས་དེ་སོང་བའྱི་ཐབས་སུ་འདོད་པའྱི་ཆུང་མ་བྱིན་པ་ལས་འདྱི་

དང་ཕྱི་མར་འབས་བུ་གཉྱིས་འབྱུང་བར་སོན་པ་སེ་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྱི་ཆགས་པ་གང་ཞྱིག་མྱི་དགེ་བའྱི་

ལས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཁུ་བ་འཕོས་པ་དང་བཅས་པས་ཉོན་མོངས་གཞན་ཡང་འདེན་

པར་བེད་པ་དེ་ཡྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེ་བ་ཉམས་པར་གྱུར་

པ་ཉྱིད་བེད་ཅྱིང་ཆགས་"པ་དེ
1
་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ལམ་དུ་བས་པས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་

བདེ་ཆེན་དངས་པ་དེ་ཡྱིས་སྐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་གྲོལ་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་སྙྱིང་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས། གནས་པའྱི་བདེ་བ་སྐེ་རུང་གྱི་ནུས་

པ་དེ་ཉྱིད་འཁྱིག་པ་སྤད་པའྱི་རྒྱུས་འཛག་བདེར་སྐེས་པ་གང་ཞྱིག་དེ་དེའྱི་རེས་སུ་

གཏོང་བ་སེ་ཉམས་པར་བེད་པ་ཕག་རྒྱའྱི་བདེ་བ་དེ་ནྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་

སོབ་ལམ་དུ་ཐྱིག་ལེ་འཛག་མེད་དུ་བཅྱིངས་པ་སེ་བསྲུང་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་"བ་
2
མཆོག །ཅེས་པ་ནས། དཀའ་བར་འགྱུར་ཅེས་སོགས་མདོར་བསྡུས་སྔ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༣བ༢ན།  པ་དེ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༢བ༤ན།  བདེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢བ༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༣བ༥ན།  བ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༢བ༦ན།  -བ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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མར་འགྲེལ་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་བཀྲལ་བ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་ཞེས་པ་ནས། གང་གྱི་རྱིགས་ནྱི་ཐུ་བོ་ཡྱིན། 

ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །གཉྱིས་པ་འཚོ་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་བསན་པ་ལ་གསུམ། 

གསེར་འགྱུར་གྱི་བ་བ། བཅུད་ལེན་གྱི་སྦོར་བ། གཏེར་བརྟགས་པའྱི་ཆོ་གའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། རོའྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་། སན་གྱི་རང་བཞྱིན། བ་བའྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། རོའྱི་རང་བཞྱིན། རོའྱི་དབེ་བ། རོའྱི་གནས་སབས་སོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་གཅྱིག་"པ་
1
ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་སོ་གཅྱིག་

པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཅུད་དང་བཅུད་ལེན་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཅུ་བདུན་པ་འཆད་པར་བེད་དོ། །ད་ནྱི་རོ་ཆེན་

པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་"གསུངས་པ
2
། ཞེས་པ་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་བར་

སྦར་བ་བ་སེ་དེ་རྣམས་ལས་ལྕགས་བང་བར་མྱི་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་རོ་ཆེན་པོ་

བདུན་དང་ཉྱི་མའྱི་རོ་དྲུག་ལས་དང་པོ་ལ་མཀྵྱི་ཀ་ནྱི་གསེར་ཟྱིལ་གྱི་བེ་བག་གོ །དྱི་

མ་མེད་པ་ནྱི་དངུལ་ཟྱིལ་གྱི་བེ་བག་གོ །ཏུད་ཐ་ཀ་ནྱི་བཞུ་ན་ཟངས་མ་ཡོང་བའྱི་སང་

མའོ་ཞེས་ཁ་ཅྱིག་ཟེར་ལ། ཁ་ཅྱིག་རོ་ཕལ་པ་ཞེས་ཀང་ངོ་། །གཡོ་བ་ནྱི་རོ་ཁབ་

ལེན་དང་། ར་ས་ཀ་ནྱི་རོ་ཅན་ཅེས་པ་ཞ་ཉེའམ་རོའྱི་རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་དངུལ་ཆུའོ། །ཉེ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༤ན༡ན།  པ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༣ན༢ན།  -པ་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༤ན༢ན།  གསུངས་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༣ན༣ན།  གསུང་བ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བའྱི་རོ་དྲུག་ནྱི་ཀཀྵྱི་ནྱི་ནག་མཚུར་རམ་ལྷང་ཚེར་ནག་པོའ།ོ །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་མཐྱིང་ངོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཀ་ཤྱི་ས་ནྱི་བྷུཏྤ་དར་"མཚུར
1
་དུ་བསྒྱུར་པ་ལྟར་ན་སེར་མཚུར་རམ་

ཡང་ན་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོའ།ོ །གསེར་བཙག་ནྱི་རོ་མདུང་རྩེའམ་སྨུག་པོ་སྦལ་རྒྱབ་

བོ། ཅེས་ཟེར་རོ། །ཟེ་ཚྭ་ནྱི་ས་བཙོས་པ་ལས་བྱུང་བ་རོ་འཇུ་བའྱི་ཚྭ་དང་། རྒྱ་མཚོ་

ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ལན་ཚྭ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཐབ་ཚྭ་ནྱི་ཐབ་ལ་ཆགས་པའྱི་བ་ཚྭའོ། །བ་སཱ་

ར་ནྱི་བུལ་ཏོག་གོ་ཅེས་ཟེར་ལ། ཡ་བཀྵ་ར་བསེ་ཞོ་དཀར་པོ་དང་། བད་ཛི་ཀཀྵ་ར་

མཚུར་དང་། ཀཱ་ཙའྱི་ལན་ཚྭ་ནྱི་མཐྱིང་ཤུན་བ་ཚྭའོ། །རོའྱི་ཆུ་ནྱི་རེག་པས་རོར་བེད་

པ་དང་། ཟླ་བའྱི་ཆུ་ནྱི་ཆུ་ཤེལ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚ་བའྱི་ཆུ་ནྱི་ཆུ་ཚན་དང་། དུག་གྱི་

ཆུ་ནྱི་འཐུངས་པས་འཆྱི་བར་བེད་པ་དང་། རེག་པའྱི་གྲྱི་གུག་གྱི་ཆུ་ནྱི་རེག་པས་འཆྱི་

བ་སེ་གྲྱིབ་མའྱི་གྲྱི་གུག་ནྱི་གྲྱིབ་མ་ཕོག་པས་འཆྱི་བ་དང་སྒའྱི་གྲྱི་གུག་ནྱི་སྒ་ཐོས་པས་

འཆྱི་བ་དང་། གླ་སྒང་སེར་པོ་ནྱི་དབྱིབས་གླ་སྒང་དང་འད་བ་ཅ་སྒའྱི་གསེབ་ཏུ་སྐེ་བ་

ཞྱིག་ཅེས་ཟེར་ལ། ཤཀྟུ་ཀ་ནྱི་བ་རོག་གྱི་སྒོ་ལ་བྱུགས་ན་དཀར་པོར་འགྲོ་བའྱི་དུག་

དང་། རྭ་ཅན་ནྱི་དངུལ་ཆུ་དང་བསྲེས་ནས་བཏགས་ཏེ་བའྱི་རྭ་ལ་བྱུགས་ན་འོ་མ་

དམར་པོར་འབྱུང་བའོ། །དུག་ནག་པོ་ནྱི་བོང་བ་ནག་པོའ།ོ །

ནག་པོ་བརྩེགས་པ་ནྱི་བོང་བ་ལས་ནུས་པ་ཆེ་བའྱི་དུག་གོ །རོ་རེ་ཅན་ནྱི་ཤྱི་

ཁཎྜའྱི་ཤྱིང་སེ་བསེ་ཤྱིང་ངོ་། །ཨརྒ་ནྱི་ཐརྒུ་བ་སེ་ཉྱི་ཤྱིང་བ་ཞེས་ཟེར་ལ། ལང་ཀ་ལྱི་

ནྱི་ཤོག་བུའྱི་ཤྱིང་ངོ་། །ཀ་ར་བྱི་ར་ནྱི་རེ་ལྕག་པ་འད་བ་རྟའྱི་རོ་གསོད་པའོ། །སྲོག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༢བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༢བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༤ན༥ན།  མཚུར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༣ན༦༣ན།  མཐུར



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གྱི་ངོ་བོ་ས་ཚོགས་པ་ནྱི་སྲོག་ཆགས་ས་ཚོགས་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རོ་

ཁབ་ལེན་གྱི་ལྕགས་རྱིགས་བཞྱི་སེ། འཁོར་བེད་ཀྱི་རོ་ཁབ་ལེན་ནྱི་དེ་བསོར་བས་

འོག་གྱི་ལྕགས་འཁོར་བ་སེ་གཞན་གསུམ་ཡང་དེ་དང་འདའོ། །རོ་རེ་འཇུ་བར་བེད་

པ་ནས་ལྕགས་འཇུ་བའྱི་བར་གྱི་འཇུ་བེད་ནྱི་སྔ་མ་གསུམ་ལ་ལྷང་ཚེར་དང་། ཚྭ་ལ་

དང་། དངུལ་ཆུ་སྦངས་པས་ཕྱི་མ་གཉྱིས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལ་རོ་ནྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཏེ། ཅེས་པ་ནས། དངུལ་དང་གསེར་

ལ་གྲོགས་པོའ་ོཞེས་པ་ནྱི་ས་བོན་གྱི་བ་བ་ལའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ། རོ་ནྱི་དངུལ་

ཆུ་སེ་གྲུབ་པའྱི་དངུལ་ནྱི་རེག་པས་ལྕགས་གསེར་དུ་བེད་པའོ། །གྲུབ་པ་མྱིན་པ་ནྱི་

འབུགས་བེད་མྱིན་པའྱི་པཱ་ར་ནྱི། འགྱུར་མངས་སུ་དངུལ་ཆུ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བ་

ཞེས་འབྱུང་སེ། རེག་པ་ཙམ་གྱིས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པར་ལྕགས་བསོལ་བ་

སོགས་དང་བཅས་པས་གསེར་དུ་བེད་པའོ། །རོ་བརོད་པའྱི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའྱི་

སྦང་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི་ཇྱི་སད་དུ། དང་པོ་སྦོར་བའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། །ཕྱི་ནས་ལས་རྣམས་བརོད་

པར་བ། །འདྱི་ལྟར་གསེར་ཟྱིལ་རོ་ལས་ནྱི། །བ་ཚྭ་དང་ནྱི་སྐྱུར་བོས་སྦང་། །ལྕགས་

ཀྱི་སོད་དུ་ལེགས་པར་བཏགས། །ལྕགས་ཀྱི་སོད་དུ་གའུས་དག་པ། །མཐའ་ནྱི་

རས་དང་འཇྱིམ་པས་གཏུམས། །བསྲེགས་པས་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཕེ་མར་

འགྱུར་གྱི་བར་དུ་བསྲེག །དེ་ལྟར་དག་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་བ་བ་ཡྱིན། 

ཅེས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ རང་ངམ། ཟེར་རོ། །གསེར་ལ་སོགས་པའྱི་ལྕགས་བརྒྱད་འདུལ་

བེད་བསན་བཅོས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། གསེར་ལ་ཞ་ཉེ། དངུལ་ལ་མཀྵྱི་ཀ་དཀར་

པོ། ཟངས་ལ་མུ་ཟྱི། རྣོན་པོ་ལ་མཚལ། ཞ་ཉེ་ལ་ལྡོང་རོས་སོ། །བཤའ་ཙེ་ལ་བ་བ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལྕགས་ལ་ལྷང་ཚེར་རྣམས་ཡྱིན་ལ། གསེར་དངུལ་གྱི་སྒ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཞ་ཉེ་དང་

མཀྵྱི་ཀ་དཀར་པོ་ཡྱིན་ཅྱིང་གྲོགས་ནྱི་ལྷང་ཚེར་སེར་དཀར་གཉྱིས་སོ། །ལྕགས་ཤྱི་

བ་སེ་དུལ་ཚར་བའྱི་ཚད་དུ་ལྕགས་འདུལ་བ་ལ་ནྱི་ཇྱི་སྲྱིད་ལྕགས་རྣམས་མ་ལངས་

པའྱི་བར་དུ་ལྕགས་བསད་པ་སེ་གདུལ་བར་བའོ། ཞེས་པའྱི་ལྕགས་རྣམས་ལངས་པ་

ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་བརྟག་གོ །སྲོག་དང་བཅས་པ་ནྱི་མ་བཏུལ་བ་དང་རོ་ཆེན་པོ་ནྱི་སང་

མ་དང་ཉེ་བའྱི་རོ་ནྱི་མུ་ཟྱིའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ལྷག་མ་རྣམས་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ད་ནྱི་རོ་སེ་དངུལ་ཆུའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསེར་དུ་

བསྒྱུར་བའྱི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ལྔ་གསུངས་པ། དང་པོར་ཅེས་པ་ལ་སོགས་

པ་སེ་འདྱི་དངུལ་ཆུ་མེ་དང་ཕད་པའྱི་དང་པོར་རས་ཀྱིས་མ་བཅྱིངས་ན་དུ་བའྱི་རང་

བཞྱིན་དག་གྱིས་བོས་ནས་འགྲོ་སེ་དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་

དུས་གཉྱིས་པར་མེ་ལ་རས་ཀྱིས་བཅྱིངས་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་ཤྱིང་བསོལ་བ་

གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སྒ་ཆེ་ཆུང་གྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིས་ཅེག་ཙེག་ཅེས་པའྱི་སྒ་བས་ནས་མྱི་

གནས་པར་འགྲོ་བ་ནྱི་བྱིས་པ་སེ་དངུལ་ཆུའྱི་གནས་སབས་གཉྱིས་པའོ། །དེ་གཉྱིས་

ལ་སྒ་ལྡན་ཅེས་བའོ། །དེ་ནས་སྦལ་པ་མཆོང་བ་ལྟར་འཕར་བས་འགྲོ་བ་ནྱི་གཞོན་

ནུ་སེ་གནས་སབས་གསུམ་པའོ། །དེ་ནས་"རབ་ཏུ་འདར་བས
1
་འགྲོ་བ་ནྱི་དར་ལ་

བབ་པ་སེ་གནས་སབས་བཞྱི་པའོ། །འདར་བ་མེད་པ་ནྱི་རྒན་པོ་སེ་གནས་སབས་

ལྔ་པ་ཡྱིན་ལ། གང་གྱི་ཚེ་དང་པོ་གཉྱིས་ལ་ནྱི་འབུགས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༣བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༥བ༤ན།  རབ་ཏུ་འདར་བས    སྐུ། 
༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤ན༤ན།  འདར་བར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༤བ༣ན།  རབ་ཏུ་འདྱིར་བས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རེས་སུ་འབུགས་པ་ཞེས་པར་གྱུར་པའོ། །ཁ་ཅྱིག་འདར་བ་མེད་པ་ནྱི་འབུགས་པ་

དང་རེས་སུ་འབུགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། འཕར་ལྡན་འདར་ལྡན་གཉྱིས་

ཀང་འབུགས་བེད་དུ་གསུངས་པས་སོ། །འདྱིར་སྒ་ལྡན་བྱིས་པ་དུ་བ་དང་ཙེག་ཙེག་

གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སབས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་འབུགས་པ་སེ་ཟངས་

སོགས་མ་ལུས་པར་གསེར་དུ་བེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་འཕར་ལྡན་ཡང་རེས་སུ་

འབུགས་པ་མྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་འཕར་ལྡན་གཞོན་ནུའྱི་གནས་སབས་སུ་ནྱི་ཟངས་ཀྱི་

འདབ་མ་ལ་བྱུགས་པ་དང་མེ་འཇམ་པོས་སྲོས་པ་ན་ཟངས་ཀྱི་རྡུལ་ཅུང་ཟད་གསེར་

དུ་འཇུག་པ་སེ་སྒྱུར་བར་བེད་དོ། །

ཁ་ཅྱིག་མེ་འཇམ་པོས་གདུངས་པས་ཟངས་ལ་འཇུག་པར་བེད་དོ། ཞེས་ཟེར། 

འཇུག་པའྱི་དོན་ཟངས་དང་འདེས་པ་ལ་བེད་ན་ནྱི་གཞུང་དོན་དུ་མྱི་རུང་སེ། འདྱིར་

ནྱི་འབུགས་"པར
1
་ནུས་མྱི་ནུས་སོ་སོར་སོན་པའྱི་སབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འོག་

ཏུ་འཇུག་པ་དང་འབུགས་པ་གཉྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་

ཀང་བྱིས་པ་དང་གཞོན་ནུ་གཉྱིས་ཀ་གསེར་ཕེད་ཅན་དུ་ཡང་གསུངས་པས་བརྟག་

དགོས་པར་སང་ལ་གཙོ་ཆེར་ནྱི་འཕར་ལྡན་ནས་གསེར་འགྱུར་དངོས་སུ་འཇོག་པར་

མངོན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱིས་པ་ནྱི་འདབ་མ་ལ་ཅེས་པ་ནས། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པར་ལྕགས་

འབུགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་རོའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ངེས་པའོ་ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ་

ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ལྟར་ལྕགས་འབུགས་པ་ནྱི་ཟངས་སོགས་མ་ལུས་པར་གསེར་དུ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༤ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༤བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༦ན༢ན།  པར    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༥ན༡ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བསྒྱུར་ནུས་པའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་སན་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གཉྱིས། སན་གྱི་ཡོན་ཏན། སན་གྱི་ནུས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རོའྱི་དབང་པོ་སྒྲུབ་པ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སན་གྱི་ཡོན་ཏན་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། རོའྱི་དབང་པོ་འདྱི་ནྱི་སྒྲུབ་

པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་རོ་རེ་ཕ་ལམ་འཇུ་བེད་ནྱི་རོ་ཁབ་ལེན་དང་ལྷང་ཚེར་ཁ་

སེ་གདོང་གཅྱིག་མེད་པར་བཞུས་ནས་ཆུ་ལྟར་རྒྱུའོ་ཞེས་དང་། རོའྱི་སན་འཆད་པར་

འགྱུར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་བྱུགས་པས་ཞེས་སོགས་སུ་སེ་ལྷག་མ་ནྱི་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་རོའྱི་དབང་པོའྱི་ངེས་པ་སེ་གོ་ས་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་

གྱིས་ཀང་ངོ་། ཞེས་པ་ནྱི་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་དག་གྱི་དོན་

གྱི་སད་དུ་མ་ལུས་པ་ནྱི་ཟད་པར་མཛད། ཅེས་པ་ཡང་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་སན་གྱི་ནུས་པ་ལ་གསུམ། མཆོག་གྱི་སན་གྱི་མཚན་ཉྱིད། སན་གྱིས་

སྦང་བའྱི་རྱིམ་པ། བཞུ་བ་སོགས་བ་བ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་

མཆོག་གྱི་སན་གྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། སོང་ཕག་གཅྱིག་འབུགས་

པ་ལས་ལྷག་པ་འབུགས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་སན་

གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བཅྱིང་བ་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་བེད་ཅེས་པ་ནྱི་ཚངས་པའྱི་དབྱུག་

པ། ཚངས་པའྱི་ཟླ་བ། སྦྲུལ་མྱིག་གྱི་མྱིང་ཅན་ཉ་མྱིག །ཁུ་བྱུག་རྩ་བ། མན་དྷཱུ་དྷཱུ་ཝརྣྱི། 

འདབ་མ་ཤ་ལེན་ཙི་མེ་ཏོག་ངོ་ཚ་ཅན། སོབས་ཆེ་བའྱི་སན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ། ས་ལ་

སལ་ལྡན་གྱིས་མཐོང་བའྱི་སན་ཡང་དེ་དག་ཏུ་འདོད་པ་འདའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་ལས་གཞན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྱི་ནྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གོ་སའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་སན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་བའྱི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་སེ་དངུལ་ཆུ་སྦོང་བའྱི་སན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་བ་ལན་ཚྭ་ལྔའྱི་རོ་རྣམས་

དག་དང་ཡ་བཀྵཱ་ར་ལ་སོགས་པའྱི་འགྱུར་བེད་ཀྱི་སེ་དང་བྱི་ཛ་པཱུ་ར་ལ་སོགས་པ་

"སྐྱུར
1
་བའྱི་སེ་རྣམས་དང་། ཞེས་པ་ནས། ས་བོན་དག་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཕབས་

ཀྱིས་བསང་བའྱི་རྩབ་མོ་དང་དངུལ་ཆུ་དང་སན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཉྱི་མ་བཅུར་མཉེ་ཞྱིང་དེ་

རྣམས་རོ་སྐོང་ཁ་སྦོར་དུ་བཅུག་པས་འོག་ཏུ་བཞག་པའྱི་སེང་ནས་མེས་"བདུག་པ
2
་

དང་མེ་ཏོག་ནྱི་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོ་སེ་དེ་དང་བཤའ་ཙེ་བཏབ་པའོ། །

བསད་པའྱི་ལྕགས་རྣམས་དང་འགྱུར་བེད་བཞྱི་དང་ས་བོན་རྣམས་ལས་མ་

ཚོགས་ན་སྔ་མ་ལས་གཞན་གཉྱིས་པའྱི་སྦོར་བ་ནྱི་ཚྭ་ལ་དང་འཆྱིང་བུའྱི་འགྱུར་

བེད་དེ། བྱི་བ་ནྱི་བྱི་བའྱི་རྣ་བ་ལྟ་བུའྱི་སྔོ་འདབ་སེ་འགྱུར་མངས་སུ་བྱི་རྣ་ཞེས་འབྱུང་

ལ། རྟ་སེན་དང་དུག་རྣམས་ཀྱིས་སོ་ཨེ་རན་ད་ལ་སོགས་པའྱི་སྣུམ་གྱིས་བན་པས་

འཇམ་པ་ཉྱིད། ཅེས་པ་ནས། རོ་ནྱི་སྦངས་པ་དེ་རྣམས་སྦྲུ་བར་བ། ཅེས་པ་ལ་ཙི་ཏ་

ནྱི་རྒྱ་སྐེགས་ཀྱི་ཤྱིང་ངོ་། །འགྱུར་བེད་ནྱི་ན་བ་ར་ལ་སོགས་པ་དང་ཟེ་ཚྭ་ལ་སོགས་

པའྱི་ཚ་བ་རྣམས་དང་མུ་ཟྱི་སོགས་ཉེ་བའྱི་རོའ།ོ །ཡང་ནས་ཡང་དུ་རོ་སྐོང་ཁ་སྦོར་

ནང་དུ་བཅུག་སེ་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་མེའྱི་ཚ་བ་ཅེས་པ་ནས། བསྲེས་པ་ཡང་ཞེས་

པའྱི་བར་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༤བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༥ན༦ན།  སྐྱུར    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༡༦བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༥བ༥ན།  བསྒྱུར

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༤བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༥བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༧ན༢ན།  བདུག་པ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༥བ༦ན།  གདུང་བ
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གསུམ་པ་ནྱི་ལྕགས་རྣམས་ཞུ་བར་བེད་པའྱི་དོན་དུ་བྱི་ཊ་སེ་བཤང་བའམ་དུག་

ཆུང་འདྱི་ནྱི་དངུལ་ཆུ་དག་གྱི་བརྒྱད་ཀྱི་ཆ་ཤས་འགྱུར་ཏེ་དེའྱི་བརྒྱད་འགྱུར་གྱི་

དངུལ་ཆུས་འཇུ་བར་འགྱུར་བའོ། །དེས་མ་བཞུ་ན་ཁོགས་ཀྱིས་བདུག་པ་དང་འཁོར་

ལོའྱི་བདུག་པ་མཚན་མོ་བརྒྱད་དེ་རོ་སེ་དངུལ་ཆུའྱི་སྙྱིང་ཁར་གནས་པའྱི་ལྕགས་

རྣམས་བཞུ་བར་གྱུར་པ་ཇྱི་སྲྱིད་ཉྱིད་དུ་བའོ། །ཁ་ཅྱིག །སྙྱིང་ཁར་ཞེས་པ་སྙྱིང་པོར་

ཞེས་བས་ན་བདེ་ཟེར་རོ། །དག་པོར་བསོལ་བས་འདར་བ་མེད་པ་རྒན་པོའྱི་གནས་

སབས་སུ་གྱུར་ན་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འདྱི་ནྱི་ཟངས་དང་ལྷན་ཅྱིག་མཉེས་ཤྱིང་བཞུས་

པས་ལྕགས་མ་ལུས་པ་འབུགས་པའྱི་སོབས་དང་ལྡན་པ་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ལྕགས་

གཅྱིག་བཞུ་བར་གྱུར་ན་ཉྱི་མ་སེ་ཟངས་དང་རྱི་བོང་ཅན་དངུལ་ཆུའྱི་ལུས་ཀྱིས་

ལྕགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་སྒྱུར་ནུས་པར་བེད་དོ། །ཁབ་བེད་

དེ་ལྕགས་མ་ལུས་པ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡང་ཆེན་པོ་ནྱི་ཟངས་དུལ་མ་སེ་དེ་དང་བཅས་ཞ་

ཉེ་བཤའ་ཙེ་སྤ་ཚིལ་བཅས་པ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བླུགས་པ་འཇུག་པ་སེ་"འབུགས
1
་པར་

བེད་དོ། །དེ་ལྟར་གང་ཞྱིག་ཅེས་པ་ནས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འཕོག་པར་བེད་

ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ་དུས་གཞན་དག་གྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་སོ། །

གསུམ་པ་བ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་བཞྱི། རོ་བསྲུང་བའྱི་ཆོ་ག །རོ་བཞུ་བ། རོ་བཅྱིང་

བ། རོ་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་རོ་བསྲུང་བའྱི་དོན་དུ་ཛམྦྷ་ལའྱི་མཆོད་པ་

གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། རོ་འཕོག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ་རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་བཀའ་ཛམྦྷ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༥ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༦ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༧བ༣ན།  འབུགས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༦གྟོང་རྒྱབ་༢ན།  འཕུགས
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ལའྱི་བསྲུང་བས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། ཧ་ལ་ཧ་ལ་ནྱི་རོལ་པའྱི་སབས་ཀྱིས་

བཞུགས་པའྱི་བརླ་གཡོན་པའྱི་སེང་དུ་སྒེག་མོ་ཕག་གཡས་པས་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའྱི་

ནུ་མ་ལ་ཡབ་ཀྱི་ཕག་གཡོན་གྱིས་འཛིན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། མ་བསྲེས་པའྱི་བཞུ་བ་དང་། བསྲེས་པའྱི་བཞུ་བའོ། །དང་པོ་

ནྱི་ད་ནྱི་རོ་བཞུ་བ་གསུངས་པ་སོ་ཕག་ཅེས་པ་ནས། ལྕགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐེ་གནས་

ཟའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཡང་གོ་ས་སེ། དངུལ་ཆུ་རང་གྱི་སྐེ་གནས་ནྱི་མཚལ་གྱི་ཁམས་

དང་ལྕགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐེ་གནས་ནྱི་ལྕགས་རང་འབྱུང་བའྱི་རོའྱི་ཁམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ལྕགས་ཐམས་ཅད་བསྲེས་པའྱི་བཞུ་བ་གསུངས་པ། ཞ་ཉེ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཞེས་པ་ནས། དེས་དངུལ་ལམ་གསེར་ལ་འཇུག་པ་དང་

འབུགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་བཞུ་བའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་

སེ། རྣོན་པོ་ནྱི་རོ་མཁེགས་པའམ་མཚལ་ལོ། །རོ་ནྱི་དངུལ་ཆུ་དང་ཟས་ནྱི་ལྕགས་

རྣམས་སོ། །བྱི་ཊ་མཆོག་ནྱི་མྱིའྱི་གླང་པོའྱི་"བཤང་བ
1
་དང་། བྱི་ཊ་ནྱི་དུག་གོ་ཅེས་

ཟེར་རོ། །རེག་རོ་ནྱི་རོ་རེ་འཇུ་བར་བེད་པའྱི་རོ་ཁབ་ལེན་ནོ། །ལྕགས་རྣམས་ཁ་མེད་

པ་ནྱི་གདོང་ངམ་ཟུར་མེད་པར་འཇུ་བ་ཉྱིད་དོ། །ཨེ་རཎྜ་ནྱི་དན་རོག་གོ །

གསུམ་པ་རོ་བཅྱིང་བ་ལ་གསུམ། དགོད་པའྱི་བཅྱིང་བ། གོང་བུའྱི་བཅྱིང་བ། 

ལྕགས་ཀྱི་བཅྱིང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་དགོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་བཅྱིང་བ་གསུངས་

པ། གསེར་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཅེས་པ་ནས། དགོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་བཅྱིང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༥ན༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༦བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༨ན༣ན།  བཤང་བ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༦འྟོག་མདུན་༢ན།  བཤད་པ
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བའྱི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ། གསེར་གྱི་ཞ་ཉེ་ནྱི་ཞ་ཉེ་ནག་པོའ།ོ །ཉ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱིས་པས་ནྱི་མཁྱིས་པ་སྐྱུར་པོ་གཞན་ཡང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་འབྱུང་བའྱི་གོང་བུའྱི་བཅྱིང་

བར་བརོད་པར་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་གོང་བུའྱི་བཅྱིང་བའོ། ཞེས་

པའྱི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་ད་ནྱི་ལྕགས་རྣམས་ཀྱི་བཅྱིང་བ་གསུངས་པ། འཛིན་མ་ཅེས་པ་

ནས། དེ་བཞྱིན་དུ་མཀྵྱི་ཀ་ལ་སོགས་པ་དང་དྱི་མ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྦང་

བར་བ་སེ་དེ་ནས་སྔ་མར་བསན་པའྱི་གསེར་འགྱུར་གྱི་ལས་བེད་པར་འགྱུར། གཞན་

དུ་མ་སྦངས་ན་རས་རྣམས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་

སེ་རོའྱི་གཟུགས་འཚོ་བ་སེ་སྲོག་ཆགས་འད་བ་དང་འབས་བུ་ཨ་མྲ་ལ་སོགས་པའྱི་

གཟུགས་སོ། །སར་ཡང་བཏགས་པ་ནྱི་མར་ལ་སེ་ཅེས་པ་ནྱི་མར་གྱི་ངར་བཏགས་

སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དང་པོར་ལྷང་ཚེར་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་ཕྱིར་ཕོགས་པར་བཞུ་

བ་ནྱི་ཅུང་ཟད་བཞུ་བ་དང་ལེགས་པར་བཞུ་བའོ། །

བཞྱི་པ་རོ་བསྒྱུར་བ་ལ་གཉྱིས། གསེར་ཕེད་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། གསེར་ཕེད་

ཅན་གྱི་འདབ་མ་བ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དེ་ནས་གང་གྱིས་ཟན་ཙམ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་

པར་འགྱུར་བ་དང་པོར་གསེར་འགྱུར་མཁན་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་ཐབས་བརོད་པར་

བ་སེ་ཅེས་པ་ནས། དེ་ནས་གྲངས་པར་གྱུར་པ་དང་སོད་བསལ་ནས་གསེར་ཕེད་ཀྱི་

གསེར་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཁ་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་དག་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ཟན་

ཙམ་གསེར་འགྱུར་མཁན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནྱི་གསེར་ཕེད་ཅན་གྱིས་ཀང་འཚོ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བ་ཙམ་བསྒྲུབ་ནུས་པའྱི་དོན་ནོ། །དངུལ་ཆུ་གསེར་དུ་མ་བསྒྱུར་བ་སྒ་ལྡན་འཕར་

ལྡན་གྱི་གནས་སབས་གཉྱིས་ཀྱི་འདབ་མ་ལ་བྱུགས་པས་གསེར་ཕེད་ཅན་དུ་འགྱུར་

རོ། །འདྱི་ལ་ཡང་འདབ་མ་གཅྱིག་དང་གསེར་གཉྱིས་ཀྱི་སུམ་ཆ་བརོད་དོ། ཞེས་པའྱི་

དོན་ལ་ཕར་ཆེར་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲ་ལ། ཁ་ སག ། ཅྱིག་ཚད་ཟངས་སོགས་ཀྱི་འདབ་མ་

གཅྱིག་དང་གསེར་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་སུམ་ཆ་ཅན་དུ་བརོད་དོ། ཅེས་ཟེར་རོ། །གོང་དུ་

སྒ་ལྡན་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཀང་འབུགས་མྱི་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང་འདྱིར་གསེར་ཕེད་

ཅན་དུ་གསུངས་པ་གཉྱིས་འགལ་བ་མྱིན་ཏེ། འདུལ་སྦོང་"ལ་
1
རག་ལས་མ་ལས་ཀྱི་

ཁད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསེར་འགྱུར་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་དག་ལམ་གྱི་དཔེར་

བས་པ་ན་གོ་བ་ཆེན་པོ་སེར་བས་དེ་"ལ
2
་མཁོ་བ་དག་རྟོགས་པའྱི་སད་དུ་འབད་པར་

རྱིགས་ནའང་དཔེ་ཉྱིད་ཀང་རྟོགས་དཀའ་བར་སང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་སྦོར་བ་གཞན་བརོད་པར་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་སེ་གཞན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྱི་མ་བྱིས་སོ། ཞེས་པ་ལ། ཕྱི་མ་འདྱི་

ཅེས་པ་ནྱི། གསེར་ཕེད་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཕེ་མར་མངོན་ལ། ཁ་ཅྱིག །དངུལ་ཆུ་ཤྱི་

བའྱི་ཟངས་ཀྱི་ཕེ་མ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཏམྦུ་ལ་ནྱི་སོ་རྩྱི་གོ་ལའོ། །

གཉྱིས་པ་བཅུད་ལེན་གྱི་སྦོར་བ་ལ་གཉྱིས། ལུས་དོན་དུ་གཉེར་བའྱི་བཅུད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༥བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༧ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༩ན༡ན།  ལ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༦འྟོག་རྒྱབ་༦ན།  -ལ་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༦ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༧བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༩ན༢ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༦འྟོག་རྒྱབ་༦ན།  ལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལེན་བསྒྲུབ་པ། གྲུབ་པའྱི་བཅུད་ཀྱི་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རོ་རྐང་བར་ཟ་

བའྱི་བཅུད་ལེན། རོ་བསྲེས་ཏེ་ཟ་བའྱི་བཅུད་ལེན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་

ལུས་སྦང་བ། ལུས་སྦངས་རེས་སུ་བཅུད་ལེན་ཟ་བ། བཅུད་ལེན་གྱི་སན་རྣམས་ཀྱི་

མཚན་ཉྱིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་ལུས་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་བཅུད་ལེན་གསུངས་པ། ཞེས་

པ་"ནས
1
། ཟོས་པ་དག་གྱིས་ཕོགས་ཀྱི་སོད་དག་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་"ལ

2
། ནྱིར་

གུཎྜ་ཊྱི་ནྱི་ལྱི་ཁྱི་དང་ཕོགས་ནྱི་ཟླ་ཕེད་དོ། །ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་རོ་ཟ་བར་བ་སེ། ཅེས་པ་ནས། གྲུབ་པའྱི་རོ་གཞན་འཆད་

པར་འགྱུར་བའྱི་ཉྱིན་ཞག་གཅྱིག་གྱིས་བེད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། རོ་མ་བཞུ་བའྱི་སན་དང་། བཅུད་ལེན་སྤྱིའྱི་སན་གྱི་

མཚན་ཉྱིད་དོ། །

དང་པོ་ནྱི། ད་ནྱི་རོ་མ་བཞུ་བའྱི་སན་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། བརྟག་པ་ལ་

ཟས་ལ་སོགས་པ་ཆོ་ག་འདྱིའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་མ་བྷ་ནྱི། འགྱུར་གཞན་དུ་ནྱི་མ་བ་

ཞེས་བསྒྱུར་ཏེ་དབྱི་མོང་དང་། བྷལ་ཏ་ཀ་བསེ་ཤྱིང་གྱི་འབས་བུ་སེ་གཞན་རྣམས་ནྱི་

གོང་དུ་བཤད་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༦ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༧བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༩ན༦ན།  ནས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༧ན༤ན།  ལ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༦ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༧བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༩ན༦ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༧ན༤ན།  ནས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི་ད་ནྱི་བཅུད་ལེན་གྱི་སན་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་གསུངས་པ། ཞེས་

པ་ནས། གྲུབ་པ་སེར་བ་སེ་སྔགས་དང་བསམ་གཏན་གྱིས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་

དུག་དང་མཚུངས་པར་བརྒྱལ་བར་བེད་ཀང་སན་ཡྱིན་ཏེ་ཡན་ལག་ལྔ་ནྱི་རྩ་བ་དང་

ལོ་མ་དང་མེ་ཏོག་དང་འབས་བུ་དང་ཤུན་པ་སེ་སྔར་ཡང་མང་དུ་གསུངས་ལ་ལྷག་མ་

ཡང་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་རོ་བསྲེས་ཏེ་ཟ་བའྱི་བཅུད་ལེན་ལ་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་བཅུད་ལེན་

གཞན་བསན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་བཅུད་ལེན་གཞན་གསུངས་པ། དཎྜོ་ད་པ་ལ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་སེ་དཎྜོ་ད་པ་ལ་ནྱི་དབྱུག་པའྱི་ཨུཏྤལ་སེ་དཀར་དམར་གཉྱིས་"ཡོང་ངོ
1
་

ཞེས་ཟེར་ལ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་གྲུབ་པའྱི་སན་བསན་པ་ནྱི། ད་ནྱི་རོ་བསད་པ་ལ་གྲུབ་པའྱི་སན་རྣམས་

གསུངས་པ། བོཀྐཱ་ན་ཞེས་པ་ནས། ལྷག་མ་ནྱི་ནང་གྱི་ལེའུ་ལས། བརོད་པའྱི་ཚོགས་

སོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་བྷེ་རུཎྚ་ནྱི་བྲུན་དྱི་ཞྱིམ་པའྱི་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་དོ་ལ་གནས་སོ། ཞེས་

གྲག་པ་སེ་གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་གྲུབ་པའྱི་བཅུད་ཀྱི་རྣམ་དབེ་ལ་གཉྱིས། བཅུད་གསུམ་གྱི་རབ་དབེ་

དང་། དངོས་གྲུབ་གསུམ་གྱི་རབ་དབེའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་སོང་ཕག་འབུགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བཅུད་རྣམས་ཀྱི་རང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༦བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༨༧བ༣ན།  ཡྟོང་ངྟོ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༦༨ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༩བ༥ན།  ཡྟོད་དྟོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  1182  

བཞྱིན་གསུངས་པ། ཞེས་པ་ནས། སད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་ཡུད་ཙམ་

གཅྱིག་གྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་ཡུད་ཙམ་གཅྱིག་གྱིས་གྲུབ་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་དངུལ་

ཆུས་གསེར་བསྒྱུར་བ་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཏེ་རང་དང་ཚད་མ་མཉམ་གྱི་

བཅུད་གཅྱིག་གྱིས་ཚད་མཉམ་སོང་ཕག་སོགས་བསྒྱུར་བར་ནུས་པ་སེ། མདོ་སེ་

ལས་ཀང་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩྱི་སྲང་གཅྱིག་གྱིས་ལྕགས་སྲང་སོང་གསེར་དུ་བསྒྱུར་

བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བཅུད་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་འདྱི་ནྱི་ཐུན་མོང་བ་སེ། ཅེས་པ་

ནས། བག་ཆགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་སྐེ་བ་སྔ་མའྱི་རེས་སུ་འབྱུང་བ་ལས་སོ། ཞེས་པའྱི་

བར་ལ་ཚེ་འདྱིར་མཆོག་འགྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ལ་ནྱི་སྐེ་བ་སྔ་མར་དགེ་བའྱི་རྩ་བ་

མང་དུ་བསགས་པ་གཅྱིག་དགོས་སོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། གཞན་རྣམས་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་གཏེར་བརྟག་པའྱི་ཆོ་ག་ནྱི་ད་ནྱི་རས་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ། 

ཅེས་པ་ནས། ལྷ་མྱིན་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུངས་པའྱི་རས་ནྱི་སུས་ཀང་གདོན་པར་ནུས་

པ་མྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་ནྱི་གོ་ས་སེ། འབྱུང་པོའྱི་བདག་པོ་ནྱི་མཁའ་ལྡྱིང་དབང་པོ་

སེ་དེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སྒྲུབ་ལེར་གསུངས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་

མཛད་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྱིས། ལམ་འདྱིའྱི་གདུལ་བ་འདུལ་

བའྱི་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པ་དང་། མུ་སེགས་འདུལ་བའྱི་

དོན་དུ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་དེ་དང་མཐུན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དང་། མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པའྱི་ཚུལ་དང་། དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིའྱི་རེས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་ནྱི་

གོ་སའོ། ཞེས་པ་འཆད་པ་སེ། དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའྱི་དང་པོར་རྒྱལ་བ་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའྱི་རོ་རེ་བཞྱིའམ་རྣལ་འབོར་བཞྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་

པའྱི་བསྐེད་རྱིམ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བའོ། །བསྐེད་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྐེ་གནས་ཏེ་

ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སྔགས་དགོད་པའྱི་བསྲུང་འཁོར་ནས་བཟུངས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་

ཉེར་བསྡུ་བས་པའྱི་རེས་སུ་ཡང་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པའྱི་བར་རོ། །ཁ་ ངམ། ཅྱིག་

སྐེ་གནས་དྲུག་ནྱི་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གོ །ཅེས་སྨྲ་བ་སབས་དང་མ་འབེལ་བའྱི་

བཤད་པའོ། །གནོད་སྦྱིན་མོ་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས། ཞེས་པ་ནས། ལྷ་དང་མྱི་རྣམས་

རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་བསྒྲུབ་པར་བ། ཅེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་བསྐེད་རྱིམ་གྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱི་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དེས་

དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་སྒྲུབ་པ་གཟུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་

བསྒོམས་པར་བས་ནས་ཞེས་པ་སེ་ནས་ཞེས་རྱིམ་པ་སོན་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཕད་

དོ། །ཡན་ལག་དྲུག་མ་བསྒོམས་པ་ལ་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་སེར་བར་བེད་པའྱི་རྩ་

དབུ་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་དག་ནྱི་འགགས་པའྱི་ཐབས་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ། དེ་

ཡང་སྲོག་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྲོག་འཛིན་ལ་སོགས་པའྱི་རླུང་བཅུ་རྣམས་དབུ་མར་

འགགས་པ་བསྒྲུབ་པ་བས་ནས་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་སབས་སུ་རྱི་བོང་འཛིན་པ་

བང་སེམས་བཞུ་བའྱི་ཐྱིག་ལེ་སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་རྣམས་སུ་སེབ་པ་རླུང་

འགགས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་བསྐེད་པའྱི་ཡས་བབས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་
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བ་ཞྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་རེས་དན་གྱི་སབས་ཀྱི་རླུང་འགགས་པའྱི་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་

བཞྱི་ཡང་ངོ་། །འདྱི་དང་རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་ཐྱིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྱི་ཡས་བབས་དང་མས་

བརྟན་གྱི་གཉྱིས་ལ་ནྱི་རླུང་འགགས་མ་འགགས་སོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་

པ་ཤེས་དགོས་ཏེ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེ་ནས་རེས་དན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་

དམ་པ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་བསྒྲུབས་ནས་འབས་དུས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་

པ་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་བསྒྲུབ་པར་བ། ཅེས་པ་ལ། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ནྱི་ཀུན་

ཁབ་ཀྱི་དོན་ཏེ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྱི་སེམས་ཅན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་དང་གོང་དུ་གང་ཟག་རྱིགས་བཞྱི་

བཤད་པའྱི་ལས་དང་པོ་པ་དང་རྣལ་འབོར་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འཆྱི་བ་སེར་བའྱི་

དུག་ལ་སོགས་པ་གང་དེ་ནྱི་གྲུབ་པ་དང་རྣལ་འབོར་པའྱི་ཕོགས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་

སྔགས་དང་བསམ་གཏན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་བདུད་རྩྱི་སོགས་སུ་འགྱུར་

བ་སེ་འདོད་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཅེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་དུས་སུ་བདེ་མཉམ་སེར་གྱུར་

ཅྱིག །ཅེས་པའྱི་བར་ལ། བགྲོད་བ་མྱིན་པ་ནྱི་བགྲོད་དཀའ་བའྱི་དོན་དང་རོ་རེ་པདྨར་

སྐེས་པའྱི་བདེ་བས་རྒྱུད་སོ་སོ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སེ་སྐེས་པ་ནྱི། འདྱིའྱི་བརོད་

བའྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་གྱི་བདེ་ཆེན་དང་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུས་སུ་བདེ་

བ་ཆེན་པོར་རོ་མཉམ་པ་སེ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པ་ནྱི་འབས་བུའྱི་སབས་དེ་དེ་སྲོག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་རྒྱུད་ཀྱི་སོན་པ་ཉྱིད་ཀང་སོན་པར་མཛད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་མུ་སེགས་ཅན་འདུལ་བའྱི་དོན་དུ་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་དེ་

དང་མཐུན་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། མུ་སེགས་ལ་གྲགས་པའྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཕྱིའྱི་
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དོན་ལ་སྦར་བ་དང་། ནང་གྱི་དོན་ལ་སྦར་བ་དང་། གཞན་གྱི་ཐ་སྙད་མུ་སེགས་དང་

མཐུན་པའྱི་ཁུངས་དགོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་རྒྱུད་འདྱིའྱི་གདུལ་བའྱི་གཙོ་བོ་དང་སྲོང་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་

དེ་དག་ནྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་ཤེས་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་གྲུབ་མཐའ་འདོད་

པ་སེ་དེ་དག་འདུལ་བའྱི་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་དགོངས་གཞྱིའྱི་དོན་གཞན་ལ་

དགོངས་ནས་ལེའུ་དང་པོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཉྱིད་དུ་སྐེས་བུ་ལ་སོགས་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

ལྔའྱི་དྱིས་ལན་མཛད་ཅྱིང་རྒྱུད་ཀྱི་མཐའ་མར་ཡང་དོན་འདྱི་དག་གསུངས་སོ། །བོད་

ཀྱི་དུས་འཁོར་ བུ་དོལ། བ་ཕལ་མོ་ཆེས་ལེའུ་དང་པོར་ཡང་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའྱི་ཐ་སྙད་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྱི་ལུས་དང་སྦར་ནས་ལམ་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བའྱི་རྣམ་

གཞག་སོན་པའྱི་གཞུང་གཞན་གཞུང་ལ་སྦར་ནས་སྐོན་སོང་བེད་པའྱི་ཚེགས་ཐོབ་

པར་གྱུར་ལ་འདྱིར་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་སོ་བཞྱི་པ་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་སོ་

བདུན་པའྱི་བར་རྩ་འགྲེལ་ཐམས་ཅད་གཞན་གཞུང་དུ་བས་ནས་འགལ་བ་སོང་བ་ལ་

འབད་པར་བེད་དེ་སབས་ཉྱིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་སྦར་

བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མདོ་ཞེས་བ་བའྱི་གཞུང་ལ་རྩ་བའྱི་མདོ་དང་ཕྱི་མའྱི་མདོ་གཉྱིས་ཡོད་

པ་ལས། དང་པོར་ཕྱི་མའྱི་གཞུང་ལས། བཞྱི་པོ་དང་ལྔ་པོ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའྱི་ཐ་

སྙད་ཀྱི་མྱིང་དེ་དག་ནྱི་རང་ལུགས་ལ་སྒ་གཅན་སོགས་ཕྱི་དང་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་

པ་ནང་ལ་འདོགས་སོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། ཀྭ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་དག །རང་གཞུང་གཞན་

གཞུང་ཕེད་པའྱི་རེས་སུ་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་བ་བར་རྱིགས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། ད་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལུང་ལས་ཤེས་
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བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་ནང་ཚན་འགའ་ཞྱིག་སོ་སོར་ཕེ་སེ་རང་བཞྱིན་ནས་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་

སོབས་གསུམ་གྱི་བར་ཉེར་བདུན་བརོད་པ་དེ་དག་ལ་རྱིགས་ནྱི་ལུས་ཏེ་དེའྱི་དབེ་བ་

སེ་ཆ་ཤས་བརོད་པ་སེ་དེ་ཕྱི་དང་ནང་ལ་སྦར་བ་གསུངས་པ། སྒ་གཅན་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་སེ། འདྱིར་རྱིགས་ཏེ་ལུས་ཀྱི་དབེ་བ་དང་ངོ་བོ་རོགས་པར་སོན་པའྱི་ལུང་

ནུབ་ཀྱི་ཁང་པ་ལས། ཅེས་པ་འགྱུར་མངས་སུ། གཞུང་ཕྱི་མ་ལས་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལེགས་ཏེ་དེ་ལས་རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། མཆོག་གྱི་དབང་པོའྱི་ཡེ་ཤེས་གང་རུང་

དང་། བོ་དང་ང་རྒྱལ་བཞྱི་པོ་དང་། ས་སོགས་ལྔ་པོ་དང་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་

"
1
ཡྱིད་ཀྱི་དབང་པོ་སེ་དྲུག་པོ་དང་རྐང་ལག་བཞྱི་པོ་དང་། དྱི་སོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་པོ་

དང་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་གསུམ་པོ་ཞེས་ཉེར་བདུན་བཤད་པ་ནྱི་རང་གྱི་ལུགས་ལ་

ཉེར་བདུན་པོ་དེའྱི་ཐ་སྙད་ཕྱི་རོལ་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དང་ནང་སྐེས་བུའྱི་ལུས་ལ་

རྣམ་པར་སྦང་བ་སེ་སྦར་བར་བ་སེ་ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། ད་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལུང་

ཞེས་པ་ནས། ཉེར་ལྔའྱི་ཐ་སྙད་དོན་ལ་སྦར་བ་དེ་ནས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ནུས་མ་སོགས་

རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའྱི་ལྷ་མོ་བཞྱི་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀང་ཕྱི་དང་ནང་

དང་གཞན་ལ་སྦར་བར་བའོ། ཞེས་སོ་ཞེས་བཤད་དགོས་པར་མངོན་ལ་སྔ་མ་མཐའ་

དག་རྣམས་ཀྱིས་ཅྱི་ཡང་མ་སྨྲས་སོ། །

དེས་ན་སྦོར་ཚུལ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་སྒ་གཅན་དང་ཞེས་པ་

ནས། གདན་ནམ་གནས་ནྱི་ནུས་མ་སོགས་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཆུང་མ་སོགས་བཞྱི་པོའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༨ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢༢ན༥ན།  -དང་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༠ན༤ན།  +དང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གདན་ནམ་གནས་ཨོ་ཊྱི་ཡ་ན་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིའྱི་བར་ཕྱི་

ནང་གཞན་གསུམ་སྦོར་བའྱི་མདོར་བསན་དུ་བས་ནའང་འགྲྱིག་གོ །དེས་ན་འཇྱིག་

རྟེན་གྱི་ཁམས་རོགས་པའྱི་དོན་དུ། ཅེས་པ་ནས། ཡོན་ཏན་གསུམ་ནྱི་གསུམ་པའོ། 

ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་འབྲུ་འཇོམས་གོ་སའོ། །གཞུང་ཕྱི་མས་བཤད་པའྱི་བཞྱི་པོ་ལྔ་པོ་

སོགས་ཀྱི་གྲངས་གང་ཡྱིན་ལ་སྔ་རབས་པ་ཕལ་ཆེ་བས་མ་བཤད་ལ། ཁ་ ངམ་སག ། 

ཅྱིག །ལྷ་མོ་བཞྱི་པོ་དང་དེ་ལས་སྐེས་པའྱི་ལྷ་མོ་ལྔ་པོ་དང་ཞེས་བཤད་ནས། དེས་ན་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྒ་གཅན་ཞེས་སོགས་ལྷ་མོ་བཞྱིར་བརོད་པའོ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་སྦོར་བ་

ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གདན་ནམ་གནས་བཞྱི་པོའ་ོཞེས་འཆད་པར་བེད་དོ། །གཞུང་འདྱི་དག་

གཞན་ལུགས་སུ་འཆད་ན་དེ་ལྟར་རྱིགས་ཤྱིང་དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའོ་

ཞེས་པ་ལ་ཅུང་ཟད་སྒྱིག་རུང་སང་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འདྱི་དག་རང་གཞུང་དུ་

བ་དགོས་ཤྱིང་དེ་ཡང་ལེའུ་དང་པོར་ཤེས་བ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཕྱི་ལ་སྦར་བ་རྒྱས་པར་མ་

གསུངས་པ་འདྱིར་འཆད་པར་བས་ན་འཐད་པར་སེམས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་སྙྱིང་སོབས་ལ་སོགས་པའྱི་ཞེས་པ་ནས། 

ཚིགས་ནྱི་གཙོ་བོ་སེ་འདྱིར་ནྱི་རྱིམ་པ་མཐའ་དག་རྱིགས་འདྱི་ལ་ནྱི་རྱིག་པར་བ། 

ཞེས་པ་རྱིགས་པའོ། ཞེས་པའྱི་བར་ལ་ལག་པ་གཡོན་སོགས་བཞྱི་ཤར་གྱི་གླྱིང་

སོགས་བཞྱིར་བཞག་པའྱི་དོན་ལ། ཁ་ དོལ། ཅྱིག །སྔར་བཤད་པ་དང་མྱི་མཐུན་ཡང་

འདྱི་ཁ་ཕུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའམ་མུ་སེགས་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། 

ཅེས་དང་། མཐེ་བོ་སོགས་ལ་དྱི་ལ་སོགས་པ་སྦར་བ་དང་། སོར་ཚིགས་དང་པོ་སྙྱིང་

སོབས་དང་སྦར་བ་སོགས་ཀང་མུ་སེགས་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཟེར་རོ། །མཁས་པ་དག་ཀང་ནང་ལེར་སོར་ཚིགས་ཚེས་ལ་སྦར་བའྱི་སབས་དང་

གཙོ་བོའྱི་སོར་ཚིགས་ཀྱི་ཁོག་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདྱིར་བཤད་པ་མུ་སེགས་ཀྱིས་

དབང་བཙན་པར་བས། གོང་དུ་བཤད་པ་རང་ལུགས་ཡྱིན་པའམ། ཡང་ན་དང་པོར་

བཤད་པ་སྐེ་རྱིམ། འདྱིར་སྡུད་རྱིམ་གྱི་དབང་དུ་བས་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལ་བརོད་

པར་བ་སེ་འོག་ཏུ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ལུས་ལ་གནས་པ་ནྱི་མྱིན་ནོ། ཞེས་ཀུན་གཞྱིའྱི་

མྱིང་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཤེས་ནས་བཟུང་སེ་སོར་ཚིགས་ཀྱི་བར་འདྱི་དག་དྱི་མ་མེད་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལྟ་བུ་ལ་མེད་པར་བཤད་པ་འདྱི་མུ་སེགས་ཀྱི་ལུགས་ལ་སྒྱིག་པ་

མེད་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་དག་མུ་སེགས་ཀྱི་ལུགས་སུ་འདོད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་འཁམས་པ་སེ་

གཞན་ཡང་ལུགས་འདྱི་བཀོད་ནས་དགག་པ་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་པདྨ་དཀར་པོས་

ལུགས་དེ་རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པར་བཀྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ལུས་ནྱི་སྤྱི་གཙོ་བོའྱི་ལུས་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། སོར་

ཚིགས་ཀྱི་རྩེ་མོ་དང་གཙོ་བོ་སྦར་བའྱི་ཕྱིར་ཚུལ་དེ་ཇྱི་ལྟར་རུང་སོམས་ཤྱིག །གལ་

ཏེ་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔའྱི་ཐ་སྙད་དོན་གང་ལ་སྦར་བའྱི་དོན་དེ་དག་སོན་པའྱི་གཞུང་དོན་

རང་ལུགས་ཡྱིན་དུ་ཆུག་མོད། ཉེར་ལྔའྱི་ཐ་སྙད་འདྱིར་བཤད་པ་དང་གྲངས་ཅན་གྱི་

"ལུང
1
་གཉྱིས་མ་མཐུན་ཏེ། འདྱིར་རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྲངས་སུ་མ་བས་པར་མཆོག་

གྱི་དབང་པོ་བགྲངས་ཤྱིང་གྲངས་ཅན་གྱི་གཞུང་དུ། རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་

འགྱུར་མྱིན་ལ། ཞེས་རང་བཞྱིན་ཉེར་ལྔའྱི་གྲངས་སུ་བས་ཀྱི་མཆོག་གྱི་དབང་པོའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢༣བ༢ན།  ལུང    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༡བ༡ན།  ལུག



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཐ་སྙད་ཀང་མྱི་འདོད་པས་སོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་གཙོ་བོར་ལེ་དང་གྱི་དོགས་གཅོད་དེ། དེ་

ལ་འགྲེལ་ཆེན་ཉེར་ལྔའྱི་གྲངས་སུ་རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་བགྲངས་པ་མ་གྲུབ་སེ། ལེ་

དང་གྱི་འགྲེལ་པར་དེ་ལ་རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྱི་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བེད་པ་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་སོ་ཞེས་

རང་བཞྱིན་བགྲངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེས་ནྱི་རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་མཁའྱི་

ཁམས་སུ་སོན་པར་འདུག་ལ། གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ལ་དེ་གཉྱིས་ཤྱིན་ཏུ་རྱིགས་མྱི་

གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རང་གཞུང་གཞན་གཞུང་མ་ཕེད་དོ་ཅེས་

ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་སྨྲས་ཏེ། གྲངས་ཅན་གྱི་ལུགས་ཀྱི་མྱིང་སོ་སོ་བ་དེ་གཉྱིས་འདྱིར་

དོན་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྩ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྲངས་སུ་འདེན་པའྱི་

ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ལ་མཆོག་གྱི་དབང་པོ་ནྱི་འདོམ་གྱི་དབང་པོའྱི་ནང་དུ་འདུ་བའྱི་

ཕྱིར་ཟུར་དུ་བགྲང་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཐ་སྙད་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྐོན་སོང་དོན་མེད་

དོ། །དེས་ན་ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་དག་གྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་སྔར་བཤད་པ་དང་

མྱི་འད་བ་ཡང་སྔར་བཀོད་པའྱི་འདོད་པ་གཉྱིས་པོ་དེའྱི་ལུགས་གཉྱིས་པ་ལྟར་རམ་

ཡང་ན་ལུས་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཀང་འཇོག་ཏུ་རུང་ངོ་། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་གདན་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཉེར་བདུན་གྱི་དབེ་བ་མུ་སེགས་ལ་གྲགས་

པའྱི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པར་བཤད་པ་ནྱི། ད་ནྱི་གདན་ནམ་གནས་བཞྱི་དང་ཀུན་

གཞྱིའྱི་མྱིང་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་ནང་དང་སྦར་བ་བཞྱི་པོ་ནས་

གསུམ་པོའྱི་བར་རྣམས་ཀྱི་དབེ་བ་གསུངས་པ། ས་འཛིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་

འདྱིར་དང་པོར་བཞྱི་པོའྱི་དབེ་བ་ནྱི་རྱིམ་པ་དང་རྱིམ་མྱིན་གྱི་སྔ་རྐང་ཕྱི་རྐང་བཞྱི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བཞྱིའྱི་དབེ་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞྱི་བཞྱི་བཅུ་དྲུག་ཏུའོ། །དེ་ལྟར་གདན་གྱི་དབེ་བས་

ས་འཛིན་ནམ་ནོར་འཛིན་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་མྱིང་སེ་བཅུ་དྲུག་གོ །ལྔ་པོའྱི་དབེ་བ་

ནྱི་ས་སོགས་ལྔ་པོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེར་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་བདེན་པས་ལྔ་ལྔ་ཉེར་ལྔའོ་

ཞེས་སོན་པ་ནྱི། དེ་ཉྱིད་རབ་དབེ་རྣམས་ནྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །དྲུག་པོའྱི་དབེ་བ་ནྱི་རོ་

ཡྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྱི་པོའྱི་དབེ་བ་ནྱི་བཞྱི་པོ་ལ་ཉྱི་མ་ཞེས་པ་དབེ་

བ་ཞེས་སོགས་སོ། །

ལྔ་པོའྱི་དབེ་བ་ནྱི། ལྔ་པོ་ལ་ཉྱི་ཤུ་སེ་ཞེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པོའྱི་དབེ་བ་

ནྱི་རྐང་ལག་གྱི་སོར་མོ་ཉྱི་ཤུ་ལ་ཚིགས་གསུམ་གསུམ་དྲུག་ཅུ་སེ་དེ་བཞྱིན་དུ་སོར་

མོའྱི་ཞེས་པ་ནས། དྱི་མ་མེད་པའྱི་ལུས་ལ་གནས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། 

ཅེས་པའྱི་བར་"སེ
1
། གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། དེ་ལྟར་རྱིགས་ཀྱི་ལུང་ལས་བཤད་པའྱི་

ལུས་དང་དེའྱི་དབེ་བའྱི་ཐ་སྙད་དང་། ཐ་སྙད་དེ་དག་རང་ལུགས་ལ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་

སྦར་བའྱི་མྱིང་དོན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དྱི་མ་དང་བཅས་པའྱི་གཞྱི་དུས་ཀྱི་ལུས་

དང་སྦོར་གྱི་འབས་བུའྱི་སབས་སུ་དེ་དག་སྦོར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་གཞྱིའྱི་མྱིང་ཅན་

རྣམ་ཤེས་ཁུ་རྡུལ་གྱི་དབུས་སུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦོར་བ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་

མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བ་བའྱི་དོན་ཏེ། འདྱི་དག་གཞན་གཞུང་དུ་འདོད་པ་དག་

གྱིས་མུ་སེགས་ཀྱི་དྱི་མ་དང་བལ་བའྱི་ལུས་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པ་ནྱི་བུག་པ་དྲུག་དང་ཞེས་པ་ནས། དགུ་རུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༡༩བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༤ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༢ན༥ན།  སེ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༢བ༦ན།  ཏེ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བདུན་ནོ། ཅེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནྱི་ཕེ་ན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་དང་བསྡུས་ན་ཉེར་

བདུན་དུ་འདུ་བའྱི་དོན་ནོ། །ཕྱི་ནང་སོགས་དང་སྦར་བའྱི་ཉེར་བདུན་པོ་དེ་རྣམས་

སར་ཡང་ཞྱི་བ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་སེ་ཐབས་དང་ནུས་མ་ནྱི་ཨུ་མ་སེ་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ལ་

དེའྱི་དབེ་བས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྱིའོ་ཞེས་པར་

རྱིག་པར་བའོ། །ཉེར་བདུན་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཕེ་བའྱི་ཉྱིས་འགྱུར་ང་བཞྱི་ཡང་རང་

ལུགས་ལ་འཇོག་སེ། སྒྲུབ་ལེའྱི་འགྲེལ་པར། ཉྱིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། །མཚན་

མོ་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཇྱི་ལྟར་ཉྱི་མ་དག་པོ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ཟླ་བ་ཨུ་མར་

འདོད། ཅེས་པ་ཡང་ལུགས་འདྱི་ཉྱིད་ལ་འཇོག་ཏུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱིར་གདན་

ཅེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་གདན་བཞྱི་དང་གདན་ལྔ་དང་ཞེས་སོགས་སུ་བས་ནས་གནས་

དང་གཞྱི་དང་ཤེས་བ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་སུ་མངོན་པས་ཕྱི་ནང་གཞན་

གསུམ་ཀར་ཡང་གདན་གྱི་ཐ་སྙད་སྦོར་བ་འད་སེ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུད་གདན་

བཞྱིར། བདག་གདན། གཞན་གདན། གསང་གདན། སྦོར་གདན་སོགས་ཤེས་བ་

ཀུན་ལ་ཐ་སྙད་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ནྱི་སྔགས་བ་མེད་རང་ལུགས་ལའང་ཡོད་

པས་སོ། །སབས་འདྱི་དག་ཏུ་འཆད་པ་པོ་གཞན་དག་ནྱི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཅྱི་ཡང་

འཛིན་ཏོ། །

བཞྱི་པ་གཞན་གྱི་ཐ་སྙད་མུ་སེགས་དང་མཐུན་པ་ཡོད་པར་བསན་པ་ལ་

གསུམ། མུ་སེགས་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་གྱི་རྣམ་གཞག་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་བས་པའྱི་ཚུལ། 

བརྟན་གཡོ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་སྐེད་པར་འདོད་པའྱི་ཁུངས་དགོད་པ། ཕྱི་རོལ་པ་དང་

ནང་སེ་གཉྱིས་ཐ་སྙད་ཙམ་མཐུན་ཀང་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་མུ་སེགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱིན་
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པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་སོགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ་གང་ཞྱིག་སྲོག་གྱི་

རྩ་སོ་སོ་ལ་རླུང་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་དང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཟའ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་སར་ལ་ཡང་

དག་པར་རྒྱུ་ཞྱིང་ལོངས་སྤོད་སེ་སོད་བཅུད་འདྱི་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་ཀྱི་

ཉེར་ལེན་དང་རླུང་གྱི་ལྷན་ཅྱིག་བེད་རྐེན་ལས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་སེ་གྲུབ་པ་གང་

ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་ལས་"གཅྱིག
1
་ཤོས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སེ་པ་སེ་དབང་ཕྱུག་ལ་

སོགས་པ་སོན་པར་འདོད་པའྱི་བཀའ་ལ་དགའ་ཞྱིང་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་གྲངས་

ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་ཕྱུག་དང་རྣལ་འབོར་མ་ཨུ་མ་གཉྱིས་སྦོར་བའྱི་

རྣམ་གསུམ་བགྲོད་པའྱི་མཐུས་ལམ་དྲུག་དང་ཁད་པར་དུ་དྲུག་པ་བཞྱི་པའྱི་གནས་

སབས་སུ་ཁམས་འདེས་པའྱི་སྦོར་བས་སྐེ་ཞྱིང་འཇྱིག་པར་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བར་

བརོད་དོ། །རྣལ་འབོར་མ་ཞེས་པ་ནྱི་ཡོ་གའྱི་སད་དོད་ནྱི་སྦོར་བ་མ་ལའང་འཇུག་

པས་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་ནའང་བདེའོ། །རྣམ་གསུམ་བགྲོད་པ་ནྱི་འོག་འདྱི་ཉྱིད་དུ་འཆད་

ལ། ཁམས་དྲུག་དང་དྲུག་གྱི་མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་གྱིས་སྐེ་འཆྱི་དང་བརྟན་གཡོ་བེད་

པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ནང་ལེའྱི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ང་བདུན་པའྱི་འགྲེལ་པ་ལས། འདྱིར་ལུས་

ལ་ལམ་དྲུག་རྣམས་ཞེས་པ་ནྱི་ཡུལ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་འཇུག་པར་བེད་པའོ། །དེ་

ཉྱིད་ལྔ་དང་ཞེས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་སོ། །མཆོག་གྱི་

གོ་འཕང་ཞེས་པ་ནྱི་དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་སོ། །མ་ལུས་པ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁམས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༠ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༥ན༥ན།  གཅྱིག    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༣བ༥ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༣ན༤ན།  ཅྱིག
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ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པར་འགྱུར་པའོ། ཞེས་དང་། རྣམ་གསུམ་གནས་ན་

གནས་པ་དེའྱི་སྦོར་དང་ཞེས་པ་ནྱི་སྐེ་བའྱི་དུས་སུ་ལམ་དྲུག་པོ་འདྱི་རྣམས་སྦོར་བ་

སེ་འདུས་པ་དང་འཆྱི་བའྱི་དུས་སུ་གཏོང་བའྱི་དངོས་ཏེ་དེ་རྣམས་རྣམ་པར་འབལ་ལོ་

ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བར་བསན་ཏེ། གཞུང་ཀོག་པ་ཙམ་གྱི་

འཆད་པ་པོ་དག་གྱིས་ནྱི་ཕྱི་མའྱི་དུས་སུ་སྔ་མ་བརེད་ནས་ཅྱི་ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ངོ་། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་འཛམ་གླྱིང་ཆུང་ངུའྱི་དབུས་མ་ག་དྷ་ན་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་འཇྱིགས་བེད་དུ་གྲགས་པ་དུས་མཚན་མ་དང་། བཅས་པ་གནས་

ཤྱིང་ཡུལ་ཉེར་བཞྱི་ན་དེའྱི་འཁོར་གདུག་པ་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་གནས་ཏེ་དེ་དག་གྱིས་

དབང་ཕྱུག་མཆོད་པར་བེད་དོ། །དེ་ཡང་པཱུལྱི་ར་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་བརྒྱད་ཐོད་

པའྱི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ལྷ་བཞྱི་དང་དྱི་ཟ་བཞྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤོད་

པས་བཟུང་བ་དང་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་བརྒྱད་ནྱི་མྱུ་གུ་ཅན་ལ་སོགས་

པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་གནོད་སྦྱིན་བཞྱི་དང་སྲྱིན་པོ་བཞྱི་ས་ལ་སྤོད་པས་བཟུང་ལ། པྲེ་ཏ་

པཱུ་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་བརྒྱད་སོབས་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ཀླུ་བཞྱི་

དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་བཞྱི་ས་འོག་ན་སྤོད་པས་བཟུང་ངོ་། །དུར་ཁོད་བརྒྱད་དམ་འཐུང་

གཅོད་དང་ཉེ་བའྱི་མཐུང་གཅོད་དང་གྲོང་མཐའ་དང་ཉེ་བའྱི་གྲོང་མཐའ་སོགས་ནྱི་

མྱིའམ་ཅྱི་མོ་བཞྱི་དང་ཕ་མེན་མ་བཞྱིས་བཟུང་སེ་དེ་དག་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་བབས་

པའྱི་ཚེ་རོ་རེ་འཆང་གྱིས་བདེ་མཆོག་ཞལ་བཞྱི་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་པར་སྤྲུལ་ནས་

འཇྱིགས་བེད་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ཏེ་ཞབས་འོག་ཏུ་མནན། དག་པོའྱི་ཆུང་

མ་བཞྱི་ནྱི་མཱ་མ་ཀཱྱི་ལ་སོགས་པ་སྙྱིང་པོའྱི་རྣལ་འབོར་མ་བཞྱིར་སྤྲུལ་པས་བཏུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  1194  

ཞྱིང་འདུལ་བེད་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དང་ཆ་ལུགས་དང་གནས་ཀྱི་མྱིང་ཡང་གདུལ་

བའྱི་སྒོ་ནས་དེ་དང་འད་བར་བཏགས་སོ་ཞེས་ཟངས་ཀར་ལོཙྪ་བའྱི་རེས་འབང་བདེ་

མཆོག་པའྱི་བ་མ་རྣམས་འཆད་དེ། ཅྱི་རྱིགས་པ་མངོན་བརོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ན་ཡང་

སང་ངོ་ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ་། །ཚུལ་དེ་དང་འད་བར་རྒྱུད་འདྱིར་

ཡང་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དང་གནས་ལ་སོགས་པའྱི་

མྱིང་དང་། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཉྱིད་ཀྱིའང་སྐུའྱི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྱིས་ཁོར་ཡུག་

གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དང་ཁད་པར་དུ་གསུང་གྱི་རྣལ་འབོར་མ་ཙརྩྱི་ཀ་དང་གཞོན་

ནུ་མ་"དང་
1
དག་མོ་དང་"ཚངས་པ

2
་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་ཕྱི་རོལ་པའྱི་ལྷ་ཕོ་

མོའྱི་མྱིང་དང་མཚན་མཐུན་པ་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་འདྱིར་དབང་ཕྱུག་ནུས་མ་དང་

བཅས་པ་བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་འདོད་པའྱི་ལུགས་བཀོད་པ་ལྟར་ལེའུ་འདྱི་ཉྱིད་

ཀྱི་མདོར་བསྡུས་གོང་མ་དག་ཏུ་ཡང་སོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོས་སྤོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་མཛད་དེ། དེ་དག་གྱི་དགོས་

པ་ནྱི་གདུལ་བའྱི་གཙོ་བོ་འདུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་ཏེ་ཚིག་གྱི་

དོན་ལ་གཉྱིས། བརྟན་གཡོའྱི་རྒྱུ་དག་པོ་ནུས་མ་དང་བཅས་པའྱི་འཛག་བདེར་བསན་

པ། དག་པོའྱི་འདོད་པའྱི་རྟེན་ནུས་མ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བརྟན་གཡོ་མཐའ་དག་དབང་ཕྱུག་ནུས་མ་དང་བཅས་པས་བསྐེད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༦ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༢༩༤ན༥ན།  དང་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤བ༦ན།  -དང་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༤བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢༦ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༤ན༦ན།  ཚངས་པ  *ཚངས་མ་ཡྱིན་སྙམ།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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པ་དེ་སད་དུ་འདོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་གཞུང་རྩ་བའྱི་མདོ་ལས་

བཤད་པ་དགོད་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། གང་ཞྱིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་འགྲུབ་

པའྱི་རྒྱུ་དག་པོ་ནུས་མ་དང་བཅས་པ་དེ་ཉྱིད་ཕྱིའྱི་རྟེན་དང་གནས་ཟུར་གསུམ་གྱི་

དབྱིབས་སུ་གནས་པའྱི་བྷ་ག་ཞེས་བ་དེ་ནྱི་གོང་བུ་ལ་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་

བགྲོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སེ་ནང་ལེའྱི་འགྲེལ་པར་གཟུགས་སངས་པ་དེའྱི་

རྣམ་གསུམ་གནས་ན་གནས་པ་དེ་ནྱི་གོང་བུ་ལ་གནས་པ་དང་ཚིག་ལ་གནས་པ་དང་

གཟུགས་ལ་གནས་པ་སེ། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་ཆོས་

ཅན་ནོ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེའྱི་དོན་ནྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་གསུངས་ཟྱིན་ཏོ། །

ཡྱི་གེ་གསུམ་ནྱི་ཁ་ དོལ། ཅྱིག །ཨུ་བྷུ་བྷོ་གསུམ་དང་ལ་ལ་ཀུནྱི་ཀ་ཅེས་པའོ། 

ཞེས་ རང་ངམ། ཟེར་ཡང་འདྱིར་ནྱི་སྲྱིད་སྲུང་གྱི་རྱིག་བེད་འཆད་པའྱི་སབས་དང་

འབེལ་བས་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་ནཱ་ད་དང་ཕེད་དང་བཞྱི་སེ་རྱིག་བེད་པ་ཚད་ཕེད་དང་

བཞྱི་པའྱི་ༀ་ཡྱིག་གྱིས་གཙང་བར་འདོད་ལ་དོན་དེ་དག་ཀང་ནང་ལེ་ལས། རྱིག་

བེད་ༀ་གྱི་ཡྱི་གེ་གཙང་མ་དག་སེ་ཞེས་དང་། དབང་ལེར་ཚངས་པ་སྲོག་ཆགས་

རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་འཕོག་བེད་ངག་སེ་ཁབ་འཇུག་ཉྱིད་ཀང་ཡྱིད་དེ་འདྱི་རྣམས་རྱིག་

བེད་གསུམ། དེ་རྣམས་ༀ་ཡྱིག་ཡྱི་གེ་གསུམ་དང་ཟླ་ཉྱི་བསྲེག་ཟའྱི་རྩ་གསུམ་དང་

ནྱི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་སོ། །རྱིགས་ནྱི་ལུས་ལ་ཡུལ་དང་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་གཞན་

གྱི་རྱིགས་ཏེ་སྲྱིད་སྲུང་ནཱ་དའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་དེ་དག་གྱི་

དོན་ཀང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རང་བཞྱིན་གསུམ་རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་དང་དབྱིབས་གྲུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ་གཉྱིས་ཀའོ། །དེ་དག་ལས་ཕྱིའྱི་གནས་གསུམ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་ཨོ་ཊྱི་"མ
1
་ཨུ་

རྒྱན་ཏེ་མཆོག་གྱི་ཆ་ནཱ་དས་མཚོན་པའྱི་ཨོཊྚ་གཙོ་བོར་གནས་པ་དང་བཅས་པའྱི་

དབུས་སུ་གནས་ཤྱིང་བདེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་འབར་བའོ། །དེའྱི་གཡས་ཟུར་ཉྱིད་དུ་ཞེས་པ་

ནས། དྷ་ར་ཅེས་བ་སེ་ཅེས་པ་ནྱི་ད་བའམ་འབར་བ་འཛིན་པའོ། །གཡོན་དུ་དཔལ་

ལྡན་གང་བའྱི་གནས་པུར་གྱི་རྱི་སེ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡང་བང་ན་ཡོད་པ་འདྱི་མཆོད་སྦྱིན་

གྱི་དོན་དུ་ཕྱུགས་ཀྱི་སྐེ་བོ་ལ་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་བེད་པའྱི་ཀ་མ་རུ་པ་རྒྱ་གར་

ཤར་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་གནས་གྲུ་གསུམ་དེའྱི་རྩེ་མོར་གནས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཨུ་རྒྱན་སོགས་ན་འཇྱིགས་བེད་ཆེན་མོ་སོགས་གནས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ཀུན་ནས་ཁབ་བེད་གཙོ་མོ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་གནས་དང་འཇྱིག་དང་སྐེད་མ་ཁབ་

བེད་མ་ནྱི་དག་པོའྱི་ནུས་མ་སེ། རྟེན་བྷ་ག་དེའྱི་དབུས་ན་དབང་ཕྱུག་གྱི་རྟགས་ལྱིང་

ག་ནྱི་མཆོག་གྱི་དགའ་བའྱི་བདེ་བེད་ཐྱིག་ལེ་འཛག་པ་ནཱ་དའྱི་དབྱིབས་ཅན། ཁོང་

ན་གནས་ཤྱིང་རྟག་ཏུ་དགའ་བ་སེ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཅན་ཐྱིག་

ལེའྱི་ཕེང་བ་མགོ་ནས་བཤང་ལམ་བར་དུ་མཐའ་དག་དང་མཚུངས་མ། ཞེས་བཤད་

དོ། །གནས་གྲུ་གསུམ་དེའྱི་དབུས་ན་ལྷ་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱི་བ་རྟགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་དབང་

ཕྱུག་ཡོད་དེ། དེའྱི་སེང་ན་སྲུབ་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གྱིས་རྣམ་པར་ཕེ་བའོ། །དྲུག་པོ་ནྱི་

བུད་མེད་ལ་སེམས་པ་དང་རེག་པ་དང་རོ་རེ་ཞུགས་པ་དང་སྲུབས་པ་དང་ཐྱིག་ལེ་

ལྷུང་བ་དང་ཆགས་བལ་གྱི་སབས་སོ། །ལྷ་མོ་གསུམ་མམ་སྒོ་གསུམ་དང་དགའ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡བ༢ན།  མ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༥བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༢༧ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༥ན༣ན།  ཡ
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བ་གསུམ་གྱི་འདོད་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་རྣམས་བེད་ཅྱིང་མཆོག་དབང་ཕྱུག་གྱི་ལུས་

བསྐོད་པར་བེད་མ་སྒུར་འཁོག་མ་ཞེས་བ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྱི་སྒྱུར་

འཁོག་མ་བྷ་ག་གྲུ་གསུམ་དང་བུད་མེད་གཉྱིས་ཀ་ལ་བ་སེ་ཕྱི་མ་ནྱི་མངོན་བརོད་ཀྱི་

གཞུང་འགའ་རེར་ཡང་འབྱུང་ལ་འགྱུར་འགའ་ འགྱུར་མངས། ཞྱིག་ཏུ་ཀུནྱི་ཀ་ཞེས་རྒྱ་

སད་སོར་བཞག་ཀང་སང་ངོ་། ཞེས་པ་ནྱི་འཁྱིག་པ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་པའྱི་

མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་སེ་དེ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ལམ་དྲུག་པོ་

ནྱི་བརྟན་གཡོའྱི་རྩ་བའྱི་སྐེད་བེད་དུ་འདོད་ལ་གནས་སབས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པ་བཞྱི་པའྱི་གནས་སབས་ཀྱི་འཛག་བདེ་འབེབས་པ་སེ་སྐེད་

པར་བེད་མ་ནྱི་བྷ་ག་ཅེས་བའོ་ཞེས་པ་ནྱི་ཁོ་ཉྱིད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་ཐར་པ་དང་འཁོར་བ་

གཉྱིས་ལས་འཁོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་རྱིགས་ཀྱི་མདོ་ལས་སེམས་ཅན་གྱི་ལུས་རོགས་པའྱི་རྩ་

བའྱི་རྒྱུ་དུས་མཚན་ཡྱིན་ལ་དེ་མ་མོ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བར་སོན་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སེ། 

ཞེས་བས་ན་གཙོ་བོ་བརོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ཉྱིད་དུ་ནུས་མའམ་མ་མོ་གཞན་

རྣམས་བསྐེད་པའྱི་སྒོ་ནས་ཨུ་མ་ལ་བསོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁ་ཅྱིག །ཚངས་མ་དག་

མོ་ཁབ་འཇུག་མ་ཕག་མོ་བཞྱི་ནྱི་ཟུར་གསུམ་གྱི་དབྱིབས་བྷ་ག་ཉྱིད་ལ་གནས་ཏེ་

ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་དབྱིབས་དང་གནས་བརོད་པ་ཕལ་པའྱི་དོན་དུའོ། །སྒུར་འཁོག་

མ་ནྱི་གསུམ་སེ་གནས་གྲུ་གསུམ་དང་རྟགས་སམ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་པའྱི་བྷ་

ག་དང་མ་མོ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་གནས་ནྱི་ཀཱ་མ་རཱུ་པར་དེའྱི་མྱིང་ཡྱིག་ལ་ཀཱ་ཡྱིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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དང་། འདྱིར་ཀཱུ་ཡྱིག་ཅེས་འབྱུང་ཡང་སྔ་མ་འགྲྱིག་ལ་"བཱུ
1
ལྱིར་མ་ཡྱི་གནས་སུ་ས་

བོན་"བཱུ
2
ལྱི་ཀཾ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་"བཱུ

3
་དང་ཛཱ་ལའྱི་གནས་སུ་མེ་ལྕེའྱི་སད་དོད་ཀྱི་ཡྱི་

གེ་དང་པོ་ཛའམ་དོན་འགྱུར་གྱི་དབང་དུ་བས་ན་འབར་བའྱི་སད་དོད་ཛྭ་ལའྱི་ཛྭ་ཉྱིད་

དོ། །དཔལ་ལྡན་དབུས་ཀྱི་གནས་སུ་ཨོཊྚྱི་ཡ་ནའྱི་ཨོཊ་ཀྱི་ཡྱི་གེའོ། ཞེས་འོང་རྒྱུ་ལ་

ཨོ་ཊ་ཞེས་འབྱུང་བས་ཐྱིག་ལེ་ལ་བ་དགོས་"ལ
4
་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་བགྲོད་ནྱི་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྟགས་སམ་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་ནྱི་ལྷ་ཡྱི་རྭ་ཅོ་ཊ་ཡྱིག་རྣམས་ཞེས་

པ་སེ་འདྱིར་ལྷའྱི་རྭ་ཅོ་ཞེས་པ་ཡ་ཊ་སོགས་ཟླ་ཚེས་ཐྱིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ལ་བཤད་

རུང་སང་སེ་ཟླ་བའྱི་རྭ་བཞྱིན་ནོ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་འབེལ་ཆུང་བས་འགྱུར་མངས་སུ། ལྷ་

ནྱི་ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་ཞེས་འབྱུང་སེ་དེ་ལྟར་བདེའོ། །

མ་མོ་རྣམས་འཆད་པ་ནྱི། ཁ་ རང་དོལ། ཅྱིག །དེའྱི་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀང་ལྔ་སེ་དག་

པོས་འཁྱུད་པ་དང་བཅས་ཞེས་པ་འགྱུར་གཞན་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། གཞན་ ངམ་

སག་འབང་། དག་དེའྱི་གྲུབ་པ་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྔ་སེ་ས་བོན་

ཊ་ར་ལ་ཀ་དང་བཅས་དེ་རྣམས་སྔར་བསན་པའྱི་ལྷ་མོ་བཞྱི་དང་གཞོན་ནུ་མ་དང་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༨ན༤ན།  བཱུ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༦ན༤ན།  པཱུ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༨ན༤ན།  བཱུ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༦ན༤ན།  པཱུ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༨ན༤ན།  བཱུ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༦ན༤ན།  པཱུ

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༡ན༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༦བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢༨ན༥ན།  ལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༦ན༥ན།  པ
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ལྔ་དེ་ཕྱིར་ཚངས་པ་དག་པོ་ཁབ་འཇུག་གྱི་ནུས་མ་གསུམ་མམ། གཤྱིན་རེ་གཤེད་

གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ནུས་མ་ལྔའྱི་གནས་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ལོན་ཤྱིང་

བསྐེད་མ་སྒུར་སྐོག་མ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་ར་ཁ་གྲུ་གསུམ་ཉྱིས་བརྩེགས་སོལ་མར་བྱིས་

པ་རྩྱིབས་དྲུག་གྱི་དབུས་སུ་ཡཱཾ་མདུན་ནས་གཡས་སོར་གྱི་ཌཱཾ་རཱཾ་ལཱཾ་ཀྵཾ་སཱཾ་ཧཱཾ་རྣམས་

དགོད་དོ། །

ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་པོའྱི་སྔགས་ནྱི་ཌཱཾ་ཌ་ཀྱིནྱྱཻ་ན་མཿ རཱཾ་རཱ་ཀྱིནྱྱཻ་ན་མཿ ལཱཾ་ལཱ་

"ཀཱྱི
1
ནྱྱཻ་ན་མཿ ཀཱཾ་"ཀཱ་ཀྱི

2
ནྱྱཻ་ན་མཿ "པཱཾ་པཱ

3
་ཀྱིནྱྱཻ་ན་མཿ ཧཱཾ་ཧཱ་ཀྱིནྱྱཻ་ན་མཿ ཡཱཾ་ཡཱ་ཀྱིནྱྱཻ་ན་

མཿ ཞེས་བརོད་པས་ཕོ་ཉ་དྲུག་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡྱི་གེ་རེ་རེ་ཙམ་གྱིས་བདག་

བརོད་པས་གོ་ཆ་བསན་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ཁ་ཆེའྱི་པཎྜྱི་ཏ་ཛྙཱ་ན་བྷ་དས་བཤད་

ཅྱིང་རྒྱ་དཔེར་ཌཱཾ་རཱཾ་ལཱཾ་ཀཱཾ་ཏྭཱཾ་ཧཱཾ་ཡཱཾ་ཞེས་པ་ཡོད་པས་སོ། ཞེས་འཆད་ ཕོགས་སོགས། 

དོ། །འགྱུར་ འགྱུར་མངས་སོགས། འདྱི་རྣམས་ལྟར་ན་ཡྱི་གེ་འདྱི་དག་ཐུང་ངུར་སང་

ལ་འདོད་པ་སྔ་མའྱི་རྒྱ་དཔེ་དང་འགྱུར་འདྱིའྱི་རྒྱ་དཔེ་རྣམས་མ་མཐུན་པས་དཔད་

དགོས་ཤྱིང་ལུགས་ཕྱི་མས་གྲུབ་པ་རུས་པ་སོགས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་འཆད་པ་ནྱི་གོང་

དུ་བཞྱི་པོ་དེ་ལས་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་སེ་ཞེས་པ་ལྔ་ལ་བེད་པར་མངོན་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༢བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༦བ༤ན།  ཀཱྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༨བ༤ན།  ཀྱི

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༢བ༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༨བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༩༦བ༤ན།  ཀཱ་ཀྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༧ན༤ན།  ཀཱྱི

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༢བ༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༧ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༩༦བ༤ན།  པཱཾ་པཱ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༨བ༤ན།  བཱཾ་བཱ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གཤྱིན་རེ་ཡུམ་བཅས་ལ་ཏེ་འཆད་པ་ལ་འབེལ་ཡོད་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །ལྷ་མོ་བཞྱི་

དང་ལྔ་དང་ནུས་མ་གསུམ་གང་ཡྱིན་ཡང་དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས། ཚངས་པ་མོ་ནྱི་

ས་ཡྱིན་ཆུ་ནྱི་དག་མོ་སེ། །མེ་ནྱི་གཞོན་ནུ་མར་གྱུར་རླུང་ནྱི་ནག་མོའ།ོ །སོང་པ་ཕག་

མོ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤེས་དཀའ་ལ་དོན་ནྱི་ཀཱ་མ་རཱུ་པ་

ལ་སོགས་པ་དེའྱི་གནས་དེ་དག་ན་གྲུབ་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀང་ཡ་ཞེས་པའྱི་ལྷག་མ་

ལྔའམ་དྲུག་སེ་ཌ་ར་མ་ཀ་ས་ཧ་དང་བཅས་ཐྱིག་ལེས་མཚན་པ་དེ་རྣམས་དང་གཞན་

ཡང་ལྷ་མོ་བཞྱི་དང་ལྔ་དང་དེ་ཕྱིར་ནུས་མ་གསུམ་མམ་སེ་གསུམ་སོགས་གནས་

པ་དེ་དག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལོན་ཤྱིང་སྐེད་པར་བེད་མ་སྒུར་འཁོག་མ་ཞེས་བ་བ་ཡང་

དག་པོའྱི་ནུས་མ་ཡྱིན་"སེ
1
་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་ཟེར་འདོད་པར་མངོན་ཏེ། རྒྱུད་

ཕྱི་མ་ལས། ནམ་མཁའ་ལས་ནྱི་མཆོག་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཡུལ་དང་བལ་ཞྱིང་ཡོན་ཏན་

མེད་པ་ནམ་མཁའྱི་རྟགས། །རྟགས་ཀྱི་གནས་ནྱི་ས་དང་ཆུ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའྱི་

དངོས་པོ་དེ་རྣམས་སོ། །གང་ཡང་འདྱི་དག་ཀུན་ནས་ཐྱིམ་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་ས་སེང་

དག་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་གྲུབ་མཐར་ལྡན། །གང་ཞྱིག་དེ་ཡྱི་ནུས་པ་བྷ་ག་ཞེས་བ་རྣམ་གསུམ་

ལམ་ལྡན་སྒུར་མོ་འཇྱིགས་བེད་མ། །དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལས་འདས་ནམ་མཁའྱི་དབང་

ཕྱུག་མཆོག་གྱི་མཆོག་གྱུར་རྩ་བཅྱིངས་འཁྱིལ་བ་ཅན། ཞེས་འདོད་པ་བཀོད་པས་

སོ། །མངོན་བརོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་དག་འཆྱི་མེད་མཛོད་རྩ་འགྲེལ་ལས་དབང་

ཕྱུག་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་རུ་ཏ་འཐབས་པ་ན་དབང་ཕྱུག་གྱི་རྡུལ་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལས་མ་མོ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༢བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༢༩ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༢༩༧ན༣ན།  སེ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༧བ༤ན།  ཏེ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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བདུན་དུ་གྱུར་ཏེ། ཚངས་མ་དང་། ཁབ་འཇུག་མ་དང་། དབང་མོ་དང་ཕག་མོ་དང་

ལུས་ངན་མོ་དང་དག་མོ་དང་གཞོན་ནུ་རྣམས་སོ། ཞེས་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ཕྱི་རོལ་པ་དང་ནང་སེ་གཉྱིས་ཐ་སྙད་ཙམ་མཐུན་ཀང་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྱིད་མུ་སེགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱི་ཕྱི་

རོལ་པ་དང་། ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ་དང་། ནང་སྐེས་བུའྱི་ལུས་དང་། གནས་དང་ལྷ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་དང་མྱིང་སོགས་མཐུན་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་ཐ་སྙད་དང་མྱིང་དེ་དག་

དོན་གང་ལ་འཇུག་པའྱི་མཆོག་ཏུ་གསང་བའྱི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་

ཡུལ་མྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་གྱིས་བསད་པའྱི་ཤ་ལ་སོགས་

པ་བཟའ་བར་བ་བའྱི་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་བདུད་ཀྱི་རྱིས་དང་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་མུ་

སེགས་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་ཤེས་སོ། ཞེས་པ་རྱིགས་ཀྱི་མདོ་དངས་པ་ལས་འཕོས་པའྱི་

ངེས་པའོ། ཞེས་བཤད་པར་བ་ཡྱི་རྱིག་བེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་བཤད་པའྱི་མཆོག་

ཏུ་གསང་བ་ཅེས་ ངམ་སོགས། ཟེར་བ་ནྱི་མུ་སེགས་ཀྱི་ལུགས་མུ་སེགས་"ཀྱིས
1
་མྱི་

ཤེས་སོ་ཞེས་པར་འགྲོ་སེ་དེ་ལྟར་ན་བབ་ཅོལ་ལོ། །

གཉྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ། རྩྱིས་ཀྱི་མྱིང་

བསྡུ་བ། རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་སོ་བརྒྱད་པ་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་

པའྱི་བར་གྱིས་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་སེ། དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༣ན༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༨ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༢༩བ༥ན།  ཀྱྱིས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༧བ༤ན།  ཀྱྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་གསུངས་པ། ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཅེས་པ་ནས། 

རང་གྱི་ལུས་ལ་ཁབ་བདག་མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་མ་ནྱིང་ནྱི་སྔགས་པས་བསྒོམ་པར་

བ་སེ། སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པ་ཡྱིས་སོ། ཞེས་པའྱི་དོན་ཏོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་

ལམ་འདྱིས་སྙྱིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་ངུ་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་སོབ་དཔོན་དགེ་

བའྱི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་བསེན་ཏེ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པར་

བས་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་དང་ཐུན་

མོང་བའྱི་ལམ་རྣམས་ལ་བསབས་ནས་ལམ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་བསྒོམས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་

དགོས་སོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྱིད་ལ་བཞག་ཅྱིང་དན་པ་བསེན་

ནས་རོགས་རྱིམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་

བར་མྱི་བ་ལ། ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་གཞུང་དག་ནས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའྱི་སེང་ནས་འདྱིའྱི་

ལུགས་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་སྦར་བ་རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བ་སེ་ཚིག་མངས་པར་

འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །འདྱིར་འགྱུར་མངས་སུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོབས་བཅུ་དང་། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོབས་བཅུ་དང་། དབང་བཅུ་དང་། རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་

དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། མཚན་སོ་གཉྱིས་དང་དཔེ་

བད་བརྒྱད་ཅུའྱི་རྐང་གྲངས་རོགས་པར་བྱིས་པ་འགྱུར་གཞན་ལ་མེད་པ་ནྱི་རྒྱ་དཔེ་

མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞེ་གཅྱིག་པ་དང་ཞེ་གཉྱིས་པ་ནྱི་

རྩྱིས་ཀྱི་མྱིང་བསྡུ་བའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་སེ་དེའྱི་རེས་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་གྲངས་

གཅྱིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྱིས་ནྱི་གོ་སའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཟླ་བའྱི་རང་བཞྱིན་

གཅྱིག་སེ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཟླ་བ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་སད་དོད་རཱུ་པ་གཟུགས་

ལའང་འཇུག་པས་དེ་གཉྱིས་ནྱི་གཅྱིག་གྱི་བར་སེ་ཟུང་དང་ཞེས་པ་ནས། བགྲོད་པ་

དག་ནྱི་ཅེས་པ་ལ། གཞན་རྣམས་གོ་ས་ལ། ཕོགས་ནྱི་དཀར་ཕོགས་ནག་ཕོགས་

གཉྱིས་དང་བགྲོད་པ་ནྱི་ལྷོ་བགྲོད་བང་བགྲོད་གཉྱིས་སོ། །འཇྱིག་རྟེན་ཞེས་པ་གསུམ་

དང་། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་གྱི་དུས་གསུམ་དང་། རྡུལ་མུན་སྙྱིང་སོབས་ཏེ་ཡོན་

ཏན་གསུམ་མོ། །མེ་ནྱི་ལྷོ་རྟ་གདོང་གྱི་མེ་དང་། ཁྱིམ་གྱི་མེ་ཉྱི་མ་དང་། བསྲེག་བ་ཟ་

བའྱི་མེ་གསུམ་མོ། །ཆུ་གཏེར་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕོགས་བཞྱིའྱི་དབེ་བ་བཞྱིའམ། ཡང་ན་

གངྒཱ་དང་། སྱི་དྷཱུ་དང་། སཱྱི་ཏ་དང་། པཀྵུ་བཞྱིའོ། །དུས་ནྱི་རོགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་

དང་། རྱིག་བེད་ནྱི་མཆོད་སྦྱིན་དང་སྙན་དངགས་དང་སྲྱིད་སྲུང་དང་ངེས་བརོད་དེ་དེ་

དག་ནྱི་བཞྱི་རུ་བརོད་དོ། །

མདའ་ནྱི་སྒོན་གསལ་ལས་དེགས་པར་བེད་པ་དང་རྨོངས་པར་བེད་པ་དང་

ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པར་བེད་པ་དང་བརྒྱལ་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་མེད་པར་བེད་པ་

སེ་འདོད་པའྱི་མདའ་"ལ
1
་དང་འབྱུང་བ་དབང་པོ་རྣམས་ནྱི་ངེས་པར་ལྔ་རུ་འགྱུར་

ཏེ་ཞེས་པ་ནྱི་གོ་སའོ། །རོ་ནྱི་མངར་བ་སོགས་དྲུག་དང་། དུས་ནྱི་དཔྱིད་དང་། སོ་

ཀ་དང་། དབར་དང་། སོན་དང་། དགུན་དང་། དགུན་སད་དེ་དྲུག་གོ །ཁ་ཅྱིག་ཏུ་

མཚམས་ཞེས་འབྱུང་བའང་དེ་ཉྱིད་དོ། །གཟའ་ནྱི་རེས་གཟའ་བདུན་དང་། རྱི་བོ་ནྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༡ན།  ལ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩ན༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༣༠བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༨བ༤ན།  ལྔ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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འོད་སྔོན་ལ་སོགས་པའོ། །ཐུབ་པ་ཞེས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་གྱི་གྲངས་ཏེ་

དེ་བཞྱིན་ཀླུ་ནྱི་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང་། ནོར་ནྱི་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥའྱི་འགྲེལ་

པ་འདོད་འཇོར། ཆུ་དང་བརྟན་པ་ཟླ་བ་དང་། །འཛིན་བེད་རླུང་དང་མེ་དང་ནྱི། །ནམ་

ལངས་འོད་བེད་ཅེས་བ་བ། །བརྒྱད་པོ་ནོར་གྱི་ལྷ་ཞེས་བ། ཞེས་པ་སེ་བརྒྱད་ཡྱིན་

ནོ། །རྩ་ནྱི་པདྨ་ཅན་ལས། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྩ་དང་ཞེས་འབྱུང་ལ། རྭ་པས་

སྙྱིང་ཁའྱི་རྩ་བརྒྱད་ལྟེ་བའྱི་རྩ་དང་དགུ་ལ་འཆད་དེ་བརྟག་གོ །བུག་པ་ནྱི་གོ་ས་ལ། 

གཟའ་ནྱི་བདུན་གྱི་སེང་དུ་སྒ་གཅན་དང་མཇུག་རྱིངས་བསན་པའོ། །གཏེར་ཡང་དགུ་

ནྱི་འདོད་འཇོར། པདྨ་ཅན་དང་དུང་ཅན་དང་པདྨ་ཆེན་པོ་དང་ཆུ་སྲྱིན་ཅན་དང་། རུས་

སྦལ་ཅན་དང་ར་ཅན་དང་། དགའ་བ་ཅན་དང་སྔོན་པོ་དང་འབྱིན་བེད་ཅེས་བའོ། ཞེས་

པ་སེ་ཕོགས་ནྱི་བཅུ་དང་ཞེས་པ་ནྱི་གོ་སའོ། །དབང་ཕྱུག་དང་དག་པོ་དག་ནྱི་བཅུ་

གཅྱིག་གོ །ཞེས་པ་"
1
འདོད་འཇོར། མ་སྐེས་རྐང་གཅྱིག་འཕེལ་དང་བསོད། །དག་པོ་

དང་ནྱི་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན། །འཕོག་བེད་དེ་ནས་བདེ་འབྱུང་དང་། །སྤན་གསུམ་གཞན་

ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །དབང་ལྡན་དང་ནྱི་ས་གསུམ་པ། །དག་པོ་བཅུ་གཅྱིག་ཤེས་པར་

བ། ཞེས་འབྱུང་བའོ། །

ཉྱི་མ་བཅུ་གཉྱིས་ཀང་འདོད་འཇོར། དབང་པོ་བེད་པོ་ལམ་པ་དང་། །ཆར་འབབ་

བསོད་བེད་སྔོན་མྱིག་འཕགས། །མྱི་གཟུགས་ཁབ་འཇུག་འོད་ཅན་དང་། །ཆུ་བདག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༤ན།  -ནྱི་    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༧༩བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༡ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༩ན༣ན།  +ནྱི་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཤྱིན་རེ་ཞེས་བའོ། ཞེས་པའོ། །བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་ལུས་"མང་ནྱི
1
་འདོད་འཇོར། 

གློག་གྱི་འོད་ཅན་མ་དང་། ཏེལ་མཆོག་མ་དང་པད་དཀར་མོ་དང་ལག་བཟང་མོ་དང་། 

དགའ་བའྱི་ཤྱིང་རྟ་མ་དང་། རབ་ཏུ་མོས་བེད་མ་དང་། མེ་ན་ཀ་དང་སྒ་"འདྱིས
2
་མ་

དང་ལེགས་རྒྱན་མ་དང་། མུན་སྐེས་དང་ཨ་ལ་མུ་ཤ་དང་ཆུ་ཤྱིང་"བརླ
3
་ཅན་མ་

དང་སད་ལེགས་མ་སེ་ལྷའྱི་སད་འཚོང་བཅུ་གསུམ་མོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་

མོ། །བཅུ་བཞྱིའྱི་མ་ནུ་ནྱི་ནང་ལེའྱི་ཚིགས་བཅད་དགུ་བཅུ་རྩ་བཞྱི་པར། ལྷ་བརྒྱད་

དུད་འགྲོ་བཞྱི་མྱི་དང་དམལ་བ་སེ་བཅུ་བཞྱི་སེ་སྲྱིད་པ་གང་དང་ཞེས་པ་ཡང་དེ་དག་

གྱི་གནས་བཅུ་བཞྱིའོ། །ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་མྱི་བདག་ནྱི་པདྨ་

ཅན་ལས། རྒྱལ་པོ་ཤྱིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བཅུ་དྲུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

རྒྱ་ཆེར་རོལ་པར། འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ཡུལ་སོ་སོ་ན་རྒྱལ་པོའྱི་རྱིགས་གང་ཡོད་

པ་ཞེས་འབྱུང་བའོ་ཟེར་ ལོ་ནམ། རོ། །བཅུ་གཉྱིས་ནས་ནྱི་རེ་རེ་འཕེལ། ཞེས་པ་ལ་

ཕལ་ཆེར་གྱིས་བཅུ་གཉྱིས་ནས། བཅུ་དྲུག་གྱི་བར་རེ་རེ་འཕེལ་ཟེར་མོད། བཅུ་

གཉྱིས་བར་དེར་འོང་དོན་མེད་པས་རྩྱིས་ཡྱིག་གྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིམ་པར་བཀོད་

པ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་ཀགས་པ་འད་སེ། གཅྱིག་གཉྱིས་ནས་ནྱི་རེ་རེ་འཕེལ། ཞེས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༦ན།  མང་ནྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༡ན༥ན།  མེད་ནྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༩ན༥ན།  གནྟོད

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༧ན།  འདྲྱིས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༡ན༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༩ན༦ན།  འདྲེས

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤ན༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༡ན༦ན།  བརླ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༩ན༦ན།  བླ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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བཏོན་ནས་གཅྱིག་ནས་བཅུ་དྲུག་གྱི་བར་ལ་རེ་རེ་ནས་བར་མ་ཆད་པར་འཕེལ་ལ་

བཅུ་བདུན་ཕྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་བར་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ངེས་སོ། ཞེས་པའྱི་དོན་དུ་བས་ན་

ལེགས་པར་སེམས་སོ། །ཉེས་པ་འདྱི་དག་བཅོ་བརྒྱད་ཡྱིན་ཏེ། ཅེས་པ་ནྱི་མདོ་ལས་

མྱི་"སྟུག
1
་པའྱི་སྐོན་ས་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ནྱི་སོབ་དཔོན་

ཚུལ་ཁྱིམས་བསྐངས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་འདུལ་བ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས། 

མགོའྱི་སྐྲ་བྱི་བ་དང་ངན་པ་དང་དཔྲལ་བ་ཆུང་བ་དང་། མདོག་སེར་སྐ་དང་། མྱིག་

སེར་བ་དང་། སྱིན་མཚམས་འབར་བ་དང་། ས་ལེབ་པ་དང་། སོ་ཏོ་བ་དང་། དྱིག་

པ་དང་། མྱིག་ཟླུམ་པ་དང་། ཕྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ལྟོ་འཕེ་དང་། དཔུང་པ་དང་

རེ་ངར་ཐུང་བ་དང་། སྤུ་ཅན་དང་། ལག་པ་རྐང་པ་མྱི་མཉམ་པ་དང་། ཚིགས་སྦོམ་པ་

དང་། འདྱིའྱི་ཁ་དང་ལུས་ལས་དྱི་ངན་པ་འབྱུང་བའོ། ཞེས་ རང་། གསུང་ངོ་། །རྒྱལ་བ་

མཆོག་ནྱི་མ་ལུས་དེ་རྣམས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའོ། ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་

བཞྱི་ནྱི་རྭ་པ་དག་རང་"གཞན
2
་ཉེར་བཞྱིའོ་ཞེས་ཟེར"

3
། 

ལང་གཤེགས་ལས། སངས་རྒྱས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་ཡྱིན། ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ཡྱིན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༡བ༤ན།  སྟུག    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༩༩བ༤ན།  སྡུག

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༢ན༡ན།  གཞན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༠ན༡ན།  གཞྱིན

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༢ན༡ན།  -རྟོ།    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༠ན༡ན།  +རྟོ།



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།

  1207  

ནམ་བརྟག་གོ །དེ་ཉྱིད་ཅེས་གྲགས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡྱིན་"སེ
1
། ཅེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཉེར་

བཞྱི་སྐེས་བུ་དང་ཉེར་ལྔའོ། །ལན་གཉྱིས་སྐེས་པས་གཉྱིས་སྐེས་ཞེས་པ་སེ་སོ་ནྱི་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྱིས་ཉྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མྱི་མཐའ་འགྲམ་རོགས་པ་ལ་"སོགས
2
་སོ་གཉྱིས་

འབྱུང་བའོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་བའྱི་གཙོ་བོ་བསྡུ་བ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་བ་

བསྡུས་པའྱི་སྒོ་ནས་བསོད་པ། རྒྱུད་ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

བསན་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བསན་པ་དང་། རྒྱུད་སོན་པ་ལ་བསོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞེ་གསུམ་པ་ནས་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞེ་བརྒྱད་

པའྱི་བར་གྱི་ཡྱི་གེ་ལྔ་དང་ཡྱི་གེ་དྲུག་གྱི་སོང་པ་ཆེན་པོ་དང་ཐྱིག་ལེ་སོང་པ་ལ་བསོད་

པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ཉྱི་ཤུ་པ་སོན་ཏེ། ད་ནྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གསུངས་

པ། ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་ཅན་ཤཱཀ་ཐུབ་"པ་ཡྱི
3
་རྒྱུད་འདྱིར་རྩལ་བཏོན་དུ་གསུངས་

པ་ལྟར་མ་བསན་པར་སྦས་པ་སེ། རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྱི་མྱི་ཕེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་སང་

འཁྲུལ་བའྱི་"སེམས་མེད་པའྱི
4
་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། དེ་བས་ན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༢ན༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༠༠ན༢ན།  སེ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༤ན།  ཏེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༤བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༢ན༣ན།  སྟོགས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༠ན༣ན།  སྟོ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༢ན༥ན།  པ་ཡྱི    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༢ན།  པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༠ན༥ན།  པ་ཡྱིས

4 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥ན༢ནས་༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༢ན༥ན།  སེམས་མེད་པའྱི    སྐུ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྦས་སོ། ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་འཕགས་ཡུལ་དུ་མཁས་པ་མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་

རང་སོབས་ཀྱིས་རྒྱུད་འདྱིའྱི་དོན་རྟོགས་ནུས་པ་རྣམས་ཡོད་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་རྒྱུད་འདྱི་

མ་དར་བ་ཡང་གོ་བར་ནུས་ཤྱིང་ཤམ་བྷ་ལ་མ་གཏོགས་པའྱི་གནས་གཞན་དག་ན་

སལ་བ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་རྒྱུད་འདྱིའྱི་དོན་རང་སོབས་ཀྱིས་གོ་ནུས་པ་མེད་

པ་དང་ཤམ་བྷ་ལར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྒྱུད་དོན་རོགས་པར་རྟོགས་ནུས་ཀང་

མངོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཙམ་གྱིས་མྱི་འཇུག་པ་ཡང་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །དེས་ན་དང་

པོའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་མངོན་པར་

བརོད་པ་སེ་རོད་པར་བེད་དོ། ཅེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་མངོན་སུམ་དུ་

གསུངས་པ་ནྱི་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་གསུངས་པ་སེ་དེ་ཡང་གཙོ་བོར་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་

དབང་དུ་བས་པའོ། །འཇྱིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུད་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཅེས་པས་ནྱི་སྤོད་པའྱི་རྒྱུད་

ཀང་མཚོན་ཏེ། དེའྱི་འོག་ཏུ་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་བཤད་པས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྱིབ་བལ་སོང་ཆེན་ཡྱི་གེ་ལྔ་ལ་བསོད་པ་

དང་། ཁམས་དྲུག་སྒྱིབ་བལ་སོང་ཆེན་ཡྱིག་དྲུག་ལ་བསོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། རྣམ་ཤེས་སྒྱིབ་བལ་ཆོས་

དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང་། འདུ་བེད་སྒྱིབ་བལ་བ་བ་ནན་ཏན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཚོར་བ་

སྒྱིབ་བལ་མཉམ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་དང་། འདུ་ཤེས་སྒྱིབ་བལ་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་དང་། 

གཟུགས་ཕུང་སྒྱིབ་བལ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལ་བསོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ད་ནྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྣམ་པ་ལྔའྱི་བསོད་པ་གསུངས་པ། གང་

༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༡ན༢ན།  ཞེས་ས་མེད་པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༠ན༦ན།  སེམས་མེད་པ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་དེ་ཡང་འདྱིར་ཕུང་པོའྱི་ལྔ་ཚན་སྒྱིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་

སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྱི་གེ་ལྔ་ནྱི་ཐབས་ཝཾ་གྱི་ཡྱི་གེས་མཚོན་པའོ་ངེས་དོན་འབས་བུའྱི་

བདེ་ཆེན་ཏེ་རོ་རེའོ། །དེའྱི་དབུས་ སོང་པ་དང་པོའྱི། ཀྱི་གྲྱི་གུག་གྱི་རྣམ་པས་མཚོན་པ་

ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དྱི་མའྱི་ཆ་འགགས་ཤྱིང་ཁུ་བ་

འཛག་པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་འགགས་པ་སེ་གང་ལ་ཐོག་མཐའ་ཅེས་པ་

ནས། ཆོས་ཉྱིད་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར་རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་དེའྱི་རྱིགས་ལས་བྱུང་བ་

ནམ་མཁའ་དང་ལ་སོགས་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་དང་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་

དང་ལ་སོགས་པས་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ལས་ཀང་འདས་

པ་ཉྱིད་དོ། །རྒྱུད་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་ནྱི་མདོར་བསྡུས་གོང་མར་བརོད་

ལ་མཚན་བརོད་ཀྱི་ལུང་དོན་ནྱི་གོང་རྣམས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལས་

ཀང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་འདས། །ཡེ་ཤེས་དག་པ་གོས་པ་མེད། །རང་

བཞྱིན་འོད་གསལ་ཆོས་རྣམས་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་བགྲོད་པར་གནས། ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེ་ནྱི་རྱིགས་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་རྣམ་ཤེས་དག་པ་མྱི་བསྐོད་པ་སེ་རྣམ་

ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོར་ཡེ་ཤེས་ཀང་འདུ་བས་དེ་དག་པའྱི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་ཡེ་

ཤེས་ལྔའྱི་ནང་ནས་ཆོས་"ཀྱི
1
་ཡེ་ཤེས་སུ་བཞག་གོ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས་སོང་པ་གཉྱིས་པ་ཤར་དུ་དབྱུག་པའྱི་རྣམ་པས་མཚོན་པ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥བ༥ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༣ན༥ན།  ཀྱྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༡ན༥ན།  དབྱྱིངས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ནྱི་འཁོར་བའྱི་འདུ་བེད་འགགས་པ་སེ་"ཅེས
1
་པ་ནས། རླུང་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་

དང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་ཉྱིད་རྱིག་པར་བའོ། ཞེས་པའྱི་བར་སྔ་མ་

བཞྱིན་དུ་སྦར་ལ་ལེའུ་དང་པོར་ཡང་བཤད་པས་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྱིང་རྒྱུད་

ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་ས་ཚོགས་ཡུམ་དང་ལ་སོགས་པས་ལྷ་

དང་ལྷ་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ལྷ་རྣམས་ཐབས་རོ་རེ་དང་ལྷ་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཤེས་

རབ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་བཅས་བཞྱིན་པའྱི་སྐེས་བུ་ཞེས་བ་ལ་དེ་རྣམས་ཀང་

དཔེ་མེད་ཅྱིང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་"ཅེས
2
་པ་ནྱི་ཀུན་"ཁབ་ཀྱི་དོན

3
་ཏེ་བཤད་ཟྱིན་

ལ་སྤོས་པ་མེད་པ་སེ་ཅེས་པ་ཡང་གོ་སའོ། །ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་དུས་སུ་

ཐྱིག་ལེ་ཉྱིས་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་བརྩེགས་པ་ལ་གནས་ཏེ་དེ་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་

འབས་བུའྱི་དུས་སོ། །ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་ཀུན་ནས་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་

ནས། ཞབས་ཐམས་ཅད་པའྱི་བར་ཏེ་ཐམས་ཅད་པའྱི་དོན་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ལ་འབྱུང་

བ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ཟད་པའྱི་མཐའ་སེ་ཟད་ཚུལ་ནྱི་འགགས་པ་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་

འབྱུང་པོའྱི་མགོན་པོ་ནྱི་གོ་ས་ཞྱིང་སྲྱིད་པ་གསུམ་པོ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་འཁོར་བ་པ་

རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཉོན་མོངས་པ་སེ་དེ་འཕེལ་བ་རྣམ་དག་གྱིས་ཉམས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་

པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་དེ་དག་གོ །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥བ༥ན།  ཅེས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༣ན༥ན།  ཞེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༡ན༥ན།  ངེས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥བ༧ན།  ཅེས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༣བ༡ན།  ཞེས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༡བ༡ན།  ངེས

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༥བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༢ན༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༣བ༡ན།  ཁབ་ཀྱྱི་དྟོན    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༡བ༡ན།  བྱབ་ཀྱྱི་དེ་ནྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དེ་འད་བའྱི་ནང་རྱིག་པ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་དང་ལ་སོགས་

པ་སོང་གཟུགས་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྱི་སྒོ་ནས་ནྱི་རྣལ་འབོར་བ་རྣམས་དག་

གྱིས་བགྲོད་པར་བ་བ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་གོ་འཕང་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་སེ་བརྩེགས་པ་ལ་གནས་གཞན་ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ 

སང་ཇོ། ཏུ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་ཞེས་འབྱུང་ལ་ཐེར་ཟུག་རྟག་པ་ལ་བས་ནས་འདྱིར་

རྟག་པའྱི་སྒས་ནྱི་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བར་བརོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སེ་དེས་

ན་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འོང་ངོ་། །མཆོག་འཛིན་རྒྱུ་རྣམས་དག་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། ཞེས་པའྱི་

དོན་འདྱིར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། གང་དུ་འཁོར་བ་འཕེལ་བ་ཉམས་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར་

པ་དེ་ནྱི་རོ་རེའྱི་འདུ་བེད་ཁོ་ནའོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་པར་དེ་བཞྱིན་

དུ་གཞན་དེ་རྣམས་འདུ་བེད་ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ཅེས་པ་ཡང་དངས་མ་ཐག་

པའྱི་རྒྱུད་དེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ས་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་སེ། སོང་པ་

གསུམ་པའྱི་སབས་ཀྱི་གཞན་དེ་ནྱི་ཚོར་བ་ཞེས་སོགས་ལའང་སྦར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ནས་སོང་པ་གསུམ་པ་ནྱི། ཅེས་པ་ནས། མེའྱི་ཁམས་དང་

དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་ཉྱིད་ནྱི་སོང་པ་གསུམ་པའོ། ཞེས་

པའྱི་བར་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ནྱི། རོ་རེ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ལྷན་སྐེས་

དགའ་བའྱི་སང་བ་སྤོ་བར་བེད་པའྱི་ལག་རེས་འཇོག་ནུས་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་གློག་གྱི་

མེ་དང་མཚུངས་ཤྱིང་ལམ་དང་འབས་བུའྱི་བདེན་དོན་ཉྱི་མ་བཅུ་གཉྱིས་དག་གྱི་

གཟྱི་བརྱིད་ཅན་མཆོག་གྱི་གོ་འཕང་བགྲོད་བེད་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལྷོར་ཚེག་དག་

གྱི་རྱི་མོས་མཚོན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁ་ དོལ་སོགས། ཅྱིག །སྤོ་བེད་ནུས་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཁམས་གསུམ་པའྱི་ཞེས་འཆད་པ་ཡང་ཐྱིག་ལེའྱི་བསོད་པའྱི་སབས་སུ་འཇྱིག་རྟེན་

གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ཞེས་པ་དང་ཐབས་ཤེས་སུ་སྦར་བའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ཅུང་ཟད་

ཙམ་བཤད་དུ་རུང་ངོ་། །མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་སུ་བེམ་པོར་གྱུར་པའྱི་མཆོད་

བརོད་ཀྱི་ཡུལ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐོབ་པའྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་དམར་བེམ་

པོའྱི་ཁམས་སུ་མྱི་འཇོག་པ་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི་དེ་ནས་སོང་པ་བཞྱི་པ་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁམས་

དང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པ་རྣམས་ནྱི་སོང་པ་བཞྱི་པའོ། ཞེས་པའྱི་རྒྱུད་

ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་རྱི་བོང་འཛིན་པ་

རང་གྱི་རྩ་བའྱི་གནས་ལས་འཛག་པ་སེ་རྩ་བའྱི་གནས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་སྤྱི་བོར་

ཡང་དག་གནས་ལ། དེ་ཉྱིད་ལམ་གྱིས་མྱི་འགྱུར་བར་བས་པ་ནྱི་བདུད་རྩྱི་སེ་འཆྱི་

བ་སེལ་ཞྱིང་སེ་སེལ་བའྱི་སྒོ་ནས་སོ། །ཐྱིག་ལེ་མྱི་འགྱུར་བ་དེས་སོང་ཉྱིད་རྟོགས་པ་

ཡྱིས་སྲྱིད་པའྱི་འཇྱིགས་པ་འཇོམས་པར་བེད་པ་བང་དུ་ཐྱིག་ལེའྱི་གཟུགས་ཀྱི་རྱི་

མོས་མཚོན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྱི་དེ་ནས་སོང་པ་ལྔ་པ་ནུབ་ཏུ་ཐོད་པའྱི་རྱི་མོས་མཚོན་པ་ཅེས་པ་ནས། 

དེས་ན་འདྱིར་མ་"དཀྲོལ
1
་ལོ་ཞེས་པའྱི་བར་ཏེ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་མདོར་བསྡུས་

གོང་མར་པདྨ་དཀར་པོ་ཉྱིད་ཀྱིས་དོན་བསྡུས་པའྱི་སྔ་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་གསུངས་

པ་དེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༦བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༤བ༣ན།  དཀྲྟོལ    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༢བ༣ན།  བཀྲྟོལ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། འདྱིར་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྱི་གེ་ལྔའོ། ཞེས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་དེ་ནས། ཐྱིག་ལེ་སོང་པ་ཡྱི་གེ་དྲུག །ཅེས་པ་ནྱི་ཝཾ་ཡྱིག་གྱིས་མཚོན་

པའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་སྐུའམ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་འདྱིའྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་འབྱུང་གྱི་དོན་ཕག་

རྒྱ་ནྱི་གཉྱིས་ཏེ། རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་མེད་དོ། །སྔ་མའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་སོང་གཟུགས་ཁམས་གསུམ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར་དང་སྐུ་དེའྱི་རྱིགས་འད་

རྒྱུན་མྱི་འཆད་པས་དུས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་པའོ། །ཕྱི་མའྱི་དབང་དུ་བས་

ནས་སྒྱིབ་གཉྱིས་མ་ལུས་པར་སངས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་ཆོས་སྐུ་སེ་འདྱིའྱི་སྒྱིབ་པ་

འགོག་པ་ནྱི་ཕུང་པོ་དང་ལ་སོགས་པས་དབང་པོའྱི་འགྱུར་བ་སོ་དྲུག་དང་རོ་དྲུག་ལ་

སོགས་པའྱི་ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང་ཁམས་སོ་དྲུག་པོ་དེའྱི་གཞྱི་དུས་ཀྱི་འགྱུར་

བའྱི་ཡེ་ཤེས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཁབ་"བ་དང་དེའྱི་ཁབ་
1
བེད་འཛག་པའྱི་བག་ཆགས་སྤྱི་

ཙམ་པ་དང་སོ་བདུན་ཏེ། འདྱི་རྣམས་སྒྱིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའྱི་སྒྱིབ་པ་མེད་པའྱི་

དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་འབྱུང་དུ་བརོད་དོ། །

གྲུབ་ཆེན་རོ་རེ་དྱིལ་བུ་པས་ཀང་། སྒྱིབ་པ་དང་བལ་ཆོས་སྐུ་འདྱིར། ཞེས་

གསུངས་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ནས་སྒྱིབ་བལ་གྱི་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་ལ་ངོ་བོ་

ཉྱིད་སྐུར་བཤད་པ་ནྱི་འདྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་འཇོག་གོ །གལ་ཏེ་གྲུབ་ཆེན་དེས། འདྱི་

ནྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་སེ། །སོང་ཉྱིད་སྙྱིང་རེ་གཉྱིས་མེད་པ། །མ་ནྱིང་ཞེས་བར་བརོད་པ་

སེ། །ཁ་ཅྱིག་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བར་བརོད། ཅེས་ཐུགས་དང་སྐུ་ཉྱིས་ཚོགས་ངོ་བོ་ཉྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༦བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༣བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༥ན༡ན།  བྱ་དང་དེའྱི་ཁབ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༣ན༡ན།  -བྱ་དང་དེའྱི་ཁབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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སྐུར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་འདྱིར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཐུགས་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུར་བཤད་པ་དང་

ཅྱི་ཞྱིག་འབེལ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དེ་ནྱི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྱི་བརོད་བ་སོན་ཚུལ་གྱི་

ཁད་པར་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། ཁ་ཅྱིག་ཅེས་པ་དཔལ་འདུས་པ་སོགས་ཀྱི་དབང་དུ་མཛད་

ལ་འདུས་པ་དེར་ཐུགས་དང་སྐུ་ཉྱིས་ཚོགས་དང་འདྱིར་ཐུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་

ཆེན་གྱི་ངོས་ནས་གསུངས་པའོ། །རོ་རེ་བཞྱི་པ་དང་ཡྱི་གེ་ལྔ་སེ། ཅེས་པ་ལ་འགྱུར་

མངས་སུ་བཞྱི་པ་རོ་རེ་སེ་ཡྱི་གེ་ལྔའོ་ཞེས་པ་ལྟར་བཤད་དོ། ཞེས་མཁས་པ་ རང་། 

དག་གསུང་སེ། བཞྱི་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་སྐུ་ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་སེ་སོང་

ཆེན་ཡྱིག་ལྔས་མཚོན་པའོ། །ངོ་བོ་ཉྱིད་སྐུ་དང་ཆོས་སྐུ་འདྱི་དག་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་

གཉྱིས་ཏེ་རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་སོང་གཟུགས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་དེས་སྤྲུལ་

པ་རྫུ་འཕྲུལ་ས་ཚོགས་སོན་པར་ཁམས་རགས་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

སྔ་མ་རྩ་བའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་བ་སེ་ཐོགས་མེད་ཡྱིན་ལ། ཕྱི་མ་ནྱི་ཐོགས་བཅས་

ཡྱིན་ཞྱིང་རྫུ་འཕྲུལ་མཐོང་བ་པོ་མ་དག་པའྱི་གདུལ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་དེར་

བཞག་པའོ། །མཁའ་འགྲོ་མ་རོ་རེ་གུར་ལས་ཀང་། བེམ་པོ་མ་ཡྱིན་བདེ་ཆེན་

དང་། །འཇྱིག་རྟེན་འདུལ་ཕྱིར་བེམ་པོ་ང་། །བུད་མེད་སྐེས་པ་མ་ནྱིང་དང་། །འགྲོ་

བ་རྣམས་ལ་ངས་ཁབ་བོ། ཞེས་འབས་དུས་ཀྱི་སྐུའྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་སོན་པའྱི་

སབས་ལས་འབྱུང་ངོ་། །དེའྱི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉྱིས་སྐུ་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འགྲོ་ལ་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉྱིས་ནྱི་ཁམས་རགས་པའྱི་སྐུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུན་ཏེ་འདྱིར་རྫུ་

འཕྲུལ་ས་ཚོགས་སོན་པར་བེད་པ་ཅེས་པ་དང་དོན་གཅྱིག་གོ །ལོངས་སྐུ་ཡང་ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྱི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྱི་བ་བའྱི་ཐབས་སྒ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཡྱིན་པས་གསུང་ལ་ལོངས་སྐུ་ཞེས་བཏགས་པ་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་སོན་པ་པོ་

རྩ་བའྱི་སོང་གཟུགས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཁ་སྦོར་གྱི་ཡན་ལག་གཉྱིས་སུ་ཡོད་

པའོ། །སྔགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། 

ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དང་། གསུང་ལོངས་སྐུར་མང་དུ་བཤད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་སྤྲུལ་པ་

ལ་འདྱིས་སྤྲུལ་པ་དང་འདྱི་སྤྲུལ་པའྱི་བེད་པ་པོ་དང་ལས་གཉྱིས་ཡོད་ལ་བེད་པ་པོའྱི་

སྐུ་འདྱིས་ཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སྤོད་པའྱི་བེད་པ་པོའྱི་ལོངས་སྐུ་དང་བ་བའྱི་

ཐབས་འདྱིས་ལོངས་སྤོད་པའྱི་གསུང་ལ་ལོངས་སྐུར་བཤད་པ་གཉྱིས་ཡོད་པར་

ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་གསུང་ངོ་། །མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་ཆོས་སྐུ་

དབེ་གཞྱིར་བས་ནས་སྐུ་གཞན་རྣམས་འབེད་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་འདུས་བས་

སུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ལ་སྔ་ཕྱི་མང་པོས་འདོད་དེ། དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་གསེས་

ཡྱིན་པས་སོ། །

གཞན་ཡང་དེ་འད་བ་མང་བས་མདོ་སྔགས་སོ་སོའྱི་འཇོག་ཚུལ་མ་འདེས་

པར་བའོ། །ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་དང་སྐུ་གང་རུང་ཡྱིན་པས་ཁབ་བོ་

སྙམ་པ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པས་ཁབ་བོ་སྙམ་ན་

ནྱི་ཆེས་རགས་པ་སེ། གཟུགས་སྐུ་ལ་གཟུགས་ཀྱིས་ཁབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

དོན་བཤད་པ་དེའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དག་ཀང་གཅྱིག་ཅྱིང་ཞེས་པ་ནས། འཇམ་

དཔལ་ཁོད་ལའོ། །འདུད་ཅེས་པ་ནྱི་ཕག་འཚལ་བར་གྱུར་ཅྱིག་པོའྱི་བར་གྱི་དོན་

མདོར་བསྡུས་གོང་མར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེའྱི་རྟེན་གཅྱིག་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མཚན་ཉྱིད་

དོ། ཞེས་པའྱི་གཅྱིག་ནྱི་དགར་བའྱི་ཚིག་གྱིས་ནམ་མཁའྱི་མཚན་ཉྱིད་བདེན་སོང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ལ་བས་པ་དང་རྟེན་གཉྱིས་པ་བྷ་ག་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་ལ་བཤད་ནའང་རུང་

ངོ་། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ནྱི་འབས་བུའྱི་སབས་ཏེ་

འདྱིར་ཡང་དེའྱི་དབང་དུ་མཛད་ལ། དབང་ཕྱུག་གྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ནྱི་གཟུགས་ཕ་བ་

དང་རགས་པ་ཡང་བ་ལ་སོགས་པའོ། །སྔ་མའྱི་དོན་སྐུའྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་བརྒྱད་

ནྱི་ཇྱི་སད་དུ། སྐུ་ཡྱི་དབང་ཕྱུག་གསུང་གྱི་དབང་ཕྱུག་དག །དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཐུགས་

ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་འགྲོ་ཡྱི་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། །ཅྱི་འདོད་བསྐེད་

དང་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅྱིག་དེ་དག་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཡོན་

ཏན་བརྒྱད་དུ་འདོད་དེ་ཆེས་ནོར་བའོ། །ཡང་དེས་རྒྱུད་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ། གཅྱིག་

དང་དུ་མར་སང་བ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་གཉྱིས་ཀང་སོང་པ་ཉྱིད་དུ་རོ་

གཅྱིག་ཅྱིང་དབེར་མེད་པ་སེ་སོང་པ་ཉྱིད་གཅྱིག་དུ་མ་དང་དེ་གཉྱིས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་

ལྡན་གྱི་སོང་པའོ་ཞེས་ལུང་གྱི་ཚིགས་མང་པོ་དང་སྦར་ཏེ་བཤད་ ངེས་དོན་སྙེ་མ། མོད་

ཡྱི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིས་སོ། །

གཉྱིས་པ་རྒྱུད་ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ད་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སོན་པ་

དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་གོ་སའོ། ཞེས་པ་

འཆད་པ་ལ་གསུམ། འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའྱི་རྣམ་གཞག །རྒྱུད་ཇྱི་ལྟར་བསྡུས་

ཤྱིང་སོན་པར་བསོས་ཚུལ། ཤྱིས་པ་བརོད་ཅྱིང་སོན་ལམ་མཛད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྱིས། རྒྱུད་འཆད་པ་"པོའྱི
1
་བསྔགས་པ། ཉན་པ་པོའྱི་སྐོན་ཡོན་བསན་པའོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༨ན༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༥བ༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༦བ༤ན།  པྟོའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༤བ༤ན།  པྟོས



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དང་པོ་ནྱི་གང་ཞྱིག་མྱི་ཡྱི་འཇྱིག་རྟེན་དག་ན་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རྒྱུད་འཆད་པ་པོ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་རྩ་ལྟུང་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིག་བལ་དེ་ནྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བདག་དང་

འད་སེ་འད་ཚུལ་ནྱི་འོག་གྱི་ཕན་གནོད་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིང་དུའོ། །དཔལ་འདུས་པ་ལས་

ཀང་། བང་ཆུབ་རོ་རེ་འད་བར་བལྟ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་གནོད་

པ་བས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་པའྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ནྱི་ངེས་པར་དམལ་

བར་འགྱུར་ཏེ་འདྱི་ལ་ངོ་མཚར་མེད་ལ། དེ་མཉེས་པ་ཡྱིས་བདག་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

ནྱི་མགུ་སེ་རང་ཉྱིད་ལ་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དེ་ལ་ཁོ་བའྱི་མེ་ཡྱིས་ཁོས་པ་ཞེས་པ་ཁོས་པ་

ཆེན་པོ་སེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁོས་པའོ། །བ་མ་མྱིན་པའྱི་བང་སེམས་ཙམ་ལ་

ཁོས་པས་ཀང་བསལ་པ་བརྒྱ་དང་སོང་དུ་བསགས་པའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་

འཇོམས་པར་གསུངས་ལ། སྱིག་བལ་གྱི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ་ཁོས་ན་རོ་རེ་འཆང་

ལ་ཁོས་པར་གསུངས་པས་སྔ་མ་ལས་ཆེས་ཆེར་སྱིག་ལྕྱི་བའྱི་ཕྱིར་གནས་འདྱི་ལ་

གཟབ་པར་བའོ། །སྱིག་བལ་གྱི་འཆད་པ་པོ་དེ་ཉྱིད་སོབ་མའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཐར་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སོང་པ་དང་རོ་མཉམ་པའྱི་འབས་བུ་མཐར་ཐུག་སེར་བས་བུ་

སོབ་མ་རྣམས་དག་གྱི་ཕག་འོས་མཆོད་འོས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གཉྱིས། སྐོན་དང་བཅས་པའྱི་སོབ་མ་བཤད་པ། ཉན་པ་པོའྱི་སྐོན་

ཡོན་སེལ་མར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྱིག་ཅན་གང་ཡྱིན་གང་ཞྱིག་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་

བསལ་པ་དང་ནྱི་སེ་མྱི་གུས་པ་སོགས་ཀྱི་དགག་བ་མེད་པར་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རྒྱུད་

འཆད་པ་པོའྱི་ཞབས་པད་བཟང་པོ་དག་ལ་སྔ་དོ་གུང་ཕྱི་དོའྱི་དུས་གསུམ་དུ་ཕག་མྱི་

བེད་པའོ། །བསབ་བའྱི་གནས་མྱི་ཤེས་པ་གང་ཡྱིན་གང་ཞྱིག་རྣམ་མང་མེ་ཏོག་རྣམས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་ནྱི་སྔ་མ་ལྟ་བུའྱི་དགག་བ་སོགས་མེད་པའྱི་ཚེ་མཎྜལ་མྱི་བེད་པ་

སེ་སྔ་མ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་ཕྱི་མ་བཅས་པ་ཡྱིན་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

སྱིག་ཅན་དང་མྱི་ཤེས་གང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །དབང་ལེར། དབང་མཆོག་ཐོབ་

གང་རོ་རེ་ཡྱི། ཞེས་སོགས་ལ་དང་ངེས་ཀྱི་བཤད་པ་གཉྱིས་མཛད་པའྱི་དང་དོན་དུ་

བཤད་པའྱི་ཚེ་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་ཐུན་མཚམས་གསུམ་དུ་ཕག་

བ་བ་ལ་བཤད་ཀང་འདྱིར་སབས་སོབས་ཀྱིས་རྒྱུད་སོན་པའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་གུས་པར་

བ་དགོས་པའྱི་དོན་ནོ། །མྱུར་དུ་མནར་མེད་འགྲོ་བ་གང་ཡྱིན་གང་ཞྱིག་བདེ་མཉམ་

སེར་བེད་བ་མ་གང་གྱི་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་བསྒོ་བ་བཅག་པ་སོགས་སྐོ་

བར་འོས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་ཐུགས་སུན་ཕྱུང་བ་སྐེད་པར་བེད་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་དབང་བཞྱི་པ་ཐོབ་པ་གང་ཡྱིན་ཐོབ་

པའྱི་རེས་སུ་ཡང་རྩ་ལྟུང་སོགས་ཀྱིས་མ་ཉམས་པ་གང་ཞྱིག་ནྱི་མཆོག་གྱི་བ་མའྱི་

ཞབས་ནྱི་མྱི་སོང་བ་ཉྱིད་དང་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་ལྟ་བུའྱི་སབས་སུ་རང་རང་གྱི་ངོ་

སལ་གྱི་རླུང་གྱི་འཕོ་བ་ཉམས་པ་གང་ཡྱིན་གང་ཞྱིག་དྷཱུ་ཏྱི་རོ་རྐང་གྱི་རྩ་གསུམ་དག་

ལ་གནས་པའྱི་རླུང་ནྱི་མཐའ་ཡས་ཏེ། ལོ་དང་ཟླ་བའྱི་དུས་སུ་བསད་པ་སེ་འགགས་

པར་བས་པའོ། །ཁ་ རང་། ཅྱིག །འདྱིར་མ་ཉམས་གང་ཡྱིན། ཞེས་དགག་སྒ་འདོན་

དགོས་ཏེ། རྒྱ་དཔེར་ཀ་ར་ནཥྚ་ཞེས་པ་ཡོད་པས་སོ། ཞེས་ཟེར་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། 

མ་ཉམས་གང་ཞྱིག་ཅེས་གོང་དུ་བསན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་གོང་

གྱི་མ་ཉམས་པའྱི་དོན་འོག་ནས་འཆད་པའྱི་ཉམས་པའྱི་འགལ་ཟླ་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་འདྱིའྱི་རྒྱ་དཔེ་དང་འགྱུར་འདྱི་ཉྱིད་ལེགས་སོ། །སྲོག་རྩོལ་གྱི་ཡན་ལག་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ཐོབ་པའྱི་དཔའ་བོ་གང་ཡྱིན་གང་ཞྱིག་མཉམ་པ་གཡས་དང་མྱི་ཉམས་པ་གཡོན་

གྱི་ལམ་ལ་རྒྱུ་བའྱི་སྲོག་དང་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་ནྱི་གསོད་པ་སེ་འགོག་པར་བེད་

པའོ། །སྦྱིན་བདག་གང་ཡྱིན་ཞེས་པ་ནས། སྱིག་པས་དངས་པའྱི་སེམས་དང་གཡོ་

སྒྱུ་ཅན། ཞེས་པའྱི་བར་གོ་སའོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་གསུམ། བསྡུས་རྒྱུད་འདྱིར་"རྩ་རྒྱུད་འདྱིར་
1
རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཚང་

བར་བསྡུས་ཚུལ། སོན་པའྱི་ངེས་པ་སོན་ལམ་དང་བཅས་པ། བསྡུས་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་

འཁོར་བཅས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་གནས་སུ་དཔལ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་

ནང་དུ་ནྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྱི་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

བསོར་བའྱི་ཚེ་ཚངས་པ་དང་དབང་པོ་"
2
སོགས་པའྱི་ལྷའྱི་མཆོག་གྱིས་བཏུད་པའྱི་

གདན་ནྱི་ཟླ་ཉྱི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྱི་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དེ་ལ་སངས་

རྒྱས་ལྷ་དང་མྱིའྱི་བ་མ་དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལོ་ཉེ་བར་བཞུགས་པས་ཟླ་བ་བཟང་

པོའྱི་རྩ་རྒྱུད་གསུང་བར་ཞུ་བ་རྟོགས་པ་ན་སེམས་ཅན་དོན་གྱི་སད་དུ་མྱི་ཡྱི་བདག་

པོ་ཟླ་"བཟངས
3
་འཁོར་བཅས་ལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་གསུངས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༨བ༧ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༦བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༧བ༦ན།  ར་རྒྱུད་འདྱིར་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༦ན༡ན།  -ར་རྒྱུད་འདྱིར་

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༩ན༢ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༧ན༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༨ན༢ན།  -ལ་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༦ན༢ན།  +ལ་

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༩ན༣ན།  བཟངས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༧ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་
ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༣༨ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༦ན༤ན།  བཟང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་ད་ལྟ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ་བདག་གྱིས་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་དེ་

རྣམས་ཚང་བར་ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱི་ཉུང་ངུའྱི་བསྡུས་རྒྱུད་འདྱི་ཉྱིད་དུ་བཀོད་དོ་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་

རྟ་ཀེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱིའྱི་རྒྱུད་ནྱི་ཀ་ཕེང་ལྡན་པའྱི་ཨ་འདུས་ཀྱི་དོན་ཏེ་དེ་

ཡང་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་རེས་བསྔགས་ཀྱི་སེབ་སྦོར་

གྱིས་གསུངས་པ་དག་ལས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་བསྡུས་རྒྱུད་འདྱི་ནྱི་འཇམ་དབངས་

གྲགས་པ་བདག་གྱིས་ཕེང་འཛིན་སེབ་སྦོར་"
1
བཅྱིང་བས་བརོད་པར་བས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་པདྨ་དཀར་པོ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པ་ནས། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དྱིན་

ལ་དེ་བཞྱིན་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་པའྱི་བར་གོ་ས་སེ་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་ངེས་

བཟུང་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བསྡུས་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

བསྔགས་པ། ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བརོད་པ། པདྨ་དཀར་པོ་ལ་ངེས་

པ་སྦྱིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཉྱི་མ་ཁོད་དམ་འགྱུར་གཞན་དུ་ཁོད་ཀང་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཉྱི་མ་ཁོད་

དམ་ཚངས་པའྱི་དང་སྲོང་གཞན་རྣམས་ནྱི་རོ་རེ་ཐེག་པ་སོན་པའྱི་མྱི་དབང་དུ་ཕྱི་

མར་གྱུར་པའྱི་སྲྱིད་པར་སྐེའོ། །རྒྱུ་གང་གྱིས་ན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་བསྐེད་རོགས་

ཀྱི་རྣལ་འབོར་གཅྱིག་པུའྱི་མཐུ་ལས་ནྱིའོ། །མཁས་པ་ རང་། དག་དང་སྲོང་ཉྱི་མའྱི་

ཤྱིང་རྟ་ཁོད་དམ་མྱི་ཡྱི་དབང་པོ་འདྱི་དག་ནྱི་ཕྱི་མར་གྱུར་པའྱི་སྲྱིད་པ་སྐེ་བ་སྔ་མའྱི་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༩ན༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༧ན༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༨ན༦ན།  -གྱིས་    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༦ན༦ན།  +གྱིས་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྣལ་འབོར་གཅྱིག་པུ་གོམས་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་ནྱི་ཚངས་

པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ལས་སྐེས་ཤྱིང་སོད་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་བཤད་དེ་འདྱིའྱི་

ལྟར་ན་པདྨ་དཀར་པོའྱི་ལུང་བསན་དངོས་སུ་གསུངས་པས་དེ་ལས་གཞན་བཟང་

པོ་ལ་སོགས་པའྱི་བསྔགས་པ་བརོད་པའྱི་དོན་དུ་བསམས་པ་ལ་འད་ཡང་ཕྱི་མའྱི་

དོན་ད་ལྟ་ལ་བེད་པ་འཐད་པར་དཀའ་ཞྱིང་འགྱུར་སྔ་མ་བེད་ན་དེ་བས་ཀང་འགྲྱིག་

དཀའོ། །ཚངས་པ་ཤཱཀ་སེང་གེའྱི་རྱིགས་འདྱི་ལས་སྐེས་པའྱི་རྱིགས་ལྡན་མྱི་ཡྱི་

བདག་པོ་གྲགས་པ་བདག་ནྱི་ཅེས་པ་ནས། ཆུ་སྐེས་མཚན་མ་ཅན། ཞེས་པའྱི་བར་

གོ་ས་སེ། གོང་རྣམས་སུ་ཡང་མང་དུ་འབྱུང་ལ་དགོས་པ་ནྱི་བསྡུས་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆེན་

དང་བཅས་པའྱི་ཚིག་དོན་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བསྐེད་པའྱི་ཆེད་དུའོ། །ཨུཏྤལ་སོང་བུའྱི་

ཕག་མཚན་འཛིན་པ་མྱི་དབང་གྲགས་པ་ང་ཡྱིས་ནྱི་རང་གྱི་སྲྱིད་པ་མང་འདས་དང་

གཞན་གྱི་སྲྱིད་པ་འཁོར་བ་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཉྱིད་

མ་ནོར་བར་བསན་པ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་ཅེས་རང་གྱི་མཛད་པ་བསྔགས་ཤྱིང་གཞན་ལ་

"འདོམས
1
་པར་མཛད་པའོ། །གཞན་ རང་། དག་ཨུཏྤལ་སོང་བུ་འདམ་ལས་སྐེས་

ཀང་འདམ་གྱིས་མ་གོས་པ་ཡྱིས་ནྱི་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་རང་གཞན་ལ་གནས་

སྲྱིད་པ་སེ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་དོན་ནྱི་ཨུཏྤལ་སོང་བུ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ལྟོས་

ཤྱིག །ཅེས་ཟེར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཉྱི་མས་ཕག་དང་སོན་ལམ་བས་པ། འགལ་རྐེན་གྱི་སྒོ་ནས་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༢༩བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༨༧བ༦ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༣༩ན༡ན།  འདྟོམས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༧ན༡ན།  འདྟོན
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བསོད་པ། ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་སྐབས་སུ་སོང་བ། འཁོར་གྱིས་མཆོག་ཐོབ་པ་དང་དེ་

ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་སོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ཨུཏྤལ་སོང་བུའྱི་ཕག་མཚན་འཛིན་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ་

དེ་ཡྱིས་ནྱི་རང་གཞན་ཅེས་པ་ནས། ཡང་དག་ལམ་ལ་བཞག་པར་མཛད་དོ། ཅེས་

པའྱི་བར་ཏེ་མཛོད་ཅེས་པར་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མཛད་ཅེས་འབྱུང་སེ་དེའྱི་ལྟར་ན་

བཀའ་དྱིན་ཆེ་བའྱི་དོན་དང་འགྱུར་འདྱི་ལྟར་ན་སོན་པའྱི་དོན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ་ཁོད་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཆེས་མང་པོའྱི་གྲངས་

ཀྱིས་རྒན་ཡང་སྐུའྱི་ལང་ཚོ་འགྱུར་བ་མེད་པས་གཞོན་ནུ་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྱི་

སྲས་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་སྐེད་པར་མཛད་པས་ཐོག་མར་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཁོད་བུད་མེད་དང་

སྦོར་ཞྱིང་བང་སེམས་མྱི་འཛག་པའྱི་ཚངས་པར་སྤོད་ལྡན་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་

དག་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་སྐོབ་པས་གཉེན་ཏེ་གཤྱིན་རེ་མཐར་བེད་པས་ན་གཤྱིན་རེའྱི་

དགྲའོ། །ཁོད་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་ཁོ་བས་ཞྱི་ཡང་བདེ་སོང་དབེར་མེད་པའྱི་ཁོ་བོའྱི་རོ་རེ་

བཟང་པོས་འཆྱི་བའྱི་འཇྱིགས་པ་འཕོག་པ་ཁོད་ནྱི་རྟག་ཏུ་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་འཇོམས་

བདུད་ཡྱིན་ལ་ཁོད་ནྱི་སྲྱིད་པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གྲོལ་ཡང་སྲྱིད་པ་འདྱིར་ནྱི་འགྲོ་བ་

ཕལ་པའྱི་རྣམ་པར་སྐེ་བ་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་སྱིན་པའྱི་དོན་དུ་གྲགས་པ་ཁོད་ནྱི་

རབ་ཏུ་འཇུག་པར་མཛད་པས་ན་བསོད་རྱིགས་པའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི་ཚངས་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་བདག་ནྱི་དང་སྲོང་བེ་བ་

ཕག་ཕེད་དང་བཞྱིའྱི་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བཏུད་པར་གྱུར་པ་ཡང་འཇམ་དབངས་
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གྲགས་པ་ཁོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་རྩ་བར་ལྷུང་སེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པ་ཚེ་གཅྱིག་

ལ་སེར་བའྱི་སད་དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་མཐའ་དག་པ་ལ་རབ་ཏུ་

གསལ་བ་སེ་རྒྱས་པར་བས་པ་སེ་མཛད་པ། རྱིགས་ལྡན་རྱིགས་ལ་ཁོད་ནྱི་ཉྱི་མ་

ཡུལ་བེ་བ་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བདག་གྱིས་བཏུད་གྲགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་

པར་གནས་པའྱི་གཙོ་བོ་ཁོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདྨ་དག་ལ་འཇྱིགས་རུང་འཁོར་བས་

འཇྱིགས་པ་བདག་ནྱི་སྐབས་སུ་མཆྱི། ཞེས་བ་སེ་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་སོགས་ལ་དུས་དེར་

འཁོར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་མེད་ཀང་རེས་འཇུག་གྱི་དབང་དུ་མཛད་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྱིས། འཁོར་གྱི་དང་སྲོང་གྱིས་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་

དང་། དེ་ལྟར་སྲྱིད་པ་ཀུན་ལའང་སོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི་ལེ་དང་གྱི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པར། རྒྱལ་པོ་གྲགས་པས་དབོའྱི་

ཟླ་བའྱི་ཉ་ལ་ངེས་པ་བྱིན་ཞྱིང་དེའྱི་ཕྱི་མ་ནག་པའྱི་ཉ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་

པས་དེའྱི་ཕྱི་མ་ས་ག་ཟླ་བ་ལ་དགོངས་པར་མངོན་པས་དེའྱི་ཉ་དེ་ལ་མཚན་མོའྱི་

དུས་ནྱི་འདས་ཤྱིང་ཉྱིན་མོ་རབ་ཏུ་མ་ཞུགས་པ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའྱི་ཐོ་རངས་ནྱི་ཕྱིའྱི་

དུས་དང་གཞན་ལ་ནྱི་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་གྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་འདས་པ་དགའ་བ་བཞྱི་

པའྱི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དུས་ཏེ་དག་ལ་ཅེས་པ་མང་ཚིག་གྱིས་དུས་གཉྱིས་ཀར་བསན་

པར་བ་དགོས་ལ། དུས་གཉྱིས་སུ་ཕེད་དང་བཅས་པའྱི་བེ་བ་བཞྱིའྱི་ཐུབ་པའྱི་སྐེ་བོ་

དང་བཅས་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་ལ་ས་ཚོགས་གཙོ་བོ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པས་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་པས་ཕག་རྒྱའྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའོ། །འདྱིའྱི་ས་གའྱི་ཉ་ནྱི་དམྱིགས་

ཀྱིས་བཀར་ནས་མ་གསུངས་པས་སྔར་ལྟར་དུ་མངོན་ལ་དེ་ལྟར་ན་བྱིན་གྱིས་
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བརླབས་པ་ཡང་དབང་བསྐུར་ཏེ་ལམ་བསྒོམས་པ་ལ་འདོད་དགོས་སོ། །སྤྱིར་འདྱིའྱི་

མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་དང་པོར་རེས་དན་ནས་ཐོབ་ཀང་ཐོབ་པའྱི་དུས་གཉྱིས་ཀྱི་

དབང་གྱིས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་དབང་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་

དང་དང་སྲོང་འདྱི་རྣམས་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་གདུལ་བ་གཙོ་བོ་དག་ཡྱིན་པས་ནམ་ཕེད་

ན་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཐོ་རངས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱིས་སོང་ཉྱིད་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་བ་དགོས་སམ་སྙམ་མོ། །གལ་ཏེ་ཕག་རྒྱའྱི་དངོས་གྲུབ་

ཞེས་གསུངས་པས་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་པ་མྱིན་ནམ་

ཞེས་ན། སྐོན་མེད་དེ། འདྱི་ཐོབ་ན་དེ་ཐོབ་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའྱི་སད་དུ་སྔོན་སོན་ལམ་བཏབ་པ་

གྲུབ་པའྱི་གྲགས་པ་བདག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་རོ་རེ་འཛག་པའྱི་དྱི་མ་མེད་པའྱི་མྱི་འགྱུར་

བའྱི་བདེ་ཆེན་ནྱི་མཐའ་དག་རང་གྱི་ས་སེ་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་བཞྱིན་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་རྒྱུད་བསན་པ་དང་བསྡུས་པའྱི་མཐུ་ལས་སེམས་ཅན་ཉྱིད་རྣམ་དག་གྱི་རྣམ་

གསུམ་འདོད་པ་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྲྱིད་པ་དག་ལ་ཐུགས་རོ་རེ་གནས་

ཤྱིང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བ་སེ་འགྱུར་གཞན་མང་པོ་དང་མཐུན་

པར་བཤད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་པ་པོ་ཡྱིས་མཆོག་གྱི་ཐུགས། 

ཞེས་པ་ནས། འགྲེལ་བཤད་བས་ནས་གཞན་གྱི་གནས་སུ་བགྲོད་པར་བའོ་འཇྱིག་

རྟེན་གཉེན། ཅེས་པའྱི་བར་ཕལ་ཆེར་གོ་ས་ལ། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྡུས་རྒྱུད་ལ་བ་

དགོས་ཤྱིང་འཇམ་དབངས་གྲགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་བསྡུས་ཀང་དེའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་རྱིང་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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ལ་གླེགས་བམ་དུ་བཀོད་པ་མེད་པའམ། ཡང་མ་ཚང་མེད་པ་ཞེས་ཐོར་བུ་ཐོར་བུར་

ཡྱི་གེར་བྱིས་པའྱི་དོན་དུ་མངོན་ནོ། །གཞན་གྱི་གནས་སུ་བགྲོད་པར་བའོ་ཞེས་པ་

མཁའ་སྤོད་ཆེན་པོའམ། དང་པོ་ལ་གང་ནས་འོངས་པ་དེ་ཉྱིད་དུ་བགྲོད་པར་བའོ་

ཞེས་ རང་། ཟེར་ཡང་ཞྱིང་དེར་སྐུ་མྱི་སང་བར་མཛད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་བསམ་

གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །རང་གྱི་འདོད་པ་འགྲེལ་བཤད་བས་

ནས་ཞེས་པ་ནྱི་རྒྱུད་དོན་མ་ནོར་བར་འགྲེལ་པ་རང་གྱི་བཞེད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་

པའྱི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཤྱིས་པ་བརོད་ཅྱིང་སོན་ལམ་མཛད་པ་ལ་གཉྱིས། སངས་རྒྱས་ལ་

སོགས་པའྱི་ཤྱིས་པ་བརོད་པ་དང་། རྒྱུད་བསན་པའྱི་དགེ་བ་བསྔོ་བའོ། །དང་པོ་

ནྱི། གང་དག་སེང་ས་བའྱི་འཇྱིག་རྟེན་དག་ན་འཇྱིག་པར་བ་རྒྱུ་བདུད་ཀྱི་ཕོགས་སུ་

གནས་པའྱི་ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་རྣམས་ཡོད་ལ་དེ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇྱིག་པ་སེ་འདུལ་

བར་བེད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ས་སེང་མྱི་ཡྱི་འཇྱིག་རྟེན་དག་ན་

ཕོགས་དང་ཅེས་པ་ནས། མྱི་ཤེས་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་ནས་སྐོང་བར་བེད་གྱུར་ཅྱིག ། 

གཉྱིས་པ་ནྱི་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ནྱི་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཚིག་ཤྱིན་

ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཡང་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་རྒྱས་པའྱི་དོན་མ་ལུས་པ་ཚང་ལ། དེ་ཡང་རོ་

རེ་ཐབས་དང་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ལྷག་པའྱི་ལྷ་སེ་བརོད་བ་མཆོག་ཡྱིན་ལ་དེ་

གཉྱིས་ཀང་རྱིས་ཆད་པ་མྱིན་པར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་སྦོར་བ་

སེ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཀང་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་བདག་པོའྱི་

མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བའྱི་རོ་རེ་དག་གྱི་སྒོ་ནས་བརོད་ལ། དེ་ཉྱིད་ནྱི་དགའ་བ་དང་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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གསུམ་གྱི་ཆ་བཅོ་ལྔ་རོགས་པའྱི་རེས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པའོ། །བདེ་ཆེན་དེ་འཁོར་

དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་མཐའ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའྱི་སད་དུ་རྒྱལ་

བའྱི་བདག་པོས་རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་གྲགས་པ་བདག་གྱིས་ཀང་ནྱི་བསྡུས་

རྒྱུད་དུ་བསན་པ་གང་ལས་བྱུང་བའྱི་བསོད་ནམས་དེ་ཡྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

འགྱུར་མེད་མཆོག་གྱི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིང་བདེ་བ་དེ་མ་ཐོབ་པའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་དེ་

ལ་འདུད་གྱུར་ཅྱིག ། 

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དུས་ཀྱི་ཅེས་པ་ནས། ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའྱི་

རྣམ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་བཞྱི་པའྱི་

བཤད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ལེའུའྱི་འགྲེལ་བཤད་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་རོགས་སོ།།  །།

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་སྡུད་པ་པོ་དང་རྒྱས་

འགྲེལ་མཛད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱས་འགྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་བརོད་དེ་དགེ་བ་

བསྔོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་ལུང་བསན། ཅེས་པ་ནས། མྱི་ཡྱི་

བདག་པོ་གྲགས་པ་དག་གྱི་སྲས་པོ་བདག་ཡྱིན་ནོ། ཞེས་པའྱི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་

ས་ལ། སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་པ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་

བའྱི་ལམ་ལ་བཀོད་པ་དང་། དབང་ལེར་ཟླ་བ་བཟང་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཡང་དཀྱིལ་

འཁོར་དུ་གཞུག་པར་མཛད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གཞུག་པ་སྔོན་

དུ་འགྲོ་བའྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའྱི་དབང་བསྐུར་བ་



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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དག་བྱིན་པ་སེ། ལེ་དང་གྱི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པར། རྱིགས་ལྡན་གྲགས་པས་ཉྱི་

མའྱི་ཤྱིང་རྟ་སོགས་ལ་ཇྱི་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་འཆད་པ་ན་འགྲེལ་ཆེན་ལས། འདྱིར་

བདག་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་འདྱིར་

གཞུག་པར་བ་ཞྱིང་ཁེད་རྣམས་ལ་འཇྱིག་རྟེན་དང་འཇྱིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྱི་དབང་

སྦྱིན་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དྱིང་སང་གྱི་ཁ་ རང་དོལ་སོགས། ཅྱིག་མཆོག་དབང་

ཙམ་བསྐུར་བས་རྒྱུད་དང་བསྐེད་རོགས་ཡོངས་རོགས་ཉན་"པའྱི
1
་དབང་གྱི་གོ་ཆོད་

པར་འདོད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱིར་ཆེས་འཁྲུལ་ལོ། །མདའྱི་ལེའུ་ནྱི་ལེའུ་ལྔའོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་རྒྱུད་"ཀྱི
2
་རྒྱས་འགྲེལ་བེད་

པར་ལུང་བསན་"པས
3
་འགྲེལ་པ་བེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ཡྱིད་ཅན་ནམ། རབ་

ཏུ་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡྱིད་ཅན་དཔལ་ལྡན་གྲགས་པས་

བསྐུལ་བས་པད་དཀར་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དག་ལ་འགྲེལ་པ་བས་

པས་དཔལ་ལྡན་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཡང་གསལ་བར་ནུས་པ་མཐའ་དྲུག་གྱི་འཆྱིང་

བས་བཅྱིངས་པ་རོ་རེའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་བཙལ་བས་ངེས་པ་རེད་པའྱི་ཚོལ་བར་བེད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༡བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༠བ༤ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༤༡བ༦ན།  པའྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༠༩བ༦ན།  པས

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༤༢ན༡ན།  ཀྱྱི    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༠ན༡ན།  ཀྱྱིས

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༡བ༤ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༠བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༤༢ན༡ན།  པས    ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༠ན༡ན།  པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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པ་པོ་ནྱི་པད་དཀར་"སེ
1
་དེ་ཡྱིས་འགྲེལ་བཤད་བས་ནས་བྱིན་པ་དག་ལས་བསོད་

ནམས་ཚད་མེད་པས་ཡངས་ཤྱིང་ཟག་པ་མེད་པས་ཤྱིན་ཏུ་དཀར་བ་གང་ཞྱིག་ཐོབ་

གྱུར་པ་དེ་ཡྱིས་འཇྱིག་རྟེན་མཐའ་དག་རོ་རེ་ཅན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ལམ་ཐོབ་ནས་

འབས་བུ་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག་"ཤྱིག
2
་པའོ། །

གསུམ་པ་ལེའུའྱི་མཚན་བསན་པ་ནྱི། དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་ལས་འབྱུང་བ་དང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུའྱི་རྣམ་པར་

བཤད་པ་སེ་ལྔ་པའོ། ། 

བཞྱི་པ་མཇུག་གྱི་དོན་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་དང་འགྲེལ་པའྱི་མཚན་བསན་པ་དང་། 

ལོ་པཎ་གང་གྱིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་དང་། འགྲེལ་པའྱི་

མཚན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མཆོག་གྱི་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བ་བའྱི་གོ་སའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ་རོགས་སོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་འགྲེལ་བཤད་

རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྱིས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འོད་ཅེས་

བ་བའྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་

བ་རོགས་སོ། །

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༡བ༥ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༢ན༣ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༡༠ན༣ན།  སེ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༡ན༡ན།  ཏེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༡བ༦ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༡ན༢ན།  ཤྱིག    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༢ན༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༠ན༤ན།  ཅྱིག



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གཉྱིས་པ་ནྱི། ཁ་ཆེའྱི་པཎྜྱི་ཏ་ཆེན་པོ་སོ་མ་ནཱ་ཐ་སེ་ཟླ་བ་མགོན་པོ་དང་། བོད་

ཀྱི་ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནས། ཚུལ་ཁྱིམས་དར་"གྱིས
1
་དོན་གྱི་ཆ་ལ་དཔད་ཅྱིང་

ལེགས་པར་བསྐུལ་ཏེ། བལ་པོ་པཎྜྱི་ཏ་མ་དྷེ་ན་བྷ་ཏ་ལ་སོགས་པ་བསེན་པའྱི་མཐུ་

ལས། ལེགས་པར་སྦར་བའྱི་སད་ཀྱི་བར་སྤོད་པའྱི་བསན་བཅོས་རྱིག་པའྱི་ལོཙྪ་བ་

དགེ་སོང་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའྱི་རོ་རེའྱི་མཁེན་རབ་ལ་འགྲན་པར་བཟོད་པ་

ཤོང་སོན་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་ས་སྐའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར། ཡུལ་

དབུས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་གཉྱིས་ལ་གཏུགས་ཤྱིང་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་

པའོ།། །། 

དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་འགྲེལ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་ཟབ། །རྒྱ་ཁོན་ནམ་མཁའྱི་ཚད་

ལས་རྣམ་པར་བརྒལ། །སྐྲ་རྩེའྱི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ལས་ཆེས་ཕ་བ། །དེ་དོན་རྟོགས་པར་

འདོད་པས་ངལ་བརྒྱ་བསེན། །རྒྱུད་དོན་གཏྱིང་མཐས་རབ་འཇྱིགས་ཙཱ་ཏ་ཀ །འདབ་

གཤོག་འདར་བས་དྱི་མེད་འོད་གཞུང་མཚོར། །ལྷུང་བར་གྱུར་པའང་དམ་པའྱི་འགྲོས་

བཟང་དུ། །རྱིག་ནས་ཚུལ་དེར་སྤོ་བ་ཅྱི་ཡང་འཛིན། །ཉལ་འགྲོ་སྱི་ཏའྱི་ལྷོ་ཕོགས་

འཛིན་མའྱི་ལྟོ། །ཟླ་བཟང་གཉྱིས་པའྱི་མངལ་ཁུར་གྱིས་མཛེས་ཞེས། །དཀྱིལ་འཁོར་

བདག་པོས་ལུང་བསན་དེ་ཉྱིད་ནྱི། །ལེགས་བཤད་གསར་པའྱི་མཛེས་སྡུག་འདྱི་ཉྱིད་

དོ། །སྔོན་དང་རེས་དང་མངོན་དུ་གྱུར་པར་ཡང་། །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་ཆེས་ཆེར་

དཀོན་པ་ཡྱི། །ལེགས་བཤད་འདྱི་ནྱི་རང་མཚུངས་གྲོགས་མེད་པས། །སྨྲ་བོ་ཉྱིད་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༢ན༢ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༢བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༡༠བ༢ན།  གྱིས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༡ན༦ན།  རྒྱས་ཀྱྱིས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽

  1230  

ཀྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་སྐོ་བ་འཛིན། །རྒྱུད་རྒྱལ་དགའ་མའྱི་འོ་མ་འཛིན། །ལེགས་བཤད་

གསར་པའྱི་སེན་རེས་ལ། །ཆགས་པས་རང་གྱི་སོད་གཡོགས་ནྱི། །སེལ་བའྱི་འདུ་

བེད་ཁོ་ནས་བེལ། །གང་ཡང་པད་དཀར་འཛིན་དང་བདག །རྡུལ་དང་རྡུལ་བརྩེགས་

མཚུངས་པ་ཡང་། །ཀུན་མཁེན་སྲང་ལ་ལེགས་བཤད་གཉྱིས། །གཞལ་ཚེ་ལྕྱི་དང་

ཡང་མ་གྱུར། །མ་ལ་ཡ་གྲོང་གདོང་གྱིས་མཛེས་པས་མངོན་པར་ཁེངས་པའྱི་པད་

དཀར་ཆུ་གཏེར་མཁའ་ཡྱི་མེ་ལོང་ཕམ་བེད་གང་གྱི་ཕང་བ་ལས། །རྱིགས་ལྡན་ཕྱིན་

ཡྱིག་ཆུ་ཡྱི་ཁུར་གྱིས་ཅྱི་ཡང་ནོན་པའྱི་ཕོ་ཉ་འདྱི་སྤྲུལ་འདྱི་ཡྱིས་རང་ལུས་ཟེགས་མ་

ཕོགས་མཐར་སྤོས་པ་ཡྱི། །མཆོད་ཡོན་བརྒྱ་ཡྱིས་བོ་བཟང་རབ་ཡངས་ཀུན་ཕན་

འཛིན་མ་སྱིམ་ལྡན་མཐུ་སོབས་བཀའ་ལས་མ་འགོངས་རྣམ་དཔོད་དཔྱིད་ཀྱི་བཞྱིན་

རས་ནྱི། །ལེགས་བཤད་གསར་པའྱི་མཚོ་སྐེས་གེ་སར་སོ་ཕེང་རབ་རྒོད་སྤྱིན་གྱི་

ང་རོས་རྒྱལ་རྣམས་མཐའ་དག་རང་གྱི་གསུང་དུ་བསྙེམས་པ་འཛིན། །གཉྱིས་འཐུང་

"ཚེ
1
་འདྱིའྱི་འགྲམ་པའྱི་ཆང་དང་ནྱི། །ཁ་ཡྱི་དབུགས་དོད་འབར་བས་སོབས་རྒྱས་

པའྱི། །རྒྱུད་འགྲེལ་བུང་བ་ཁ་བའྱི་དུས་འདྱིར་ཡང་། །ལེགས་བཤད་དར་དྱིར་སྲྱིད་

རྩེའྱི་བར་དུ་སྒོག །དངོས་ཀུན་ངང་ཚུལ་འབྱི་བེད་པ། །འདྱི་ཡྱི་རྩྱིས་ཐུར་ལ་ཆགས་

པའྱི། །ཀུན་མཁེན་མཐེབ་སོར་བསོལ་བ་འདྱིས། །འདབ་བཟང་"ཆུ
2
་སྒོས་སྐེངས་པ་

འཛིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཕག་གྱི་གནས། །བཀའ་དང་ངོ་མཚར་འཕགས་ཆེན་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༢བ༢ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༡ན༤ན།  ཚེ    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢ན༣ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༣ན༦ན།  ཆེ

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༢བ༣ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢ན༤ན།  ཆུ    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༤༣བ༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༡ན༥ན།  མཆུ



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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རྣམས། །སྤན་ཡངས་རྱི་མོར་བྱིས་གྱུར་པ། །འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་སལ་བས་རེད། །བདེ་

གཤེགས་ཆོས་ཀྱི་ཁྱི་སན་ལ། །དེ་དག་དགེས་བཞྱིན་དབང་བསྐུར་ཞྱིང་། །རྒྱལ་སྲས་

མཛེས་མའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི། །གླུ་དབངས་བེ་བས་མངོན་པར་བསྔགས། །གང་ཞྱིག་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པའྱི་འཆྱི་མེད་ཀྱི། །ཟླ་མེད་མདུན་ས་མཆོག་འདྱི་བསེན་པ་ན། །རྒྱལ་

བས་བསྔགས་པའྱི་རྱིན་ཆེན་ཅོད་པན་ནྱི། །འཛིན་བེད་དམ་པ་ཏོག་དཀར་མཚུངས་

པར་འགྱུར། །འགྲེལ་བཤད་མཛད་པ་སྨྲ་བའྱི་ཟླ་བ་དེས། །རྒྱུད་འགྲེལ་པད་ཚལ་

རྒོད་པའྱི་ཉྱིན་མོར་བེད། །མྱུར་བ་མྱུར་བར་འབྱུང་བ་འདྱི་དགོངས་ནས། །རང་གྱི་

འོད་དཀར་འཕལ་དུ་བཏང་སྙོམས་མཛད། །"དྱིང
1
་སང་སྐེ་བོ་སལ་དམན་ཕག་དོག་

ཅན། །དམུས་ལོང་བུང་བ་གླེན་པ་འདྱི་དག་ལ། །ཀུན་མཁེན་པད་མོའྱི་རེས་མཐུན་

བེ་བས་ཀང་། །ལེགས་བཤད་སྦང་རྩྱིའྱི་དགའ་སོན་སྦྱིན་ནུས་མྱིན། །སྨྲ་དང་བཀག་

དང་བསམ་དཀའ་བས། །རྱིག་བེད་གསང་ཚིག་དང་མཚུངས་"ཞེས
2
། །མཁས་

རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་འདོར་ན། །དེ་ནྱི་བདག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཟོད། །འདྱིར་འབད་

ཚུལ་ལ་བདག་གྱིས་ནོངས་པ་གང་། །རྒྱུད་དོན་འབེད་ལ་འཁྲུལ་མེད་སྤན་མངའ་

བ། །འཕགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་པར་བཟོད་པའྱི་གནས། །ལྷག་མ་རང་རྒྱུད་

"བསྲེག
3
་ལ་ཅྱི་བར་ཡོད། །དུས་འཁོར་སྨྲ་བའྱི་དབང་པོ་བདེ་འབྱུང་གྱི །གཙུག་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༢བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༡༡བ༢ན།  དྱིང    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་
ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢བ༡ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༣བ༤ན།  དེང

2 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༢བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༣བ༦ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༡༡བ༣ན།  ཞེས    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢བ༢ན།  སྟོ

3 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༢བ༧ན།  བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༤ན༡ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། 
ཞང་ཞུང་། ༣༡༡བ༤ན།  བསེག    སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢བ༣ན།  སེག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ག༽
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"གྱིས
1
་གུས་བསེན་ཐུབ་བསན་ཟླ་བ་ནྱི། །གསར་དུ་བཞད་པས་ས་གསུམ་མཐའ་

དག་གྱི །ཡྱིད་ཀྱི་མུན་པ་ཅྱིག་ཆར་ཞྱི་གྱུར་ཅྱིག །སྐེ་དང་སྐེ་བར་རོ་འཛིན་ལེགས་

བཤད་གཏམ། །འདྱི་ལས་གཞན་པ་སྨྲ་བར་མྱི་བེད་ཅྱིང་། །ཡྱིད་ཀང་བདེ་བ་ཆེ་ལས་

ཕྱི་རོལ་ཏུ། །སད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་གཡེང་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག །

བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱས་འགྲེལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་

འོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་སང་བར་བེད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་

བ་འདྱི་ནྱི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོས་དབང་གྱི་ལེའུའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ཕྱིན་ཆད་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་མཛད་འཕོར་ལུས་པ་ཁ་བསང་བར་བ་

བ་དང་སོམ་བརྩོན་སེ་སོད་འཛིན་པ་དག་གྱིས་ཀང་ཉེ་བར་བསྐུལ་བའྱི་དོན་དུ་རང་

དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའྱི་དོན་རྱིགས་ཚུལ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་ལམ་

ནས་དངས་ཏེ་སྨྲ་བ་ལ་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་དཔལ་ཐོབ་པ། དཔལ་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་དབང་མདོར་བསན་པ་དང་། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་དང་། རྒྱུད་

ཕྱི་མ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་འགྲེལ་པ་གསུམ་དང་། མཚན་བརོད་འགྲེལ་

ལུགས་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་ཕོགས་འདྱིར་འགྱུར་རོ་ཅོག་དང་། རང་གཞན་

གྱི་ལྟ་བའྱི་འདོད་པ་མདོར་བསན་པ་དང་། དཔལ་དོན་དམ་བསྙེན་པ་དང་། གཞན་

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་གཞུང་ཉུང་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་དང་། དབང་གྱི་རབ་བེད་

རྩ་འགྲེལ་དང་། རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པའྱི་དབང་མདོར་བསན་གྱི་འགྲེལ་པ་དང་། ཨ་ཙ་ལ་

1 མ་ཕྱི། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༢༣༣ན༡ན།  སྐུ། ༼ཐ༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༡༩༢བ༤ན།  ཞྟོལ། ༼ང༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་
ཞུང་། ༣༡༡བ༤ན།  གྱིས    བླ། ༼ག༽ ཡེ་ཤེས་ལེའུ། ཞང་ཞུང་། ༣༤༤ན༡ན།  གྱི



ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་བཤད། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ།
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གརྦྷའྱི་བཤད་སྦར་དང་། ཨ་བྷྱའྱི་དུས་འཁོར་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དང་། ཤ་ཝ་རྱི་

དང་། དུས་ཞབས་པ་དང་། ས་དྷཱུ་བུ་ཏ་དང་། བྱི་བྷཱུ་ཏྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་

པ་དང་གཞུང་ཕན་ཚེགས་རྣམས་དང་། བོད་ཀྱི་རྭ་འབོ་གྱི་ཅོ་ཤོང་དཔང་རོང་པ་དང་། 

བུ་དོལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་སོ་སོ་དང་། བཤད་པ་དང་མན་ངག་དང་རྩྱིས་

ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་སྦང་ཞྱིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ལ། 

ཁད་པར་དུ་ཡང་ལུགས་འདྱི་ལ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་དཀྱིལ་འཁོར་

གྱི་བདག་པོས་མངོན་སུམ་དུ་ལུང་བསན་པ་རེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་

གྲགས་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་གསུང་ལས་བྱུང་བའྱི་བཤད་པ་དང་། དཀའ་བའྱི་གནས་

དང་། ཞལ་གྱི་མན་ངག་འཛིན་པ་རེ་བཙུན་དམ་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའྱི་

སྤན་སྔར་ལུགས་འདྱི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཐོས་ཤྱིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་པ། 

ཞང་ཞུང་པ་ཆོས་དབང་གྲགས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་སེང་གེ་

མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། ལོ་ཉྱིས་སོང་སུམ་བརྒྱ་ཉེར་བདུན་ལོན་པ། རབ་བྱུང་

གྱི་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའྱི་ཉའྱི་ཉྱིན་པར་བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའྱི་ས་མཚམས་ནགས་ཤོད་

ཆོས་གླྱིང་ཞེས་བ་བའྱི་དགོན་པར་མཇུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྦར་བའོ།།  །།

འདྱིའྱི་མ་ཕྱི་ཧྲུལ་སྐོན་གྱིས་ཨང་རྟགས་དང་། ཕོགས་སྔའྱི་མཚན་ལ་འཁྲུལ་

སྐོན་བྱུང་ཚེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔད་པར་མཛོད་ཅྱིག།  །།

སྭ་སྱི། ཕན་བདེའྱི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྱི་ལོན། །རབ་རྒྱས་འགྲོ་

ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྱིར་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆེར། །ཆོས་

སྦྱིན་འཛད་མེད་དལ་འགྲོའྱི་རྒྱུན་འདྱི་སེལ། །ཤུབྷ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྱི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའྱི་རྱིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་
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