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རིན་ཆེན་དང་། འདུལ་འཛིན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལས་ཀང་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་མང་

དུ་གསན། དེ་ནས་སར་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་དྲུང་ནས་ཟླ་བ་བཅུའི་རིང་ལ་ཉིན་མོར་ལམ་

རིམ་དང་དབུ་མ། མངོན་པ་དང་ཚད་མ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང། གསང་འདུས་དུས་འཁོར་

སོགས་བ་མེད་ཀི་དབང་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་རེས་གནང་སོགས་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་

འགེལ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་གི་ཞིབ་བཤད་མཛད་པ་དང་། མཚན་མོར་བསྐེད་རོགས་ཀི་དཀའ་

གནད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་ལ་མཛུབ་ཁིད་མཛད་པ་གསན། དེ་ལྟར་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་

སྤྱི་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཞིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ནང་

ཐུགས་ཀི་སྲས་གཅིག་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་

གགས་པ་བྱུང་། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་མཛད་ཅིང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞི་

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

འད་བའི་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ཞལ་གཟིགས་པ་ཐེངས་ལྔར་བྱུང་ཞིང་། གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་བ་

ཡང་ཡང་མཛད། དེ་དུས་ཀི་གཟིགས་སང་མི་འད་བ་རྣམས་ཞལ་ཐང་གི་རྣམ་པར་བྲིས་པ་ལ་རེ་

གཟིགས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གགས་པ་བྱུང་།

གཙང་ལ་ཕེབས་ནས་ཉང་སྟོད་ལྕང་རའི་གདན་ས་མཛད་པས་འཕིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་བྱུང་

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

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

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

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

ཕོགས་སུ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད། རི་བོ་མདངས་ཆེན་

དུ་བོན་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་སོབ་མ་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་དུ་མའི་

བཀའ་ཁིད་དང་། གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ་རྩོམ་

པར་མཛད།

རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེས་རེ་བ་མའི་གསེར་ཁིར་ཕེབས་དགོས་ཀི་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར་

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

དགའ་ལྡན་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་ནས་རེའི་རིང་ལུགས་ལ་མ་རོགས་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པའི་

དི་མ་མཐའ་དག་བསལ་ཞིང་། བསམ་བཞིན་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་མཐའ་རིགས་ཚུལ་ཟབ་

མོས་ཚར་བཅད་དེ་རེའི་བཞེད་སྲོལ་མཐའ་དག་གསེར་སྦང་བཙོ་མ་བཞིན་དུ་དི་མ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཟི་འོད་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་སྤོ་བར་མཛད། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ར་

དགུང་ལོ་ང་བཞི་པར་(ཕི་ལོ་༡༤༣༨)དགའ་ལྡན་དུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན།

སོབ་མ་ལ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་བཞི་པ་ཞ་ལུ་པ་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ལྔ་པ་བོ་གོས་ཆོས་

སྐོང་། དྲུག་པ་བ་སོ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ། སྤྱན་སྔ་བ་བོ་གོས་རྒྱལ་མཚན། 

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

གསུང་རྩོམ་ལ། ཕར་ཕིན་རོགས་དཀའི་སང་བ་དང་། འདུལ་བ་ཐུབ་བསྟན་བི་དོར། ཚད་

མའི་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། དབུ་མ་སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད། གསང་བ་འདུས་

པའི་བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། དུས་འཁོར་འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་ཀི་འགེལ་པ་ཊིཀ་ཆེན་

དེ་ཉིད་སང་བ་རྩོམ་འཕོ་ཅན་(འདིའི་འཕོ་སྐོང་དུ་ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པས་མཛད་པ་དང་བོ་

གོས་ཆོས་སྐོང་གིས་མཛད་པ་གཉིས་ཀང་གསུང་འབུམ་ཁོད་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཡོད།)སོགས་

པོད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།

༢༠༢༢།༠༢།༠༢ལ།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དིན་ལས། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤྱི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གླེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤྱོད་ཀི་དབང་གིས་རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་རྩ་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརྩོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་རྩ་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རྩོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྩོམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

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

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རྩོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འད་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།
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ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ལས་བྲེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་

སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རྩོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་”འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འད་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་“འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བྲིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་

གཞི་ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། 

སྐུ་འབུམ། བ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། 

མཐའ་མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 
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ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བྲིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བྲང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



 1 

༄༅། །རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའི་

རྣམ་བཤད་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟི། ལྷག་བསམ་རྒྱ་ཆེན་སྤིན་གི་ཁུར་ལས་བསོད་ནམས་ཆུ་བོ་

ཡུམ་དུ་བབས་པས་བྲན་གྱུར་པ། །ཡེ་ཤེས་མྱུ་གུས་མཐའ་དག་རྒྱལ་པའི་བདེ་བ་མ་

ལུས་ཡལ་ག་སྟོང་གིས་མངོན་པར་བྲིས། །ཁོད་ཀི་གགས་པའི་མེ་ཏོག་ལྟར་དཀར་

ལྦུ་བའི་ཕེང་འཛིན་ཆུ་གཏེར་སྐ་རགས་གཡོ་བ་ཡི། །ས་ཆེན་ཕིན་ལས་དི་བཞོན་

གིས་ཁབ་འཇམ་དབངས་དཔག་བསམ་ལོན་པའི་དབང་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག དེ་ལྟར་

མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་བཤད་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ། མདོའི་གོ་རིམས་ཇི་ལྟ་བའི་དབང་དུ་

བས་ན། རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ན་ཡང༌། གོང་དུ་ཇི་

སྐད་བཤད་པ་ལྟར་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཐོག་མར་བཤད་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ། མདོའི་

གི་རིམས་ཇི་ལྟ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་བཤད་

པར་བ་བ་ཡིན་ན་ཡང༌། གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཐོག་

མར་བཤད་ཟིན་ནས། ད་ནི་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་བཤད་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་ཚད་མ་མདོའི་གཞན་དོན་གི་ལེའུའི་བརོད་བ་ནི། རང་གིས་གོང་དུ་ཇི་

སྐད་བཤད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་
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གི་གཏན་ལ་དབབ་བའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་ན། དེའི་འོག་ཏུ་གདུལ་

བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་དངོས་སུ་

གཅོད་པའི་ཡན་ལག །སྒྲུབ་ངག་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་འགོག་

པའི་ཡན་ལག་སུན་འབིན་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་ཡང་སུན་འབིན་གི་

རྣམ་པར་བཞག་པ། མདོ་ལས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། ཚང་མ་རྣམ་པར་ངེས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་དང༌། འདིར་ཡང་

གཞན་གི་ལོག་པར་རོག་པ་སུན་འབིན་པའི་རིགས་པ་དང༌། གཞན་གིས་རང་ཉིད་ལ་

བཀོད་པའི་སུན་འབིན་རྣམས་སྐོན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གཞུང་གི་སྐབས་ཕལ་ཆེ་

བར་བཤད་པ་དག་ལས་ཀང་རོགས་པར་ནུས་པའི་ཕིར། འདིར་གཞན་དོན་ལེའུའི་

སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ངག་བསྟན་ཟིན་པ་ན། སུན་འབིན་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟོན་པའི་

མདོའི་ཚིག་རྣམ་པར་འགེལ་པའི་གཞུང་ལོགས་སུ་རྩོམ་པ་མ་མཛད་ཅིང༌། དེའི་ཕིར་

སྒྲུབ་ངག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་རྩ་ཚིག་རྣམ་པར་འགེལ་བར་བེད་པ་

ལེའུ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་

པ་ན། རོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་རང་བཞིན་དང༌། དེའི་བརོད་བ་བསྒྲུབ་བ་དང༌། གཏན་

ཚིགས་རྣམས་སྟོན་པར་བེད་པའི་མདོའི་གཞུང་ཚན་གསུམ་དུ་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་རྣམ་

པར་འགེལ་པར་བེད་པའི་ལེའུ་འདིའི་དོན་ཡང་གསུམ་པོ་དེར་འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བས་ན། 

འདིར། གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་བཤད་པ་ལ། རོད་བེད་ངག་གི་རང་

བཞིན་བཤད་པ་དང༌། བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་གཉིས། 
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དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། གཞནདོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་མཐོང་

དོན་རབ་གསལ་བེད། ཅེས་གསུངས་པའི་འདི་ཉིད་ཀིས་གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་

པའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལས་བཏུས་

སུ་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ཉིད། སར་ཡང་སྐབས་འདིར་བཟློས་ཏེ་སྨྲ་བར་མི་བེད་ཀི། ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པ་དང༌། 

དོན་ཞེས་པ་དང༌། གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གསུམ་གི་རྣམ་བཅད་དང་ཡོངས་

གཅོད་ཀི་དགོས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྒོ་ནས་མདོ་ཚིག་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་འགེལ་

བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང༌། རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་

པ་དང༌། དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང༌། གསལ་བེད་སོས་པའི་དགོས་པ་

བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། སྔ་རྒོལ་རང་གིས་མ་མཐོང་བའི་རགས་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡིན་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པ་བསྟན་པ་དང༌། སྔ་རྒོལ་རང་

གིས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གི་རགས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་བརོད་པར་བེད་པ་གཞན་དོན་

རེས་དཔག་གོ་ཞེས་སོས་པས་ཆོག་མོད། རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། སེར་སྐ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། 

རྒོལ་བ་རང་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་གི། ཕི་རྒོལ་གཞན་ལ་

བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་ཐབས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དེ་རྒོལ་
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བ་བདག་གི་ཚད་མས་མཐོང་བ་མིན་ཡང་ཕི་རྒོལ་གཞན་དག་གིས་མཐོང་བ་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གངས་ཅན་པས། སངས་རྒྱས་པ་ལ། 

བོ་བདེ་ཆོས་ཅན། སེམས་མེད་དེ། སྐེ་འཇིགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པ་ན། རགས་སྐེ་འཇིག་ཅན་དེ་བོ་བདེ་ལ་གངས་ཅན་

རང་གི་ཚད་མས་མ་མཐོང་ཡང༌། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པར་ཕི་རྒོལ་སངས་

རྒྱས་པའི་ལུང་ལས་མཐོང་བའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་

སེམས་པར་བེད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་རགས་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་སང་

བའི་ཕིར་དུ་བདག་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྔ་རྒོལ་རང་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕི་རྒོལ་གི་ལུང་ལས་བཤད་པ་

ཙམ་གི་རགས་སྒྲུབ་བེད་དུམི་རུང་བར་བསྟན་པ་དངོས་དང༌། རང་གི་ཐལ་འགྱུར་ལ་

མཚུངས་པ་སྦང་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་

གྲུབ་པས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། རགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་

པ་མ་གྲུབ་པས་སྐེ་འཇིག་ཅན་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་བསྟན་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་དུ་

གྲུབ་པས། སྐེ་འཇིག་ཅན་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་

པ་དགག བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གངས་ཅན་རང་ལུགས་ལ་གྲུབ་”པའི1་

1 མ་ཕི།༼ཐ༽ ༣བ༡ན།    པའ   བ།༼ཏ༽ ༣བ༥ན།   ཞོལ།༼ད༽ ༣ན༦ན།    པའི   * པའི 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྒྲུབ་བེད་བརོད་རིགས་པར་བསྟན། རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་

དུ་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། །དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་རེས་སུ་དཔག་པའི་

གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་ཚིག་གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་རིགས་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ལོག་ལ་དཔོད་པ་ན་ཡང༌། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་མ་

དག་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་ལུང་ཡོངས་སུ་

”ལེན1་དགོས་པའི་ཕིར། དེས་ན། ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

དེར་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་མཇུག་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་

རུང་བའི་ཕིར། འདི་ནི་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོའི་བཤད་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་

ན་གཞུང་འདི་ཉིད་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཚུལ་

སྦིར་སྟོན་པ་ཡིན་ཞིང༌། གཞུང་འོག་མ་དག་ནི། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐེ་

འཇིག་ཅན་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པ་ལ། སངས་རྒྱས་

པའི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བར་བེ་བྲག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །

རྒྱན་མཁན་པོ་ནི། འདི་ལྟར་འཆད་དེ། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པ་ནི། དངོས་

པོའི་སྟོབས་ཞུགས་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ། བོ་བདེ་སྐེ་

འཇིག་ཅན་དུ་བརོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཚིག་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་

པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དོན་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་མ་དག་དངོས་

པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བརགས་པའི་ལུང་ནི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་

1 མ་ཕི། ༣བ༣ན།    ལན   བ། ༤ན༡ན།   ཞོལ། ༣བ༢ན།    * ལེན 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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པའི་སྐབས་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡོངས་སུ་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། དེས་ན། སངས་

རྒྱས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་གྲུབ་ན། སྐོན་འདི་ལྟར་ཡོད་དེ། 

བོ་བདེ་སེམས་མེད་དེར་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀིས་རེས་དཔག་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེར་གངས་ཅན་རང་གི་ཚིག་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། འདོད་ན་སྐེ་འཇིག་ཅན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་འགལ། བོ་བདེ་

སེམས་ཡོད་ཡིན་པ་དེར་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེ་དཔག་གནོད་བེད་དུ་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ”དེར1་སངས་རྒྱས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། སྐེ་འཇིག་ཅན་དེ་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པ་འགལ། ཞེས་འཆད་ཅིང༌། 

དེ་ལྟར་ན། གཞུང་འདི་དང༌། ལུང་ལ་གནོད་ཕིར་ཞེས་སོགས་རིགས་པ་རྣམ་གངས་

པར་བཤད་པར་བའོ། །སྐེ་འཇིག་ཅན་གི་རགས་ཀིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་

དེའི་ཚེ། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་བརོད་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེ་ནི། བོ་བདེ་

སྐེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ། བོ་བདེ་སེམས་ཡོད་

དུ་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་བེད་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་གཞན་བོ་

བདེ་སེམས་མེད་ལ་ནི་སྐེ་འཇིག་ཅན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བས་

ན། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེས་གྲུབ་པའི་རགས་སྐེ་འཇིག་ཅན་དང༌། རགས་དེས་

གྲུབ་པའི་བོ་བདེ་སེམས་མེད་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་

ཏེ། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེ། སངས་རྒྱས་པའི་

ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པའི་རྒོལ་བ་ངེད་ཀི་ངོར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཡང༌། ཚད་མར་

ཁས་བངས་པ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཚད་མར་གྲུབ་པས། དེའི་ཕིར། ལུང་

1 མ་ཕི། ༤ན༢ན།    དར   བ། ༤བ༢ན།   ཞོལ། ༤ན༢ན།    དེར   * དེར 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཞེ་ན། སངས་

རྒྱས་པས་ལུང་དེ་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། དེའི་

ངོ་བོར་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རམ། ལུང་དེ་ཉིད་སྦིར་

སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ངོར་བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་

ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་གང་གི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་གང་ཡིན་ཏེ་སངས་རྒྱས་པས་དེའི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་ལུང་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཊིཀ་བེད་གཞན་དག་གལ་ཏེ། ལུང་དེ་སངས་

རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་པ་ལས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པ་གང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

འབྲེལ་བའི་ལུང་གང་ཡིན་ཞེས་འཆད་མོད། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་

སངས་རྒྱས་པ་ལུས་དང༌གིབ་མའི་ཚུལ་དུ་ལྡན་པར་རྒོལ་བ་སུ་ཡང་ཁས་ལེན་པ་

དཀའ་ཞིང༌། གཞུང་ལ་ལེགས་པར་འབོར་པ་མ་མཐོང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སངས་རྒྱས་པས་

ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་གྱུར་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དེ་དང་འགལ་བ་བོ་བདེ་སེམས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་

པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ལས་

བཤད་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། བོ་བདེ་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་

པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལུང་དེའི་དོན་ལས་གཞན་པ་ཁས་ལེན་
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ན། ལུང་དེ་ཁས་ལེན་པ་འདོར་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་གི་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་ཡན་

ལག་མིན་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། ལུང་འདོར་བའི་དུས་གསུམ་སྟེ། 

ལུང་དེའི་དོན་སུན་འབིན་པ་ལ་རྣ་བ་གཏོད་པའི་དུས་དང༌། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་

མཐོང་བའི་དུས་དང༌། ལུང་དོན་ལ་འགལ་བ་ཁས་ལེན་པའི་དུས་སོ། །དེ་དག་ལས་

དང་པོའི་ཚེ་མ་དོར་ཡང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཚེ་ངེས་པར་འདོར་དགོས་ཤིང༌། སངས་

རྒྱས་པའི་ངོར། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཡང༌། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་

འདོར་བའི་དུས་གསུམ་པོ་ཚང་བར་གངས་ཅན་ཁོད་རང་གིས་ཀང་ཁས་ལེན་དགོས་

སོ། །དེའི་ཕིར་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་གིས་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་མི་རིགས་སོ། ཞེས་པ་ཉིད་གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་འདོར་བའི་དུས་དང་པོ་ཚང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

ལུང་ལ་གནོད་ཕིར་ཞེས་སོགས་དང༌། གཉིས་པ་ཚང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར། 

ཚད་མས་ཞེས་སོགས་དང༌། གསུམ་པ་ཚང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པར། དེ་དང་

འགལ་བ་ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གངས་ཅན་རང་ལུགས་ལ་གྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་བེད་བརོད་རིགས་པར་བསྟན་པ་ནི། གངས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གིས་

བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་

ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་མ་བརོད་དེ། །བརོད་རིགས་པར་ཐལ། ཁོད་

དེའི་ངོར་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རགས་ཡང་དག་གིས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་རྒོལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་རང་གི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་རོགས་ལ། ལུང་
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དེ་ཁེད་ཚད་མར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་མ་བརོད་དོ་ཞེ་ན། ལུང་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ན། དེའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་གངས་ཅན་ཁོད་རང་གིས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་

རོགས་པར་མི་འཐད་ཅིང༌། སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་ན། རིགས་པ་གང་གིས་ལུང་དེ་

ཚད་མར་འཛིན་པའི་རིགས་པ་”དེ་ནི། 1སངས་རྒྱས་པ་ལ་བརོད་པར་རིགས་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་པ་འདིས་ཀང་རིགས་པས་གྲུབ་པར་མཐོང་བའི་དོན་ནི་ཅིས་མི་འཛིན་

ཏེ་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་ནི། རྣལ་འབོར་

མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པ་ཡིན་ལ། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དེ་ནི། རྣལ་འབོར་པ་ཁོ་

ནས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་པས། གཞན་ལ་མ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔར་ནི་སོ་སོ་

སྐེ་བོ་ཐ་མལ་པར་གྱུར་པ་ལས་ཕིས་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་གང་དག་

གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དང༌། ཐ་མལ་ལས་

འདས་པའི་དབང་པོ་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་དག་འགའ་ཞིག་ལ་བསྟན་པ་ན། ཐབས་

དེའི་དོན་བེད་པའི་ནུས་པ་ཤེས་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་

དེ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་གངས་ཅན་པ་འདིས་ཀང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཐབས་གང་གིས་བོ་

བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འབྱུང་བའི་ཐབས་དེ་སྟོན་

པར་རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང༌། དེའི་ཐབས་ནི་སྟོན་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལྟར། བོ་བདེ་སེམས་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དང༌། དེ་ཉིད་ཐབས་

གང་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དཔོད་པ་བས་ཀང་

དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། བོ་བདེ་སེམས་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་

1 མ་ཕི། ༥ན༤ན།    དེན།   བ། ༦ན༤ན།   ཞོལ། ༥བ༢ན།    དེ་ནི་   * དེ་ནི།  
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མངོན་སུམ་དེ་ཐབས་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ཅན་ཡིན་པས། མངོན་

སུམ་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྤྱིའི་སྒོ་ནས་ཀང་ཚང་མའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཞུང་འདི་གཞན་དག་གིས་ནོར་བ་ཁོ་ནར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་ན་ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐེས་བུའི་བསམ་པའི་དབང་ཙམ་གིས་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་དེ་ཉིད་དང༌། དེ་ཉིད་མིན་པར་འཇོག་ནུས་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གིས་

ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། འདོད་ན་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་པར། དེར་སང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐེས་

བུའི་འདོད་པ་ཙམ་གི་དབང་གིས་དེ་དག་ཏུ་འཇོག་ནུས་པ་གང་ཞིག འདོད་པ་དེ་ནི་

དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ལ་བརེན་པ་མིན་པར་རང་དགར་འཇུག་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་ཅིང་ཡོད་བ་

ལྟར་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་

དོན་ལ་མེད་པ་ཕི་རྒོལ་གི་ལུང་ཙམ་ལས་ཤེས་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་

མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པས་སྐེ་འཇིག་ཅན་བོ་བདེ་སེམས་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་དོན་ལ་ཡོད་

ཀང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དངོས་དང༌”། འབྲེལ1་བ་མེད་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་

རོགས་པ་ནི། རོགས་པ་མེད་པ་དང་མཚུངས་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་

མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དངོས་ལ་འབྲེལ་བའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

1 མ་ཕི། ༥བ༧ན།    བྲེལ་པ   བ། ༧ན༣།   ཞོལ། ༦ན༦ན།    ། འབྲེལ་བ   * ། འབྲེལ 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ནའང་རང་བཞིན་དང་ནི་འབྲས་བུའམ། སང་བ་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉིད། མ་དམིགས་

པའི་རགས་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་ཀི་དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དངོས་དང་འབྲེལ་བའི་རགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་དོ། །དེ་བས་ན་སྐེ་འཇིག་

ཅན་ཡང་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པ་གང་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་མི་འཐད་

དོ། །དེས་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་དེ་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་པའི་རགས་

གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་གངས་ཅན་རང་ལའང་ཅིའི་ཕིར་མ་གྲུབ་སྟེ། གངས་ཅན་

རང་ཡང་སྐེ་འཇིག་ཅན་བོ་བདེ་ལ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་རིགས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་

ཚིག་གོ གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་ལ་མི་གནས་ན། སངས་རྒྱས་པ་

གཞན་གིས་ཀང་རགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ལས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་

པར་མི་རིགས་པས། སྐེ་འཇིག་ཅན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་སྔ་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་ཅིང༌། 

ཕི་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་མི་འཐད་ཅེས་བ་བའོ། །ཁ་ཅིག་

རང་ལ་ཅིའི་ཕིར་མ་གྲུབ་ཅེས་པ་རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་དེ་རང་ལ་ཅིའི་ཕིར་མ་

གྲུབ་ཅེས་པ་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། གངས་ཅན་ནི་སྐེས་བུ་གཅིག་པུ་ཤེས་པ་ཡིན་

ཞིང༌། གཞན་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་མེད་བེམས་པོར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་

གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་གཞན་སྟོང་ངེས་པའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

བེམས་རིགས་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་སྨྲ་བ་དང་འདའོ། །སྐེས་བུ་དེ་ནི་རག་པར་

འདོད་པ་ཡིན་པས། སྐེ་འཇིག་ཅན་གི་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆོས་

ལ་འབྲེལ་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་གི། མེད་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གཉིས་པ་རང་གི་ཐལ་འགྱུར་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་གཞན་གི་ཁས་

བངས་རགས་སུ་མི་རུང་ན། ”བེ1་བྲག་པས་སྤྱི་ཆ་མེད་གཅིག་ཉིད། གསལ་བ་དུ་མ་

ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པའི་ཚེ། ཁེད་དང་སྔོན་

གི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་སོགས་ཀིས་གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་

ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བེ་བྲག་པས་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ། བ་ལང་གི་

སྤྱི་རག་དངོས་ཆོས་ཅན། ཆ་བཅས་སུ་ཐལ། གསལ་བ་རས་ཐ་དད་དུ་མ་ལ་དུས་

གཅིག་ཏུ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ཞེས་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་གཞན་

གིས་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། གངས་ཅན་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་

དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་ཁས་བངས་རགས་སུ་མི་རུང་བར་བཤད་པ་མི་འགལ་

ཏེ། གངས་ཅན་གིས་རགས་དེ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་ཕིར་རང་

རྒྱུད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ་ཐལ་བ་དེ་ནི་བེ་བྲག་པ་གཞན་གིས་བརགས་པའི་ཁས་

བངས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིས་མི་འདོད་པའི་ཆོས་ཐལ་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མི་འདོད་པའི་ཆོས་དེ་ལྟར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བ་ལང་གི་སྤྱི་

དེ་གཅིག་ཆ་བཅས་སུ་མེད་ན་གཞན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བ་ཡིན་

པའང་དགག་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆ་བཅས་སུ་མེད་ན་གསལ་བ་དུ་མ་དང་

འབྲེལ་བ་དགག་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ཆ་བཅས་ཀི་བདག་གཅིག་པའི་ཁབ་བ་ཡིན་པའི་

ཚུལ་གིས་དེ་གཉིས་འབྲེལ་བའི་ཕིར། སྐབས་འདིར་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སུ། དཔེར་ན། 

དུ་མ་ལ་ཡོད་པའི་གཅིག་པུ་དེ་ནི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་ཅན་གཞན་དང་ལྡན་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་དང༌། དུས་དང༌། གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་ངེས་པའི་གསལ་བ་

1 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གཅིག་དང་འདེས་པས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ནི་

ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་དང་ལྡན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དེ་ཡང་དུ་མ་ལ་ཡོད་པའི་གཅིག་པུ་ནི་ཞེས་པས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་བསྟན་ལ། 

ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་ཅན་གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་བསྟན་ཅིང༌། ཡུལ་དང་ཞེས་སོགས་ཀིས་རགས་བསྟན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཞེས་

སོགས་ཀིས་ལྡོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་རྣམ་ངེས་སུ། རང་

རྒྱུད་དངོས་སུ་སོས་ནས་ཐལ་འགྱུར་ཤུས་ལ་འཕངས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་རང་རྒྱུད་

ཀི་མཐའ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་དང༌། རང་རྒྱུད་གཉིས་བཤད་པ་ནི། ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་ཐལ་འགྱུར་དང༌། ཐེ་ཚོམ་

བསལ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ངེས་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར་དུ་རང་རྒྱུད་གསུངས་པའམ། ཡང་

ན་རང་རྒྱུད་ནི་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་ལྡོག་

ཁབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །གཞན་དག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་

དང་རང་རྒྱུད་ཕྲུགས་གཅིག་པུ་འདིའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་བེ་བྲག་པ་དང་སངས་

རྒྱས་པ་གཉིས་ཀའི་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འདོད་པ་རག་དངོས་སོགས་

ཀིས་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་བ་ལང་གི་སྤྱི་ཙམ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ནི་མི་འཐད་དེ། འདི་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་དེའི་གསལ་བར་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པར་ཐལ་

ཟེར་རམ། དུ་མ་དང་བཅས་པར་ཐལ་ཞེས་ཟེར། །

དང་པོ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་སུའང༌། ཆ་བཅས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 14  

འགོད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བ་ལང་གི་

སྤྱི་ཙམ་ནི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བ་ལང་གི་སྤྱི་དེ་ཉིད་ཀི་

བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལ་རེས་སུ་སོང་བའི་ཆ་དང༌། ནག་སྒུར་ལ་རེས་སུ་སོང་བའི་ཆ་

གཉིས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཐལ་འགྱུར་གི་གསལ་བར་དུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཞེས་པ་ཙམ་འགོད་ཅིང༌། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་སུ་ཡང་དུ་མ་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ཙམ་འགོད་པས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་རང་རྒྱུད་འགོད་པའི་ཚེ། བ་ལང་གི་

སྤྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་སྟེ། དུ་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

འགོད་དམ། དེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་མེད་གཅིག་མ་

ཡིན་ཏེ། དུ་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། བ་གླང་གི་སྤྱི་ནི། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཐལ་རང་གཉིས་ཀའི་ཁབ་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆ་ཡོད་

མེད་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན། ཆ་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་བཅས་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་ནས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་སྨྲ་བ་སྨོན་པའི་ཟློས་གར་མ་

བེད་ཅིག གཞན་ཡང༌། ཤེས་བ་དུ་མ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན། བ་ལང་གི་སྤྱི་དུ་མ་

མ་ཡིན་པའང་ཉམས་ཤིང༌། མིན་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་

དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར། ལན་མེད་དོ། །དེ་བས་ན། བ་ལང་གི་སྤྱི་ཙམ་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་འདོད་པ་ནི། རྣམ་པར་མ་བརགས་པའི་བབ་ཅོལ་ཡིན་ནོ། །ཡང་

ཁ་ཅིག་བ་གླང་གི་སྤྱི་རག་དངོས་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས། དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཆོས་ཅན་དུ་གང་

འཛིན་ཡང་སའི། དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར་

ཞེས་བཀོད་ཕིན་ཆད་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པ་གསལ་བར་

བས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དེ་ལ་དུ་མ་ཡོད་ན། ཆོས་དེ་དུ་

མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཆོས་དེར་རང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འབྲེལ་ན། ཆོས་དེ་དུ་

མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁོད་ལ་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བས་མཚོན་ཏེ། 

ཇི་སྲིད་ལྕེའི་དབང་པོའི་ནུས་པ་མ་ཉམས་ཀི་བར་དུ་བརོད་ཀང་འདིའི་གནོད་བེད་

ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན། བ་གླང་གི་སྤྱི་རག་དངོས་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ན། རགས་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་

པའི་ཉེས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རགས་འདིའི་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པས་ཉེས་

པ་ཅིར་འགྱུར་སོས་ཤིག དེ་ལྟར་ན་རགས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། ཚུལ་འདི་ནི་བོ་གོས་ཀི་འཇུག་པ་བ་ལང་རྒན་པོའི་གཅོད་བེད་ལྟར་ཤིན་ཏུ་

རྩིང་བས། བ་ལང་གི་སྤྱི་རག་དངོས་གཞི་མ་གྲུབ་ན། བ་ལང་གི་སྤྱི་རག་དངོས་ཆ་དུ་

མས་སྟོང་པ་ཡང་གཞི་མ་གྲུབ་དགོས་སོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་རགས་ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ་པའི་ཉེས་པས་སྐྲག་པ་སྟེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་གཞི་མ་གྲུབ་ན། མོ་གཤམ་གི་

བུའི་སྔོ་བསངས་དང་བྲལ་བ་གཞི་གྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་དུ། བ་གླང་གི་སྤྱི་རག་དངོས་

གཞི་མ་གྲུབ་ན། བ་གླང་གི་སྤྱི་རག་དངོས་ཆ་དུ་མས་སྟོང་པ་ཡིན་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

དགོས་ཏེ། ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་ན་གཞི་གྲུབ་དགོས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་
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རོ། །དེས་ན་རགས་འདིའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་ཀང༌། རགས་འདི་ཉིད་

ཀི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་ཚུལ་ལ་སེམས་རེངས་

པར་གིས་ཤིག དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་ན། དམ་

བཅའ་ཚད་མས་བསལ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར། རགས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་ན། རང་རྒྱུད་རགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན། རང་རྒྱུད་རགས་ཀི་

ལྡོག་ཁབ་མི་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་ཞེ་ན། གཞན་དོན་རེས་

དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ནི། ཚད་མས་མ་གྲུབ་

བཞིན་དུ། སྒ་དང་རོག་པ་ཙམ་གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དག་རགས་

ཡང་དག་ཉིད་མ་ཡིན་པས། དེ་ལྟ་བུའི་རགས་རོད་པར་བེད་པའི་ངག་གཞན་དོན་

རེས་དཔག་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་མས་གྲུབ་པའི་

རགས་ཀི་དོན་ལས་བསྒྲུབ་བའི་དོན་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པར་སྒ་རོག་གིས་བཏགས་ནས་བཞག་པ་ཙམ་གིས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནི། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་རོག་པ་དང་ལུང་ཙམ་གིས་བཏགས་

པ་དག་ནི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་ཡིན་ཏེ། རོག་པ་དང་ལུང་

དག་ནི་རང་བེད་པ་པོའི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་དག་
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གི་འདོད་པ་ནི་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་འཇུག་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་གསལ་བེད་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་གཞན་དོན་

རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་སོས་ཞེ་ན། རིགས་

པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རང་གཞན་གི་རོག་གེ་བ་སྔ་མ་དག་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་

རགས་དག་ཀང་སྒྲུབ་ངག་གིས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་ན། སྒ་ནི་མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་

ཅེས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བརོད་པའི་སྒོ་ནས། ངག་ལྷག་ཆད་ཀི་སྐོན་དང་

བཅས་པ་སྨྲ་བར་བེད་ལ། གང་གི་ཚེ། སྔ་རྒོལ་རང་གིས་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་གི་

དོན་རོད་པར་བེད་པའི་ངག་ཅེས་པ་ཙམ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

བཀོད་ན། དེའི་ཚེ་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ལྟ་བུ་དག་ཀང་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་ཡིན་པ་མཚན་ཉིད་དེས་མ་བཅད་དམ་སྙམ་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལྟ་

བུའི་དོགས་པ་བསལ་བར་བ་བའི་ཕིར། གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་སོས་སོ། །

གཞན་དག་ན་རེ། གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་ནི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ལྟ་བུ་སྒ་

སྐོན་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་དག་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་

སེལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པའི་

ལོག་རོག་གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་སེལ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སྒ་རག་འཛིན་

གི་ལོག་རོག་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་སེལ་ནུས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། 

ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་སོགས་འགོག་པའི་རིགས་པ་འོག་ནས་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན་
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གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་ལོག་རོག་སེལ་བ་མ་ཡིན་གི། གསལ་

བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་མ་སོས་པ་རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་བརོད་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཀོད་ན། སོབ་དཔོན་གིས་བཀོད་པའི་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་ཀང་གཞན་དག་གིས་འདོད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་

སྒྲུབ་ངག་ལ་ཁབ་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཀང་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཏུ་འདོད་དགོས་

པར་གྱུར་རོ། །སྙམ་པའི་དོགས་པ་སྐེ་བ་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་སྐེ་བའི་གནས་མེད་པས་དེའི་

ཕིར་དོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྐེ་བ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་གསལ་བེད་ཅེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་

ཡིན་ནོ། །

བསྒྲུབ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གི་ལོག་རོག་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

སྐབས་སུ་ཡང་ལོག་རོག་སེལ་བའི་ཚུལ་འདིས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བའི། གཞན་དུ་

ན་ཚིག་ཙམ་གིས་ལོག་རོག་ཐམས་ཅད་སེལ་ནུས་པའི་ཕིར། ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན། ལོག་རོག་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་

ཟུར་དག་གི་དགོས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པ་ན་ཡང༌། ཚིག་དེ་དག་གི་རྣམ་

བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་དངོས་བསྟན་པ་དང༌། དགོས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་བཤད་པའི་སྐབས་གཉིས་གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང༌། གཞན་ལ་

བསྟན་པར་བ་ཉིད་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་

པའི་དགོས་པ་དངོས་བསྟན་ནས། ཡོངས་བརགས་ཡོངས་སུ་ལེན་པའི་ཕིར། ཞེས་

སོགས་ཀི་དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་འཆད་པ་དང༌། དོན་སོས་དེ་ནི་ཞེས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གིས་དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པའི་དགོས་པ་དངོས་བཤད་

ནས། དོན་ལས་དོན་ནི་གྲུབ་ཕིར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀིས་དགོས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་འཆད་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་གི་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཡན་

ལག་ལྷག་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ནི། རང་ཉིད་གང་ལ་བསྒྲུབ་བར་སོང་བའི་རྒོལ་བའི་

ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། དེ་བརོད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་

”མི1་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །མཐུན་དཔེ་དངོས་སུ་སོས་ཀང་དེའི་སྟེང་དུ་རགས་ཆོས་ཀི་

འབྲེལ་བ་མ་བསྟན་པས་ཁབ་པ་བརོད་པ་མ་ཚང་ལ། ཉེར་སོད་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་

དང་ཟློས་ཤིང་མཇུག་སྡུད་དམ་བཅའ་བརོད་པ་དང་ཟློས་པའི་ཕིར། ངག་ཆད་ལྷག་

གི་སྐོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང༌། སྐོན་གཞན་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་ངག་གི་

སྐོན་ཡིན་པར་རོགས་ས་ཞིང༌། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་དག་གིས་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་ཡང་ནུས་པའི་ཕིར། ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ། དེ་དག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཟུར་

དུ་མ་གསུངས་ཤིང་རྣམ་འགེལ་དུ་ཡང་མ་གསུངས་ལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་

ཡན་ལག་ཡིན་པ་ཉིད་དོགས་པའི་གནས་ཆེ་བས་དེ་ཉིད་འགོག་པའི་དབང་དུ་བས་

ཏེ། ཚད་མ་མདོར། འོན་ཏེ། རོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་གཞན་གི་དོན་རེས་

སུ་དཔག་པ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་སྟོན་པར་དམ་བཅའ་བ་བཀོད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ལ་དི་བར་བའོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི། དེ་ལ་དཔག་བ་བསྟན་པ་

ནི། གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད། ཡན་ལག་རྣམས་ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་

1 མ་ཕི། ༩བ༡ན།    མ   བ། ༡༡བ༥ན།   ཞོལ། ༡༠བ༥ན།    མི   * མི 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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བ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཉིད་ལས་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་གི་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ནི་དེས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་ཀི་དོན་

འགེལ་པ་ལ། དོན་གིས་དོན་རོགས་ཕིར་དོན་ལ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་

མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དགག ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ན་གཞན་གི་དམ་བཅའི་མཚན་

ཉིད་ལ་སྐོན་འབྱུང་ཞིང༌། སྐོན་དེ་རང་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་མཚུངས་པར་

བསྟན། འགེལ་བེད་གཞན་གི་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་འགོག་

པའི་རྩོད་ལན་འབྲེལ་མེད་དུ་བསྟན་པ་དང་བཞི། 

དང་པོ་ནི། གཞུང་འདི་དག་གི་བསྡུས་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཚིག་

དང་རགས་ཚིག་གཉིས་ཀའང་ཚིག་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་

མ་ཡིན་ཞིང༌། འོན་ཀང་ཚིག་དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐེ་མི་སྐེའི་ཁད་

པར་ཡོད་དེ། ཕོགས་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་

གང་གི་སྒོ་ནས་ཀང་མི་སྐེ་ཞིང༌། རགས་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་ལ་དན་པ་དངོས་སུ་སྐེས་པའི་སྒོ་ནས་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་

པ་བསྐེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་

ཞིང༌། རགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འཐད་དོ། ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་གཞུང་གི་དོན་

བཤད་པར་བ་སྟེ། སྒ་མི་རག་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཕོགས་ཚིག་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིག་རང་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་

པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཀི་དོན་

གིས་སྒ་མི་རག་པའི་དོན་རོགས་པར་བེད་དགོས་ཤིང༌། ཚིག་དེ་དག་ཀང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚིག་དེ་དག་རང་ཉིད་ལས་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཚིག་རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་མི་རུང་ན། སོབ་དཔོན་

ཕོགས་ཀི་གླང་པོས། སྒ་བྱུང་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། ཕོགས་ཀི་ཚིག་དེ་རང་གི་བརོད་བར་གྱུར་པའི་ཕོགས་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀང༌། རང་སྨྲ་བ་པོའི་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་སྟོན་ཅིང་དཔོག་

པར་བེད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀི་རགས་ལས་

ཚིག་དེའི་བརོད་བ་རོགས་པའི་བོ་ལ་སྒ་བྱུང་གི་རེས་དཔག་ཅེས་མི་ཟེར་གི། ཚིག་དེ་

ཉིད་ཀི་རགས་ལས་སྨྲ་བ་པོའི་རྒྱུད་ལ་བརོད་འདོད་ཡོད་པར་རགས་པའི་བོ་ལྟ་བུ་ལ་

སྒ་བྱུང་གི་རེས་དཔག་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཕོགས་

ཚིག་དང་རགས་ཚིག་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་ཀང༌། 

བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ཕོགས་

ཆོག་གིས་དངོས་བརྒྱུད་གང་གི་སྒོ་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་མི་ནུས་

ཤིང༌། རགས་ཚིག་གིས་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །རགས་དེ་དག་རིམ་པ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཕོགས་ཚིག་དེ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒ་མི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན་ཏེ། ཁོད་ལས་སྒ་མི་རག་པ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཐེ་ཚོམ་དག་སྐེའི་ངེས་པ་དངོས་སུ་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། བརྒྱུད་པ་ཡིས་

ཀང༌། སྒ་མི་རག་པ་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། སྐབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གི་

ངོར་སྔར་མ་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་སྒ་མི་རག་པ་ཙམ་བརོད་པའི་ཚིག་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིག་ཀི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའི་

ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ལ་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ཀང་བརྒྱུད་ནས་

སྒ་མི་རག་པ་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་

བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་སྟོན་བེད་ཀི་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཏན་ཚིགས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་དོན་ལ། རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། 

ལུང་འགལ་སོང་བའི་གཞུང་དུ་འཆད་ཅིང༌། བོད་ཀི་ཊིཀ་བེད་མཐའ་དག་ཀང་དེའི་

རེས་སུ་འབྲང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན། བཤད་པའི་ཚུལ་འདི་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་ཀི་གླང་པོས། ཕོགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབ་བ་དག བརོད་པ་ལས་གཞན་

སང་བར་བ། ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་དག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞེད་པ་

མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་གིས། དེ་ལ་དཔག་བ་བསྟན་པ་ནི། 

གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད་ཅེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕོགས་ཚིག་དེས་

བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕོགས་དེ་ནི་བརོད་པར་བཤད་

པས། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཅིང༌། དེའི་ཕིར། ཕོགས་

ཚིག་སྒྲུབ་དག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་བཞེད་པར་གྲུབ་བོ། །ཡང་ན། ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་

འཆད་དེ། གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་མདོའི་ཚིག་གང་གིས་བསྟན་

ཞེ་ན། དེ་ལ་དཔག་བ་བསྟན་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད། །ཡན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ལག་རྣམས་ལས་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་

གིས་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བའི་ཕིར་རོ། །

འོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དེས་སྒྲུབ་པར་བེད་

དོ། ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སྔར་བཤད་ཀི་རིགས་

པ་རྣམས་མདོ་དང་སྦོར་བའི་གཞུང་ཚིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང༌། གཏན་ཚིགས་དོན་

གི་ཡུལ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་པ་ནི། གང་དང་སྦོར་བའི་མདོའི་ཚིག་ས་སོས་པ་ཡིན་ལ། 

མདོ་དེ་ཡིས། དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག སྐེ་ཕིར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། ཞེས་པའི་

རིགས་པ་དེ་ཚིག་ཟིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པས། དེ་ཉིད་མདོ་དེས་བསྟན་

པར་མ་བསྒྲུབས་པར། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་

པ་མེད། ཅེས་པའི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་མདོ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྟན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་ཉིད་ཀིས། །ནུས་མེད་དེ་ནི་བརོད་པར་བཤད། ཅེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཞུང་གི་དོན་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཁོ་ན་རེ། ཁོད་

ཀིས་སྨྲས་པའི་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པ་འདི་དག ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་

ཐེ་ཚོམ་དག སྐེ་ཕིར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། ཞེས་པ་འདི་ཉིད། ཀུན་ལས་བཏུས་

སུ། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྒྲུབ་བེད་

ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་

པའི་དོན་ཡིན་དུ་ཆུག་མོད། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་

ནུས་པ་མེད། ཅེས་པ་དེ། མདོ་ཚིག་གང་གིས་དོན་ཡིན་ཞེ་ན། བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 24  

ནུས་པ་མེད་ཅེས་པ་དེ་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། འོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་གི་

ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དེས་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་བརོད་

ཅིང་བསྟན་པར་བཤད་དེ། ཚུལ་གསུམ་གི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་

བར་བསྟན་པས་རང་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འཕངས་པའི་

ཕིར་རོ། ཞེས་བཤད་ན་ཤིན་ཏུ་འགིག་པར་མངོན་ནོ། །དེའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་ལྷ་

དབང་བོས་ཀང༌། སྐབས་འདིར་མདོ་ཚིག་འདི་དག་དངས་སོ། །

འོ་ན་བཤད་ཚུལ་སྔ་མའི་དབང་དུ་བས་ན། ཕོགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་བ་

དག བརོད་པ་ལས་གཞན་སང་བར་བ། ཞེས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཕོགས་

ཆོས་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་བ་

དག བརོད་པ་ལས་གཞན་སང་པར་བའོ། ཞེས་བ་བ་སྟེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཞེས་པ་

ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེབ་སྦོར་གི་དབང་གིས་ཆོས་ཞེས་པའི་བར་གི་ཚིག་མི་

མངོན་པར་བས་པའོ། །འདིར་གཞན་དག་ན་རེ། རོགས་ཚིག་དངོས་བརྒྱུད་གང་གི་

སྒོ་ནས་ཀང་ཕོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཞིང༌། རགས་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་ཕོགས་ཀི་

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། རགས་ཚིག་དེ་ཉིད་རང་གི་

བརོད་བ་ཚུལ་གསུམ་གི་དངོས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བརྒྱུད་ནས་

ཕོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། ཕོགས་ཚིག་ཕོགས་དངོས་

སུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའི་ཚིག་དེ་ཚུལ་གསུམ་དངོས་སུ་

སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཚིག་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་རང་གི་བརོད་བ་གང་གི་

ཡང་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཀང་། བརྒྱུད་ནས་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། རང་ཡུལ་གང་
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ཡང་དངོས་སུ་མ་རོགས་ཀང་ཡུལ་གཞན་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །འོ་

ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མེད། ཅེས་པས་

རགས་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྐེ་ཕིར་

དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། ཞེས་པས་རགས་”ཚིག1་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་

ཤུགས་ལ་འཕངས་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན། ནུས་པ་མེད་ཀང་ནུས་སྟོན་བེད། ཅེས་

པས་ཀང༌། རགས་ཚིག་རང་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཀང༌། བརོད་བ་ཚུལ་གསུམ་པོ་

དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་

འཐད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག་པ་

ནི། གལ་ཏེ་ཕོགས་ཚིག་དེ་ལའང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དེ་དེ་ལ་བརེན་

ནས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་ནི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་དེ་ནི་

ཕི་རྒོལ་གི་ཐེ་ཚོམ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀིས་དངས་པའི་ཤེས་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་

སྒྲུབ་བེད་འདི་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ལ་བརེན་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཕིར་

རྒོལ་བསྒྲུབ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁས་ལེན་པ་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་དེ་

འཇུག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ན། ཐེ་ཚོམ་སོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྲུབ་ངག་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་དང་ཤེས་

འདོད་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་མེད་པར་ཡང་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་

བའི་ཕིར་དེ་དག་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་

བརོད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། འདི་ལྟར། ནང་གི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།   བ། ༡༥ན༢ན།   ཞོལ། ༡༤ན༡ན།    ཚིགས   * ཚིག 
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པའི་ནུས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་ཡང་དག་གནས་ཤིང་ཚུལ་གསུམ་དེ་ལ་དན་པ་

དངོས་སུ་བསྐེད་པ་ནི་དེ་ཉིད་བརོད་པའི་རགས་ཚིག་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པས་

བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པ་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ཤིན་

ཏུ་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པ་མེད་ན་ཚུལ་གསུམ་

བརོད་པ་དེ་ཉིད་གང་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བརོད་པ་གོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསྟན་པ་མེད་པར་ནི་གཏན་

ཚིགས་འཇུག་པ་འཐད་པ་མེད་པའི་ཕིར་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཕོགས་དངོས་སུ་

བསྟན་པ་དག་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཉིད་ལས་ནི་གཏན་ཚིགས་འཇུག་དགོས་པས་ཕོགས་

ཚིག་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པར་འདོད་དགོས་སོ། །དེའི་ཕིར་ཕོགས་དངོས་

སུ་མ་བརོད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རགས་ཀི་

ནུས་ཡུལ་གོ་བའི་ཕིར། ཕོགས་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་དང་པོར་བསྟན་མི་

དགོས་ཏེ། ཕོགས་དངོས་སུ་བརོད་པ་དེ་མེད་ཀང་ཁབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གིས་

མཚོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་དག་ལ་སྒ་ནི་བས་པ་ཡིན་ལ། གང་

བས་པ་ཡིན་པ་འདི་འད་ཀུན་མི་རག དཔེར་ན། བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་ནི་བརོད་པས་

ཀང་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་སྔ་རྒོལ་ལ་སྒ་དེ་ནི་འཇིག་བོ་སྟེ། སྒ་མི་

རག་པ་དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ཕི་རྒོལ་གིས་གོ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཚིག་དེ་

ལས་སྔ་རྒོལ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་འདོད་པ་ཡོད་པར་བརོད་ཚུལ་དེ་

ཉིད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་གོ་བར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། སྔ་རྒོལ་གིས་ཚིག་དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཕི་རྒོལ་གིས་སྒ་མི་རག་པས་རོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པའི་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །

ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར། བཤད་ཟིན་འདི་ལ་དེ་མེད་ཀང༌། ཞེས་བཏོན་ནས་

ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ལ་ཉེས་པ་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། སྒྲུབ་ངག་

ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་འདི་ལ་ཕོགས་དངོས་སུ་བརོད་པ་དེ་མེད་ཀང༌། ཞེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པ་མན་ཆད་སྔར་ལྟར་འཆད་པར་བེད་དོ། །དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནི་མེད་

ན་ཡང༌། བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་ནི་གེགས་མེད་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་

གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་ཕོགས་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཀང་སྒྲུབ་ངག་གི་

ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ཡང་མེད་ལ། ཚུལ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་མ་བསྟན་ན་ཡང༌། བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་གེགས་བེད་པས་དེའི་ཕིར་ཚུལ་

གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་མ་བསྟན་ན། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་

ཡིན་པར་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ན། གཞན་གི་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་ལ་སྐོན་འབྱུང་ཞིང་རང་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ལ་སྐོན་དེ་མི་མཚུངས་

པར་བསྟན་པ་ལ། གཞུང་གི་འབྲེལ་པ་དགོད་པ་དང༌། འབྲེལ་པ་ཅན་གི་གཞུང་དོན་

བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པ་གཉིས། དང་

པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརོད་པ་ཡིས། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། 

ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཕི་རྒོལ་གི་ཚད་མས་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གྲུབ་པ་བརོད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའང་དམ་བཅའ་བརོད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་རྩོད་པ་བཀོད་ནས། དེའི་ལན་སྟོན་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་བརོད་

པར་དམ་བཅའ་བར། ཞེས་སོགས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་སྟེ། མ་གྲུབ་

པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བའི་རྒོལ་བ་དེ་ལ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་བརོད་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་འབྱུང་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་ཚེ། དེ་དག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་བསྟན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །དེས་

ན་གཏན་ཚིག་ལྟར་སང་དམ་བཅར་ཐལ་བ་མིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཁད་པར་མེད་

པར་བརོད་ན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་དེ་ལས་འཕོས་པའི་རྩོད་སོང་དུ་འཆད་པར་བེད་

དོ། །

དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། རང་གིས་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་

”སྨྲས1་སམ་མ་སྨྲས། མ་སྨྲས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར། སྐོན་

མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་རིགས་ཀི། སྐབས་དོན་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འཕན་པར་

བེད་པའི་ལན་དེ་ལྟ་བུས་ཅི་ཞིག་བ། གལ་ཏེ་སྨྲས་ན། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་

ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་སྟེ། ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་དོན་ལས་མ་གཏོགས་པར་རང་ཉིད་དང་

འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་གི་དོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་བརོད་པ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་སུན་

འབིན་པར་ཟད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རིགས་པ་ཅན་གིས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༦ན།    སྒས   བ། ༡༦བ༥ན།   ཞོལ། ༡༥བ༥ན།    སྨྲས   * སྨྲས 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པ་དང༌། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་པ་

ནང་འགལ་བར་འཕངས་པའི་སྐོན་རང་ལ་མི་འབྱུང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་

རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སྐོན་བརོད་པའི་ཚུལ་ནི། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པར་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་ནི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁོད་ཀིས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་དང༌། 

ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་

པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཐལ་ལོ། །དེ་འདོད་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་

པ་ཡང་དམ་བཅར་ཐལ་ལོ། ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང་། རང་གིས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་སྐོན་དེ་མི་འབྱུང་ངམ་ཞེ་ན། ངེད་ཀི་སྒྲུབ་

བ་བརོད་པར་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་སྨྲས་མོད། སྨྲས་ན་ཡང་སྐོན་དེ་མི་འབྱུང་

ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་ནའང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རིགས་པ་ཅན་འགོག་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། ལྟག་ཆོད་འབབ་

ཞིག་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར། བསྒྲུབ་བ་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དང༌། སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁས་བངས་ཤིང༌། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་

ཁས་བངས་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་

ཁས་བངས་པར་གྱུར་ན། ཚུལ་གསུམ་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་

ལག་ཏུ་ཁས་བངས་ཤིང༌། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

ཁས་བངས་པ་ན། སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་གྲུབ་པ་ཚང་བ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་ཁས་བངས་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །མདོར་ན། འདི་ན་ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་

པའི་མཚན་ཉིད་དང་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ན། དངོས་པོ་བུམ་པའི་མཚན་
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ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་པ་དང༌། ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན་པས་རྡུལ་གི་ཁོད་ན་རྩེ་

བའི་བིས་པའི་རིགས་པའོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ན། རིགས་པ་ཅན་གིས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་སྨྲས་པ་ལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་མི་འཐད་

”དེ1། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བས་པས་ཕོགས་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ན་སྐོན་ཅི་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་

ན། ཁོད་རང་གིས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་ལ། དཔེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐོན་འབྱུང་ངོ༌། ཞེས་བརོད་ནས་

སྐོན་དེ་རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་ཡང་ཚིག་”ཚེགས2་སྐྱུང་བའི་ཕིར་དུ་གཞན་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ལ་

སྐོན་འབྱུང་བའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་གཞུང་ལོགས་སུ་མ་བཀོད་པར། རང་གི་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་ལ་སྐོན་དེ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་གཞུང་གི་ནུས་པས་འཕངས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རིགས་པ་ཅན་གིས་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཕོགས་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁས་བངས་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་

ཐལ་བའི་སྐོན་འབྱུང་ཚུལ་ནི། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་

དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕོགས་གཉིས་ཀ་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་བཀོད་

པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར། 

1 མ་ཕི། ༡༤ན༡ན།    ད   བ། ༡༧བ༤ན།   ཞོལ། ༡༦བ༤ན།    དེ   * དེ 

2 མ་ཕི། ༡༤ན༣ན།    ཆེགས   བ། ༡༧བ༦ན།    ཚེགས   ཞོལ། ༡༦བ༦ན།    ཚོགས 
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སྒ་ནི་མི་རག་སྟེ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བོ་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པ་ན། དེ་

འདའི་རགས་དཔེ་དང་སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། 

དེའི་ཚེ་ན། དེ་འདའི་རགས་དཔེ་དང་སྒ་མི་རག་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་

ལག་ཏུ་བཀོད་བཞིན་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཁད་

པར་མེད་པའི་ཕིར། དེ་འདོད་ན་དེའི་ཚེ། དེ་འདའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་

ཡང་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ཡིན་པར་ཐལ་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་

ན། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་འགལ་ལོ། ཞེས་པའོ། ། 

གཉིས་པ་འབྲེལ་བ་ཅན་གི་གཞུང་དོན་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན། ཁེད་

རང་གིས་ཀང་རིགས་སྒོར། བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་པའི་

ཕིར། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐོན་དེ་དག་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རྒྱན་དུ། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་ནའང༌། ཞེས་བཏོན་ནས་ཁོ་

བོ་ཅག་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་སྨྲ་མོད། སྨྲས་སུ་ཟིན་ནའང་

དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐོན་དེ་མེད་དོ། ཞེས་འཆད་

པར་བེད་ཀང༌། ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར། བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའ་བར། ”།1སྨྲ་

བའི་སྐོན་དེ་འཐད་མིན་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར། 

རིགས་པ་ཅན་པ་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་

ལ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་འཕངས་པ་དེ་

ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འབྱུང་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་རིགས་པ་ཅན་

གིས་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ།  དཔེ་དང་གཏན་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༣ན།   ཞོལ། ༡༧བ༢ན།    -།   བ། ༡༨བ༢ན།    +།   * ། 
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ཚིགས་ལྟར་སང་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐོན་འཕངས་པ་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཡང་

འབྱུང་བར་མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་གིས་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་

ཕོགས་དང་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་པོ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཉིད་ཀི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ཤིང༌། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་

སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཕོགས་ཡིན་ན། སྦོར་བ་དེ་སྐོར་གི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་

མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ། འོན་ཀང་ཁོད་ཀིས་རིགས་

སྒོར་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་ལ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་

ཕོགས་ཚིག་དང་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་ཡིན་

པར་རིགས་གཅིག་གམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བའི་གནས་ཡོད་པའི་ཕིར། སྦོར་བ་

སྐོར་གཅིག་གི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་

ཡིན་པས་དམ་བཅར་འགྱུར་རོ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་མི་ཆོད་དོ་ཞེ་ན། རིགས་སྒོར་

དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ན། ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་གི་ཁད་པར་

མེད་པར་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྤྱིར་བརོད་ན་ཡང་། དེ་

གཉིས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པར་རིགས་གཅིག་གམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་འགྱུར་

སྲིད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་རིགས་སྒོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པར་གྱུར་པ་ཞེས་

ངེས་གཟུང་གི་ཁད་པར་དང་བཅས་ཏེ་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་

པར་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན། ཏེ་ཞེས་

པའི་ཚིག་གིས་ཁད་པར་བཅས་པར་བརོད་པའི་ཕིར། རིགས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་མི་

འགྱུར། ཞེས་པའི་ནུས་པ་ཁོང་ནས་འབིན་པར་བེད་དོ། །
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ཡང་ན་འདི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཕོགས་དང༌། དཔེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་པོ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་

པར་ཁད་པར་མེད་པར་བརོད་ཅིང་ཁས་བངས་ན་ཡང་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་པ་དེའི་

དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དམ་བཅར་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་

དང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཚིག་གཉིས་ཀ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་

བརོད་པ་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཚིག་

ཀང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་བརོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་གྲུབ་པའི་རགས་བརོད་པའི་ཚིག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར། དེའི་ཤུགས་

ཀིས་ཁད་པར་ཡོད་པར་བརོད་ན་ནི། རིགས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་མི་འགྱུར། ཞེས་པ་

བཤད་པར་བའོ། །ཡང་ན་འདི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། ངེད་དང་རིགས་པ་ཅན་གཉིས་

ཀས་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁད་པར་མེད་པར་བརོད་ཅིང་ཁས་

བངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཡང་རིགས་པ་ཅན་གིས་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཁས་

བངས་པ་ལ་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐེ་

ཚོམ་སྐེ་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རིགས་པ་ཅན་གིས་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཕོགས་

དང༌། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་

ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ངེད་ཀིས་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་

དེ་ཁས་བངས་ཀང༌། དེ་འདའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་དེར་

རིགས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན། ཁད་པར་མེད་པར་
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བརོད་ན་ཡང༌། །རིགས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་འགྱུར་ཏེ། །རིགས་གཅིག་མིན་ལ་སྐེ་མི་

འགྱུར། ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །

ཁ་ཅིག བ་ལང་དང་བ་མེན་ལྟ་བུ་རིགས་གཅིག་པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་

འགྱུར་གི། རིགས་མི་མཐུན་པ་དག་ནི་ཐེ་ཚོམ་ལྡོག་པའི་རྒྱུན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་

བེད་དུ་མ་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ཁད་པར་གི་ཚིག་མེད་པར། བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ་དམ་

བཅའ་འོ་ཞེས་སྤྱིར་བརོད་ན་ཡང་། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐེ་

ཚོམ་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཅིག་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞིང་ཅིག་ཤོས་ནི་སྒྲུབ་བེད་

ཡིན་པས་རིགས་མི་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །རིགས་མི་གཅིག་པ་ཙམ་

གིས་ཐེ་ཚོམ་མི་སྐེ་བ་མི་འཐད་དེ། སྒ་རག་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་མི་སྲིད་

པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ། ཁེད་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་

གི་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་སྨྲས་པས་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། 

ཕོགས་གཉིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་རིགས་པ་ཁེགས་ཀང༌། 

མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་རིགས་གཅིག་པ་མ་ཁེགས་པས། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་

དམ་བཅར་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བ་མི་ཁེགས་སོ། །ཞེ་ན། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པ་

ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཅིག་ཀང༌། མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་རིགས་

གཅིག་པས་དམ་བཅར་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་ན། ར་མཁན་ར་བུམ་དེ་བསྒྲུབ་པར་བའོ་ཞེས་

བརོད་པ་ཀུན་ཡང་དམ་བཅའ་བར་ནི། ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་དག་ཏུ་འདོད་པ་གཞན་དག་ལ་ཡང༌། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་

པ་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་དེ། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་བརོད་པ་བསྒྲུབ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པའི་ཚིག་

དག་ཆོས་ཅན། ཅི་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕི་

རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་འགེལ་བེད་གཞན་གིས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་

འགོག་པའི་རྩོད་ལན་འབྲེལ་མེད་དུ་བསྟན་པ་ནི། མང་པོ་ལེན་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་

རིགས་སྒོའི་ཊིཀ་བེད་པ་དག་གིས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གིས་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་

འགོག་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། ཕོགས་ཀི་ཚིག་ནི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་

ཏེ། ལྟར་སང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར། གཏན་

ཚིགས་དང་དཔེའི་ཚིག་བཞིན་ནོ། ཞེ་ན་ཞེས་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་ནས། དེ་

ཉིད་འགོག་པ་ན། མངོན་སུམ་གིས་མ་ངེས་སོ་ཞེས་པའི་སྐོན་སྟོན་ཅིང༌། དེའི་ལན་

དུ་རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། ཚིག་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་རགས་ཀི་ཁད་པར་སྦོར་རོ་ཞེ་ན། 

ཞེས་དོགས་པ་བསུ་བའི་འགལ་སོང་བཀོད་ནས། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་

རགས་ཀི་ཁད་པར་སྦར་ཡང་སུན་འབིན་གིས་མ་ངེས་སོ། ཞེས་པའི་སྐོན་བརོད་

པར་བེད་ཅིང༌། དེའི་ལན་དུ་རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། སུན་འབིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་

རགས་ཀི་ཁད་པར་སྦོར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་གཞན་གི་ཕོགས་སྔ་མ་དང་སྐོན་

སོང་རིམ་པར་བཀོད་པ་རྣམས་དང༌། དེ་དག་གི་ལན་དུ་སུན་འབིན་རིམ་པར་བརོད་

པ་དེ་རྣམས་ནི། མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་མེད་ཀི་དོགས་

སོང་རིམ་པར་བཀོད་ནས་དེ་ལ་འབྲེལ་མེད་ཀི་ལན་རིམ་པར་བཏབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་དོགས་སོང་རིམ་པར་བཀོད་པ་རྣམས་ནི་རིགས་པ་ཅན་གིས་ཕོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩ་བའི་རགས་འགོད་པའི་དུས་ཉིད་

ནས་རགས་ཀི་ཁད་པར་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པར་མ་གོ་བར། རྩ་བའི་

རགས་འགོད་པའི་ཚེ་མེད་ཅིང༌། ཕིས་མ་ངེས་པ་འཕངས་པ་ན། རགས་ཀི་ཁད་པར་

འདི་དག་རིམ་པ་བཞིན་དོགས་སོང་དུ་བཀོད་བར་རིགས་སྒོའི་འགེལ་བེད་རང་

ཉིད་ཀིས་རང་བཟོ་བས་པ་ཡིན་པས་རིགས་པ་ཅན་གི་ཞེ་འདོད་དང་འབྲེལ་པ་མེད་

ཅིང༌། ཞེ་འདོད་ཡིན་པ་བཞིན་མ་གོ་བར་མིན་པ་བཞིན་བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་

རགས་ཀི་ཁད་པར་དེ་དག་དང་པོ་ནས་ཡོད་པའི་ཚུལ་ནི། ལྟར་སང་བ་དང་བཅས་པ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་ན། སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཞེས་པས་སུན་འབིན་མ་ངེས་པར་འཇུག་པ་སངས་ཟིན་ཅིང༌། བརོད་ཅེས་པས་ཚིག་

ཡིན་པར་བསྟན་ནས་མངོན་སུམ་མ་ངེས་པར་འཇུག་པ་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་གིས་མ་ངེས་ཞེས་པ་དང༌། སུན་འབིན་གིས་མ་ངེས་ཞེས་པའི་

ལན་རིམ་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་རིགས་ཅན་པའི་འདོད་པ་བཀོད་པ་དེ་ལ་གནོད་བེད་

དུ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་དག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་

ཏེ། ལྟར་སང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

ལ། མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟར་སང་བ་དང་

བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འཕངས་ཀང༌། རིག་པ་

ཅན་གིས་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབས་པའི་ཕིར་དང༌། 

མངོན་སུམ་ལྟར་སང་དང་བཅས་ཏེ་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་ན་ཁབ་པ་དེའི་

ཁས་ལེན་ལ་མི་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རིགས་པ་ཅན་གིས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སང་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་

བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདི་ལ་གནོད་བེད་ཇི་ལྟར་བསྟན་པར་བ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་

དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་དེ་ལྟ་བུ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་རགས་ཀང་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སྔར་རང་དོན་ལེའུར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

སྐབས་འདིར། རྒྱ་འགེལ་རྣམས་སུ། འདོན་པ་ནི་འདོན་པ་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་

བའོ། ཞེས་སྤྱོད་པ་པ”1་ཟེར་བ་ལ། རྒྱས་པས་བྷ་ར་ཏ་འདོན་པས་མ་ངེས་པར་བརྩོད་

པ་ན། རིག་བེད་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལན་བརོད་ན། རིག་བེད་ལ་

ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད། གང་ཞིག་གཞན་དུ་གདོན་པར་མི་ནུས་པའོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་

ལན་མ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཁད་པར་གིས་ནི། 

དེ་ལས་གཏན་ཚིགས་བཟློག་པར་མི་ནུས་སོ། ཞེས་རིག་བེད་དགག་པའི་སྐབས་

སུ་གསུངས་པའི་རང་འགེལ་གི་ཚིག་དེ་དག་དངས་པ་ནི། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་འགོག་

པའི་མཚོན་བེད་དུ་དངས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །

བོད་ཀི་ཊིཀ་བེད་མང་པོས། རིགས་པ་ཅན་གི་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་

ལག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། དེའི་སྐོན་སོང་རིམ་པ་གཉིས་པོ་དེ་ལྟར་དུ་བསུ་བའི་

ཆ་ནས་རིགས་སྒོའི་འགེལ་བེད་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་

བེད་སྐོན་སོང་དེ་དག་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༧ན།   ཞོལ། ༢༠བ༤ན།   པ    བ། ༢༡བ༢ན།    བ 
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སྐོན་སོང་དུ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་དེས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་

ཡན་ལག་ཡིན་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང༌། སྐོན་སོང་དེ་དག་གིས་དེའི་སྐོན་སོང་མི་ནུས་

པའི་ཕིར། ཞེས་”འཆད་པ1་ནི། དེ་བས་ཀང་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་

ཏེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས་ཀང༌། གལ་ཏེ་དེ་ལའང་ནུས་ཡོད་དེ། ཞེས་སོགས་

ཀི་ཕོགས་སྔ་མ་བསུ་བའི་ཆ་ནས་མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཕོགས་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་རགས་ཚིག་འཇུག་པ་དེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་

ལག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཞུང་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་འཆད་ཤེས་པ་སྔོན་ཆད་གངས་རིའི་ཁོད་དུ་མ་བྱུང་བར་སང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པའོ། །ཤུགས་ཀི་བསྟན་བ་

བསྒྲུབ་བའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང༌། དངོས་ཀི་བསྟན་བ་རགས་ཀི་རབ་དབེ་

བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། གཞན་ལུགས་ཀི་

དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ། གཞན་གི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་དགག་པ་

དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང་། 

མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་ན། ཅིའི་

ཕིར་ཁེད་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆད་ཅེ་ན། 

ཕོགས་ནི། སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་རོག་པར་བ་བའི་དོན་ཅན་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༥ན།    འཆང་བ   བ། ༢༢ན༡ན།   ཞོལ། ༢༡ན༣ན།      * འཆད་པ 
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ཉིད་ཡིན་པས། སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་ཡང༌། གཞན་དག་ཕོགས་

ཀི་རང་བཞིན་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་མཐོང་བས། དེ་དག་གི་རྨོངས་པ་མེད་པར་བ་བའི་

ཕིར། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་ན། །

གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་

དང་པོ་བཞིའི་དོན་བཤད་པ་དང༌། ཚིག་ཟུར་ཐ་མ་མ་བསལ་བའི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ཚིག་བཞིའི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རོགས་དཀའ་བའི་

དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། ངོ་བོ་ཁོ་ན་རང་ཉིད་དང༌། །”འདོད1་དང་མ་བསལ་

བསྟན་པར་བ། ཞེས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་དེ་ལ་ངོ་བོ་

དང༌། ཁོ་ནའི་ཚིག་ཕད་དང༌། བདག་ཉིད་དང༌། འདོད་པ་ཞེས་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་

བ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་གི་ཟུར་བཞི་ཡིས། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་གང་ལ་

བསྒྲུབ་བར་སོང་བའི་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ”དེའི2་ཚེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་

མིན་པ་དང༌། དངོས་སུ་སྒྲུབ་ངག་གིས་མ་བརོད་ཀང༌། དོན་གིས་བསྒྲུབ་བར་བརོད་

པ་དང༌། རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཞིག་དགོས་སོ། ཞེས་པ་

རྣམས་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པར་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྒ་མཉན་བ་ཡིན་

པ་ལྟ་བུ་གྲུབ་ཟིན་པ་དང༌། མ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་དེའི་ཚེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་དཔེ་

དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཞན་གི་དོན་བེད་པ་ཙམ་ལྟ་བུ་རྒོལ་བའི་

འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང༌། རྒོལ་བ་རང་གིས་དེའི་ཚེ་ཁས་མ་བངས་པའི་བསྟན་

1 མ་ཕི། ༡༧བ༤ན།    འདེང   བ། ༢༢བ༢ན།   ཞོལ། ༢༡བ༥ན།    འདོད  

2 མ་ཕི། ༡༧བ༥ན།    དའི   བ། ༢༢བ༣ན།   ཞོལ། ༢༡བ༦ན།    དེའི 
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བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཕོགས་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་

ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་སྐབས་འདིར་མ་བསལ་བའི་ཚིག་གི་དགོས་པ་མ་གསུངས་པ་ནི། དེ་

ཉིད་བཤད་པའི་གཞི་ཆེ་བས། འདིར་ཚིག་གཞན་དག་གི་དགོས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

མ་བཤད་པར་ཟུར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། རང་

ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། རང་ལུགས་ཀི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་བཤད་པ་དང༌། གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་དགག་པ་དང༌། གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་དགག་

པ་སྟེ། རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་བ་ལས། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་

ཟུར་མ་བསལ་བ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང༌། རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་

སང་གི་དཔེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་བེད་པ་གཅིག་པས། དེའི་ཕིར་མ་བསལ་བ་ལོགས་

སུ་བཀར་ནས་བཟློག་ཕོགས་བསལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །བེད་པ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མ་བསལ་བའི་དོན་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ལ། དེའི་བཟློག་ཕོགས་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་དགོས་ཏེ། དགག་བ་མ་

ཤེས་པར་དེ་བཅད་པའི་དགག་པ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་

པ་ན། དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དབེ་བ་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་

གང་གི་དོན་ལ་ཚད་མ་དང༌། ཁས་བངས་སོགས་ཀི་གནོད་པ་དེ་ཉིད་དམ་བཅའ་

ལྟར་སང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མས་བསལ་བ་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར། 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྐབས་འདིར་མ་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། གངས་ཅན་སྒ་རག་

པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ། སྒ་རག་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་

འགོག་པ་དང༌། མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཚད་མས་

བསལ་ན་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔོད་པའི་གཞིར་མི་

རུང་དགོས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཊིཀ་བེད་གཞན་དག་གིས། སྐབས་འདིར་རང་ལུགས་ཀི་གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ། མདོར་བསྟན། རྒྱས་བཤད་གཉིས། 

རྒྱས་བཤད་ལ། འདོད་པ་དང༌། རང་ཉིད་དང༌། མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

གསུམ། ཞེས་པའི་བསྡུས་དོན་འགོད་པ་ནི། གཞུང་གི་ཚིག་ཙམ་ལ་ཡང་མ་བརགས་

པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན། མདོར་བསྟན་དུ། མ་བསལ་བ་མདོར་བསྟན་པ་མེད་པར་དེ་ཉིད་

ཀི་རྒྱས་བཤད་བཀོད་ན། རྩོམ་པ་པོ་བསྟན་བཅོས་ཀི་བར་ལ་མ་བང་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མདོར་བསྟན་དུ་ཡོད་ཀང་རོགས་ས་བ་ལ་བསམས་ནས་དེའི་རྒྱས་བཤད་མི་བེད་པ་

ནི། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོ་དག་གི་ལུགས་ལ་ཡོངས་སུ་གགས་ཀང༌། མདོར་བསྟན་

མེད་པའི་རྒྱས་བཤད་དང༌། རྒྱས་བཤད་མེད་པའི་དོན་བསྡུ་སོགས་ནི་ལུས་མེད་

པའི་ཡན་ལག་དང་འད་བར། རང་ཉིད་ངོ་ཚ་བའི་གནས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་མདོར་བསྟན་དུ་མ་བསལ་བ་མི་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་མས་བསལ་བ་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་

པར་སྨྲས་ནས། 

རྒྱས་བཤད་དུ། བསྡུས་དོན་དེ་ལྟར་འགོད་པ་ནི་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་ཡིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འདོད་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱས་བཤད་དང་། མ་བསལ་བའི་

རྒྱས་བཤད་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་འཆད་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཚད་མས་བསལ་བ་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

རགས་གསལ་དངོས། མ་ཁབ་ན། དེ་ཡིན་པ་ལ། ངོ་བོ་ཚིག་ཕད་བདག་ཉིད་འདོད། 

ཅེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་མ་བསལ་བ་མདོར་བསྟན་མི་འཆད་པས་ཁབ་པ་བུད། འོ་

ན། ཚིག་ཟུར་བཞིའི་དགོས་པ་འཆད་པ་ན། མདོར་བསྟན་དང༌། རྒྱས་བཤད་གཉིས་

སུ་བས་ནས། མ་བསལ་བའི་དགོས་པ་འཆད་པ་ལ། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་

གཉིས་མི་བེད་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་ཡོད་དེ། ཁས་བངས་དེ་ཡང༌། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་

ཀ་གཅིག་ནི་མ་བསལ་བ་མདོར་བསྟན་ཡིན་ཅིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་དེའི་རྒྱས་བཤད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡང༌། རང་ཉིད་དང་། འདོད་པ་གཉིས། 

རང་ཉིད་དང་པོར་སོས་ཤིང༌། འདིར་ཡང་མདོར་བསྟན་གི་སྐབས་སུ། ངོ་བོ་ཚིག་

ཕད་བདག་ཉིད་འདོད། ཅེས་རང་ཉིད་དང་པོར་སོས་པ་ལ། དགོས་པ་འཆད་པའི་ཚེ། 

རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ་། ཞེས་རང་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་ཐ་མར་སོས་ཤིང༌། 

རྒྱས་བཤད་དུ་ཡང་འདོད་པ་རྒྱས་བཤད་ཀི་མཇུག་ཏུ། རང་ཉིད་རྒྱས་བཤད་འབྱུང་

བའི་ཕིར། བཤད་བ་དང་འཆད་བེད་གོ་རིམས་མི་མཐུན་པ་དང༌། མདོར་བསྟན་དང༌། 

རྒྱས་བཤད་གོ་རིམས་མི་མཐུན་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། 

མདོར་བསྟན་གི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་དང་པོར་སོས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་

དེ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང༌། ཚིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་བསྟན་པར་བ་བའི་

ཕིར་ཡིན་ནོ། །



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་

གཞན་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་པ་དེ་

ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་ཕད་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་

ཚིག་ནི། ཚིག་གཞན་དང་ཕད་ན་དོན་སྟོན་གི། མ་ཕད་ན་མི་སྟོན་པས། དེའི་ཕིར་

ཚིག་ཕད་ཅེས་བ་ལ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་ཕད་པ་ལས། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་

ནར་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པ་གཅོད་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དང་ཕད་པ་ན་རྒོལ་བ་ཁོ་ནས་ཁས་

བངས་བཞེས་པར་འགྱུར་བས། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་པ་ཡིན་གི། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དང་མ་ཕད་ན། 

རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་ཞེས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟ་ན། ཚིག་དེས་

བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རྒོལ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་པ་

ཡང་ཡིན་པས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་མི་ཆོད་དོ། །དེས་ན་

རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཁོ་ནས་བངས་པ་ཞེས་པ་གོ་བ་ལ། ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་ཕད་

དགོས་པས། རང་ཉིད་ཅེས་པ་འདོད་པའི་ཐོག་མར་སོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་ཐོག་

མར་སོས་ན། རང་ཉིད་དང་ཁོ་ནའི་བར་དུ་འདོད་ཚིག་གིས་ཆོད་པས་དེ་གཉིས་ཕད་

དགོས་པར་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་དགོས་པ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་འདོད་པའི་དགོས་པ་སྔོན་ལ་

བཤད་པ་ནི། འདོད་ཚིག་གི་དགོས་པ་རྒོལ་བ་རང་གི་ཞེ་འདོད་མ་ཡིན་པའི་དོན་

རྣམས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པ་ཡིན་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་ནི་
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གཞན་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་པ་ཡིན་ལ། རྒོལ་

བའི་འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཁབ་བེད་དང༌། གཞན་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་

དེའི་ཁབ་བ་ཡིན་པས། ཁབ་བེད་དང་པོར་བཀག་ན། ཁབ་བ་དགག་ས་བར་དགོངས་

ནས། མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ། འདོད་པའི་དགོས་པ་སྔར་སོས་

ཤིང་། རང་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་ཕིས་སོས་སོ་ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་འདི་དག་གིས། གཞུང་

ལུགས་བི་དོར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་བགིས་པ་ལ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དགེས་

པར་གྱུར་ཅིག དེ་ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞུང་གི་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས། ངོ་བོ་ཁོ་

ན་བསྟན་བ་བ། །རང་ཉིད་འདོད་དང་མ་བསལ་པ། ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། འགྱུར་ཁ་ཅིག་

ལས།  ངོ་བོ་ཁོ་ན་རང་ཉིད་དང༌། །འདོད་དང་མ་བསལ་བསྟན་པར་བ། ཞེས་འབྱུང་

ཞིང༌། འགྱུར་གཞན་ལས། རང་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན། །བདག་འདོད་རང་གི་ཆོས་ཅན་

ལ། །མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་མ་བསལ་བ། 

ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི། འགྱུར་ཁད་མ་གཏོགས་དོན་ལ་ཁད་པར་མེད་ཅིང༌། བོད་

ཁ་ཅིག ངོ་བོ་ཁོ་ན་འདོད་པ་དང༌། །རང་ཉིད་མ་བསལ་བསྟན་པར་བ། ཞེས་བསྒྱུར་

ནས་འཆད་པ་ནི། ཚིག་ཕད་དང་རང་ཉིད་འབྲེལ་པར་སྟོན་པའི་གནད་ཟབ་མོ་མ་

རོགས་པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་སུན་འབིན་པའི་རང་བཟོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མཚན་ཉིད་

ཚིག་ཟུར་ལྔའི་ནང་ནས་ངོ་བོ་ལ་རྒྱས་བཤད་མི་མཛད་པ་ནི། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ན་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་པར་འདོད་པའི་རྒོལ་བ་སུ་ཡང་མེད་

པས་ལོག་རོག་གི་གཞི་ཆུང་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི། ལོག་རོག་གི་གཞི་

ཆེ་བས་རྒྱས་བཤད་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་དགོས་
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པ་རྒྱས་བཤད་མ་མཛད་པར་འདོད་པ་དེ་དག་ནི། རང་ཉིད་འདོད་པ་བརོད་པ་ཡིས། 

ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་ལ་བལྟ་བའི་བ་བ་མ་བས་པར་ཟད་དོ། །འོན་ཀང་རང་ཉིད་ཀི་

དགོས་པ་འཆད་བའི་ཞར་ལ་གསུངས་པ་ནི་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རོགས་དཀའ་བའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འདོད་པ་དང༌། 

རང་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང༌། རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་

བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་འདོད་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་

པ་ཡོད་དེ། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་ཡང༌། རྒོལ་བའི་ཞེ་བས་འདོད་པས་ཁབ་

པའི་ཕོགས་ཡིན་ན། གཞན་དོན་སྒྲུབ་བ་ཡིན་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་

དུ་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གངས་ཅན་གིས། མིག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། 

གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མལ་ཆ་

དང་སྟན་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པ་ན། བདག་གི་དོན་བེད་པ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང༌། 

གངས་ཅན་རང་ཉིད་ཀིས་བདག་དོན་བེད་པ་རགས་དེའི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་དགོས་པ་

བཞིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་ནི་བོད་ཀི་ཊིཀ་བེད་ཕལ་ཆེ་བའི་འདོད་པ་ཡིན་ལ། མི་མཁས་

པ་ཁ་ཅིག་ནི། བདག་དོན་བེད་པར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་འདོད་

དེ། དེ་ལྟ་ན་བདག་དོན་བེད་པ་སྐབས་འདིའི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དག་དང་ལྡན་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་མི་དགོས་ལེགས་པོར་སོམས་ཤིག གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་སྔ་

མ་འདི་ཉིད་ལ་བརྒལ་ཞིང་བརག་པ་འདི་ཡོད་དེ། འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཡོངས་
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གཅོད་ཀི་དགོས་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་བརོད་

ཀང་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ལ་དོན་གི་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཞིག་དགོས། ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་ནམ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

དགོས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་གང་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁབ། ཅེས་པའི་སྦོར་བ་འགོད་པའི་

སྐབས་སུ། ཕི་མ་ཉིད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཚིག་གི་དོན་ཚང་ན་གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་སྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་

ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་འདོད་ཚིག་གི་

ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་ཡིན་པ་བུད། གང་བས་ན་རག་པས་ཁབ། དཔེར་ན་ནམ་

མཁའ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སོ། ཞེས། གངས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཀོད་པ་

ནི། སྒ་རག་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་

ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚང་མས་

བསལ་བའི་ཕིར། དེས་ན་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང༌། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཕིར་འདོད་ཚིག་སྨྲས་པར་འདོད་པ་ནི། ལྐུགས་པའི་འཛུམ་བག་གོ་གལ་

ཏེ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀི་ཕོགས་ཡིན་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་

པའི་ཕིར་དུ་འདོད་ཚིག་སོས་པར་འདོད་ཀི། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་ཕོགས་སུ་

ཁས་བངས་པ་ཡིན་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་སོས་པར་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མི་འདོད་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཁས་བངས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕི་བ་ཙམ་གིས་

ཁད་པར་ཅི་ཡང་མི་འཐོབ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀི་

ཕོགས་ཡིན་ན། ཕོགས་ཡིན་པ་ཁབ་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀི་ཕོགས་ཡིན་

ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གིས། འདོད་

ཚིག་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གངས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར། 

མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཀོད་པ་ན། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་བསགས་ཆོས་

ཅན། རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒོལ་བ་རང་ལུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

བཞིན་དུ། སྒ་རག་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཡིན་པར་ཐལ། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀི་

ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་བརོད་པར་བའོ། །དེས་ན་ཁོ་བོ་ནི་གཞུང་འདི་

དག་གི་དོན་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། མདོར་བསྟན་དུ། མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་མིན་དོན་བརོད། 

ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང༌། 

རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་དོན་གི་བསྒྲུབ་བར་བརོད་པ་ཞིག་དགོས། ཞེས་བསྟན་

པར་སྨྲས་པ་ལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་སྨྲས་པ་ཞིག་དགོས་

ཀི། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་དོན་གི་བསྒྲུབ་བར་ཁས་

བངས་པ་དེ་འད་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་ཡང་སྔ་རྒོལ་གི་

ཞེ་བའི་འདོད་པས་ཁབ་པའི་སྒོ་ནས་དོན་གིས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་ཅིང་ཁས་བངས་པ་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན། གངས་ཅན་གིས། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མལ་ཆ་དང་སྟན་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པ་ན། 

བདག་གི་དོན་བེད་པ་ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཞེ་འདོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་

བཞིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར། བདག་ཉིད་ཅེས་བ་བ་འདིས་ནི། བསྟན་

བཅོས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཁས་བངས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་

ན་རེ། རང་ཉིད་ཀི་སྒས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་

པ་སེལ་བར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་འགེལ་དུ་བཤད་”པའི1་དམིགས་བསལ་དེ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ཀིས་སྒས་རྒོལ་བ་རང་གིས་ཁས་བངས་པ་ཐམས་ཅད་

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར། མདོར་ན་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་བ་

བཟུང་ངོ༌། ཞེས་སྨྲས་པ་ལྟར་ན། རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་མ་བངས་པ་ཐམས་ཅད་

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་གིས་གཅོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། 

དེ་ལྟ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་འགེལ་དུ། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་

གཅིག་པུ་དམིགས་ཀིས་བསལ་ནས། དེ་ཉིད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པ་

རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་གི་དགོས་པ་ཡིན་པ་བཤད་པ་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན། རང་ཉིད་ཅེས་

པའི་ཚིག་གིས་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ལས་གཞན་གི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་

པ་བཟློག་ན་ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར་བདག་ཉིད་ཀི་སྒ་བསྟན་བཅོས་

མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་བེད་དུ་དམིགས་ཀིས་བསལ་ཏེ། བཤད་

པ་དེ་དོགས་པའི་གནས་ནི་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། རྒོལ་བ་རང་

ལས་གཞན་གི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་ཀང༌། རང་གིས་

1 མ་ཕི། ༢༡ན༦ན།    དུ   བ། ༢༧ན༦ན།    པའི   ཞོལ། ༢༦བ༥ན།    པ   * པའི 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་

ཡིན་པར་འཛིན་པའི་དོགས་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། དེའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་པ་

རྣམས་ཀང་སྔ་རྒོལ་གིས་བཀོད་པའི་རགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་འཛིན་

པ་སོགས་ཀི་དོགས་པའི་གནས་མེད་པ་དེའི་ཕིར་རང་འགེལ་དུ། དམིགས་བསལ་

འདི་ནི་དོགས་པ་དེ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་ནི། ལྷ་དབང་

བོའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཞིང༌། འོན་ཀང་འདོད་ཚིག་གི་དགོས་པ་འཆད་པའི་སྐབས་

ཡིན་པས། སྐབས་སུ་བབ་པར་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེས་ན་རྒྱན་མཁན་པོའི་དགོངས་

བཞིན་བཤད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་

མི་འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར། རྒོལ་བས་ཁས་མ་

བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཡང༌ཕོགས་ཡིན་པར་བཅད་པར་

གྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀིས་རང་འགེལ་དུ། རང་ཉིད་ཅེས་བ་བས་ནི། 

བསྟན་བཅོས་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཁས་བངས་པ་སྟོན་པར་བེད་དོ། ཞེས་བསྟན་བཅོས་

མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ། རང་ཉིད་སོས་དགོས་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་རྒོལ་བ་རང་

ཉིད་ལས་གཞན་གི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་པ་བཟློག་ན་ཡང་འགའ་ཞིག་

བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རྒོལ་བའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རྒོལ་

བའི་འདོད་པ་ཡང་ཡིན་”ཞིང་།1དེས་ན་ཕོགས་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་དགོངས་མ་མཐོང་

བས། དེ་ལྟ་བུའི་དགོས་པའི་གནས་ནི་བཟློག་པ་དེའི་དོན་དུ་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་

འདི་ནི་བས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར། བདག་ཉིད་

1 མ་ཕི། ༢༡བ༧ན།    ཞིག   བ། ༢༨ན༤ན།   ཞོལ། ༢༧བ༤ན།    ཞིང་།   * ཞིང་། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཀི་སྒ་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་སོས་

པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། དཔིས་ཕིན་པའི་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ། རྒོལ་བའི་ཞེ་བས་མི་འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་

པར། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀི་ཚོགས་དོན་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་བེད་པའི་འགལ་བ་ཡང་གཅིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ན། གངས་

ཅན་གིས་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་བསགས་རགས་སུ་

བཀོད་པའི་ཚེ། རགས་དེ་ཉིད་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་

སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀི་འགལ་རགས་དུ་མར་དབེ་བ་བེད་པར་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། སྐོན་མེད་དེ། ཞེ་འདོད་ཀི་ཚོགས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཀང༌། དེ་ནི་སྒའི་སྦོར་ཚུལ་ལ་

ལྟོས་ནས། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དག་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་

དུ་མར་དབེར་རུང་བ་ཡིན་པར་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི། སོ་དཔོན་ལྷ་

དབང་བོའི་བཤད་པའོ། །རྒྱན་མཁན་པོ་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། གལ་ཏེ། མིག་སོགས་

གཞན་དོན་བེད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་

ན། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་དང༌། བདག་དོན་བེད་པ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

སུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་བདག་

དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་སོགས་སུ་

བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་

བའི་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་ཉིད། གངས་ཅན་གིས་བཀོད་པའི་སྨྲས་”ཚོད1་ཀི་སྦོར་བ་

1 མ་ཕི། ༢༢ན༧ན།   བ། ༢༨བ༥ན།    ཆོད   ཞོལ། ༢༨ན༦ན།    ཚོད   * ཚོད 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འགོག་པ་ན། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དུ་སྦོར་རམ། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དུ་སྦོར། ཞེས་

སོགས་སུ་བརགས་ནས་འགོག་པའི་འགོག་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་

ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དག་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དུ་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་མི་

འགལ་ལོ། ཞེས་པ་སྟེ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །གངས་ཅན་གི་སྦོར་བ་དག་གི་དོན་ནི། 

ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

མ་བརོད་ན་ཡང་ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་གི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར། གཅེས་

པའི་གནད་འདི་ལྟར་གོ་བར་བ་སྟེ། གངས་ཅན་གིས། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་

དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མལ་ཆ་དང་སྟན་བཞིན་ཞེས་

སྨྲས་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས། གལ་ཏེ་བདག་གཞན་དེ་མ་གྲུབ། དཔེ་

ལའོ། ཞེས་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་ཁོད་ཀིས་གཞན་ཞེས་པ་བདག་ལ་བསམས་པ་ཡིན་

པས། རགས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་བ་དང༌། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའི་སྐོན་བརོད་པ་ལ། གངས་ཅན་ན་རེ། བདག་དོན་བེད་པ་

དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་མིག་སོགས་

བདག་དོན་བེད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར་དེ་བས་ན་

རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་དང༌། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་བའི་ཉེས་པ་

ཡང་མེད་ཅིང༌། དེའི་ཕིར་རགས་དེ་ལ་རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་དང༌། དཔེ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་བའི་ཉེས་པ་བརོད་པ་ནི། འཕེལ་བ་དང་མཚུངས་པའི་

ལྟག་ཆོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གངས་ཅན་གི་ལན་དེ་ཉིད་མི་འཐད་པར་

བསྟན་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས་ཀང༌། གངས་ཅན་གི་རགས་དེ་
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དག་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤིང༌། འདིར་ཡང༌། འདོད་ཚིག་གི་དགོས་པ་ལ་རྩོད་པ་

སང་བའི་ཕིར། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པས་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བར་འདོད་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དགག་པར་བཞེད་ནས། མ་བརོད་ན་ཡང་

འདོད་པས་ཁབ། །བདག་གི་དོན་བཞིན་བསྒྲུབ་བར་འདོད། ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། མ་བརོད་ན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས་

ལ། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དེས་ན། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་བརོད་པའི་སུན་འབིན་དེ་ལྟག་ཆོད་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། དེ་དཔེར་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིའོ། །མ་བརོད་ན་ཡང་

ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་པོ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་འཆད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་སོགས་

རྐང་པ་བཞིའོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་བརོད་པའི་སུན་འབིན་གི་

ཚུལ་དེས་གངས་ཅན་གི་ཟོལ་སྦོར་གཅིག་པུར་མ་ཟད། རྒྱང་པན་གི་གཉིས་བཅས་

ཀི་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཟོལ་སྦོར་རྣམས་ཀང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ་ནི། འདིས་

ནི་ཞེས་སོགས་སོ། །ད་ནི་ཚིག་གི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ། བདག་

དོན་བེད་པ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང༌། ཞེས་འདོད་ལ་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་

སྒྲུབ་འདོད་པ་ཡིན་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་བདག་དོན་བེད་པ་དངོས་སུ་

མ་བརོད་ན་ཡང༌། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་གངས་ཅན་གིས་བསྒྲུབ་བར་ཞེ་

བས་འདོད་པ་ནི། སྒྲུབ་བེད་འགོག་པའི་སྐབས་སམ་ཤུགས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ཏེ། བདག་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར། 
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བདག་དོན་བེད་པ་ཉིད། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་སོང་བས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དེ་མཐུན་དཔེར་རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐོན་ཡང་ཡོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་སོབ་

དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་བདག་དེ་ཉིད་གཞན་གི་སྒས་བརོད་ན་དེའི་ཚེ་དཔེ་ལ་མ་

གྲུབ་ཅེས་བཤད་པ་བཞིན་ཏེ། དེར་མ་ཟད། མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་ཞེ་འདོད་

ཀི་བསྒྲུབ་བར་སོང་བས། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་

བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་དེར་ནི་རགས་འདུས་བསགས་དེ། འདོད་

ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པས། རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་

པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པ་ནི། སྐབས་ལས་རོགས་པར་

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གངས་ཅན་དང༌། སངས་རྒྱས་པ་བདག་ཡོད་

མེད་གང་ལ་རྩོད་པ་ན། བདག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིས། འདུས་བསགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་པའི་སྦོར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དོན་

བེད་པ་དང༌། བདག་དོན་བེད་པ་གང་ཡང་དེའི་ཚེ་མིག་སོགས་ལ་བསྒྲུབ་བར་མི་

འཐད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་

བེད་པ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་ལས། གཞན་དུ་ཡིན་ན་རགས་དེས་རྒོལ་བ་སྒྲུབ་

པར་མི་འདོད་པའི་དོན་བསྒྲུབས་པའམ། ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྒྲུབ་བེད་བཀོད་པ་འབྲས་

བུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མིག་སོགས་དེ་རང་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་སྐེད་པའི་དོན་

བེད་པ་ཙམ་ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པས་ཀང༌། སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་ཅིང༌། གངས་ཅན་

རང་ཉིད་ཀང་དེ་ཙམ་ཞིག་སྐབས་འདིར་གྲུབ་མི་འདོད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ལྷ་དབང་
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བོའི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ། དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཡང་

མེད་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ན་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་དང༌། མིག་སོགས་

གཞན་དོན་བེད་པ་གཉིས་ལས་མ་འདས་པས། དེ་གཉིས་གང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན། གལ་

ཏེ་མིག་སོགས་བདག་དོན་བེད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་

བ་དང༌། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པའི་སྐོན་སོ་ན་གནས་པས། གངས་ཅན་ལ་

མི་འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་བབ་པར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན། མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། རགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་བདག་འགྲུབ་པའི་

འབྲས་བུའམ། དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མིག་སོགས་ཀིས་འབྲས་

བུ་བསྐེད་པར་གྲུབ་པས། བདག་འགྲུབ་པ་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐབས་

འདིར་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར། གཞན་དུ་ན། གལ་ཏེ་རྩོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་མི་འདོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྔར་མིང་ཅན་

དང་འབྲེལ་པ་ལས། སྔར་སྒའི་ངོ་བོ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་དབེ་བ་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ནི། བར་སྤོད་པའི་སོབ་མས་

སྨྲས་པའི་ཟོལ་སྦོར་དཔེར་བཀོད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་མཁས་པར་

གགས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་མི་འདོད་པ་སྟེ། མིང་གི་སྒ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་ཡིན་པ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། སྒ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་བར་སྤོད་

པའི་ངོར། མིང་གི་སྒ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་ཙམ་དུ་བསྒྲུབས་པ་འབྲས་བུ་མེད་པར་

འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀི་བཤད་པ་བེད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་ལྷ་ཤཱཀ་གི་དགོངས་པར་སྨྲ་བ་

ནི། ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར། འབྲས་མེད་འགྱུར། སྤྱིར་གཞན་གི་དོན་ཉིད་བསྒྲུབ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པར་བ་བར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་བཤད་པ་ལ་བལྟ་བའི་བ་བ་ཙམ་ཡང་མ་བས་པར་

འདོམས་དཀྲིས་དང༌། མགོའི་ཅོད་པན་ནོར་བའི་མཁས་པ་ཁོད་ཀིས། རང་གི་མིག་

དང༌། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་གཉིས་ཀའི་ངང་ཚུལ་གསལ་བར་བས་སོ། །

འོ་ན་འགེལ་པར་བཀོད་པའི་དཔེ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བར་སྤོད་པའི་

སྟོན་པ་དང་སྲོང་བྷ་ཏི་ཧ་རིས། ཤེས་དང་ལྡན་དང་ཕི་དོན་དང༌། །རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀང་དེ། །དེ་དེ་སྒས་བརོད་པས་རོགས་པས། །སྤྱི་ནི་འགེལ་པར་རབ་ཏུ་གནས་ཞེས་

གོའུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གཅིག་བརོད་འདོད་ཤེས་པའི་དོན་དང༌། ཕི་རོལ་ནོག་སོགས་

འདུས་པའི་གོང་བུའི་དོན་དང༌། གོ་དང་ཨོ་དང་ཨུ་གསུམ་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་

པ་སྒ་རང་གི་ངོ་བོ་བར་ལ་མི་ལྟོས་པར་གོ་བར་བེད་ཅེས་དོན་གསུམ་ལྡན་དུ་འདོད་

དོ། །དེའི་སོབ་མ་སྒ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང༌། མེད་པར་འདོད་པ་

གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། སྒ་ལ་ལྷས་བིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མིང་གི་སྒ་དང༌། བ་ལང་ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་རིགས་ཀི་སྒ་གཉིས་ལས། བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དག སྒ་གཉི་ག་

ཡང་བར་མ་སྦར་བའི་སྔོན་རོལ་ནས། ལྷས་བིན་པའི་དོན་གིས་ན་ལྷས་བིན་ཞེས་པ་

དང༌། འགོ་བའི་དོན་གིས་ན་བ་ལང་ཞེས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་དུ་མཚུངས་པར་འདོད་

ལ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དོན་ལྡན་དུ་མི་འདོད་དོ། །བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་མེད་པར་འདོད་པ་

དག རིགས་ཀི་སྒ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། མིང་གི་སྒ་བར་མ་སྦར་བའི་སྔོན་རོལ་ནས་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀི་དོན་ལྡན་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་འདོད་པས། རྒོལ་བ་

འདིས་རྒོལ་བ་ཅིག་ཤེས་ཀི་ངོར། མིང་གི་སྒ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དོན་ལྡན་དུ་ཟོལ་སྦོར་

གིས་སྒྲུབ་འདོད་ནས། མིང་གི་སྒ་ཆོས་ཅན། བརའི་སྔོན་རོལ་ནས་དོན་ལྡན་ཡིན་ཏེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སྒའི་རྣམ་དབེ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡན་རྣམ་དབེའི་

མཐའ་ཅན་གི་སྒ་བཞིན་ནོ། ཞེས་འགོད་པར་བེད་ལ། དེའི་ཚེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་དོན་

ལྡན་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར། བརའི་སྔ་རོལ་ནས་དོན་ལྡན་ཡིན་པ་ཙམ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། རགས་འགོད་པ་པོའི་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་པར་མི་འདོད་

པའི་དོན་བསྒྲུབས་པ་དང༌། ཕི་རྒོལ་སྒ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ངོར། 

གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པས་འབྲས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན། 

གངས་ཅན་གི་ཟོལ་སྦོར་ལ། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་བཀོད་པའི་སུན་འབིན་

དེ་ཉིད་གནོད་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་ནས། སུན་འབིན་དེས། རྒྱང་པན་གི་གཉིས་

བཅས་ཀི་སྦོར་བ་ཡང་ཁེགས་པར་ཞར་བྱུང་གི་ཚུལ་གིས་སྟོན་པ་ནི། གངས་ཅན་

གི་ཟོལ་སྦོར་འགོག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི། རྒྱང་པན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦོར་བ་

ལ་ཡང༌། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་དང༌། རགས་དམ་

བཅའ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་དག་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱང་པན་པས། སངས་

རྒྱས་པའི་ངོར་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་ཅིང༌། ལུས་སེམས་

རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཞེ་འདོད་རྐང་པ་ངག་ཏུ་

སྨྲས་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཉེས་པས་འཇིགས་ནས། བུམ་

པ་ཆོས་ཅན། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་དང༌། བུམ་པ་གང་རུང་

གི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤལ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་

པ་བཅས་པའི་རྩིག་པ་བཞིན་ནོ། ཞེས་འགོད་པར་བེད་ལ། དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ན་བུམ་

པ་བུམ་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཟླའོ་ཡིན་པར་འགལ་བས། ཤུགས་ཀིས་ལུས་སེམས་རས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་སུ་འགྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་ན་ལུས་སེམས་རས་

གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པས་ལུས་ཞིག་ན། བོ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལྟར་ན་སྐེ་བ་

སྔ་ཕི་མེད་པར་འགྲུབ་སྙམ་དུ་བསམས་པའོ། །དེའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་སྦོར་བ་ལ་ཡང་

བུམ་པ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་ཡིན་པ་ཉིད། ཞེ་

འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་རགས་དམ་བཅའ་དག་འགལ་བ་དང༌། 

དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཅི་སྟེ་དེའི་

ཚེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནི་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་སྤྱི་ཙམ་ཡིན་པར་འདོད་ན། བུམ་

པ་དེ་ཉིད་ནི་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ལུས་སེམས་རས་

གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། བུམ་

པ་བུམ་པ་དང་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་

ཡིན་པ་ཞེས་བ་བའི་སྤྱི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན། རྒྱང་པན་པ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པ། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་

སྐེས་བུའི་ལུས་དང༌། བུམ་པ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་

འདི་དེ་ཆོས་ཅན། མི་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེན་

པའི་བརོད་བས་སྟོང་པའི་དོན་བརོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནི། ལྷ་དབང་

བོའི་བཤད་ལུགས་ཡིན་ཅིང༌། རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་སྦོར་བ་འདི་ལྟར་སྨྲས་

པའི་ཚིག་གི་ཤུགས་ཀིས་བུམ་པ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་

ཟླ་བཅས་ཡིན་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་བེད་པ་གཉིས་ཀ་འཕེན་

པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་སྦོར་ངག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཤུགས་ཀིས་བུམ་པ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་

ཡིན་པ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་བེད་པ་གཉིས་ཀ་འཕེན་

ནུས་སོ་ཞེས་པ་འདི་དེ་མི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཁོད་ཀིས་

དེ་ལྟར་འཕེན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་ཞེན་པའི་བརོད་བས་སྟོང་པའི་རོད་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་དོ། །གལ་ཏེ། དེ་ཉིད་དོན་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། །ལུས་

མི་འགྱུར་ན་གྲུབ་མ་ཡིན། ཞེས་བ་བའི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་སྒ་དང་བུམ་པའི་ཁད་པར་

གིས་རོག་ན་སྒ་འཇིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སྒའི་འཇིག་

པ་སྒྲུབ་ན། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་ཞིང༌། བུམ་པའི་འཇིག་པ་སྒྲུབ་ན། དེ་སྒ་

ལ་མ་གྲུབ་པས་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་མཚུངས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དང་བུམ་པའི་འཇིག་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང༌། སྒ་བུམ་གཉིས་ཀ་

ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་འཇིག་པ་ཙམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིས། སྒ་ནི་འཇིག་པ་ཙམ་

དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟར་རགས་ཡང་དག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པའི་

ཟླ་བཅས་དང༌། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་གཉིས་

ཀ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བུམ་པ་དང་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐེས་བུའི་ལུས་

གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན། བུམ་པའང་ལུས་བུམ་གང་རུང་

གི་ཟླ་བཅས་ཙམ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་དུ་ཆུག་ན་ཡང༌། དེ་འད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ། མི་རག་པ་སྤྱི་ཙམ་སྒྲུབ་ཅེས་བརོད་ཀང་

མི་རག་པ་སྒ་ཡི་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྒའི་

མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བར་སོང་བས། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཉེས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་སོ་ན་གནས་སོ་ཞེ་ན། སྒ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་པའི་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ལ་

མི་རག་པ་མ་འབྲེལ་པ་བཟློག་ཅིང་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ཡང་འདི་ལྟར། མི་ལྡན་པ་དང་གཞན་ལ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་

ལས། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན། སྒ་ཁོ་ན་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚུལ་དུ་མི་རག་པ་

དེ་ཉིད་སྒ་ལས་གཞན་ལ། ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་སྒོ་ནས་མི་སྒྲུབ་ཀི། སྒ་ཡང་

མི་རག་པ་ཅེས་པའི་ཚུལ་དུ་སྒ་ལ་མི་རག་པ་མི་ལྡན་པ་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཞན་ཐུན་དཔེ་ལ་ནི་རེས་འགོ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་སྐོན་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ། མི་རག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན། དེ་ནི་གློག་དང་མར་མེ་ལ་སོགས་པའི་

སྟེང་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་ལ། མི་རག་པ་ཁད་པར་

བ་ནི་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་སོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ། གཞི་ལ་

མི་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་ན། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་ན་ཡང་འདིར་སྒ་དེ་ལ་མི་རག་

པ་སྤྱི་ཙམ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པས་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཆོས་

ཅན་སྒས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒོ་ནས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་མི་རག་པ་དེ་ནི་

མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་སོགས་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐོན་དང་ལྡན་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་འདོད་ཚིག་སོས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་ལ་རག་པ་ཙམ་བཀག་

པ་ན། ཆོས་ཅན་སྒས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆོས་མི་རག་པའི་སྤྱི་རག་དངོས་

དང༌། །ཆོས་མི་རག་པ་དག་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཅན་སྒའི་སྤྱི་

རག་དངོས་བཀག་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒ་ལ་རག་པ་འགོག་པའི་རགས་
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རྣམས་བསྒྲུབ་བ་འགོག་པའི་”འགལ་བ1་དག་ནི་ཡིན་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་འདོད་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་བཀག་ཀང་ཞེ་འདོད་འགོག་པའི་འགལ་བར་མི་འགྱུར་བར་

བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུ་རགས་འགལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། བས་པ་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་ནི་ཚོགས་སྤྱི་རག་དངོས་དེ་དག་བསལ་བའི་

སྒོ་ནས་ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་པའི་འགལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་ཀིས་ཆོས་

ཅན་སྒ་སྤྱི་རག་དངོས་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན། སྔ་

རྒོལ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པ་མིན་གི་སྐབས་འདིར་སྒ་ལ་ཆོས་མི་རག་པ་འབའ་

ཞིག་སྔ་རྒོལ་གི་འདོད་པས་དམིགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ནི་འདི་ཡིན་

ཏེ། བེ་བྲག་པས་གངས་ཅན་པའི་ངོར། སྒ་མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་

པ་ན། གངས་ཅན་པ་ན་རེ། རགས་དེས་སྒ་ལ་རག་པ་ཙམ་བཀག་པ་ན། སྒའི་སྤྱི་རག་

པ་དོན་གཞན་ཡང་བཀག་ཅིང༌། དེ་བཀག་ན་ཆོས་ཅན་སྒ་ཡང་བཀག་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟ་ན་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་ཡང་བཀག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་

དེ་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འགོག་པའི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། སོབ་

དཔོན་གིས་དེའི་ཚེ། བེ་བྲག་པའི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒའི་སྤྱི་

རག་དངོས་དོན་གཞན་བཀག་པས་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པའི་འགལ་བར་

མི་འགྱུར། ཞེས་པའི་ལན་བསྟན་པ་ཡིན་ཅིང༌། གངས་ཅན་གིས་བེ་བྲག་པ་ལ་སྐོན་

བརོད་པ་དེས་མཚོན་པ་རྒོལ་བའི་ཞེ་འདོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་མ་བངས་ཀང༌། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པ་ཉིད་འདོད་ཚིག་གི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་

ཡིན་ཞེས་བ་བའི་དོན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༢༦ན༥ན།    འག །་པ   བ། ༣༣བ༦ན།   ཞོལ། ༣༣བ༣ན།    འགལ་བ   * འགལ་བ 
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གཉིས་པ་རང་ཉིད་ཀི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དགོས་པ་དངོས་

བཤད་པ་དང༌། དགོས་པ་དེ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ། བདག་ཉིད་ཀི་

ནི་སྒ་སྨྲོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་བསྟན་བཅོས་ལས་

རག་མི་རག་བདག་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་དུ་མ་རྣམ་པར་བཞག་ཀང་

རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་དེའི་ཚེ་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་ཤིང་ཁས་

བངས་པའི་ཚོགས་དོན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི། བསྟན་བཅོས་ལས་ཆོས་ཅན་དེའི་

ཆོས་སུ་བཤད་པ་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་མི་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དགོས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

གཞུང་སྤྱིའི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཞུང་འདི་དག་གིས་རང་ཉིད་སྒའི་རྣམ་

བཅད་ཀི་དགོས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང༌། སྐོན་ཡིན་དེ་གཞན་བས་ལའང་

མཚུངས། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་གཞན་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་འགོག་

པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་ཕིར། ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། མཚན་

ཉིད་འཇུག་པ་མེད་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་བར་གིས་རང་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་

པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ། བསྟན་བཅོས་འདོད་འཇུག་དོན་ཅེ་ན། ཞེས་སོགས་ནི། 

རང་ཉིད་སྒ་ཡང་དོན་མེད་འགྱུར། ཞེས་པའི་འགལ་སོང་ཡིན་པས། རང་”སེ1་འགོག་

པའི་སྐབས་ལས་འཕོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར། དེ་ཡན་ཆད་ལ་རང་ལུགས་ཀི་རང་

1 མ་ཕི། ༢༧ན༡ན།    སྔ   བ། ༣༤བ༦ན།   ཞོལ། ༣༤བ༤ན།    སེ   * སེ 
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སྒའི་དགོས་པ་བཤད་པ། ཞེས་པ་དང༌། བསྟན་བཅོས་འདོད་འཇུག་དོན་ཅེ་ན། ཞེས་

པ་མན་ཆད་ལ་གཞན་ལུགས་ཀི་རང་སྒའི་དགོས་པ་དགག་པ། ཞེས་སྐབས་སོ་སོར་

བཅད་ན། གཞུང་གི་འབྲེལ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ། རྒྱུ་སོགས་

མཚན་ཉིད་བསལ་བ་ལ། ཞེས་སོགས་ནི་ཕོགས་སྐོན་དང་རགས་སྐོན་མི་འགལ་

ཞིང༌། ཕོགས་ཀི་སྐོན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་ཡང་འགྱུར་ན། ཕོགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་རྣམས་ཀིས་རགས་ཡང་དག་གི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ་

ལྟོས་ནས། ཕོགས་ཀི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་དགོས་ན་ཡང༌། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཀི་ཟུར་རྣམས་ཀིས་དེ་དག་སེལ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཕོགས་ལ་མ་ཁབ་ཁབ་ཆོས་ཀི་

སྐོན་སོང་བ་ཙམ་ཡིན་པས། ཕོགས་སྐོན་གང་ཡིན་རགས་སྐོན་དུ་འགྱུར་བར་སོབ་

དཔོན་མི་བཞེད་དོ། ཞེས་སྟོན་པ་ཡིན་པས། འདི་དེ་དག་གི་སྐོན་མིན་ནམ། ཞེས་

སོགས་ཀི་གཞུང་གི་འཕོས་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་ཕོགས་

མཚན་ཉིད། ཅེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡང༌། ཕོགས་ལ་མ་ཁབ་ཁབ་ཆེས་ཀི་སྐོན་སོང་

བའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཚིག་ལྔ་སོས་དགོས་ན། རིགས་སྒོའི་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད་ལ་ཚིག་ཟུར་ལྔ་པོ་དེ་མ་ཚང་བས་མཚན་ཉིད་སྐོན་ཅན་དུ་གྱུར་ཞེས་

པའི་རྩོད་པ་སོང་བ་ཙམ་ཡིན་པས། གཞུང་སྔ་མ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་ཡིན་གི། དོན་

ཚན་ལོགས་པ་ཞིག་སྟོན་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འདི་དག་ལ། ཞར་ལ་ཚིག་ལྔ་

སོས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་ཞེས་པ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་

བཤད་པ་དང༌། རིགས་སྒོའི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཞེས་བསྡུས་དོན་སོ་

སོར་བཅད་ནས་བཤད་ན་ཡང་གཞུང་གི་འབྲེལ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བས། འདིར་ནི། དེ་དག་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་ཆགས་པ་བཤད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། གཞན་སེ་ལུང་དོན་

བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། རང་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་

གཉིས། 

དང་པོ་ལ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། བེ་བྲག་པས། །གངས་ཅན་པ། སྤྱོད་པ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོར། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ། གངས་ཅན་སོགས་ན་དེ། 

གལ་ཏེ་བེ་བྲག་པས་དང་སྲོང་གཟིགས་ཟན་གི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་

ནས། ལུང་དེའི་དོན་གི་ཕོགས་གཅིག་སྒ་མི་རག་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། བསྟན་བཅོས་དེའི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བས་བསྟན་

བཅོས་དེའི་དོན་གཅིག་ལ་རགས་དེས་རབ་ཏུ་གནོད་ནའང་གཏན་ཚིག་འགལ་བ་དང་

དམ་བཅའ་བ་དག་ཚད་མས་བསལ་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

རང་གི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བསྟན་བཅོས་དེ་

ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པས། རགས་

དེས་བསྟན་བཅོས་དེ་ལས་བཤད་པའི་དོན་གཅིག་ལ་གནོད་ན་ཡང༌། བསྟན་བཅོས་

དེ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། བསྟན་བཅོས་དེ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་

པ་ཁེགས་ན། བསྟན་བཅོས་དེ་ལས་བཤད་པའི་དོན་རྣམས་ཀང་དེ་ལས་བཤད་པ་

ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་ཤིང༌། དེ་ཁེགས་པ་ན། སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་པ་ཡང་ཁེགས་

པས། རགས་དེ་ཉིད་རང་གི་དམ་བཅའ་འགོག་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཞེས་པའོ། །དེས་ན་འདིའི་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་

འགོད་མཁན་གི་གངས་ཅན་པ་དང༌། སྤྱོད་པ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པར་ཚད་ཆེན་

ལས་བཤད་ཅིང༌། ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོའི་འདོད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང༌། སྐབས་འདི་དག་

ཏུ་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོའི་ཞེ་འདོད་གང་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལ་ལན་ཇི་ལྟར་དུ་བཏབ་པ་

ལ་སོགས་གང་ཡང་གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་རོག་གེ་བ་རྣམས་ལ་སྔོན་ཆད་བོ་ཡུལ་དུ་མ་

བྱུང་བར་སང་ཞིང༌། འོན་ཀང་དིང་སང་གི་ཉན་པ་པོ་དག་ནི། འཆད་པ་པོའི་ཁ་ལ་བལྟ་

ཞིང་བྲག་ཆའི་སྒ་ཙམ་གིས་ཚིམ་པར་སང་ངོ༌། །དེ་ཡང་གངས་ཅན་གིས་བེ་བྲག་པ་

ལ་དེ་ལྟར་རྒོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བེ་བྲག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས། སྒ་ནམ་མཁའི་

ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་ཅིང༌། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན་རག་པ་ཡིན་དགོས་པས། སྒ་

མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ན། བས་པ་དེས་སྒའི་སྟེང་དུ་རག་པ་ཙམ་

བཀག་པའི་ཕིར། རག་པའི་བེ་བྲག་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡང་བཀག་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ན་བེ་བྲག་པ་རང་གི་བསྟན་བཅོས་ལས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་

བཤད་པ་དེ་བཀག་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བཅོས་དེ་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་

པ་བཀག་པས་ལུང་དེ་ལས་བཤད་པའི་དོན་རྣམས་བཤད་པ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་པ་

ཁེགས་པའི་ཕིར། ལུང་དེ་ཉིད་ལས་སྒ་མི་རག་པར་བཤད་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་དོན་ལ་

གནས་པ་ཁེགས་དགོས་པས་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་

འགྱུར་ཞེས་པའོ། །ཁ་ཅིག་རིགས་པ་ཅན་སྐབས་འདིའི་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོར་འཆད་

པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་རང་ཉིད་ཀིས་བཀོད་པའི་རགས་ལ་རང་ཉིད་ཀིས་སུན་འབིན་

བརོད་པ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་རོ། །



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 65 

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། བེ་བྲག་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གངས་ཅན་

སོགས་ཀིས་བཀོད་པའི་སྐོན་དེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང༌། བསྟན་བཅོས་མཁན་

པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་པ་སྤྱིར་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། བེ་བྲག་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་

ན། རགས་དེས་སྒ་ལ་རག་པ་ཙམ་ཁེགས་པ་ན། རག་པའི་བེ་བྲག་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་

གྱུར་པའི་དི་རག་པ་ཡང་”ཁེགས1་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ན། སྒའི་སྟེང་དུ་བེ་བྲག་པའི་

བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་ལུང་གི་དོན། དི་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་

ཡིན་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་བེ་བྲག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པར་

འགྱུར་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བར་འགྱུར་

ཞེས་པ་འམ། ཡང་ན་བེ་བྲག་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་

པ་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དི་ལ་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་ཡིན་པ་

བཟློག་པའི་སྒོ་ནས་ཀང༌། ཁོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དི་རག་པ་ཡིན་པ་དེ་བེ་བྲག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་གང་

ཞིག ཁོད་དི་རག་པ་འགོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཕི་མ་ཉིད་

ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའོ། །གལ་ཏེ། དེའི་ཚེ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཆོས་ཅན་མིན་པའི་

ཕིར་དེ་ཉིད་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་ཡིན་པ་བཀག་པས། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་དེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས་

ཏེ། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སྒ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས། སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ནམ་མཁའི་

1 མ་ཕི། ༢༨ན༧ན།    ལེགས   བ། ༣༦བ༥ན།   ཞོལ། ༣༦བ༣ན།    ཁེགས   * ཁེགས 
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ཡོན་ཏན་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང༌། དེ་གཉིས་ཀའི་ཚོགས་དོན་

གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅི་སྟེ། དེའི་ཚེ། འདིར་ཆོས་ཅན་སྒའི་ཆོས་ལ་རྩོད་པ་

སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་པས་སྒའི་ཆོས་སུ་གྱུར་བའི་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་

ན། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། དི་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་

པའི་རག་པ་ཡིན་པ་བཀག་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། བས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ། བེ་བྲག་པས་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ། བས་པས་

སྒ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་བཀག་པ་དང༌། དི་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་

གྱུར་པའི་རག་པ་ཡིན་པ་བཀག་པས། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནོད་པར་འགྱུར་མི་འགྱུར་མཚུངས་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་བས་པས་ནམ་མཁའི་

ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་སྒ་ལ་བཀག་པས། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

འགལ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་སྟོན་པའི་བེ་བྲག་པ་རང་གི་

བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་པ་ཉིད་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་ཅིང༌། རྒྱུ་མཚན་

དེ་བས་པས་དི་སའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ལ་ཡང་ཚང་བའི་

ཕིར། ཅི་སྟེ། བེ་བྲག་པས། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དེ་ཆོས་ཅན་སྒའི་ཆོས་སུ་ཁས་

བངས་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དེའི་

ཚེ། སྒའི་སྟེང་དུ་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་བརོད་ན། དེ་ཡང་འཐད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཕི་རྒོལ་སྒ་རག་མི་རག་ཤེས་པར་འདོད་ནས་འདི་བ་སོགས་

ཀི་གནས་སྐབས་འགའ་ཡིས། སྔ་རྒོལ་སྒ་མི་རག་པ་ལ་དཔག་འདོད་སྐེ་བར་འགྱུར་

ཞིང་རྒོལ་བའི་དཔག་འདོད་དེ་རོགས་པ་ཡང་སྒ་མི་རག་པའི་བསྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་
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ཚིག་དེ་དག་གིས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །སྤྱིར་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་བེ་བྲག་པས་སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་འགོད་པའི་ཚེ། ཕི་རྒོལ་གིས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་

མིན་ཤེས་པར་འདོད་ནས་འདི་བ་ལ་སོགས་པ་རྒོལ་བ་དེ་ལ་དཔག་འདོད་སྐེ་བའི་རྒྱུ་

ཡང་མ་ཚང་ཞིང་། རྒོལ་བ་དེའི་ཚེ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་དཔག་འདོད་

ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མ་ཚང་བཞིན་

དུ། ནན་གིས་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་བེ་བྲག་པ་ཁོད་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་འདི་ཡང་

རགས་དེའི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་གི་སྤྱོད་

པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ། སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་

ཚིག་དེའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རྒོལ་བ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་དཔག་འདོད་ཡོད་

པ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདའི་དཔག་འདོད་ཡོད་པ་ནི། ཚིག་དེའི་

འབྲས་བུའི་རགས་ཅན་མིན་པར་བརོད་དེ། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་པའི་ཚིག་གི་རགས་ཀིས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དཔག་འདོད་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིས་ནི་དེ་འདའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་བེ་བྲག་པས། སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སྒ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་གནོད་ཀང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་གཞན་སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཅི་ཞིག་ཀང་གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་མཁན་”པོའི1་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་པ་སྤྱིར་

1 མ་ཕི། ༢༩བ༢ན།   ཞོལ། ༣༨ན༣ན།    པའི   བ། ༣༨ན༥ན།    བོའི   * པོའི 
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དགག་པ་ལ། ལུང་དོན་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། ལུང་

དོན་མཐའ་དག་ཕོགས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགག ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་རགས་

བཀོད་ན་རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དགག དེདག་ལ་རྩོད་པ་སང་པ་དང་བཞི། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་

ན། རགས་དེས་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་གཅིག་ལ་གནོད་ན་ཡང༌། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ན། དངོས་སྟོབས་ཚད་མའི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་

དགོས་ན་ཡང་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་རང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་འགྲུབ་པ་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་

བེད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་ཚིག ཅེས་སོགས་སུ་བཤད་

ཟིན་པའི་ཕིར་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་དེས་གྲུབ་པའི་དོན་དེ་ནི་ཚད་མས་

ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཙམ་གིས་བཞག་ནུས་པས། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གི་

ཡུལ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར། 

བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་པ་ཙམ་གིས། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཞལ་བའི་གནས་

ལ་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ་རང་གཞན་གི་སྟོན་པའི་ལུང་དོན་འཐད་མི་འཐད་དཔོད་པ་འབའ་

ཞིག་ཏུ་ཟད་པས། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ན། རྩོད་པ་དོར་བའམ། རྩོད་པའི་གཞི་

མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ། ལུང་སྒྲུབ་

བེད་དུ་ཁས་མ་བངས་ན། རྩོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཡུལ་དེ་འད་དེ་ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པས་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འོ་

ན། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔད་པ་བེད་པའི་སྐབས་སུ། ལུང་ཚད་མར་ཁས་མི་
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ལེན་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ལུང་དོན་ལ་དཔད་

པ་བེད་པ་དེའི་ཚེ་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པ་བེད་པ་ཡོད་ཀང༌། ལུང་དེ་

ཉིད་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་མིན་གི་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་དཔད་པ་བེད་པ་འདིར་ནི། ལུང་དེ་

ཉིད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཡོངས་སུ་བརགས་པའི་ལུང་ཁས་

ལེན་ན་མཛེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན། འདི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། དངོས་སྟོབས་ཀི་

ཡུལ་ལ་དཔད་པ་བེད་པའི་ཚེ། ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་ན། དངོས་སྟོབས་

ཀི་ཡུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལུང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཡུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལུང་ཡོད་ཀང༌། ལུང་དེ་ཉིད་དོན་དེའི་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཡན་ལག་མིན་གི། ལུང་དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་

རྣམས་ལ། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གནོད་མི་གནོད་དཔོད་པ་

འདི་ནི་ལུང་དེ་ཉིད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། དཔད་ལ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། རེས་

སུ་དཔག་པས་ལུང་གི་དོན་ལ་དཔོད་པ་འདི་ནི། ལུང་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། 

ཡོངས་སུ་བརགས་པའི་ལུང་ཁས་ལེན་ན་མཛེས་པའི་ཕིར་རོ། །མ་བརགས་པར་

ཁས་བངས་སོ་ཞེ་ན། བརག་མི་བཟོད་པའི་བསྟན་བཅོས་ནི། དེའི་ཚེ་ཁས་བངས་པ་

ཡོད་ཀང་གནོད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འཆད་ཅིང༌། སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་ན་རེ། རྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དེའི་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་པ་ཡོད་དུ་ཟིན་

ཀང༌། བསྟན་བཅོས་ནི་ཁས་ལེན་འདོར་བའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་བཤད་
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པ་ཡོངས་སུ་རོག་པ་འདི་ནི་ལུང་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་

འཆད་དོ། །དེས་ན་ལུང་དེ་ཉིད་ཀི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆ་

ལ། །དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་ཀིས་གནོད་པ་ཡོད་མེད་སོགས་བརགས་པས། 

དེ་ལྟར་ཡུལ་གཉིས་ལ་དཔད་པ་རྣམ་པར་དག་ན། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་དེ་

ནི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འདོད་པའི་དུས་ཡིན་པའི་དེའི་ཚེ་

དེ་འདའི་བསྟན་བཅོས་ཀིས་ནི་རང་གི་དོན་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་

དོན་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདའི་བསྟན་བཅོས་དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་དེ་དང་ནི་

འགལ་བར་སེམས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

འོ་ན་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ་གཞལ་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་

གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་པར་བ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་

པ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ནི་དཔོད་པ་འཕོ་བ་ན། དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་བསྟན་

བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པར་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཚུར་མཐོང་

གི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་དང༌། གགས་པའི་རེས་དཔག་འཇལ་བེད་དུ་མི་འཇུག་

པའི་ཕིར་རོ། །ནི་ཞེས་པའི་དགར་ཚིག་གི་ནུས་པས་འཕངས་པ་ནི། དཔད་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ཀང་གཞལ་བའི་གནས་གཞན་གཉིས་ལ་དཔད་པ་འཕོ་

བ་ན། སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཚུར་མཐོང་གི་དངོས་པོ་

སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མ་དང༌། གགས་པའི་རེས་དཔག་སོགས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་སྐབས་དེར་ཡང་ཞེས་པའམ། 

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་དེར་ཡང་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

གིས་གནོད་པ་ཉིད་སང་བར་བ་ཞེས་པའམ། རགས་དེས་གནོད་པ་ཉིད་སང་བར་བ་

སྟེ། འབྲེལ་ཡུལ་ཁེགས་ན། དེ་ལ་འབྲེལ་བའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་ཁེགས་ཤིང༌། དེ་

ཁེགས་ན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་ཁེགས་པས་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་ནི། རགས་ཀི་སྐོན་མིན་ཏེ། ཐུག་པ་མེད་

པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟེ། གཞལ་བའི་གནས་གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་ལུང་སྒྲུབ་

བེད་དུ་ཁས་བང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ནི་མ་ལུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། དཔོད་པའི་གནས་ཀུན་ལ་བསྟན་བཅོས་དག་སྒྲུབ་བེད་དུ་གཟུང་དགོས་ཞེས་

པའི་ལུགས་འདི་རིགས་པ་གང་གིས་བས་ཤིང༌། རིགས་པས་གྲུབ་པར་མི་འཐད་

དེ། དེ་ལྟ་ན་ད་ནི་བ་ལང་རི་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས། དུ་བས་

མེ་ནི་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་

པའི་འཇིག་རེན་པའི་སྐེ་བོ་དང་པོ་སྐེ་བའི་ཚེ། ལུང་གི་ཡན་ལག་མེད་པར་རེང་བུར་

སྐེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ལུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ཉེས་པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་

དཔོད་པ་ཐམས་ཅད་ལུང་ལ་བརེན་དགོས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མི་བཟད་པའི་གདོན་དང་

འད་བ་འདི་ནི། ཀེ་མ་ཁོད་ལ་སུ་ཡིས་བགོས་པ་ཡིན་ཞེས་དཔས་པའོ། ། 

གཉིས་པ་ལུང་དོན་མཐའ་དག་ཕོགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནི། གལ་

ཏེ། མཐུན་དཔེ་ལ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལས། ཆོས་ཅན་དེའི་

ཆོས་སུ་བཤད་པ་ཀུན་གིས་བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་ལ་ཁབ་པའི་ཁབ་

འབྲེལ་བསྟན་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་ངེས་ཆོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པའི་དོན་གཅིག་ལ་གནོད་ན་ཡང༌། སྐབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་རགས་ཡང་དག་འགོད་ཚུལ་

འདི་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལུགས་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་གསུམ་ན་

དེ་འདའི་རགས་ཡང་དག་འགོད་ཤེས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ན། བས་པ་དེས་སྒ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཀང་སྒ་

དེའི་ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་རྣམས་ནི་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་མ་

གྲུབ་པར་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་འགྱུར་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་མ་གྲུབ་ཀང་བས་པའི་

རགས་ལས་མི་རག་པ་དེ་སྒ་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་ཏུ་བརོད་རིགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཀང་སྒའི་ཆོས་སུ་

ལུང་ལས་བཤད་པ་དེ་དག་བཀག་པས། སྒ་ལ་མི་རག་པ་བཀག་པའི་གཏན་ཚིགས་

སྐོན་ལྡན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་དག་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་

སྒ་ལ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རགས་

ཡང་དག་འགོད་པ་ན། ཆོས་ཅན་དེའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རགས་དེ་ལ་ཁབ་པ་

དཔེའི་སྟེང་དུ་བསྟན་དགོས་ན། ངག་སྨྲ་བའི་རགས་ལས་ཕ་རོལ་པོའི་བརོད་འདོད་

དཔོག་པ་དང་། དུ་བའི་རགས་ལས་ལ་ལ་མེ་དཔོག་པ་སོགས་ཀི་ཚེ་ན། གང་ཟག་

ཕ་རོལ་པོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངག་སྨྲ་བ་ལ་ཁབ་པ་མཐུན་དཔེ་རང་རྒྱུད་ཀི་

སྟེང་དུ་བསྟན་དགོས་པ་དང༌། དུ་ལྡན་ལའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དུ་བ་ལ་ཁབ་པ་

མཐུན་དཔེ་ཚང་མང་གི་སྟེང་དུ་བསྟན་དགོས་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་

ཆོས་ནི་མ་ལུས་པ། མཐུན་དཔེ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་བངས་ཤིང་བསྟན་པ་མེད་ལ་ཁོ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ནར་ནི་སྐེ་བོས་ཚིག་དང་དུ་བ་སོགས་ལས་ཕ་རོལ་པོ་སེམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལ་

མེ་ཡོད་སོགས་སུ་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཚུལ་དེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ། དེ་དག་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་དག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

ན། གངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཡིས་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

རགས་ལ་ཁབ་པ་དཔེའི་སྟེང་དུ་བསྟན་དགོས་པར་དམ་བཅས་པ་དེ་ལ་གནོད་པས་

དེ་དག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རང་གི་ཁབ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་དང་རྒྱུ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དོན། བས་

པ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རགས་རྣམས་ནི་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་

རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁབ་པ་མི་འཁྲུལ་བས་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། རགས་དེ་དག་ནི་རང་ཕོགས་ཆོས་

སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རྒོལ་བའི་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་དང་ཁབ་

བེད་ཀི་དོན་དེ་དག་དང༌། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་རོགས་པའི་ཕི་

རྒོལ་གཞན་དག་གཏན་ཚིགས་དེས་ཅི་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ཏེ་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། གཞུང་སྔ་ཕིའི་དེ་དག་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཆད་ཤེས་

པ་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བར་སང་ངོ༌། །

གསུམ་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་རགས་བཀོད་ན་རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ། ལུང་དོན་བཀག་པས་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ན་ཡང༌། 

རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རང་གིས་སྔར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་

བེད་བརོད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། གཏན་ཚིག་དེ་ནི་རྒོལ་བ་དེས་བསྒྲུབ་བེད་བརོད་པའི་
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ཉེས་པས་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་ནི། གསར་དུ་སྐེས་པ་མིན་ཏེ། རྒོལ་

བས་གཏན་ཚིགས་དེ་བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང་རུང་བས་པ་ནི། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་དང་འགལ་ཞིང༌། དེ་ལ་གནོད་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན། རྒོལ་བས་འདིར་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་

བཀོད་པས་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བས། གལ་ཏེ། བེ་བྲག་པ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་

བསྟན་བཅོས་ལ་མ་བརགས་པར་གནོད་བེད་བརོད་པའི་ཕིར། རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་མ་བརོད་ན། དེ་ཅི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་

པ་མིན་ནམ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ན་དེ་བརོད་པའི་རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་ཡིན། བས་པ་

ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་མིན་ཏེ། དེའི་ཕིར། 

དེ་བརོད་པས་རྒོལ་བ་མི་རིགས་པ་བེད་པ་མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སང་བཀོད་པས་ཀང་རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་

བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང༌། ལྟར་སང་རྒོལ་བས་འདིར་ཅི་བས། །རྒོལ་བས་བརོད་

པའི་ཉེས་པ་ཡིས། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་གྱུར་མ་ཡིན། ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་མཚུངས་

ཏེ། རྩོད་པའི་ཚེ། གཞན་དག་ལ་རང་གི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་འགོད་པར་ཁས་བངས་ནས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་བརོད་པ་ནི། རང་ཉིད་ཀི་

འདོད་པ་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དོན་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་

པས་རྒོལ་བ་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། བེ་བྲག་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་

རགས་སུ་བཀོད་པ་འདིར་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་རགས་བས་

པ་དེ། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་
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ཕིར། སྔར་བཤད་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་ལ་ལར། བཤད་

པའི་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལ་འགའ་ཞིག་རིགས་པས་གྲུབ་པ་

མིན་ཀང་དེ་བཀག་པས་ན། རིགས་པས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའི་སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུ་གཞན་

པ་དག་ཀང་འགོག་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བའི་འདོད་པ་ནི རྒྱལ་རིགས་ངན་པའི་

ཚུལ་ལུགས་ཡིན་ནོ། ཞེས་རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ནས། 

དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་

ལས། ཆོས་ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་བཤད་པའི་དོན་ཀུན་གིས་རགས་ལ་ཁབ་པ་མཐུན་

དཔེའི་སྟེང་དུ་མཚུངས་པར་བསྟན་པར་བས་ནས་ནི། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བརོད་

པར་སུས་ཀང་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ན། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བརོད་པའི་ཚེ། དེ་

ལྟར་བརོད་དགོས་ན། ཀུན་དུ་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་ཉམས་པར་

འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་དེ་དག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་སྒྲུབ་

བེད་བཀོད་པ་སྐོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པས་སྒ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་

བཀག་ཀང༌། རགས་ཀི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། གཞི་གཅིག་ལ་ཆོས་

དངོས་འགལ་གཉིས་སྒྲུབ་བེད་ནུས་མཚུངས་གཉིས་ཀིས་བསྒྲུབས་པས་གཉིས་ཀ་

ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་སོང་ན། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། 

འདིར་ཡང༌། སྒ་ལ་མི་རག་པ་བས་པས་འགྲུབ་ལ། སྒ་ལ་རག་པ་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་པར་སྟོན་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདིར་ནི་དེ་འད་བའི་སྒྲུབ་

བེད་འགལ་བ་ནུས་མཚུངས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒའི་སྟེང་དུ་རགས་བས་པ་དེས་མི་
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རག་པ་དང་འགལ་བ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་སྒ་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཆོས་འགལ་བ་མི་རག་པས་

ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དག་གཞི་མཐུན་དུ་འདུར་མི་རུང་ཞིང༌། སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་པར་

བས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔིས་ཕིན་པར་བཤད་

དོ། །འོན་ཏེ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་གནོད་བ་གནོད་བེད་ནུས་མཚུངས་སུ་གྱུར་པའི་

འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ནི་མིན་ཡང༌། རགས་དེས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་

པ་ལ་གནོད་པ་ན། བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་བསད་པའམ། བཀག་པའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་

པ་ལ་གནོད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དང་སྒ་གཉིས་མ་

འབྲེལ་ཀང༌། ལུང་དོན་བཀག་པ་ཙམ་གི་ཆ་ནས། རགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནམ། དེ་གཉིས་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། 

འབྲེལ་པ་མེད་ཀང་ལུང་དོན་བཀག་པ་ཙམ་གིས་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། 

བསྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་

དོན་འབྲེལ་མེད་གཅིག་བཀག་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ། ནམ་མཁའི་ཡོད་ཏན་དེ་སྒའི་ཆོས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེས་ན། དེ་ཉིད་ལ་རགས་

ཀིས་གནོད་ན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་གྱུར་གི། འབྲེལ་མེད་ཀི་དོན་ལ་

གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་ནི། སྒ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང༌། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་བཀག་

པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཚེ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་ཕིར་དང༌། 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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རགས་ཀུན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ན་སྐོན་ཅན་དང༌། ནུས་

ན་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་དཔད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་མེད་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་དེ་ནི་འདིར་ཚད་

མས་རོགས་པ་མེད་ཀི། འོན་ཀང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་མི་རག་པ་ལ་

གནོད་པ་འདིར་ནི། བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་པ་འབའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་སྐོན་

ཅན་དུ་སོང་བ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ནི་རགས་གཞན་གིས་གནོད་པ་བས་

པ་དང༌། ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་པ་བས་པ་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་

ཐམས་ཅད་ཀིས་གནོད་འགྱུར། ཞེས་པའི་སྐོན་སོ་ན་གནས་སོ། །

གཉིས་པ་རང་སེ་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། འདོད་པ་བརོད་

པ་དང༌། དེ་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་བེད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གལ་ཏེ། 

བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་

བཅོས་དེ་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བའི་དོན་མ་ལུས་པ་རང་གིས་བསྒྲུབ་བར་བེད་

དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་ཁས་ལེན་པ་དོན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། དེ་

ཡང་བསྟན་བཅོས་རང་དབང་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་

ཕིར། བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚད་མ་གཞན་དགོས་པ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན། རང་དབང་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཚང་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྟན་

བཅོས་དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་པར་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅའ་དང་རགས་ཀི་སྐོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་ཕོགས་སྔ་མ་འདིའི་དོན་ནི་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་

ཀི་དོན་མཐའ་དག་བས་པ་ལྟ་བུའི་རགས་གིས་བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་ཞེས་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཞིང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་

གི། འདི་ལྟར་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པས་ནི། བསྟན་བཅོས་དེ་ཉིད་རང་

གི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བར་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། རང་གིས་

ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སླུ་བར་

རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན། བསྟན་བཅོས་དེའི་བརོད་བ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བར་

འགྱུར་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། སྦིན་པ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་བ་དེ་སྦིན་ལས་ལོངས་

སྤྱོད་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཀི་དམ་བཅའ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ན་དམ་བཅའ་མ་ཡིན་པའི་ལུང་དོན་གང་

ཡང་མེད་དོ། །དེས་ན་བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ནའང༌། རང་གིས་ཚད་

མར་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་སླུ་བར་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་དེའི་བརོད་བ་མཐའ་དག་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་

འདི་ཉིད་ཡིན་པས། ཕི་རོལ་པ་སོགས་ལས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའི་སྐོན་སོང་དགག་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ལ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བ་དང༌། རང་སྒ་སོས་པ་དོན་

མེད་དུ་ཐལ་བ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པར་སྨྲ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་ཀང༌། དམ་བཅའ་བར་ནི་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་ན། དམ་བཅའ་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་བརོད་པ་ནི་དམ་བཅའ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཕིར་དུ། རིགས་སྒོར་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

འདོད་པ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ངེས་གཟུང་སོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བསྟན་བཅོས་

ཀི་བརོད་བ་མཐའ་དག་དམ་བཅའ་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོས་ལས་བཤད་པའི་དཔེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་ཡང༌། བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་རིགས་པས་འཐོབ་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འདོད་

པ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཙམ་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་ཡིན་ན་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། 

དེ་འདའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ནི། རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་

བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན། རྒོལ་བས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་མི་འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་

ཀི་བརོད་བར་གྱུར་པའི་ཆོས་གཞན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

དེའི་ཚེ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མིན་པའི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་རགས་འགལ་

བར་ཅི་ཞིག་འགྱུར། 

གཉིས་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་ཡང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་གི། དེའི་ཟུར་དུ་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། 

སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་རང་གིས་ཁས་བངས་

པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེའི་

སྐོན་སོང་དགག་པ་ལ། བསྟན་བཅོས་ལ་འདོད་པས་འཇུག་ལྡོག་བེད་པར་ཤེས་པའི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག ཆོས་ཅན་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་

དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་

དུ་སོས་པ་ཡིན་པ་དགག 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཁས་བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་སྔ་མ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་ན། 

དེ་དོར་ནས་བསྟན་བཅོས་གཞན་ལ་འདོད་པས་འཇུག་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ། རང་

ཉིད་འདོད་ཅེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཡིན་ཅེ་ན། འོ་ན་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་དུ་བསྟན་

བཅོས་ལ་འཇུག་ལྡོག་བེད་མི་ནུས་སམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་འདི་གང་ཟག་གང་གི་

རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་ཟློག་དགོས་པ་ཡིན། གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ། གང་ལས་ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཡིན་ཅེས་སྦར་རོ། །དེ་ཡང་གང་ཟག་རོག་ལྡན་བསྟན་

བཅོས་ལ་རང་ཉིད་འཇུག་ལྡོག་བེད་འདོད་པ་བཞིན་དུ་བར་རུང་བར་ཤེས་པའི་ཕིར་

དུ། རང་ཉིད་སོས་མི་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་ལུང་དེའི་དོན་ཚད་མས་བཀག་པ་མེད་པར་

ངེས་ན། ལུག་དེ་ཚད་མར་འཛིན་པ་གང་གིས་ཀང་བཟློག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

གལ་ཏེ་ཚད་མས་བཀག་པར་ངེས་ན་ཡང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་ཙམ་ལས་ཐབས་གང་

གིས་ཀང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བླུན་པོ་དེ་ལྟར་དོགས་པ་བཟློག་

པའི་ཕིར་དུ་ཡང༌། རང་སྒ་སོས་པ་དོན་མེད་དེ། རྒོལ་བ་བླུན་པོ་དེ་དག་སྔར་ཡང་

གྲུབ་མཐའ་ནི། རང་གི་འདོད་པ་ཉིད་ཀིས་འཛིན་ཅིང༌། དེ་ནི་ཕིས་ཀང་རོག་དཔོད་

མི་བེད་པར་ཅི་ཞིག་ལྟར་ལུང་གཞན་ཚད་མར་འཛིན་པ་ནི། ཅིས་མི་ཐོབ་སྟེ་ཐོབ་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་

དང༌། ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་མཐའ་དག་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་དང༌། ལུང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དོན་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གནོད་པས། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་ན། ཉེས་པ་ཐུག་

པ་མེད་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་དེ་འདའི་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཕིར། ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་འདིར་ནི། རང་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པར་མཛད་དོ། ཞེས་བ་བར་ཁས་ལེན་

པར་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ཅན་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་ཟིན་དགོས་པར་ཤེས་པའི་དོན་ཅན་

ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་སྔ་མ་ལས་གཞན་པའི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན། ཕི་ནང་གི་གཞུང་ལུགས་

ཀིས་བས་པའི་རང་རང་གི་འདོད་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དང༌། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་དག་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་གཉི་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རབ་

ཏུ་གགས་ཤིང༌། མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་སྒ་ཙམ་དག་ནི་རྩོད་གཞིར་གཟུང་

དགོས་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ། རང་ཉིད་ཀི་སྒ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའི་

ཕིར་དུ་རང་སྒ་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རང་གི་རེན་ཆོས་ཅན་

ཁད་གཞིར་གཟུང་ནས་ཁད་ཆོས་ལ་དཔད་པ་བེད་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་རོགས་པ་

ཉིད་ཀི་རེན་ཆོས་ཅན་དེ་ནི་གཉི་ག་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

ཏེ། རང་རང་གི་འདོད་པས་བརགས་པའི་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཁད་པར་བས་པ་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རང་གི་རེན་ཆོས་

ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་རག་མི་རག་སོགས་ཀི་ཁད་

ཆོས་ལ། རྩོད་པ་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་སོས་
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པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་གྲུབ་ཟིན་དུ་

ཤེས་པ་ཙམ་གི་ཕིར་དུ་སོས་པ་མ་ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་གཉི་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་

ཟིན་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་ཤེས་པའི་

དོན་དུ་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་བརོད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་གྲུབ་ཟིན་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། ཀུན་ལས་བཏུས་

ཀི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་ཟུར་དུ་རང་ཉིད་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། 

རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀིས་དོན་དེ་རོག་ནུས་པར་

དགོངས་ནས། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་སྐབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་

ཟིན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ངོ་བོར་ནི་བསྟན་པ་དག་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་པ་ཞིག་

དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་བསྒྲུབ་

བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་སོས་པ་འདི་ནི་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡང༌། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་སྒ་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། 

རེས་སུ་དཔག་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་སྤྱིའི་ནི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་

དུ་རང་དོན་ནི། ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན། ཅེས་སོགས་ཀིས་བཤད་

པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་རོགས་ནུས་

ཤིང༌། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་དེའི་ཆེད་དུ། རང་ཉིད་ཅེས་

པའི་ཚིག་དེ་སྐད་མ་བསྟན་ཀང་ཕོགས་ལ་མ་ཁབ་ཁབ་ཆེས་སོགས་ཀི་འགལ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིར། འགེལ་བེད་གཞན་དག་གིས་སྤྱི་ཞེས་
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པ་སྤྱི་མཚན་ལ་བས་ནས། རང་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། རང་སྒ་སོས་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སྦར་བ་ནི། རེས་དཔག་

གིས་རང་མཚན་མི་འཇལ་བར་ཁས་ལེན་པའི་ངན་རོག་བོ་ཡུལ་དུ་འཚངས་པ་སྟེ། 

ལུགས་ངན་པ་དེ་ནི་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་པའི་

ཕིར། འདིར་མ་བྲིས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་དུ་བས་ལ་ལ་མེ་དཔོག་པ་ན། གསལ་བ་དང་

འབར་བ་སོགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་མེ་སྤྱི་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་དོན་དུ་

འཆད་པ་ཡང༌། རྩོད་པ་དང་རྩོད་ལན་སོགས་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བར་མ་མཐོང་ཞིང༌། ཁོ་

བོའི་འབའ་ཞིག་གིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། གལ་ཏེ། ཆོས་

ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བར་བ་ནས་དེ་ལས་ཉེས་པ་ཅིར་འགྱུར་པས་དེ་གཅད་པའི་

ཆེད་དུ་རང་སྒ་སོས་པ་ཡིན་ཞེས་བྲིས་པས་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་དེ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་

མི་ནུས་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ན། དེ་སྒྲུབ་པའི་རགས་མི་སྲིད་ཅིང༌། ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པར་འགྱུར་པས། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཀིས་སྟོང་པ་དང༌། རགས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སྐོན་སང་བའི་ཕིར་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུང་དུ་རང་སྒ་

སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཟུར་དུ་རང་སྒ་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། རགས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་དང༌། དཔེ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་བ་འདི་ནི་རགས་དཔེ་དེ་དག་གིས་སྐོན་མིན་ནམ་ཏེ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཡན་ལག་ཕི་མ་རགས་དཔེ་ལ་ལྟོས་པའི་

སྐོན་ནི་སྦོར་བ་དེ་སྐོར་གི་ཕོགས་སྐོན་དང་གཞི་མཐུན་དུ་འདོད་པ་རིགས་པ་མིན་
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པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཕོགས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་

པའི་ཕིར་ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་

གི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་མ་ལུས་པ་ཡང༌། སྦོར་བ་དེ་ཉིད་

ཀི་ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་ཐལ་བར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་

འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་དམ་བཅས་པ་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི་

སྐོན་གང་ཡིན་པ་ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འདོད་རིགས་ཀི་དེ་ལས་གཞན་པ་དཔེ་རགས་

ལ་སོགས་པའི་སྐོན་རྣམས་ནི། ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། དེ་ཡང་དམ་

བཅའ་བ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་

པ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན། བུམ་པ་རག་ཅེས་སོགས་

སུ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའི་སྐོན་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ལ་

སོགས་ཉེས་པ་ཡང༌། །ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་མི་

འདོད་པ་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ལན་ཐེབས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་རགས་དཔེའི་ཉེས་པ་དང༌། སྦོར་བ་དེ་ཉིད་ཀི་

ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་ཁས་བངས་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་སྟོན་པའི་ཚེ་ན། རགས་དང་དཔེའི་སྐོན་མ་ལུས་པར་གཅོད་པར་བེད་པའི་ཚིག་

ཟུར་ཚད་མར་སོས་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ནི། སྐོན་ཆགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན། རགས་

དཔེ་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་སེལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་དམ་བཅའ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི་མ་ཁབ་པ་དང༌། དེ་ལས་བཟློག་པ་ཁབ་ཆེས་པའི་ཉེས་པ་དག་

ནི་སང་བའི་ཕིར་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞུང་འདི་དག་

གི་ནུས་པ་འབིན་ཤེས་པ་སྔོན་ཆད་མ་བྱུང་བར་སང་ངོ༌། །འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་རྣམས་ཀིས་དམ་བཅའ་ཙམ་དང༌། འབྲེལ་བའི་མ་

ཁབ་ཁབ་ཆེས་ཀི་སྐོན་གང་གཅོད་ཅེ་ན། རང་ཉིད་ཚིག་ཕད་ངོ་བོའི་སྒ་མ་བསལ་བ་

དང་བཅས་པ་དག་གིས། མ་ཁབ་པ་ལས། ལྡོག་པ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། འདོད་

སྒས་མ་ཁབ་སེལ་བར་བེད་དོ། །གལ་ཏེ། ཕོགས་མིན་པ་ལ་ཡང་ཁབ་ཆེས་པ་སང་

བའི་ཕིར་དུ། རང་ཉིད་དང་། ཚིག་ཕད་དང༌། ངོ་བོའི་སྒ་སོས་དགོས་ན། རིགས་སྒོར་

བཤད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ། རང་ཉིད་དང་ཚིག་ཕད་སོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

མཚན་ཉིད་སྐོན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རིགས་པའི་སྒོར་བསྒྲུབ་བར་རྒོལ་བས་ཁས་

བངས་པའམ། འདོད་པར་གྱུར་པ་འགལ་བའི་དོན་གིས་མ་བསལ་བ་ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཁབ་ཆེས་པའི་སྐོན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ལ་ནི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འདིའི་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། བསལ་བ་ནི་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར་དང༌། ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པ་སོགས་ལྷག་

མ་རྣམས་ལ་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པར་གྱུར་བ་

ཞེས་པ་དེ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རིགས་སྒོའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དེ་ལ་རང་ཉིད་དང་ཚིག་ཕད་དངོས་སུ་སོས་པ་མེད་ཀང༌། དེའི་དོན་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ། 

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཞེས་པས་སྔ་རྒོལ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་པ་ཤུགས་

ལ་འཕེན་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་ཀི་དོན་ཡོད་ལ་ཀྟ་བའི་རྐེན་ད་ལྟར་གི་དུས་གོ་བེད་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཡོད་པས་ཚིག་ཕད་ཀི་དགོས་པ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རང་

ཉིད་ཀི་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་ཞེས་པས་ཤུགས་ལ་འཕེན་ནུས་ཀང་དངོས་

སུ་སོས་ཤིང༌རིགས་སྒོར་ཤུགས་ལ་འཕེན་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དངོས་སུ་མ་

སོས་པ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བཤད་པ་ལོག་རོག་གཙོ་བོར་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ཅིང༌། རིགས་སྒོར་བཤད་པ་རིགས་མི་མཐུན་གཙོ་བོར་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལོག་རོག་གཙོ་བོར་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི། ཚིག་ཟུར་དཔིས་

ཕིན་པ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་གཉིས་དོན་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་པར་ཡང༌། འདོད་ཚིག་གིས་

ད་ལྟར་དུས་གོ་བར་བེད་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་བསལ་

བས། ཚིག་ཕད་སོས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་ལ་བསྟན་བ་བ་ཞེས་པ་ཁད་གཞི་སྟོན་

པའི་ཚིག་ཏུ་གཙོ་བོར་མ་འབྲེལ་ན་དེའི་ཚེ། རང་ཉིད་འདོད་པ་བརོད་པ་ཡིས་ཁོ་ནའི་

ངེས་བཟུང་གི་དོན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ད་ལྟ་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་རོགས་པར་ནུས་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན། བསྒྲུབ་བར། རང་ཉིད་འདོད་པར་གྱུར་པ་མ་བསལ་བ་ཕོགས་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་དག་

ནི། སྔ་རྒོལ་རང་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པར་གྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ལྟ་ན་ཡང་དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པའི་བེད་པའི་རྐེན་གི་མཐའ་ཅན་བསྟན་བ་བ་

ཁད་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་ཏུ་གཙོ་བོར་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ངེས་བཟུང་མ་སོས་ན། དུས་

གཞན་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་རགས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཀང་ཕོགས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་བསྒྲུབ་བར་རང་ཉིད་

འདོད་པར་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རྒོལ་གིས་རགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་

བཏབ་པ་ན་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་བས་ན་དེ་ལྟ་བུ་ཕོགས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་

ཕིར། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཚིག་ཕད་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚིག་ཕད་ཀིས་ནི། བསྟན་བ་བ་ཁད་གཞིར་འབྲེལ་ཡང༌། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་ཅིང་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བའི་གཏན་ཚིགས་ད་ལྟ་ཕོགས་ཡིན་

པར་གཅོད་ནུས་ཏེ། ཚིག་ཕད་དེས་བསྟན་བ་བ་ཁད་གཞིར་འབྲེལ་ཡང༌། བསྒྲུབ་བ་

དང་སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་པའི་ཕིར། འོ་ན་རིགས་པའི་

སྒོར་བཤད་པ་ལྟར། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡང་འཆད་པ་རིགས་ཀི་ཉེས་པ་མང་པོ་

སང་དགོས་པའི་བསྟན་བ་བ་ཁད་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་ཏུ་འབྲེལ་བར་སོས་པས་ཅི་བ་

ཞེ་ན། དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་པ་

དག་གི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་བ་མ་

ཡིན་མོད། ཅི་སྟེ་སྟོན་ན་ཡང༌། མཚན་ཉིད་ལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་བསྟན་པར་བ་

བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚུལ་དུ་སོས་

པར་མཛད་དོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བ་བ་ཞེས་པའི་

དོན་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་ལ་འཆད་དགོས་པས། བསྟན་བ་བ་

ཁད་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་འདི་ཕོགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་

སུ་བསྟན་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་
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ལག་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཡང་དག་བཤད་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་འདི་ལྟར་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ནི་

སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ན། དཔེ་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་ཕི་

རྒོལ་གིས་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །སྙམ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་གཅད་

པའི་ཕིར་དུ། ཕོགས་ནི། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་རང་རང་ཉིད་འདོད་པར་སྒྲུབ་བེད་བརོད་

པའི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་ཞིག་

དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན་བ་བ། རང་ཉིད་འདོད་

དང་མ་བསལ་བ། ཞེས་བསྟན་བ་བའི་ཚིག་དང་འབྲེལ་པར་སོས་སོ་ཞེས་བ་བའམ། 

ཡང་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་དག་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དུ་འདོད་པས་དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་ཙམ་

ཕོགས་ཡིན་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཡང་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་ཙམ་ཉིད་

ཕོགས་མ་ཡིན་གི། ཕོགས་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ཅིག་དགོས་སོ་

ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་བ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་བསྟན་བ་བ་ཁད་གཞིར་འབྲེལ་བའི་དོན་ནི། བསྟན་པར་བ་ཞེས་པ་བཤད་པའི་

གཞིར་བས་ནས། གང་བསྟན་པར་བ་ན། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ནར་རང་ཉིད་འདོད་ཅིང་མ་

བསལ་བའོ། ཞེས་བཤད་དགོས་པའི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་རིགས་སྒོའི་འདོད་པ་ཞེས་པའི་

ཚིག་གིས་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ཅིང༌། མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བའི་

གཏན་ཚིགས་སོགས་དེ་ལྟ་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

ཅིའི་ཕིར་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕད་མ་སོས་ཞེ་ན། དེ་ཡང་འདོད་པ་ཞེས་པའི་སྐད་
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ཀི་བིངས་ཀ་ཏ་བ་དེ་ཉིད་ཉེར་བསྒྱུར་གི་དབང་གིས་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པ་

ལ། སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་བར་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པར་གྱུར་པ་ཞེས་འཆད་པ་

ན། འདོད་པའི་སྐད་ཀི་བིངས་དེ་ཉིད་ནི་ཊ་ཞེས་པའི་ཉེ་བསྒྱུར་གིས་ཉེ་བར་བསྒྱུར་

བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་ཏུ་ལས་བཏུས་པ་འདིར་ནི། 

འདོད་པའི་རྐེན་ནི་ཊའི་མིང་ཅན་དེ་ཉིད་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་

སྟོན་པའི་རྐེན་དུ་ཡོད་པས་འདོད་ཚིག་ཡན་ལག་གམ་ཕལ་པ་མིན་ཞིང༌། བསྟན་བ་

བ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཁད་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ཚིག་དེས་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ཅིང་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་པའི་

གཏན་ཚིགས་སོགས་ད་ལྟ་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན། འོངས་པ་

ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་སྤྱིར་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་འཇུག་ཀང༌། ལྟས་བིན་འོངས་

པ་མཐོང་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའི་ཚིག་

ཁད་གཞིར་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་ད་ལྟར་གི་གནས་སྐབས་ལ་གོ་བར་བེད་མི་ནུས་

པ་བཞིན་ནོ། །རིགས་སྒོའི་འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་ལ་ནི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་

གི་གཙོ་བོར་ལྟ་བུར་སྟོན་པའི་རྐེན་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ད་ལྟར་གི་དུས་གོ་བེད་དུ་

ཡོད་པས་རིགས་སྒོའི་འདོད་ཚིག་དེ་ཡིས་ནི་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་གཏན་

ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་འགོག་པར་ནུས་སོ། །དེའི་ཕིར་

དེར། ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་པ་དོན་མེད་དོ། །འདི་ནི་རྒྱན་མཁན་པོས། འདོད་རྐེན་

འདིར་ནི་ཡན་ལག་ཡིན། །འདོད་པར་གྱུར་བའི་ཚིག་དག་ལ། །ཡན་ལག་མ་ཡིན་དེ་

ཡིས་ནི། ཞེས་པ་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཡང་ན། འདོད་རྐེན་འདིར་ནི་
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ཡན་ལག་མིན། །འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་ལ། ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡིས་ནི། 

ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། རིགས་པའི་སྒོ་འདིར་ནི་འདོད་པ་ཞེས་པའི་

ཚིག་ལ་ནི་ཊ་ཞེས་པའི་རྐེན་དེ་འདོད་པ་ཡན་ལག་གམ། ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་སྟོན་བེད་

དུ་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་གི། འདོད་པ་ཁད་གཞི་ལྟ་བུར་སྟོན་བེད་དུ་གཙོ་བོར་འབྲེལ་བ་

ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་རིགས་སྒོའི་འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་ལ། རྐེན་དེ་ད་ལྟར་

གི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་རིགས་སྒོའི་འདོད་ཚིག་དེ་

ཡིས་ནི། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་

ཡིན་པ་འགོག་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་དེར་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་སོས་པ་དོན་

མེད་དོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདིར་ནི་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་

ལ་ནི་ཊའི་མིང་ཅན་གི་རྐེན་དེ་ད་ལྟར་གི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་མིན་

ཞིང༌། རིགས་སྒོའི་འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་ལ་ད་ལྟར་གི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་

ལག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། རིགས་སྒོའི་འདོད་ཚིག་དེ་ཡིས་ནི། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་

ཞིང༌། དེའི་ཕིར། དེར་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པར་བ་

སྟེ། མདོར་ན། རིགས་སྒོར་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ན། འདོད། གང་དུ་འདོད་

ན། བསྒྲུབ་བར་འདོད། གང་གིས་ན། སྔ་རྒོལ་རང་ཉིད་ཀིས་འདོད། ཅེས་པའི་ཚུལ་

གིས་འདོད་ཚིག་ཁད་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་ཏུ་འབྲེལ་བས་འདོད་ཚིག་གིས་ད་ལྟ་སྒྲུབ་

བེད་དུ་བཀོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་ཤིང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བསྟན་བ་བ་

ཁད་གཞི་སྟོན་པའི་ཚིག་དང༌། འདོད་ཚིག་ཁད་ཆོས་སྟོན་བེད་དུ་འབྲེལ་བས་དེའི་ཚེ་
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འདོད་ཚིག་གིས་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སོགས་ད་ལྟ་ཕོགས་

ཡིན་པ་གཅོད་མི་ནུས། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་

བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ། རང་ཉིད་སོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་འཕོས་དོན་

དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། 

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས། ཀུན་ལས་བཏུས་

ཀི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་ཟུར་དུ་སོས་པའི་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་ནི། 

ཁོད་ཀིས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དོན་དེ་དག་བརོད་བེད་མིན་པའི་ཕིར་ཡང་དོན་དེ་དག་

སྟོན་པའི་ཕིར་དུ་སོས་པར་མི་རིགས་པ་དེས་ན་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེས་རྒོལ་

བ་བདག་ཉིད་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཀུན་ཕོགས་

སུ་བས་པ་ལྟོས་པ་མེད་པར་སྔ་རྒོལ་དེ་ཁོ་ནའི་འདོད་པ་ནི་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་

དུ་སྟོན་པ་དེས་ན་རྒོལ་བ་མི་འདོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་འདོད་པ་ལ་

ཡང་གནོད་པ་ན། དེ་ཙམ་གིས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་

པ་མེད་པའི་ཕིར། འབྲེལ་མེད་ཀི་ལུང་དོན་བཀག་པ་ཙམ་གི་ཆ་ནས་ཕོགས་དང་

གཏན་ཚིགས་སྐོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། ཞེས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། 

རྐང་པ་དང་པོ་ནི། གཞན་ལུགས་དགག་པའི་དོན་བསྡུ། དེ་ནས་གསུམ་ནི། 

ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་དོན་བསྡུ། དེ་ནས་བཞི་ནི། རྣམ་བཅད་

ཀི་དགོས་པ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་ལྔ་པ་མ་བསལ་བའི་ཚིག་གི་དོན་བཤད་པ་

ལ། །མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 
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དང་པོ་ནི། སྔར་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ༌། ཞེས་སོས་པའི་ཁས་

བངས་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་དག་གིས་བཀག་པ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པར་འདོད་

དོ། །འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཚད་མས་བསལ་བ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་

པ་འཇུག་པའི་རེན་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ནི། གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་ཤིང༌། ཕི་

རྒོལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའི་དོན་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བརོད་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་

ཐེ་ཚོམ་གིས་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། གནོད་པར་བེད་པའི་ཕི་རྒོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་

ཚད་མ་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་མཚོན་པ་ཡིན་གི། ངེས་པར་ཐེ་ཚོམ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་

དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་མེད་ཀང་གློ་བུར་དུ། དུ་བ་ལས་མེ་རོགས་པ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཞུང་སྤྱིའི་བསྡུ་བར་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་

དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་

གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ་རང་རེན་ལའོ། ཞེས་པས་

གཞི་གང་ལ་ཚད་མས་མ་གསལ་བ་དགོས་པའི་གཞི་ངོས་གཟུང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཚད་

མ་ཇི་ལྟ་བུས་མ་བསལ་བ་དགོས་ཞེ་ན། དེ་སྟོན་པ་ནི། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་

དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་མ་བསལ་བ་དགོས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །འོ་

ན་ཚད་མ་དེ་དག་གིས་བསལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་དཔེ་སྟོན་པ་ནི། ཚད་མ་མདོར། 

གཞན་དུ་ནི་དཔེར་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། བུམ་པ་རག་པ་དང་། གཞལ་བའི་

དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་གིས་དེར་སང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་ལ། སྒ་

ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན། བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ་

ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ། རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་ཡིས། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་

བཞི་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་

གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། ཞེས་སེལ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཞིར་བཤད་པ་དང༌། སྔར་

ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་པ་ལ་འགལ་བ་སོང་བའི་གཞུང་ཡིན་

ཞིང༌། དེའི་ཕིར། འདི་ཉིད་བསལ་བའི་དབེ་བ་སྟོན་བེད་ཀི་གཞུང་དང་སྦོར་བ་ནི། 

ཕོགས་སུ་མ་ཕིན་པའི་གཏམ་མོ། །ཡང་དག་ངེས་ལྡན་བརོད་འདོད་པ། ཞེས་སོགས་

ཀིས་ཀུན་ལས་”བཏུས1་སུ་གསུངས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀིས་བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་དཔེ་

དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པར་བེད་ཅིང༌། སྐེས་བུའི་འདོད་དང་རེས་

འབྲེལ་བ། ཞེས་སོགས་ཀི་གགས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་གནོད་འདི་ལ་ཡང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་མངོན་སུམ་གིས་སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོ་

ཚིག་དེ་དག་གི་དོན་འཆད་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་ཏུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་ཞེས་སོགས་ནི། 

རང་རེན་ལའོ། ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་སྒྲུབ་ཡན་ལག་གྱུར་

པ་ཡི། ཞེས་སོགས་ཀི་འབྲེལ་ནི་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་རང་གི་གཞལ་བའི་བཟློག་ཕོགས་སེལ་བའི་ཚུལ་ནི། 

རེས་དཔག་དེ་ཉིད་ཀིས་གཞལ་བ་འཇལ་བའི་ཚུལ་ལེའུ་སྔ་མ་དག་ཏུ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་ཤུགས་ལ་རོགས་པས། དེའི་ཕིར། འདིར་དེ་ཉིད་

1 མ་ཕི། ༤༠ན༢ན།    བཅུས   བ། ༥༢ན༢ན།   ཞོལ། ༥༢བ༡ན།    བཏུས   * བཏུས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སྟོན་པའི་ཚིག་གི་རྒྱས་བཤད་མ་བས་ཤིང༌། འོ་ན་མངོན་སུམ་གི་ལ་ཡང་མི་བེད་

པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་གིས་ཞལ་བ་འཇལ་བའི་ཚུལ་ཡང་གོང་དུ་རྒྱས་

པར་བཤད་ཟིན་པས། དེའི་ཤུགས་ཀིས་རོགས་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས། མངོན་སུམ་

གིས་གཞལ་བའི་བཟློག་ཕོགས་སེལ་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཀི། འོན་ཀང་

དེ་ཉིད་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ། རེས་དཔག་

དོན་དང་ཞེས་པ་དང༌། ཡིད་ཆེས་དོན་དང་ཞེས་སོགས་མི་གསུང་བར། མངོན་སུམ་

དོན་དང་ཞེས་གསུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། དོན་སོས་པའི་དགོས་

པ་བཤད་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་བསལ་བའི་དཔེར་བརོད་སྟོན་པ་ན་སྒ་མེད་དོ་

ཞེས་སོགས་དཔེར་བརོད་དུ་མི་བེད་པར། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དཔེར་བརོད་

དུ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། དེ་ཉིད་དཔེར་སོས་པའི་དགོས་པ་

བཤད་པ་ཙམ་ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མདོའི་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་མི་སྟོན་པར་

ཡིད་ཆེས་གགས་པའི་སེལ་ཚུལ་དང་པོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ཡིད་ཆེས་

དང་གགས་པའི་སེལ་ཚུལ་ནི་བཤད་པར་བ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། མངོན་སུམ་གི་

སྐབས་ནི་བཤད་པར་བ་བ་ཉུང་བའི་ཕིར་རོགས་དཀའ་བའི་རིམ་པ་བཞིན་བཤད་པ་

དང༌། དེ་ལ་ཁས་བངས་འབྲས་རགས་ཏེ། །འགོ་ལ་གགས་པ་རང་བཞིན་རགས་ཡིན་

ན། འོ་ན་རགས་དེ་དག་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་དེ་དག་གིས་རང་གི་གཞལ་བའི་

བཟློག་ཕོགས་སེལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་འབྲེལ་

ཆགས་པར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ། མདོ་ལས་གནོད་བེད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཀི་ཚད་མ་བཞིར་ཕེ་བ་དང༌། ཚད་མའི་གངས་ངེས་མི་འགལ་བར་བསྟན། ཡིད་ཆེས་

ཀི་སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད། གགས་པའི་

སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད། མངོན་སུམ་གི་

སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་རོགས་དཀའ་བ་ཅུང་ཟད་བཤད། རང་

རེན་ལ་ཞེས་སོས་པའི་མདོ་ཚིག་གི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་

པར་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་ཤུགས་ལ་རོགས་དགོས་པར་གསུངས་

པའི་མདོའི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་སེལ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཞིར་

ཕེ་བ་དང༌། །སྔར་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་བཤད་པ་མི་འགལ་

ལམ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་

བེད་པ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་

དང༌། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིས། རང་གི་

གཞལ་བའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་པ་བེད་པའི་ཚད་མ་དེ་ནི། མངོན་སུམ་དོན་དང་

རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆས་གགས་པས་རང་རེན་པའོ། ཞེས་རྣམ་པ་བཞིར་བཤད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚད་མ་དང༌། གགས་པའི་ཚད་མ་དེ་དག་རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ན། དེ་དག་རགས་གང་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་

པའི་ཚད་མ་ནི། ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་གི་འབྲས་བུའམ། དེ་ལ་མི་

འཁྲུལ་བར་ཁས་བངས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བཀོད་པའི་ལུང་གི་

རགས་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། །གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་རགས་
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ནི། འགོ་བ་ལ་གགས་པའི་མིང་ཅན་བརོད་རུང་གགས་པའི་ཁབ་བའི་རང་བཞིན་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གི་རང་ལུགས་ལ་ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་

བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མི་བཞེད་ཀང༌། གསུང་རབ་ལ་དཔད་པ་

ཤས་ཆེར་མ་རོགས་པས། ལུང་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པར་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་

ད་ལྟ་ངེས་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུ་ལྡོག་བེད་

པའི་ཐབས་སུ་གདུལ་བ་དེ་འདའི་དབང་དུ་བས་ནས། སྦིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་

ཀིས་བདེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་འབྲས་བུར་ཁས་བངས་པའི་སྒོ་

ནས། ལུང་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་འབྲས་རགས་སུ་གཞན་ངོར་

རེ་ཤིག་ཁས་བངས་པའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར། རྣམ་འགེལ་འདི་

ཉིད་དུའང༌། དེ་ལ་ཁས་བངས་འབྲས་རགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་

ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་མེད་པ་དང༌། ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཉི་གའང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོ་བོས་ཚད་མ་ཡིད་ཀི་

མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་

དག་གི་རགས་སྦོར་ཇི་ལྟར་འགོད་པའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ནི། རང་དོན་ལེའུར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་གགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཀང་རང་བཞིན་གི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་མི་བཞེད་དེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དངོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཁོ་བོས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། རོགས་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའི་

དབང་གིས་བརོད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཡང་སྦར་དུ་རུང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཤེས་
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པའི་ཕིར་དུ་འགོ་ལ་གགས་པ་རང་བཞིན་རགས། ཞེས་བ་བ་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཡིད་ཆེས་ཀི་སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་དོན་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ལུང་དང་རང་ཚིག་གཉི་ག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་དཔེ་གཅིག་གིས་བསྟན་པའི་དགོངས་པ་བཤད་པ་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་

ལ་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་བཟློག་ཕོགས་ཀི་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། 

སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིད་ཆེས་ལོགས་སུ་བཤད་པའི་

དགོས་པ་བསྟན་པ་དང༌། རིགས་སྒོར་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་འགལ་བ་སོ་སོར་

གསུངས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་རང་གི་བརོད་

བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་བཟློག་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་དང༌། 

ཡུལ་གང་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟ་བུ་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དངོས་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ནི་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡིད་ཆེས་པས་མ་བསལ་བ་ཞེས་པའི་

བཟློག་ཕོགས་ཀི་དཔེ་སྟོན་པ་ན། གཞལ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་མེད་

དོ་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་གིས་དེར་སང་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གཞལ་བའི་དོན་

ཅན་གི་ཚང་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དེ་ཡིད་ཆེས་བསལ་བའི་དཔེར་

གསུངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེའི་བརོད་བར་རང་ཚིག་དང་

ལུང་ཚིག་གཉི་ག་བསྡུས་ནས་དེ་གཉི་ག་དཔེ་གཅིག་པོ་དེས་མཚོན་ཏེ། བསྟན་པར་

བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉི་ག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་
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ཚིག་གཅིག་གིས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རྒོལ་བ་བདག་

ཉིད་ཀིས་སྨྲས་པའི་རང་ཚིག་དང༌། གཞན་ལུང་བེད་པ་པོས་སྨྲས་པའི་བསྟན་བཅོས་

གཉི་ག་ཆོས་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་སྟོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་པོས་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་

ཡང་དག་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་པས། 

ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་སུ་ཁས་བངས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ན། ཁེད་གཉིས་དེར་

ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་སྟོན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཇི་ལྟར་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་ཚིག་ནི་རང་

གི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་མིན་ན་རང་གིས་བསམ་པའི་དོན་

གཞན་ལ་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ། རང་གི་ཚིག་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་

བསྟན་བཅོས་རང་གི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ལ་མི་བརེན་ན་

བསྟན་བཅོས་དེར་གགས་པའི་དོན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པ་ཡང་མི་འཇུག་གོ་

ཞེས་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ། རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉིས་ཀ་ཡིད་ཆེས་

ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ལུང་ཚད་མར་ཁས་མ་བངས་ན། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔད་པ་མི་

འཇུག་གོ ཞེས་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་རྣམ་དག་དེའི་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་

པའི་དུས་ནི། སྐབས་སུ་བབ་པའི་རེན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཉིད་ལ་བཟློག་ཕོགས་

འགོག་པའི་གནོད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་འདི་བསྟན་

པའི་ཆེད་དུ། ལུང་འདི་རང་གི་ཚིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདིར་སྐབས་རེན་ཞེས་པ་ནི། ལུང་ཁས་བངས་

ནས་དཔོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་རེན་ནམ་གཞིར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་

ཡང་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གི། ལུང་ཁས་བངས་ནས་ཤིན་ལོག་ལ་

དཔོད་པའི་སྐབས་ཀི་ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་རེན་ཆོས་ཅན་ཉིད་ལ་ཟེར་

བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་དེ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་

མཚན་དང་དགོས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉིས་ཡིད་ཆེས་

ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་པ་ངེས་ན། རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང༌། 

ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བ་འདི་ལ། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་

པའི་དཔེ་དག་ཀང་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་གཉིས་

ཀ་མཚོན་ནུས་ཏེ། སྤྱིར་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་མིན་ན་

གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བ་

ལ་མི་སླུ་བར་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། བསྟན་བཅོས་ཀང་རང་གི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བར་

མི་རུང་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གཞུང་འདི་ཉིད་དཔེ་གཅིག་པོ་དེས་རང་ཚིག་

དང་འགལ་བ་དང༌། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བ་གཉི་ག་ཐུན་མོང་དུ་མཚོན་ནུས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་སྟོན་པ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་དཔེ་གཅིག་གིས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་

པ་གང་ཡང་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དོན་གི་སྐབས་སུ་རང་ཚིག་དང༌། ལུང་ཚིག་

གཉིས། ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་

བཤད་པས། དཔེ་གཅིག་གིས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་བཤད་མི་དགོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སོ། །གལ་ཏེ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་ནི་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེ་དམ་བཅས་པའི་དོན་དེ་ཡིད་ཆེས་

བསལ་བའི་དཔེར་ཇི་ལྟར་རིགས་ཞེ་ན། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་

དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ། རང་ཚིག་འགལ་ལ་གསལ་བའི་དཔེ་ཡིན་ཞིང༌། ལུང་དང་

འགལ་བ་ལ་ཕོགས་ཙམ་བསྟན་པའི་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐོན་མེད་དོ། འོ་ན་ལུང་

དང་འགལ་བའི་གསལ་བའི་དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུང་དང་འགལ་བ་དེ་ལ་གསལ་

བའི་དཔེ་ནི། མ་འོངས་པ་ན། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལས་རྣམ་སིན་བདེ་བ་མི་

འགྲུབ་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། སྦིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལས་རྣམ་སིན་བདེ་བ་འབྱུང་

བར་ལུང་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོན་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་

གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་བདེན་ཞེན་གི་སྨྲས་པ་ན། དངོས་ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་

ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དངོས་སུ་གཞལ་བ་འཇལ་

བའི་ཚད་མ་མེད་པར་དམ་བཅས་ཤིང༌། ཚིག་དེ་ཉིད་རང་གིས་བསམས་པའི་དོན་

གཞན་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ཀིས། ཚིག་དེ་ཉིད་

ཀི་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་དམ་བཅས་པས། དེའི་ཕིར་དམ་བཅའ་དངོས་ཤུགས་

འགལ་བའི་ཚིག་ཅེས་བ་ལ། དེའི་ཚེ་དངོས་ཀི་དམ་བཅའི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཤུགས་

ཀི་དམ་བཅས་གེགས་བེད་ཅིང༌། ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ། དངོས་

ཀི་དམ་བཅས་གེགས་བེད་པ་ཡིན་གི། དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་ནི་ཕན་ཚུན་

གེགས་བེད་དམ། །གནོད་བ་གནོད་བེད་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཉི་ག་གཞི་མ་གྲུབ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་དམ་བཅས་ཙམ་ན་དངོས་ཤུགས་ཀི་དམ་

བཅའ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་ཀི་འགལ་བར་གྱུར་པ་ནི། རང་ཚིག་འགལ་བའི་

རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེ་ཡིན་ཅིང༌། དངོས་ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་ཀའི་དོན་

ལ་གནོད་པའི་ཚད་མ་ནི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པས། དམ་བཅའ་

དེ་གཉིས་ཀི་དོན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་

གི། རང་ཚིག་གི་བསལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གིས་

རང་ལུགས་ལ་ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་བཞེད་

ཀང༌། གཞན་ངོར། རེ་ཤིག་དེ་ལྟ་བུའི་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས། 

སོབ་དཔོན་གི་སོབ་མ་ཁ་ཅིག སྦིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའི་ལུང་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་བཟློག་པ་ལ་གནོད་བེད་ཡང་

དག་ཏུ་འདོད་ཅིང༌། དེ་ཉིད་ལུང་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པའི་དོན་ནོ། །ལུང་གེགས་བེད་

དུ་འདོད་པ་དག་ནི་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དང༌། 

རང་གི་བརོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། དེ་རང་གི་བརོད་བའི་

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང༌། ལོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་མི་སྲིད་དེ། 

ཕ་རོལ་པོས་ལུང་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་ན། 

བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང༌། གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་དང༌། 

གཞན་ཡང་ལུང་དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་ན། ལུང་དེ་ཉིད་

ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

བར་འདོད་དགོས་པས། སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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པར་འགྲུབ་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་དོན་ནི། སྦིན་པ་ལས་

ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། སྦིན་པ་

ལས་ལོངས་སྤྱོད་མི་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ལུང་ཡང་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འགྱུར་བར་སྟོབས་མཚུངས་པས། ལུང་གཉིས་པོ་རང་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་

དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པར་

དམ་བཅས་དང༌། སྒ་རག་པར་དམ་བཅས་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྟོབས་མི་མཚུངས་

ཀང་། དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་རང་རང་གི་དམ་བཅའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་མིན་

སྟོབས་མཚུངས་པས་ཕན་ཚུན་རང་རང་གི་དམ་བཅའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་

པ་ལ་གེགས་བེད་པ་བཞིན། འདི་ཉིད་སོབ་དཔོན་ཡབ་སྲས་ཀི་ཡང་རང་ལུགས་ཀི་

བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་ཀང༌། གེགས་བེད་པ་ནི་

གནས་པར་གྱུར་པའི་ཕོགས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རེ་ཤིག་གནོད་པ་ཞེས་བ་བའི་

དོན་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བས་ན་ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདོད་པའི་དོན། ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་

གི་ལོག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། སྤྱིར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

གི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་མཚན་ཉིད་པར་མི་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་ན། ཚད་མས་མ་གྲུབ་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ཡང༌། སྤྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། ཞེས་པའི་ལུང་དེ་ཉིད། སྦིན་པ་ལས་

ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། མི་འབྱུང་བའི་གནོད་བེད་མ་ཡིན་ཀང༌། སྦིན་

པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བའི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དོན་ལ་མི་སླུ་སྟེ། དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་རགས་

སུ་བཀོད་པ་ན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་དཔད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་དེ། སྦིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། ཞེས་པའི་ལུང་དེ་རང་

གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང༌། སླུ་བ་ལ་གནོད་བེད་ཡང་

དག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ་ཉིད། སྦིན་

པ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། མི་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་བེད་ཡང་དག་

ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དོན་འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་

གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་ཞིང་དེའི་ཕིར་

འོག་ནས་འབྱུང་བའི་གཞུང་འདི་དག་གིས་ཀང་ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་བརོད་བའི་

དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང༌། དེའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡང་དག་ཡིན་

པ་བཀག་ནས། གེགས་བེད་ཙམ་དུ་སྟོན་པར་བེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་དངོས་སྟོབས་ཀི་

ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཡིན་པ་དང༌། གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་

པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགོག་ཅིང༌། རང་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་

སུ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བར་སྟོན་

པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལུང་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་བཟློག་

ཕོགས་ཀི་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ན། ཡུལ་དེ་ཉིད་ལ་དཔོད་པ་ལུང་དེ་

ལ་ངེས་པར་བརེན་དགོས་པ་མིན་པའི་དངོས་པོ་ལ་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་

བརོད་ཅིང་དམ་བཅས་ན་ཡང༌། ལུང་དེར་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་བཟློག་ཕོགས་
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དམ་བཅས་པའི་དོན་དེ་ལ་གནོད་བེད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་གི་གེགས་བེད་ཙམ་

དུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་དེ་དང་དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་པོ་དག་རང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་

གི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་མིན་ནུས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རང་གི་ཚིག་གི་དམ་

བཅའ་ནུས་མཚུངས་བཞིན་ནོ། །དེས་ན། ལུང་ཚིག་དེ་ཡང་རང་གི་བརོད་བ་དངོས་

སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་རང་གི་ཚིག་གི་བདག་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་རང་གི་

བརོད་བའི་དོན་ལ་གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་

སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་ན་ལུང་ཚིག་

དེ་ཉིད་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་བཟློག་ཕོགས་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའི་དོན་ལ་

གནོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཡང༌། ལུང་དང་དམ་བཅའ་དེ་དག གང་གི་དོན་ལ་སྒྲུབ་བེད་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཚད་མ་དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་ལ་གནོད་

བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་དང་

འགལ་བ་སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་ཚེ། ལུང་དང་དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་རང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་ཡིན་གི། གནོད་

བེད་མ་ཡིན་ཀང༌། སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་

གྲུབ་པས་དེ་ཉིད་ཀིས་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་དོན་གིས། ཅིག་ཤོས་ལ་གནོད་པ་དེ་ལྟ་མིན་པར་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་ཡང༌། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་

དུ་འགྱུར་ན། རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་དམ་བཅས་ཀང་རང་དང་ནུས་པ་མཚུངས་

པའི་དམ་བཅའི་དོན་ལ་གནོད་དགོས་པའམ། དེར་མ་ཟད། རེས་དཔག་གིས་ཇི་ལྟ་
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བ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་གི་དམ་བཅའི་དོན་ལ་ནི་གནོད་དགོས་ན་ཡང༌། དེས་

དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡང་གནོད་པ་མི་འཐད་དོ། །གཞན་ཡང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་

ལུང་རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་པ་ནི། སྔར་ཉིད་རྣམ་པར་བཟློག་ཟིན་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་

ན། ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བངས་ནས་དཔོད་དགོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དག་ལ་

ལུང་དང་འགལ་ན། དེས་གནོད་པའི་སྐོན་འདི་འཇུག་པར་འདོད་ཀི་དངོས་སྟོབས་ཀི་

ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་གཞུང་འདི་

དག་གིས་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་

དང༌། ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་

དང༌། རྒྱབ་རེན་གི་རིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། ཚུལ་

གསུམ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ། ཡིད་ཆེས་ལོགས་

སུ་བཤད་པའི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏེ། སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་འཆད་

པའི་སྐབས་སུ། གཞན་རིགས་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་སོགས་སོ་

སོར་མ་ཕེ་བར་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་སོགས་གཅིག་ཏུ་མ་བསྡུས་

པར་དབེ་བའི་གངས་འཛིན་རེ་རེ་ལོགས་སུ་གངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཞེས་དོགས་པ་བསུ་

ནས་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གཉི་ག་རེས་དཔག་ཡིན་

པར་ཁད་མེད་ཀང༌། སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། དེ་གཉིས་

སོ་སོར་ཕེ་བ་ནི། དེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་
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ལན་གཞུང་གི་དོན་དུ་བཤད་པར་བ་ཞིང༌། ཁ་ཅིག མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་

དང༌། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཞེས་པའི་གསལ་ཀ་མེད་པར། རེས་དཔག་དང་ཞེས་སྤྱིར་སོས་ནས་དེའི་

རེས་སུ་ཡིད་ཆེས་ལོགས་སུ་སོས་ལ། དེ་ཉིད་ཀིས་དོགས་པ་སྐེ་བའི་གཞི་བས་ནས་

ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེས་དིས་པའི་ལན་

དུ། གཞུང་འདི་དག་འཆད་མོད། དེ་ལྟར་ན་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག 

རེས་དཔག་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པར་འདོད་དགོས་ཤིང༌། རེས་དཔག་དང་

ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་རེས་དཔག་

ཙམ་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་དེ་ཉིད་གསུངས་པ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་

ཏེ། གཞན་དུ་ན། ཐ་དད་བས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་གཞུང་འཆད་པའི་ཐབས་མེད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཁས་བངས་ན་ཡང༌། རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་ཡིས། ཞེས་པའི་

གཞུང་དང་ཇི་ལྟར་འགལ་བར་མི་འགྱུར། དེས་ན་སྔ་མ་ལྟར་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་

བཤད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་དེས་ན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ། ལུང་

གནོད་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས། དེ་ལས་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་ནི། རེས་དཔག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་

པ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། རེས་དཔག་ཡིན་པར་

ཁད་པར་མེད་ན་ཡང་སེལ་བེད་ཚད་མའི་རྩ་བའི་དབེ་བ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ། མངོན་

སུམ་ཙམ་གངས་འཛིན་གཅིག་ཏུ་བགངས་པ་ལྟར། རེས་དཔག་ཙམ་གངས་འཛིན་

གཅིག་ཏུ་མ་བས་པར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། ཡིད་ཆེས་རེས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དཔག་གཉིས་གངས་འཛིན་རེ་རེ་ཐ་དད་དུ་བས་པ་ནི། ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་

ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་ཡིན་པས། དེ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་གནོད་སྒྲུབ་

ཏུ་མི་འཇུག་ཅིང༌། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གི་ཡུལ་ལ་ཡང༌། ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་

མི་འཇུག་གོ ཞེས་ཚད་མ་དེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་མིན་ན། རེས་དཔག་གི་གསལ་བའི་དབེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རོགས་པར་བ་བའི་

ཕིར་དུ་དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

འདོད་ན། སྐབས་དེར་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་

རྣམས་ཀང་གངས་འཛིན་རེ་རེ་སོས་དགོས་པ་ཉིད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པར་གྱུར་

པའམ། ཡང་དེ་གསུམ་རེས་དཔག་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སོས་

མི་དགོས་ན་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང༌། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གཉིས་ཀང༌། 

ལོགས་ཤིག་ཏུ་གངས་འཛིན་རེ་རེ་བས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་

རེས་དཔག་ཡིན་པར་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་རིགས་སྒོར་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གི་འགལ་བ་སོ་སོར་གསུངས་

པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་

གཉི་ག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དེ་གཉིས་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་

དཔེ་གཅིག་གིས་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། 

རིགས་སྒོར། རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང་ཁས་བངས་དང་འགལ་བའི་དཔེ་ཐ་དད་

དུ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རིགས་སྒོར་དངོས་ཤུགས་འགལ་བའི་རང་

གི་ཚིག་ཀང་ལུང་དང་འགལ་བ་ལས་དཔེར་བརོད་ཐ་དད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པ་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པའི་དམ་བཅའི་ཚིག་ཙམ་རང་གི་དོན་གི་

བཟློག་ཕོགས་བརོད་པའི་དམ་བཅའི་དོན་ལ་གེགས་བེད་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ནི་འགེལ་བེད་གཞན་དག་གི་བཤད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་

མཁན་པོ་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། གལ་ཏེ་རང་ཚིག་དང་ཁས་བངས་པའི་ཚིག་ལ་ཡུལ་

གི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མེད་ན། ཅིའི་ཕིར་རིགས་པའི་སྒོར། རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་

དང༌། ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་གཉིས། དཔེར་བརོད་སོ་སོར་བསྟན་ཅེ་ན། བདེན་

ཏེ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་རང་གི་དོན་གི་བཟློག་ཕོགས་བརོད་པའི་དམ་བཅའི་དོན་ལ་

གེགས་བེད་པའི་ཚིག་ཙམ་ཡིན་པར་བེད་པར་མེད་མོད། འོན་ཀང་རང་གི་ཚིག་དང་

འགལ་བ་ཡང་ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་ནི་ངག་སྔ་མས་

བཞག་པ་ཕི་མས་ཉམས་པར་བེད་པ་ནི། ཁས་བངས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དངོས་

སུ་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་དེའི་ཤུགས་ལས་འོངས་པའི་དམ་བཅས་ཉམས་

པར་བེད་པ་ནི། རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངག་གི་དབེ་བ་སྟོན་པའི་ཕིར་ཡིན་

གི། ནུས་པའི་ཁད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འཆད་ཅིང་འདི་ཤིན་ཏུ་

ལེགས་ཏེ། རིགས་སྒོར། རང་ཚིག་འགལ་བའི་དཔེར་བརོད་དུ། ངག་ཐམས་ཅད་

བརྫུན་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དང༌། ཁས་བངས་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརོད་དུ་

འུག་པ་པས་སྒ་རག་པར་དམ་བཅས་པ་བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྔ་པ་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་བཟློག་

པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་

ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། དེ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། ལུང་ཚད་མར་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཁས་བངས་པ་ལས་གཞན་མེད་ཅིང༌། རྒོལ་བ་དེ་ཡིས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ནི་

མངོན་ལོག་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་ཡང༌། ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ན་གཞལ་བའི་དངོས་པོ་

ཀུན་ལ་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། བཟློག་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྒོལ་བས་ཚད་མར་མི་

འདོད་ན་ཡང་རང་གི་བརོད་བའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་མིན་ནམ་ཅི་སྟེ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་བརོད་བ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཚད་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་ན། 

ཁོ་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་ལ་ལྟོས་པར་མི་རིགས་ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ། ལུང་དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ཚད་

མར་ཁས་བངས་ནས། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ། གནོད་སྒྲུབ་

ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དོར་ན། རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། རང་ཚིག་འགལ་བ་དང༌། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་གཉིས། ཐ་དད་མེད་པར་

འགྱུར་བས་ཏེ་མི་འགལ་བར་ཐལ། སྔར་ཤིན་ལོག་པ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ཁས་

བངས་པའི་བསྟན་བཅོས་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། སྒྲུབ་བེད་ཡིན་

པ་དོར་ན། རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། ལུང་

དེ་རང་གི་བརོད་བ་ལ་མི་སླུ་བར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་གི་

བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྐེས་བུའི་

འདོད་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བས་ན་དེ་ཙམ་གིས་འདི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་
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རོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་དགོས་པས། དམ་བཅའ་ཐམས་ཅད་རང་

རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། དོན་དེ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་

པར་ཁོ་བོས་སྨྲས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཉིད་ཀིས་རགས་ཡང་དག་གི་མཐར་ཐུག་པར་

འགྱུར་རོ། །

དྲུག་པ་ཡུལ་གང་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། ལུང་ཇི་ལྟ་བུ་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་དངོས་བཤད་པ་ནི། དེས་ན་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་ལ། རབ་ཏུ་གགས་པའི་

དོན་དག་ལ་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་དོར་ནའང་ཉེས་པ་མེད་ཀི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

དག་ལ་བསྟན་བཅོས་ནི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འདོད་ན། སྤྱོད་པ་ཉིད་མི་འཇུག་ཅིང་རོགས་

པའི་ཐབས་མེད་དོ། །འདིས་ནི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། ལུང་སྒྲུབ་བེད་

དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་གི། དེའི་ཚེ་ཡང་ལུང་རང་གི་བརོད་

བའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་མ་བསྟན་ནོ། །འོ་ན་དེའི་ཚེ། ལུང་ཇི་

ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བང་བར་བ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཡང་ལུང་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་རང་

གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་ཁས་བང་དུ་རུང་བས་མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་འདི་དག་གི་

དོན་ལ་ཚད་མས་བརག་པ་བས་པ་ན། ཕི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུང་ཕལ་ཆེར་ནི། 

ནང་འགལ་བ་བརོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་ཉིད་

ལས། ཆགས་སོགས་ཆོས་མིན་པའི་རྩ་བར་བརོད་ཅིང་སར་ཡང་གངྒ་ལ་སོགས་

པའི་འཇུག་ངོགས་ཀི་ཁྲུས་ཀིས་ཆོས་མིན་སིག་པ་དག་པར་འགྱུར་བ་སྟོན་པ་ལྟ་

བུའོ། །དེ་དག་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། གང་ཞིག་གང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་གནོད་པ་

དེས་ནི། དེའི་འབྲས་བུ་འཇོམས་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངར་བ་དང་སྣུམ་པའི་
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རས་ཀིས་བད་ཀན་ལ་མི་གནོད་པ་བཞིན། ཆུས་ཁྲུས་ཀིས་ཀང་སིག་པའི་རྒྱུ་ཆགས་

སོགས་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་འགལ་ཁབ་དམིགས་པའོ། །འོ་ན་དེའི་ཚེ་

ལུང་ཇི་ལྟ་བུ་བརོད་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་ཁས་བང་བར་བ་ཞེ་ན། ལུང་གང་ཞིག་གི་

དོན་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་འགྲུབ་ཅིང་མ་

མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་ཆ་ལ་རང་ཚིག་སྔ་ཕི་འགལ་བ་སོགས་ཀིས་

གནོད་པ་མེད་པའི་ལུང་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་གང་ཡིན་པ་དེ། ལུང་ཚད་

མར་གཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་

རག་ལ་བརེན་ནས། སྦིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་

དེ་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་རོག་ལྡན་དག་དཔོད་པ་འཇུག་

པར་འགྱུར་རོ། །འདིས་ནི་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་སྦིན་པ་ལས་ལོངས་

སྤྱོད་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། མི་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་བེད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། 

སྦིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། ཞེས་པ་སྦིན་པ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་

བའི་སྒྲུབ་བེད་དང༌། མི་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་བེད་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་ན་

འདི་དག་ལ་བས་པ་ཙམ་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་ཀང༌། སྒའི་བས་པ་

སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཤེས་པར་

གིས་ཤིག 

གསུམ་པ་གགས་པའི་སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་དོན་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ལ། བརོད་རུང་གགས་པ་སེལ་བེད་དངོས་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། 

དེ་ཉིད་མདོའི་དོན་བཤད་ནས་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་
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དོན་བསྡུ་བ་དང༌། གགས་པ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང༌། ཡིད་

ཆེས་དང་གགས་པ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་དེ་དག་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་

པར་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔ། 

དང་པོ་ནི། སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་རྣམ་རོག་ཡིད་ཆེས་ཤིང་གཏིང་ཚུགས་

པས་སྦར་བ་གང་ཡིན་པའི་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པ་

ཉིད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་པ་མེད་དེ། ཁོད་སྐེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་

འབྲེལ་བའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པར་

དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་བརོད་བེད་ཀི་སྒ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་དམ་

བཅས་པ་རྣམས་ནི། གནོད་པ་མེད་པའི་ངག་ཡིན་ནོ། །འདིས་ནི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་

ན། །འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་

པའི་སྒོ་ནས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་

བཞག་པའི་ཆོས་སུ་བསྟན་ནས། གགས་པའི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། གགས་པའི་

རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གགས་པས་བསལ་ཞེས་

པའི་སྐབས་འདིར། སེལ་བེད་ཀི་གགས་པ་དངོས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་བརོད་རུང་གགས་

པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་གགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སྙད་གང་

རུང་ཡིན་དགོས་ན་ཡང༌། གགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་ནི་འདོད་པ་ཙམ་

གིས་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐ་སྙད་ལ་ནི་སྐེས་པ་སྟེ། ཐ་སྙད་མཚན་ཉིད་པས་

བཞག་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དེ་གགས་པའི་སྒ་ཡིས་བརོད་པ་

ཡིན་ནོ། །
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ངག་དོན་ནི། རོད་བེད་ཀི་སྒ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་ལ་གགས་པའི་མིང་གི་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁོད་གགས་པ་དངོས་

ཡིན་པར་གྱུར་པའི་འདོད་པས་བཞག་པ་ཙམ་གི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

གགས་པའི་མིང་ཅན་བརོད་རུང་དེ་ཉིད་ཀིས་གནོད་པ་ལ་དེའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་

པའི་གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད་

མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་གཞལ་བ་ལ་ཡང་འཇལ་བེད་ཀི་སྒ་སྒོ་བཏགས་ནས་མཉན་

བ་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པར་བརོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་གགས་པའི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངོས་བཟུང་བ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

རགས་བཤད་ལ་ནི། འདོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཅན་གི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་ནི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་དང༌། འདོད་པ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་པ་དགག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། དོན་ས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྔར་བར་བས་ཟིན་

པ་དང༌། སྔར་བར་བས་མ་ཟིན་པའི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་གང་ཡང་གདགས་སུ་རུང་

བར་རོག་པའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རགས་

ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་བརོད་རུང་གགས་པ་དེ་ཉིད་གགས་པའི་བསལ་བ་སྟོན་པའི་

སྐབས་སུ་སེལ་བེད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་རོག་

པའི་ཡུལ་གི་དོན་ཡིན་པ་ཙམ་དང་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་

བྱུང་བ་སྔར་གགས་ཟིན་པའམ་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་སྔར་གགས་མ་ཟིན་པའི་རོད་

བེད་ཀི་སྒ་ཡིས་བརོད་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་ཡིས་རང་དང་མི་མཐུན་པའི་བཟློག་

ཕོགས་དག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ཉིད་གགས་པས་ཇི་ལྟར་གནོད་པའི་ཚུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་མདོའི་དོན་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ”།1དངོས་དང༌། དཔེའི་བརྒལ་ལན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་སྤྱིའི་དོན་རོགས་དཀའ་བ་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་

མེད་ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན། བསལ་བ་དེ་ཡང་

ཕོགས་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་

བ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དོན་བཤད་ནས་སེལ་བེད་ཀི་གགས་པ་བརོད་

རུང་གགས་པ་ལ་བཞེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་མདོ་ཚིག་དེའི་དོན་ནི། རོད་

བེད་ཀི་སྒ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་འགོག་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་

དེ། དེ་འགོག་པའི་རགས་གང་བཀོད་ཀང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དེས་ན། དེ་འགོད་པ་ནི། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་

དོན་གིས་ན། རོད་བེད་ཀི་སྒ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བ་དེ་ཉིད་གགས་

པས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ། །བརོད་དུ་རུང་གི་གགས་པ་དེ་

ཉིད་འགོག་པའི་ཕིར་དུ་བཀོད་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་སུ་གྱུར་པའི་

སྒོ་ནས་རགས་དེའི་དམ་བཅའ་གགས་པས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན། རི་བོང་ཅན་ནི་

ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་པ་སྟེ། འདིའི་དོན་ལ་སོབ་

དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ནི། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་

ལ་ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་སྔ་མ་འདིས་བརོད་རུང་གགས་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་

1 
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བསྟན་ཅིང༌། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་བསལ་བ་དེ་ཡང་

ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་ཕི་མ་འདིས། དངོས་སུ་བརོད་རུང་གགས་

པས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་ཏུ་རུང་བར་གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་ཀང༌། དེ་ཉིད་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་

བར་ཚད་མ་གཞན་གིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་བསྟན་

ཅིང༌། དེའི་ཤུགས་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡང་འགན་

ཟླའི་ཚད་མ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པར་བསྟན་ཏེ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་དོན་འཇལ་

བའི་ཚད་མ་ལ་ཡང་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་མེད་ན། དངོས་པོ་ལ་གནས་

པའི་དོན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་འགན་ཟླ་ཡོད་པར་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་སྙམ་དུ་

རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་སྒྲུབ་རྣམས་ལ། ཞེས་སོགས་

ཀིས་ཀང་དོན་འདི་ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

ནི། དེ་བཀག་ནས། མདོ་ཚིག་སྔ་མ་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་གནོད་

བེད་མེད་པར་བསྟན་ཅིང༌། ཤུགས་ལ་རེས་དཔག་གཞན་ལ་ཡང་འགན་ཟླ་མེད་པར་

བསྟན་ཏོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། སྔ་མས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་

ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་གཙོ་བོར་བསྟན་ཅིང༌། ཕི་མས་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་

གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདིར་ནི་སོབ་དཔོན་ལྷ་

དབང་བོའི་བཤད་པ་ཉིད་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་ལ་འགིག་པར་མངོན་པས་དེ་བཞིན་

དུ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་མདོའི་དཔེར་བརོད་ལ། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས། ཟླ་བ་ཉིད་སྒྲུབ་གཏན་ཚིགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ལ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་བཤད་པ། །གགས་པ་ལས་ནི་ཐ་དད་པའི། །དངོས་པོའི་

ངོ་བོ་ལ་བརེན་པའོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། 

དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པར་གགས་པ་

ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་རི་

བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། དངོས་སྟོབས་ཀིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དཔེར་བརོད་སྔ་མ་དང་སྦར་བའི་དབང་དུ་བས་

ནས། གཞན་དུ་འདིར་ནི་གནོད་པ་ཡིས། ཞེས་སོགས་ཀིས་མདོའི་དོན་འཆད་པར་

བེད་ཅིང༌། དཔེར་བརོད་ཕི་མ་དང་སྦར་བའི་དབང་དུ་བས་ནས། མདོའི་དོན་འཆད་

པ་ནི། ཡང་ན་འཇིག་རེན་བརོད་པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་དཔེའི་བརྒལ་

ལན་ཡང༌། ཚུལ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། གཞུང་གི་དོན་འཆད་པ་ན་དེ་ལྟར་གོ་

བར་བའོ། །ད་ནི་ཚིག་གི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་གིས་སྒ་ལས་

བྱུང་བའི་གགས་པ་ཞེས་གསུངས་ཀི། བརོད་དུ་རུང་བས་གནོད་པར་མ་གསུངས་

པ་མིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་དེ་ཉིད་སེལ་བེད་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་གི་

དགོངས་པ་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྒ་དེ་དོན་ལ་དངོས་སུ་གགས་པ་མེད་ཀང་དངོས་

པོ་དེ་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་རུང་བ་ཉིད་དེའི་སྟོབས་ཉིད་ལས་དོན་དེ་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་

ཀུན་འཇུག་རུང་དུ་འབྲེལ་བར་གྲུབ་པ་དེས་ན་དོན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བེད་

ཀི་སྒ་དེ་ནི་འདོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྒ་ལས་

བྱུང་བའི་གགས་པ་ཞེས་པས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་བརོད་རུང་གགས་པ་ཉིད་པ་བསྟན་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་གགས་ཟིན་གི་གགས་པ་ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་ན། རི་བོང་ཅན་ནི་

ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཡོད་པ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཡིན་”པ1་ལ་གནོད་

བེད་དུ་བཀོད་པ་འདིར་ནི། དེ་ལྟར་གནོད་བེད་དུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེས་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་པར་ཐལ། ཡོད་

པ་དེ་ཟླ་བར་གགས་མ་ཟིན་པའི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །གང་གི་ཚེ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་ཞེས་པས་བརོད་རུང་ཉིད་བསྟན་པ་

ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། དཔེར་སོས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེའི་དོན་ཡང༌། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་

གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

བ་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པའི་དོན་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རགས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དོན་དེ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པས་མི་གནོད་དུ་ཆུག་

མོད། དེ་ཙམ་གིས་དོན་དེ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པར་མི་འགྲུབ་སྟེ། མངོན་སུམ་

ཡང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་གི་དོན་དེ་

ཚད་མས་འགོག་ན། རེས་དཔག་ལས་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་དོན་ལ་དབང་པོ་ལ་

སོགས་པའི་མངོན་སུམ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འགོག་པ་ལ། 

ཡོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཡིན་ཡང༌། ཡོད་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་རགས་ལ་

བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པས། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པ་དེ་ལ་

གནོད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པར་

1 མ་ཕི། ༤༩བ༦ན།    ཕ   བ། ༦༥ན༤ན།    བ   ཞོལ། ༦༥བ༣ན།    པ   * པ 
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སྒྲུབ་པ་གང་ལ་ཡོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ན་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་འགོ་མེད་

པ་དེར་ནི། རགས་ཇི་སྙེད་བཀོད་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་འགོ་

མེད་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་ཅེས་བ་སྟེ། ཡོད་པ་རེས་སུ་མི་འགོ་ཞིང་ཆོས་གཞན་

རེས་སུ་འགོ་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་སྒྲུབ་ལ་

ཡོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་ཀང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་འགོ་མི་བེད་ན་རགས་གཞན་

བཀོད་ན་རེས་འགོ་བེད་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་ཞིག་དགོས་ཞེས་དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་དོན་

དུ་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གགས་

པའི་བསལ་བ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ། དཔེར་བརོད་པ་འབྲས་བུ་དང་ནི་ལྡན་པར་འདོད་

ཀི། གཞན་དུ་ན། བརོད་བ་ཚད་མས་བསལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་སྟོན་

པ་ན། རགས་སྦོར་དེ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །དེ་དག་གིས་

གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་ལ། ཞེས་པ་དཔེ་དང་

བཅས་པའི་དོན་བཤད་ནས་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་

ན། བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་གིས་དངོས་སུ་རོད་བེད་

ཀི་སྒ་འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལ་བརོད་རུང་

གགས་པས་གནོད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འཆད་པ་ནི་རོད་བེད་ཀི། སྒ་ནི་བར་

ལ་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་ཞིང༌། བར་དེ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བརན་པ་ཡིན་ལ། འདོད་

པ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་དགར་འཇུག་པས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཡིས་གྲུབ་པའི་

བརོད་རུང་དོན་གང་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་མིན་ནོ། །དེའི་ཕིར། རོད་བེད་ཀི་སྒ་འདོད་

པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བར་དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་
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བརོད་རུང་གགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བའི་

ཕིར་དུ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན། བསལ་བ་དེ་ཡང་

ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མདོ་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་

དོན་འཆད་པ་ནི། མདོ་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཤུགས་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་

སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་པའི་དོན་རྣམས་ལ་ཡང་འགལ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་གི་

ཚད་མ་མེད་པར་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། དངོས་སུ་བརོད་རུང་གགས་པའི་བཟློག་ཕོགས་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དང༌། བརོད་རུང་གགས་པ་དངོས་སུ་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གགས་པའི་རེས་དཔོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་

དཔེར་བརོད་དེ་ཉིད་དང་སྦར་བའི་དབང་དུ་བས་ནས། མདོ་དེ་དག་གི་དོན་ཇི་ལྟར་

འཆད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཟིན་ནས། ད་ནི་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་དཔེར་བཀོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། དེ་ཉིད་དང་སྦར་ཏེ། མདོ་དེ་དག་གི་

དོན་བཤད་པ་ནི། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་ལ། 

ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་དེས་བརོད་རུང་གགས་པ་འགོག་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། བརོད་རུང་གགས་པ་ལ་གནོད་

ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལས། ཡང་ན་འཇིག་རེན་ན་རི་བོང་ཅན་

ལ་སོགས་པ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒས། བརོད་པ་དེ་ཉིད་དངོས་པོའི་དབང་གིས་

ཞུགས་པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རེས་དཔག་མེད་པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་རགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བསྟན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་རི་བོང་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་དངོས་པོའི་
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དབང་གིས་འཇུག་པར་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་མེད་ཀང༌། ཚད་མ་གཞན་ཡོད་པར་

མི་འགལ་ཏེ། མངོན་སུམ་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་སྒྲུབ་རེས་དཔག་

ལས་འགྱུར་ཏེ། །སྒ་དོན་ལ་དབང་འཇུག་མེད་ཕིར། ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་

རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཡིན་ཀང༌། དེ་སྒྲུབ་པའི་རགས་གཞན་ཡོད་པ་ཅི་འགལ་སྙམ་

ན། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་གང་ལ་ཡོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ན་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་

འགོ་མེད་པ་དེར་རགས་ཇི་སྙེད་བཀོད་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་

འགོ་མེད་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བའི་

ཕིར་དུ་གགས་བསལ་གི་དཔེར་བརོད་པ་སྟོན་པ་ན། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ་

ཡོད་པའིཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦོར་བ་གསུངས་པ་འབྲས་བུ་དང་ནི་ལྡན་

པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ལུང་དང་པོའི་དོན་བཤད་ནས། གཉིས་པའི་དོན་འཆད་པ་ནི། 

སྒ་ནི་བར་ལ་བརེན་པ་ཅན། །དེ་ཡང་འདོད་ཙམ་བརེན་པ་ཡིན། སྒ་ཡིས་གྲུབ་པ་མ་

གྲུབ་མིན་པས་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ནི། བརོད་

རུང་གགས་པའི་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། སྒ་ལས་

བྱུང་བའི་གགས་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་ཞེས་སོགས་

སྔ་མ་དང་འདའོ། །གལ་ཏེ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒ། དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་མེད་པར་བརོད་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དེས་ན་

དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས། གགས་པའི་རེས་དཔག་ཡུལ་གི་

རིགས་ཐ་དད་པ་ཅན་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཅན་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡུལ་གི་རིགས་ཐ་དད་པར་བསྟན་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་

ཅེ་ན། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དེས་ན་དངོས་པོའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་རྣམས་རང་

གི་གཞལ་བར་ཡོད་པ་དང༌། མེད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བེད་པ་ཅན་གི་དངོས་

པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཡུལ་གི་རིགས་ཐ་དད་པའི་གགས་པའི་

རེས་དཔག་དེ། དངོས་པོའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པར་འདོད་པ་

ལས་སྐེས་པ་སྟེ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་ལ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་དཔེའི་བརྒལ་ལན་བསྟན་པ་ལ་ཡང༌། བཤད་ཚུལ་སྔ་མའི་དཔེར་

བརོད་ལ་བརྒལ་བའི་ལན་དུ་སྦར་བ་དང༌། ཕི་མའི་དཔེར་བརོད་ལ་བརྒལ་བའི་ལན་

དུ་སྦར་བ་དང་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདི། མཐུན་

ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མི་འཇུག་ཅིང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པའི་

འགལ་རགས་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་སུ་བཤད་ཅེ་ན། 

རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁོད་རི་བོང་ཅན་འདོད་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་

སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རགས་སུ་འདོད་ཅིང་བཤད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འཇུག་ཅིང༌། 

སྒ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་པའི་བར་སྤོད་པའི་བོ་ངོར་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་སྤོད་

པའི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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བར་སྤོད་པའི་ངོར་རི་བོང་ཅན་འདོད་པའིདབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་

པ་དེ་ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། ཟླ་བར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གགས་པའི་རི་

བོང་ཅན་ལ་ཡང་ཟླ་བའི་སྒ་གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་མི་འདོད་པའི་བར་

སྤོད་པ་དེ་ཟླ་བའི་སྒ་གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་དོན་གང་ཞིག་འདོད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པར་མི་འདོད་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་

ལ་དགོངས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་གི། ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་མཚན་ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ། 

རི་བོང་ཅན་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རི་བོང་ཅན་ནི། ཟླ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། གྲུབ་པའི་

བརོད་བ་བཞིན་ནོ། ཞེས་བཀོད་པ་ན། འདི་ལ་ཡང་མཐུན་དཔེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

ཇི་ལྟར་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་ཞིག་

ཟླ་བར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གགས་པའི་རི་བོང་ཅན་ལ་ཡང་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་

གིས་འཇུག་པར་མི་འདོད་པ་དེ། དངོས་པོའི་དབང་གིས་ཟླ་བར་གགས་ཤིང་བརོད་

པའི་དོན་གང་ཞིག་གི་འདོད་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་

དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པས་

ཡོད་པ་དེ་ནི་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་སུ་འདོད་ཅིང་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་

ངེས་པའི་རགས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པོའི་དབང་གིས་མི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། རི་བོང་ཅན་ནི། ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རགས་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་བཤད་པ་མ་

ཡིན་ནས། ཇི་ལྟར་ན། གགས་པ་མཐའ་དག་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་རྒོལ་བ་བར་

སྤོད་པའི་བོ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་དཔེར་བཀོད་པའི་རགས་སྦོར་གཅིག་པུ་འདི་ཉིད་ཀི་

དམ་བཅའ་ཁོ་ན་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་བསྟན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ནི་དེ་སྐད་

བཤད་ན། ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་པར་རིགས་ན་ཡང༌། 

དེ་ཉིད་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ནི་མིན་ཏེ། མདོ་ཚིག་འདིས་ནི། དེ་

ལྟར་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དེ་

བཞིན་དུ། ད་ཏིག་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པ་ལ་ཡང་གགས་པས་གནོད་

དོ་ཞེས་གགས་པས་གནོད་པའི་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན། རི་བོང་ཅན་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང༌། རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་

དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་གཉི་ག་

ཡང་འགལ་རགས་ཡིན་གི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་མ་ཡིན་པ་ལ། 

གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་དག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པར་བཤད་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་བཏགས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པ་
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ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་དག་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན། 

བཏགས་པའི་དགོས་པ། དངོས་ལ་གནོད་བེད་རྣམས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་དུ་

འདིར་ནི་གནོད་པ་ཡིས། ཞེས་སོགས་ཀིས་དཔེར་བརོད་སྔ་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་མ་ངེས་པར་བཤད་པའི་དགོས་པ་སྟོན་པར་བེད་ལ། ཡང་ན་འཇིག་རེན་བརོད་

པ་ལ། ཞེས་སོགས་ཀིས་དཔེར་བརོད་ཕི་མ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་

བཏགས་པའི་དགོས་པ་སྟོན་པར་བེད་ཅིང༌། རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླར་མི་འདོད་པ། ཞེས་

སོགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན། དེ་དག་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པར་བེད་དོ། །དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནི། དེ་

དག་རང་རང་གི་དམ་བཅའི་བཟློག་ཕོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར། ས་ཚོགས་རང་

བཞིན་ཉིད་ཀིས་རུང༌། ཞེས་པར་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་མ་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང༌། ཟླ་བར་གགས་ཟིན་པ་གཅིག་ལས་མེད་པ། འདིར་ཡང་དི་ཡི་

བསྟན་བཅོས་ལས། ག་བུར་ལ་ཟླ་བ་དང༌། ཁམས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས། དངུལ་ཆུ་

ལ་ཟླ་བ་དང༌། སྙན་དངགས་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས། གཞོན་ནུ་མའི་གདོང་སོགས་ལ་

ཟླ་བའི་སྒ་སྦར་བ་འཇིག་རེན་ན་ནི་མཐོང་བའི་ཕིར། དེ་དག་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྙན་དངགས་མཁན་སོགས་ཀི་བར་ལས་རི་བོང་ཅན་ལས་གཞན་

པ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་དེ་རི་བོང་ཅན་ཁོ་ན་ཐུན་མོང་མིན་

པར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀང་ཅི་ལྟར་འཐད་ཅེས་པའམ། ཡང་ན་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་སུ་

སྦར་ནས། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཟླ་བའི་སྒ་དེ་རི་བོང་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པར་
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འཇུག་པ་ཉིད་ཀང་ཅི་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཟླ་བའི་སྒ་དེ་བར་ལས་འཇུག་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །གལ་ཏེ་ལ་ལར་དེ་གྲུབ་ནི། 

ཞེས་སོགས་ལ་བཤད་པའི་ཚུལ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་

བོ་ནི། སྐབས་འདིར། གལ་ཏེ་ལ་ལར་དེ་གྲུབ་ན། །དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་

ཡིན། །གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། །རི་བོང་ཅན་ལའང་བཟློག་མེད་

ཕིར། །དངོས་པོ་ལ་ནི་གྲུབ་པ་དེ། ཞེས་སྦེལ་ནས་འཆད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་ལ་ལར་དེ་

གྲུབ་ན། །དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་ཡིན། །གགས་གྲུབ་ཁས་ལེན་རི་བོང་

ཅན། །མ་ཡིན་པ་ལའང་བཟློག་མེད་ཕིར། ཞེས་པའི་གཞུང་མེད་ལ། འདོད་ལ་

གེགས་བེད་མེད་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། གལ་ཏེ་ལ་ལར། ཞེས་སོགས་ཀི་ཤོ་

ལོ་ཀ་མི་འདོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕིར་

དེ་ལ་དཔེ་མེད་ཅན། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། གལ་ཏེ་བར་སྤོད་པའི་ངོར། ག་བུར་ལ་སོགས་

པ་ལ་ལར་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། རི་བོང་ཅན་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། བར་

སྤོད་པ་དེ་ནི་ག་བུར་སོགས་ལ་ཡང་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་

འདོད་དགོས་ཏེ། དེ་དག་ལ་གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན་རི་བོང་ཅན་ལའང༌། 

གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་ནས། དངོས་

པོ་ལ་ནི་གྲུབ་པ་དེ། ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འཆད་པར་བེད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་ཀང་གཞུང་གི་འདོན་ཚུལ་ལྷ་དབང་བོ་དང་ཁད་པར་མེད་ཅིང༌། གགས་གྲུབ་

ཁས་ལེན་རི་བོང་ཅན། མ་ཡིན་པ་ལའང་བཟློག་མེད་ཕིར། ཞེས་པའི་གཞུང་ཚིགས་
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བཅད་དང་ལྷུག་པ་གང་ཡང་རྣམ་ངེས་ན་མེད་དོ། །སོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ཀི་འཆད་ཚུལ་

འདི་ཡིན་ཏེ། བར་ལས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ལ། ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་ཀང་ཅི། ཞེས་

སྨྲས་པ་ལ། གལ་ཏེ་བརའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ། དོན་གཞན་ལ་ཡང་འཇུག་པའི་

ཁབ་པ་མེད་དེ། འཚེད་པ་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་བརའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་ཀང༌། 

འཚེད་པའི་བ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྐེས་བུ་ལ་ལ་ཁོ་ནར་སྒ་དེ་གྲུབ་ཀི་གཞན་ལ་མི་

འཇུག་པ་བཞིན་ཅེ་ན། བར་སྤོད་པ་ཁོད་ཀིས་འཚེད་པ་པོའི་སྒ་དེ་ནི་བརའི་དབང་

གིས་འཇུག་པར་འདོད་མི་རིགས་ཀི་འཚེད་པ་པོའི་སྐེས་བུ་ལ་སྒ་དེ་ཉིད་དངོས་པོའི་

སྟོབས་ལས། གྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། དེ་ཉིད་དེ་ལ་གགས་པས་གྲུབ་པ་

ཁས་ལེན་ན། རི་བོང་ཅན་ལའང་ཟླ་བའི་སྒ་གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་བཟློག་

ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་ནས། དངོས་པོ་ལ་ནི་གྲུབ་པ་དེ། ཞེས་སོགས་ཀི་

གཞུང་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་དོ། །སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོའི་ལུགས་ཀི་

གཞུང་ཇི་ལྟར་འདོན་པའི་ཚུལ་ནི། ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་འགྱུར་གསར་གི་

གཞུང་གི་གོ་རིམས་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ཀིས་འཆད་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར། འདིར་

ཡང་ག་བུར་དངུལ་སོགས་ལ། །འཇིག་རེན་ན་ནི་མཐོང་བའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། 

ཟླ་བ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་པར་སྨྲ་བའི་རིགས་སྒོའི་འགེལ་བེད་ན་རེ། གལ་ཏེ་ག་བུར་ལ་

སོགས་པ་ལ་ལར་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་གྲུབ་པ་ནི། སོས་སྦོར་མཁན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀིས་རང་དགར་སྦར་བ་ཡིན་ལ། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་ཏུ་རུང་

བར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་ཕིར། ག་བུར་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་མི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་

སྒ་དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

རུང་དུ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དེ་ཉིད། སོབ་དཔོན་གིས་གགས་པས་གནོད་པའི་དཔེར་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཉེས་པ་དེར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པའི་རི་བོང་ཅན་ལ་

ཟླ་བའི་སྒ་གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། རི་བོང་ཅན་མ་ཡིན་པ་ག་བུར་ལ་

སོགས་པ་ལའང་སྒ་དེ་གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་ཁད་པར་མེད་པ་

ལ་རི་བོང་ཅན་གཅིག་ཏུ་ཟླ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་སོགས་གསུངས་པར་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་

ལ་ནི། གདུང་བ་སེལ་བ་དང་དཀར་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཟླ་

བའི་སྒ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་གགས་པའི་དབང་གིས་

འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རི་བོང་ཅན་ལའང་ཟླ་

བའི་སྒ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་པ་བཟློག་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡང་

གདུལ་བ་སེལ་བ་དང་དཀར་བ་སོགས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཅི་སྟེ་རི་བོང་ཅན་ལ་རྒྱུ་

མཚན་གི་དངོས་པོ་དེ་དག་མེད་ན་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་འཇུག་པ་བཟློག་ཀང་

ཉེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་དགོས་

པའི་སྒ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་མི་འཇུག་པ་ལ་སྐོན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར། དེ་

ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་བར་ཅན་གི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཟླ་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ལས་བྱུང་བའམ། ནང་གི་སྒ་རྣམ་རོག་ལས་བྱུང་བའི་

རོད་བེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་བརོད་དུ་རུང་བ་ན་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། དོན་གང་ལ་ཡང་འདོད་པས་བར་སྦོར་བ་ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་ཕིར་བརོད་རུང་དེས་གནོད་ན་གགས་པས་གནོད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བར་སྤོད་པའི་ལུང་ལ་ཡང་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་ཟླ་བའི་སྒ་

དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ན། དེའི་ངོར་མཐུན་དཔེ་མེད་པར་འཐད་ཅེ་ན། 

བར་སྤོད་པའི་ལུགས་ལ་ག་བུར་སོགས་ལ་ཡང་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་

གྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། དེ་དག་ལ་དེ་གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། 

རི་བོང་ཅན་ལའང༌། གགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་དགོས་པ་བཟློག་ཏུ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན་བར་སྤོད་པའི་ངོར་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་སྒ་གགས་པའི་

དབང་གིས་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པར་འཐད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཡང་ན། གལ་ཏེ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་ཟླ་

བའི་སྒ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་

གྲུབ་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་སྦར་བའི་ཚེ། 

ཟླ་བའི་སྒ་ལས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་རོགས་པ་

ཡིན་ཀང༌། དེ་དག་དེའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པས། དེ་དག་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་པོའི་

སྟོབས་ཀིས་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། རོག་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། རི་

བོང་ཅན་ལའང་བཟློག་མེད་ཕིར། ཞེས་བཏོན་ནས་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཡང་ཟླ་བའི་སྒ་

ལས་རོག་པས་ག་བུར་ལ་སོགས་པ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། རི་བོང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཅན་ལའང་ཚུལ་དེ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བ་འདི་ཉིད་ཀང་རྒྱན་གི་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་ནི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་གིས་ཅི་ཞིག་

འགྲུབ་ཅེ་ན། མདོར་བསྡུས་ན། དེ་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་ཏུ་རུང་

བ་ཉིད་དེ་འགོག་པ་ལ་དོན་གང་ལ་ཡང་འདོད་པའི་དབང་གིས་བར་སྦོར་བ་འགོག་

ཏུ་མེད་པའི་སྟོབས་ལས་སྐེས་པའི་གགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་

རུང་གགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀིས་གནོད་པ་བེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེ་ལྟར་

བསྟན་པ་འདིས་ནི་བརའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ལ་ནི་བརོད་བའི་

དོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ཅིང༌། རོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་

དག་རྣམས་དོན་ས་ཚོགས་པ་དེར་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་འགོག་པ་ནི་ཚད་མ་དང་འགལ་

བ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྟན་པ་དེས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒའི་

དོན་ནམ་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་རྣམས་ཀི་ནི་དོན་དོན་དམ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་

གནོད་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་གགས་པ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། གགས་པའི་རེས་

དཔག་གི་གཞལ་བ་བརོད་རུང་གགས་པ་དེ་ཉིད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་ཡིན་

པ་དེས་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་

ཡུལ་གི་ཁད་པར་ནི་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ། གགས་པ་རེས་དཔག་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་

པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། གགས་པའི་རེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དཔག་གཉིས་ཀ་རེས་དཔག་ཡིན་པར་ཁད་པར་མེད་ན་ཡང་སེལ་བེད་ཚད་མའི་

རྩ་བའི་དབེ་བ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་ལྟར་རེས་དཔག་ཅེས་གཅིག་ཏུ་མ་

བསྡུས་པར་དེ་གཉིས་གངས་འཛིན་རེ་རེ་ཐ་དད་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྔ་མ་

ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་ཉིད་ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་ལོགས་སུ་སོས་

པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ཡིད་ཆེས་དང་གགས་པ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་དེ་དག་སོབ་

དཔོན་གི་དགོངས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་དང་གགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་

ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ། སེལ་བེད་ཚད་མའི་རྩ་བའི་དབེ་བ་སྟོན་པ་ན། 

ལོགས་སུ་སོས་པ་ཡིན་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། ཡིད་ཆེས་དང་གགས་པའི་ཚད་

མ་གཉིས་ཀ་རེས་དཔག་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀང༌། སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་

སྟོན་པ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྩ་བར། རེས་དཔག་ཅེས་གཅིག་ཏུ་མ་བསྡུས་པར་

དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་དང༌། ཡིད་ཆེས་དང༌། གགས་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་ག་

གངས་འཛིན་རེ་རེ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་དེ་དག་གི་ཡུལ་གི་ཁད་པར་གོ་བའི་དགོས་

པ་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར་ཡིད་ཆེས་དང་

གགས་པས་གནོད་པའི་འདི་གཉིས་ནི་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་འགལ་བ་ཡིན། ཅེས་

པ་དང་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན། ཞེས་གནོད་ཚུལ་

རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པར་རབ་ཏུ་བརོད་དེ། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གི་གནོད་

པ་ལ་གནོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའང་ཡིད་ཆེས་ཀི་རེས་

དཔག་ནི་ལུང་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་དང༌། གགས་པའི་རེས་དཔག་ནི་འདོད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་ལ་བཟློག་ཕོགས་འགོག་བེད་ཀི་ཚད་མར་དངོས་

སུ་བསྟན་པ་ན། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ལ་

བཟློག་ཕོགས་འགོག་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ལ་གོ་ནུས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་མངོན་སུམ་གི་སེལ་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པའི་མདོའི་དོན་

རོགས་དཀའ་བ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ། བཤད་པའི་སྐབས་དབེ་བ་དང༌། བཤད་པ་

དངོས་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཚུལ་སྟོན་པའི་སྐབས་འདི་ལ་ཡང༌། མདོའི་

རྩ་བར། མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞེས། དོན་སོས་པ་དང༌། བསལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་

སང་གི་དཔེ་སྟོན་པ་ན། འགེལ་པར་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྒའི་སྟེང་དུ་

མཉན་བ་བཀག་པ་དཔེར་མཛད་པ་གཉིས་ཀི་དགོས་པ་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་

པས། དེ་ཉིད་བཤད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་བཤད་པ་དངོས་ལ། རྩ་བར་དོན་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང༌། 

འགེལ་པར་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྒ་ནི་བས་མི་རག་སོགས་དུ་མའི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་གགས་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་གང་ཞིག་ཡིན་པ་སྒ་དང་བས་མི་རག་སོགས་ཐ་དད་པའི་ཆ་དེ་དག་དོན་དམ་

པར་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན། ཉན་ཤེས་ལ་སྒ་སང་བའི་ཚེ། སྒ་དང་སྒའི་བས་མི་

རག་སོགས་ས་ཚོགས་སུ་ནི་སང་བའི་བོ་ཉན་ཤེས་ནི། སྐེས་དགོས་པ་ལ། དེ་སྐེ་བ་

མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། སྒ་དང་སྒའི་བས་མི་རག་སོགས་གཉིས་སུ་སང་བ་མེད་པའི་

སྒོ་ནས་ཉན་ཤེས་ལ། སང་བར་གྱུར་པའི་སྒ་དང་དེའི་བས་མི་རག་སོགས་དེ་དག་
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དོན་དམ་པར་གྲུབ་པོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞེས་བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཉན་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྒ་དང་ཐ་དད་དུ་སང་བ་མེད་པའི་སྒོ་

ནས་སྒ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་སྒའི་ཆོས་འདི་ཉིད་ནི་སྒ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་སོང་

”ན་1མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སྒའི་ངོ་བོར་མངོན་སུམ་གིས་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བས་མི་རག་སོགས་སྒའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྒ་དེ་ལ་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལས་ལྷག་མ་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བས་

མི་རག་གི་ཐ་དད་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་དངོས་ཀི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་དོན་དམ་མིན་ཏེ། དངོས་མེད་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་སྤྱི་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འགེལ་པར་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་མངོན་

སུམ་གི་བསལ་བ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྒ་མེད་དོ་ཞེས་དཔེར་སོས་པས་ཆོག་མོད། 

སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པ་

དེས་ན་རོག་པས་བཏགས་པའི་ལྡོག་པ་དེ་དག་སོགས་ཀི་སྤྱིའི་ཆོས་རྣམས་ནི་མངོན་

སུམ་གི་དངོས་ཡུལ་མིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ན། དེ་དག་སྒ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་སོང་ཡང་

མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གི། སྒའི་ངོ་བོར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པའི་དོན་སྒ་ལ་སོང་ན། མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སྒ་མཉན་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་མཉན་བ་སོས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན། དོན་དེ་དག་ནི་སྒའི་

ཆོས་རང་མཚན་མེད་དོ། ཞེས་པ་དཔེར་སོས་པས་ཀང་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ”སྒའི2་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་སྒ་ལ་

1 མ་ཕི། ༥༦ན༢ན།    ་་་་་   བ། ༧༣བ༣ན།   ཞོལ། ༧༤ན༢ན།    ན་   * ན་ 

2 མ་ཕི། ༥༦ན༧ན།    སའི   བ། ༧༤ན༢ན།   ཞོལ། ༧༤བ༡ན།    སྒའི   * སྒའི 
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སངས་པ་མངོན་སུམ་གིས་བསལ་བར་འགྱུར་བས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། མི་རག་པ་དེ་

ཉིད་སྒའི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་ཡིན་ཀང༌། དེ་ཉིད་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྒ་ལ་མངོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་བརོད་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་མིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

སྒ་རག་པ་ནི་རེས་དཔག་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་སྟེ། 

ཚུལ་འདི་ནི་ཁོ་བོའི་འབའ་ཞིག་གིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་གི། གོང་དུ་རོད་

བེད་ཀི་སྒ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་དེ་མ་ཐག་འདིར་

རང་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བའི་མགིན་”བཟངས1་

དག་གིས་ང་རོ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསྒགས་ཀང་མཁས་པ་དག་གི་རྣ་བ་མགུ་བར་བེད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །མཉན་བ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་སྒ་མཉན་

བ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ངོས་ཟིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་ལ་

མཉན་བ་ཉན་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པས་མཉན་བ་སྒ་དེ་ལ། །ཁད་ཆོས་སུ་བརེན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ངོས་

ཟིན་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པ་དེ་ཉན་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དེའི་

སྟོབས་ཀིས། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དགོས་པ་དེ་དག་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ། མཉན་བའི་སྒས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་སྤྱོད་ཡུལ་བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། །

ངག་དོན་ནི། མངོན་སུམ་གི་བསལ་བའི་དཔེར་བརོད་སྟོན་པ་ན། སྒ་མཉན་བ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་ཉན་

ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པར་ཤེས་པའི་

1 མ་ཕི། ༥༦བ༢ན།    བཟངས   བ། ༧༤ན༥ན།    བཟང   ཞོལ། ༧༤བ༤ན།    བཟང་་་་་ 
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ཕིར་དུ་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན། དེས་ན། ཞེས་སོགས་ཀིས་རྣམ་བཅད་ཀི་

དགོས་པ་དང༌། འདིས་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་

བའོ། །

ལྔ་པ་རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པའི་མདོ་ཚིག་གི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། 

ལོག་རོག་སེལ་བའི་དགོས་པ་དངོས་བཤད་པ། བསལ་བ་ལོག་རོག་དེ་དཔེར་བརོད་

ནས་དགག་པ། རང་གི་གཏན་ཚིགས་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་སང་པ། དགོས་པ་

བསྟན་པའི་དོན་བསྡུ་བ། ཞར་ལ་ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ཕོགས་སྐོན་དུ་མི་སྟོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དང་ལྔ། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་མ་བསལ་བ་ཞེས་སོས་པས་

ཆོག་མོད། རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རྩོད་པའི་དུས་ཀུན་

དུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་དེ་གང་ལ་བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡན་པའི་རེན་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་

སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་གི་འབྲེལ་མེད་ཀི་ཆོས་གཞན་གི་ནི་ཆོས་

ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། 

རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །འབྲེལ་མེད་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་གནོད་དེ། སྐབས་གཞན་དུ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ནི་གནོད་ཀང༌། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་བཀག་སྟེ་གནོད་པར་མི་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འབྲེལ་མེད་གཞན་ལ་གནོད་པས། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་ལ་མི་གནོད་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚེ། རང་ཉིད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འདོད་པ་ཞེས་སོས་ཟིན་པའི་ཕིར་ཡང་འདིར་དེའི་དོན་དུ་རང་རེན་ལ་སོས་པ་དགོས་

པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དོན་འདི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་རོགས་ཀང་

རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་པས་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་

ལ་ནི་གནོད་པས་ཀང༌། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ནི་གྲུབ་

པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དགོས་པ་ཁད་པར་བ་ཡོད་པས་སྐོན་མེད་དོ། །བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀི་རེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་དགོས་ཏེ།  རེན་ནི་འགལ་བར་གྱུར་པ་ཡིས། །དེ་བརེན་པ་ནི་འགལ་བ་སྟེ་རེན་

གཞི་ཚད་མས་ཁེགས་ན་བརེན་ཆོས་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་དོན་དུ་

རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། དེའི་དོན་དུ་རང་རེན་ལ་ཞེས་

སོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་སོས་ན། རྒོལ་བས་འདོད་ཡུལ་བས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་ཆོས་ཞིག་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བརོད་

པའི་ཕིར་ན། དེས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ནས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གི་ཆོས་ལ་གནོད་པ་

ཉིད་ཀིས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྙམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་བ་དེས་ན་རང་

གི་ཆོས་ཅན་སོས་སོ། ཞེས་པའམ། ཡང་ན་དེ་ལྟར་སོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་སོས་

ན། ཆོས་ཅན་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། ཆོས་ཀི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་

བརོད་པའི་ཕིར། ཚོགས་དོན་དེ་ལ་གནོད་པ་ཉིད་ཁོ་ནས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པ་ཡིན་པར་སེམས་པ་དེས་ན་དེ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་

སོ། །དེ་ལ་འདིར། རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ལ་བརེན་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རེན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་ཁེགས་ན། དེ་ལ་བརེན་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་ཚད་མས་ཁེགས་པས་དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་སྟོན་

པ་ཡིན་གི། སྤྱིར་སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་ཁེགས་པ་ཙམ་གི་དམ་བཅའ་ཚད་

མས་བསལ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གངས་ཅན་པའི་ངོར། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་

ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན། སྒ་ཉིད་ལ་མི་རག་པ་བརེན་པར་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་པས། དེའི་ཚེ་སྒ་ཚད་མས་ཁེགས་ན། སྒ་ལ་མི་རག་པ་བརེན་པ་ཡང་ཁེགས་

པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། དངོས་པོར་གྱུར་

པའི་ནམ་མཁའ་རག་རས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་

མཁའ་རག་རས་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོར་གྱུར་

པའི་ནམ་མཁའ་ལ་རག་རས་བརན་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པས་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་

ནམ་མཁའ་ནི། དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རང་གི་རེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་མ་

ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་

མཁའ་ཚད་མས་བཀག་པ་ཉིད་དེ་རག་རས་ཡིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གོགས་སུ་

འགྱུར་བས། དེ་ཚད་མས་བཀག་ན། དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བ་ལྟ་ཅི་སོས། དམ་

བཅའ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རང་གི་རེན་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་བཀག་པས། དམ་བཅའ་བསལ་བར་གྱུར་བ་

ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་ཙམ་ཚད་མས་བཀག་ཀང་དམ་བཅའ་བསལ་བའི་

སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རང་གི་རེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་

དང༌། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པའི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཡང༌། ཆོས་ཅན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ལའོ་ཞེས་མ་སོས་པར་རང་རེན་ལའོ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་སྟོན་པར་བེད་

པ་ནི། ཅི་སྟེ་སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་བཀག་པས་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་འདི་ཡང་འདོད་

ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ལ་གནོད་ན་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་བསྟན་པའི་དོན་

གིས་གྲུབ་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་བདེན་མོད། འོན་ཀང་རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པ་

ལ་ནི། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ་འགའ་ཞིག་ཆོས་ཅན་ནི་འབའ་ཞིག་པ་བཀག་པ་

ལ་ཡང་ནི་ཕོགས་ཀི་སྐོན་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་ཏོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ལོག་རོག་

དགག་པར་བཞེད་ནས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རང་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་སྐབས་ཀི་ཆོས་

ཅན་ལ་གནོད་ན། དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་གི། སྐབས་ཀི་

ཆོས་ཅན་ཡིན་ཡང༌། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པར་གྱུར་པ་དག་ཚད་མས་བཀག་པས་

ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཡང་རང་རེན་

ལ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསལ་བ་ལོག་རོག་དེ་དཔེར་བརོད་ནས་བཀག་པ་ནི། འགའ་ཞིག་

དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དཔེར་ན་བེ་བྲག་པ་དངོས་པོར་གྱུར་

པའི་ནམ་མཁའ་རག་རས་དང་སྒ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་

དུ་འདོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པས། དངོས་པོར་གྱུར་བའི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ལྷན་

ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་གཞན་དག་གིས་སྔོན་མེད་པའི་རང་བཞིན་གསར་དུ་བསྐེད་དུ་

མེད་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ཡོན་ཏན་སྒ་ལ་སོགས་པ་འཕོད་པ་འདུ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་

རག་རས་མིན་ཏེ། རང་གི་ཡོན་ཏན་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་བསྐེད་པའི་

རྒྱུ་མིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། བེ་བྲག་པས་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་ཁེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སངས་རྒྱས་པའི་རགས་དེས་དངོས་པོར་གྱུར་བའི་ནམ་མཁའ་རག་པའི་རས་ཡིན་པ་

བཀག་པ་དེ་བཞིན་དུ། ནམ་མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོའང་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པས། དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་བཀག་པའི་ཕིར་རགས་ཆོས་ཅན་

འགོག་པའི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེའང་སུན་འབིན་པ་

ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་དངོས་

པོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་ཚད་མས་བཀག་པས། འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་

འགའ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཚད་མས་བཀག་

ན། དེ་རག་རས་ཀིས་སྟོང་པ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རི་བོང་གི་རྭ་

གཞི་མ་གྲུབ་ན། དེ་དངོས་པོས་སྟོང་པ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །རགས་

ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན། གཞི་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་དག་

གིས་ནི། རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགོས་པ་སྟོན་པའི་

གཞུང་གི་ཚོགས་འདི་དག་དང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ཕན་ཚུན་བསྐལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའི་

ཚེ་དེས་སྒོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རང་རེན་ལ་ཞེས་སོས་པ་འདིས་ནི་སྒས་ཁད་

པར་དུ་བས་པའི་མི་རག་པ་དང༌། མི་རག་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་གཉིས་ཀ་

གངས་ཅན་པའི་ངོ་བོར་བསྒྲུབ་དགོས་པ་བཞིན་དུ། སྐབས་ཀི་ཆོས་ཆོས་ཅན་གཉིས་

ཀ་ཕན་ཚུན་རེན་དང་བརེན་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་

དེའི་ཚེ་རེན་ཆོས་ཅན་གང་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན། དེ་ལ་བརེན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་ཆོས་ཀང་ཚད་མས་འགོག་དགོས་པས་སྐབས་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ཚང་མས་

གནོད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར། ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕན་ཚུན་རེན་དང་བརེན་པས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཆོས་

ཅན་བཀག་པས་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆོས་ཅན་ཡང་

བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་དེའི་ཚེ་ཆོས་ཀིས་

ཁད་པར་བས་པ་དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཤད་པར་བ་ཞིང༌། མི་རག་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པར་སྒ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཡང༌། སྒ་

བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་མི་དགོས་སོ། །སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཡང༌། ཆོས་ཅན་འབའ་

ཞིག་པ་ཙམ་བཀག་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་

བུ་ནི་སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཡང་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེན་གཞིར་གྱུར་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རང་གི་གཏན་ཚིགས་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་སང་བ་ན། གལ་ཏེ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་བཀག་པས། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་ལ་བཀོད་པའི་སྦོར་བ་འདིར་

ཡང༌། ཆོས་ཅན་བཀག་པའི་སྒོ་ནས་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་

ལྟར། གངས་ཅན་པ། བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང༌། གཏི་མུག་གསུམ་ཆ་མཉམ་དུ་

འདེས་པར་གྱུར་པའི་གཙོ་བོ་སྒ་སོགས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདོད་

པ་ལ། སངས་རྒྱས་པས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་གཞན་

གིས་བསྐེད་པར་ནུས་པ་མིན་པའི་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིག་ཅར་སྒ་སོགས་ཀུན་གི་

རྒྱུ་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་བཀོད་པ། འདི་ཉིད་རགས་ཀི་སྐ་རིས་ཙམ་ཡིན་ཞིང༌། 

དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་གིས་དོན་བེད་
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པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །འདི་ལ་ཡང་གཞན་དག་དོན་བེད་ནུས་སྟོང་རགས་ཀི་དོན་

དུ་བསམས་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་རྒོལ་ཏེ། འདི་ལྟར་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པའི་རགས་དེས་ཆོས་ཅན་བདེ་སོགས་བཀག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་འགོག་པའི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །དེའི་ལན་ནི། གལ་ཏེ་ཅིག་

ཅར་སྒ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པའི་འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀི་

དོན་ནི་དོན་བེད་པས་སྟོང་པ་ཡིན་པར་ངེས་ན་དེའི་ཚེ། རགས་ཆོས་ཅན་དག་འགལ་

བར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང༌། རིམ་བཞིན་དོན་བེད་པ་རགས་ཀི་དོན་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་དང་མ་རག་པའི་བདེ་སོགས་ཉིད་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རགས་ཀིས་ཆོས་ཅན་

བཀག་པའི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིག་ཅར་སྒ་སོགས་ཀི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྐེ་རིས་འདི་ཉིད་རགས་སུ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཅི་ཞེ་

ན། ཅིག་ཅར་སྒ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་བདེ་སོགས་རག་པ་མ་ཡིན་

པར་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི་ལྷག་ལྡན་གི་ཁད་པར་དུ་འདོད་རིགས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་ཅིང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཡང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་བཟློག་པ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ནའོ། །ཡང་ན། ངེད་ཀིས་གངས་ཅན་འགོག་པའི་ཕིར་དུ་བཀོད་པའི་

གཏན་ཚིགས་འདི་ལ་སོང་ཚོད་དང༌། སྐ་རིས་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅིང༌། སོང་ཚོད་ཀི་

དབང་དུ་བས་ན། རིམ་བཞིན་དོན་བེད་པ་བདེ་སོགས་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

སུ་སོང་བ་ཡིན་པས་རགས་ཀི་ཆོས་ཅན་བཀག་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་འགོག་པའི་

འགལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྟོན་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། འགལ་བ་མེད་ཕིར་

ཞེས་པའི་བར་རོ། །སྐ་རིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། ཅིག་ཅར་སྒ་སོགས་འབྲས་བུ་ཀུན་
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གི་རྒྱུ་མིན་པ་ཉིད་བདེ་སོགས་རག་པ་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རགས་ཀི་སྐ་རིས་ཙམ་དུ་

བཀོད་པ་ཡིན་ཅིང་དེ་ནི་ལྷག་ལྡན་གི་རགས་ཡིན་གི་ཆོས་ཅན་འགོག་པའི་འགལ་

བར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྟོན་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེས་ན་སྐ་

རིས་དང་སོང་ཚོད་དེ་གཉིས་ཡིན་གི། དོན་བེད་ནུས་སྟོང་སྐ་རིས་དང་སོང་ཚོད་

གང་ལ་ཡང་རགས་སུ་བཀོད་པ་མེད་པའི་ཕིར། དོན་བེད་ནུས་སྟོང་གི་རགས་ཀིས་

ཆོས་ཅན་བདེ་སོགས་འགོག་པའི་སྒོ་ནས་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའི་

ཀན་ཀའི་གནས་མེད་དོ། ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །ཁ་ཅིག་རིམ་བཞིན་དོན་བེད་པའི་

རགས་ཀིས་བདེ་སོགས་རག་རས་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་

སྦོར་བ་དང༌། རིམ་བཞིན་དོན་བེད་པའི་རགས་ཀིས་མི་རག་པའི་བདེ་སོགས་དངོས་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་སྦོར་བ་སང་མོད། གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ལྷག་ལྡན་དང༌། །གཞན་དག་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ། །ལྷག་ལྡན་ཡིན་པར་འདོད་

པ་གང༌། །གཉི་གའང་འཇིག་རེན་འདས་ལུགས་ཡིན། །ཡང་གཞན་དག་ཅིག་ཅར་སྒ་

སོགས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་བདེ་སོགས་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ལྷག་ལྡན་དུ་འདོད། 

ཅེས་སྦོར་བའང་འབྲེལ་གང་ཡང་མེད་དོ། །

བཞི་པ་དགོས་པ་བསྟན་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གང་གི་ཕིར་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་

འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཆོས་

དེའི་རེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པ་ནི། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་

པ་ཡིན་གི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་དམ་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་

ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་པ་འདི་རང་རེན་ལ་
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ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པའི་རང་ཉིད་

ཅེས་པའི་སྒ་ཡིས་འབྲེལ་མེད་ཀི་ཆོས་གཞན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་པའི་

ཤུགས་ཀིས་འབྲེལ་མེད་ཀི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལའང་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཤུགས་ལ་བརོད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །

ལྔ་པ་ཞར་ལ་ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ཕོགས་སྐོན་དུ་མ་སྟོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཁད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། གཉི་ག་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཕོགས་ལྟར་སང་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནམ། དེ་དག་ཀང་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་བརོད་པའི་སྐབས་འདིར་ཅིའི་ཕིར་མ་

བརོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཁད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན། བདག་ནི་ཁབ་པའོ། ཞེས་

བ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་ནི། གངས་ཅན་ལ་སྒ་འཇིག་གོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་

བུའོ། །གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནི། བདག་ནི་འདུས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་

བུའོ། ཞེས་དགའ་བེད་བདག་པོ་ལ་སོགས་པས་སྨྲས་སོ། །དེ་ལ་བདག་ཁབ་པའོ་

ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་ཕོགས་ཀི་སྐོན་ཅི་ཡོད། ཅིའི་ཕིར། ཁད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་

བ་ཞེས་དིས་པས། བདག་ནི་ཁད་པར་ཅན་དང་ཁབ་པ་ཉིད་ཁད་པར་གི་ཆོས་ཡིན་

ཞིང༌། འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་དམ་བཅས་པ་ན། ཁད་པར་ཅན་བདག་དེ་ནི་

སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཁད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་

ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རགས་གང་བཀོད་ཀང༌། རེན་ཆོས་ཅན་

མེད་པའི་སྒོ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཕོགས་སྐོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ན། དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐོན་ཡིན་གི་ཕོགས་ཀི་སྐོན་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒ་

འཇིག་གོ་ཞེས་པ་འདིར། ཁད་པར་གི་ཆོས་འཇིག་པ་དེ་ཉིད་གང་ལ་མ་གྲུབ་པས་

ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། གངས་ཅན་གི་ངོར་སྒ་འཇིག་གོ་ཞེས་དམ་བཅས་

པའི་ཚེ་ན། གངས་ཅན་གིས་འཇིག་པ་དེ་ཉིད་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། གངས་

ཅན་གིས་སྒ་འཇིག་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད། སྒ་འཇིག་པ་གངས་ཅན་གི་ངོར་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། སྐོན་དུ་འགྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་

ཟིན་ཏོ། །བདག་ནི་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་

རོ། །གལ་ཏེ་ཁད་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐོན་འགལ་

མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕོགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཕོགས་ཉིད་འགྲུབ་པ་ལ་ནི་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་ཡང༌། དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཕོགས་ཀི་སྐོན་

ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཕི་མ་དཔེ་རགས་ལ་ལྟོས་པའི་སྐོན་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་དཔེ་རགས་དེ་ཉིད་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྐོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བཤད་ཟིན་

ཅིང༌། དེའི་ཕིར་རེན་ཆོས་ཅན་མེད་ནས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ཕོགས་ཀི་

སྐོན་མིན་ནོ། །

དྲུག་པ་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཀི་དཔེ་རྣམས་ཀི་གནོད་

ཚུལ་ཤུགས་ལ་རོགས་དགོས་པར་གསུངས་པའི་མདོའི་དོན་བཤད་པ་ལ། བཤད་

བའི་མདོ་” དགོད 
1་པ་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་གཉིས། 

1 མ་ཕི། ༦༠བ༥ན།   དགེད   * དགོད 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དང་པོ་ནི་ཚད་མ་མདོའི་རྩ་བར། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་

ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། ཞེས་གསུངས་པའི་རང་འགེལ་དུ། མངོན་སུམ་

སོགས་བཞིས་བསལ་བའི་དཔེ་སྟོན་པ་ན། གཞན་དུ་ནི། དཔེར་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་

ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་

བ་བ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་ནས། དེ་ནས། འདི་ཡང༌། ཆོས་ཀི་རང་

གི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་སེལ་བའི་སྒོ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཕོགས་འདིས་ནི་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དང་རང་གི་ངོ་བོ་སེལ་བར་བེད་པ་རིག་པར་བ་སྟེ། 

དཔེར་ན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས། ཡན་ལག་ཅན་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། སྲང་དམའ་བའི་

ཁད་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་མ་

ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །རས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་རས་དག་རས་དང་རས་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་

བ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བའི་

འདི་ནི། །ངག་དང་ངག་གི་བདག་ཉིད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་ངག་ཡོད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྫུན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་ངག་དང་བརྫུན་པ་དག ཐམས་ཅད་དུ་

སེལ་བར་བེད་པ་དེ་ལྟ་ན་གཉི་ག་ཡི་རང་གི་ངོ་བོ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སྟེ་

ངག་གི་བདག་ཉིད་ཀི་བརྫུན་པ་ཉིད་ཀིས་སེལ་བ་དེ་ལྟ་ན། གཉི་གའི་ཁད་པར་སེལ་

བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པའོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ། སྤྱི་དོན་དང༌། གཞུང་དོན་གཉིས།དང་

པོ་ནི། དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་གིས། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྩ་བར། མངོན་སུམ་སོགས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཀིས་མ་བསལ་བ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ལ་དགོས་པར་དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང༌། དེའི་

བཟློག་ཕོགས་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ལ། ཆོས་

ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་དང༌། ཆོས་ཀི་

ཁད་པར་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་

བོ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་

ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་དང༌། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་

ཀའི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གཉིས་ཀ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དམ་

བཅའ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་འགེལ་དུས། ཆོས་ཀི་རང་

གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའི་ལྟར་སང་གི་དཔེ་འཆད་པ་ན། མངོན་སུམ་དང༌། 

དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་དང་གགས་པས་གནོད་པའི་

དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དངོས་སུ་བཤད་ཅིང༌། ཆོས་ཀི་ཁད་

པར་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཀི་དཔེ་སྟོན་པ་ན་དམ་བཅའ་དེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་

ཀིས་གནོད་ཚུལ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་མ་གསུངས་པར། མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་ལ། 

དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་སོ་སོར་ཕེ་

ནས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་མཚོན་ནས་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་མངོན་

སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་རོགས་དགོས་པར་སྟོན་པ་ནི། འདི་ཡང་ཆོས་ཀི་

རང་གི་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་སེལ་བའི་སྒོ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་ཕོགས་འདིས་

ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དང་རང་གི་ངོ་བོ་སེལ་བར་བེད་པ་རིག་པར་བ་

སྟེ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རང་འགེལ་དུ། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་
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པ་སོགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་སོ་སོར་

ཕི་ནས་རྒྱས་པར་མ་བསྟན་ཀང༌། མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་ཅིང༌། ཇི་

ལྟར་བསྟན་ན། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཡན་ལག་རྣམས་

ལས་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་མ་ཡིན་སྟེ། སྲང་དམའ་བའི་ཁད་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་

རོ། ཞེས་པས་བསྟན་ཅིང༌། དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་

སང་གི་གནོད་བེད་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་གནོད་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ནི་ཤུགས་

ལ་འཕངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་གནོད་

བེད་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ན། སྒ་རག་པ་གནོད་བར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཡན་ལག་ཅན་ནི། །ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མ་

ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ལ་གནོད་

པ་དང༌། རས་ནི་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་གནོད་

ཚུལ་དངོས་སུ་སོས་ནས། གནོད་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་

ཡིན་ནོ། །ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པས། །ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་

དངོས་སུ་བསྟན་ཅིང༌། ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ངག་དང་ངག་གི་བདག་ཉིད་ཅེས་སོགས་

ཀིས་དེ་ཉིད་ཀི་གནོད་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཊིཀ་བེད་གང་དག་ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པ་སོགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་མ་

བསྟན་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། དམ་བཅའ་ལྟར་སང་དེ་དག་གི་གནོད་ཚུལ་མ་བསྟན་ཞེས་སྨྲ་

བ་གཉིས་ཀ་ཡང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་མ་ཐོས་ཤིང༌། མདོ་རྩ་འགེལ་མ་
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མཐོང་བཞིན་དུ་རང་དགར་སྨྲས་པས་རང་ཉིད་གླེན་པར་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ད་

ནི་དམ་བཅའ་དེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གནོད་པའི་ཚུལ་བཤད་

པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང༌། ཆོས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་

ཚུལ་ནི་རྒྱས་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་བས་ན་འདིར་དམ་བཅའ་ལྷག་མ་དག་ལ་གནོད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་བཞི་

ལས། 

དང་པོ་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་འགོག་པའི་དམ་བཅའ་ལ། མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་

གནོད་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། གནོད་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་ལ་

གནོད་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཡན་ལག་རྣམས་ལས་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས་

ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡན་ལག་རྣམས་ལས་

ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཡིན་པ་ཙམ་ཉིད་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པས་དམ་བཅའ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་ཞིག་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་སྒྲུབ་འདོད་དེ། བེ་བྲག་པས་དེ་ལྟར་

དམ་བཅས་པ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡན་

ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་ཡིན་པ་ཙམ་སངས་རྒྱས་པས་གྲུབ་ཟིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་རང་ལུགས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་དང༌། ཡན་ལག་རྣམས་

གཞན་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀ་རས་སུ་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་

གཉིས་གཞན་ཡིན་ཀང༌། དེ་གཉིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཆ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ཀུན་

རོབ་ཙམ་ཡིན་པས། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་རས་གཞན་དུ་ཁས་མི་
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ལེན་ནོ། །དེའི་ཕིར་བེ་བྲག་པས་དེ་ལྟར་དམ་འཆའ་བའི་དགོས་པ་ནི། རྡུལ་ཕན་ལ་

སྒིབ་ཐོགས་བེད་པ་སོགས་འབྲས་བུ་མེད་པར་མཐོང་ནས་གང་གིས་སྒིབ་ཐོགས་

སོགས་ཀི་བ་བ་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དམ་འཆའ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ཞིང༌། ཇི་ལྟར་དམ་འཆའ་བའི་ཚུལ་ནི། ཡན་ལག་རྣམས་ལས་ལིད་སོགས་ཆོས་

གསུམ་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒོ་ནས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཅན་

ཡོད། ཅེས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཆོས་གསུམ་ནི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་མེད་པའི་ལིད་ཀི་

ཡོན་ཏན་དང༌། དེས་དངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འཕོ་འདུའི་

རྒྱུ་བེད་པའོ། །དེ་ལ་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་ལ་ཁད་པར་གི་

ཆོས་སུ་ལྡན་ཅིང༌། ཡན་ལག་ཅན་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ལ། གསུམ་པོ་ཉིད་ཀང་

ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། ཡན་

ལག་ཅན་རས་གཞན་ཡིན་ལ། ལིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ནི། ཆོས་ཀི་ཁད་

པར་ཡིན་ཏེ། བེ་བྲག་པས་ལིད་དོན་གཞན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་

ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་

ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་གི་དོན་ནི་འདི་ལྟར་

ཡིན་པར། ལྡན་དོན་རས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན། ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་པར་བོ་གོས་

ཀི་མིག་ཉེས་བཤད་ཀི་དུག་གིས་ལྡོངས་པར་མ་བས་པ་དག་གིས་ཆེས་གསལ་བར་

རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་གནོད་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། སྤྱིར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་

ཡིན་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་གནོད་པས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྐབས་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་དེ་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་ཁད་ཆོས་གང་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་སྒྲུབ་པའི་

ཁད་པར་གི་ཆོས་དེ་ཡང་སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བར་བས་པ་ཡིན་པས། དེ་

ལྟ་བུའི་ཁད་པར་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་འདིར་ཡང་ལིད་དོན་གཞན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་པོ་ཉིད་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་

བེད་ཆོས་སུ་བས་ནས་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཁད་པར་དེ་དག་ལ་ཚད་མས་གནོད་ན་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་

ཚད་མས་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡན་ལག་ལ་

མེད་པའི་ལིད་དང་དེས་དངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འཕོད་

འདུའི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཆོས་གསུམ་ཡོད་ཅེས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་ཡན་

ལག་ཅན་ལ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་མེད་པའི་གཟུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། 

དེའི་བ་བ་ཡུལ་གོ་ས་གནོན་པའི་ནུས་པ་དོན་གཞན་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འཕོད་འདུའི་

རྒྱུ་བེད་པའི་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པར་འདོད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དི་ལ་སོགས་པའི་

ཡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་ལ། དེས་ན། བེ་བྲག་པས་ཡན་ལག་

ཅན་ཆོས་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པའི་

ཆོས་གསུམ་ནི། ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། དེའི་བ་བ་དང༌། 

དེ་གཉིས་ཀི་འཕོ་འདུའི་རྒྱུ་བེད་པ་གསུམ་ཡིན་པས། ཡན་ལག་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་བར་བ་བ་ཡིན་ཡང༌། སོབ་དཔོན་གིས་ཚད་མ་མདོར། “ལིད1་

ཀི་ཡོན་ཏན་དང༌། དེའི་བ་བ་སོགས་གསུམ་པོ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་སོས་པ་དང༌། དེ་ཉིད་

1 མ་ཕི། ༦༣ན༦ན།   ཞོལ། ༨༤ན༢ན།    ལིད   བ། ༨༣བ༣ན།    ལྕིད 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཀི་གནོད་ཚུལ་ཁོ་ན་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནི། །གཞན་རྣམས་མཚོན་པའི་དོན་ཏུ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་ཕིར། དམའ་མེད་དེ་ཉིད་ཉེར་མཚོན་ཏེ། །གཟུགས་སོགས་ལྷག་དང་ལྷག་

ཇི་བཞིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་

ཀི་ཁད་པར་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་ཚུལ་ནི། ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་

ལ་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་མེད་པའི་ལྕིད་ཀི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། དེས་དངས་པའི་

འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་སྲང་དམའ་བའི་ཁད་པར་འཛིན་པ་མེད་

པའི་རགས་ཀིས་ཁེགས་པས་རགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་ཅིང༌། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་རྒྱས་པར་ཚིག་དོན་གིས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡན་ལག་ཅན་བུམ་

པ་དེ་ཉིད་དང༌། དེའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་དི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་

ན་མངོན་སུམ་ལ་སོ་སོར་སང་དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར། ལྕིད་དང་

གཟུགས་དི་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ཁད་པར་དེ་རྣམས་རང་ཉིད་གང་ལ་

ལྡན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་

ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་བུམ་པ་དང་དེའི་ལྕིད་རས་གཞན་དུ་ཡོད་ན། བུམ་པའི་རེག་བ་

འཛིན་པའི་ལུས་ཀི་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སོ་སོར་སང་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན་གི། དེ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པར་ལུས་ཤེས་ཀིས་གཞལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། འདི་

ལྟ་བུའི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་ཡན་ལག་གི་

ལིད་ཐམས་ཅད་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་ལྷག་པོ་ཡོད་

པ་ལ་སྲང་དམའ་བའི་ཁད་པར་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་

གིས་གནོད་ཅིང་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་དེ་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ཡིན་པས། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གི་གནོད་ཡུལ་

སོ་སོར་དང༌། གཉི་གས་ཀང་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་

ཚུལ་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། གཞན་དག་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་

ཡོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཅེས་འཆད་མོད། དེ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་

ཀང་དམ་བཅའ་འདིའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པར་སོང་གི ཆོས་

ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཅི་སྟེ་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ནི་ཆོས་

ཀི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་

འདོད་དོ་ཞེ་ན། འདི་དང་ཁ་ཅིག་ཡན་ལག་ཅན་ཙམ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་འདོད་པ་གཉི་

ག་ལ་གནོད་བེད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བརོད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཡན་ལག་ཅན་ཙམ་

དང༌། ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་ཡིན་པ་ཙམ་གང་ཡང་བེ་བྲག་

པས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་

ཀི་ངོ་བོར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀ་དེ་ལ་ཡོད་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚད་

མས་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར་དང༌། བེ་བྲག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར། དེ་

གཉིས་ཙམ་ཞིག་སྒྲུབ་འདོད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་

ཁད་པར་གང་ཡིན་མ་ཤེས་པས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དམ་བཅས་པའི་དོན་

ལ། མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཅིང༌། ཐ་སྙད་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་ཅེས་སོགས་

ས་ཚོགས་པ་ཅིག་སྨྲ་དགོས་པ་བྱུང་མོད། རྩ་བ་བཅད་ཟིན་ནས་ཡལ་ག་གཅོད་པ་

དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་འདིར་དེ་དག་གི་
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དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མ་”བྲིས1་སོ། །“ལིད2་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་དེ་རྣམས་

ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་

དུ་ཁས་བངས་པས་གནོད་དེ། ལིད་སོགས་རས་ཐ་དད་པ་གསུམ་རང་ལ་ཁད་ཆོས་

སུ་ལྡན་ན་ཆ་ཤས་མེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ལིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་པོ་

དེ་ཉིད་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་ཡིན་

པར་དངོས་སུ་དམ་བཅས་ཤིང༌། ཡན་ལག་ཅན་དུ་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ལ་རང་གི་ཡན་

ལག་རྣམས་དང་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་པས་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་སྐབས་འདིར་ཁས་བངས་ཀིས་གནོད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི། ཁས་བངས་

སྔ་ཕི་འགལ་བའི་གནོད་པ་ལ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་གནོད་

པ་ལ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར། ཁས་བངས་འགལ་བ་དང༌། རང་ཚིག་འགལ་

བའི་གནོད་པ་ནི། མངོན་རེས་ཀིས་གནོད་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་

མེད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ། ཡན་ལག་རྣམས་ལ་མེད་པའི་ལིད་སོགས་ཆོས་གསུམ་

ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། སྲང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་

པ་དང་གངས་མཚུངས་པ་ནི་མི་རུང་ངོ༌། ཞེས་སོགས་ཀི་རིགས་པས་གནོད་པ་མ་

བཟོད་ནས། འཕེལ་ལྡན་འབྲས་བུའི་ཕེང་བ་ཡི། །ལྕི་བ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ན། ཞེས་

ལིད་སོགས་དོན་གཞན་གསུམ་མེད་པར་ཁས་བངས་པས་ཁས་བངས་འགལ་བ་

ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །མཁས་པ་ཁེད་ཀི་ཁས་བངས་འགལ་བའི་ཚུལ་འདི་ནི་ངོ་

མཚར་བ་ཞིག་སྟེ། ལྷ་དགའ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལིད་

1 མ་ཕི། ༦༤ན༣ན།    ཕིས   བ། ༨༤བ༥ན།   ཞོལ། ༨༥༤ན།    བྲིས 

2 མ་ཕི། ༨༤ན༣ན།    ཞོལ། ༨༥༤ན།    ལིད   བ། ༨༤བ༥ན།    ལྕིད 
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སོགས་དོན་གསུམ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་མ་བཟོད་

པར་ཁས་བངས་དེ་བོར་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཁས་

བངས་སྔ་མ་མ་བོར་བར་ཕི་མ་ཁས་བངས་པ་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཁས་བངས་སྔ་མ་མ་བོར་གི་བར་ལ། ཕི་མ་ཁས་མ་བངས་

ཤིང༌། ཕི་མ་ཁས་བངས་པའི་ཚེ། སྔ་མ་བོར་བའི་ཕིར། ཁས་བངས་འགལ་བར་ཇི་

ལྟར་འགྱུར། གཞན་དུ་ན་གངས་ཅན་གིས་བས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་

པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེས་པའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་

ཡང་ཁས་བངས་འགལ་བའི་གནོད་པ་འབབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེའི་ཕིར་ཕོགས་འདི་

ལ་ནི་ཁས་བངས་འགལ་བའི་གནོད་པ་མི་འབབ་པའི་གང་ཟག་སུའང་མི་སྲིད་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །བརག་པ་གཉིས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན། ཕོགས་དེ་

ཡང་གཞུང་གི་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། འཕེལ་ལྡན་འབྲས་

བུའི་ཕེང་བ་ཡི། །ལྕི་བ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ན། ཞེས་པས་ལྕིད་སོགས་དོན་གཞན་

གསུམ་ཡན་ལག་ཅན་ལ་མེད་པར་ཁས་བངས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ན། ཁས་བངས་

དངོས་སུ་འགལ་བའི་གནོད་བེད་སྟོན་པར་རིགས་ཀི། ཡུངས་ཀར་བར་གི་ལིད་

དག་ཀང༌། ཞེས་སོགས་ཀིས་གནོད་བེད་སྟོན་པར་ཇི་ལྟར་འཐད། དོན་འདི་ནི་ལིད་

སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་ཀང༌། སྲང་ལ་བཅལ་བས་མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲས་པ་

འགོག་པ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་མིན་པར་ལིད་སོགས་དོན་གཞན་ཡན་ལག་ཅན་ལ་མེད་

པར་ཁས་བངས་པ་ལ་རྡུལ་ཕན་གི་ལིད་སྲང་ལ་གཞལ་བས་རོགས་རུང་ཡིན་པར་

ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལིད་སོགས་དོན་གཞན་གསུམ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་
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ཐལ་འགྱུར་འཕངས་ཀང༌། འཁོར་གསུམ་དངོས་འགལ་རང་ཉིད་ལ་དེ་མ་ཐག་ལྡོག་

པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་སྨྲས་པའི་དུས་

ཉིད་ནས་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་གི་ཀུན་རོབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་

པ་དེས་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་གི་དོན་དུ་དམ་

བཅས་པ་ལ་གནོད་པས་རང་ཚིག་གིས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་

འཐད་དེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། །ཁོད་ཡན་ལག་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། །མ་ཁབ་ན་ཡན་ལག་ཅན་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཀུན་རོབ་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་བུད། འདོད་ན་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ་ཞིང༌། བདེན་

པར་གྲུབ་ན་ཆ་མེད་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་རང་ཡང་རགས་པ་ཡིན་

པའི་རས་གྲུབ་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ་སྐབས་འདིར་རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་

འཆད་པ་ནི། དངོས་འགལ་ངོ་མི་ཤེས་པར་ཟད་དོ། །གགས་པས་གནོད་ཚུལ་ལ། 

གཞན་དག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་པ་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་འཇིག་རེན་ན་

གགས་པས་ཡན་ལག་ཅན་རང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཙམ་མིན་པར་དམ་བཅས་པ་

ལ་གནོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན། གགས་པས་གནོད་པ་དམ་

བཅའི་སྐོན་ཡིན་ནམ་མིན། མ་ཡིན་ན་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་གཉི་ག་དང་འགལ། ཡིན་

ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདེས་པར་དམ་

བཅས་པའི་དོན་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་ན་ཁ་སང་གི་ལྷས་བིན་

དེ་རིང་ཡང་ཡོད་པ་སོགས་སུ་གགས་པའི་ཕིར། འདིས་མཚོན་ཏེ་གནོད་བེད་ཆེས་

མང་ལ། འདོད་ན་དེ་དམ་བཅའ་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་ཞིང༌། གགས་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཡུལ་དུས་

རང་བཞིན་མ་འདེས་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་ཚང་མས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག དེ་ལ་

གགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་

ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་འཇིག་རེན་ན་ཡང་གགས་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར། གགས་པས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མ་དང་

གགས་པའི་གནོད་ཡུལ་རིགས་མི་གཅིག་པར་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་ནི། ཅོ་འདི་བའི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་འཇིག་རེན་གི་

གགས་པ་ཞེས་པ་དེ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་བེད་པ་ལ་ཟེར་རམ། བརོད་

རུང་གགས་པ་ལ་ཟེར་རམ། གགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་པ་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་ཀི་བར་

ལ་བང་བས་ཁབ་པར་ཐལ། མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ན། འཇིག་རེན་ན་

ཡང་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་བེད་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། 

ཕི་མ་གཉིས་ལྟར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཞི་གྲུབ་ན་འདོད་པ་ཙམ་གིས་

བཞག་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་

ན། གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་

འདི་དག་ནི་གགས་པས་གནོད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་གཏོལ་མ་བྱུང་བར་སང་ངོ༌། །རང་

ལུགས་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡོད་པའི་ལིད་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡན་ལག་ཅན་

ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་ན། བུམ་པ་སོགས་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་ལ་ལྕི་བ་དང་

དཀར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་རོག་སོ་སོར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དག་ཡན་ལག་ཅན་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་དོ། ཞེས་བ་བ་ནི་བེ་བྲག་པའི་གྲུབ་

པའི་མཐའ་ཡིན་པས་ལིད་སོགས་ཀི་སྒ་རོག་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། ལིད་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡན་ལག་ཅན་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་

པར་དམ་བཅས་པ་དེ་ལ་ལིད་སོགས་ཀི་སྒ་འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་

ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་གནོད་པའི་ཕིར། གགས་པས་གནོད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེས་

ན་འདིས་ནི་གགས་པས་གནོད་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་གི། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་གང་ཡང་རུང་བ་དང་མི་མཐུན་པས་དམ་

བཅའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལིད་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་རྣམས་

ཡན་ལག་ཅན་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཀང༌། དེ་དག་

དེ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལིད་སོགས་ཀི་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་

གིས་འཇུག་པ་ལ། གགས་པས་གནོད་པ་ཡིན་པས་གནོད་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་

སྐོན་ཡང་མི་འབྱུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལ། མངོན་སུམ་

སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་

གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་ཡན་ལག་

ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་

བོ་ནི་གང༌། ཁད་པར་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནོད་ཅེ་ན། གཞན་དག་ན་རེ། ཡན་

ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཚེ་ནི། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་

ཞིང༌། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་རུང་བ་དེའི་ཁད་པར་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་ཆོས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཚེ་ནི། ཡན་ལག་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་གིས་

མཐོང་དུ་མི་རུང་བ་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་དབང་

བོས། ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་མི་རུང་བ་དེའི་

ཁད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་དཔགས་ནས། ཡན་ལག་ཅན་ལའང་དེ་ལྟར་འདོད་པར་ཟད་

མོད། ཚུལ་དེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རང་ལྡོག་ཡན་ལག་རྣམས་

ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་མེད་ཙམ་ཞིག་རྩོད་པ་མ་ཡིན་གི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡན་ལག་ཅན་གི་གཞི་ལྡོག་རྣམས་རང་རང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་

དུ་ཡོད་མེད་རྩོད་པ་ཡིན་པས། སྐབས་འདིའི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡང་དེ་དག་ལ་བེད་

དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང༌། དེ་

དག་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་རུང་བ་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་དེ་ཉིད་

མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ན་ཡང༌། བུམ་པ་མངོན་སུམ་

གིས་མཐོང་དུ་རུང་བ་ལ། ཚད་མས་གནོད་པ་ཇི་ལྟར་འཐད། དེས་ན་རང་ལུགས་

ནི། ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཚེ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་མི་རུང་བ་ཁད་

པར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ལ་གནོད་པའི་ཚུལ་ནི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་

ཕིར་རོ། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེའི་དོན་ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་

མཐོང་དུ་རུང་བ་མེད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་མི་

རུང་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པར་ཁབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན་བུམ་པའི་མཆུ་ལ་སོགས་

པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བས་བསལ། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཚེ་

ནི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང། ཆ་ཤས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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མེད་པ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་པའི་ཚུལ་ནི། བུམ་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་དེ་རྣམས་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། འདི་དག་གིས་ཐལ་འགྱུར་དངོས་

སུ་བསྟན་ནས། ཆ་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། ཚུར་མཐོང་མངོན་སུམ་ལ་སང་རུང་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། ཡན་ལག་རྣམས་ནི་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་འགའ་ཞིང་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་

པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཤུགས་ལ་འཕེན་ཅིང་རགས་དེ་དག་ལ་བརེན་

པའི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་དངོས་སུ་བསྟན་པ་

ནི་ཁས་བངས་ཀིས་གནོད་པ་སྟོན་པར་བེད་དོ། །དེ་ཡང་བུམ་པ་སོགས་ཡན་ལག་

ཅན་རྣམས་ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་ཡིན་ཞིང༌། དོན་

ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཡོད་པར་མངོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་ཡན་ལག་ཅན་དུ་ཁས་བངས་པ་

ན་ཡན་ལག་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པས་ཆ་བཅས་སུ་སྨྲས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དངོས་སུ་

ཆ་མེད་དུ་སྨྲས་པས་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལ། མངོན་སུམ་སོགས་

ཀིས་གནོད་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ་ནི། རས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་རས་དག་

རས་དང་རས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་

འགོག་ཅེས་པ་ནི། རས་ཀི་རང་ལྡོག་ཙམ་འགོག་པ་མ་ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་རས་དེའི་དོན་ལྡོག་ཏུ་བེ་བྲག་པས་སྨྲས་པ་དེ་ཉིད་འགོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བེ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བྲག་པས་སྨྲས་པའི་རས་ཀི་དོན་ལྡོག་ནི། རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཡོན་

ཏན་གི། རེན་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ་ནི། རས་དང་ཡོན་

ཏན་རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། 

དེ་ལྟར་ན་རེན་དང་བརེན་པ་མི་འཐད་པས་རས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོན་ཏན་གི་རེན་

མི་བེད་པའི་ཕིར། བུམ་པའི་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་ཡང༌། གཟུགས་

ཀི་ཁད་པར་མཛེས་པ་དང་མི་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རས་གཞན་མི་བརེན་

ན། དེ་དག་ལ་མཛེས་མི་མཛེས་ལ་སོགས་པའི་སྒ་རོག་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ་

གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་པས་བརེན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་

སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་རས་སུ་ཐལ། རང་ལས་རས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཡོན་

ཏན་གི་རེན་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཡོན་ཏན་རས་སུ་ཐལ་བ་དང༌། རས་རས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བའི་ཐལ་བ་དངོས་སུ་འཕངས་ནས་ཁས་བངས་ཀི་གནོད་པ་སྟོན་ཅིང༌། དེ་

དག་གི་ཤུགས་ལ་རས་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་སོགས་དང་

དུས་མཉམ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་རེན་དང་བརེན་པའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕངས་ནས་དེ་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་

སྟོན་པར་བེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་རས་དང་ཡོན་ཏན་རས་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལ་མངོན་སུམ་

གིས་གནོད་ཅིང༌། རས་དེ་ཉིད་རང་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་

བེད་པ་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་ལ། རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་

དུ་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ཀིས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་ཤིང༌། དངོས་སུ་དེ་

དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་འབྲེལ་མེད་དུ་ཁས་བངས་པ་ཡིན་
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པས་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་དངོས་སུ་དུས་མཉམ་པའི་

ཡོན་ཏན་དེ་དག་གི་རེན་དུ་ཁས་བངས་པ་དང༌། ཡང་དེ་དང་རས་ཐ་དད་དུ་སྨྲས་པའི་

ཤུགས་ལ་འབྲེལ་མེད་དུ་ཁས་བངས་པ་གཉིས། རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་

དང་སྔ་མ་གཉིས་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་ཚུལ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལས་རིགས་

བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་

བངས་ཀིས་གནོད་པའི་ཚུལ་འཆད་པ་ན། ཁ་ཅིག་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ཡོད་ན་

མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པ་ཡིན་པས། ཡན་ལག་

ཅན་དོན་གཞན་མེད་པ་བེ་བྲག་པས་ཀང་ཁས་ལེན་དགོས་པས་བངས་ནང་འགལ་

ལོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡ་གལ་ཁས་བངས་མེད་པར་ཡང༌། །ཁས་བངས་ནང་འགལ་

སྟོན་པའི་ཕིར། །ནན་གིས་ཁོད་འདི་འདོད་ཅེས་པ། །གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སྤྱོད་

པ་ཡིན། །དེས་ན་འདི་ནི་ཁས་བངས་པ་དང༌། ཁས་བངས་དགོས་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་

པར་མ་ཕེད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་མདོ་སེ་པས་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཁས་བངས་ན། 

དེ་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སང་བ་ལྟར་བདེན་པས་སྟོང་པར་ཁས་བངས་དགོས་

པས་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གི་སྐོན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་རོད་ཅིག གཞན་

ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཙམ་གིས་བངས་པར་འགྱུར་ན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་རྒོལ་བ་སུ་ཡང་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཁད་པར་གཉི་ག་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་

གི་དཔེ་ནི། ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཚིག་

ཐམས་ཅད་བརྫུན་ཚིག་ཡིན་ན་ཚིག་གང་ལས་ཀང་དོན་གོ་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་
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འགྱུར་བས། དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ལ་དོན་སྟོན་པའི་ཚིག་གང་ཡང་

མེད་པར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། དོན་བདེན་པ་སྟོན་པ་དང༌། བརྫུན་པ་སྟོན་པའི་

ཚིག་ཐམས་ཅད་བཀག་ཅིང༌། རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གི་ཁད་

པར་ཐམས་ཅད་ཀང་བཀག་པས། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་དང་ཁད་

པར་གཉི་ག་བཀག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དམ་བཅའ་འདི་ཉིད་ལ་ནི་རང་

ཚིག་གིས་གནོད་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པར་བཞེད་ནས། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དམ་

བཅའི་དཔེར་བརོད་ཙམ་ཞིག་དང༌། དེ་ལ་རང་ཚིག་གིས་གནོད་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་

གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དམ་བཅའ་གཞན་རྣམས་ལ་ནི་རེས་དཔག་སོགས་ཀི་གནོད་

པ་ཡང་བསྟན་པར་བཞེད་པས། དམ་བཅའི་དཔེར་བརོད་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པར་

རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང༌། རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་སོགས་ཀི་གནོད་

བེད་དངོས་སུ་བཀོད་ནས། གནོད་བའི་དམ་བཅའ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌། 

དེའི་ཕིར་དམ་བཅའ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་གཞན་གི་གནོད་ཚུལ་འགེལ་

པ་རྣམས་སུའང་མ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ། བཤད་པའི་འབྲེལ་དགོད། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་

རེས་དཔག་གིས་གནོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། དེས་གནོད་ཚུལ་གཞན་ཡང་རོགས་

པར་བ་བར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཆོས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་

ལ་མངོན་སུམ་དང༌། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། ཁས་བངས་དང་

གགས་པ་རྣམས་ཀིས་གནོད་པའི་དཔེར་བརོད་སོ་སོར་ཕེ་ནས་བསྟན་པ་འདིས་
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བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དང་ཆོས་ཅན་རང་གི་

ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་དག་ནི། དམ་བཅའི་སྐོན་ཡིན་པར་བསྟན་

པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀང་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་དེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་

སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་དཔེར་བརོད་ནི། ཚིག་”ཚོགས1་སྐྱུང་བའི་ཆེད་དུ་སོ་སོར་

ཕེ་ནས་རྒྱས་པར་མ་བཤད་པར་དེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་

གི་དོན་ནི་མཚོན་ནས་བསྟན་པའི་དོན་དུ། རེས་དཔག་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་གི་

དཔེ་ནི་ཕོགས་ཙམ་རེ་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག 

ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དང་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་

སང་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་ལ་གནོད་ཚུལ་གི་དོན་

ནི་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་བསྟན་བཅོས་འདིར་དཔེར་བརོད་པའི་ཕོགས་ཙམ་

ཆོས་ཀི་ཁད་པར་སེལ་བའི་དཔེར་བརོད་ཀི་དོན་རྒྱས་པར་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ། བེ་བྲག་པའི་དམ་བཅའ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀི་

ཁད་པར་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་བེ་བྲག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་དག་ལས་གཞན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་དོན་ནི། རྡུལ་ཕན་རིགས་མཐུན་དུ་མ་ཕན་ཚུན་ཕད་

པའམ་ལྡན་པས་བརྩམས་པར་གྱུར་བའི་དོན་གང་ལིད་ཀི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། 

དེས་དངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འཕོད་འདུའི་རྒྱུ་བེད་པ་

སྟེ། ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་དུ་འཇོག་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གིས་ཁད་པར་

1 མ་ཕི། ༦༨ན༦ན།   ཆེགས   བ། ༩༠བ༡ན།    ཚེགས   ཞོལ། ༩༠བ༥ན།    ཚོགས   * ཚོགས 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དུ་བས་པ་ཅན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལ་བརེན་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་

ནས་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་པར་འཆའ་བ་ཡིན་

ཏེ། མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་ཞིང་ཆོས་གསུམ་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་མ་

ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་རྒོལ་བ་རང་གི་འདོད་དོན་འགྲུབ་

པ་སོགས་ཀི་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་བེ་བྲག་པ་དེས་ནི་མ་མཐོང་བ་

རྡུལ་ཕ་རབ་དག་ལ་མཐོང་བ་དང་ཐོགས་པ་སོགས་ཀི་འབྲས་བུ་མེད་པར་མཐོང་

ནས་འབྲས་བུ་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་སྒྲུབ་པར་འདོད་དེ་ཡན་ལག་ཅན་

ནི་ཡན་ལག་དག་ལས་གཞན་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཁད་

པར་རྣམས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཡོད་པ་

ཙམ་ནི་སྒྲུབ་ན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་

པས་རང་ལུགས་ལ་ཡང་བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ཡན་ལག་དག་ཐ་དད་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་

ནི། གལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། འཇིམ་རིལ་ལྔ་བསྲེས་པའི་གོང་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁོད་

མ་བསྲེས་པའི་འཇིམ་རིལ་ལྔ་ལ་མེད་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དོན་གཞན་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་ལ་མེད་པའི་ལྕིད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཁབ་རགས་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན་འཇིམ་རིལ་བོངས་ཚོད་མཉམ་པོ་བཅུ་

ཚན་གཅིག་ལས་ལྔ་མ་བསྲེས་ཞིང༌། ལྔ་བསྲེས་ནས་སྲང་ལ་བཅའ་བ་ན། ཕི་མ་

ཉིད་བསྲང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔར་མ་བསྲེས་པའི་ཚེ་ལྕིད་མཉམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དུ་ཡོད་པ་གང་ཞིག བསྲེས་པ་ན་ཕི་མ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལྕིད་དང་དེས་དངས་

པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་ལྷག་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མས་

བསལ་བས་ལིད་ཀི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་མི་འགྲུབ་བོ། །དེས་ན་ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་

ཅན། ཡོན་ཏན་ལིད་དོན་གཞན་དང་དེའི་བ་བ་གཉིས་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་

མིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཆོས་གསུམ་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་

ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དེ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མིན་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་ལྕིད་དང་

བ་བ་དོན་གཞན་གཉིས་དང༌། དེ་དག་གི་འཕོད་འདུའི་རྒྱུ་བེད་པའི་ངོ་བོ་དག་ཚད་

མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་བེ་བྲག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་

ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཆོས་ཀི་”ཁད1་པར་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་

ཐལ། གང་ཁད་པར་གི་ཆོས་སུ་མེད་ན་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་མི་འབྱུང་བའི་

ལིད་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གསུམ་པོ་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དུ་དམ་བཅས་པ་གང་

ཞིག ཁད་པར་རས་གཞན་གསུམ་པོ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕ་མོ་གཉིས་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཚོགས་ཆེན་པོའི་བར་

དུ་རིམ་གིས་བསྲེས་པའི་ཡན་ལག་གི་རས་ཀི་ཕེང་བ་དག་ཅིག་ཅར་སྲང་ལ་བཅལ་

བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན། ཕིས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་

པུ་དེའི་ལིད་སྲང་ལ་བཅལ་པས་རོགས་ཀི་སྔར་རྡུལ་ཕ་མོ་གཉིས་བསྲེས་པའི་ཡན་

ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཞན་དུ་མ་དེ་རྣམས་ཀི་ལིད་ཉིད་

ཡོད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་སོ་སོར་མི་རོགས་ཏེ། དཔེར་ན་རས་བལ་གི་ཁུར་སྲང་

ལ་བཅལ་བ་ན། རས་བལ་གི་འདབ་མ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པའི་རས་བལ་གི་ཁུར་

1 མ་ཕི། ༦༩ན༥ན།    ཁེད   བ། ༩༡བ༣ན།   ཞོལ། ༩༢ན༡ན།    ཁད   * ཁད 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དེ་ཉིད་ཀི་ལིད་སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་ཀི། ཁུར་དེ་ལ་རས་བལ་གི་འདབ་མ་རེ་

རེ་ནས་བཞག་པ་རྣམས་ཀིས་ལྕིད་སོ་སོར་ཡོད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་སོ་སོར་

མི་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ལིད་ཡོད་ན་སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་དགོས་པའི་

ཁབ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེས་བེ་བྲག་པ་གཞན་དག་ཟེར་རོ། ”།1འོ་ན་དེ་ལྟར་ན། འཇིམ་

རིལ་ལྕིད་མཉམ་བཅུ་ཚན་གཉིས་པོ་དེའི་བཅུ་ཅིག་ཅར་བསྲེས་ནས་སྲང་ཁར་ལྡན་

པར་བས་པ་དང༌། བཅུ་ཚན་གཅིག་དང་པོར་གཉིས་གཉིས་སོ་སོར་བསྲེས་ཤིང་

ཕིས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ་སྲང་ཁར་ལྡན་པར་བས་པའི་རྡུལ་གི་ཚོགས་

པ་གཉིས་པོ་དག་སྲང་སོ་སོར་དུས་ལྷན་ཅིག་བཅལ་བ་ན་ལྕིད་ནི་ཆེ་ཆུང་ཐ་དད་དུ་

དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རིམ་གིས་བསྲེས་པ་དེ་ཉིད་ཅིག་ཅར་བསྲེས་པའི་

གོང་བུ་ལ་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ལྔའི་ལིད་ལྷག་པོར་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། འདིས་ནི། 

ཕ་མོ་ནས་བརྩམས་རས་ཕད་དག ཅེས་པར་རྡུལ་ཕ་མོ་གཉིས་ཕད་པ་ན། ཡན་ལག་

ཅན་རས་གཞན་གཅིག་སྐེ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེ་དང་རྡུལ་ཕན་གསུམ་བསྲེས་པས་

ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་ཀི་ཕེང་བ་འཕེལ་

ཚུལ་ཁས་བངས་པ་དེ་ཉིད་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཇམ་རིལ་གཉིས་བསྲེས་པ་

ན་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་སྐེ་ཡང༌། གོང་དུ་དེ་ཉིད་འཇིམ་རིལ་གཞན་དང་བསྲེས་

པ་ན། ཡན་ལག་ཅན་སྔ་མ་དེ་ཉིད་འཇིག་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ། འཇིམ་རིལ་བཅུ་པོ་

ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ནས། ཡན་ལག་ཅན་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་ཞིག་

ནས་བཅུ་པོ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པས་བརྩམས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཐ་མ་ཁོ་ན་

གནས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་ལྕིད་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། ཞེས་པའི་སྐོན་མེད་

1 མ་ཕི། ༦༩བ༣ན།   བ། ༩༢ན༢ན།   ཞོལ། ༩༢ན༥ན།    -།   * ། 
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དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་གསེར་མ་ཤ་ལྔ་ཆ་གཉིས་ལས་གཅིག་རིམ་པ་ཡིས་བསྲེས་པ་དང༌། 

གཅིག་པ་མ་བསྲེས་པ་ན་མ་ཤ་ལྔ་ལྔར་གངས་མཚུངས་པ་ནི་མི་རུང་བར་ཐལ། རིམ་

གིས་བསྲེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡན་ལག་ཅན་སྔ་མ་རྣམས་ཞིག་ནས་མཐའི་ཡན་ལག་ཅན་

གཅིག་ལས་མེད་ཅིང༌། ཅིག་ཤོས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་སྟེ་

རས་ལྔ་མེད་ཀང་ལྔའི་ཐ་སྙད་འཇུག་ན་ནི། སྒ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་དང༌། གངས་

དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡུངས་ཀར་གི་

ཚད་ཙམ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་པོ་གོང་ནས་གོང་དུ་ནི་འཕེལ་བ་དང་ལྡན་

པའི་འབྲས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་ཀི་ཕེང་བའི་ལྕི་བ་ཡ་གལ་རེ་རེ་བ་དག་སྲང་ལ་

བཅལ་བས་མི་རོགས་པ་བཞིན་དུ། ཐམས་ཅད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྲང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྐོན་མེད་དོ། །ཞེ་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་དེ་རྩོམ་པའི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་ཉིད་ཀི་ལིད་སྲང་གིས་གཞལ་

བར་བ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུངས་ཀར་ཙམ་དུ་མ་ལོངས་བར་གི་ལིད་དག་ཀང་

ཆུང་དུ་ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་ཞིང་དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་ཐམས་ཅད་

ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་མི་རོགས་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་

མི་རོགས་པས་ན། འབྲས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་ནི་སྲང་ལ་བཅལ་ཀང་མི་རོགས་

པས་ཁབ་པ་གང་ཞིག སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་པའི་ལིད་ཡོད་པའི་ཕིར། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་དང་རས་བལ་གི་ལིད་གཉིས་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་

ཐལ། རས་བལ་གི་འདབ་མ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་ཅན་དོན་

གཞན་དེ་མཐོང་བ་མེད་ཅིང༌། རས་བལ་གི་ལིད་སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་པ་བཞིན་
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དུ། ཡན་ལག་ཅན་དེའི་འབྲས་བུའི་ལིད་ཡང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་ལིད་མ་གཏོགས་ཀང་ཡོན་ཏན་གཞན་རོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡོན་ཏན་

ཅན་རས་དེ་ཉིད་རོགས་པར་ཅི་འགལ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་

ལིད་དོན་གཞན་ཉིད་རོགས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དེའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་དོན་གཞན་

སོགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་མ་ཤ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡན་

ལག་ལས་ལྷག་པའི་ཡན་ལག་རས་གཞན་ཡོད་པའི་མིན་ནོ། ”།1སོགས་པས་ནི་

འོལ་མ་སི་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ངོ༌། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་གིས་སྲང་དམའ་བའི་ཁད་

པར་མི་འཛིན་པའི་རགས་ཀིས་ལིད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ན་འགོག་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སོབ་

དཔོན་གིས་སྲང་དམའ་བའི་ཁད་པར་མེད་པའི་རགས་ཀིས་ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་

ལིད་ལྷག་པོ་ཡོད་པ་བཀག་པ་དེ་ནི། ཉེ་བར་མཚོན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་

ལ་མེད་པའི་གཟུགས་སོགས་ལྷག་པོ་དང༌། དེ་དག་གང་ལ་ལྡན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་

ལྷག་པོ་རས་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འད་ཡོད་ན་ཅི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་

དུ་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་དབང་པོའི་ཤེས་པས་མཐོང་དགོས་པ་ལ་མཐོང་བ་མེད་པའི་

ཕིར། 

གསུམ་པ་དེས་གནོད་ཚུལ་གཞན་ཡང་རོགས་པར་བ་བར་བསྟན་པ་ནི། རྒྱན་

མཁན་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་དཔེར་བརོད་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

ཕོགས་ཀིས་ནི་ཉེ་བར་མཚོན་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་གསུངས་པའི་དཔེར་བརོད་

གཞན་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དང་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁས་བངས་དག་གིས་གནོད་

ཚུལ་ཡང་རོགས་པར་བའོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དམ་བཅའ་དེ་དག་ལ་ཁས་བངས་དང་

1 མ་ཕི། ༧༠བ༡ན།   བ། ༩༣ན༥ན།    -།   ཞོལ། ༩༣བ༡ན།    +།   * ། 
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རང་ཚིག་དང་རེས་དཔག་དང་གགས་པ་སོགས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་གནོད་པ་

དག་ནི་སྲིད་པས་ན། དམ་བཅའ་གང་ལ་ཁས་བངས་སོགས་གང་གིས་གནོད་པ་

དེ་ལ། དེ་དང་དེའི་གནོད་ཚུལ་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་འཆད་ལ་སོབ་

དཔོན་ལྷ་དབང་བོ། ཁས་བངས་རང་གི་ཚིག་སོགས་ཀིས། །གནོད་པ་དག་ཀང་

ཡོད་པས་ན། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཕོགས་ལ་ནི། །དཔེར་བརོད་གཞན་ཡང་རོགས་

པར་བ། ཞེས་འདོན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་

དེ་ཉིད་ལ་སྲང་དམའ་བའི་ཁད་པར་དམིགས་པ་མེད་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་གིས་གནོད་པར་མ་ཟད། ཁས་བངས་རང་གི་ཚིག་སོགས་ཀི་གནོད་པ་དག་

ཀང་ཡོད་ཅིང༌། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་འགོག་པའི་ཕོགས་ལྟར་སང་

ལ་ནི། གནོད་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་ལྟར། དཔེར་བརོད་གཞན་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་

སོགས་ལ་ཡང་རེས་དཔག་དང་ཁས་བངས་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་དེ་དག་ཡོད་

པར་རོགས་པར་བའོ་ཞེས་འཆད་ཅིང༌། ཁོ་བོ་ནི་འདི་བཞིན་འཆད་དེ། ཆོས་ཀི་ཁད་

པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་འདི་ཉིད་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་ཇི་ལྟར་སྲིད་པ་

བཞིན་དུ། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་སེལ་བའི་དམ་བཅའ་གཉིས་ལ། ཁས་

བངས་ཀིས་གནོད་པ་དང༌། ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་

ལ། རང་ཚིག་གིས་གནོད་པ་གཙོ་བོར་འབབ་ཅིང༌། ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་

དང་གགས་པ་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་དག་ནི་སྲིད་པས་ན་སོབ་དཔོན་གིས་ཆོས་ཀི་

ཁད་པར་སེལ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་རགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་

དོན། ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཕོགས་ཀིས་ནི་དཔེར་བརོད་གཞན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཁད་པར་སེལ་བ་གཉིས་ལ་ཐལ་འགྱུར་གི་སྒོ་ནས་ཁས་བངས་ཀི་གནོད་པ་དངོས་

སུ་བསྟན་པ་དང༌། ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ལ། རང་

ཚིག་གིས་གནོད་པ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དེ་དག་གི་དོན་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ཡང་

རོགས་པར་བའོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལ་

སྲང་དམའ་བའི་ཁད་པར་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རགས་ཀིས་གནོད་

ཚུལ་འཆད་པའི་ཚེ། ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་ཡིན་པ་ཙམ་གནོད་ཡུལ་

གི་དམ་བཅའ་མ་ཡིན་གི། ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་དམ་

བཅས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གནོད་ཡུལ་གི་དམ་བཅའ་ལེགས་པར་བསུ་ནས། དེ་ལ་

རགས་དེ་ཉིད་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར། སོབ་དཔོན་གིས་

རས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་རས་དག་རས་དང་རས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་དེ་ཉིད་ཀི་སྒོ་ནས་ཁས་

བངས་ཀི་གནོད་པ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ནི་རས་ཀི་རང་ལྡོག་ཙམ་མ་ཡིན་

གི། རང་ལས་རས་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་བེད་པ་རས་ཀི་དོན་ལྡོག་ཏུ་ཁས་

བངས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཞེས་དམ་བཅའི་དོན་ཁོང་ནས་ཕྱུང་ནས་དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་

དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཁས་བངས་ཀི་གནོད་པ་བསྟན་པར་བ་དགོས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་

ཡན་ལག་རྣམས་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པ་ལ་ཡང་ཡན་ལག་རྣམས་ཞེས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་

མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དུ་གང་

སོང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་དོན་ལེགས་པར་བཀོད་ནས་དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཁས་བངས་ཀི་གནོད་པ་བསྟན་པར་བ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ངག་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་

དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཚིག་གང་ལ་ཡང་དོན་སྟོན་

པའི་ནུས་པ་མེད་པར་སྨྲས་པའི་ནུས་པ་ཕྱུང་ནས་དེ་ལ་རང་ཚིག་གིས་གནོད་པ་

འབབ་ཚུལ་བསྟན་པར་བའོ། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་ལ། རོད་བེད་ཀི་

རྐེན་ལ་བརགས་ནས་དགག བརོད་བའི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དགག ངེས་བཟུང་གི་

སྦར་ས་ལ་བརགས་ནས་དགག 

དང་པོ་ལ། དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་ཞེས་བ་འདིར། །གྲུབ་པ་མེད་

ལ་དོན་བས་ཉིད། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རགས་དང་དཔེ། །མ་གྲུབ་བརོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་འཆད་པར་བེད་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པས་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་

པར་བ་བ་དམ་བཅའོ། ཞེས་པ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་ལ་དེ་ལྟར་ན། ཕི་

རྒོལ་གི་ངོར་གྲུབ་ཟིན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་མིན་བཞིན་དུ། གཞན་ཕི་རྒོལ་དག་

ལ་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་དེ་ལྟར་དུ་བཀོད་པ་དེ་དེའི་ཚེ་སྔ་རྒོལ་བསྒྲུབ་བར་མི་

འདོད་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བསྟན་པར་བ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

དུས་གསུམ་གའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན། བསྒྲུབ་བའི་

སྒ་དེ་སྤྱི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པ་ལ་དཔེ་རགས་

མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་ཞེས་འཕེན་གི་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་དེར་མི་འཕེན་པ་ཅི་ཞེ་ན། 

བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒས། ཤེས་བེད་སྐབས་ཀི་མ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་སྒ། དེས་

སྔ་རྒོལ་གིས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་ཁད་པར་ལ་བརེན་པ་ཁོ་ན་གོ་བར་བེད་པ་

མིན་པ་དེས་ན། སོབ་དཔོན་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔེ་དང་གཏན་

ཚིགས་དག་མ་གྲུབ་པ་གནོད་བེད་ཀི་དཔེར་ནི་བས་པ་ཡིན་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་

རིགས་པ་ཅན་གིས་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་ཞེས་སྨྲས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་དེས་

མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གོ་བར་བེད་ན་རི་བོང་རྭ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་ཀང་བསྒྲུབ་

བར་འགྱུར། ཞེས་འཕེན་པར་རིགས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ལྟར་མ་འཕངས་པ་ནི། 

བསྒྲུབ་བའི་སྒ་དེས་ཤེས་བེད་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གོ་བར་བེད་ཀི། མ་གྲུབ་པ་

ཐམས་ཅད་གོ་བར་མི་བེད་པས་སོ། །

གཉིས་པ་དེའི་ལན་དགག་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐོན་མེད་

དེ། ལས་ལ་བེད་པ་པོའི་རྐེན་ཡོད་པའི་ཕིར། ལས་ཀང་བེད་པ་པོའི་འདོད་ཕུགས་

དམ་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་ནི་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་བ་བའི་སྒ་ཙམ་

གིས་ཁབ་ཀང་འདོད་ཕུགས་ཀི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འོ་མས་འབྲས་ཆན་

ཚོས་ཤིག་ཅེས་བ་བ་ལ་འོ་མ་ལ་ཟ་བའི་བ་བས་ཁབ་ཀང་བེད་པར་བརོད་པའི་ཕིར། 

ལས་མ་ཡིན་གི། ཟ་བའི་བ་བས་ཁབ་པའི་འདོད་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ནི་འབྲས་ཆན་ཡིན་

པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་བ་བའི་སྒ་ཙམ་གིས་ཁབ་ཀང་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་ཕིར། བ་བ་འཇུག་པའི་གཞིར་གྱུར་བའི་ལས་ཀི་གཙོ་བོ་མ་

ཡིན་པས་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སྐོན་སོང་དང་པོའ།ོ །

གཞན་ཡང་དེས་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ལྔའི་ནང་
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ནས་དམ་བཅའ་བརོད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་བརོད་པའི་ཚིག་དམ་

བཅའ་བརོད་པར་འགྱུར་བས་སོ། ཞེས་པ་སྐོན་སོང་གཉིས་པའོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུར་ཐམས་ཅད་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་

དང་། སྐབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་བཞི་

ཡོད་ལ། སྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ན། ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་

དགོས་ཏེ། ཁད་གཞིའི་སྟེང་དུ་ཁད་ཆོས་ཁས་བངས་ནས་དཔོད་པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་

བསྟན་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ནི། སྒྲུབ་

བེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་གི། བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁས་བངས་པའི་

གྲུབ་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ནི། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་

ཡོད་དོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཞལ་བ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་སྐེས་བུ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ནི། བདག་

ཡོད་ཅེས་པ་དང་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སོ་སོ་ལ་ངེས་པའི་འདོད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ནི། ལུས་ཅན་མིན་པའི་བདག་ཤི་ནས་

རྣམ་སིན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བདག་ཁས་བངས་པའི་སྐབས་ཀི་འདོད་

པ་ཁད་པར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི། མ་བརགས་

པར་ཁད་གཞི་ཙམ་ཞིག་དང་པོར་ཁས་བངས་ནས། དེའི་རེས་སུ་མི་རག་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་པར་ལ་དཔོད་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུད་
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དབང་དུ་བེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། སོ་སོས་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། 

སྐབས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐོན་སོང་གསུམ་པ་

བསྟན་ཏོ། །

དེ་དག་ལས་སྐོན་སོང་དང་པོའི་ལན་ནི། ལས་ལ་བེད་པ་པོའི་རྐེན་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀི་ཁད་པར་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་ལན་གིས་

དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་ལས་ལོགས་སུ་རྣམ་པར་འབེད་ནུས་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ཀང་

རྣམ་པ་འགས་ཀང་ཕི་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་ཅིང༌། དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ངེས་ཤེས་བེད་

སྐབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བར་འཕངས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

སྐོན་སང་གཉིས་པའི་ལན་ནི། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་བསྒྲུབ་བ་བརོད་

པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ཡང་ལན་དུ་རུང་བ་མིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ངག་

འགོད་པའི་སྔར་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའི་སྔར་ཕི་རྒོལ་

གིས་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ལ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བས་ཁད་པ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། 

སྐོན་སོང་གསུམ་པའི་ལན་ནི། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་དང་

ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་གང་གིས་

ཁས་བངས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲ་བས་དེ་གཉི་ག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བརོད་བའི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ་

དམ་བཅའ་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་ཅི། ཆོས་སམ་འོན་ཏེ་ཆོས་ཅན་ནམ། དང་པོ་
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ལྟར་ཡིན་ན། དེ་ཉིད་དགག་པའི་ཕིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྩ་བར། ཆོས་བསྒྲུབ་བ་

ན་ཆོས་མཐུན་མེད། ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་རང་འགེལ་དུ། གལ་ཏེ་ཆོས་མི་རག་

པ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་མི་རིགས་

ཏེ། མི་རག་པ་དེ་ཆོས་མཐུན་པ་དེ་རོགས་པའི་དཔེ་ནི་མེད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དེའི་དོན་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡན་གར་བ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཚེ། མི་རག་པ་དེ་ཉིད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པའི་སྔར། ཕི་རྒོལ་གིས་ངེས་

མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རེས་སུ་འགོ་བའི་མཐུན་དཔེ་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སྟེ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་འགོག་པ་ལ་

རྩ་བར། ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་རགས་དོན་མེད། ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་རང་འགེལ་

དུ། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་སྒ་གྲུབ་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་མི་རིགས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་དོན་ནི། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐེ་ལྡན་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། ཆོས་ཅན་སྒ་དེ་བསྒྲུབ་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་དོན་མེད་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། སྒ་ཙམ་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། །ཅི་སྟེ། ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་གཉི་ག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའི་དོན་ཡང་གང་ཡིན། ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་ཞིང༌། ཆོས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར་རམ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉི་ག་

ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ཉིད་དགག་པའི་ཕིར་མདོའི་རང་འགེལ་དུ། ཅི་སྟེ་གཉི་ག་ཡིན་

ན་གཉིས་ཀའི་སྐོན་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་གོང་དུ་བརོད་པའི་སྐོན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གཉི་ག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཅི་སྟེ་ཕི་མ་ལྟར་ཆོས་ཆོས་ཅན་

གཉི་ག་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་འགོག་པའི་ཚུལ་ཀུན་ལས་བཏུས་

རྩ་འགེལ་དུ་མ་གསུངས་པས་དེ་ཉིད་འགོག་པའི་ཚུལ་རྣམ་འགེལ་འདིར་ཁ་བསྐང་

སྟེ་འཆད་པ་ཡིན་ཞིང་། མདོ་རྩ་འགེལ་དུ་དེའི་འགོག་ཚུལ་མི་གསུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དེ་ཉིད་འགོག་པའི་ཚུལ་རིགས་པ་ཅན་རང་ཉིད་ཀིས་སྨྲས་པའི་རགས་དཔེའི་

མཚན་ཉིད་དང་ནང་འགལ་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། ཁས་བངས་ནང་འགལ་ཡང་སྐོན་དུ་

རོགས་ས་བས་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཁས་བངས་ནང་འགལ་

སྟོན་པའི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་ཁོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་བསྒྲུབ་བའི་

དོན་ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་དང་། ཆོས་ཡན་གར་བ་སོགས་ལ་བས་ན། ཆོས་བསྒྲུབ་

བ་ན་ཆོས་མཐུན་མེད།  ཅེས་སོགས་ཀིས་སྐོན་འབྱུང་བར་མ་ཟད། ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ནའང་། ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་

ལ། དེའི་ཚེ། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རགས་སོ་ཞེས་

པ་དང་། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་དཔེའོ་ཞེས་

རིགས་པ་ཅན་ཁོད་རང་གིས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེའི་མཚན་ཉིད་སྨྲས་པ་དེ་དག་

མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ། སྐེ་ལྡན་གིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

མི་རག་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། དེ་དང་དཔེ་

བུམ་པ་དག་རགས་སྐེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པས་སྐེ་ལྡན་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཏན་ཚིགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ངེས་པར་ཡང་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་མི་རག་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དང་བུམ་པ་རགས་སྐེ་ལྡན་དེར་ཆོས་མཐུན་

པར་ཕི་རྒོལ་གིས་ངེས་ན། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རགས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕིར་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་བོ། །ཡང་མི་རག་པས་ཁད་པར་

དུ་བས་པའི་སྒའི་ཆོས་སྐེ་ལྡན་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པར་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར་

བུམ་པ་དཔེ་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའི་

ཆོས་ཡོད་པ་དཔེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ན། དཔེེའི་མཚན་ཉིད་སྨྲས་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་དང་

ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ལ། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

སོགས་དེ་དག་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ན། བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་པའི་སྐབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་ཀང་། དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་

བའི་སྒ་ནི། ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སྟོན་པ་ནི། འགེལ་

བེད་གཞན་དག་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་སུ་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པས་ཅི་

ཞིག་བ་སྟེ། རྩོད་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གཞན་རང་

ཉིད་ཀིས་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁོ་བོ་

ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། འོ་ན་བསྟན་བཅོས་སུ་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚེ། 

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་ཞེས་སོགས་སོས་པས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ། དེའི་

ཚེ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་བཞིན་དུ། བསྒྲུབ་བའི་མིང་གིས་མ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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བསྟན་པར་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ཆོས་ཅན་ཞེས་པའི་མིང་རང་ཉིད་འཇུག་པར་འགྱུར་

བ་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚེ། ཆོས་ཅན་ལ་

བསྒྲུབ་བའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་སོབ་དཔོན་

ལྷ་དབང་བོས། བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན་ལ་

འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་འཆད་ཀང་མ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་དེ་ནི་སོབ་

དཔོན་གིས། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བར་རགས་དོན་མེད། ཅེས་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གལ་ཏེ། སོབ་དཔོན་གིས་བཀག་ཟིན་ཀང༌། འདིར་ཉེས་པ་གཞན་བསྟན་པའི་ཕིར་

ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཆོས་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ཀི་ཕོགས་ཀང་བཀོད་

ནས། ཅིའི་ཕིར་སུན་མི་འབིན། དེ་དག་ལ་དོགས་པ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

ཁད་པར་དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉི་ག་ལ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་དངོས་

སུ་མི་འཇུག་ཅིང༌། ཉེ་བར་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་མཚུངས་པའིཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ངེས་གཟུང་གི་སྦར་ས་ལ་བཏགས་ནས་དགག་པ་ནི། ཁེད་སངས་

རྒྱས་པ་ལྟར། ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་སྦོར་

བས། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བསྒྲུབ་

བ་བསྟན་པར་བ་བ་ཁོ་ན་དམ་བཅའོ་ཞེས་དམ་བཅའི་སྔར་ངེས་བཟུང་སྦོར་རམ། 

བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་དམ་བཅའ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དམ་བཅའི་ཕིས་སྦོར། ཞེས་དིས་

ནས། དེ་གཉི་ག་ཡང་མི་འཐད་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ། ཚད་མ་མདོར། །སྔ་མར་ངེས་

གཟུང་དོན་མེད་ཕིར། །ཕིས་ངེས་གཟུང་ན་མི་འདོད་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་རྩ་

འགེལ་གི་དོན་འཆད་པ་ལ། དང་པོ་དམ་བཅའི་སྔར་ངེས་གཟུང་སྦོར་བ་དགག་པ་ནི། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ངེས་གཟུང་དེ་དམ་བཅའི་སྔར་སྦོར་ན། བསྒྲུབ་བ་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་ཉིད་

དུ་རོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནམ། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་

རོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན། དང་པོའི་དོན་དུ་སྦར་བ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་མ་

སྦར་ཡང་སྔར་སྒྲུབ་མ་ཟིན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཉིད་

ལས་དོན་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རིགས་

པ་ཅན་རང་ཉིད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་དཔེ་

རགས་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཁབ་ཅིང་འཕངས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་

པའི་དཔེ་རགས་ལ་བསྒྲུབ་བར་དོགས་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གཅད་དགོས་

པའང་མེད་དོ། །དེའང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རགས་སོ་ཞེས་པས། རགས་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་འཕེན་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དཔེའོ། ཞེས་

པས་དཔེ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་འཕེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་དམ་བཅའ་ཞེས་

པའི་ཚིག་གི་སྔར་ངེས་གཟུང་སོས་ན། རིགས་པ་ཅན་དེ་ཡིས་དམ་བཅའི་མཚན་

ཉིད་བརོད་པ་དོན་མེད་དེ་དེའི་དགོས་པར་རིགས་པ་ཅན་རང་ཉིད་ཀིས་སྨྲས་པའི་

དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར། འོས་གཞན་མེད་པའི་

ཤུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ་དམ་བཅའ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དམ་བཅའི་ཚིག་གི་གཞུག་

དེར་ངེས་བཟུང་བརོད་པས་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ་ལ་དམ་བཅས་ཁབ་པ་གོ་བར་བེད་

པའི་སྒོ་ནས་མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པར་རོགས་ཤིང༌། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐོན་སོ་ན་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དཔེ་དགག་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་ལ། དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དོན་ཡིན་པ་

དགག་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་དག་ན་རེ། དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་

བ་ནི་དམ་བཅའི་སྐོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཉིད་དགག་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདོར། 

གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ། དམ་བཅའི་སྐོན་ཞེས་རུང་བ་མིན། ཞེས་

གསུངས་པ་རྩ་འགེལ་གི་དོན་འཆད་པ་ནི། །རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ནི་

འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་

བསྒྲུབ་བ་དེ་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་མེད་པས་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ནམ། 

རགས་ཆོས་གཉིས་རྩོད་གཞི་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་སྒོ་ནས་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་

སོང་བ་གང་ཡིན། 

དང་པོ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་རགས་ཀི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་

དགོས་ན་ཡང༌། ཕོགས་སྐོན་དུ་འགྱུར་བསྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་གཞན་བཀོད་པ་ལ་

ལྟོས་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་ཙམ་ནས་སྐོན་དུ་གོ་བ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཀང་

བསྟན་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་སོང་

བ་དེ་རགས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་

དམ་བཅའི་སྐོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ལྷན་ཅིག་

རགས་རྩོད་གཞི་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྦོར་བ་སྐོར་གཅིག་པོ་དེའི་དམ་བཅའི་

སྐོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་སྐོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སང་གི་དཔེ་དགག་པ་ལ། མི་རག་པ་གཏན་
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ཚིགས་ཀི་དོན་མིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་

བཀོད་པ་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རིག་པ་ཅན་པ་ན་རེ། རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བས་དམ་བཅའི་

སྐོན་དུ་སོང་བ་དེ་ཡང༌། དཔེར་ན། སྒ་རག་སྟེ། ཐམས་ཅད་མི་རག་པའིཕིར། ཞེས་

པ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཉིད་དགག་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདོར། དེ་ནི་དཔེ་ཉིད་

མ་སྦངས་དག ཆོས་མི་མཐུན་པས་བརོད་པ་ཡིན། ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་འཆད་

པ་ནི། སྒ་རག་སྟེ། ཐམས་ཅད་མི་རག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་འདི་ལ། མི་རག་པ་གཏན་

ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་དང་ལྡན་པས། སྒ་ལ་རག་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟར་བརོད་པར་བེད་པ་

ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ན། རགས་ཀིས་དམ་བཅའ་དེ་ནི་བཟློག་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། སྦོར་

ངག་འདི་ལ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་

མཐུན་དཔེའི་སྦོར་བའི་ཁབ་པ་ཕོགས་ཙམ་བསྟན་པ་ཉིད་ལས་དོན་གཞན་ཅི་ཞིག་

མཐོང་བ་ཡོད་ཅེས་ཏེ། དེ་ཡང་སྒ་རག་སྟེ། ཐམས་ཅད་མི་རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

འདིས་གང་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་རག་པས་ཁབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་

ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཆོས་མི་མཐུན་སྦོར་གི་སྒྲུབ་ངག་བསྟན་པ་ཡིན་གི། ཐམས་ཅད་

མ་ཡིན་པ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྟན་ཅིང༌། མི་རག་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

གཏན་ཚིགས་སུ་མ་བསྟན་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་མི་རག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་

མ་བསྟན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒ་རག་སྟེ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ངག་

དེས་སྒ་རག་པ་དེ་ལ་མི་རག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ཁབ་པའམ། འཕངས་པ་
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མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་སྒ་ལ་ནི་གཞན་རག་པ་དེ་དམིགས་བསལ་གི་ཚུལ་དུ་བརོད་

ནས་ཐམས་ཅད་མི་རག་གོ་ཞེས་པའི་སྦིར་བཏང་གི་ཚིག་ནི་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་

པར་སྨྲས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ནའོ། །ཅི་སྟེ་སྒ་ལ་མི་རག་པ་རགས་སུ་འགོད་འདོད་པ་

ཡིན་ན། སྒ་རག་ཅེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་ནས་ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅེས་པའི་སྤྱིར་

བཏང་གི་ཚིག་རེས་སུ་འཇུག་པ་ལ་འབྲས་བུའང་ཅི་ཞིག་ཡོད། སྒ་རག་སྟེ་མི་རག་

པའི་ཕིར་ཞེས་བརོད་པར་རིགས་སོ། །དེའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་གིས་མདོའི་རང་

འགེལ་དུ། གལ་ཏེ་སྒ་ལ་གནས་པ་ཡི་མི་རག་པ་ཉིད་ཀིས་སེལ་བར་བེད་ན་འགྱུར་

བ་ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་བརོད་པ་ན། འདི་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེའི་སྦོར་

བ་ཉིད་ཡིན་པར་རིགས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་རགས་སུ་

བཀོད་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྦོར་བ་དེས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་

ཡིན་པ་རགས་སུ་དོན་གིས་འཕངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ལས་ཡུལ་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་

ནི་མི་རག་པ་དང་འགལ་བ་རག་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བས་སྒ་ནི། མི་རག་པ་ལས་གཞན་

དུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་

བསྟན་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་ཙམ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། སྒ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་བསྟན་

པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སྦོར་བ་དེས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་

ཡིན་པ་རགས་སུ་འཕངས་པ་ཡིན་ཀང༌། ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་སྒོ་
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ནས་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་སོང་བ་ཡིན་གི། དེ་ཉིད་དམ་བཅའི་སྐོན་མ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་

ཅད་མ་ཡིན་པ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒ་

རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་འཐད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར། ཐམས་ཅད་ཅེས་པའི་སྤྱི་དེ་ནི་ཁད་པར་སྒ་མི་སོང་བས་

སྒ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁོངས་སུ་འདུས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་སྒ་དེ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་

ན། སྒ་ཡང་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ངག་དོན་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཐམས་

ཅད་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་

མ་ཡིན་ན། སྒ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ཤིང་ཤ་བ་ཁོ་

ན་ཤིང་མིན་ནོ། ཞེས་པས་སྤྱིས་ཁད་པར་སངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེ་ན། དེ་ནི་སྤྱིས་

ཁད་པར་སངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། དཔེར་ན། སྐབས་འགར་ཤིང་ཤ་བ་ཉིད་

ནི་ཤིང་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་ཤིང་གི་སྤྱི་སྒ་ཤ་བ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་བཀག་པ་

ཙམ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། སྒ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ན་ཡང༌། ཐམས་

ཅད་ཅེས་པའི་མཉན་བ་དེ་སྒ་གཅིག་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་འགོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཙམ་གིས་སྒ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་མིན་པ་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་སྒ་ཁོ་ན་

ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་དེ་མེད་ན་ཁད་

པར་ཀུན་ཐམས་ཅད་དེའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་

ཐམས་ཅད་ཀིས་སངས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་འགེལ་བེད་གཞན་དག་གི་བཤད་

ལུགས་ཡིན་ལ། རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་ནི་མ་ལུས་པ་

བརོད་པ་ཡིན་ལ། སྒ་ནི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ན། དེ་ལྟར་ན་སྒ་ལས་གཞན་པའི་ཁད་པར་ཀུན་ཀང་ཐམས་ཅད་དེར་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཕོགས་རེ་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་ཚང་བ་དེར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་

འཆད་ལ། འདི་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་འགེལ་དུ། གང་གི་

ཚེ་འདི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་

གཞན་ཡང་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་མེད་

པར་འགྱུར་ན། དེ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་སྒ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་བསྟན་

པ་ལ། དངོས་དང་རྩོད་པ་སང་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་ནི་བརོད་འདོད་

ཀི་དབང་གིས་སྒ་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་

རགས་ཡིན་ནོ། ཞེ་ན། དེ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཅི་སྟེ་སྒ་མ་གཏོགས་པ་ནི་ཐམས་

ཅད་མིན་ལ། སྒ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ། ཞེ་ན། དེ་ཡང་དམ་བཅའ་བའི་ཕོགས་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་འཆད་པ་

ནི། དེ་ལྟར་ན་སྒ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རགས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་ནི་སྒ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་

པ་དང༌། ཁད་པར་མེད་པས་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་སྒ་རང་ཉིད་སྒ་རག་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ཀི་ལྡོག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་དངོས་

སུ་བཀོད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཤེས་བེད་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

རགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་བ་ཤེས་བེད་སོགས་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཐ་དད་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གཉིས་པ་རྩོད་པ་སང་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྒ་བས་མི་རག་པའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་

ཆོས་དང་ནི་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་དབེ་སོ་སོར་མེད་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་གི་རགས་

ཀུན་ལ་གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། མཚུངས་པ་མིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ལྡོག་པ་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་

དེ་ལྟར་ན། སྐབས་གཞན་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་ཐ་དད་པའི་

ཆ་དང༌། ཆོས་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའི་ཆ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རས་དེ་ཉིད་དང་

རས་གཞན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པར་འགྱུར་བ་རིགས་ཏེ། ཁོད་དོན་དམ་པར་ནི་

རྣམ་པར་དཔད་ན་བས་མི་རག་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་སྒ་བས་མི་རག་པ་རྣམས་ལ་དཔག་བ་དཔོག་པར་བེད་པའི་དོན་གི་ཐ་

སྙད་གནས་པ་འདི་ནི། རོག་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་

བརགས་པ་ཡིན་པས་ཀུན་རོབ་པ་ཙམ་དུ་འཐད་དོ། །འོ་ན་རགས་ལ་བརེན་ནས་རང་

མཚན་ལ་མི་སླུ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའི་སྒ་རོག་གི་ཐ་

སྙད་འདི་ཆོས་ཅན། དོན་རང་མཚན་ལ་སླུ་བའི་སྐོན་མེད་དེ། བདག་ཉིད་ཅི་ལྟ་བའི་

དངོས་པོ་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདེས་པར་ཐ་དད་དུ་གནས་པའི་རང་མཚན་གི་

མཐར་ཐུག་ཅིང་དེ་ཉིད་ལ་འབྲེལ་བའི་རོག་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་

དད་པར་སང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི། ཁོད་འཇུག་པའི་རེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གི་རགས་རྣམས་ཀི་རགས་ཆོས་

དོན་གསུམ་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་ཡོད་ལ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་རགས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སུ་བཀོད་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན་དང་རགས་གཉིས་”ལྡོག་པ1་ཐ་དད་པའི་ཐ་སྙད་ཀིས་

བཞག་པ་དོན་སྤྱི་ཐ་དད་དུ་སང་བའི་བོ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཅན་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བས་པ་དེས་ན་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

སྟེ། བདག་ཉིད་ཅི་ལྟའི་ཞེས་སོགས་ཀི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་ནི། ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་ཐ་དད་

ལ་བརེན་པ་རྣམ་པར་བརགས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་སང་བ་ལ་བརེན་ནས་

བརགས་པ་ཡིན་ཅེས་འདི་བའི་ལན་དུ། མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ཐ་དད་པའི་སྒ་

རང་མཚན་གི་མཐར་ཐུག་པའི་སྒོ་ནས་མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་

པ་ཐ་དད་པར་སང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སང་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང༌། སྔ་མ་

ནི་འགེལ་པ་དག་གི་ལུགས་བརོད་པ་ཙམ་མོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་

དོན་བསྡུ་དང༌། དཔེར་ན་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གཉིས་དེའི་དཔེ་སྟོན་པ་དང༌། ཕོགས་

ཞེས་སོགས་དཔེ་དེ་ཉིད་ཀི་རྩོད་སོང་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱན་མཁན་པོ་འཆད་པར་བེད་

དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དེས་ན་ཞེས་སོགས་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་འགེལ་དུ་

གསུངས་པའི་རྩོད་སོང་གཞན་གི་དོན་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རང་འགེལ་དུ། 

འོན་ཏེ་ཡང་འདུས་པ་རྣམས་ནི། འདུས་པ་གཞན་གི་དོན་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་དམ་བཅའ་བའི་དོན་གིས་ན་ཕོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་པར་མཐོང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་འདུས་བས་ནི་མི་རག་ཏེ། འདུས་བས་ཉིད་ཀི་

ཕིར། ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། ཞེ་ན། འདིར་འདུས་པ་དང་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་དམ་

བཅའ་བའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

1 མ་ཕི། ༧༧བ༥ན།    ལྡག་བ   བ། ༡༠༣ན༡།   ཞོལ། ༡༠༢བ༥ན།    ལྡོག་པ   * ལྡོག་པ 
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མིག་ལ་སོགས་པ་དང༌། འདུས་བས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་

ཉིད་གཞུང་འཛུགས་པ་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་

དོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་གལ་ཏེ་གངས་ཅན་གིས་འདུས་བསགས་རྣམས་གཞན་དོན་

བེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འདུས་བསགས་རགས་སུ་བཀོད་པ་འདིར་འགལ་རགས་ཡིན་

པས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་ཁེད་རང་གིས་སྨྲས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འདུས་བས་ཐམས་

ཅད་མི་རག་ཅེས་པའི་ཁེད་རང་གི་དམ་བཅའ་འདི་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་འདུས་བས་ཉིད་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་པ་མ་

གྲུབ་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ཡང་གངས་ཅན་གིས་འདུས་བསགས་

ཀི་བེ་བྲག་མིག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་འདུས་

བས་ཀི་རགས་ཀིས་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན་ཡང༌། འདུས་བས་ཀི་ཁད་པར་

ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་གི། འདུས་བས་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྩོད་

གཞིར་མ་འདུས་པའི་དཔེ་མི་རེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རགས་སྦོར་དེ་དག་ལ་ཡང་

ཆོས་ཅན་ནི་བེ་བྲག་དང༌། རགས་ནི་སྤྱི་ཡིན་པས་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་

རགས་དང་རགས་ཅན་ཉིད་དུ་འཐད་ཀི། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་པའི་མ་གྲུབ་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །འདུས་བས་ཀི་བེ་བྲག་ཆོས་ཅན་དུ་བས་ནས་དེ་ཉིད་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་

པ་ལ་འདུས་བས་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྩོལ་བྱུང་

གི་སྒ་ནི་མི་རག་སྟེ་རྩོལ་བྱུང་ཉིད་ཀི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་

ཡང་རྩོལ་བྱུང་སྒའི་ཁད་པར་བེད་ཆོས་སུ་སྦར་ནས་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་ཞིང༌། སར་

ཡང་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕིར། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 187 

བཀོད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྩོལ་བྱུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྩོལ་བྱུང་གི་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀི་ཡན་ལག་གམ། ཁད་པར་བེད་ཆོས་སུ་སྦར་ནའང༌། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་དང་ཐ་དད་མ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། ཁོད་རྩོལ་བྱུང་གི་སྒ་དང་ལྡོག་པ་ཐ་

དད་ཡིན་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདི་རྭ་

ཅན་ཉིད་ཕིར་ར་མིན་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་ཞེས་པ་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་དོན་ལ། 

རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། རྩོལ་བྱུང་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། སྒའི་ཁད་པར་ཡིན་པ་ལས་ཡང་

ན་བསྒྲུབ་བ་རེས་དཔག་གིས་འཇལ་བའི་དུས་སུ་སྒའི་ཡན་ལག་གམ། ཁད་པར་

བེད་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་དུས་སུ་རྩོལ་བྱུང་དེས་རྩོལ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་སྒ་དེ་མཚོན་ཅིང་རོགས་པའི་བ་བ་བས་ནས་ཕིས་བསྒྲུབ་བ་འཇལ་

བའི་ཚེ། བ་བ་དེ་ཉིད་ལྡོག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ལྷས་བིན་གི་ཁིམ་གང་ཡིན་ཞེས་

བྲིས་པ་ན། གང་ན་བ་རོག་སྒ་སྒོགས་པའོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། བ་རོག་གིས་ལྷས་བིན་

གི་ཁིམ་མཚོན་པར་བས་ནས་ཕིས་བ་རོག་མེད་ཀང་ལྷས་བིན་གི་ཁིམ་རོགས་པ་

བཞིན་དུ། རྩོལ་བྱུང་གིས་སྔར་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་དུས་སུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་སྒ་དེ་ལྕེ་རྐན་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་ལས་བྱུང་བར་མཚོན་པར་བས་ནས། ཕིས་

བསྒྲུབ་བ་འཇལ་བའི་ཚེ་མཚོན་པའི་བ་བ་མི་བེད་པས། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་

མ་ཡིན་པའི་ལན་གཞན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་མི་འཐད་དེ། རྩོད་ལན་འབྲེལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་དང༌། དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། དོན་ལ་ཚད་མས་

གནོད་བེད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རྩོད་ལན་ཇི་ལྟར་མ་འབྲེལ་ཅེ་ན། ཁོས་རྩོལ་བྱུང་གི་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོལ་བྱུང་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། རྩོལ་བྱུང་དེ་ཉིད་
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ཕོགས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་འགྱུར་

རོ། ཞེས་པའི་ལན་དུ། རྩོལ་སྒ་མི་རག་པར་རེས་དཔག་གིས་འཇལ་བའི་ཚེ། རྩོལ་

བྱུང་དེ་ཉིད་ཕོགས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པས། སྐོན་མེད་ཅེས་པའི་ལན་བཏབ་པའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ནི་འབྲེལ་མེད་ཀི་ལན་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་སོང་བའི་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་སྒ་མི་རག་པ་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་ཀི་

ཕི་རྒོལ་གི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་མི་རག་པར་འཇལ་བའི་ཚེ་ན་སྒ་མི་རག་པ་ཕོགས་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་ཇི་ལྟར་མེད་

ཅེ་ན། དཔེ་དོན་དེ་གཉིས་ཀང་ཆོས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

སྒ་ནི་རྩོལ་བྱུང་གི་རས་ཀི་ངོ་བོར་སྐེས་པའི་ཕིར་དང༌། ལྷས་བིན་གི་ཁིམ་ནི་བ་རོག་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྐེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྩོལ་བྱུང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

སྒའི་ཁད་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། བ་རོག་ལྷས་བིན་གིས་ཁིམ་གི་ཁད་ཆོས་སུ་

འགྱུར་ཚུལ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ་རོག་ནི་ལྷས་བིན་གི་ཁིམ་

གི་གནས་སྐབས་གི་ཁད་ཆོས་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་ལ་ཚད་མའི་

གནོད་བེད་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་མི་རག་པར་རེས་དཔག་

གིས་འཇལ་བའི་དུས་སུ་རྩོལ་བྱུང་དེ་སྒའི་ཁད་པར་བེད་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ནི། ཚད་མས་གནོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེའི་ཚེ་རེས་དཔག་དེས་

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་མི་རག་པ་གཞལ་ལམ། འོན་ཏེ་དེས་

ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་སྒ་ཙམ་ཞིག་མི་རག་པར་གཞལ། 

དང་པོ་ལྟར་ན་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །
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གཉིས་པ་ལྟར་ན། སྒ་མི་རག་པར་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེས། འདུས་

བས་ཙམ་མི་རག་པར་འཇལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ན་ལན་ཅི་ཞིག་ཡོད་སོམས་ཤིག 

གཞན་ཡང་གོང་བུ་རྭ་ཅན་ར་མ་ཡིན་པར་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་དེས་ཀང༌། རྭས་

ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་གོང་བུ་ཙམ་ར་མ་ཡིན་པར་འཇལ་བ་ཉིད་དུ་ཐལ་ལོ། །སོབ་

དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། གོས་དཀར་པོ་ཅན་ཁིད་དེ་ཤོག ཅེས་པ་ན། གོས་དཀར་

གི་ཁིད་བའི་སྐེས་བུ་མཚོན་པར་བས་ཀང༌། ཁིད་ཡོང་བའི་བ་བའི་ཁོངས་སུ་

གཏོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གོས་དཀར་འོང་ངམ་མི་ཡོང་ཡང་སའི་སྐེས་བུ་ཉིད་མངོན་

པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་བསྒྲུབ་བ་

སྒ་མི་རག་པ་མཚོན་པའི་བ་བ་བེད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

ཚེ་སྒ་མི་རག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་

ནི། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ནང་དུ་མི་འདུ་བའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར་རོ། །རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའི་ཚེ་ན། ལྕེ་རྐན་སོགས་

ཀི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་

པར་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་སྒའི་ཁད་པར་དུ་སྦར་བའི་རྩོལ་བྱུང་བསྒྲུབ་བའི་ཁོངས་སུ་མ་

གཏོགས་པ་འགལ། མ་ཡིན་ན་ཡན་ལག་རྣམས་ཡན་ལག་ཅན་ལས་གཞན་དུ་དམ་

བཅས་པ་ལ། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཆོས་

ཅན་གི་ཁད་པར་དང༌། ལིད་སོགས་ཆོས་གསུམ་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཡན་

ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ། ལིད་སོགས་ཆོས་

གསུམ་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དུ་འདོད་དགོས་པར་
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བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་འགྱུར་བས། བེ་བྲག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དག་ལ་

ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་སེལ་བ་སོགས་ཀི་གནོད་བེད་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཐམས་

ཅད་སར་རང་ཉིད་ཀིས་ཉམས་པར་བས་པའི་སྒོ་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ནང་འགལ་

བའི་ཁུར་གིས་ངལ་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བས་ན་ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། འདིར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི། ལྕེ་རྐན་

སོགས་ཀི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་དང༌། སྐེས་བུའི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་

ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བེད་པའི་རྩོལ་བྱུང་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའི་ཚེ་ན། ཕོགས་ཀི་

ཡན་ལག་ཡིན་ནའང༌། རགས་སུ་བཀོད་པའི་རྩོལ་བྱུང་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པས། 

གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་པའི་སྐོན་མེད་ཅེས་སྟོན་པ་ནི། ཕོགས་ཡན་ལག་ནའང་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལས་ཡང་ན་སྐེས་བུའི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་

རེས་འགོ་བེད་པའི་རྩོལ་བྱུང་ཙམ་ནི། དེ་ཉིད་ཀི་རགས་ཀིས་ལྕེ་རྐན་སོགས་ཀི་

རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་བསྐེད་ནས། དེ་ཉིད་

རག་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་ལྡོག་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་གི། ལྕེ་རྐན་

སོགས་ཀི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དུས་སུ་ཕོགས་

ཀི་ཡན་ལག་མིན་ནོ། །དེས་ན་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དུ་སྦར་བའི་རྩོལ་བྱུང་ནི། ལྕེ་

རྐན་སོགས་ཀི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཚེ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་

རྩོལ་བྱུང་དེ་ནི། སྐེས་བུའི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བེད་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པའི་རྩོལ་བྱུང་ཙམ་ཡིན་པས་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། རྩོལ་བྱུང་གི་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁད་པར་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡང་དམ་

བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་

རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནི་འདི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། གལ་ཏེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

སྒ་རགས་སུ་བཀོད་པས་དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་མ་

གྲུབ་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་ན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཉན་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་

ཡང་དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། 

དེ་སྒྲུབ་ལ་ཁད་པར་མཉན་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡང༌། དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་

རགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དང་མཉན་བ་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཐ་

དད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དངོས་བསྟན་རགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ནི། ཚད་མ་མདོར། གང་

ཕིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནི། །དེར་སང་ཕལ་ཆེར་ཕོགས་ཆོས་ཉིད། །དེས་

ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གི། །སྔོན་དུ་དེ་དབེ་བསྟན་པར་བ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། ཕོགས་ཆོས་རབ་དབེ་བཤད་པའི་དགོས་པ་སྤྱིར་

བསྟན། ཕོགས་ཆོས་ཀི་ཚིག་ལ་རྩོད་པ་སང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་ཕེ་བའི་

དགོས་པ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཅིའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས། བསྒྲུབ་བ་བཤད་ཟིན་

པའི་འོག་ཏུ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་ཅེ་ན། སོབ་

དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། ཕོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཆོས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡིས། །མདོར་བསྡུས་པ་འདི་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་

པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་དོན་སྒྲུབ་ངག་སོ་སོས་བརོད་

བདེ་བར་གཟུང་བ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཕོགས་ཆོས་ཀི་ཚིག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ནི། འདིར་ཕོགས་ནི་ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་ཡིན་པས་གལ་ཏེ་དེའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་

ཚོགས་པ་དེ་མ་གྲུབ་ན། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་

གྲུབ་ན་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཀི་ཆོས་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་འདི་མི་

རིགས་སོ་ཞེ་ན། འདིར་ཕོགས་ཀི་སྒ་ནི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་

ནས་འཇུག་ལ། དེའི་དགོས་པ་ཡང་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །གལ་

ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རགས་ནི་ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་བེད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བས། ཆོས་

གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ལ་རེས་འགོ་

མེད་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཁད་པར་བེད་ཆོས་ཀིས་གཞན་ལྡན་རྣམ་

གཅོད་ཀི་ཚུལ་ཁོ་ནར་ཁད་པར་དུ་བེད་ན། སྐོན་དེར་འགྱུར་ན་ཡང༌། རྣམ་གཅོད་ནི་

དུ་མ་ཞིག་མཐོང་སྟེ། འདི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཆོས་ཀི་ཚིག་ཕད་སྦར་ས་ཐ་དད་

པར་བེད་པས་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན། སྒ་

བས་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཚིག་ཕད་དེ་ཁད་པར་དག་དང་ལྷན་ཅིག་བརོད་པས། སྒ་

ལ་བས་པ་མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བེད་ལ། སྒ་ཁོ་ན་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཚིག་

ཕད་དེ་ཁད་པར་ཅན་དག་དང་ལྷན་ཅིག་བརོད་པས། བས་པ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་ལྡན་

པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བེད་ཅིང༌། བ་ལས་བེའུ་འབྱུང་བ་སྲིད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཚིག་ཕད་དེ་དང་བ་བ་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་བརོད་པས་ཤིན་ཏུ་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་བེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ངེས་གཟུང་གི་དོན་ནི་ཁད་པར་ལ་སོགས་པ་བརོད་པའི་ཚིག་

གིས་སྟོན་པར་བེད་ལ། ཚིག་ཕད་ཀིས་ནི་དེ་གསལ་བར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་

ཚིག་ཕད་དེ་དངོས་སུ་སྦར་བ་མེད་ཀང་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་ལས། ངེས་གཟུང་

དེའི་དོན་རྣམ་གཅོད་ཉིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན། ངག་རྣམས་ནི་སྨྲ་

བ་པོའི་འདོད་པས་དམིགས་པའི་འགལ་ཟླ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་ཕད་དངོས་སུ་མ་སྦར་ཡང་རྣམ་གཅོད་གསུམ་རོགས་པ་ཡང་

རིམ་པ་བཞིན། དཔེར་བརོད་ན་ནག་པ་འཕོང་རྐེན་ཞེས་པའམ། སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་

རྐེན་ཞེས་པའམ། སྔོན་པོ་མཚོ་སྐེས་ལ་སྲིད་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །

དཔེ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི། ནག་པ་ལ་འཕོང་རྐེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་དམ་མེད་

སྙམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པ་ན། ནག་པ་འཕོང་རྐེན་ཞེས་བརོད་པ་དེར་ཡང་

འདོད་པས་དམིགས་པའི་ཟླའོ་ནག་པ་འཕོང་རྐེན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་དོན་རྣམས་

ལ་ནི་རོགས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ནག་པ་འཕོད་རྐེན་པ་དེ་ལྟར་གགས་པ་དང༌། ཉན་

པ་པོས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པའི་སྐབས་སྟོབས་ཀི་ནུས་པ་དང༌། 

དེ་ལྟར་བརོད་པའི་སྒ་དེ་ནི། ནག་པ་ལ་འཕོང་རྐེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་གོ་བར་བེད་

འདོད་པ་ཙམ་གི་བརོད་འདོད་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་སྟེ་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། 

སྲིད་སྒྲུབ་ལས་གཞན་པའི་འཕོང་རྐེན་པ་ཡོད་མེད་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པ་ན། 

སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་རྐེན་ཞེས་བརོད་པ་དེར་ཡང་འདོད་པས་དམིགས་པའི་ཟླའོ་སྲིད་

སྒྲུབ་ལས་འཕོང་རྐེན་པ་གཞན་ཡོད་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་དོན་རྣམས་ལ་ནི་རོགས་
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པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྲིང་སྒྲུབ་ལས་འཕོང་རྐེན་པ་གཞན་མེད་པ་དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་

ན་གགས་པ་དང༌། ཉན་པ་པོས་དོན་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པའི་སྐབས་

སྟོབས་ཀི་ནུས་པ་དང་སྒ་དེ་ནི། སྲིད་སྒྲུབ་ལས་འཕོང་རྐེན་པ་གཞན་མེད་པར་བརོད་

པར་འདོད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་སྟེ་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། མཚོ་སྐེས་སྔོན་པོ་

སྲིད་དམ་མི་སྲིད་ཅེས་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པ་དེར་ཡང་འདོད་པས་དམིགས་

པའི་ཟླའོ་མཚོ་སྐེས་སྔོན་པོ་མི་སྲིད་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་དོན་རྣམས་ལ་ནི་རོགས་

པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མཚོ་སྐེས་ཕལ་ཆེར་དཀར་པོ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་དུ་གགས་པ་

དང༌། ཉན་པ་པོས་མཚོ་སྐེས་སྔོན་པོ་སྲིད་མི་སྲིད་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དིས་པའི་

སྐབས་སྟོབས་ཀི་ནུས་པ་དང༌། སྒ་དེ་ནི་མཚོ་སྐེས་སྔོན་པོ་སྲིད་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་

པར་འདོད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་སྟེ་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་ཕིར། གཞན་དག་གིས་

སྐབས་འདིར་འཆད་ཚུལ་རིགས་མི་འད་བ་དུ་མ་བས་མོད། ཡི་གེ་མངས་པར་འགྱུར་

བས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པ་དེས་ན་ཆོས་ཅན་སྒ་དེ་

རགས་ཀི་ཆོས་ཀིས་མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྒ་དེའི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆོས་བས་པ་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐོན་

བརེན་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་ཕེ་བའི་དགོས་པ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། 

མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ལ། སྤྱི་དོན་དང༌། གཞུང་གི་དོན་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སྦོར་བ་
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དགུར་ཕེ་བ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། རིག་བེད་

ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་

པ་སྟེ། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས་དང༌། དེ་དག་གི་བཟློག་

ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་འགལ་རགས་ཀི་སྦོར་བ་གཉིས་དང༌། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། 

གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། སྒ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་སྟེ། མི་

རག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། སྒ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་སྟེ། མི་རག་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། རེག་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ། ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་སྦོར་བ་བཞི་དང༌། སྒ་ཆོས་

ཅན། རག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་

རགས་ཀི་སྦོར་བ་སྟེ། དགུ་པོ་རྣམས་སོ། །འདི་ལྟར་ཕེ་བའི་དགོས་པ་ནི། འབྲས་

རང་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་

གྲུབ་པ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར། འབྲས་རང་

གི་སྦོར་བ་གཉིས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་དེ་དག་གི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་

འདོད་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། འགལ་རགས་འདི་དག་ཀང་འདོད་པའི་དབང་

གིས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ན་ཡང༌། འདི་དག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཁབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁབ་པ་ངེས་པ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར། འགལ་

རགས་གཉིས་སོས་སོ། །འབྲས་རང་གཉིས་ཀི་ལྡོག་པ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་གྲུབ་

པར་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་རྒྱུ་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པ་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཡིན་
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པར་བདེ་བག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་

འབྲས་རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

བཞི་པོ་དེ་ཉིད་གསུངས་སོ། །ལྡོག་ཁབ་གཅིག་པུ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

དང་རེས་ཁབ་གཅིག་པུ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

གི་གཏན་ཚིགས་གཞིར་བས་ནས་བསྒྲུབས་པས་རགས་ཡང་དག་དུ་མཚོན་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་གི་སྦོར་བ་གཉིས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་རེས་ཁབ་གཅིག་པུ་ཅན་གི་རགས་

ཡང་དག་ཡོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་གཞལ་བ་དང་ལྡོག་ཁབ་གཅིག་བུ་ཅན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་མཉན་བ་སོས་སོ། །རེས་འགོ་གྲུབ་ཙམ་

དང༌། རེས་འགོ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་དང་། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་དུ་གྲུབ་པ་ཙམ་

གིས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བ་བཀག་ནས་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པ་དགོས་

པས་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་རྩོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་

རྣམ་པར་བཅད་པ་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་ལྷག་མ་གསུམ་སོས་སོ། །མདོར་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་སྐབས་ཀི་

མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཉིད་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་དེ་ཉིད་གོ་བར་བེད་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་

ཚུལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་དེ་ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་འབྲས་

རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་གཏན་ཚིགས་ཡང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དག་དང་དེའི་བཟློག་ཕོགས་ཀི་སྦོར་བ་འགོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་གི་དབེ་བ་ཚུལ་བཞིན་

དུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་ཕེ་བའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་

ཞིང༌། དགོས་པ་དེ་ཉིད་མདོར་བསྟན་པ་ནི། རང་བཞིན་འབྲས་བུ་གྲུབ་དོན་དུ། ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བཞི་ཡིན་ཞིང༌། ལྷག་མ་དག་གིས་ནི་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ལ། 

འོན་ཀང་འབྲས་རང་གི་རགས་གཉིས་སོས་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་རགས་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱས་བཤད་དངོས་སུ་གསུངས་

ཤིང་། གཞན་ལྷག་མ་དྲུག་སོས་པའི་དགོས་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་དངོས་སུ་མ་གསུངས་

པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་དགོས་པ་དངོས་སུ་བཤད་པ་ན། འགལ་

རགས་གཉིས་སོས་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་ཕིར་དང་། ལྡོག་ཁབ་

གཅིག་བུ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་མཉན་བ་སོས་པའི་

དགོས་པ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ན། རགས་ཡང་དག་གི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁབ་པ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབས་པའི་ཤུགས་ཀིས་རེས་ཁབ་ཁོ་ན་ཅན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་སོགས་དགག་པའི་ཕིར་དུ་སོས་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་ལྷག་

མ་བཞིའི་དགོས་པ་ཡང་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་དེའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་

དངོས་སུ་རྒྱས་བཤད་མ་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་ཕེ་བའི་སྐབས་སུ་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་བཟློག་པ་གཉིས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་

དེ། རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་རགས་གཉིས་དངོས་པོའི་དབང་གིས་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་མི་འཁྲུལ་པར་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་འབྲས་རང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁད་

པར་མཉན་བ་དང་སྤྱི་གཞལ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གཉིས་སོས་

པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རེས་ཁབ་འབའ་ཞིག་པ་དང༌། ལྡོག་ཁབ་འབའ་

ཞིག་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་རྩོད་ཅིང༌། སུན་དབྱུང་བའི་སྒོ་ནས་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གཉི་ག་གྲུབ་དགོས་པས། 

རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་སོ། ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་

སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་ལྷག་མ་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

གསུམ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་མི་

མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དངོས་སུ་བཀོད་ནས་རྩོད་གཞི་

ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་བཅད་པ་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འབྲས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་གཉིས་

སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་

པ་བཤད། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔེ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་

པའོ། །

དང་པོ་ལ། རྩོལ་བྱུང་གི་རགས་ཀི་འབྲས་རགས་ཙམ་མཚོན་ནུས་པར་བསྟན། 

བས་པའི་རགས་ཀིས་རང་བཞིན་རགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་མཚོན་ནུས་པར་བསྟན། 

རགས་ཀི་རབ་དབེ་འཆད་ན་མཚན་ཉིད་ཀང་འཆད་དགོས་པར་མཚུངས་པའི་རྩོད་

པ་སང༌། རྩོལ་བྱུང་གི་རགས་དེས་རང་བཞིན་རགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་མཚོན་པའི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དཔེ་ཡང་ཤུགས་ལ་འཕངས་པར་བསྟན། རགས་ཡང་དག་མཚོན་པའི་དཔེ་དེ་གཉི་

ག་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་གི་རགས་ཉིད་ལས་གཞན་འབྲས་བུའི་རགས་ཀིས་ནི་

གོ་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བ་སྲིད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་འབྲས་རགས་ཡང་དག་ཐསམ་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་པ་

གཉིས་སུ་འཇུག་པས་ཁབ་པས་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་

འབྲས་རགས་ཀི་དཔེར་སོས་པའི་རྩོལ་བྱུང་གི་རགས་འདི་ནི། འབྲས་རགས་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་མཚོན་པར་ནུས་པའི་དཔེ་ཐུན་མོང་པར་འཐད་

དོ། །དེ་ཡང་མི་རག་སྟེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནི། རགས་ཀི་སྐ་རིས་

ཙམ་ཡིན་པས་འདིར་འབྲས་རགས་ཀི་དཔེར་སོས་པའི་སྦོར་བའི་དོན་ནི། རིག་བེད་

ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མི་རག་པའི་སྒ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། སྒའི་

རྐེན་ལྕེ་རྐན་ལ་སོགས་པའི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཉན་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའོ། །དེ་ལ་སྤྱོད་པ་པ་ན་རེ། རགས་འདི་མ་ངེས་ཏེ། རྩོལ་བའི་རྐེན་གིས་རིག་བེད་

ཀི་སྒ་རག་པར་སྔར་ཡོད་པ་གསལ་བར་བས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སྔར་མེད་གསར་དུ་

བསྐེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེ་ན། རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཉན་པའི་ཤེས་པ་ནི་ལྕེ་རྐེན་ལ་

སོགས་པའི་རྐེན་བཙལ་མ་ཐག་གསར་དུ་བྱུང་བར་ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། སྔར་ནས་

རག་པར་ཡོད་པ་ཡི་སྒ་ཐོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། རྩོལ་བ་དེ་སྒ་རག་པ་ཐོས་

པའི་སྒིབ་བེད་སེལ་བ་དང༌། དེ་ཐོས་པའི་རྣ་བའི་དབང་པོ་དང༌། སྒ་རག་པ་རང་གི་ངོ་

བོ་གང་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦོར་བ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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རིག་བེད་ཀི་སྒ་དེས་དུས་རག་ཏུ་ཉན་ཤེས་བསྐེད་པར་ཐལ། དེ་རག་པའི་སྒ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྲས་བུ་བསྐེད་ན་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་འབྲས་བུ་

མི་བེད་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཉན་པའི་ཤེས་པ་

འདི་འད་རེས་འགའ་བའི་སྒའི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པས་ཁབ་པས་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཉན་

པའི་ཤེས་པ་རང་རྒྱུ་མི་རག་པའི་སྒ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་

དེ་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་རགས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་རགས་དེས་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་

སྟེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཉིད་ཤུགས་ལ་

འཕངས་པས་བས་པ་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་སོས་མི་དགོས་སོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་རགས་འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་རགས་དེས་

རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔེར་བརོད་ཉིད་གྲུབ་ཀང་དེ་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ། དཔེར་

སོས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འབྲས་རགས་ཀི་དཔེ་དང་ལྷན་ཅིག་བས་

པ་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔེར་བསྟན་པ་ན་རང་བཞིན་གི་རགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དེ་འདར་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་པར་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀང་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སོས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་རགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ་ནི། རང་དོན་ལེའུར་བརོད་

ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་འདིར་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད། གཞན་དུ་ན། རགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་སོས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རང་དོན་རེས་སུ་དཔག་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།

 201 

པར་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་འབྲས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་གི་བརོད་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་སྦོར་བའི་དབེ་བ་རོགས་པའི་དོན་དུ་

བརོད་བ་འབྲས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་རབ་ཏུ་

དབེ་བ་ཙམ་འདིར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཟློས་པའི་སྐོན་མེད་ཅིང༌། རགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་ལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་འདིར་

བཤད་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་མ་བཤད་དོ། །དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྔར་རང་དོན་

ལེའུར་འབྲས་རང་གི་རགས་འཆད་པ་ན། འབྲས་རང་གི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་ཚུལ་མི་

འད་བའི་ཁད་པར་རགས་ཆོས་ཀི་བདག་ཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་མི་འད་བའི་

སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང༌། རགས་དེ་གཉིས་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་བེད་

དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དབེ་བ་མ་བཤད་ལ། འདིར་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་པའི་འབྲས་རང་གི་རགས་ཀི་ཁད་པར་དེ་དག་མ་བཤད་པར་རོད་བེད་

སྒྲུབ་ངག་གི་དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། བརོད་བ་འབྲས་རང་གི་རགས་དེ་དག་གི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་པས་བཟློས་པའི་

སྐོན་མེད་ཅིང༌། རང་དོན་ལེའུར་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་འདིར་བཤད་རྒྱུའི་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། དབེ་བ་སྟོན་ན། མཚན་ཉིད་ཀང་སྟོན་དགོས་

པ་མི་མཚུངས་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །ཊིཀ་བེད་དག་གིས་འདི་ཙམ་ཡང་འཆད་མ་ཤེས་

པར་སང་ངོ༌། །

བཞི་པ་ནི། འོ་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་རགས་
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ཀི་དཔེ་དངོས་སུ་སོས་པ་བཞིན་དུ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རང་

བཞིན་རགས་ཀི་དཔེ་ཡང་སོས་པར་རིགས་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་

སྦོར་བའི་དབེ་བ་སྟོན་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐབས་འདིར་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཆ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔེ་མ་སོས་པའི་སྐོན་མེད་དེ། འབྲས་རགས་

ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་བཀོད་པའི་སྦོར་བ་དེས་འབྲས་བུའི་རགས་དངོས་སུ་མཚོན་པར་

བས་པ་ཉིད་ཀིས་ནི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་

ལ་བརེན་པའང་ཤུགས་ལ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རེག་བེད་ཀི་སྒ་ལྕེ་རྐན་

ལ་སོགས་པའི་རྩོལ་བ་ལས་གསལ་བ་དང་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ལྕེ་

རྐན་ལ་སོགས་པའི་རྩོལ་བ་ལས་སྐེ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རགས་

ཀིས་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པར་འད་བར་རིག་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་རང་རྒྱུ་མི་

རག་པའི་སྒ་སྔོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་

ཀིས་མཚོན་ནུས་པར་དགོངས་ནས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུའཇུག་པའི་རང་

བཞིན་གི་རགས་ཀི་དཔེ་ཤུགས་ལ་འཕངས་པའི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་འབྲས་རགས་

མཚོན་པའི་དཔེར། སོབ་དཔོན་གིས་རིག་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་

སྒ་མི་རག་པ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། སྒ་རྐེན་རྩོལ་ལས་བྱུང་བའི་ཉན་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་འདི་བརོད་དོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བ་སྟོན་པའི་སྐབས་འདིར། གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་འདི་གཉིས་སུ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཉིས་པོ་དེ་ནི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དེ་ལ་འཁྲུལ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བ་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་
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ཕིར། དེ་གཉིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ཐལ། རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་ན། སྐེ་ཞིང་

དེ་ཉིད་ཕན་བེད་དུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་དེ་རྒྱུ་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའམ་རང་

དང་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་དབེར་མེད་པ་ཅན་གང་ཡིན་པའི་ཁབ་བ་དེ་ཁབ་བེད་ལ་མི་

འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསྟན་པས་ཀང་གཞན་གིས་བཏགས་པའི་ལྡན་པ་

ཅན་དང་འདུ་བ་ཅན་སོགས་ཀི་རགས་གང་དག་ལ་རགས་ཆོས་བདག་གཅིག་དང་དེ་

བྱུང་དེ་འདའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེ་དག་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལ་བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་

གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། དེ་ཉིད་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་འདུའི་འབྲེལ་

བ་ཕུང་གསུམ་པ་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། དེས་ན་ཐ་དད་མི་འཁྲུལ་བའི་

ངེས་པ་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་ལས་ཡིན་ལ། མི་འཁྲུལ་བའི་ངེས་པ་མེད་

པ་སྒྲུབ་བེད་མིན་ནོ། ཞེས་པ་དོན་བསྡུའོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་

ལ། སྲོག་སོགས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁབ་འབའ་ཞིག་ཅན་

ཡིན་པ་དགག དེས་ན་དེ་ཉིད་མཉན་བ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན། །དེས་རིགས་ཅན་

གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་གིས་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་སྐབས་

སུ། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཉན་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཉིད་སོས་པའི་དགོས་པ་
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ཡང༌། ལྡོག་ཁབ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་གི་རགས་སུ་རིགས་པ་ཅན་གིས་སྨྲས་པ་དེ་

དག་མཉན་བས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པར་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

བསྟན་པའི་ཕིར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་རིགས་པ་ཅན་ནི། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་

དང་བཅས་ཏེ། སྲོག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་ན། བདག་བཅས་ཡིན་པས་

གསོན་ལུས་ལས་གཞན་མེད་པས་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཕིར། རེས་ཁབ་མེད་ལ། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་མི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟེང་དུ་བདག་མེད་ལ་སྲོག་དང་མི་

ལྡན་པས་ཁབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ལྡོག་ཁབ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེས་ན་དེ་ཉིད་ལྡོག་ཁབ་འབའ་ཞིག་པའི་རགས་ཡིན་པས་

བཀག་པའི་སྒོ་ནས། མཉན་བ་དང་མཚུངས་པར་སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚིག་

གི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་ནི་ངེས་པ་ཉིད་

རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཡིན་པར་བརོད་

ཟིན་ཅིང༌། དེ་ཡང་རགས་ཆོས་བདག་ཅིག་དང་དེ་བྱུང་གང་རུང་གི་འབྲེལ་བ། མེད་

པ་ལ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན། ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་ན། རེས་འགོ་ཡང་གནས་དགོས་

པས། རེས་འགོ་མེད་ཅིང་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་མི་འཐད་

དོ། ཞེས་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པའི་རགས་ཡང་དག་མེད་པ་སྤྱིར་བཀག་ནས། སྲོག་

ལྡན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པའི་རགས་ཡིན་པ་བེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ནི། སྒྲུབ་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དམ་རྒྱུའི་དངོས་

པོར་ནི་གྱུར་པའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ན། དེའི་སྟོབས་ཀིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་

དེའི་ཕིར་ན་ཁད་པར་སྲོག་སོགས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་པ་མེད་ཅིང་རེས་འགོ་འང་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བདག་དང་འབྲེལ་བ་གཉིས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་

སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས་རགས་འདི་ལ་ལྡོག་པ་ཅན་གི་རགས་ཞེས་བཤད་པ་

ཅི་ཞེ་ན། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ལྡོག་པའང་འབའ་ཞིག་

ཅན་དུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་གི། ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ན་འདིར་ལྡོག་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་

གི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ལྡོག་པ་ངེས་ན་གོ་བར་བེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་

མ་ངེས་པའི་ནང་དུ་འགོད་པར་མི་འགྱུར་བས། དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་ལྡོག་ཁབ་ངེས་

པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བདག་ལོག་པས་སྲོག་སོགས་ལྡོག་པ་དགག་

པ་དང༌། དེ་ཉིད་མི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་ངེས་པ་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་བདག་ནི་ལྡོག་པ་ཡིས། །སྲོག་སོགས་དག་ནི་ལྡོག་པར་

འགྱུར་ན་སྲོག་སོགས་མེད་པས་བུམ་སོགས་བདག་མེད་ལ་ཁབ་པར་འགྱུར་

དགོས་ན་ཡང་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་མེད་གཞན་ལྡོག་པར་ནི་གྱུར་པ་

ཡིས། གཞན་ལྡོག་པར་ནི་མི་རུང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རགས་མ་

གྲུབ་སྟེ། བདག་ནི་སྲོག་སོགས་ཀི་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས། སྲོག་སོགས་དེ་

བདག་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཐོག་མར་བདག་ནི་དམིགས་

པ་ན། དེའི་སྟོབས་ཀིས་ཕིས་སྲོག་དེ་དམིགས། །བདག་རོགས་པ་མེད་པར་ཡང་དེ་

རེས་སྲོག་སོགས་དེ་མ་རོགས་ན། དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་འདི་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང༌། 

བདག་ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ། མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལ་མཐོང་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དང༌། མ་མཐོང་བའི་ཚུལ་དེ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་འབྲས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་

མེད་པས་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གྲུབ་པར་མི་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་མི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། བདག་

དེ་ཉིད་བུམ་སོགས་གཞན་ལ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་པ་ལྟར་གསོན་ལུས་

ལ་ཡང་མ་མཐོང་བར་མཚུངས་པ་ལ་གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་ཅིང་བུམ་སོགས་ལ་མེད་

ཅེས་བ་བའི་ཁད་པར་དེ་དག་གང་ལས་འཐད། དེས་ན་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་

ཡིན་ན། བུམ་སོགས་བདག་མེད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལ་བདག་ལྡོག་པ་ཤེས་པ་

མེད་པའི་ཕིར། །བདག་ལོག་པས་སྲོག་སོགས་ལྡོག་པའི་ཁབ་པའང་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་

པ་ཡིན། གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་ལ་སྲོག་མེད་པར་རོགས་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་མེད་

དོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་མི་རོགས་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་འད་སྟེ། སྲོག་སོགས་ལ་ལར་མཐོང་བ་ཡིས་

གང་ལ་དེ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཉིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། གལ་ཏེ་དེ་

ལྟར་བདག་མཐོང་ན། ཡོད་མེད་ཉིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར་ནའང་བདག་ནམ་ཡང་

མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་གསོན་ལུས་ལ་བདག་མེད་ན་སྲོག་སོགས་ཀང་

ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་ལོག་པ་རྣམས་ལ་བདག་མེད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་གང་ཞིག་ནི་མེད་པ་ཡིས་བུམ་པ་ལ་སྲོག་མཐོང་

བ་མེད་པ་ལྟར་གསོན་ལུས་ལའང་གལ་ཏེ་བོ་དེ་མེད་ན་སྲོག་ཀང་གསོན་ལུས་ལ་

མེད་པར་རིགས་པ་ཡིན་གི། བདག་ཡོད་མོད་ཀིས་སྲོག་ཡོད་མེད་དུ་གྱུར་བ་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མིན་པར་གལ་ཏེ། གསོན་ལུས་དང་བུམ་པ་བདག་མེད་པ་ཙམ་

གི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་ན་དེའི་ཕིར། གསོན་ལུས་སྲོག་ལྡན་ཡིན་པ་བཞིན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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དུ། དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་བུམ་པ་ཡང་སྲོག་ལྡན་དེར་རོག་དགོས་ན། ཁོད་རང་ལ་ཡང་

མཚུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་ཡིན་ན་བུམ་སོགས་རྣམས་བདག་

དང་བཅས་པར་ཅིས་མི་དཔོག་ཅིང༌། དཔོག་རིགས་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀ་གཞལ་

བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་སོགས་བདག་བཅས་སུ་གྲུབ་མཐའ་ལས་མི་འདོད་དོ་

ཞེ་ན། དེ་ཙམ་ནི་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་གི། ཚད་མ་ཉིད་རོག་ལྡན་གི་འདོད་པ་

ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ། ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་མེད་པར་ནི། དངོས་པོ་

དང་དངོས་མེད་ཀི་རྣམ་གཞག་དོན་མཐུན་གང་གིས་ཀང་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བདག་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བོ་སྲོག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། དབུགས་

འབྱུང་རྡུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྲོག་དང་མིག་འབེད་ལ་སོགས་ནི་དན་འདོད་རྩོལ་

བ་ལས་སྐེས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་ཡུལ་དབང་བོ་ལས་བྱུང་ལ་དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་

རྐེན་ལ་ནི་ལྟོས་པའི་རང་རང་གི་རིགས་འད་སྔ་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཏུ་

བཏགས་པའི་ནང་གི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གི་དངོས་པོ་འདི་རྐེན་དང་བཅས་པའི་རིགས་

འད་སྔ་མ་དེཙམ་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐེ་བའི་རེས་འགོ་དང༌། མེད་ན་མི་སྐེ་བའི་

ལྡོག་པ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལས་གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་མཐོང་

བའི་བདག་ཀང་བོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུར་རོག་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་དེས་ན་དེ་ཉིད་མཉན་བ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལ། མཚུངས་

པར་བསྟན་པ་དངོས་དང༌། མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པ་དང༌། དེས་ན་སྲོག་བདག་

གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེས་ན་སྲོག་སོགས་ནི་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་
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ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཁབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཀིས་ན་མཉན་བ་དང༌། སྲོག་

སོགས་འདི་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་པར་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་ལ་ཡང་མ་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གིས་ལྡོག་ཁབ་འབའ་ཞིག་པར་འདོད་པའི་

རགས་འདི་དག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པ་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་མཉན་བ་སོས་པ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་མི་མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པ་ལ། ལན་དགོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་

གཉིས། 

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྲོག་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་མཉན་བ་འདི་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་

བའི་ཕིར། ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། མཉན་བ་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་ཁས་བངས་འགལ་བར་

བསྟན་པ་དང༌། སྲོག་སོགས་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། མཉན་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་

པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མིན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ཉིད་ལས་དེ་ལྡོག་པ་མིན་ཏེ། 

མཐུན་ཕོགས་ལས་ཀང་ལྡོག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་གིས་མཉན་བ་དེ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་དེ་ལྟར་

དུ་བརོད་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ནི་གཞན་སྲོག་སོགས་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར། སྲོག་
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སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་འགོ་མེད་ཀང་ལྡོག་པ་རྐང་བ་ཡིན་པ་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་སྲོག་སོགས་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རེས་ཁབ་མེད་ཅིང་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཡིན་པ་ལྡོག་ཁབ་ཀི་ངེས་བཟུང་སྨྲས་

པ་དང༌། ཁས་བངས་འགལ་བར་བསྟན། དེ་ཉིད་ཀི་སྐོན་སོང་མི་འཐད་པར་བསྟན། 

སྲོག་སོགས་ཀི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་དགག དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ཅི་ལྟར་སྒྲུབ་མིན་ཉིད་ལས་དེ། ལྡོག་མིན་ཅེས་མཉན་བ་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ཀང་ལྡོག་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་

ཤིང༌། སྲོག་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པར་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ཀིས་སྲོག་

སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མིན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ཉིད་ལས་རྣམ་

པར་བཅད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཁས་བངས་པས་སྲོག་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལ་གནས་པ་བརོད་པ་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན། ཁོད་ཀིས་སྲོག་སོགས་མི་

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་ཅེས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་ཀང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་

གཉིས་གྲུབ་པར་བསྟན་པར་བརོད་དེ་ངེས་བཟུང་ཅན་གི་ལྡོག་པ་བརོད་པ་ལས་

རེས་འགོ་དོན་གིས་གོ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་འདི་དག་འཆད་ཤེས་པ་

སྔོན་ཆད་གངས་རིའི་ཁོད་དུ་མ་བྱུང་བར་སང་ངོ༌། །སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ནི། དེ་

ཉིད་ཕིར་ན་དོན་གོ་བས། གཅིག་གིས་གཉི་ག་བསྟན་པར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་

གིས་བརོད་ཅེས་འཆད་མོད། ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་མ་མཐོང་ངོ༌། །དེའི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་འདི་འདའི་མི་འཁྲུལ་བ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་གི་རགས་སྨྲས་པ་ནི། ལྡོག་
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ཁབ་གྲུབ་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པ་དགོས་པ་དང༌། ཁས་བངས་འགལ་

བ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པ་

དང་རེས་སུ་མི་འགོ་བ་འགལ་ཏེ། སྲོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅི་འད་ཞིག་ཀང་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་

བཀག་པ་དེ་ཉིད་འགོག་པར་རིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་སྐོན་སོང་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་ལ། དངོས་དང༌། ཚུལ་དེ་

རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། སྲོག་སོགས་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སམ་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལས་

ལྡོག་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་པ་ཁེད་ལྟར་ན། བདག་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། 

དངོས་མེད་ལས་རགས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་

གཞི་ཡིན་ན། དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་

པ་དེས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མིན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མེད་པའི་ལྡོག་

པ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རགས་དངོས་མེད་ལས་ལྡོག་པ་མེད་ཅེས་རགས་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་ནི་

ཅི་ལྟར་དངོས་མེད་ལས་ལྡོག་པར་འདོད་ཅིང༌། འགོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། དངོས་

མེད་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་ནི་རང་ཚིག་འགལ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྲོག་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་རིགས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། བདག་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་སྲོག་སོགས་ཀི་དངོས་པོར་ཡོད་

པར་དེ་ནི་བདག་དངོས་པོར་མེད་ནའང་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་སྲོག་ལྡོག་པ་དངོས་པོ་

མེད་པའང་བདག་དངོས་མེད་ལ་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པའི་རིགས་པ་ཅན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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པ་བླུན་པོ་ཡི་ནི་རྣམ་དཔོད་ལ་ལྟོས་ཤིག གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སྲོག་བདག་དེ་ལས་

ལྡོག་པ་མེད་ན་གཏན་ཚིགས་སྲོག་དེ་བདག་ལ་འཇུག་པར་འདོད་དམ་ཅི། དེ་ཡང་

མིན་ཞེ་ན། སྲོག་ཆོས་ཅན། ཅི་སྟེ་བདག་ལ་འཇུག་པ་འགོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

བདག་ལས་ལྡོག་པ་བཀག་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལས་ལྡོག་པ་བཀག་པ་ནི་དེ་ལ་

འཇུག་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དངོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་

རུང་ན། སྒྲུབ་དང་དགག་པ་མ་གཏོགས་པར་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་གཞན་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་མེད་པའི་ཕིར་ན། དངོས་མེད་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་དཔོད་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་མི་སྨྲ་བ་ཐོབ་ཅིང་ཐ་སྙད་རྒྱུན་

ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེར་མ་ཟད་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མེད་དགག་གི་ཐ་

སྙད་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་མེད་ཅིང༌། ཐ་སྙད་དེ་ནི་དངོས་པོར་མེད་པ་ལའང༌། དོན་

མཐུན་དུ་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། དངོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་

ཡང་གཞིར་མི་རུང་བའི་རིགས་པ་འདི་ཡིས་འགོ་བ་ལ་དགག་པའི་དོན་ནི་གཏན་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་འདིའི་བུམ་པ་ཡུལ་གཞན་མེད་པ་དང༌། ཁ་སང་

གི་བུམ་པ་དེ་རིང་མེད་པ་ལྟ་བུ་དགག་བ་ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་འགོག་པས་མེད་

དགག་གི་དོན་དང་ཐ་སྙད་མི་འཐད་པའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡུལ་འདིའི་བུམ་པ་ཡུལ་

གཞན་ན་མེད་པ་དེ་ལ་མེད་དགག་གི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཇི་ལྟར་

དེ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་ནི་མེད་དགག་གི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་འཇུག་

པའི་སྒོ་ནས་དགག་བ་མི་འགོག་ཅིང༌། ཅི་ལྟར་དེ་དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་ནི་

དེའི་སྒོ་ནས་དགག་བ་འགོག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གཉིས་པ་ཚུལ་དེ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ལ། རྩོད་པ་ནི། འོ་ན་ཁེད་ལ་ཡང་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་ནས་ཡོད་ན་བསྒྲུབ་མི་དགོས་

ཤིང་དགག་མི་ནུས། སྔར་ནས་མེད་ན་དགག་མི་དགོས་ཤིང་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཞེ་ན། འདི་ནི་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་

བས་པའི་སྒོ་ནས་མེད་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་བཟློག་པ་དང༌། མེད་པ་ལ་མེད་པར་མ་

རོགས་པ་རོགས་པར་བ་བའི་སྒོ་ནས་ཡོང་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་བཟློག་པ་སོགས་

རིགས་པས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཚུལ་ལུགས་མ་གོ་བས། དངོས་པོའི་དགག་སྒྲུབ་

དང་བོ་ངོའི་དགག་སྒྲུབ་མ་ཕེད་པར་རྩོད་པ་ཡིན་ཞིང༌།དེ་ཡང་གངས་ཅན་གི་བླུན་པོ་

མང་པོ་ཞིག །སྟོང་ཉིད་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ན། བོས་བས་ཀི་སྟོང་ཉིད་དང༌། 

ཉེ་ཚེ་བའི་སྟོང་ཉིད་སོགས་སུ་འགྱུར་བས་ཡང་དག་པའི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མི་

འགྱུར་རོ། ཞེས་སྨྲས་པ་དང༌། བོས་མ་བཅོས་པར། རིག་པའི་བརགས་དཔད་དོར་

ནས་གཉུག་མའི་དོན་སྒོམ་དགོས་སོ་ཞེས་ངེས་དོན་གི་སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་དང༌། སྙིང་

ནས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བེད་ན་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་མི་དགོས་པར་འདོད་པའི་

ལོག་རོག་གི་སྤིན་རུམ་འཐུག་པོས། བསྟན་པའི་ཉི་མ་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མེད་

པར་སྒིབ་པར་བེད་པ་དག་ཀང་ཕོགས་སྔ་མ་འདི་ཉིད་བོ་ཡུལ་དུ་བཞག་པའི་དབང་

གིས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ན་རྩོད་པ་དེ་ཉིད་ཀང་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་སང་དགོས་པས། དེའི་ལན་བསྟན་པ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་

རེན་སྒ་དེ་ན་ཡིན་པར་བསྟན། དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་རང་མཚན་ཡིན་པར་དགག 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སྒ་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བེད་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། 

དང་པོ་ནི། དངོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་རུང་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

སྐོན་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་ཅན་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་དང་དངོས་མེད་ལ་

བརེན་པ་ཅན་དགག་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཀི་དངོས་རེན་ཕི་རོལ་རང་མཚན་མིན་གི། 

སྒ་དོན་ལ་དངོས་སུ་བརེན་ནས་འདིར་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་ཐམས་ཅད་བེད་པར་

འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །སྒ་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ལ་སྒ་དང་པོར་

གྲུབ། དེའི་རེས་སུ་བས་པ་སྒའི་སྟེང་དུ་གྲུབ། དེའི་སྟོབས་ཀིས་མི་རག་པ་སྒ་ལ་ཕིས་

གྲུབ་པའི་གོ་རིམས་དེ་འད་མེད་དེ། སྒ་ནི་རང་རྒྱུ་ལས་བས་མི་རག་གི་ངོ་བོར་སྐེས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་རྩོད་གཞི་ཆོས་ཅན། སྒ་དེ་དངོས་པོར་གྲུབ་ཅིང༌། དེའི་

རེས་སུ་བས་པ་སྒ་ལ་གྲུབ། དེའི་སྟོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་སྒ་ལ་ཕིས་

གྲུབ་པའི་གོ་རིམས་དེ་དག་དང་འབྲེལ་བར་སང་བའི་རོག་པའི་སང་ཡུལ་དེ་ཉིད་སྒ་ལ་

བས་པའི་རགས་ཀིས་མི་རག་པ་སྒྲུབ་ཅིང༌། རག་པ་འགོག་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་དངོས་རེན་

དུ་གྱུར་པའི་སྒ་དོན་ཡིན་ལ། སྒ་དོན་དེ་ཡང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྒའམ་ཐ་སྙད་དག་དངོས་

སུ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་ཡོད་ཅེས་སྒྲུབ་པ་དང༌། མེད་ཅེས་འགོག་པའི་

ཐ་སྙད་ཀི་རེན་ཡིན་པར་འདོད་པས། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་ཀི་དངོས་རེན་དངོས་

པོར་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞུང་འདི་དག་ཀང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་

རང་མཚན་ཡིན་པར་འགོག་པ་ཡིན་གི། རང་མཚན་ཡིན་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་

སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་དུ་རུང་བ་འགོག་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་མ་ཕེད་

ན། ལོག་པའི་ལམ་ནས་འཁྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གཉིས་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་རང་མཚན་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི། དགག་

སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་རང་མཚན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་མིན་པར་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་ཀི་

དངོས་རེན་ཡིན་ན། རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁབ་ན། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་བེད་པའི་

རོག་པ་ཐམས་ཅད་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟ་ན་

སྒ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ཀི་རས་ཀི་ཆོས་བས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་བསྒྲུབས་སམ། 

མ་བས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་བཀག་པ་ན། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དེའི་རས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་པ་དང༌། རག་པ་ལ་སོགས་པ་རིགས་མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་

བཀག་པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་དང་སྒའི་རས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཐ་དད་མེད་

པའི་སྒྲུབ་སེ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། སྒ་དང་དེའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་རས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྒ་དང་སྒའི་བས་མི་རག་རྣམས་དུས་མཉམ་

ཡིན་པས་འབྲེལ་མེད་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་པས། བུམ་སམ་ལྟ་བུ་གཞན་དང་གཞན་

བཀག་པ་དང་ནི་སྒྲུབ་པས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བས་མ་ཁབ་པ་བཞིན་དུ། བས་པ་

བསྒྲུབས་པ་དང་ནི་རག་པ་དགག་པར་དག་ཆོས་ཅན་སྒ་གཅིག་ལ་འདུ་བས་ཁབ་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་སྒ་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། ལྡོག་པ་ས་ཚོགས་

པའི་ཆོས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ་སྒ་ལྟ་བུ་གཅིག་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་ན། སྒ་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་རགས་བས་པ་དེ་སྒ་ལ་གསར་དུ་བརེན་

པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁད་ཆོས་གཞན་རྣམས་དེའི་ཚེ་སྒ་ལ་ཡོད་མེད་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པས་

བཏང་སྙོམས་པ་ལྟ་བུ་དང་དེའི་ཚེ། སྒ་ལ་མ་བས་པ་འགོག་པ་ན་མ་བས་པ་དེ་ཡིས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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གསར་དུ་དབེན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་བས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ལ་གསར་

དུ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུར་སང་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་བས་པར་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་མི་རག་པ་

དེ་གསར་དུ་བརེན་པ་དང༌། གཞན་རྣམས་བཏང་སྙོམས་ལྟ་བུ་དང༌། རག་པ་འགོག་

པ་ན་དེ་ཡིས་གསར་དུ་དབེན་པ་དང་སྒ་ལ་མི་རག་པ་འགྲུབ་པ་ཡང་སྒ་དེའི་རང་རྒྱུ་

ལས་གཞན་མི་རག་པར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུར་སང་ཞིང༌། དེ་ལྟར་

དངོས་པོའི་གནས་ཚུལ་ལ། མེད་པ་ཡི་ནི་དོན་སང་བ་ཅན་གི་བོ་རོག་པ་དེས། སྒ་ལ་

མི་རག་པ་གྲུབ་ཅིང༌། རག་པ་འགོག་པ་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་བཞིན་

ཉིད་དེ། དོན་དམ་དཔོད་པའི་རིགས་པས་མ་བརགས་པར་སྒ་བས་མི་རག་པ་སོགས་

ཀུན་རོབ་པ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་པའི་དོན་ལ་བརེན་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་

དག་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་བོ་

ཀུན་རོབ་པ་དེ་ཡིས་བས་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། འཇིག་

རེན་ཀུན་རོབ་ཀི་དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་དོན་དམ་དུ་ཐ་

དད་མེད་པར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་སོགས་ཀིས་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་

གིས་ཀུན་རོབ་འཇིག་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་དོན་གཅིག་ལ་

ཡང་ཆུ་སྐོར་བ་དེའི་འབྲས་བུ་ཅན་དང༌། བཞོ་བཀལ་དང་གདུང་འདེགས་པ་སོགས་

དེའི་འབྲས་བུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་ལོག་པ་དེ་དང༌། དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་ལྡོག་པ་དུ་མ་

ཡོད་པའི་ཕིར། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་དུ་མ་འཇུག་པའི་གཞིར་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་

ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་ཁས་བངས་པ་ལ། དོན་དམ་དཔོད་པའི་

ཚད་མས་གནོད་པར་མི་འགྱུར་དུ་ཆུག་མོད། ཐ་སྙད་དེ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་དོན་རང་
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མཚན་ལ་མི་སླུ་བ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒ་ལ་མི་རག་པ་གསར་དུ་འཕེལ་བ་ལྟ་བུ་

དང༌། རག་པ་གསར་དུ་འགིབ་པ་ལྟ་བུར་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཡིས་བསད་

པ་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་སོགས་དེ་དང་དེ་དག་གིས་རང་མཚན་སང་ཡུལ་

དུ་བེད་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་མིན་ཡང༌། མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་

རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརེན་པ་ཅན་གི་འབྲེལ་བ་འགའ་ལས་རང་མཚན་ལ་མི་

ས་ཞིང་སང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་མཐོང་བས་དོན་རང་མཚན་ལ་སྦོར་ཞིང་འཇུག་པར་

བེད་དོ། །དེ་དག་བསད་པའང་ཤེས་མ་ཡིན། ཞེས་པ་ནི། རྒྱན་མཁན་པོའི་གཞུང་

འདོན་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་ན། དེས་ན་དེ་དག་གིས་བསད་པའང༌། སང་

མཁན་གི་བོ་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་གི་དེ་དག་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་ཚད་མ་

གཞན་གིས་སྒྲུབ་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་ནི། དེ་དག་མི་

ཤེས་བསད་པ་ཅན། ཞེས་འདོན་ཅིང༌། དེ་ལྟར་ན་དེས་ན། ཐ་སྙད་དེ་དག་ཀང་དངོས་

པོའི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སང་བའི་སྒོ་ནས། མི་ཤེས་པའི་བསད་པའམ། 

འཁྲུལ་པས་བས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྲོག་ལྡན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་དགག་པ་

ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་ཁོད་ཀིས་སྲོག་ལྡན་གིས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་

པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་བུམ་པ་སོགས་ལས་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པ་དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གསོན་

ལུས་ལ་བདག་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འཇུག་པའི་ཕིར་བུམ་པ་དེ་ཡང་བདག་མེད་

པ་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་བདག་ཡོད་པར་
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བསྒྲུབ་ནུས་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བུམ་སོགས་བདག་མེད་དུ། སངས་

རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་ཡང་

སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕིར། དེ་ཙམ་ལས་བུམ་པ་ལ་བདག་མེད་པ་ཉིད་ཀང་

འགྲུབ་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྲོག་ལྡན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་

བདག་དངོས་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་

ན་ཡང༌། དེ་རགས་དེ་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་མི་ལྡོག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བར་འགྱུར་ཏེ། བུམ་པ་དེ་ལ་བདག་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་སྒོ་ནས་མཐུན་ཕོགས་

མི་མཐུན་ཕོགས་གང་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། གཞན་དག་གིས་ནོར་བར་བཤད་

དོ། །དེས་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདག་

ཡོད་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་གཉིས་ལས། གང་རུང་གཅིག་ལ་ནི་ངེས་པར་གྲུབ་ན། དེའི་སྒོ་

ནས་གཞན་ཅིག་ཤོས་ལས་ནི་ལྡོག་པ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་པ་ཙམ་གི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་སུ་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། 

སྲོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ཙམ་

གིས་དེ་ལ་མེད་ངེས་སུ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཡོད་ན་སང་རུང་གི་བདག་མེད་ལ་མ་

མཐོང་བས་མེད་པར་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་ཡོད་ཀང་མཐོང་བ་མེད་པའི་བདག་མེད་དག་

ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་དེ་འད་སྐེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྲོག་

ཆོས་ཅན། བདག་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་མ་མཐོང་བས་བདག་མེད་འགར་ཡང་མེད་པའི་

ངེས་པ་མེད་དེ། བདག་མེད་ཀི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བེད་མ་ཡིན་ཡང༌། དེའི་

རིགས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་སྲིད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། མཁེགས་པ་
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ཤིང་སོགས་མཚོན་གིས་ཆོད་ཀང༌། མཁེགས་པ་རོ་རེ་སོགས་མཚོན་གིས་མི་ཆོད་

པ་བཞིན་སྙམ་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་དེ་བདག་མེད་ལ་

ཡོད་སྲིད་དམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་བ་གང་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་བདག་མེད་ལ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བའམ་གནོད་བེད་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དེ་འདའི་གནོད་བེད་ཡོད་ན་སྲོག་དེ་ཡང་སྐབས་ལ་ལར་བདག་དེའི་འབྲས་བུ་

དང་བདག་ཉིད་གང་རུང་དུ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས། བདག་སྲོག་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་ངེས་

པ་ལས་གཞན་པའི་སྲོག་སོགས་བདག་མེད་ལ་ཡོད་པ་འགོག་བེད་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་

མེད་པ་གང་ཞིག དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་སྐབས་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་བུམ་པ་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་སྲོག་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་མ་

ཟད། བདག་མེད་ལ་ཡོད་པའི་གནོད་བེད་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། བདག་མེད་

པ་ལས་ཀང་འདི་ནི་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ། །སྲོག་བདག་མེད་ལ་ལྡོག་ཏུ་ཆུག་པ་དེ་

ལྟ་ན་ཡང་བདག་མེད་ལ་མེད་པ་ལས་བདག་བཅས་སུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། །རིགས་

པ་ཅན་གང་གིས་ཆོས་དེ་ནི་གཞི་དེ་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པ་ངེས་པར་དངོས་པོར་འདོད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་སྲོག་སོགས་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་ཀང་

ཡོད་པ་མིན་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིག་སྲོག་སོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བ་ཅན་དུ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར། རེས་འགོ་མེད་པའི་ལྡོག་པ་རྐང་བ་ཅན་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཡིན་པ་ཉམས་ལ། གལ་ཏེ་སྲོག་སོགས་དེ་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡང་མིན་ཞིང༌། མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་ལ་

ཡང་མིན་ན། གསོན་ལུས་དེ་བདག་མེད་ཀང་མ་ཡིན་ཞིང༌། བདག་བཅས་ཀང་མིན་

པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་དེས་ན་སྲོག་བདག་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་

ལ། གོ་བེད་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན། དེ་བདག་སྲོག་ལ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན། དེ་

དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། དུ་བ་གང་གི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་གོ་བེད་དུ་འཇུག་

པ་ལ་མེ་གང་མེད་ན་མི་འབྱུང་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དགོས་ཤིང༌། དེའི་ཕིར། དུ་ལྡན་ལ་ལ་

དུ་བའི་རགས་ཀིས་མེ་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ན་མེ་ལོག་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་དུ་བ་ལྡོག་པར་

བེད་ཅིང་མེ་དེ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང་དུ་བ་འདུག་ཅིང་སྐེ་བར་བེད་

པ་ཡིན་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་དེ་ཡང་ནི་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཁད་པར་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་ཕན་བེད་

དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལས་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྐེ་བ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་མངོན་

སུམ་དེ་དག་ལས་མི་རྒྱུ་དང་དུ་བ་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་བདག་སྲོག་ལ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ལ། མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དངོས་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་པ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་ལ་དོན་གཞན་ཡོད་པར་

རོགས་པའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡོད་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དེ་ཡོད་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འད་ངེས་པ་ཡོད་ན། དེ་གཉིས་དེ་

བྱུང་འབྲེལ་གྲུབ་དགོས་པ་གང་ཞིག བདག་དེ་རག་དུ་མི་འཇིག་པའི་རས་ཡིན་པས་

དེ་ཡོད་པའི་རེས་སུ་སྲོག་ཡོད་པའམ། དེ་མེད་པ་ན། སྲོག་དེ་དག་མེད་པར་འགྱུར་

བའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྲོག་ཆོས་ཅན། བདག་དེས་

ཁོད་ཀི་ཉེར་ལེན་བས་པའི་སྒོ་ནས་ཅི་ལྟར་ཡང་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། བདག་དེ་དག་མེད་པར་གཞན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། འབྲས་

བུའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་རྣམས་རྒྱུ་ཐ་དད་རྣམས་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེས་ན། རྒྱུ་

རྐེན་གི་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ས་ཚོགས་ངོ་བོ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། གལ་ཏེ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐ་དད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཐ་

དད་དུ་བེད་པ་མིན་ན་འགོ་བ་འདི་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་པ་ནི། འབྲས་བུ་འདི་ཐ་དད་པར་བེད་པ་ནི། རྒྱུས་ཐ་

དད་དུ་བེད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དུ་བ་མེ་ལས་ཀང་སྐེ་ཞིང༌། མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་

སྤྱི་བོ་ལས་ཀང་སྐེ་བས་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་

གི་སྤྱི་བོ་གཅིག་པུ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ། 

དུ་བའི་ཉེར་ལེན་གི་རང་བཞིན་དང༌། མེ་མ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་དུ་མའམ་གཉིས་སུ་

གནས་པ་གང་ཞིག དེ་ཡིན་ན་མེ་དང་མེ་མིན་གཉིས་ཀ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། དེས་

ན་གཞན་བརྒྱ་བིན་གི་སྤྱི་བོ་ནི་དུ་བ་དེ་བསྐེད་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་

དེ་མེ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞིང་དེ་དུ་བ་བསྐེད་པའི་མེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ན་དུ་བ་དེ་ནི་

དེ་ལས་ཅི་ལྟར་འབྱུང་དེའི་ཕིར་རྒྱུ་”མེ1་དང་འབྲས་བུ་དུ་བ་དག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་

1 མ་ཕི། ༩༢ན༡ན།    མ   བ། ༡༢༢བ༣ན།   ཞོལ། ༡༢༡ན༤ན།    མེ   * མེ 
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བའི་རང་བཞིན་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ན་རང་བཞིན་མཐོང་བ་རང་བཞིན་ཅན་

ལ་མི་འཁྲུལ་བ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་མཐོང་ན་ཡང་རྒྱུ་དེ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་ཆུ་དང་འོ་མས་འབྲས་ཆན་རུལ་པ་གཅིག་སྐེས་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་

རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབྲས་བུ་གཅིག་ཇི་ལྟར་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་རིགས་མི་མཐུན་པས་

འབྲས་བུ་རིགས་གཅིག་བེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཆུ་དང་འོ་མ་གཉིས་ཀའང་ཆོས་

ཅན། རིགས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཤེར་བའི་ནུས་པ་རིགས་མཐུན་གང་ལས་

འབྲས་ཆན་རུལ་པ་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་སྐེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཅི་ཆུ་དང་འོ་མ་

འདི་ནི་ཐ་དད་དང་གཅིག་པའི་བདག་ཉིད་གཉི་ག་ཡིན་ནམ། གཞན་དུ་ན་རས་ཐ་དད་

པར་ཡང་ཡིན་ཞིང༌། གཤེར་བའི་ནུས་པ་ཉིད་གཅིག་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་

གཉིས་ཀི་གཤེར་བའི་ནུས་པ་ཡང་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། ཆུ་དང་འོ་མ་རང་རང་ངོ་བོ་

ལ་སོ་སོར་གནས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་གཤེར་བའི་ནུས་པ་རིགས་

གཅིག་ཅེས་བརོད་རིགས་ཏེ། དེའི་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བོ་ལུས་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་རྣམ་པ་རིགས་ཐ་དད་མེད་པར་ཤར་བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མེའི་བེ་བྲག་

རྣམས་ནི་རས་ཐ་དད་ཀང་རིས་གཅིག་ཏུ་བརོད་དུ་རུང་སྟེ། མེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་

པར་མཚུངས་པའི་ཆ་གང་གིས་ནི་མེར་རོགས་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་རེན་ནམ་གཟུང་

དོན་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའམ། ཡང་ན། དེ་བཞིན་དུ་མེའི་བེ་བྲག་

རྣམས་ནི་ཐ་དད་ཀང་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་བསྐེད་པའི་ཆ་གང་གིས་ནི་མེར་རོགས་

པའི་འབྲས་བུ་དུ་བ་དེ་ཉིད་ཀི་རེན་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། རིགས་གཅིག་ཏུ་

བརོད་ཅིང༌། དེའི་ཕིར། དུ་བ་ཡིན་ན་མེ་དེས་ནི་བསྐེས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ངེས་ན། 
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དུ་བའི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་རོགས་པ་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དུ་བ་མེ་དེ་ལ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་

ཏེ། མེར་ཤེས་པའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་མེ་”དེས1་ཉེར་ལེན་བས་ཤིང༌། ལྷན་

ཅིག་བེད་རྐེན་གི་ཡན་ལག་བུད་ཤིང་སོགས་གཞན་ལ་ནི་ལྟོས་པ་ཉིད་ལས་བྱུང་

བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་གཞན་དག་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་

གྲུབ་པས་དེའི་ཕིར་འབྲས་བུའི་རགས་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་ཅིང༌། དུ་བའི་ཉེར་ལེན་དང་

བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་གི་རེན་དམར་འབར་བ་དེ་ལ་མེར་འཇོག་པའི་

ཕིར་ན། གལ་ཏེ་བརྒྱ་བིན་གི་སྤྱི་བོ་དེ་མེ་མིན་ན། དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྔོ་ཕྱུར་བ་དེ་

ཡང་དུ་བ་མིན་ཞིང༌། གལ་ཏེ་དེ་དུ་བ་ཡིན་ན། བརྒྱ་བིན་གི་སྤྱི་བོ་མེ་དེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་དག་གི་ཞར་ལ་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀང་མི་འཁྲུལ་བར་བསྟན་པ་ནི། འབྲས་

རགས་དེ་ལྟར་མི་འཁྲུལ་དུ་ཆུག་མོད། རང་བཞིན་གི་རགས་ཇི་ལྟར་མི་འཁྲུལ་ཞེ་ན། 

ཅི་ལྟར་རང་བཞིན་དང་རང་བཞིན་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་བེད་ཀི་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་

ལ་ལྟོས་ནས་རང་བཞིན་གི་རགས་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པར་ཤེས་པར་བ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་བ་ངེས་བེད་

ཀི་ཚད་མ་ནི། འཇིག་པ་དང་བས་པ་ཉིད་ཀི་འབྲེལ་པ་ལྟོས་མེད་ཀི་རགས་ལ་བརེན་

ནས་ངེས་པའི་ཚུལ་གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ནི། གཉན་བ་

སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁབ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ལས་སྲོག་ལྡན་ལྡོག་ཁབ་ཅན་གི་

གཏན་ཚིགས་མིན་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ཚུལ་འདིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་

1 མ་ཕི། ༩༢བ༡ན།   བ། ༡༢༣ན༥ན།    དེས   ཞོལ། ༡༢༡བ༥ན།    ངེས 
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ཐམས་ཅད་དཔག་པར་བ་སྟེ། ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་དུ་འདོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་དེ་དག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པར་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་མཉན་བ་ཉིད་ནི། དཔེར་བརོད་པར་མཛད་

པར་ཕིར། 

གསུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་དངོས་སུ་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། རྒྱུ་ཁབ་

བེད་མ་དམིགགས་པའི་དཔེ་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པའི་དཔེ་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཞར་ལ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཕོགས་

ཆོས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པ་ན། རྒྱུ་དང་ཁབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་དཔེ་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། སྐབས་དེར་དེ་གཉིས་ཀི་དཔེར་

བརོད་འབྲས་རང་གི་དཔེར་བརོད་ལས་ཐ་དད་པར་ནི་དངོས་སུ་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ཡོད་ན་ལྟར་རུང་གི་རྒྱུ་དང༌། ཁབ་བེད་ཀི་ངོ་བོ་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀིས་

འབྲས་བུ་དང་ཁབ་བའི་དོན་ལྡོག་པར་ནི་བརོད་པ་ལས་མི་དམིགས་པ་དེ་གཉིས་ཀི་

དཔེ་ནི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཟིན་པས་དངོས་སུ་མ་བཀོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་

དང་རང་བཞིན་ལས་མ་དམིགས་པའི་དཔེར་བརོད་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་མོད། མི་དམིགས་

པ་དེ་ཉིད་ལྟར་རུང་གི་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་པར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སྐབས་འདིར། 

སོབ་དཔོན་གི་གསུང་གང་གིས་བསྟན། གང་གིས་ཀང་མ་བསྟན་ན་ནི། འབྲས་རང་

གི་དཔེ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལས་རྒྱུ་དང་ཁབ་བེད་ལོག་པས་འབྲས་བུ་དང་

ཁབ་བ་ལོག་པ་གོ་བར་བེད་པ་ཙམ་ཞིག་རོགས་ཀང་རགས་དེ་ཉིད་སང་རུང་གི་ཁད་
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པར་ལ་ལྟོས་པར་མི་ཤེས་པས་མི་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་པོ་དེའི་དཔེ་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། མ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་པ་དེ་

ལའང༌། ཡོད་ན་བལྟར་རུང་བའི་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་མེད་ངེས་དེ་གོ་བར་བེད་དགོས་

སོ་ཞེས་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སྐབས་སུ་སོབ་དཔོན་གིས་དོན་གིས་བསྟན་ནོ། །

ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། རིགས་པ་ཅན་གིས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྲོག་དང་མི་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ་བདག་ལྡོག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་སྐེས་བུའམ་བདག་དེ་ཡོད་ཀང་

མཐོང་བ་མེད་པ་སྟེ་སང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། བུམ་པ་ལྟ་བུ་སྲོག་སོགས་དང་མི་ལྡན་

པ་རྣམས་ལ། བདག་ལྡོག་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་མེད་དེ། དེ་མ་དམིགས་པས་མེད་

པར་མི་འགྱུར་ཅིང༌། སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་

སྲོག་སོགས་ནི་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་”བསོ1། །”དེ2་ཡང་མདོ་ཚིག་དང་

པོས་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་མེད་པ་ཉིད་མ་གྲུབ་སྟེ། མ་དམིགས་པ་ཙམ་

ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་

དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། དགག་རགས་སུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། མ་དམིགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ལའང་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཁས་བངས་ཤིང་”སྒྲུབ3་པ་མེད་པར་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

དགག་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་འབྲས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་དག་
1 མ་ཕི། ༩༣ན༧ན།   ཞོལ། ༡༢༣ན༢ན།    བསོ   བ། ༡༢༤བ༢ན།    པས་སོ 

2 མ་ཕི། ༩༣ན༧ན།    ད    བ། ༡༢༤བ༢ན།   ཞོལ། ༡༢༣ན༢ན།    དེ   * དེ 

3 མ་ཕི། ༩༣བ༢ན།    སླུབ   བ། ༡༢༤བ༤ན།   ཞོལ། ༡༢༣ན༤ན།    སྒྲུབ   * སྒྲུབ 
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གིས་ནི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དགག་པ་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་ཕིར། རྒྱུ་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགག་རགས་འདི་དག་འབྲས་

རང་གཉིས་ལས། ལོགས་སུ་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བར་བས་པ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་”སྦོར1་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་ཉིད་ཀི་དཔེ་མི་སྟོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་པ་དག་ཉེ་བར་འགོད་པའི་

ཚིག་གི་ཕད་དོ། །དམིགས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ནི་ཡོད་པའི་འཇོག་བེད་

ཚད་མས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་མིན་པ་དེའི་ཕིར་ཚད་མས་དམིགས་པ་གྲུབ་ན། 

ཡོད་པའི་དོན་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་བཞིན་དུ། ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་མ་

དམིགས་པ་གྲུབ་ན། དེ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་གྲུབ་པས་ཁབ་ཀང༌། ཡོད་ན་དམིགས་སུ་

རུང་བའི་ཆོས་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་མི་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་

དུ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་མི་དམིགས་པའི་དཔེ་གཅིག་ཀང་སོབ་དཔོན་བཞེད་པ་

ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་སྦོར་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལྟོ་ལྡིར་

བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དེར་ལྷོ་ལྡིར་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་བུམ་པའི་

ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་བརོད་དང་བུམ་པ་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་འགོག་ནུས་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བརོད་ཀི་ཡུལ་བུམ་པ་མེད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་རྒྱ་སྐེགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། མེ་མ་ཡིན་ཏེ། སྲེག་པར་བེད་པ་མིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནོ། །

བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ལྟོ་ལྡིར་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་བུམ་

1 མ་ཕི། ༩༣བ༤ན།    སྐོར   བ། ༡༢༥ན༡ན།   ཞོལ། ༡༢༣ན༦ན།    སྦོར   * སྦོར 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 226  

པའི་ཤེས་བརོད་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བུམ་པ་མེད་པ་དེ། བསྒྲུབ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཞེ་ན། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ལྟོ་ལྡིར་བ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་

ཡོད་པ་ལས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་དང་ཤེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་ཡུམ། བུམ་པ་མེད་

པ་དེ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་ཐལ། གཞི་དེར་དམིགས་སུ་རུང་བའི་བུམ་པ་མེད་པའི་འཇོག་

བེད་ནི་དེ་མི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་དེ་ཉིད་དེའི་འཇོག་བེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སང་རུང་བུམ་པ་མེད་པ་དེ་

སང་རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་གཞག་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་

སང་རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་དེ་ལས་ནི་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་གི་སྒ་བོའི་ཡུལ་བུམ་

མེད་དེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གྲུབ་པས་ཁབ་སྟེ། ཡོད་ན་སང་རུང་བ་ལས། མ་མཐོང་ན་

མེད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་སྙད་མི་སླུ་བའི་ཚུལ་འདི་བླུན་པོ་གནག་རིའི་བར་ཀི་ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་ཕིར། འོ་ན་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་གནག་རིའི་བར་ལ་གྲུབ་ན། 

སང་རུང་མ་དམིགས་པས་མེད་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའི་རགས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནི། འཇིམ་གོང་

དང་ཡན་ལག་སོགས་ལ་བུམ་པ་དང་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་སོགས་མེད་པའི་ཐ་

སྙད་ཀི་ཡུལ་གི་དོན། དེ་དག་མ་དམིགས་པ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཉིད་དེ་དག་

མེད་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རྨོངས་པས་འཇིམ་གོང་དང་ཡན་ལག་ལ་སོགས་

པ་འདིར་གངས་ཅན་དང་བེ་བྲག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་བུམ་པ་དང་ཡན་ལག་

ཅན་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་མེད་དོ་ཞེས་རེས་སུ་མི་བརོད་པ་དེ་དག་གི་ངོར་རང་

ཉིད་ཀིས་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ལ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་སོགས། གྲུབ་ཟིན་པ་དང་ནི་ཆོས་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ལས། 

འཇིམ་གོང་ལ་བུམ་པ་མེད་པ་སོགས་ཀི་བར་དན་པར་བེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ ཅི་

ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན། མེ་དེ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་མཐོང་བ་ལས་དུ་བ་སྐེ་བ་དང༌། དེ་ཉིད་

མ་མཐོང་ཞིང་ལོག་པ་ལས་དུ་བ་མི་སྐེ་བར་མཐོང་བའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྲུབ་པའི་

རགས་ལས་མེ་རྒྱུ་དང་དུ་བ་མེའི་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར། འདི་

ཉིད་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡིན་ཞེ་ན། རང་རྒྱུ་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་ན་སྐེ་བ་

དང༌། མེད་ན་མི་སྐེ་བའི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བེད་པ་པོ་དང༌། བས་དེ་གཉིས་ལ་

ཐ་སྙད་ཟོར་ཡང་བའི་དོན་དུ་འབྲས་བུ་དང་སོགས་པས་རྒྱུའི་སྒ་དངོས་མིང་དུ་བཀོད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་དེ་ཉིད་ཀི་དཔེ་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་སོབ་

དཔོན་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་བཞེད་ན། ཅིའི་ཕིར་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་དབེ་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ཉིད་ཀི་དཔེ་མ་བསྟན་ཞེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་

པར་འཇོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་གཞག་གི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པས་ན། རང་བཞིན་རགས་

ཀི་དཔེ་སྟོན་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལས་

རང་བཞིན་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་དཔེར་མ་

བསྟན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཞར་ལ་མ་དམིགས་པའི་རོགས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་

མ་བཤད་པ་ལ། དངོས་དང་དེ་ལས་འཕོས་པའི་དོན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་

ནི། རྒྱུ་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཁབ་འབྲེལ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང༌། སྔར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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འབྲས་རང་གི་རགས་ཀི་ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དག་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་

ཅིང༌། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཁབ་འབྲེལ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། རགས་

ཆོས་རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ཟིན་མ་ཐག་པ་ཡིན་

མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་དག་གི་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མ་ཇི་ལྟ་བུས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་སྔར་

མ་བཤད་པས། དེ་ཉིད་བརོད་པར་བ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ལ་མཚོན་ན། གཅིག་ལྟོ་ལྡིར་བས་མ་དག་པ་དང༌། དག་

པའི་ས་ཕོགས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་ཤིང་། དེ་ཉིད་རང་རིག་མངོན་

སུམ་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས་ལྟོ་ལྡིར་བ་འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའམ་ལྟོ་

ལྡིར་བ་མ་དམིགས་སོ་ཞེས་རོག་པ་ཅན་གི་བོ་ནི་སྐེ་བ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་

མོང་བ་ཕན་ཚུན་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཅན་ལྟོ་ལྡིར་བས་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་

ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཉིད་ལས་དོན་ས་ཕོགས་རྣམས་

བུམ་པ་དམིགས་པ་དང་མ་དམིགས་པ་ལ་ཁད་པར་ཅན་དུ་སོ་སོར་རོགས་ཤིང་དེ་

ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེ་དག་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་

རིག་མངོན་སུམ་འདི་ནི་དབང་བོ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་”ནོ1་ཞེས་

པ་སྟེ། དོན་ནི་ལྟོ་ལྡིར་བས་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་གི་ཁད་པར་གིས་ས་ཕོགས་དེ་དག་ལ་ལྟོ་ལྡིར་བ་དམིགས་པ་དང་

མ་དམིགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་པས། ལྟོ་ལྡིར་བ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

ཕོགས་ཆོས་ལྟོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་

གིས་འགྲུབ་ལ། ལྟོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་དབང་པོའི་མངོན་

1 མ་ཕི། ༩༥ན༢ན།    ན   བ། ༡༢༦བ༦ན།   ཞོལ། ༡༢༥ན༤ན།    ནོ   * ནོ 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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སུམ་དེ་ཉིད་ཀིས་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་དང༌། ལྟོ་ལྡིར་བ་དང་བཅས་པའི་ས་ཕོགས་

དམིགས་པའི་དབང་”པོའི1་མངོན་སུམ་གིས་བུམ་པ་དམིགས་པའི་ཁད་པར་ཡང༌། 

དེ་དག་བུམ་པས་དབེན་པའི་ཕོགས་ཙམ་གི་རྣམ་ལྡན་དང༌། བུམ་པའི་རྣམ་ལྡན་དུ་

ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའོ། །

འགེལ་བེད་གཞན་དག་གཅིག་དམིགས་ཞེས་སོགས་དག་འཛིན་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ལ་སྦར་ནས། ས་ཕོགས་འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའམ། བུམ་

པ་འདི་ནི་མ་དམིགས་སོ་ཞེས་རོག་པ་ཅན་གི་བོ་ནི་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་

འཆད་མོད། དེའི་ཕིར་བུམ་པ་དམིགས་པ་དང་མ་དམིགས་པའི་བོའི་དབེ་བ་རང་

ཉིད་མོང་བའི་མངོན་སུམ་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། བོ་དེ་དག་གི་དེའི་གཟུང་དོན་

བུམ་པ་དམིགས་པ་དང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་དབེ་བ་འགྲུབ་པ་དེ་ལྟ་མིན་

པར་བོ་དེ་དག་གི་དབེ་བ་ཡང་བོ་གཞན་གི་དབེ་བའི་དབང་གིས་འགྲུབ་དགོས་ན། 

དེ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་བོའི་དབེ་བས་འགྲུབ་དགོས་པ་སོགས་ཐུག་པ་མེད་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར། འགའ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ། དགག་གཞི་

དམིགས་པས་དེའི་སྟེང་གི་དགག་པ་དམིགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་

ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་དང་བཅས་པ་ལས་རང་བཞིན་ཁད་པར་ཅན་དུ་

དབང་ཤེས་ཀིས་མོང་བའི་དགག་གཞི་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ལས་དགག་

བ་གཞན་བུམ་པ་བསལ་བའི་དགག་པ་ནི་རང་བཞིན་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

ས་ཕོགས་དེའི་སྟེང་དུ་བུམ་པ་དེ་མི་དམིགས་པའི་དགག་པ་ཡང་བུམ་པ་ཡོད་པ་དེ་

ལས་ཁད་པར་ཅན་གི་ས་ཕོགས་དངོས་སུ་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་ཤུགས་ལ་རོགས་

1 མ་ཕི། ༩༥ན༤ན།    པའི   བ། ༡༢༧ན༢ན།   ཞོལ། ༡༢༥ན༦ན།    པོའི   * པོའི 
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པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་བུམ་པ་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་

པའི་དབང་ཤེས་རང་ཉིད་མོང་བའི་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་པས་རང་ཉིད་དོན་ལྡོག་

ཏུ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་བུམ་པ་མེད་པའི་དངོས་མིང་གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་ཅན་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་གི་རྣམ་

པར་གཞག་བ་བུམ་མེད་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན། བུམ་པས་

དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་སྟེང་གི་བུམ་མེད་ལྟ་བུ་དོན་གི་མེད་པ་ཉིད་ནི། དེ་སང་རུང་མི་

དམིགས་པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པར་ཚད་མ་གཞན་

གིས་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལས་འཕོས་པའི་དོན་བཤད་པ་ལ། མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཀིས་མེད་ངེས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་བསྟན་པ་དག་དགག་རགས་ཀི་སྦོར་བའི་

དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་གལ་ཏེ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་

ཁབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དང་འད་བར་དགག་བའི་ཆོས་མེད་

ངེས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་

མེད་ངེས་ལས་གཞན་དུ་གང་ལ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་དེས་ཡོད་ངེས་ཀི་

ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་དུ་བཞག་ནུས་པ་འགོག་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ཀང་

མི་སང་བའི་དོན་མེད་པར་ངེས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན། སེམས་ཅན་གཞན་

ལ་རགས་མེད་པའི་རྣམ་རོག་གི་གངས་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་
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ནོ། །དེས་ན་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པ་འདིས་ནི་ཡོད་ངེས་ལས་ལྡོག་པ་མེད་ངེས་

བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་འབྲས་བུ་ཅན། རགས་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་སང་མི་རུང་གི་དོན་མ་དམིགས་ཡང་མེད་པའི་ངེས་པ་

མེད་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་མེད་ངེས་བསྒྲུབ་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་པར་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏེ། དང་པོ་སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་རང་གི་དགག་བའི་ཆོས་མེད་པར་ངེས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་

ཕིར།

གཉིས་པ་དགག་རགས་ཀིས་སྦོར་བའི་དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏེ་

དགག་རགས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ཁབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་

བཞིན་དུ། མ་དམིགས་པ་རང་མིང་གིས་རགས་སུ་བཀོད་པས་ཁབ་བམ་ཞེ་ན། སྦོར་

བའི་འགོད་ཚུལ་གཞན་དམིགས་པ་རགས་སུ་སྦར་བའི་དགག་རགས་ཀང་མེད་དོ་

ཞེས་སྟོན་པ་ན། རང་གི་སྦོར་བ། ཞེས་སོགས་སོ། །ཡང་ན། རྒྱུ་ཁབ་བེད་རང་བཞིན་

མ་དམིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་ཚུལ་དེ་

ལྟར་ཡིན་མོད། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་འགྲུབ་ཚུལ་དེ་

དང་འད་འམ་ཞེ་ན། མི་འད་སྟེ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་རྣམས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་

སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་ནི། དགག་གཞི་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་གི། འགོག་བེད་

དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་འདི་ལྟར་མ་དམིགས་པའི་རགས་རང་གི་སྦོར་བ་དག་ལ་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་

གཉིས་ཡོད་དེ། མ་དམིགས་པ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་སྦོར་བའམ། 
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དགག་བའི་དོན་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ངོ་བོ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་གཉིས་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །

འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ཡང་གཉིས་ཏེ། མེ་དམིགས་པའི་

རགས་ཀིས་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་

པ་དང༌། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་

སོ། །མེ་དང་གང་རེག་ཅིའི་ཕིར་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། གནོད་

བ་གང་རེག་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བཞིན་པ་ཡོད་པ་ན་གནོད་བེད་མེ་ཉེ་བ་ཡོད་པའི་

སྟོབས་ཀི་གང་རེག་རྒྱུན་མེད་པར་སོང་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཕན་ཚུན་

སངས་པའི་འགལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ནི་ཚ་གང་ལྟར་གནོད་བེད་ཀི་སྟོབས་ཀིས་

གནོད་བ་ལྡོག་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་བར་ངེས་ནུས་པ་མ་

ཡིན་གི། མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་བར་ངེས་དགོས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཁ་ཅིག་ནི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། བརན་དངོས་དང་ནི་འཇིག་པ་བཞིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ནི་

ཕན་ཚུན་རྣམ་བཅད་དང་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཀང༌། དེ་གཉིས་

གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་འབབ་པའི་ཕིར་ཡང་འགལ་བ་

ཡིན་ཏེ། འཇིག་ངེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་ནི། འཇིག་པ་ཕིས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་བཅས་

ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ངེས་དེ་ཁོད་ལ་ཉེ་བར་ནི་

གདོན་མི་ཟ་བར་ག་ལ་ཡོད་དེ། མེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་འཇིག་པར་རང་ལས་ཕིས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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འབྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐེ་དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ར་བུམ་གི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ར་

མཁན་སོགས་ལས་ར་བུམ་གི་འཇིག་པ་བྱུང་ཞིང༌། འཇིག་པ་དེས་ར་བུམ་འཇིག་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་པའི་དུ་བ་བས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ། གལ་

ཏེ་ར་བུམ་གི་རྒྱུ་དེས་འཇིག་པ་གཞན་སྐེད་པས་ར་བུམ་དེ་ནི་འཇིག་པར་འགྱུར་

ན། དེས་ར་བུམ་གི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འཇིག་པའི་ངང་དུ་བསྐེད་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་

འབྱུང་བར་འགྱུར། དེས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རང་རྒྱུད་ལས་འཇིག་པའི་ངོ་བོར་

སྐེས་པ་ཉིད་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང༌། དངོས་པོ་དེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་གྲུབ་

ཟིན་པར་གྱུར་པ་ན། ཕིས་ཀི་རྒྱུ་དེས་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་པ་གང་ཡང་མེད་

ཅིང༌། དེས་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་པ་མིན་ན། བདག་ཉིད་དེའི་ལྟོས་བ་གང་ཅི་

ཞིག་ཡིན་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། ཕིས་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པར་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དུས་ནམ་ཡང་འཇིག་ངེས་དེ་ལྟ་མིན་པར་ཅི་ལྟར་ཡང་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིས་བྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པར་

སྐེས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འཇིག་ཀ་མར་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་དུས་

གཉིས་པར་སོད་པ་ལ་བརེན་པར་ཁེད་རང་ཡང་མི་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ། རྒྱུ་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་སྐེས་ཙམ་ནས་འཇིག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ན། སྐད་ཅིག་ཀང་

གནས་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། འཇིག་པའི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་

དེ་ལྟར་དུ་གྱུར་པ་དེ་ད་ལྟ་གནས་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། དངོས་མེད་

སྐེས་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཅི་ལྟར་ཡང་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེ་དག་

གིས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གང་དག་དེའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ཕིས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 234  

པ་མེད་པར་གྲུབ་ཙམ་ནས་དེའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་དེ་དག དེའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་

ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུའི་ལས་ལ་བསྐེད་པའི་བ་བ་བེད་པ་

ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པ་ཅན་གི་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་འབྲས་

བུ་བསྐེད་པར་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང༌། དེ་ཕིར་མི་རག་ལས་སྡུག་བསྔལ། །སྡུག་

བསྔལ་ལས་ནི་བདག་མེད་གསུངས། ཞེས་པ་ལྟར། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ཞི་བའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པ་ཡང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་རོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་

བའི་རི་བོ་མཐོན་པོ་བཅོམ་པར་བས་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་ལྟའི་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ཕིན་པར་བ་བའི་ཕིར། བདག་མེད་རོགས་

པའི་གྲུ་གཟིངས་དམ་པ་ཚོལ་བར་བེད་པ་ཡང་འཁོར་བའི་འབྲོག་དགོན་པ་སྡུག་

བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སུ་རིག་པའི་རྩ་བ་ཅན་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་མི་རག་པར་རོགས་པར་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས། བསྟན་བཅོས་

འདིར་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་བརྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཀང་འདུས་བས་མི་རག་པ་

ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གོ་བའི་ཆེད་དུ་ལྟོས་མེད་

ཀི་རགས་ཀིས་བསྟན་བཅོས་ཀི་འཇུག་བསྡུ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །    ། །

རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རིགས་

པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་གཞན་གི་དོན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་

པའི་འགེལ་བའོ། །གསུམ་པ་རོགས་དཀའ་བར་བསྟན་པ་མཇུག་གི་བ་བ་གཉིས་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཏེ། རོགས་དཀའ་བར་བསྟན་པ་དང༌། རོགས་ན་དོན་ཆེ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་

ནི། ཆོས་ཀི་གགས་པ་ཁོ་བོའི་གཞུང་རྣམ་འགེལ་འདི་སྦས་པའི་ཕོགས་སུ་བཅད་པ་

མེད་པར་འགོ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པར་ལེགས་པར་བཤད་ཀང་སར་འདིའི་དོན་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཛིན་པར་བེད་པ་མང་པོ་མི་རེད་པའམ་རེད་

དཀའ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། བོའི་ནུས་པ་ཆུང་བ་མེད་པ་བོ་གོས་ལྡན་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་

རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ཅན་ཡིན་ལ་བརྩོན་

འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་གྱུར་བ་དེ་དག་གིས་ཀང༌། ལེགས་བཤད་མཆོག་གི་དེ་ཉིད་

མཐོང་བ་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའམ། ཡང་ན་བོ་མི་ནུས་པ་ཆུང་བ་མེད་

ཅིང་བོ་གོས་དང་ལྡན་པའི་རང་སེ་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ཟབ་

མོ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་མེད་ལ་དེ་ཉིད་འདིར་བརོད་བར་

ལྡན་ཞིང༌། རང་དོན་དུ་མགོ་ལ་མེ་ཤོར་བ་བཟློག་པ་ལྟར་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་

འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ཐེག་པ་མཆོག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མཐོང་བ་མེད་ལ། དེ་ཉིད་འདིའི་བརོད་བར་ལྡན་པས་སོ། ཞེས་བའོ། །ཡང་ན་བདག་

གིས་རྣམ་འགེལ་འདིར་རིགས་པ་དི་མ་མེད་པའི་ཚུལ་བཤད་ཀང་གཞན་དག་གིས་

རེད་པར་དཀའ་སྟེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་དག་

ཀང་བོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་ཀང་མ་རོགས་པའི་

ཕིར་རོ། ཞེས་བཤད་པར་བའོ། །དེ་བས་ན་ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་ཆུ་བོ་ཆེན་

པོ་བཞི་འབབ་ཅིང༌། སར་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་གགས་

པ་རང་གི་བོ་གོས་ཀི་ལུས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སེ་བདུན་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་དག་འབབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཅིང༌། །སར་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་ཞིང་ནུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བ་དག་གིས་

ནི། གདུལ་བ་དག་རོགས་དཀའ་བར་མཐོང་ནས་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གཞོམ་པ་དང༌། 

འདུན་པ་ཆེས་ཆེར་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རོགས་ན་དོན་ཆེ་བར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ཙམ་དུ་རོགས་པར་དཀའ་ན་

བསྟན་པ་ལ་དོན་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་ན། རོགས་པར་དཀའ་བ་དེ་ལྟ་མོད་ཀི། རོགས་

ན་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་ཆོས་ལྔ་ཉེ་བར་

གནས་པ་ལྟར། འདི་ལ་ཡང་ཆོས་ལྔ་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། 

མཐའ་ཉིན་མོར་བེད་པའི་འོད་ཟེར་གིས་ནི། ནགས་ཚང་ཚིང་མ་ལུས་བ་སྲེག་པར་

བེད་པ་དང༌། སྐེ་བོ་དག་གི་འཇུག་ལྡོག་གི་གནས་དང༌། གཟུགས་མ་ལུས་པ་གསལ་

བར་བེད་པ་དང༌། ཉིན་མོ་སོང་བའི་སྲོག་ཆགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཀིས་འཇིགས་པ་

མེད་པར་བེད་པ་དང༌། འདབ་སྟོང་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་པདོའི་ཚལ་དག་ཁ་འབེད་ཅིང༌། 

ཀུ་མུ་ཏ་རྣམས་ནི་རྒས་པར་བེད་པའང་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞུང་ལུགས་འདི་ཡང་། ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་པ་རྣམ་

པར་འབེད་པར་མཁས་པའི་དི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་ཚ་ཟེར་གིས་ཕི་ནང་གི་ལྟ་བ་

ངན་པའི་ནགས་ཚང་ཚིང་སྟུག་པོ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྩ་བཞིན་

དུ་བསྲེག་པར་ནུས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་པའི་དབངས་ཉིད་ཀིས་ཐུ་

བོར་རེས་སུ་བཟུང་བས་གདུལ་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་རིགས་པའི་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་

སྟོན་པ་དཔལ་ལྡན་ཕོགས་ཀི་གླང་པོའི་གཞུང་ལུགས་ས་ཆེན་པོ་ལྟར། དགེ་ལེགས་

ཀུན་གི་རེན་ནམ་གཞིར་གྱུར་བ་དེ་ཉིད་ཉིན་མོར་བེད་པའི་རིགས་པའི་འོད་ཟེར་གི་



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ཡོན་ཏན་བ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཀུན་ནས་འཕོ་བ་དང་ལྡན་པ་དང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

བསྟན་པ་ཉིན་མོའི་སང་བ་སོང་བའི་བོ་ངན་མུ་སྟེགས་བེད་པ་དག་གི་ཕིར་རྒོལ་བའི་

འཇིག་པ་སངས་པ་དང༌། ཤེས་བ་མ་ལུས་པ་ལ་ལྟ་བའི་བོ་མིག་རིགས་པའི་རྩི་སན་

གིས་རྣམ་པར་དག་པར་བས་པའི་མཁས་པའི་པདོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་གཉིས་འགེལ་པ་ཆེན་པོ་ཕལ་ཆེ་བར་

མི་འབྱུང་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་རྣམ་འགེལ་མཛད་པའི་ཞལ་ལས་འོངས་པའམ་མ་འོངས་

པ་གང་ཡིན་ཞེས་རྩོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཡམ་རིའི་འགེལ་པར། སོབ་

དཔོན་ལྷ་དབང་བོ་བོ་དང་བརྩོན་པ་དང་ལྡན་ཡང༌། འགེལ་པ་དགོངས་པར་སོན་པ་

མ་བྱུང་ནས། སོབ་དཔོན་ཐུགས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། བོའི་ནུས་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་ཤོ་

ལོ་ཀ་གཅིག་པོ་འདི་མཛད་པར་བཤད་ཀང༌། འགེལ་པ་བེད་པ་རང་ཉིད་ཀིས་འདོད་

པས་རྣམ་པར་བརགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐ་མ་ནི། དཔལ་ལྡན་

ས་སྐ་པཎི་ཏས་ཚིག་གི་མཇུག་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་བཀྲ་ཤིས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་མཛད་

དོ་ཞེས་གགས་སོ། །  

གང་ཡང་ཀུན་མཁེན་སྦང་རྩིའི་རྒྱལ་མཚན་ཡོན་ཏན་དི་བསུང་སྒོལ་བེད་

ཁ་ལས་སྦང་ཡིག་ནི། །ནོར་འཛིན་བུ་མོའི་རྣ་བ་དག་ལ་རོགས་པར་བས་པ་དེ་ཡི་

ལགས་ཀི་པད་གང༌། །སྦང་རྩི་རྒྱ་ཆེན་ཐིག་ལེས་རྣམ་ཁེངས་རོ་བཅུད་དང་བཅས་

བོ་གོས་སྦང་བུའི་རྐང་པ་ལ། །དོག་པ་རྣམ་འགོད་རིགས་པའི་དར་དིར་ཕོགས་ཀུན་

མཛེས་མའི་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་སྤོ་བར་བེད། །རབ་དཀར་བསོད་ནམས་གངྒཱའི་ཆུ་

བོས་ལན་གཅིག་མིན་པར་སྔོན་དུ་དག་བེད་བསྒྲུབས་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་རྣམ་དཔོད་
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རལ་པ་འཐུག་པོའི་རྩེ་མོ་དག་ལ་དཔལ་སྟུག་བཀའ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས། །རིགས་པའི་

ཅོད་པན་དཀར་པོ་བཅིངས་པའི་ཐོར་ཅོག་ཡོན་པོ་ས་གསུམ་གནོན་པའི་དཔལ་ཡོན་

ཅན། །གང་གི་བོ་གོས་བོ་ཡི་དཔུང་པ་ལེགས་བཤད་ནོར་འཛིན་ཁུར་ཆེན་དག་གི་

ངལ་སོར་འགྱུར། །དེའི་ཕིར་འགོ་འདི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་མཚན་མོ་དང་བྲལ་སྟོན་

དུས་མཁའ་ལ་སྤིན་དཀར་ཕེང༌། །བརྒྱ་བིན་གཞུ་ཡིས་ཁབ་པར་བྲིས་པའི་རི་མོ་

རྣམ་བཀྲ་ཕོགས་ཀི་བུ་མོའི་སྟོད་གཡོགས་བཞིན། །དབར་དུས་རྔ་སྒའི་ཡོལ་བ་

དང་མཚུངས་ལྟ་ངན་དི་མེད་ཡིད་ཀི་མཁའ་ལ་རིགས་པ་ཡི། །ཁ་དོག་རྣམ་བཀྲ་རི་

མོར་བ་ཕིར་ལེགས་བཤད་འདི་ལ་བོ་གོས་ངལ་བ་ཅུང་ཞིག་བ། །གང་དག་ཤུགས་

དག་གཡོ་བའི་”ཆུ་ལ1་མཛུབ་རྩེའི་རེས་ཀིས་གཞུང་ལུགས་འདི་དོན་འབེད་དོ་

ལོ། །གཞན་ནི་རོལ་པའི་རླུང་གིས་བསྐོད་པའི་དྭངས་པའི་ཆུ་ནང་གཟུགས་བརན་

དག་ལ་ཟླ་བར་སེམས། །ཕལ་ཆེར་གཅོང་རོང་བྲག་ཆའི་སྒ་བཞིན་གཞན་ཟེར་

བཟློས་པའི་མུ་ཅོར་དག་ནི་ཅི་ཡང་བེད། །དེ་དག་སྙིང་ལ་བམས་པ་རབ་བཞག་

བདག་ནི་དི་མེད་རིགས་པའི་ལམ་འདིར་གོམ་པ་བཀོད། །ནག་གི་བུ་མོའི་སྐྲ་ཚོགས་

རབ་རྒྱས་མེ་ཏོག་སྙེ་མའི་ལན་བུ་ལ་ནི་ལྷ་ཡི་རྒྱུད་མངས་མགིན་པར་བེད་པའི་བུང་

བ་དག །གཤོག་རྩེ་བསྐོད་པའི་བསིལ་ཡབ་འཕུར་ལྡིང་ཧ་རི་ཙནྡན་ག་བུར་འཐུལ་

བའི་དི་བཟང་རི་ངད་ཕོགས་ཀི་འགོན་པོའི་འགམ་པ་ལ། །མི་མཉམ་འགོས་ཅན་

མཛུབ་མོས་བརྒྱུས་པའི་དངུལ་ཐིགས་མུ་ཏིག་ཕེང་བའི་རྣ་རྒྱན་རིང་པོ་འཕོག་པ་ལྷོ་

ཕོགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང༌། །སྙིང་ལ་རེག་པས་ཚ་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ཀད་པར་ཟུག་པའི་སྐེ་

བོ་རྣམས་ནི་ངེས་པར་བདེ་ཞེས་འཇིག་རེན་པ་དག་ཡ་མཚན་སྒོགས། །ནུ་ཞོས་ཉོས་

1 མ་ཕི། ༩༨བ༧ན།    ཚུལ   བ། ༡༣༢ན༦ན།   ཞོལ། ༡༣༠ན༥ན།    ཆུ་ལ   * ཆུ་ལ 
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པའི་རི་དྭགས་ཕྲུག་གུ་མིག་ཟུམ་གྱུར་ཅིང་མེ་ཏོག་ཕོན་པོ་རྨ་བ་རོལ་པའི་མཇུག་

རྩེའི་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་ཅན། །ནགས་ཚལ་གནས་ན་བསམ་གཏན་བདེ་བས་ངེས་

པར་སིམ་ལྡན་ཞི་བ་དེ་ལ་དཔེ་མེད་ཅེས་ནི་ཐུབ་པ་དག་ཀང་གཏམ་དུ་བགིད། །སྙིང་

རེ་རབ་དཀར་ལྷག་བསམ་དག་པའི་གྲུ་ཆེན་ལ་ཞོན་དི་མེད་རིགས་པའི་སྐེ་བ་འཛིན་

འདོད་ཀུན་མཁེན་ནོར་བུ་དོན་གཉེར་བ། །གང་དེའི་སྙིང་ལ་ལེགས་བཤད་གཏན་གི་

ག་བུར་རྒྱུན་འདི་ཡང་དག་དན་པའི་གདུང་སེལ་དགའ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་དཔེར་

བ་མིན། །ཟབ་ཡངས་རིགས་པའི་ཆུ་གཏེར་ནས་འཐོན་ལོག་བོའི་རླུང་གིས་ནམ་

ཡང་གཡོ་བ་མིན་པ་ཉིད། །གང་བོ་རིན་ཆེན་རི་བོའི་མདུན་སར་མཁས་རློམ་སྨྲ་བ་

བུང་བ་རྒན་པོའི་གཤོག་རླུང་དང༌། །མཚུངས་པར་ཉེར་སྤྱོད་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་

གོས་ཅན་འདི་ན་ལྷུན་པོ་གཞན་བཞིན་རྣམ་པར་སང༌། །དེ་ཡིས་ལེགས་བྲིས་རི་མོ་

འདི་ཡང་འཇིག་རེན་གསུམ་ལ་རིགས་པའི་གསང་ཚིག་སྨྲ་བ་བཞིན། །མ་ལི་གསར་

པའི་དོག་པ་དག རབ་འཁྱུད་ཙུ་ཏའི་འཁི་ཤིང་གིས། །ནགས་མཐར་མིག་དཀྱུས་

རིང་བོ་ཅན། །རི་དྭགས་མོ་ནི་ཁེངས་ལྡན་བེད། །རིགས་པའི་དོག་པའི་སྐེད་ཆིངས་

ཅན། །ལེགས་བཤད་མུ་ཏིག་འཁི་ཤིང་འདིས། །བོ་གོས་མིག་ཡངས་དཔིད་ཀི་

ནི། །དཔལ་མོ་སྐལ་བཟང་བེད་མིན་ནམ། །བོ་གོས་མིག་ནི་རྐང་དྲུག་པས། །ལེགས་

བཤད་པད་”མོ1་ལ་འཐུངས་པ། །དེ་ཡི་ཁ་ལས་སྐྱུགས་པའི་ཚིག རིགས་ཚུལ་སྦང་

རྩིའི་རོ་ལྡན་འབྱུང༌། གང་བོ་དངུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ནི། །ཁུ་ཚུར་དག་པོས་བཟུང་པ་

ལྟར། །རྣམ་པར་བཅང་བ་ཙམ་ཉིད་ཀིས། །ཞིག་ཅིང་ཞིག་ཅིང་འགྱུར་བ་གང༌། །ད་

ལྟའི་གཞུང་ལུགས་མུན་སྤྲུལ་གི། །ཕེང་བ་རིང་པོར་བརྒྱས་པ་ཡང༌། །བསོད་ནམས་

1 མ་ཕི། ༩༩བ༡ན།    མ   བ། ༡༣༣ན༤ན།   ཞོལ། ༡༣༡ན༡ན།    མོ   * མོ 
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མིན་པའི་དམོད་པ་ནི། །འཇིག་རེན་སྙིང་ལ་ལྷུང་བ་བཞིན། །རིགས་པ་ཡི་ནི་མིག་

ལོང་བས། །འཆེལ་བ་ལུང་གི་དབྱུག་པ་དག དང་པོ་མིན་པས་བོ་གོས་ཀི། །གོམ་

པ་གཡང་དུ་ལྷུང་བེད་པ། །དེ་དག་ཚིག་གི་ལྦུ་བ་ནི། །ལྟ་ངན་བ་”ཚའི1་རོས་ཁབ་

གང༌། །སྙིང་པོར་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་སྙིང༌། །སྙིང་པོ་མེད་པའི་ཆུ་ཤིང་བཞིན། །བོ་

ངན་ཐུག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ལོག་པར་འཁུ་འདོད་གཡོ་ལྡན་པའི། །ཚིག་ནི་

ལེགས་པ་ཚོལ་རྣམས་ཀི། །ཡིད་ཀི་རིང་བུ་དི་མར་བེད། །ཕག་དོག་དུག་གི་བུམ་

པ་ནི། །སྙིང་ལ་ཡང་དག་བཟུང་གྱུར་པ། །དང་སྲོང་གདུག་པ་དེ་དག་གི དམོག་

པའི་ཚིག་མདའ་ལྷུང་པ་ལ། །དམ་པ་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། །རིགས་པའི་བདུད་རྩི་

འཐུངས་གྱུར་པས། །ལེགས་པ་བས་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང༌། །དང་པོ་འདོར་བར་བེད་

པ་མིན། །འཁོར་བ་མི་བཟད་འབྲོག་དགོན་པས། །ཐར་འདོད་ཡིད་ཀི་ཤིང་ར་ནི། །དི་

མེད་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དངས། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའང་བསྒྲུབས། །དེ་

ཕིར་བདག་ལ་གགས་པའི་གསུང༌། །སན་ཆད་བུ་ལོན་གྱུར་པ་ནི། །ལྷག་པ་འགའ་

ཡང་མ་མཆིས་ཀིས། །འོན་ཀང་ལེགས་བཤད་སྙིང་ལ་ཆགས། །ཕོགས་ཀུན་རྒོལ་

པའི་མགོ་བོ་ནི། །སྙིང་དང་ལྷན་ཅིག་འདར་བེད་ཅིང༌། །ལོག་པའི་གཞུང་དང་སྲིད་པ་

དག ལྷན་ཅིག་ཧྲུལ་པོར་བེད་པ་གང༌། །འདི་ལྟར་རིགས་པའི་བགོ་སྐལ་ནི། །གསུང་

རབ་ནོར་འཛིན་མཐའ་དག་གི ཁོར་ཡུག་རྣམ་པར་གནོད་བེད་པ། །བོ་གོས་གོམ་པ་

གཅིག་གིས་ཕིན། །དེ་ལྟར་རིགས་པའི་ལམ་དུ་འབད་བས་རབ་དཀར་དགེ་བ་ཟླ་

བའི་ཁུ་བས་སྙིང་གི་བུམ་པ་གང་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་དཔལ་ལས་བདག་ནི་སྲིད་པར་བ་

མའི་ཞབས་སྐེས་སེན་མོའི་འདབ་ཕེང་སྤྱི་བོས་མཆོད་པ་མི་གཏོང་བཞིན། །དེ་ཡི་

1 མ་ཕི། ༩༩བ༣ན།   ཞོལ། ༡༣༡ན༤ན།    ཚའི   བ། ༣༣ན༦ན།    ཚྭའི 



ཊཱིཀ་ཆེན་རཱིགས་པའཱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དོན་ལེའུའཱི་རྣམ་བཤད།
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ལེགས་བཤད་ཁ་ལ་འགྱུ་བའི་སྤིང་ཡིག་འགོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཡིད་ཀིས་ཀོག་པར་བེད་

པའི་གཞུང་ལུགས་འཛིན། །ཇི་སྲིད་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་རྣ་ཆས་འཇིག་རེན་

དགའ་བེད་དེ་སྲིད་གཏམ་འདིའང་འགོ་ལ་རྣ་རྒྱན་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་རིགས་པའི་

རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ། རྒྱས་བ་སྲས་དང་

བཅས་པའི་རིང་ལུགས་པ་བ་ན་མེད་པ། དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན། 

རྒྱལ་མཚན་གི་རྩེ་མོ་ལྟར་མངོན་པར་འཕགས་ཤིང༌། ཕི་ནང་གི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་

བར་འབྱུང་བ་མཐའ་དག་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། དོན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སོས་ཏེ། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མར་

ཏིའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནོར་

བུ། རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཕིན་ལས་ཀིས་སའི་སྟེང་མ་ལུས་པ་ཁབ་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀི་ལུང་དང་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པ། རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀི་དགོངས་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ལ། ཟླ་དང་བྲལ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་

གགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ལ་སོགས་པ། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་

རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་དོན་དི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་འབེད་པ་ལ། ཕས་ཀི་

རྒོལ་བས་བརི་བར་མི་ནུས་པའི་བོ་གོས་ཀི་སོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། མང་དུ་ཐོས་

པའི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་རང་གི་སོབ་མ་བོ་གསལ་ཞིང༌། དོན་དུ་

གཉེར་བའི་སེ་སོད་འཛིན་པ་དུ་མས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བའི་ངོར། གཙང་ཉང་སྟོད་རིགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་སའི་ཆ། ལྕང་ར་དཔལ་འབར་ལེགས་བཤད་སྒོགས་པའི་ཚལ་

ཞེས་བ་བར་སྦར་བའོ། །འདིས་ཀང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་

གྱུར་ཅིག།  །།

ༀ་སྭསྟི། མཚན་དང་གསལ་རོགས་སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁོར་ལས། །མཁེན་བརྩེའི་

སང་བེད་ཕོགས་བརྒྱར་སྤོས་པ་ཡིས། །གངས་མེད་གདུལ་བའི་འདབ་བརྒྱ་སིན་

མཛད་པའི། །ཐུབ་དབང་ཉིན་མོའི་མགོན་ལ་སྙིང་ནས་འདུང་། །མགོན་པོ་གང་དེའི་དི་

མེད་གསུང་རབ་དོན། །མ་རོགས་ལོག་རོག་ཕིར་རྒོལ་གཉིས་འཐུང་ཚོགས། །རིགས་

ལམ་མཆེ་སེར་རྣོན་པོས་ཟོལ་གནོན་པའི། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཕོགས་གླང་ཆོས་གགས་

རྒྱལ། །བསྟན་དང་སྟོན་པ་སྐོན་མེད་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ལུང་ཙམ་སྐབས་སུ་འཛིན་པ་རིང་

དོར་ནས། །རླབས་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེར་འཁིལ་བའི། །མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་པོའི་ཊིཀ་ཆེན་འདི། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་སྤུངས་པའི་ལྷུན་པོའི་སོར། །ཆོས་

སྦིན་མི་ཟད་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས། །ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་

པའི། །བསྟན་པ་ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་བར་ཤོག །ཚུལ་འདིར་ལྷག་བསམ་དག་

པས་ཁུར་ལེན་ཅིང་། །ཡིག་མཁན་པར་བ་ཞུས་ཆེན་བགེད་རྣམས་ཀང་། །ཆོས་ལྡན་

རེ་བའི་བསམ་པ་ཀུན་གྲུབ་སྟེ། །འགོ་བའི་དོན་དུ་ཀུན་མཁེན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག  །

སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །
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༄༅། །ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཆེན་མོ་བཞུགས་པའི་

དབུ་ཕོགས་སོ། །

༄༅༅། །དཔལ་ལྡན་དི་མེད་ཐུགས་ནི་ཡོངས་རོགས་པ། །རེ་བཙུན་བ་མ་

འཇམ་པའི་དབངས་དང་བཅས། །རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་དང་འགེལ་མཛད་

མཆོག སྨྲ་བའི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །དགེ་ལེགས་རྣམས་དཔོད་ཤར་

རིའི་གཙུག་ཕུད་ལས། །ལེགས་བཤད་འོད་སྟོང་འགེད་པའི་ཚ་ཡི་ཟེར། །གཞུང་

ལུགས་པདོའི་སྙིང་པོར་རེག་པ་ལས། །དོན་གཉེར་བུང་བའི་དགའ་སྟོན་རོགས་པར་

བ། །འདི་ལྟར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཞིང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་

པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་པ་གཉིས་

ཀི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ལམ་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལྟ་བའི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་མིག་གདུལ་བ་དག་ལ་ལེགས་

པར་སྦིན་པའི་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་མདོ་དང་སེ་བདུན་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཉེ་བར་སྦར་བ་འདི་དག་ལས། རེ་ཞིག་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་

ངེས་སུ་བཅས་པའི་གཞུང་གི་འབྲས་རོག་གི་སྐབས་ལས། འབྲས་བུའི་རོག་པ་གསུམ་

པ་སྟོན་པའི་སྐབས་ཉིད་གྲུབ་པའི་མཐའ་གོང་འོག་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ལུགས་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་འཆད་པ་པོ་ཕལ་ཆེ་བ་སྨྲ་བ་
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ཐ་དད་པ་ས་ཚོགས་པར་གྱུར་ཏེ་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བརག་དཀའ་བར་གྱུར་བ་ཞིག་

ན། འགེལ་པ་མཛད་པ་སོ་སོའི་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དང༌། ཁད་པར་སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གི་བཞེད་པ་ཊི”ཀྐ1་འཐད་ལྡན་གི་འཆད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་སྨྲ་བ་

བོས་ཤིག་ཅེས་ཉན་པ་པོ་ཤེས་པར་འདོད་པ་དག་གིས་དོན་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལེན་པའི་

རེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འདོད་པས་དོན་འདི་ཉིད་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་སོ། །

དེ་ལ་ཐོག་མར་ཚད་མ་མདོའི་འབྲས་རོག་གི་གཞུང་གི་མཚམས་དབེ་བ་

དང༌། དེ་ཉིད་རྣམ་འགེལ་མཛད་པའི་གཞུང་གིས་རྣམ་པར་འཆད་པའི་མཚམས་

དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོར། བ་དང་བཅས་པར་རོགས་པའི་

ཕིར། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་ཡོད་ཚད་མ། །འདི་ལ་ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ཀི་བཞིན་དུ་ཚད་

མ་ལས་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནི་མེད་ཀི། ”ཞེས2་པ་ནས། བ་བ་མེད་

པར་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་བར་གི་འབྲས་བུའི་

རོག་པ་དང་པོ་བསྟན་ཏེ། དེ་ཉིད་འཆད་པ་ནི། བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་ཏེ། ཞེས་པ་

ནས། སྒོ་འདོགས་པས་ནི་འཇུག་ཕིར་རོ། ཞེས་བ་བའི་བར་རོ། །ཡང་མདོ་ལས། 

ཡང་ན་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན། ཤེས་པ་ནི་འདིར་གཉིས་སུ་སང་བ་སྐེ་སྟེ། རང་གི་

སང་བ་དང༌། ཡུལ་གི་སང་བའོ། །སང་བ་གཉིས་ལས་གང་རང་རིག་པ་དེ་ནི་འབྲས་

བུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བས་ནི་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་བསྟན་ལ། དེ་ཉིད་རྣམ་འགེལ་

དུ། དོན་རིག་གང་ཡིན། ཞེས་བ་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ། མོང་བ་ཉིད་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན། 

ཞེས་བ་བའི་བར་གིས་འཆད་པར་བེད་དེ། ལྷ་དབང་བོས། མོང་བ་ཉིད་ནི་འབྲས་

1 མ་ཕི།༼ཐ༽ ༢ན༢ན།    ཀ   ཞོལ།༼ཨ༽ ༢ན༢ན།    ཀྐ   * ཀྐ 

2 མ་ཕི། ༢ན༥ན།    ཅེས   ཞོལ། ༢ན༥ན།    ཞེས   * ཞེས 
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བུ་ཡིན། ཞེས་པའི་འགེལ་པར། མོང་བ་ཉིད་དེ་རང་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི་

འབྲས་བུ་ཡིན། དེས་ནི་གཉིས་སུ་སང་བའི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བ་

ནས་བརྩམས་ཏེ། རང་རིག་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་བར་དེ་རྣམ་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བཟུང་བའི་རྣམ་པ་ནི་གཞལ་བ་ཡིན་ཅིང༌། བདག་ཉིད་

ཉམས་སུ་མོང་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་

པ་དེ་ལྟར་ན་དོན་མེད་པ་ལ་འབྲས་བུའི་རོག་པ་འདི་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར་རོ། །རང་རིག་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའི་མཇུག་དེ་ཉིད་དུ་མདོར། 

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་

དོན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རང་རིག་པ་འདོད་པའམ་མི་འདོད་

པའི་དོན་རོགས་པར་བེད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྷ་དབང་བོས་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་

འདིས་བཤད་མ་སྦར་རོ། །

དེའི་མཇུག་ཏུ་མདོར། གང་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་འབའ་ཞིག་གཞལ་བར་བེད་

པ་དེའི་ཚེ་ནི། ཡུལ་གི་སང་བ་ཉིད་དུ་འདིའི། ཚད་མ། དེའི་ཚེ་ནི་ཤེས་པ་རང་རིག་

པ་ཡིན་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་མི་ལྟོས་པའི་དོན་གི་སང་བ་འདིའི་ཚད་མའོ། །གང་

གི་ཕིར་དོན་དེ། དེ་ཡིས་འཇལ་བར་བེད། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་གི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་

དང་དཀར་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་ཤེས་པ་ལ་སང་བ་ན། དེ་དང་དེའི་ངོ་བོའི་

ཡུལ་དང་བཅས་པ་འཇལ་བར་བེད་དེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་མ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཉེ་

བར་བངས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བ་བ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ལྷ་
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དབང་བོས། དོན་རིག་དེ་བདག་ཉིད་ཕིར་རོ། ཞེས་པ་བཤད་ཟིན་མ་ཐག་ཏུ། འདི་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་གང་གི་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པས་བཤད་པའི་འབྲས་བུའི་རོག་པ་གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། 

དེ་དག་འད་འམ་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་ལ་མ་གཏོགས་

བར་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། མདོར་ཚིག་སྔ་མའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ། འདི་ཉིད་སྨྲས་པ། གང་ཚེ་

”སང1་བ་དེ་གཞལ་བ། ཚད་མ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་ནི། །འཛིན་རྣམ་རིག་པའོ་དེ་ཡི་

ཕིར། །དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བས། ཞེས་འབྱུང་བ་ལ། ལྷ་དབང་བོས། དེ་འབྲངས་

ཀང་མི་ཤེས་སོ། ཞེས་པ་བཤད་ཟིན་ནས་གཞུང་འོག་མའི་མཚམས་སྦོར་བ་ན། 

གང་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་གཞལ་བ་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བས་ནས། སང་བ་ཅན་གང་དེ་གཞལ་བ། ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་སྐབས་དང་སྦོར་བར་བེད་པ་དེ་ཡང༌། བོ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་འཆད་པར་བེད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། སང་བ་ཅན་གང་དེ་གཞལ་

བ། ཅེས་པ་དང༌། གང་ཚེ་སང་བ་དེ་གཞལ་བ། ཅེས་པ་འགྱུར་ཁད་དོ། །དེས་ན་དེ་

འད་ངེས་ཀང་མི་ཤེས་སོ། ཞེས་པ་ཡར་བཅད་ཀིས་མདོའི་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་

གཞུང་དེ་དག་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བས་ནས་ཞེས་སྨྲས་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་

ཤོ་ལོ་ཀ་དེ་གཉིས་ཀང་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་དུ་གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །དེ་

ལྟར་ན་མདོའི། གང་ཚེ་སང་བ་དེ་གཞལ་བ། ཅེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ཉིད་

འཆད་པར་བེད་པ། བོ་བདག་རྣམ་པར་དབེར་མེད་ཀང༌། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་ལ། ཚིགས་བཅད་དེའི་མཇུག་ཏུ་མདོར། ཅི་སྟེ་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་པོ་ཞེས་

1 མ་ཕི། ༣ན༣ན།    སང   ཞོལ། ༣ན༥ན།    སང   * སང 
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ཇི་ལྟར་རོགས་པ་བ་ཞེ་ན། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །དབེ་བས་བོ་ཡི་ཚུལ་

གཉིས་ཉིད། ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་དག་ནི། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནི་བྱུང་བ་ཡི། ཞེས་

བ་བ་ལ་སོགས་པས་འཆད་པར་བེད་དོ། །འོ་ན་གང་ཚེ་རྣམ་རིག་རྒྱུ་ཡི་ཡུལ། ཞེས་

སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་འབྲས་རོག་གང་གི་གཞུང་ཡིན་པ་དང་མདོ་དང་སྦོར་མི་

སྤྱོར་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷ་དབང་བོས། འདི་དག་མདོ་དང་སྦོར་མི་སྦོར་གང་ཡང་

མ་བཤད་ཅིང༌། གང་ཚེ་གྲུབ་པ་དེ་ཡི་དངོས། གཞན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ། །རྣམ་

རིག་རྒྱུ་ཡི་ཡུལ་དག་ཀང༌། །དེ་ཡི་དེ་ལྟར་མོང་བ་ཡིན། ཞེས་འདོན་ལ། དེའི་འགེལ་

པར། གྲུབ་པ་ནི་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །གང་ཞེ་ན། 

གཞན་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་རྣམ་རིག་རྒྱུ་ཡི་ཡུལ་དག་ཀང་

ངོ་། །རྣམ་པར་རིག་པ་དེའི་དེ་ལྟར་མོང་བ་ཡིན། འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་

སྒོ་ནས་ཡུལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ནི་དོན་དང་འད་བ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང་དོན་མོང་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་

ལྟར་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉིས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་

འགེལ་པའི་དཔེ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། དཔེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་དེ་ལྟར་ན་ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཡོད་པ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉིས་པ་བཤད་དོ། ཞེས་དང༌། དཔེ་རེ་རེ་གཉིས་

གཉིས་ལ། དེ་གཉིས་ཀ་མེད་པར། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉིས་པ་བཤད་པ་

ཡིན་ནོ། ཞེས་རྨའི་འགྱུར་གཅིག་པུ་ལ་མི་འད་བ་གསུམ་འབྱུང་སྟེ། འཆད་པ་པོ་སྔ་

མ་དག་གི་མཆན་བུ་དཀྱུས་ལ་ཤོར་བའམ། འདོད་པས་བཅོས་པའི་སྐོན་གང་ཡིན་

བརག་དགོས་པར་སང་ལ། འོན་ཀང་དེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བོས། དེ་དང་དེས་ཕི་
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རོལ་དོན་ལ་ཕི་རོལ་གི་གཞལ་བར་རོག་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་གི། རེ་ཤིག་དེ་རིག་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པ་ལ་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་རོག་

པ་གཉིས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་འབྲས་

བུའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་པ་ཞེས་པ་བསྟན་ཏོ། །གང་ཚེ་གྲུབ་པ་དེ་

ཡི་དངོས། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་འདིས། བེད་དང་བཅས་པར་རོགས་

ཉིད་ཕིར། །ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ཉིད་འགྱུར་བའམ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མངོན་སུམ་གི་ལེའུའི་གཞུང་དུ་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་འབྲས་

བུ་མངོན་པར་བཞེད་པ་དེ་བཤད་པ་ཡིན་པར་ལྟ་བར་བའི། །རང་རིག་པའི་འབྲས་

བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་པོ་འདི་མདོའི་འབྲས་རོག་

དང་པོ་འཆད་བེད་ཀི་གཞུང་། ཕི་རོལ་ཁས་བངས་ཀི་འབྲས་རོག་སྔར་བཤད་པ་

རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུར་སྦོར་བ་དང༌། དེ་ཉིད་ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་

ལ་ལྟོས་པའི་ལུགས་གཉིས་པ་ཕི་རོལ་ཁས་བངས་ཀི་འབྲས་རོག་གི་ལུགས་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འཆད་པར་འདུག་པས། འགེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ན་འགེལ་པའི་ཚིག་ཀང་ཕི་

རོལ་གི་དོན་ཡོད་པ་ལ་ཞེས་པ་དག་པར་བ་དགོས་ལ། འགེལ་བཤད་འདིའི་རེས་སུ་

འབྲང་བར་རློམ་པ་གང་དག་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་རྣམ་རིག་པའི་རང་རིག་གི་ཚད་

འབྲས་ལ་ལྟོས་པའི་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་འགེལ་པའི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་

ནི། འབྲས་རོག་དང་པོ་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་བླུན་པོའི་བརོད་པ་སྟེ། ཚེས་གཅིག་ཚེས་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚེས་

གཉིས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་སོ། །
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གང་ཚེ་ཤེས་བ་དོན་དུ་ནི། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་བཤད་པའི་མཇུག་ཏུ་

ལྷ་དབང་བོས། ཞེས་བ་བས་ནི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུའི་རོག་པ་འདི་

བཤད་དོ། “ཞེས1་འབྱུང་ལ། དེའི་འགེལ་བཤད་དུ། ཤཱཀ་བོས། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་

པ་ལ་རང་རིག་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ནས། དོན་ངེས་པ་ནི་དེ་དངོས་ཡིན། 

ཞེས་རྒྱུ་བཤད་དོ། །དེའི་འགེལ་པ་ནི། གང་གི་ཚེ་ཡུལ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་དོན་

ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་རང་རིག་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དེའི་དོན་རོགས་པ་འདོད་པ་དང་

མི་འདོད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ནི་གང་གི་ཚེ་ཡུལ་བཅས་ཤེས་པའི་ཞེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པ་སོས་ཏེ། ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་འཆད་པར་

བེད་དོ། །རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུའི་རོག་པ་འདི་བཤད་དོ་ཞེས་བ་བ་

ནི། རང་རིག་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན། ཞེས་བ་བ་འདིའི་རང་རིག་པ་ཙམ་གིས་འབྲས་

བུའི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། དོན་ངེས་པ་ནི་དེ་དངོས་ཡིན། ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པའི་གཞུང་གིས་བཤད་ཅིང་རོགས་ལ་སྒྲུབས་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། །རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལས་འདིའི་རྣམ་པར་རོག་པ་གཞན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ལྟ་བར་མི་བ་སྟེ། དེ་ཉིད་འདིས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བཤད་དེ། དེ་

ལྟར་ན་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་ཚིགས་བཅད་འདི་གཉིས་མདོའི་ཚིག དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་

དོན་ངེས། གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དོན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཞེས་སོགས་

རྩ་འགེལ་གི་འཆད་བེད་ཡིན་པར་སྦོར་ཞིང་དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་གི་རང་

རིག་གི་ཚད་འབྲས་དེ་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བཤད་

པར། སྔ་མ་ཁ་ཅིག ཚིགས་བཅད་དང་པོ་འབྲས་རོག་དང་པོའི་དོན་བསྡུ། ཚིགས་

1 མ་ཕི། ༤ན༥ན།    ཅེས   ཞོལ། ༥ན༡ན།    ཞེས 
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བཅད་འོག་མ་གཉིས་འབྲས་རོག་གཉིས་པའི་དོན་བསྡུ་ཞེས་འཆད་པ་འགེལ་པ་འདི་

གཉིས་ཀི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ལྟར་”རོག1་ཏུ་རུང་བར་སང་མོད། འོན་ཀང་མདོ་ཉིད་དུ་

ཡང་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། “ཅེས2་པའི་མཚམས་སྦར་དུ། 

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཞེས་རྒྱུ་མཚན་འདི་བའི་ཚིག་ཏུ་བྱུང་ལ། དེ་ལ་གང་ལ་

དོགས་ནས་འདི་ན། དེའི་གོང་དེ་ཉིད་དུ། གང་རང་རིག་པ་དེ་འབྲས་བུར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་དོགས་པ་སྐེས་པའི་དི་བར་རྒྱལ་དབང་བོས་

བཤད་དེ། དོགས་པ་ཇི་ལྟར་སྐེས་ནས་དིས་པ་དང༌། དེའི་ལན་དུ་མདོ་རྩ་འགེལ་

དེ་དག་ཇི་ལྟར་འཆད་པ་ནི། ཤེས་པ་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་མ་ཁོ་ན་ལ་རང་

རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་དུ་འདོད་པར་བ་བའི་སྔོན་པོ་སོགས་གཞལ་བར་

བས་པ་ལ་རང་རིག་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་ལ། ཡུལ་གཅིག་ཉིད་

ཤེས་པ་སོ་སོ་ལ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པར་སང་བ་ལྟ་བུའི་ཚེའང་ཤེས་པ་རང་གི་

བདག་ཉིད་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་སྔོན་པོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་

མ་ལའང་འབྲས་བུ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གང་གི་ཚེ་ཡུལ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་སོགས་ཀི་མདོ་ཚིག་གིས་བསྟན་པས། འོ་

ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཕི་རོལ་ཡོད་པ་

ལའང་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོགས་པ་ལ། །ཡུལ་གི་སང་བ་ཉིད་

དེ་འདིའི། །ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་བེད། ཞེས་པ་རྩ་འགེལ་གི་གཟུང་རྣམ་ཚད་

མར་རིགས་པའི་ཚུལ་བཤད་ནས་ལན་འདེབས་པར་རྒྱལ་དབང་བོས་འཆད་དེ། 

1 མ་ཕི། ༤བ༤ན།    རག   ཞོལ། ༥བ༢ན།     རོག   * རོག 

2 མ་ཕི། ༤བ༤ན།    ཅེས   ཞོལ། ༥བ༢ན།    ཞེས 
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མདོ་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀི་འགེལ་བཤད་ལས། རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་

བས་ནས་འདི་འབྲས་བུར་རྣམ་པར་བཞག་གོ་ཞེས་འགའ་ཞིག་དོགས་པར་འགྱུར་

ལ། ཞེས་དོགས་པ་བཀོད་ཅིང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་དེའི་ཕིར་འདི་སྐད་བཤད་པར་

འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཚེ་ཤེས་པ་ཚད་མའི་གཞལ་བར་ལྟོས་པ་དེའི་ཚེ་རང་རིག་པ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་རོགས་པར་བེད་དོ་ཞེས་པས་རང་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། འོན་ཀང་གང་གི་ཚེ་གཞན་ཡང་ཡུལ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཡང་

ངོ་ཞེས་པའོ། 

ཅེས་དང༌། དེ་ལས་ཀང་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བར་བ་བ་མེད་པ་ན་ཇི་ལྟར་

རང་རིག་པ་འབྲས་བུར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མར་འདོད་

པ་དེ་ལྟར། ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བར་བ་བ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཁོ་

ན་ཚད་མའོ་ཞེས་དོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་གསུངས་

པ། གང་གི་ཚེ་ནི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་པ་འབྲས་

བུར་འཇོག་པ་ན་ཡང༌། ཡུལ་གི་སང་བ་ཉིད་ཁོ་ན་ཤེས་པའི་ཚད་མར་འདོད་ཀི། རྣམ་

པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །དོན་འདི་ཉིད་འགེལ་པ་བཤད་དེ་ཉིད་ན་ཆེས་གསལ་མོད་ཀི་ཚིག་རོགས་པར་

དངས་ན་ཧ་ཅང་མང་བར་འགྱུར་བས་འདིར་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་

ཆར་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། ཅེས་པ་རྩ་འགེལ་གི་འཆད་བེད་དུ་བས་ནས། མོང་

བ་ཉིད་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན། ཅེས་སོགས་བཤད་པ་ལ་འདི་སྙམ་དུ། རང་གི་བདག་ཉིད་

རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་འདི་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འབའ་ཞིང་མ་ཡིན་
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ནམ་ཞེ་ན། རང་གི་བདག་ཉིད་རིག་པ་ཙམ་འབྲས་བུར་བཞག་པ་ནི། རང་རིག་མངོན་

སུམ་འབའ་ཞིག་དུ་མ་ཟད་ཀི། སྔོ་སོགས་ཀི་དོན་རིག་པ་ལ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་

དུ་གྱུར་བའི་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་ཀིས་

སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་འདོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འདོད་

པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དོན་

འདོད་མི་འདོད་རིག་པར་ཐ་སྙད་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་གི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་གཏད་པའི་དབང་གིས་འདོད་མི་འདོད་དུ་

སང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གང་ཚེ་ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་གིས་བསྟན་

ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་རྣམ་པ་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་གི་ངོ་

བོ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དབང་གིས་གཏད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་སྐོན་ཅི་ཡོད་ཞེ་ན། ཕི་

རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐོན་བསྟན་ནས། འོ་ན་རང་རིག་འབྲས་

བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྐོན་མེད་པའི་ལན། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ། ཡུལ་གི་སང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། ཞེས་སོགས་རྩ་འགེལ་གི་བསྟན་པའི་དོན་

འཆད་པ། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདི་ཉིད་ནི། ཞེས་སོགས་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་ན་མདོ་རྩ་

འགེལ་འགེལ་བཤད་ཀིས་འཆད་ཚུལ་དང་འགིག་པར་སང་ངོ༌། །རྒྱན་རེས་འབྲང་

དང་བཅས་པས་ཀང་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཀ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སུ་སྦར་ནས་འཆད་

དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གི་ཚིག་གི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། མོང་བ་ཉིད་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན། 

ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཤེས་པ་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་མ་ལ་རང་རིག་འབྲས་

བུ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་དུ་འདོད་པར་བ་བའི་སྔོ་སོགས་གཞན་བར་བས་པ་ལ་མ་ཡིན་
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ནོ་ཞེ་ན། སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ལ་དག་གཉེན་གཉིས་ཀིས་ལྟ་བའི་དུས་གང་གི་

ཚེ་མིག་གི་རྣམ་པར་རིག་པ་དེ་གཉིས་རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གཏོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་

པའི་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་གཞན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་དེ་ཡི་

དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང༌། གཟུགས་དེ་ནི་སིམ་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་

མོང་བའི་དབང་གིས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་གདུང་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་མོང་བའི་དབང་

གིས་ཡིད་དུ་འོང་བར་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་

པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡང་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་

བུ་ཡིན་ནོ། 

ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། སྔར་འབྲས་རོག་གཉིས་པའི་འབྲས་བུར་བཤད་པའི་རང་

རིག་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་ཙམ་མ་ཡིན་ཀང༌། དེ་ཙམ་ལ་

ཡང་རང་རིག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་ཏེ། རྣམ་རིག་པའི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་

ལ་འཕོས་ནས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གཞན་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀི་གཞི་འདིངས་བར་

བ་བའི་ཕིར་རོ། ”།1ཚིགས་བཅད་དང་པོས་མདོར་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནི། སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་གཟུགས་གང་ཞིག་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་

དུ་ཉེ་བའི་དུས་གང་གི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་རང་གི་རས་ཀི་ཆ་བག་ཆགས་ཀི་

དབང་གིས་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་སང་བ་དེ་ཉིད་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་སྔོ་

སེར་སོགས་ཀི་དོན་དུ་ནི་བཞག་པའི་ཕིར། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་བཞག་

པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་མིག་གི་ཤེས་པ་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་ཡུལ་དང་བཅས་པར་

བཞག་པ་དེའི་ཚེ། ཤེས་པར་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཉམས་སུ་མོང་

1 མ་ཕི། ༦ན༣ན།   -།   * ། 
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བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་མ་ངེས་པར་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་དོན་

དུ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་འདིའི་བདག་ཉིད་

གཉེན་གི་མིག་ཤེས་ལ་འདོད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དང༌། དགའི་མིག་ཤེས་ལ་དེ་

ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་ནས། རིམ་པ་བཞིན་ནང་དུ་སིམ་

པ་དང་གདུང་པའི་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་མོང་བར་གྱུར་བ་ན། འདོད་པ་སིམ་པའམ་མི་

འདོད་པ་གདུང་བའི་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་མོང་བ་དེས་ཀང་སྟེ་དེའི་རེས་སུ་འབྲངས་

ནས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དོན་དང་མི་འོང་བའི་དོན་རིག་པར་ནི་ཐ་སྙད་བེད་པར་འགྱུར་

པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ཅེས་པ་འདི་དག་ནི་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ལ་ཡུལ་

ཕི་རོལ་དུ་འཆར་བ་ལྟར་སང་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཡུལ་སྔོ་སེར་སོགས་ཡིན་གི། 

དོན་ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་འཛིན་པའི་རང་གི་བོ་སྐོན་གིས་གཞུང་

ལུགས་ཀི་དགོངས་དོན་སྒིབ་པར་མི་བའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཤོ་ལོ་ཀ་གསུམ་པོ་འདིས་རྣམ་རིག་པའི་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་

གི་འབྲས་རོག་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གཞི་བཏིང་ནས། དེ་ཉིད་ལ་དོགས་པ་ལེགས་

པར་བཅད་དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ། ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནས། དེ་

འད་ངེས་ཀང་མི་ཤེས་སོ། ཅེས་པའི་བར་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤོ་

ལོ་ཀ་གསུམ་པོ་འདི་ཇི་ལྟར་འཆད་པ་མ་ཤེས་ན་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་

རྣམས་གང་ལས་ཇི་ལྟར་འཕོས་པ་མི་ཤེས་ཤིང་། ཀུན་ལས་བཏུས་རྩ་”འགེལ1་གི་

གཞུང་གང་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་གང་གིས་འཆད་པའི་”འཚམས2་མི་ཕེད་”པ3། 
1 མ་ཕི། ༦བ༣ན།    འབྲེལ   ཞོལ། ༨ན༤ན།    འགེལ   * འགེལ 

2 མ་ཕི། ༦བ༣ན།    འཚམ   ཞོལ། ༨ན༥ན།    འཚམས 
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འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་གི་ཐོག་མཐའི་མཚམས་མ་ཟིན་ན་གྲུབ་མཐའ་གང་

གི་ལུགས་ཡིན་པ་སོགས་ལེགས་པར་མི་རོགས་ཤིང༌། ཚིགས་བཅད་གསུམ་པོ་

འདིའི་དོན་ལ་ཡང་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་སོ་སོའི་ལུགས་ཇི་ལྟ་བར་རོགས་པ་ཉུང་

བར་སང་བས། ཚད་མ་མདོ་དང་དེའི་རྣམ་འགེལ་སྤྱོར་བའི་གཞུང་འཚམས་འབེད་

པ་དང༌། འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་མཐའི་གཞུང་འཚམས་འཛིན་པ་དང༌། ཚིགས་

བཅད་གསུམ་གི་འཆད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་དག་གསལ་ཞིང་རོགས་པར་སྨྲས་ཟིན་

ཏོ། །    ། །

ད་ནི་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་དངོས་སུ་གགས་པ་དག་གི་བཤད་པ་ལ་

འཇུག་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་བཞི། གང་ལས་འཕོས་པ་བཤད་པ་དང༌། འདིའི་ཕོགས་སྔ་

སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ལུགས་དཔད་པ་དང༌། གཞུང་རྩ་འགེལ་

ཀི་ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷ་ཤཀ་གཉིས་ཀི་འགེལ་པར་དངོས་སུ་མི་

གསལ་ཡང་སྤྱིའི་འཆད་ཚུལ་གི་འགོས་དང་བསྟུན་ན། འབྲས་རོག་གཉིས་པར་ཕི་

རོལ་གི་དོན་བཀག་པ་ལས་འཕོས་པ་སྟེ། ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་སེ་པ་གཉིས་ཀི་ཕི་

རོལ་གི་དོན་མེད་ན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་བར་

མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་ལ། མངོན་སུམ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

སྔོ་སོགས་འཇལ་བའི་གཞན་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཇི་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་ལ་དོགས་

པའི་མཐར་བཅད་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་སོ། །

ཉི་མ་སས་པའི་འགེལ་པར། གཞན་ཡང་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་ཀང་རང་

རིག་པ་ཉིད་འབྲས་བུར་ཁས་བང་བར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར། གལ་ཏེ་འདོད་པའམ་མི་
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འདོད་པ་ལ། །རྣམ་པའི་བདག་ཉིད་མོང་གྱུར་ན། །འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་དེས་

ཀང༌། །དོན་རིག་པར་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན། ཞེས་བ་བ་ནི། གལ་ཏེ་ཤེས་པའི་འདོད་

པའི་རྣམ་པའམ། གཞན་དུ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པའི་བདག་ཉིད་མོང་བར་གྱུར་པ་དེའི་

ཚེ་དོན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་སྟེ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྣམ་པའམ་ཡིད་དུ་མི་འོང་

བའི་རྣམ་པར་རིག་པར་འགྱུར་རོ། །རིག་པ་གཞན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ན་དངོས་

པོ་ཉིད་ཀང་གཞན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་རིག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་མོང་

བའི་རེས་སུ་དོན་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཕིར་རང་རིག་པ་ཉིད་འབྲས་བུར་འགྱུར་

རོ། །དོན་ཡོད་ན་དོན་རིག་པ་འབྲས་བུར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དོན་ཡོད་ཀང་རང་

རིག་པའི་གླེགས་སྐབས་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཕི་རོལ་དོན་དག་ཡོད་ན་ཡང༌། །ཇི་

ལྟར་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཉིད། །དེ་དེས་བདག་ཉིད་ངོ་བོས་མིན། །དུ་མར་ཐལ་བའི་

སྐོན་ཡོད་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ལ། རྣམ་པར་རིག་པར་སྨྲ་བ་ལ་རང་རིག་ལས་གཞན་

ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ནི། རྒྱན་གི་དགོངས་

པ་ཡང་དེ་ལྟར་གནས་ཏེ། དེས་ན་འདི་དག་གི་ལུགས་ཀིས། །གལ་ཏེ་འདི་བདག་

འདོད་རྣམས་དང༌། ཞེས་སོགས་གཞུང་གོང་མ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་

ཀང༌། འབྲས་རོག་གཉིས་པའི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་འཆད་པ་མ་ཡིན་པར་འབྲས་

རོག་གསུམ་པའི་གཞི་འདིངས་པའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་ཕི་རོལ་དུ་སྨྲ་བས་ཀང་རང་རིག་འབྲས་བུར་ཁས་བང་བར་བ་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

གཞུང་དེ་སྦོར་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། དེའི་ལུགས་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་འདི་བདག་

ཞེས་སོགས་གཞུང་གོང་མའི་སྐབས་སུ། དེའི་ཕིར་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བས་ཀང་སྔོ་
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སོགས་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་རང་རིག་འབྲས་བུར་ཁས་བང་བར་རིགས་སོ་ཞེས་

སྨྲས་ལ། ཕི་དོན་ཡོད་ན། དོན་རིག་འབྲས་བུར་རིགས་ཀི་རང་རིག་འབྲས་བུར་

ཇི་ལྟར་རིགས་ཞེས་པའི་ལན་དུ་གཞུང་འདི་དག་གིས་རང་རིག་འབྲས་བུར་འཐད་

པའི་སྒྲུབ་བེད་འཆད་པ་ལ་སྦར་རོ། །རྣམ་ངེས་སུ། གང་གི་ཕིར་གལ་ཏེ་ཉམས་སུ་

མོང་བ་དེ་འདོད་པའི་རྣམ་པའམ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་འགྱུར་ན་འདོད་པ་དང་མི་

འདོད་པའི་ཡུལ་སོ་སོར་རིག་པར་འགྱུར་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་རྣམ་འགེལ་

དུ། གལ་ཏེ་འདི་བདག་འདོད་རྣམ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འདི་ཡིན་

པས་འདི་གཉིས་འཆད་ཚུལ་འད་བར་འཆད་དགོས་ལ་དེའི་འགེལ་པ་འཐད་ལྡན་གི་

ཚིག་དོན་འཆད་པ་གལ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་བཤད་པར་བ་སྟེ་འདི་ལྟར། གང་གི་ཕིར་

གལ་ཏེ་འཛིན་པ་པོར་ཚུར་ཆད་པའི་རྣམ་པར་སང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཡུལ་དུ་

བས་པ་ཅན་གི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་བདེ་སྡུག་དེ་དག་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཚེ་

ན། བདེ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་དེ་འདོད་པའི་རྣམ་པ་སྟེ་སིམ་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་མོང་བེད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ། གང་གི་ཚེ་སྡུག་

བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་དེ་སིམ་པ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་གདུང་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡུལ་ཅན་དང་མོང་བེད་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་མིག་ཤེས་འཁོར་གི་

ཚེ་རབ་བདེ་སྡུག་དེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་དུ་འདོད་པའི་བཟུང་བའི་ཆར་ཕི་རོལ་དུ་ཆད་

པའི་རྣམ་པར་སང་བ་སྐེས་བུ་དེའི་བཞིན་གི་ཁ་དོག་སྔོ་བསངས་ལྟ་བུ་ཡང༌། འདོད་

པ་ཞེས་བ་བ་ནི་རེས་སུ་མཐུན་པ་སྟེ་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང༌། མི་འདོད་པ་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སོ་སོར་རེས་ཀི་རོག་པས་རིག་ཅིང་རྣམ་པར་
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འཇོག་གོ དེའི་ཕིར་དོན་སྔོན་པོ་སོགས་རོགས་པར་མངོན་པར་རློམ་ཞིང་ཞེན་ཡང་། 

བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའི་མོང་བེད་ཀིས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་མོང་”ཚུལ་1ཆོས་ཀི་

རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྔོན་པོ་དང་

མི་འོང་བའི་སྔོན་པོ་སོགས་སུ་རྣམ་པར་འཇོག་གི ཡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དབང་

གིས་འཇོག་པ་མིན་པའི་ཕིར། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་དོན་སྔོ་སོགས་རིག་པར་ངེས་

ཀང༌། རང་བཞིན་སེམས་པའི་བོས་དཔད་ན་གང་རིག་པའི་ཡུལ་དེ་ནི་རང་གི་ཡུལ་

ཅན་ཚུར་མཐོང་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་དེའི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནར་རིགས་སོ། །

དེའི་ཕིར་མངོན་སུམ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པ་དེ་

ལྟར་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ལ་རང་ལུགས་ཀི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་

འབྲས་ཐུན་མོང་མིན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། བཟུང་བའི་རྣམ་པ་སྟེ་གཟུང་བར་

ཕར་ཆད་པའི་རྣམ་པར་སང་བ། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་དོན་དུ་ཞེན་པར་བས་པའི་

སྔོན་པོ་ནི་གཞལ་བ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་སྟེ་འཛིན་པ་པོར་ཚུར་ཆད་པའི་རྣམ་པར་

གནས་པ་གཞལ་བ་དེའི་རྣམ་པར་སྐེས་ནས་དེ་ལ་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་པའི་

མངོན་སུམ་ནི་ཚད་མ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་སྟེ་གཟུང་ཆར་ཕར་ཆད་པ་ལྟར་སང་བའི་

སྔོན་པོ་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་རིག་པའམ་རོགས་པ་དེ་ཤེས་པ་རང་གི་རང་བཞིན་

རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཡང་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་གཟུང་བ་སྔོན་པོ་རིག་པ་ཉིད་

དུ་ངེས་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། ཅེས་པ་སྟེ། དེས་ན་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་ལ་ཡང་

གལ་ཏེ་འདི་བདག་སོགས་རྣམ་རིག་ལ་སྦར་ནས་སྐབས་འདིར་སེམས་ཙམ་པའི་

གཞན་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གཞི་བཏིང་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་གཞུང་

1 མ་ཕི། ༧བ༧ན།    ་་་་་   ཞོལ། ༡༠ན༢ན།    ཚུལ་   * ཚུལ་ 
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འདིའི་སྐབས་སུ་ཚད་འབྲས་འདི་བཀོད་ནས་ཅི་ཞིག་བེད་པ་སོམས་ཤིག འདི་ནི་

ངེས་པར་འདི་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་ཡིན་གི། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དོན་དུ་ཞེན་པར་བས་པ་

ནི་གཞལ་བ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནི་ཚད་མ། ཅེས་གསུངས་པའི་དོན། འབྲས་རོག་

གཉིས་པར་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་

བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། ཅེས་པ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་བསམ་པར་མི་བ་སྟེ། དེ་འད་བའི་

འཛིན་རྣམ་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ཕོགས་པ་དེས་རང་གི་མོང་བར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྣམ་

གཉིས་སང་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གིས་མོང་བ་ན་དོན་རིག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན་པར་

སྨྲ་བའི་མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་སུ་ཞིག་ཀང་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་འདི་

སྐད་དུ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཅེས་པ་ནི་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྔོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀང་མ་ཡིན། སྔོན་པོ་ཡང་མིན་པ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་དངོས་

སུ་སང་ནས་རིག་པའི་ཡུལ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་རང་གི་རེས་སུ་གྱུར་པ། སྔོན་པོའི་

གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དངོས་སུ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་སྔོན་པོ་དངོས་

སུ་རིག་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་འདི་ནི་མདོ་སེམས་གཉི་གའི་ལུགས་ཡིན་པས། 

འཐད་ལྡན་དུ་སྐབས་འདིར་བཟུང་བའི་རྣམ་པ་དོན་དུ་ཞེན་པར་བས་པ་གཞལ་བར་

གསུངས་པ་ཡང་དེ་འད་བའི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་འད་

བའི་གཟུང་རྣམ་ནི་རེས་ཀི་རོག་པས་དོན་དུ་ཞེན་ན། གནས་ཚུལ་ལ་རང་རིག་པའི་

མིག་ཤེས་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་ཡང་སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་འགའ་ཞིག་དོགས་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལ་བརོད་པར་བ་སྟེ། ཅི་སྔོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་དེས་རང་གི་རས་སུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་དེ་གཉིས་སང་
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ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རིག་གམ། འོན་ཏེ་གཉིས་སུ་སང་བའི་ཚུལ་གིས་རིག དང་པོ་

ལྟར་ན། དེ་དེ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་ཞིང༌། རེས་ཀི་རོག་པས་ཕི་རོལ་དོན་

དུ་ཞེན་པ་འདི་ཉམས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་

རིག་མངོན་སུམ་གིས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རིག་

ཀང་རེས་ཀི་རོག་པས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པར་ཞེན་ནོ་ཞེས་

ཁོ་བོས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་སྒེ་བར་བའོ། །

གལ་ཏེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ནི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཁ་མ་སྒྱུར་བ་ཁ་ནང་ཁོ་ན་

ལ་ཕོགས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་ལ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ནི་དེ་འད་བའི་གཟུང་རྣམ་ལ་

གཉིས་སང་ནུབ་ཀང་ཡུལ་སྔོན་པོའི་རྣམ་པས་ཁ་སྒྱུར་ན་ཁ་ཕིར་ལྟས་པ་ཡིན་པས་

རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡུལ་སོ་སོ་བ་གཉིས་ཀི་གཅིག་

ལ་གཉིས་སང་ནུབ་ཅིང་གཅིག་ཤོས་ལ་གཉིས་སང་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་དེ་

གཉིས་དངོས་སུ་རོགས་པ་བོ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཅར་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ནི་སངས་

རྒྱས་མིན་པ་ལ་མི་སྲིད་པས་བོ་གཅིག་དེ་འདའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་

ལས་གཞན་ལ་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་ཁ་ནང་ཁོ་

ན་ལ་ཕོགས་དགོས་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཛིན་བེད་དུ་འཕོ་བ་འགོག་

པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡུལ་གི་

རྣམ་པས་ཁ་མ་སྒྱུར་བར་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ཕོགས་དགོས་པར་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་

གང་ལ་དགོངས་པ་སོས་ཤིག མིག་ཤེས་དེ་དེ་འད་བའི་གཟུང་རྣམ་ལ་གཉིས་སང་

ནུབ་པའི་སྒོ་ནས་དངོས་སུ་རོགས་ཀང་དེས་སྔོན་པོ་ལ་གཉིས་སུ་སང་བའི་ཚུལ་
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གིས་དངོས་སུ་རོགས་པ་མི་འགལ་ན། ཚུར་མཐོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་གཞན་

རིག་མངོན་སུམ་ཡང་མི་འགལ་བ་དགག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེས་”བསྐལ1་པའི་བར་དུ་སྒེ་

བར་བའོ། །

འོན་ཏེ་དེ་དེ་ལས་གཉིས་སུ་སང་བར་སྨྲ་ན་ནི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་དག་

ཏུ་འགྱུར་ཏེ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ་

བ་དང༌། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་བང་སེམས་འཕགས་པའི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་

མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་འཇོག་ཚུལ་ཉམས་པ་དང༌། དེ་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་ཤེས་

པ་གཅིག་ལ་འཆར་བའི་རྣམ་པ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་སེ་པའི་

ལུགས་ལའང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། 

དེའི་ལུགས་གཞིར་བས་ལའང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སང་བའི་སྔོ་པོའི་གཟུང་རྣམ་

དེ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་རང་གི་རས་སུ་གནས་ཀང་སང་ཚུལ་ལ་རང་ལས་”ལོགས2་

སུ་ཆད་པའི་དོན་གཞན་ལྟ་བུར་སང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་སང་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་བར་ཁས་ལེན་མི་དགོས་ན། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཚུར་མཐོང་

དབང་ཤེས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སོས་

ཤིག 

གཉིས་པ་ནི། རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ལ་བང་སེམས་འཕགས་པའི་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་རོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཁོ་ན་

དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་ཀི། གཞན་དབང་འདུས་བས་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་མི་སྲིད་པ་

1 མ་ཕི། ༩ན༣ན།    སྐལ   ཞོལ། ༡༡བ༥ན།    བསྐལ   * བསྐལ 

2 མ་ཕི། ༩ན༦ན།    ལགས   ཞོལ། ༡༢ན༢ན།    ལོགས   * ལོགས 
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དང༌། ཡེ་ཤེས་དེའི་དངོས་ཀི་དམིགས་པ་མེད་དགག་ཁོ་ནར་བཞེད་པ་ནི་ཤིང་ར་

ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀི་ཕོགས་མཐོང་བ་དག་ལ་སྙོན་དུ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་

ཁོད་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཡེ་ཤེས་རང་གི་རེས་སུ་གྱུར་པ་

དེ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཉིད་དངོས་སུ་རོགས་པར་འདོད་དགོས་པས། 

ཡེ་ཤེས་དེས་རང་ཡུལ་གཞན་དབང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་སྒོ་ནས་འགྱུར་མེད་

ཡོངས་གྲུབ་རོགས་པར་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར་ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་

བཤིག་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ལ་སྔོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་དེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་དེ་དངོས་རོགས་ཀི་ཚད་

མར་སོང་བའི་ཕིར། མིག་ཤེས་དེས་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་གི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་

རོགས་པའི་སྒོ་ནས་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་དེ་དངོས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་

རོགས་ལ་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་ཁད་པར་ཁེད་རང་དག་གིས་ཁས་བངས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་དེའི་

གཟུང་རྣམ་དངོས་སུ་རོགས་དགོས། དེ་རོགས་པ་ལ་དེའི་ཡང་རྣམ་པ་དངོས་སུ་

རོགས་དགོས། དེ་ལ་ཡང་དེའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་རོགས་དགོས་པ་སོགས་ཐུག་པ་

མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སྤྱིར་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གི་ཐ་སྙད་

འགེལ་ཆེན་འདི་དག་ཏུ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དངོས་དང་བཏགས་པ་བའི་དབང་

དུ་བས་པའི་རྣམ་བཞག་རྣམ་པ་གཉིས་ཤེས་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་རེ་ཤིག་དངོས་ཀི་

དབང་དུ་བས་པ་ནི། གཟུང་རྣམ་ཅེས་པ་ཤེས་པ་ཉིད། །ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་
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སྟེ། །ཡུལ་དང་འད་བ་ཞེས་ཀང་བརོད་ལ། ཤེལ་དཀར་པོ་མཆོག་ཏུ་དང་ཞིང་དི་མ་

མེད་པ་རས་སྔོ་དམར་ས་ཚོགས་དང་ཉེ་བའི་དབང་གིས་ཤེལ་རང་ཉིད་ཀང་ཁ་བོའི་

རང་བཞིན་ལྟ་བུར་སྐེ་བ་དེ་བཞིན་དུའོ། །

དེ་ནི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀི་གཞལ་བར་བཞག་པའི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བ་

བ་དེ་ཡིན་ལ། མིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་ཞེས་པ་ཡང་མིག་ཤེས་ཉིད་

གཟུགས་དང་འད་བར་སྐེས་པ་ལ་བའི། གཟུགས་ཀང་མིན། མིག་ཤེས་ཀང་མིན་

པའི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ཞིག་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྒོ་ནས་མིག་

ཤེས་ཀི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བས་པར་འདོད་པ་ནི། གངས་ཅན་གང་དག་ཤེས་རིག་

ཀང་མིན་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་མིན་པ། ཡུལ་སོགས་ཀི་གཏད་པའི་རྣམ་པར་

སྐེས་པའི་བོའི་མེ་ལོང་ཆེན་པོ་ཞེས་བ་བ་ལ་ཤེས་རིག་གིས་བལྟས་ནས་རྣམ་པ་དེ་

ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྒོ་ནས་ཤེས་རིག་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་

འདོད་པ་དང༌། ཐ་སྙད་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཁད་པར་དུ་ཟད་ཀི། བོ་ཡུལ་དུ་བཞག་པའི་

དོན་རིགས་གཅིག་ཏུ་སང་ངོ༌། །དེ་འད་བ་དང་དེ་ལས་བྱུང༌། ཞེས་མདོ་སེ་པས་སྨྲས་

པའི་དེ་འད་བ་ཅེས་པ་ནི་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ལ་བཤད་པས། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་

ཡང་མིག་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཉིད་མིག་ཤེས་གཟུགས་དང་འད་

བར་སྐེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཁེད་ལྟར་ན་གཟུགས་དང་འད་བ་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་

ཡིན་གི། མིག་ཤེས་གཟུགས་དང་འད་བ་མིན་པ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་ཁས་བང་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །འཛིན་རྣམ་དངོས་ནི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་མོང་

བ་གསལ་རིག་གི་ཆ་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ཕོགས་པའི་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་བཞིན་གང་
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ཡིན་པ་ཤེལ་གི་དང་བའི་ཆ་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ནི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ལ་

ཚད་མར་བཞག་པའི་འཛིན་རྣམ་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །

འདི་འད་བའི་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འཐད་ལྡན་

ལས། མོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་

གྱུར་པའི་རང་བཞིན་གི་དོན་དང་འད་བ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་དོན་དང་འད་བ་ནི་

གཟུང་བའི་རྣམ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གོང་འོག་རྣམས་

སུ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་ངོ༌། །ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ནི་གཟུགས་

ཡིད་དུ་འོང་བར་སང་བ་དང༌། ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སང་བའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་འཁོར་དུ་རིམ་བཞིན་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་སྐེས་པ་ཉིད་ལ་མཚོན་ན། གཟུགས་དེ་

ཉིད་གང་ལ་འཛིན་པའི་བ་བ་འཇུག་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་གཟུང་བར་ཕི་རོལ་ན་བར་

ཆད་པ་ལྟ་བུར་སང་བ་ལ་ནི། སྒ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་གཟུང་རྣམ་

ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་ལ། དེའི་ཚེ་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཉིད་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་དུ་སང་བའི་

གཟུགས་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པའི་འཛིན་ཆར་ནང་ན་ཚུར་ཆད་པར་གནས་པ་ལྟར་

སང་བས་སྒོ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་རྣམ་ཞེས་ཐ་སྙད་

མཛད་དེ། དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཚེ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གི་གཟུགས་སུ་སང་བ་ཉིད་

ལ་གཟུང་རྣམ་དང༌། ཡུལ་ཅན་བདེ་སྡུག་ཉིད་འཛིན་རྣམ་དུ་བཞག་པ་ཡིན་གི། བདེ་

སྡུག་མོང་བེད་ལ་འཛིན་རྣམ་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་འཐད་ལྡན་ལས། 

འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་རྣམ་གངས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བཟུང་བའི་ཡུལ་

གི་རང་བཞིན་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གོམས་པའི་རེས་
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སུ་བེད་པ་དེས་ན། ཡུལ་ངེས་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་སོགས་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་

འདི་ཉིད་ཀི་འགེལ་པར་གསལ་བར་འབྱུང་སྟེ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་གཟུང་

བ་ཕིན་པར་ཆད་པ་དང་འཛིན་བེད་ནང་ན་ཚུར་ཆད་པ་ལྟར་སང་བ་འདི་ལ་ནི་གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་སང་བ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་གཟུང་རྣམ་འཛིན་རྣམ་ལ་དངོས་བཏགས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་སྐབས་འདིར་འབྲས་བུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ། ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཡོད་ཀང་ཞེས་སོགས་རྩ་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་ནི་བཏགས་པའི་རྣམ་བཞག་དེ་

ཉིད་ཀིས་ཤས་ཆེར་ཐ་སྙད་མཛད་ལ། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདི་ཉིད་ནི། ཅེས་སོགས་ཀི་

”དོན1། རྣམ་ངེས་སུ་འདིའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

སོགས་དང་དེའི་འགེལ་བ་འཐད་”ལྡན་2ཀི་སྐབས་ལ་སོགས་པར་ནི་གཟུང་རྣམ་དང་

འཛིན་རྣམ་དངོས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཤས་ཆེ་བ་སོགས་སྐབས་མ་

འདེས་པར་ཕེད་པར་བ་དགོས་སོ། །གཞན་ཡང་གཟུང་རྣམ་འཛིན་རྣམ་འཇོག་ཚུལ་

གི་དབེ་བ་འདི་ནི་རྣམ་ངེས་ཀི་འབྲས་རོག་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་འགེལ་པ་འཐད་

ལྡན་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་གསུངས་པ་འདི་ལྟར། གང་གི་ཕིར་གཟུང་བ་ནི་གཟུང་

བར་བ་བ་ཡིན་ལ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡང་མོང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ནང་གི་ཡོངས་

སུ་གཅོད་པ་ཡང་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གང་འཆད་པར་འགྱུར་

རོ། །འདི་ལ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ན་རང་བཞིན་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། རང་གི་རང་བཞིན་

མོང་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་པར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༡༠བ༦ན།    དོད   ཞོལ། ༡༤ན༣ན།    དོན   * དོན 

2 མ་ཕི། ༡༠བ༦ན།    -ལྡན་   ཞོལ། ༡༤ན༣ན།    +ལྡན་   * ལྡན་ 
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དེས་ན་སྔོན་པོ་སོགས་པ་ནི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་འཛིན་པའི་བ་

བ་ནང་གི་རྣམ་པ་ནི་གཉིས་པ། དེའི་སིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་མོང་བ་ནི་

གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པར་སང་བ་

ལ་ནི་ཤེས་པ་རྣམ་པར་ཆད་པར་འཛིན་པར་སང་གི རང་གི་རང་བཞིན་ལ་ནི་རྣམ་

པར་མ་ཆད་པར་ཉམས་སུ་མོང་བར་སང་ངོ་ཞེས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་དོན་

ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་གཟུང་བ་ནི་བཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། ཅེས་པ་འཆད་

པ་ནི། དེས་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། ཅེས་པ་སྟེ། སྔོ་

སོགས་གཟུང་ཆར་སང་བ་གཟུང་རྣམ་དུ་ཐ་སྙད་བས་པའོ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡང་

མོང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཅེས་པ་འཆད་པ། དེ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནང་གི་རྣམ་པ་ནི་

གཉིས་པ། ཅེས་པ་སྟེ། སྔོ་སོགས་དེའི་འཛིན་པའི་བ་བ་ནང་གི་རྣམ་པ་སྟེ་མིག་ཤེས་

སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་དེ་ནི་སྔོ་སོགས་སང་བ་གཟུང་རྣམ་དུ་བཞག་པ་ལ་ལྟོས་

པའི་འཛིན་རྣམ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་རང་

རིག་མངོན་སུམ་གི་འཛིན་རྣམ་དེ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་མོང་བར་བ་

བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོས་པས་རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་འཛིན་རྣམ་གི་མོང་བ་

དང་དེ་ཡང་སྔོ་སོགས་འཛིན་པའི་བ་བར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པས་འཛིན་རྣམ་

བཏགས་པ་བ་དང་གཟུང་རྣམ་མཚན་ཉིད་པར་བསྟན་ནོ། །

ནང་གི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཡང་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་

འཆད་པ་ནི། དེའི་སིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་མོང་བ་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཅེས་པ་སྟེ། ནང་གི་དབང་ཤེས་འཁོར་གི་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་དེའི་སིམ་པ་ལ་
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སོགས་པའི་རང་བཞིན་མོང་བེད་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་འཛིན་

རྣམ་ཡང་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །ཅེས་པ་སྟེ། འདིས་རང་རིག་མངོན་

སུམ་དུ་གྱུར་པའི་འཛིན་རྣམ་དངོས་བསྟན་ལ། ཡང་སྒ་ཕི་མ་ནི་མོང་བ་ལ་འཛིན་

རྣམ་དུ་ཐ་སྙད་བས་པ་དེ་ནི་རང་རིག་མ་ཡིན་ཀང༌། དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་འཛིན་

རྣམ་ཡང་རང་རིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོ་བར་བེད་པའོ། །རྣམ་འགེལ་ལས་ཞེས་པ་ནི་ཚིག་

དངོས་མ་ཡིན་པར་དོན་བངས་མཛད་ནས་བཀོད་པ་སྟེ། སྔོ་སོགས་གཟུང་ཆར་ཆད་

པར་སང་བ་ནི་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་ཐ་སྙད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ། དེ་ལྟར་སང་བའི་

མིག་ཤེས་ལ་ནི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཚུར་རྣམ་པར་ཆད་པར་འཛིན་པར་སང་གི་ཞེས་

པས་དེ་ལ་འཛིན་རྣམ་གི་ཐ་སྙད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་སང་ཚུལ་གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་དུ་སང་བར་བསྟན་ནོ། །མིག་ཤེས་རང་གི་རང་བཞིན་མོང་བེད་ཀི་འཛིན་

རྣམ་ལ་ནི་མོང་བ་རང་ཉིད་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་

ཉམས་སུ་མོང་བར་སང་ངོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་གཞུང་

རྩ་བ་དང༌། འགེལ་བེད་མཁས་པ་དག་གི་ལུགས་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་པས་མིག་ཤེས་ཀི་

གཟུང་རྣམ་ནི་མིག་ཤེས་ཉིད་ལ་བ་བ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་སྔོན་

པོའི་གཟུང་རྣམ་ཡང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཉིད་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སྔོ་འཛིན་

མིག་ཤེས་ཀི་རང་རིག་ཚད་འབྲས་ཀི་གཞལ་བར་མིག་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀི་གཟུང་རྣམ་

འཇོག་པ་ལ་འབྲེལ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་སྨྲོས་ཤིག ཅེས་སྟེ་གཟུང་རྣམ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་

ཡོད་དེ། དོན་རྣམ་ཡུལ་གི་ཆོས་དང༌། ཤེས་རྣམ་བོའི་ཆོས་སོ། །དང་པོའི་དབང་དུ་

བས་ན་སྔོན་པོ་ཉིད་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་སྔོ་
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འཛིན་མིག་ཤེས་སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ཉིད་བཟུང་རྣམ་ཡིན་ནོ། །

རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བར་བཞག་པ་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ལ། སྔོན་པོ་གཟུང་

རྣམ་ཡིན་པར་ཆོས་མཆོག་འགེལ་པར་དངོས་སུ་བཤད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་འགེལ་

པ་དེ་ཉིད་ལས། འད་བའམ་མི་འད་ཡང་”ས1། དེ་ལྟར་ཞེས་བ་བ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་

པ་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དང༌། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་སང་བ་

སྟེ། ཞེས་གསུངས་པས་སྔོ་སོགས་ཡུལ་རྣམ་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་

བདེ་སོགས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཛིན་རྣམ་ཡིན་པར་འདོད་

རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་རིགས་པའི་འཇུག་པ་མ་ཤར་བ་མུ་ཅོར་འབའ་

ཞིག་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཤེས་པ་ཡིན་ན་འཛིན་རྣམ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་

ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བའི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་མི་རིགས་

པ་ཁོ་ན་སྨྲ་བ་ལ་སྙིང་པོར་བོས་ཤིག གཞན་ཡང་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རང་རིག་

གི་ཚད་འབྲས་ཀི་ཚེ་གཞལ་བར་བཞག་པའི་གཟུང་རྣམ་ལ་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཞེས་

བརོད་པའི་གཟུང་བ་དེ་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལ་མི་བེད་ན་གཞན་གང་ཞིག་ལ་བེད་པ་སྨྲོས་

ཤིག གཟུང་བ་ཡུལ་ལ་བས་ནས་དེའི་རྣམ་པ་ལ་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཞེས་བའི་གཞན་

དུ་སྨྲ་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ཀི་གཞལ་བར་བཞག་པའི་

གཟུང་རྣམ་གི་དོན་དེ་ལྟར་འདོད་ན་ནི་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་སྔོན་པོ་ཉིད་ལ་ཟེར་བ་

ཉམས་སོ། །

དེས་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པ་ལ་རང་རིག་ཅེས་

ཐ་སྙད་མཛད་པ་དང༌། འཛིན་ཆར་སང་བའི་བདེ་སོགས་ལ་འཛིན་རྣམ་ཞེས་ཐ་སྙད་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།    བ   ཞོལ། ༡༥བ༢ན།    ས   * ས 
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མཛད་པ་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་ལྟར། གཟུང་ཆར་སང་བའི་སྔོ་སོགས་ལའང་གཟུང་རྣམ་

ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ཙམ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་འགེལ་ཆེན་

འདི་དག་ཏུ་གཟུང་རྣམ་གི་ཐ་སྙད་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་དོན་རྣམ་པར་འབེད་

པའི་མགོ་རྨོངས་པས་བབ་ཅོལ་སྨྲ་བ་མང་བར་སང་བ་དང༌། འདི་དག་གི་རྣམ་དབེ་

ལ་འཐོམས་པའི་དབང་གིས་འཐད་ལྡན་གི་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་འཕོས་ལ་

འབྱུང་བའི་རྣམ་བདེན་འགོག་པའི་ནག་འབམ་གི་སྐབས་སུ་གོ་བ་”ལོག1་པ་དུ་མ་

ཤར་ནས་རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་རྣམ་གཞག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

འདིའི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་སྨྲས་པ་ཡིན་

ལ། འདི་ཡང་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པ་སྟེ། ད་དུང་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བ་བ་དུ་མ་ཡོད་

དོ། །སྐབས་ཀི་བརོད་པར་བ་སྟེ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ལྟར་གང་གི་ཕིར་གལ་ཏེ་ཞེས་

སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་འདོད་མི་འདོད་སོ་སོར་སང་བའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་

པ་ལའང་རང་རིག་འབྲས་བུར་བཤད་པ་ལ། སྔོ་སོགས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕིར་དེ་རིག་པ་རང་རིག་པས་ཇི་ལྟར་འཐད་སྙམ་དུ་དོགས་པའི་ལན་དུ། ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཀང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་ནས་ཐོག་མར་འབྲས་བུ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་

པ་ཆོས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་གཞུང་འདིའི་གང་ལས་འཕོས་པ་ནི་ཚུལ་དེ་

ལྟར་རོ། །ཡང་གང་དག་ལྷ་ཤག་གི་ལུགས་ཀིས། གང་ཚེ་གྲུབ་པ་དེ་ཡི་དངོས། ཞེས་

སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་འབྲས་རོག་དང་པོའི་དོན་བསྡུས་པར་སྨྲ་ཞིང་དེའི་སྐབས་སུ་ཕི་དོན་

ཁས་བངས་པ་ལ་འཕོས་ནས་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་འབྲས་རོག་གསུམ་

པ་ཡིན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༡༢ན༧ན།    ལེག   ཞོལ། ༡༦ན༤ན།    ལོག   * ལོག 
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གཞུང་གི་འཕོས་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཤད་པས་ཀང་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་

པའི་ལུགས་སུ་འཆད་པ་འགེལ་པ་དེའི་ལུགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་འདོད་པ་

ཙམ་གིས་དེ་ལྟར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་སྨྲ་བ་སྟེ། གང་ཚེ་རྣམ་རིག་རྒྱུ་ཡི་

ཡུལ། ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འབྲས་རོག་དང་པོར་བཤད་པའི་མདོ་སེ་པའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབྲས་དེ་འཆད་བེད་ཡིན་པ་དང༌། འབྲས་རོག་གསུམ་

པའི་གཞུང་རྣམས་ཚིགས་བཅད་དེའི་དོན་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་འགལ་བར་

ཐལ། འབྲས་རོག་དང་པོར་བཤད་པའི་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབྲས་

ལ་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཚད་མས་དངོས་སུ་

རོགས་པའི་གཞལ་བ་དེ་ཕི་དོན་ཡིན་པས་ཁབ། འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་

དེ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་

པ་ན། ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་པ་གང་ལས་འཕོས་པའི་མཚམས་སྦོར་

གི་ཚིག་མེད་ཅིང་གང་ལས་འཕོས་པ་དངོས་སུ་གསལ་བ་མེད་པས་ཟེར་བ་ཙམ་དུ་

ཟད་ལ། ཤཱཀ་བོའི་འགེལ་བཤད་དུ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་གང་ཡིན་

པ་འདི་ལ་གང་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ། ཡུལ་སང་བ་འདིའི་

ཚང་མ་ཡིན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕི་རོལ་དོན་གི་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་རང་

རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་རིགས་སོ་ཞེས་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་པ་

སྟོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འོག་ནས་”འཆད1་བར་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་འབྱུང་བས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྨྲ་བའི་དོན་དེ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འགེལ་པའི་དོན་སྨྲ་བ་དག་གི་ངང་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༢ན།    འཆད   ཞོལ། ༡༧ན༢ན།    འཆང 
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ཏོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་ཚིག་དེ་ནི་གང་གི་ཚེ་རྣམ་རིག་ཞེས་སོགས་ཀི་དངོས་འགེལ་

གི་འགེལ་བཤད་མ་ཡིན་གི། ཚིག་དེ་ཉིད་ཀི་གོང་དེ་མ་ཐག་ཏུ། གང་གི་ཚེ་གྲུབ་པ་

དེའི་དངོས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་འདིས། བེད་དང་བཅས་པའི་རོགས་

ཉིད་ཕིར། །ཚང་མའི་འབྲས་བུ་ཉིད་འགྱུར་བའམ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མངོན་སུམ་གི་ལེའུའི་གཞུང་དུ་ཅི་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་འབྲས་

བུར་མངོན་པར་བཞེད་པ་དེ་བཤད་པ་ཡིན་པར་ལྟ་བར་བའོ། །རང་རིག་པའི་འབྲས་

བུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པས་འབྲས་རོག་དང་པོའི་སྐབས་སུ་འབྲས་བུར་བཞག་པ་

ནི་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པ་འབྲས་བུར་བཞག་གི་རང་རིག་པ་

འབྲས་བུ་མིན་པར་བསྟན་ནས་འབྲས་རོག་དང་པོ་བཤད་ཟིན་པ་མར་བཅད་ཀི་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀི་ཚད་འབྲས་ཀི་གཞུང་ལ་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་

བུར་སྟོན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི་། དེ་བས་ན་འོག་ནས་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་ལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་རོགས་པ་འབྲས་བུར་རྣམ་པར་བཞག་

པ་དེ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། འདིས་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་

པའི་ལུགས་སུ་འཆད་པ་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་དེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཡིན་པར་སྨྲ་

བ་དངོས་སུ་བཀག་གོ འོ་ན་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་སྐབས་སུའང་ཕི་རོལ་དོན་དུ་

གྱུར་པའི་ཡུལ་རོགས་པ་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ན་དེར་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རང་

གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ནི། ཚད་

མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཅེས་པ་ནས། འཆད་པར་འགྱུར་རོའི་བར་གོང་དུ་དངས་

མ་ཐག་པ་འདི་ཡིན་པས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཆེས་གསལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 272  

བར་སྟོན་པའི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གནོད་བེད་དུ་སྨྲས་པས་ཡ་མཚན་

ནོ། །དེ་དག་གིས་ནི་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་གང་ལས་འཕོས་པ་ཞར་བྱུང་དང་

བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པའི་འདིའི་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་གང་ཡིན་པ་”སྤྱད1་པ་ནི། སྙོན་

འདིངས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བངས་པ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པ་མང་པོ་དག་ན་རེ། ཕི་

རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་མདོ་སེ་པའི་གཞུང་དུ་བེད་པ་ལྷ་ཤཀ་ཆོས་

མཆོག་གསུམ་ཀའི་ལུགས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ན་གཞུང་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཕོགས་

སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་ནི་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་བ་རང་གཞན་གི་སེ་པ་ཤེས་པས་དོན་རྣམ་

མེད་རེན་ཆེར་དུ་འཛིན་པ་འདོད་ཅིང་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པ་དག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

གནོད་པ་སྟོན་ཚུལ་ནི། སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ལ་དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་

ཤེས་ཀི། དུས་གཅིག་ཏུ་”ལྟས2་པའི་ཚེ་སྐེས་བུ་དེའི་གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་

ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་གཉི་ག་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་ཡིད་དུ་འོང་

བར་སང༌། གཅིག་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སང༌། དེ་གཉི་གས་གཟུགས་དེ་རྣམ་མེད་

རེན་ཆེར་དུ་མཐོང་བར་འད་བའི་ཕིར་ཅེས་པ་གཞུང་དེས་བསྟན་པའི་རིགས་པར་

འཆད་དོ། །

ཚུལ་འདི་འགེལ་པ་དེ་དག་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་སྙོན་པར་བེད་པ་སྟེ། ལྷ་

དབང་བོས། དུ་མའི་བདག་ཉིད་སྐོན་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོ་གཅིག་གཅིག་རེས་སུ་ཕན་

འདོགས་པར་བེད་ཀི་གཞན་ལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན་གཅིག་ལ་བོ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་

1 མ་ཕི། ༡༣བ༣ན།    སྤྱད   ཞོལ། ༡༧བ༥ན།    དཔད 

2 མ་ཕི། ༡༣བ༥ན།    ལྟོས   ཞོལ། ༡༨ན༡ན།    བལྟས 
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དུ་འགྱུར་བས་ན་དོན་ཡང་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་གི་དབང་གིས་

ཉམས་སུ་མོང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ ཅེས་དང༌། དེའི་

འགེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བོས། གཅིག་ལ་བོ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་ན་དོན་

ཡང་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བ་བ་ནི། དོན་གི་དབང་གིས་བོ་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ན་རོགས་པ་ཐ་དད་པའི་སྒོ་ནས་བོ་ལ་རྣམ་པ་ཅི་སྲིད་སང་བ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་དོན་ལ་བརེན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་ཡང་རྣམ་པ་དུ་

མ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་དབང་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་དོན་གི་དབང་གིས་གཏད་ན་སྐེས་

བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ལ་མིག་ཤེས་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་སང་ཚུལ་རིགས་ཐ་དད་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་བརེན་ཅིང་དོན་ཇི་ལྟ་བས་བཞག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་གཅིག་ཉིད་ཀང་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་དུ་མར་གནས་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཚིག་ཟིན་ཉིད་ལ་ཆེས་གསལ་བར་ཡོད་ཀི་རྣམ་མེད་རེན་

ཆེར་དུ་སང་བར་འདོད་པ་འགོག་པའི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རྣམ་

ངེས་ཀི་གཞུང་རང་གིས་དངོས་སུ་དོན་ཇི་ལྟ་བར་རྣམ་པ་འཇོག་པ་འགོག་པ་ལ་སྦར་

བའི་ཕིར་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་འཐད་ལྡན་ལས། དོན་ཇི་ལྟ་བའི་དབང་གིས་རྣམ་པ་

བཞག་པ་འགོག་པ་ལ་རྒྱས་པར་སྦར་བ་ཚིག་དོན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ཕིར་རང་སེ་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ལ་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་གིས་རང་

ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འཇོག་པར་འདོད་པ་ཞིག་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོར་འགེལ་པ་དེ་དག་གི་

ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་གི། རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པ་འགོག་པ་ཚིག་ཟུར་
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ཙམ་ཡང་འགེལ་པ་དེ་དག་གང་ན་ཡང་མེད་པས་མདོ་སེ་པ་གཞུང་འདི་དག་གིས་

འགོག་པ་འགེལ་པ་དེ་དག་གི་ལུགས་ཡིན་པར་ཆེས་གསལ་བའི་ཕིར་འབྲས་རོག་

གསུམ་པ་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐར་འཆད་པ་འགེལ་པ་དེ་དག་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་

མུན་སྤྲུལ་ལོ། །གལ་ཏེ་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་འགོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། མདོ་སེ་པ་རང་

ཉིད་ལ་བཟློག་ནས་འཁོར་གསུམ་ལ་སྙོན་པར་མི་ནུས་པའི་ལྟག་གཅོད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་འདའི་ཚེ་སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་དེ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གཉི་ག་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་གཉེན་གི་མིག་ཤེས་ལ་ཡིད་དུ་འོད་བར་སང་དགའི་མིག་ཤེས་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་

བར་སང་དེ་གཉི་ག་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་སེ་པས་

འཁོར་གསུམ་པོ་གང་ལ་ལན་འདེབས་པ་སོམས་ཤིག དེ་ལྟར་ན་འབྲས་རོག་གསུམ་

པ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་བེད་པས་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཕོགས་སྔར་འདོད་པ་དང༌། མདོ་

སེམས་གཉི་ག་ལ་རེན་པའི་འབྲས་རོག་ཡིན་པས་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཕོགས་སྔར་སྨྲ་བ་

དང༌། སེམས་ཙམ་པའི་འབྲས་རོག་ཡིན་ཀང་ཕོགས་སྔར་མདོ་སེ་པ་མི་བཟུང་གི་བེ་

བྲག་སྨྲ་བ་ཉིད་ཕོགས་སྔར་བེད་དགོས་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བརོལ་ཐབས་

སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །བླུན་པོ་ཁ་ཅིག་སེམས་ཙམ་པ་

ཕོགས་སྔ་མར་བེད་པ་ལྷ་ཤཱཀ་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་པ་འོག་ཉིད་དུ་འཆད་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་པོ་དཔད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་གང་གི་ལུགས་དཔད་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་ཐ་དད་

པ་སོ་སོའི་ལུགས་སྤྱིར་དགག་པ་དང༌། མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པ་འགེལ་”པ1་

གསུམ་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་ཁད་པར་དུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བླུན་པོ་ཁ་ཅིག་ན་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༤ན།    མ  ཞོལ། ༡༩ན༥ན།    པ   * པ 
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རེ། ཕི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབྲས་བུ་ཞེས་པ་འབྲས་རོག་

གསུམ་པའི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཡིན་ལ། འདི་ཁས་ལེན་པའི་སངས་རྒྱས་

པ་སུའང་མེད་ཀི། བེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་དག་རྣམ་རིག་ལ་ཁ་དང་བའི་དོན་

དུ་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་

འདི་དག་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་གི་ཚད་འབྲས་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་

རོགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ཡང་ཡིན་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའང་ཡིན་པ་གཞི་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུ་གཞི་གྲུབ་པ་མདོ་སེ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཚད་མས་ཁེགས་

ཟིན་པས་དེ་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་མདོ་སེ་པ་རྣམ་རིག་ལ་གཞུག་པར་ག་ལ་ནུས། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འབྲས་རོགས་གསུམ་པ་ལ་དངོས་བསྟན་དང་ཤུགས་བསྟན་

གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། མ་དཔད་པའི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་

ཚད་མ། རྣམ་པ་དོན་དུ་ངེས་པའི་འཁྲུལ་ངོར་དོན་རིག་བཏགས་པ་བ་འབྲས་བུ། 

གཉིས་པ་ནི། དཔད་པའི་ཚེ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་གཞལ་བ། འཛིན་པའི་རྣམ་

པ་ཚད་མ། རང་རིག་པ་འབྲས་བུ། དེས་ན་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

མདོ་སེམས་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ནའི་རྣམ་”གཞག1་མ་ཡིན་གི། མདོ་སེ་པ་སེམས་

ཙམ་ལ་”གཞུག2་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་མདོ་སེམས་གཉི་གའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

བརེན་པའི་རྣམ་གཞག་གོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ཆེས་མི་འཐད་དེ། ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་

བར་བས་པའི་ཚེ་དེ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དོན་རིག་བཏགས་པ་ཡིན་པ་ཆེས་འགལ་

1 མ་ཕི། ༡༥ན༡ན།   ཞོལ། ༡༩བ༥ན།    བཞག   * གཞག 

2 མ་ཕི། ༡༥ན༢ན།    བཞུག   ཞོལ། ༡༩བ༥ན།    གཞུག   * གཞུག 
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བས་དངོས་བསྟན་གི་ཚད་འབྲས་སུ་སྨྲས་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་ལྟ་བུ་གཞི་མ་གྲུབ་

ཅིང༌། ཤུགས་བསྟན་དུ་སྨྲས་པའི་ཚད་འབྲས་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་ལས་ཁད་པར་ཅི་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཕིས་ཀི་མཁས་རློམ་ཁ་ཅིག འདི་ནི་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་

པའི་མཐའ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། དཔད་

ན་རང་རིག་ཅིང་མ་དཔད་པ་ན་དོན་རིག་པ་འབྲས་བུ། འབྲས་རོག་དང་པོ་མ་དཔད་

པའི་རྣམ་”གཞག1་ཡིན་པས་དང་པོ་དང་ཟློས་པའི་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་

ནི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལས་བརྒལ་བ་སྟེ། དཔད་ན་ཕི་དོན་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དཔད་ན་དོན་རིག་རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅི་སྟེ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྔོན་པོ་ལ་

དོན་རིག་ཡིན་པ་མ་དཔད་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་རང་གི་ངོ་བོ་

ལ་རང་རིག་ཡིན་པ་དཔད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ལ་བསམས་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་

ན། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་དོན་རིག་དང་རང་རིག་ལ་དཔད་མ་དཔད་ཀི་ཁད་པར་

མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་ལུགས་ལ་ཕི་དོན་དང་ཤེས་པ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པར་

ཁད་པར་མེད་ཅིང་དོན་རིག་དང་རང་རིག་གཉི་ག་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །སྔོན་པོ་ལ་དོན་རིག་ཏུ་སོང་བའི་མིག་ཤེས་དེ་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་

ཏུ་སོང་བ་ནི། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་

འདོད་པའི་ལུགས་ངན་པ་དེ་ཉིད་འོངས་པ་ཡིན་ལ། དཔད་པ་ཞེས་པ་ཡང་ཚད་མས་

དཔད་པ་ཙམ་ལ་བེད་ན་ཚད་མས་མ་དཔད་པའི་ཆོས་མི་སྲིད་པས་དཔད་པ་དང་མ་

དཔད་པའི་རྣམ་གཞག་གཉིས་བེད་པ་མི་རིགས་ལ། དོན་དམ་དཔོད་པའི་ཚད་མའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ན་དཔད་པའི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདོད་པ་མི་རིགས་

1 མ་ཕི། ༡༥ན༤ན།   ཞོལ། ༢༠ན༢ན།    བཞག   * གཞག 
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ཏེ། མདོ་སེམས་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་ཡིན་

པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་འདིར་མ་དཔད་པ་ན་དོན་རིག་ཡིན་པ་དང་དཔད་ན་རང་རིག་ཡིན་

པ་གཉིས་ག་འབྲས་བུར་འདོད་དམ། མ་དཔད་པ་ན། དོན་རིག་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་

འབྲས་བུར་འདོད་དམ། དཔད་པ་ན་རང་རིག་ཡིན་པ་འབའ་ཞིག་འབྲས་བུར་འདོད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྐབས་འདིར་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕྲུགས་ཅིག་ལ་ཕི་དོན་

འབའ་ཞིག་གཞལ་བར་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཕི་དོན་དང་ཤེས་པ་གཉི་ག་གཞལ་

བར་བཞག་དགོས་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་དེ་ལ་དོན་རིག་རང་རིག་གཉི་ག་འབྲས་

བུར་བཞག་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་མི་འཇོག་པ་འགལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། འབྲས་

རོག་དང་པོ་དང་ཁད་མེད་པས་ཟློས་པ་སང་མི་ནུས་ལ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་གཞིར་

བཞག་ལ་སྐབས་འདིར་ཕི་དོན་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་དོན་རིག་པ་མ་བཅད་པའི་

རྣམ་བཞག་ཏུ་ཁས་ལེན་ན་འབྲས་རོག་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་ཁས་ལེན་དགོས་

པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་ཤིང༌། རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་

མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒོལ་བའི་དོགས་པའི་གཞི་མེད་པས། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདི་ཉིད་ནི། 

ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་དོན་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལྟར་ན། ཚད་མས་གང་གཞལ་བ་འབྲས་བུས་མ་རོགས་འབྲས་བུས་

གང་རོགས་པ་ཚད་མས་མ་གཞལ་བའི་སྒོ་ནས་ཚད་འབྲས་ཡུལ་སོ་སོར་ཐལ། ཚད་

མ་ཕི་དོན་འཇལ་བའི་གཟུང་རྣམ་ཡིན། འབྲས་བུ་རང་རིག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྐབས་འདིར་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་ཐལ་བ་ལ་འདོད་ལན་འདེབས་རིགས་པར་ཐལ། 
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སྐབས་འདིར་རང་རིག་ཁོ་ན་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་རིག་ཅེས་པ་རང་རིག་

མངོན་སུམ་མ་ཡིན་གི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རིག་པ་ལྟ་བུ་ལ་བེད་

དོ་ཞེ་ན། ཕི་དོན་གཞལ་བར་འཇོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་དེ་ལྟར་འཐད་པ་

གང་ཞིག སྔོན་པོ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་ཕི་དོན་གཞི་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

རང་རིག་འབྲས་བུ་ཅེས་པ། ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུང་རྣམ་རིག་

པ་ལ་བེད་དོ་ཞེ་ན། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བར་འཇོག་རིགས་པར་ཐལ། གཟུང་རྣམ་

རིག་པ་འབྲས་བུར་འདོག་རིགས་པའི་ཕིར། ཚད་འབྲས་ཡུལ་དོན་གཞན་སོ་སོ་བར་

ཡང་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་ཕོགས་གསུམ་པོ་དེ་ཁས་མི་ལེན་གི། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་

རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་”བའི1་གཟུང་རྣམ་དངོས་སུ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་སྔོན་པོ་

དངོས་སུ་རིག་པའི་ཚད་མ་ལྟར་འབྲས་བུར་བེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་

ལ་སྐབས་འདིར་དེ་ཁས་ལེན་པ་ལྟར་འབྲས་རོག་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཡང་གཟུང་

རྣམ་དངོས་སུ་རིག་པའི་སྒོ་ནས་སྔོ་སོགས་དངོས་སུ་རིག་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཁད་

པར་གང་གི་སྒོ་ནས་ཡོད་པ་སོས་ཤིག ཁད་པར་དེ་མེད་ན་འབྲས་རོག་བཟློས་པའི་

སྐོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སང་བར་མི་ནུས་སོ། །དེའི་ཕིར་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་

པའི་ལུགས་སུ་བས་པའི་རྣམ་གཞག་འདི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ནི་རིགས་པ་མི་ཤེས་

པའི་ངན་རོགས་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་

པར་རློམ་ནས། བརག་པ་མཐའ་གཟུང་གི་སྒོ་ནས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་སྨྲའོ། །འོ་ན་

སྐབས་འདིར་ཚད་འབྲས་གཉིས་ཀང་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་དུ་བེད་རིགས་པར་

ཐལ། སྐབས་འདིར་གཞལ་བ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་དུ་བ་དགོས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། 

1 མ་ཕི། ༡༦ན༢ན།    བའི   ཞོལ། ༢༡ན༤ན།    པའི   * པའི 
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གཞལ་བ་མེད་པའི་ཚད་འབྲས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་

ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པ་འགེལ་པ་གསུམ་གི་ལུགས་སུ་འདོད་

པ་ཁད་པར་དུ་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལྷ་ཤཀ་གཉིས་དང་ཆོས་མཆོག་གི་

ལུགས་ཀི་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྦོར་བ་ཡིན་ལ། རྒྱན་

དང་ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ལ་ནི་རྣམ་རིག་གི་ལུགས་སུ་འཆད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ཞིང༌། དེ་ལ་ལྷ་ཤཀ་གི་ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཤཱཀ་བོས། ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པས་གཞུང་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་ཅེས་སོགས་འདེན་པ་ནི་བཟློག་ཏེ་དང་

བར་བ་བ་ཡིན་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། ཡང་ཤཱཀ་བོས། ངག་གི་དོན་ནི། གང་གི་

ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡང་གཞལ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་རང་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་འདི་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་འབྱུང་བ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་པའི་ཁུངས་སུ་འདེན་པ་ནི་བོ་གོས་

ཡང་བ་ཙམ་ཞིག་གོ་བ་བེད་པ་སྟེ། འོ་ན་ཉི་མ་སས་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་འདི་མདོ་སེ་

པའི་གྲུབ་མཐར་འཆད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཕིར་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང་ཞེས་སོགས་ཀི་འགེལ་པར་ཉི་

མ་སྦས་པས། དེའི་ཕིར་ཕི་རོལ་གི་གཞལ་བ་ལ་ཡང་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བ་སྟེ་

རང་རིག་པ་ཉིད་འབྲས་བུར་རིགས་ཏེ། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་པ་

དེ་གཉིས་ལ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སུ་སྦར་རུང་མི་རུང་གི་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་འདུག་

པ་སྨྲོས་ཤིག ཡང་ཤཱཀ་བོས། ཇི་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་རང་རིག་པ་འབྲས་བུ་
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ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མར་ཁས་བང་བར་བའོ། །ཤེས་

བ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་ཀི་དགོངས་པ་བསལ་བའི་ཕིར། ཡུལ་སང་བ་

འདིའི་ཚད་མ་ཡིན། ཞེས་བ་བའི་གཞུང་འདི་ཡིན་ནོ། །ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་

རང་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། རེན་པ་ནི་ཡུལ་དུ་སང་བ་ཉིད་ཤེས་པ་འདིའི་ཚད་མ་

ཉིད་ཡིན་གི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བས། རང་རིག་འབྲས་བུ་

ཡིན་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དོགས་པ་པོ་ནི་ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པར་

སྨྲ་བའི་རྣམ་རིག་པ་དང༌། དེའི་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ། ཀུན་ལས་བཏུས་པར། 

ཡུལ་སང་བ་འདིའི་ཚད་མ་ཡིན་ཅེས་དང༌། རྣམ་འགེལ་དུ། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདི་ཉིད་

ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་འགེལ་པ་འདིའི་ལུགས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་འགེལ་

པའི་དོན་ཤིན་ཏུ་རོགས་ས་བ་ལ་ཡང་བོ་གོས་ཀི་མཇུག་པ་རྣམ་པར་འཐོམས་པའི་

འབྲེལ་མེད་ཀི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །

འདི་ལྟར། དེ་ཕིར་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང༌། །རང་ཉིད་ཉམས་མོང་འབྲས་ཡིན་

རིགས། ཞེས་རང་རིག་འབྲས་བུར་སྨྲས་པ་ལ། རང་རིག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀིས་

རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་བཟུང་ནས། རང་རིག་འབྲས་བུར་འཇོག་ན་ཤེས་བ་ནང་གི་

ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་ཀི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལ་

རང་རིག་འབྲས་བུར་བས་པའི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་བས་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་

འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་བ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །སྙམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་

དུ། རྣམ་རིག་པའི་ཕོགས་ཀི་འབྲས་རོག་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་སྐབས་ཀི་འབྲས་བུར་

བཞག་པའི་རང་རིག་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ཀང་འདིར་འབྲས་བུར་བཞག་པ་
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ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པ་ལ་བེད་པས་གཟུང་རྣམ་ཚད་

མར་བ་དགོས་སོ་ཞེས་གཞུང་དེ་དག་གིས་གསུངས་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། ལྷ་དབང་

བོས་ཀང༌། དེ་ཚེ་དོན་སང་ཡུལ་དུ་སང་བའི་ཤེས་པ་འདི་ཉིད་ནི་ཚད་ཡིན། ཡོད་

དུ་ཟིན་ཀང་ནི་འཛིན་བདག་ཤེས་པའི་སྟེ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཕོགས་བཞིན་

ནོ། །ཕི་རོལ་དོན་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དག་ལ་ཚད་མ་ཉིད་ལྟོས་མེད་ཡིན་ཏེ། 

ཞེས་པ་ཡང་སྔར་རྣམ་རིག་པའི་ཕོགས་ཀི་ཚད་འབྲས་བཤད་པ་ལ་འཛིན་རྣམ་ཚད་

མར་བཤད་པ་བཞིན་དུ། འདིར་གཞན་གིས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་སྔོ་སོགས་

གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉིད་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ཉིད་

ལ་ལྟོས་པ་མེད་དེ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དོགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་སེལ་བའི་ཚུལ་འདི་

ནི། ལྷ་དབང་བོས། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་ཡང་བོ་གཉིས་སུ་སང་སྟེ། ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པས་རང་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་དཔོད་པ་ན་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་

ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར། ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་

བ་ལ་ཡང་རང་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུར་འདོད་ན་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཉིད་

ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་བསལ་བའི་ཕིར། ཞེས་

བཤད་པས་གསལ་བར་བསྟན་ལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་ཡང་བོ་གཉིས་སུ་སང་སྟེ། 

ཞེས་བ་བ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འབྲས་རོག་གཉིས་པའི་མདོ་ཚིག་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཚད་མ་མདོར། ཡུལ་གི་སང་བ་ཉིད་འདིའི་ཚད་མ་དེའི་ཚེ་ཤེས་

པ་རང་རིག་པ་ཡིན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་ཀི་འགེལ་བཤད་དུ་རྒྱལ་དབང་བོས། ཕི་

རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་པ་འབྲས་བུར་འཇོག་པ་ན་ཡང༌། ཡུལ་གི་སང་བ་ཉིད་
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ཁོ་ན་ཤེས་པའི་ཚད་མར་འདོད་ཀི། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པའི་དོན་ཡང་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་

ཤེས་པར་བའོ། །དེས་ན་ལྷ་ཤག་གི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནི་འགེལ་ཚིག་གཅིག་

པོ་འདིའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཡིན་ཀང༌། ལྷ་ཤག་གི་ལུགས་ཀི་འབྲས་

རོག་འདི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་འདོད་ན་སྐབས་འདིར་སྔོ་སོགས་རོགས་པའི་ཚད་

མས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རོགས་པ་ཡིན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་རྣམ་

འགེལ་གཉི་གའི་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་གི་དོན་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་

འདོད་ན་འགེལ་པ་རང་ཉིད་ལ་ཁས་བངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཉེས་པས་རེག་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཤཱཀ་བོས། དེ་བས་ན་འོག་ནས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་ལ་

ཕི་རོལ་གི་དོན་རོགས་པ་འབྲས་བུར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དེ་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་པས་འབྲས་རོག་དང་པོ་རོགས་པའི་འོག་ནས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་

གཞལ་བ་རོགས་པ་འབྲས་བུར་བཞག་པའི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞུང་མེད་པར་

དངོས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་། གང་ཕིར་ཇི་ལྟར་དོན་དེ་ནི། །གནས་ལ་དེ་ལྟར་དེ་རབ་གསལ། 

ཞེས་པའི་འགེལ་པར་ལྷ་དབང་བོས། ཅི་ལྟ་ཅི་ལྟར་སྟོན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དོན་གི་

གནས་ཐབས་རོགས་པ་དེའི་ཕིར་དོན་གི་གནས་ཐབས་རོགས་པའི་ངོ་བོ་ནི་རང་

རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། ཞེས་སྐབས་འདིར་རང་རིག་འབྲས་བུར་བཤད་པ་

ནི་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་འཛིན་རྣམ་རང་རིག་ཏུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་མི་བེད་ཀི་དོན་

སྔོ་སོགས་ཀི་གནས་ཐབས་རིག་པ་ལ་བེད་པར་བཤད་པས། སྔོ་སོགས་སྔོ་འཛིན་
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མིག་ཤེས་སོགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་སྔོ་སོགས་ཀི་གནས་ཐབས་ཏེ་གནས་ཚོད་

ཡིན་པ་དང། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པས་རང་རིག་འབྲས་

བུ་ཞེས་ཐ་སྙད་བས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་རིག་པས་རང་

རིག་འབྲས་བུར་བཤད་པ་འགེལ་པ་འདིའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བའང་འདིས་སུན་ཕྱུང་སྟེ། 

སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དང་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་གང་

ཡང་སྔོན་པོའི་གནས་ཐབས་དང་གནས་ཚོད་དུ་འོང་དོན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་

ལྷ་དབང་བོས། དོན་གནས་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཕིར། །རང་རིག་ཡིན་ཡང་དོན་རིག་

འདོད། ཅེས་སྟོན་ནས། དེའི་འགེལ་པར། དེ་ལྟར་ན་དོན་གནས་འདི་ཡི་བདག་ཉིད་

ཕིར། དོན་དམ་པར་ནི་རང་རིག་ཡིན་ཡང་འོན་ཀང་ཆ་འདི་ཙམ་གི་ཉེ་བར་བཏགས་

ནས་དོན་རིག་འདོད། ཅེས་མིག་ཤེས་ཀིས་རིག་པའི་སྔོན་པོ་དོན་དམ་པར་མིག་

ཤེས་དེའི་རང་རིག་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། འོན་ཀང་རྣམ་བཤད་པ་ཤར་བ་མོང་

བའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འདོད་མི་འདོད་ཀི་གཟུགས་མཐོང་བར་འཇོག་པའི་ཆ་

འདི་ཙམ་གིས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་སྟེ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་བེད་པའི་

རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དོན་སྔོ་སོགས་རིག་པར་འདོད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་

གསལ་གི། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་སྔོན་པོ་རིག་པ་དང་སྔོན་པོའི་གཟུང་རྣམ་རིག་པ་

དང་ཤེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་རྣམས་ལ་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་

པར་འགེལ་བེད་མཁས་པ་འདི་དག་སུ་ཡང་མི་འདོད་དོ། །

ཡང་ལྷ་དབང་བོས། གལ་ཏེ་འདི་ལྟར་ཅིའི་ཕིར་རང་རིག་པ་འབྲས་བུར་བརོད་

ཅེ་ན། བཤད་པ། བདེན་ཏེ་འོན་ཀང་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བར་བ་བ་ལ་ཡང་རང་
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རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་གི་ངོ་བོ་དཔད་པ་ན། 

སྐབས་སུ་སྟེ། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དཔོད་པ་ན་དོན་མོང་བའི་རང་བཞིན་བཤད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་མོང་དེ་བདག་ཉིད་ཕིར་རོ། །རང་རིག་པའི་རང་

བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་རྒྱུའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བཤད་དེ། སྔོ་སོགས་ཀི་དངོས་པོའི་རང་

བཞིན་སེམས་པའི་རིགས་པས་དཔོད་པ་ན་དོན་སྔོ་སོགས་ནི་མོང་བ་རང་ཉིད་

མཐོང་བའི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཤེས་

པ་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། གཟུང་རྣམ་ཤེས་པའི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པ་སོགས་ཡུལ་སྔོ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་སེམས་པའི་རིགས་པས་དཔོད་

པར་ཤེས་རིག་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཁས་ལེན། 

གཞན་ཡང༌། དེ་དང་འདའམ་གཞན་འདའང་རུང༌། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་

གཉིས་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་དུ་ལྷ་དབང་བོས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཚུལ་

གོང་དུ་དངས་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་འཆད་པ་ན་ལྷ་དབང་བོས། གལ་ཏེ་དོན་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་མེད་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་རང་གི་

བག་ཆགས་སད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་དོ་ཞེས་བ་བ་

དེ་ཉིད་གང་ལས་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་ཕོགས་སྔ་མ་བཀོད་དེ། འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་

གཞུང་གོང་མ་རྣམས་ཀིས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་དོན་སྔོ་སོགས་ཀིས་རང་ཇི་

ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་སང་བ་བཀག་ནས་

བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་གི་ཤེས་པར་བཤད་པ་

དང༌། ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བར་ཡོད་ན་ཡང་ཞེས་ཀང་སྨྲས་པ་ལ། རྣམ་པ་འཆར་
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ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཕི་རོལ་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་འདི་བའི་

ཚིག་ཏུ་བས་པའོ། །དེ་དང་འདའམ་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་དེའི་ལན་

འདེབས་པ་ན། དོན་ཇི་ལྟ་བ་དང་འདའམ་མི་འད་ཡང་རུང་དབང་ཡིད་ཡོད་ཀང་རེས་

འགའ་མི་སྐེ་བས་དབང་ཡིད་ལས་གཞན་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་དོན་

ཉིད་ཡིན་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་འདོད་

དོ་ཞེས་ལན་བཏབ་ནས་དོན་གིས་རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་ཀང་རྒྱུ་ཡིན་པ་

ཙམ་གིས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་བེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་མདོ་སེ་པའི་རྩ་བའི་གྲུབ་མཐའ་

ལ་མི་འདོད་ཀང༌། དོན་གིས་རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འཇོག་པ་གོང་དུ་བཀག་མ་ཐག་

ཡིན་པས་དེའི་སྒོ་ནས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་འདོད་རིགས་པ་ཁེགས་པའི་ཕིར་ད་ནི་

རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མ་བཞག་ཀང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་

འདོད་དགོས་སོ་ཞེས་གཞན་མདོ་སེ་པ་ཕི་དོན་གཞལ་བར་འདོད་པ་ཡང་དགག་པ་

བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ལན་འདེབས་ལུགས་དེ་ལྟར་མཛད་པར་བཤད་དེ། ཇི་སྐད་དུ་

ལྷས། འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཇི་འད་བ་སང་

བར་འགྱུར་བ། དེ་འད་བའི་དོན་འགྱུར་བའམ། མི་འད་བའི་འགྱུར་རོ་ཞེས་དཔོད་པ་

བོར་ནས། ཅི་ལྟར་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྐེན་ཉེ་བ་ན་ཡང་དེ་མེད་ན་ཡང་ཤེས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་རེ་ཤིག་དོན་ཡང་རྒྱུ་

ཡིན་ནོ། །

ཤེས་པའི་ཞེས་བ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་དོན་ནི་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་འདོད། དེ་

ཡང་གཞན་མི་འདོད་མོད་ཀི་དགག་པར་བཞེད་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་དེ་
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ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐེད་པའི་རེན་དུ་གྱུར་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ན་

གང་གིས་ན་དེ་ལྟར་ལན་དུ་འགྱུར། ཞེས་སོ། །ཕི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་པ་འགོག་

པ་དང་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་སྔོ་སོགས་དབང་ཤེས་སྐེ་བའི་རེན་དུ་གྱུ་པ་འགོག་པ་

དང༌། ཕི་དོན་གཞལ་བར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་གཞན་འདོད་ཡིན་པ་ཚིག་ཟུར་ཕིན་པ་འདི་

ལྟར་གསུངས་ཀང་ཟློག་ཏེ་སྨྲ་བ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གཏམ་དུ་བེད་པའོ། །དེ་ལ་ཟུར་

ན་གནས་པའི་རྒོལ་བས་སྨྲས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེས་སོགས་ཏེ། དོན་དེ་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་མ་ཡིན་ཀང་ཕི་དོན་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་ཇི་ལྟར་འཛིན་ཏེ་དེ་འད་མི་

སྲིད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་དོན་དུ་འགེལ་པ་དེར་བཤད་ལ། དེ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ན་

ལྷས། བདེན་ཏེ། ངས་ཀང་དེ་འད་མི་ཤེས་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་བརོད་པ་ནི་བདེན་མེད་ཀི། 

འོན་ཀང་ངས་ཀང་དེ་ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མི་རིག་གོ འདིས་

ནི་འདོད་པ་གྲུབ་པར་བཤད་དོ། །

ཅེས་བཤད་དེ། དེའི་དོན་ནི། ངས་ཀང་དབང་ཤེས་ཕི་དོན་འཛིན་པར་མི་རིག་

ཅིང་མི་ཤེས་ཅེས་པ་དང༌། ཕི་དོན་གཞལ་བར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་ལ་

ཡུལ་སྔོ་སོགས་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟུར་ན་གནས་པའི་རྒོལ་

བས་སྨྲས་པ་ལ་བདེན་ཁ་བིན་པས་ནི། ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་

ཀི་དོན་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གཏོད་པ་བཀག་པ་དེ་དག་འདིར་ཕི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་

པ་འགོག་པའི་རིག་པར་ཡང་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། གཞུང་དེ་དག་རང་གི་སྐབས་སུ་

ནི་གོང་དུ་ཕི་དོན་རིག་པ་འབྲས་བུར་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྦར་ནས། གཞལ་

བའི་དཔད་པ་རེ་ཤིག་བཏད་སྙོམས་སུ་མཛད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་དང་ཚད་
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མའི་དོགས་པ་དཔད་ཟིན་པའི་སྐབས་འདིར་གཞལ་བ་ལ་དཔད་པ་ཡིན་ནོ། །འདོད་

པ་གྲུབ་པར་བཤད་དོ། ཅེས་པ་ནི། རྣམ་རིག་པ་རང་གི་འདོད་པ་གྲུབ་པར་བཤད་

དོ། ཅེས་པ་དང༌། ངས་ཀང་ཞེས་པ་ཡང་རྣམ་རིག་པ་ངས་ཀང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་

གི། དོན་སྨྲ་བ་ངས་ཀང་ཕི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་པ་དེ་འད་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་ཤེས་རིག་

དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཆད། ལྷས་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་དུ་དངོས་སུ་བཤད་

པ་འདི་དག་ལ་འཆད་ཚུལ་འདི་ལྟར་མཛད་པའི་ཕིར། འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་

པའི་གྲུབ་མཐར་འཆད་པ་ལྷ་ཤག་གི་ལུགས་སུ་འདོད་པ་ནི། གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་

ལོག་པར་རོག་པ་འཚང་བར་བེད་པའོ། །

གཞན་ཡང༌། འབྲས་རོག་འདིར་གཞུང་དང་ལྷའི་འགེལ་པས་དབང་ཤེས་ལ་

ཡུལ་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གཏད་པ་དང་དོན་ཇི་ལྟ་བར་སང་བ་གཞུང་གཙུགས་

ནས་བཀག་བཞིན་དུ་ཡང་དེ་དག་དོན་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་འོང་བའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་

ཡོད། འབྲས་རོག་འདིའི་གཞུང་རྩ་བ་དང་འགེལ་བཤད་ཐམས་ཅད་དུ་ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཡོད་ཅེས་པ་དང༌། ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ་ཞེས་པའི་ཚིག་གང་སོས་ཐམས་ཅད་དུ་

ཡང་སྒ་དང་བཅས་པ་འབའ་ཞིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྨྲོས་ལ། མདོ་སེ་པའི་གཞུང་

གི་སྐབས་གཞན་གང་དུ་ཡང་རྩ་འགེལ་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལྟར་ཡང་སྒ་མི་སོས་པའི་

དོན་གང་ཡིན་པ་སོས་ཤིག འདིར་དེ་ལྟར་ཡང་སྒ་རེ་རེ་ཞིང་སོས་པས་ཀང༌། ཕི་

རོལ་གི་དོན་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་འབྲས་བུ་ནི་རང་རིག་པར་འཐད་ཅེས། རེ་ཤིག་འབྲས་

བུ་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་དོན་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ཡོད་པ་བརག་པ་མཐའ་

གཟུང་དུ་མཛད་པའམ། མདོ་སེ་པ་ཁོད་ཕི་རོལ་དུ་འདོད་པའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་
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བས་པ་ལ་ཡང་ཅེས་འཆད་པའི་ཆེད་དུ་ཡང་སྒ་སོས་པ་གདོན་མི་ཟ་ལ། སྔོན་པོ་ཕི་

རོལ་ཡིན་པ་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ཡིན་པར་བས་ཀང་སྔོན་པོ་གཞལ་བ་ཡིན་པ་

བརག་པ་མཐའ་གཟུང་དུ་བེད་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལྷ་ཤག་གི་བཞེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་

པ་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་འགེལ་པའི་ལུགས་ལ་ནི་དེ་བས་ཀང་

འབྲས་རོག་འདི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཏུ་འཆད་པའི་གནས་མེད་དེ། 

འདི་ལྟར་འབྲས་བུ་ལ་དོགས་པ་གཅོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དབང་ཤེས་ལ་དོན་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་དོན་གི་དབང་གིས་སང་བ་བཀག་ནས་བག་ཆགས་ཀི་

དབང་གིས་སང་བར་ཡང་ཡང་རྒྱས་པར་སྒྲུབས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན། འདིར་

འགའ་ཞིག་ནི་འགའ་ཞིག་གི བག་ཆགས་སད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །དེ་ཕིར་བོ་ནི་

རྣམ་ངེས་ཀི། །ཕི་རོལ་དོན་ལྟོས་མ་ཡིན་ནོ།

 ཞེས་བ་བ་ཡང་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །”ཚད1་

འབྲས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་སང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང༌། ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་བེད་པའི་

ཤེས་པས་དོན་རིག་པར་ཞེན་པའི་ཡུལ་དེ་རང་བཞིན་སེམས་པའི་ཤེས་པས་དཔད་

པ་ན་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན་པར་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། 

གཞལ་བ་ལ་དཔད་པའི་སྐབས་སུ། དབང་མངོན་གི་གཞལ་བ་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བ་

ལ་སྐོན་ཡོད་ཅིང་རང་ལུགས་ལ་མེད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཕི་རོལ་དོན་

རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ལུགས་སུ་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་ལྟ་ག་ལ་

ཡོད། འདི་ནི་གོ་བདེ་བར་དོན་བསྡུས་པ་སྟེ། དོན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བཤད་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟ་

1 མ་ཕི། ༢༠ན༦ན།    ཆད   ཞོལ། ༢༦བ༤ན།    ཚད   * ཚད 
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ཉིད་དུ་ཚིག་དོན་བཤད་པས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཛྙ་ན་ཤིས་འབྲས་རོག་

གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པར་

བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། ཚད་མ་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་འགེལ་པ་འགེལ་

བཤད་སུའི་ལུགས་ལའང་འབྲས་རོག་གསུམ་པ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སུ་བེད་པ་ལ་

ཁད་པར་མེད་དོ་ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་ཀི་སོབ་མའི་ཚོགས་ཀི་དབུས་

སུ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་འདོམས་པར་མཛད་པ་ནི་ཇི་ཙམ་བརགས་ཡང་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་བ་བར་མི་ནུས་པའི་རེས་སུ་བསྟན་པ་བ་ན་མེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

ཉིད་དོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རང་འགེལ་གི་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་མཚམས་སྦར་

ལ། གང་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་འབའ་ཞིག་གཞལ་བར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལ། འབའ་ཞིག་ཅེས་པའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གང་ཡང་འགེལ་བཤད་ན་མེད་

ལ། །རང་འགེལ་རྐང་པའི་འགྱུར་རིང་ནི། དབང་ཕྱུག་སེའི་མཆན་བུ་དཀྱུས་སུ་ཤོར་

བའི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་ལས་བསྒྱུར་བར་སྔ་མ་དག་ལ་གགས་པ་ལྟར་གི་སྐོན་མང་དུ་

ཡོད་བར་མངོན་པས་འགེལ་བཤད་དང་བསྟུན་ནས་ལེགས་པར་དཔད་པའི་རེས་སུ་

འབྲངས་ཏེ་རྩ་བའི་དོན་བཤད་དགོས་སོ་ཞེས་ཀང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་

ཞིང༌། ཆོས་གགས་ཀི་གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་འགེལ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

འཁྲུལ་མེད་ཀི་ཚད་མར་བའོ་ཞེས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གསུང་ངོ་། “།1

བཞི་པ་གཞུང་རྩ་འགེལ་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ནི། ཐོག་མར་རྣམ་ངེས་ཀི་

འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་འགེལ་པ་འཐད་ལྡན་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་

སྟེ། དེ་ཡང་གཞལ་བ་ལ་སྒོས་སུ་དཔོད་པ་རེ་ཤིག་བཞག་ནས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་

1 མ་ཕི། ༢༠བ༦ན།    - །   ཞོལ། ༢༧ན༦ན།    +། 
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དུ་ཆུག་ཀང༌། དོན་གི་དབང་ཤེས་ལ་རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་རིག་

པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་དོགས་པ་དང་པོར་བཅད་དེ། ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་”བའི1་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་བུར་འཐད་དོ་ཞེས་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་

འབྲས་བུ་ལ་དཔད་ཅིང༌། དེའི་ཚེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་ལ་རང་

རིག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་སྔར་རང་

རིག་གི་ཚད་འབྲས་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་སྙམ་

པའི་དོགས་པ་བཅད་ནས་གཟུང་རྣམ་ཚད་མར་བསྟན་པ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཚད་མས་སྔོ་

སོགས་གཞལ་ཅིང་འབྲས་བུ་ལ་རང་རིག་པས་ཚད་འབྲས་ཡུལ་སོ་སོར་འགྱུར་རོ་

སྙམ་པའི་དོགས་པ་ལ། ཚད་མས་གང་གཞལ་བའི་དོན་དེ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་སྔོ་

སོགས་དོན་དུ་ཞེན་ཀང་རང་བཞིན་སེམས་པའི་བོས་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

གྲུབ་པས་སྐོན་མེད་པའི་ལན་འདེབས་ཤིང༌། དོགས་པ་གསུམ་པ་”དེ2་བསལ་བའི་

སྒོ་ནས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སོགས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མས་སྔོ་སོགས་གཞལ་བའི་

ཚེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་

ན། དེའི་འོག་ཏུ་གཞལ་བ་ལ་དགོས་སུ་དཔད་ནས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་

བ་ཡོད་པ་མི་འཐད་པར་སྟོན་པར་མཛད་པས། དོགས་པ་གཅོག་པའི་གཞུང་གི་གོ་

རིམ་ནི་དེ་ལྟར་”ཤེས3་པར་བའོ། །

དེ་ལ་དང་པོར་འབྲས་བུ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་

སྟེ། འཛིན་ཆར་སང་བའི་བདེ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་རང་རིག་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་
1 མ་ཕི། ༢༠བ༧ན།    བའི   ཞོལ། ༢༧བ༢ན།    པའི 

2 མ་ཕི། ༢༡ན༣ན།    ད   ཞོལ། ༢༧བ༥ན།    དེ   * དེ 

3 མ་ཕི། ༢༡ན༥ན།    ཤིས   ཞོལ། ༡༧བ༦ན།    ཤེས   * ཤེས 
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དབང་གིས། མོང་ཚུལ་དེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་རིག་པ་རྣམ་པར་འཇོག་

གི དོན་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དབང་གིས་མི་འཇོག་པ་དེས་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་

བའི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་རང་རིག་པ་ཁོ་ན་འབྲས་བུ་ཡིན་

པར་སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ཀང་རུང་མེད་ཀང་རུང་ཁོད་

”ཕི1་དོན་དུ་འདོད་པའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ཡང༌། རང་རིག་པ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་རང་རིག་པས་མོང་ཚུལ་ལས་མ་འདས་

པར་དོན་གྲུབ་པ་སྟེ་རོགས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཕིར་རང་རིག་པ་དེ་ཉིད་འབྲས་

བུར་རིགས་སོ། །

སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ཚད་མ་དེའི་གཞལ་བར་ཕི་རོལ་གི་དོན་

གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་ཕིར་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་རིག་པ་

ཉིད་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་བུར་མི་

འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། ཁོད་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་འདོད་པའི་སྔོ་སོགས་ཡོད་

ཀང༌། དེས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་

ལས་མ་འདས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོའི་ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཅེས་བ་བ་ནི་གལ་ཏེ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་གཏད་པའི་དབང་གིས་དོན་

རྣམ་པར་འཇོག་པར་འགྱུར་ན། དེའི་ཚེ་སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་ལ་དག་གཉེན་

གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་ཀིས་དུས་གཅིག་ལྟས་པ་ན། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་དུ་སྨྲས་པ་སྐེས་

བུ་གཅིག་པོ་དེའི་གཟུགས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་གཅིག་ཉིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་གི་མི་མཐུན་

པ་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་དུ་གནས་པ་འགལ་བའི་ཕིར། སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་

1 མ་ཕི། ༢༡ན༧ན།    གི   ཞོལ། ༢༨ན༢ན།    ཕི   * ཕི 
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དེ་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་གཉེན་དང་དགའི་མིག་ཤེས་ཀི་

འཁོར་དུ་རིམ་བཞིན་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྐེ་བ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ལྟར་ན་རོགས་

པར་བེད་པ་བདེ་སྡུག་དེ་རྣམས་གཟུང་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་སྐེས་བུའི་གཟུགས་གཅིག་

ཐུན་མོང་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ལ་སང་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མའི་

རང་བཞིན་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་སོ་སོར་ངེས། སང་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་འདི་ལྟར། ངས་ནི་

བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མིག་ཤེས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བཅད་དོ་

ཞེས་གཉེན་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ངེས་ལ། དག་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་

དེ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སང་ཚུལ་འགལ་བའི་མིག་ཤེས་དེ་དག་

གིས་ནི་བདེ་བའི་རྒྱུའམ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུའི་ཡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་ཡོངས་

སུ་བཅད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་དེ་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པའི་རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་

གི་རྣམ་གངས་མི་འད་བ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་བཟུང་བའི་ཡུལ་གི་རང་

བཞིན་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་གི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་དེ་ངེས་པ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་སྔོན་གོམས་པའི་བག་ཆགས་སད་པ་

ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་དེས་ན་དོན་གིས་རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་དབང་

གིས་ཡུལ་ངེས་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེའི་ཕིར་གལ་ཏེ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་

གཏད་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇོག་ན་ནི་དེའི་ཚེ་ཡུལ་སྐེས་བུ་གཅིག་གི་

གཟུགས་དེའི་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་སུ་མེད་པར་རིགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་

པའི་ཕིར་མིག་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀང་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གང་རུང་གི་རང་བཞིན་
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གཅིག་ཁོ་ན་འཛིན་པར་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་ལྟ་བའི་དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དབང་ཤེས་དེ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པར་ཁས་བངས་ནས་དེ་ལ་གཟུང་ཡུལ་གིས་རང་ཇི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་

མ་གཏད་པར་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཤར་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་འབད་ནས་སྒྲུབ་

པའི་མདོ་སེ་པ་དེ་འད་གང་ན་བཞུགས་པ། འདི་དག་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་

བ་ཁེད་ཀིས་སྟོན་ཤིག 

ཐལ་བ་དེས་བཟློག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འཕངས་པའི་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། དེ་

ལྟ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཅེས་པ་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ནོའི་བར་ཡིན་ལ། འགེལ་པས་ཟློས་པ་

འཕངས་པའི་དོན་ཇི་སྐད་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་གཞུང་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ནི། རྣམ་

པ་ནི། ཅེས་པ་ནས། རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་རིགས་མི་འད་བ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཕིར་

རོ། ཅེས་པའི་བར་ཏེ། དེ་དག་གི་ཚིག་དོན་ཤེས་སའོ། །གཞུང་སྔ་ཕི་གཉིས་པོ་དེས་

རིམ་བཞིན་ཐལ་བ་དང་དེས་འཕངས་པའི་ཟློག་པ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀི་དགོངས་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དག་གཉེན་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་སང་བའི་

སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་དེ་རང་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རང་བཞིན་ནི་རང་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བེད་པའི་མིག་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀི་འཁོར་དུ་སྐེས་པ། གོམས་པའི་རེས་སུ་འཇུག་

པའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཡང་དོན་ཇི་ལྟ་བར་ངེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཅེས་པས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབས་ནས་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་

རྒྱུར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་དབང་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡིན་

པར་འདོད་པའི་སངས་རྒྱས་པ་སུ་ཡང་མེད་པས། རང་སེ་གང་གི་ངོར་ཡང་སྒྲུབ་མི་
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དགོས་པའི་ཕིར་དང༌། ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་འདིར་བག་ཆགས་སད་

བེད་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུར་བཤད་ཅིང༌། དེ་ཡང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་སྟེང་གི་བག་

ཆགས་སད་བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་འགེལ་པ་འདི་ཉིད་དུ་མྱུར་བར་འཆད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རང་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུར་འཆད་པ་

ལ་སྦོར་བའི་གནས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་དབང་

ཤེས་འཁོར་བཅས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ཡིན་པས་ལུགས་འདི་མདོ་སེ་པ་ལ་

སྦོར་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་འཕོངས་པའི་འབྲས་རགས་སོ། །རག་མཐོང་བའི་དབང་

ཤེས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་འོན་ཀང༌། དབང་ཤེས་དེ་དག་གིས་མཐོང་བ་དེའི་སྔ་རོལ་དུ་

དག་གཉེན་གཉིས་ཀིས་བལྟ་བར་བ་བའི་ཡུལ་རུང་བ་དེར་སྐེས་བུ་དེའི་གཟུགས་ཀི་

སང་བ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་ནི་དབང་ཤེས་དེ་གཉིས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་སྟེང་ན་ཡོད་པ་

སྔོན་གོམས་པའི་བག་ཆགས་སད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་མིག་

ཤེས་དེ་གཉིས་ཀི་འཁོར་གི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་རིགས་

གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་དོན་དེ་ལ་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གཉེན་གང་གིས་མཐུན་པར་འཛིན་

པ་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་སྔར་ལན་མང་དུ་གོམས་པ་ཅི་འད་བར་འགྱུར་པ་དེའི་

གོམས་པ་དེ་འད་བ་དང་མཐུན་པར་བག་ཆགས་སད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་གི། རང་ཇི་ལྟ་

བའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་

དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་དེ་ནི་གཉེན་གི་མིག་ཤེས་ལ་ཡིད་དུ་

འོང་བ་དང་དགའི་མིག་ཤེས་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སང་བ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་དུ་གཟུང་བ་
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ཡུལ་ཡང་གྲུབ་པར་ངེས་པར་བ་བ་ཡིན་དགོས་ན་ཡང༌། ཡུལ་གཅིག་པོ་དེ་སང་ཚུལ་

གཅིག་པོ་དེ་ལྟར་དུ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པར་ནི་ངེས་པ་ནི་མེད་དེ། བདེ་བ་སིམ་པ་དང་

བདེ་བ་མ་ཡིན་པ་གདུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཤེས་པའི་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་རིགས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡུལ་དེ་ལ་ཡང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་

མོང་བ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་

ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ཁེད་ལ་ཡང་དོན་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་དབང་གིས་དབང་ཤེས་

ལ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་ཅིང༌། ཤེས་པ་ལ་

རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་རང་རིག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རེས་སུ་འབྲངས་ན་དོན་རྣམ་

པར་འཇོག་དགོས་པའི་ཕིར་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་འབྲས་བུར་རིགས་སོ། །

ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་འདི་སྙམ་དུ། འདོད་མི་འདོད་དུ་སང་བ་རོག་པ་ཡིན་

གི་དབང་ཤེས་ཀི་སང་ཚུལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པ་བསུས་ནས་ལན་འདེབས་པ། 

འདོད་བའམ་མི་འདོད་པར་སང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞེས་སོགས་ཏེ། སུན་ཕྱུང་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བའི་བར་གོ་ས་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཅེས་པ་ནས། སྐོན་མེད་

དོའི་བར་གིས། ཕ་རོལ་པོ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པར་འདོད་པའི་དབང་ཤེས་ཀིས་དོན་

ཇི་ལྟར་གནས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་འགོག་པ་ཡིན་པས་དེ་འདའི་དབང་ཤེས་དཔེར་

བའི་ཕ་རོལ་པོས་ཀང་ལོག་ཤེས་སུ་གྲུབ་པ་དཔེར་བས་པ་དོན་མེད་པར་གསུངས་

པ་འདིས་ཀང་ལུགས་འདི་མདོ་སེ་པ་ལ་འཆད་པ་དངོས་སུ་བཀག་སྟེ། མདོ་སེ་པ་

ལྟར་ན་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བས་ཇི་ལྟར་རིག་པ་བཞིན་དུ་དོན་དེ་དངོས་ལ་རྣམ་
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པར་འཇོག་ནུས་པ་ཉིད་ཁས་ལེན་གི། མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་

མཐའི་རྩ་བ་དགག་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་སེམས་ཡོད་སུ་ཡང་རང་

དབང་དང་བཅས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །རེ་ཤིག་སྔར་ཡིད་དུ་

འོང་བར་སང་བ་ཡང་ཕིས་ཡིད་དུ་འོང་བར་མཚམས་སྦོར་བ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་

གི་རྒྱུ་བེད་པའི་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་སང་ཚུལ་རིགས་མི་འད་བ་འདི་

ནི་སང་བ་པོ་གང་ཟག་སྔ་ཕི་རྒྱུད་ཅིག་གི་ཡུལ་ལ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ལ་ཡང་ཅེས་པ་ནས། ངོ་བོ་ཁོ་ནའོ་ཅེས་པའི་བར་ནི། དོན་གིས་དབང་

ཤེས་ལ་རང་གི་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་འཇོག་ན་གང་ཟག་ཅིག་གི་དབང་ཤེས་འཁོར་དུ་བདེ་

བ་སྐེ་བའི་རྒྱུ་བེད་པ་ལྟར་དེ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་དབང་ཤེས་ཅན་གི་གང་ཟག་

ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བའི་རྒྱུ་བེད་པར་མཚུངས་དགོས་པ་སོགས་ཀི་རིགས་པ་སྟེ་

གོ་སའོ། །དེ་དག་གིས་འབྲས་བུ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའི་གཞུང་རྩ་བའི་ཚིག་དོན་

བཤད་ཟིན་ནས། ད་ནི་དེ་དག་གི་མཐའ་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་འགེལ་པ་ཉིད་ཀིས་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་དོན་སྨྲ་གཞན་དག་ནི། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་དང་

སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་དག་འགལ་བའི་ཕིར། དོན་གཅིག་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་

པ་གཉི་གའི་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ། སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་ཀི་

ཁ་དོག་སྔོ་བསངས་ལྟ་བུ་དོན་ཅིག་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་གཉི་ག་ཡིན་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། འདོད་མི་འདོད་དེ་དག་འགལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་སྐེས་བུ་

ཅིག་གིས་གཟུགས་ཀི་ཁ་དོག་སྔོ་བསངས་ལྟ་བུའི་དོན་ཅིག་ལ་ཡང་དེའི་རས་སུ་

གྱུར་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆ་ཡང་ཡོད་དེའི་རེས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་
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ཆ་ཡང་ཡོད་པ་མི་འགལ་བས། དེ་ལ་རོགས་པར་བེད་པ་དག་གཉེན་མང་པོ་རྣམས་

ཀི་མིག་གིས་དུས་ཅིག་ཏུ་ལྟས་པ་ན། གཉེན་པ་གཟུགས་དེ་ཉིད་འདོད་པ་སྟེ་ཡིད་དུ་

འོང་བའི་ཆ་དེས་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་སང་བའི་ཤེས་པ་དང༌། ལ་སོགས་པ་དག་ལ་

གཟུགས་དེ་ཉིད་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཆ་དེས་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་སང་བའི་ཤེས་པ་

ཅིག་ཅར་སྐེ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་མོང་བ་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་དོན་ཡང་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནི་དེ་ལྟར་མི་རིགས་ཏེ། གང་གི་ཕིར་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རས་

ཉིད་སིམ་པར་མོང་བའི་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་སིམ་པ་མ་ཡིན་པར་མོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་

བའི་རྒྱུར་སང་ནས་རིག་གི ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སང་བ་དེ་དག་

གཟུང་བའི་རྣམ་པ་སྟེ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཀི་རས་སུ་རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་གཉེན་གི་མིག་ཤེས་དེ་ལ་ཡང་གཟུགས་དེ་ཉིད་དགའ་བ་བསྐེད་པའི་

རང་བཞིན་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སང་བ་དང༌། དགའི་མིག་ཤེས་དེ་ལ་ཡང་ཡོངས་སུ་

གདུང་བ་བསྐེད་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སང་བར་ནང་དུ་ཉམས་སུ་མོང་

བ་ཉིད་དུ་མཐོང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་གཟུགས་གཅིག་པོ་དེ་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་དུས་གཅིག་

ཏུ་སང་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སོ་སོར་སང་བའི་བདག་ཉིད་འདི་འཇོག་པར་བེད་པ་གཞན་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པར་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་དེའི་

གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀི་རས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆ་དང་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་

པའི་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཆ་ཡོད་ན། གཟུགས་དེས་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཡིད་

དུ་འོང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆ་དེའི་
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རྣམ་པ་ཡང་གཏད་དགོས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ཀི་

རྣམ་པ་གཏད་པའི་ཚེ་དེ་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཡང་གཏད་དགོས་

པས། དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་གང་རུང་རེ་རེ་ཡང་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གཉི་

གའི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོང་དུ་

བཤད་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་མདོ་སེ་པ་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གལ་ཏེ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་

ནང་དུ་སིམ་པ་དང་གདུང་བར་མོང་བའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་འགྱུར་པ་ནི་ཕི་རོལ་

གིས་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀང་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་གཏོགས་པའི་རང་བཞིན་

ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སང་བ་དེ་ཉིད་ཕི་རོལ་གིས་བས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བར་འཇོག་པ་འདི་ལ་ཚད་མ་ནི་ནང་

དུ་སིམ་གདུང་གི་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཇོག་

དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་སྔོ་སོགས་རང་གི་ཉེར་ལེན་

རིགས་འད་སྔ་མ་ལས་བདེ་བའི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་འོང་བར་སྐེས་པའམ་སྡུག་བསྔལ་བའི་

རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སྐེས་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་

ཀི། འོན་ཀང་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ལས་ནང་དུ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ཉིད་དུ་སང་བ་གཟུང་

བའི་རྣམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་འཛིན་པ་པོར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་གང་གིས་ཉམས་

སུ་མོང་བར་བེད་པའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཞི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་

པའི་མཐར་གཏུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རས་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་བདེ་བ་

སྟེ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་སྟེ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་མཐོང་ངོ༌། །འདི་ཡང་རྣམ་
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རིག་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ལེའུའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་འདི་

ཉིད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཅི་ལྟར་སོབ་དཔོན་གིས་དབང་ཤེས་འཁོར་

གི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་དོན་ཕི་རོལ་གིས་བས་པ་མ་ཡིན་པར་དགོངས་ནས་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ཀང་ཞེས་སོགས་གཞུང་སྔ་མ་དེ་དག་བཤད་པ་ཡིན་པར་ཤེས་

པར་བ་བ་དང༌། ཅི་ལྟར་སིམ་གདུང་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་ནང་དུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་

བཞིན་དུ། འདོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འདོད་པ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་སང་བ་ནི་

འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཤེས་པའི་རས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་གི། བཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཕི་

རོལ་གི་ཡུལ་གི་རས་སུ་གཏོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །

འབྲས་རོག་གསུམ་པ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་པ་སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གི་བཞེད་པ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི་འགེལ་པ་འདི་དག་མ་ཀགས་པ་

དང་མཚུངས་པ་འགྱུར་མོད། ཤེས་རབ་ཀིས་གོགས་ཀིས་རིང་ནས་བོར་བ་དག་

གི་སྦི་རོལ་སྨྲ་བ་ལ་མི་སྲིད་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདོད་པ་དང་

མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཞེས་བཤད་པའི་སྐབས་འདིར་འདོད་པར་

བ་བའི་ཡུལ་ལ་སྲེད་པ་ཉིད་འདོད་པར་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་འདོད་པ་

ནི་རྣམ་པར་རོག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། འདིར་དབང་པོའི་ཤེས་པར་

གཏོགས་པའི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་གཟུང་དོན་གི་ཕི་རོལ་གིས་བས་པ་ཡིན་

ནམ་མ་ཡིན་ཞེས་སེམས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཅི་ལྟར་སྲོག་ཆགས་ཀི་

བེ་བྲག་རྣམས་ཀི་དབང་པོ་ཉིད་ཀི་བདེ་བ་དང་མི་བདེ་བ་སྐེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་

བ་གསུངས་མ་ཐག་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་སྐབས་འདིར་སིམ་པར་ཉམས་སུ་མོང་བ་
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ཞེས་སྨྲས་པ་ཡང་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་གཏོགས་པའི་བདེ་བར་འགྱུར་བ་

ཉིད་ཡིན་གི་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པའི་སྲེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདི་དག་

ཏུ་ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གོ་ལུང་པས་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་

པ་བཀོད་ནས་འགོག་པར་བེད་པ་ན་འདི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། འདི་ལ་ཊིཀ་ལས་འདོད་པ་དང་

མི་འདོད་པ་ནི་རྣམ་རོག་ཡིན་པས་དབང་པོའི་བོ་དོན་ཇི་ལྟ་བའི་སང་བ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་ངོ༌། ཞེས་བ་བས་འགོག་པར་འདུས་སོ་ཞེས་སུན་འབིན་པ་

ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་ཉིད་རྣམ་རོག་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་དེའི་

ཡུལ་དུའང་བ་བ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ནི་དབང་པོའི་བོ་ཉིད་ཀི་གཟུང་བར་གྲུབ་

པ་མོང་བ་ཉིད་ལ་སང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འགའ་ཡང་དབང་པོའི་ཡུལ་དུ་

བརག་པར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཚུལ་དེ་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། འཐད་ལྡན་གི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་དེ་

འད་བའི་ཚིག་དོན་གང་ཡང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པས་གཞན་འདོད་བརོད་པ་ལ་ཁས་

ལེན་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ལ་དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་

ཤེས་ཀི་བལྟས་པའི་ཚེ་ཡུལ་གཟུགས་དེ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པར་གནས་པ་དབང་

པོའི་བོ་ཉིད་ཀིས་གཟུང་བར་གྲུབ་པས་མོང་བ་ཉིད་ལ་སང་བར་སྨྲ་བ་ནི། མོང་བ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དོན་དམ་པར་འཇོག་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མོང་བ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་

མ་ཡིན་པར་གཞུང་དུ་དངོས་སུ་བཤད་པ་ལས་བཟློག་སྟེ་སྨྲ་བའི་ཕིར་དང༌། དབང་

ཤེས་དེ་གཉིས་ཀ་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་དང་གཟུགས་གཅིག་པོ་དེ་སྡུག་མི་སྡུག་

གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་
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འགེལ་པ་མཛད་པས་ཁས་མ་བངས་པ་འབའ་ཞིག་ཕོགས་སྔ་མར་བཀོད་ནས་ཐལ་

བ་ལྟར་སང་འཕེན་པ་དག་ནི་རང་ཉིད་གཞན་ལུགས་འགོག་པ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་ཞིག་

གསལ་བར་བེད་པ་སྟེ། འདིར་ནི་ཚིག་མངས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་དགག་སྒྲུབ་མ་

བྲིས་སོ། །

གང་གི་ཕིར་དངོས་པོ་དེ་མི་མཐུན་པ་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་མེད་ཀང༌། བོ་ལ་

སང་ཚུལ་དེ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་མོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གི་སང་བ་

ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་

རང་བཞིན་ནི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་བོའི་སང་བ་དེ་དོན་ཇི་

ལྟ་བ་དང་འད་བ་ཡིན་ན་ནི་སང་ཚུལ་ལྟར་དུ་བཟུང་བའི་རྣམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་

པའི་ཡུལ་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པས། གལ་

ཏེ་ཡུལ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་མི་མཐུན་པ་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཡང་དབང་

ཤེས་ཀི་སང་བ་རིགས་མི་འད་བ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ན་ནི། དབང་ཤེས་ལ་སང་ཚུལ་

གི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་སོགས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་

མོང་བ་ལ་རག་ལས་ཀི། ཡུལ་དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་

པ་ནི་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བ་སྔར་བཤད་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །གལ་ཏེ་དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་ཡིད་

དུ་འོང་མི་འོང་དུ་སང་བ་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་ལ་མི་ལྟོས་ན་སྐེས་བུ་ཅིག་གི་གཟུགས་

དེ་ཡུལ་རུང་བ་ན་ཉེ་བར་མི་གནས་པའི་གཞིར་ཡང་མིག་ཤེས་དེ་གཉིས་ལ་དེ་འད་

བའི་སང་བ་འཆར་བ་སྲིད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འདི་སྐད་དུ་དེའི་ཚེ་གཟུགས་
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དེ་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པའི་རྣམ་པར་སང་བས་བསྡུས་པའི་མིག་ཤེས་གཉིས་པོ་དེ་

དང་དེའི་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་དེ་དག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་

པར་སང་བ་ནི་ཤེས་པ་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྐེས་བུའི་གཟུགས་ཀི་དངོས་

པོ་དང་འད་བ་མ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང༌། ཡུལ་རུང་བ་དེར་ཉེ་བར་གནས་པའི་སྐེས་བུའི་

གཟུགས་ཀི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ནི་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། དེའི་ཕིར་སྐོན་མེད་དོ། །

རྒྱུའི་དངོས་པོ་གཅིག་ལས་ནི་གང་བ་དང་ཚ་བ་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་

རང་བཞིན་གི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་

དེ་ལྟར་ནི་མི་རིགས་སྟེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་གཅིག་ལ་ནི་དེ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཉིད་དུ་

བས་པ་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་རིགས་ཐ་དད་པ་འགལ་བ་ཡིན་གི། ལྷན་

ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབྲས་བུ་རིགས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་བེད་པ་ནི་འགལ་

བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་ནང་གི་ནི། །ཡོད་ཀང་

སྡུག་བསྔལ་ལས་སོགས་འབྱུང༌། ཞེས་བཤད་དོ”། །1འོ་ན་དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་

མིག་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་སྐེས་པའི་བདེ་སྡུག་དེ་དག་སོ་སོའི་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཉེར་ལེན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་འགེལ་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་

འདིས་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་

རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དེ་དང་དེའི་རས་སུ་གྱུར་པ། སྔོན་སྐེ་བ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་

གོམས་པའམ་”ལ2་སོགས་པ་ཚེ་འདིར་གོམས་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཉེར་

ལེན་གི་”རྒྱུར3་ཡོད་པ་ཅན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །རང་རང་གི་ཉེར་ལེན་དེ་ལས་ཀང་
1 མ་ཕི། ༢༦ན༣ན།   ཞོལ། ༣༦བ༡ན།    ་   * ། ། 

2 
3 མ་ཕི། ༢༦ན༤ན།    རྒྱུར   ཞོལ། ༣༤བ༢ན།    རྒྱུ 
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བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སྐེ་བ་ནི་རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་གི་སྟེང་

ན་ཡོད་པ་སྔོན་གོམས་པ་ལ་སོགས་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་སད་པར་བེད་

པའི་རྐེན་སྐེས་བུ་གཅིག་པོ་དེའི་གཟུགས་ཡུལ་རུང་བ་དེ་ཉིད་ན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལ་

ལྟོས་པ་ཅན་གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དག་གཉེན་སོ་སོའི་རྒྱུད་ལས་སྐེ་བ་ན། འབྲས་

བུ་རིགས་མི་མཐུན་པ་བདེ་སྡུག་གཉིས་ཀང་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་ཅིག་ལ་ལྟོས་པ་མི་

འགལ་ལོ། །

དེ་ཡང་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཚོགས་པའི་

སྐེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ལྟ་བུ་ནི་བག་ཆགས་སད་བེད་ཀི་རྐེན་ཡིན་ཀང་འབྲས་

བུ་ཤེས་པ་གཉིས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ། དབང་ཤེས་འཁོར་བཅས་ཀི་རང་རང་

གི་གཟུང་ཡུལ་ནི་རང་རང་དང་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་གི། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་

སྟེང་གི་བག་ཆགས་སད་བེད་ཀི་རྐེན་མ་ཡིན་ནོ། །འགེལ་པའི་འཆད་ཚུལ་འདི་ལྟ་

བུ་དག་ཀང་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་མཚུངས་པ་

དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་ངེས་པར་མི་སྨྲ་ནའོ། ཞེས་པ་ཡང་རྣམ་རིག་པའི་གཞུང་དུ་ཅིའི་

ཕིར་སྨྲ། གྲུབ་པའི་མཐའ་སོ་སོའི་བརའི་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པ་གསལ་

བར་མ་བེད་ཅིག དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་པའི་སྐབས་དེ་དག་ཕལ་ཆེ་བར་ཡུལ་སྔོ་

སོགས་གཟུང་རྣམ་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་སོགས་ལ་འཛིན་རྣམ་གི་ཐ་སྙད་མཛད་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །དབང་ཤེས་འཁོར་དུ་བདེ་

སྡུག་སྐེ་བ་གོམས་པའི་རེས་སུ་བེད་ཀི་ཡུལ་གི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་སྟོན་པ་

འདི་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཅེས་པའི་བར་ཏེ་གོ་སྨྲའོ། །དེའི་ཕིར་ཅེས་
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པ་ནས། དོན་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཅེས་པའི་བར་ནི་འཇུག་བསྡུ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

སྔར་བཤད་པ་དག་གོ་ཤེས་སའོ། །

དེ་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་གི་དོན་ཀང་ཞེས་པ་ནས་འདི་ཡར་བཅད་དུ་བཤད་

པའི་རིགས་པ་དེ་དག་གིས་དགག་བའི་གཙོ་བོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འགོག་པ་ཡིན་སྙམ་པ་

ལ། གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་གཞལ་བར་གྱུར་པའི་སྔོ་སོགས་ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཡིན་པ་ལ་དངོས་སུ་གཙོ་བོ་གནོད་པ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་གཞལ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་རེ་ཤིག་

གནོད་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་བཞག་ནས། ཁོད་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་སྔོ་སོགས་

གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ན་ཡང༌། ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་

བུར་མི་འཐད་ཀི་རང་རིག་པ་འབྲས་བུར་རིགས་སོ་ཞེས། ཐོག་མར་འབྲས་བུ་གཙོ་

བོར་དཔད་པ་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་སོབ་དཔོན་གིས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ཀང་ཞེས་པ་ནས། དེའི་

ཕིར་དོན་རོགས་པ་ནི་རང་རིག་པ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡར་བཅད་ཀི་

སྐབས་འདིར་བསྟན་པའི་འཐད་པ་སྟེ་རིག་པ་འདིས་གཞལ་བའི་ལྡོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་

དཔད་ནས་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ཡོད་པ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ཏེ། 

བཟློག་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་གྱུར་བའི་གཞལ་བ་

ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རུང༌། ཐོག་མར་རེ་ཤིག་དེ་ཉིད་སྒོས་སུ་དཔོད་པ་བཞག་ནས། 

མདོ་སེ་པས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་

རང་རིག་པ་ཉིད་འབྲས་བུར་རིགས་ཀི་ཕི་དོན་རིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྲས་བུ་
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ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ཏེ་དཔད་པའི་ཕིར་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པ་འདི་

དག་ནི། རྣམ་རིག་པའི་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་བ་མ་

ཡིན་པ་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་སོབ་དཔོན་གིས་འབྲས་རོག་གི་སྐབས་འདིར་ད་ལྟ་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་དངོས་སུ་བསྟན་དུ་མི་རུང་བའི་གདུལ་བའི་དོན་དུ་དགོས་པའི་དབང་གིས་རེ་

ཤིག་གཞན་ངོར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་བངས་པའི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་

བས་པ་དང༌། རྣམ་རིག་པ་རང་ལུགས་ཀི་རང་རིག་དང་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་གི་

ཚད་འབྲས་ཏེ། འབྲས་རོག་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་འདི་ལྟར། རང་ཡུལ་ཕི་རོལ་

དོན་དུ་སང་བའི་ཚུར་མཐོང་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་རྣམས་ཀི་འབྲས་རོག་

གི་ཚུལ་ལ། དོན་དུ་སང་བའི་སྔོ་སོགས་ནི་གཞལ་བ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་སང་བའི་

སྒོ་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། གཟུང་ཡུལ་ཕི་རོལ་

དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རིག་པའི་ཚད་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ལ། དེ་ཉིད་ནི་འབྲས་རོག་དང་པོའི་གཞུང་གིས་བསྟན་པའི་ཚད་འབྲས་ཏེ་མདོ་སེ་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སོ། །འདི་ལ་ཡང་ཕི་རོལ་དོན་གི་ལྡོག་པ་གཞལ་

བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཕི་རོལ་དོན་གི་ལྡོག་པ་ལ་ཚུར་

མཐོང་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ན་དེའི་ལུགས་

ལ་ཕི་དོན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཞིག་འབད་ནས་སྨྲས་པ་

ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་ལ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་

ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རིག་པ་ལ་སྔོན་པོ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པ་རིག་
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མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་འབྲས་རོག་དང་པོར་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བར་

འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། ཕི་རོལ་དོན་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སྨྲས་ནས། མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་གཟུང་རྣམ་

གཞལ་བར་སྨྲ་བ་དང༌། རྣམ་རིག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་

ལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་བཞིན་དུ་སང་བའི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བར་སྨྲ་བ་ནི་འགལ་

ཏེ། དེ་དག་ཀང་དེ་དང་དེའི་ལུགས་ལ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་རང་རིག་དང་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་གི་འབྲས་རོག་གཉིས་

ལས། 

དང་པོ་ནི། ཤེས་པ་བདག་ཉིད་གཞལ་བ། དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་ནི་ཚད་མ། བདག་ཉིད་རིག་པའི་ཚད་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་འབྲས་

རོག་གཉིས་པའི་གཞུང་གིས་གཙོ་བོར་བསྟན་པ་སྟེ། ཚད་འབྲས་འཇོག་ཚུལ་འདི་

ཙམ་ཞིག་མདོ་སེ་པ་ཡང་ཁས་ལེན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་འབྲས་རོག་གཉིས་པའི་སྐབས་

དེར་གཞལ་བ་བཞག་པའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་དཔོད་པ་ན། 

ཕི་རོལ་དོན་གིས་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལས་སྐེས་འད་

བ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཤར་བའི་རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པའི་

ཕིར་ཁད་པར་འདི་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་རྣམ་རིག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སུ་

བཞག་པ་ཡིན་ལ། དབང་ཤེས་ལ་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་གིས་རང་ཇི་ལྟ་

བའི་རྣམ་པ་འཇོག་པ་རྒྱས་པར་བཀག་ནས་བག་ཆགས་སད་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་
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གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་འགེལ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱས་པར་

”བསྒྲུབས་པ་སྔར1་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། འདི་དག་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་

དུ་རུང་ན་འབྲས་རོག་གཉིས་པ་ཡང་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་དུ་མི་རུང་བ་ཅི་

ཞིག་ཡིན་པ་སྨྲོས་ཤིག གལ་ཏེ་དེར་ནི་དོན་རིག་གང་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕི་

རོལ་གི་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་དངོས་སུ་བཀག་པའི་ཕིར་མི་མཚུངས་སོ་ཞེ་

ན། 

གསུམ་པ་འདིར་ཡང་ཕི་དོན་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་སྔོ་སོགས་

གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ཡང་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་གཞུང་བཙུགས་ནས་

བསྒྲུབས་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་གཉིས་པ་དེར་ནི། རྡུལ་ཕན་དེ་དག་

གང་གིས་ན། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕི་དོན་གི་ལྡོག་པ་ནས་བཀག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

བདེན་དེ་འད་ངས་ཀང་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་པའི་གསུམ་པའི་གཞུང་དེས་ཀང་ཕི་དོན་གི་

ལྡོག་པ་ནས་དངོས་སུ་ཇི་ལྟར་མ་བཀག་པ་སྨྲོས་ཤིག གལ་ཏེ་གསུམ་པར། ཕི་རོལ་

དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། ཅེས་པ་དང༌། དེ་ཕིར་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང༌། ཅེས་སོགས་

ཀིས་ཕི་དོན་ཡོད་པ་ལ་སྐོན་མེད་པར་ཁས་བངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འོ་ན་གཉིས་

པར་ཡང༌། གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་མོང་འགྱུར་ན། ཉེས་པ་ཅི་ཡོད། ཅེས་དིས་པའི་ལན་དུ། 

ཅི་ཡང་མེད། ཅེས་སྨྲས་པས་ཀང་ཚུལ་དེ་ཁས་བངས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་”ཏུ2་མཚུངས་

སོ། །དེ་བཞིན་དུ། རང་རིག་ཡིན་ཡང་དོན་རིག་འདོད། ཅེས་སོགས་དང༌། རང་གི་

ངོ་བོ་མོང་གྱུར་ཀང༌། །སྔོ་སོགས་མོང་བར་སང་བ་ཡིན། ཞེས་སོགས་ཀང་རྣམ་རིག་

1 མ་ཕི། ༢༧བ༦ན།   ཞོལ། ༣༦བ༥ན།    སྒྲུབས   * བསྒྲུབས 

2 མ་ཕི། ༢༨ན༤ན།   ཞོལ། ༣༧ན༥ན།    དུ   * ཏུ 
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པའི་ལུགས་ལ་སྦར་དུ་རུང་མི་རུང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པ་སོགས་ཞིབ་པར་

སྔར་བཤད་རྣམས་ཀིས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །དཀྱུས་མ་ཉིད་བཤད་པར་བ་སྟེ། 

ཡང་ཅེས་པ་ནི་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སང་བའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་འབྲས་

མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སྔར་བརོད་པ་དེ་ལས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་ཕི་རོལ་དོན་

དུ་སང་བའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཞན་

སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་གི། ཕི་དོན་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བངས་པའི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་

གཞག་གཉིས་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བའི་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་

འབྲས་བ་ཚུལ་ལ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལས་གཞན་རྣམ་རིག་

པའི་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་གིས་འབྲས་བུར་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཉིས་པ་འདི་ལྟ་

སྟེ། དོན་དུ་སང་བའི་སྔོན་པོ་ནི་གཞལ་བ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་སང་བའི་སྒོ་ནས་དེ་

ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ནི་ཚད་མ། རང་གི་བདག་ཉིད་གྱུར་པའི་

གཟུང་ཡུལ་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རིག་པ་སྟེ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་

ལྟ་བུའོ། །འབྲས་རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་གིས་བསྟན་པའི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ནི་འདིར་ཡིན་ལ། མདོ་སེམས་གཉི་ག་ཡང་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་གི་

ཚད་འབྲས་ལ་ཕི་རོལ་དོན་གི་ལྡོག་པ་གཞལ་བར་མི་འཇོག་པར་ཕི་རོལ་དོན་སང་

བའི་ཡུལ་སྔོ་སོགས་གཞལ་བར་འཇོག་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། ཡུལ་དེ་ཉིད་རང་

གང་ལ་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མོང་

མིན་པའི་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཕི་དོན་རིག་པ་འབྲས་བུར་མི་
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འཐད་པར་རང་གི་བདག་ཉིད་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འབྲས་བུར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་

ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེའི་ཕིར་འདི་ནི་འབྲས་བུ་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་

པའི་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། རིགས་པ་དེ་དག་གིས་གཙོ་བོར་རང་རིག་

འབྲས་བུ་ཡིན་པར་དངོས་སུ་སྒྲུབས་ནས་འབྲས་བུ་ལ་དཔད་ཀི། ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་

གྱུར་པའི་ཡུལ་གཞལ་བ་ཡིན་པ་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་བཟློག་པ་

མ་ཡིན་ཀང༌། རིགས་པ་དེ་དག་གིས་སྟོབས་ཀིས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་

བ་ཡོད་པ་ཡང་དོན་གིས་ཁེགས་པར། དེ་དང་འདའམ་གཞན་འདའང་རུང་། ཞེས་

སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་ཀིས་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐོག་མར་འབྲས་བུ་ལ་

དཔད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །    ། །

ད་ནི་དེ་ལྟར་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་ན། །སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་ཡང་

འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོགས་པ་བསལ་བར་བཞེད་ནས་ཐོག་མར་

དོགས་པ་བཀོད་པ་ནི་གང་གི་ཕིར་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་ལན་བཤད་པ། རང་གི་

བདག་ཉིད་ཀི་ཡུལ་རིག་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དོན་སྔོ་སོགས་རོགས་པ་འདིའི་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྟེ་ཚད་མ་ནི་ཚད་མ་འདིའི་ཡུལ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་སྟེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་བུ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཡུལ་ཉིད་ལ་ཟེར་བ་

འགེལ་པ་འདིའི་ལུགས་ཡིན་པར་འདོད་པ་བཀག་གོ འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་སོགས་

ནི། སྔར་འཛིན་རྣམ་གིས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་མོང་བ་བཞིན་ཡུལ་འཇོག་པར་

ཁས་བངས་པས། དེ་ལྟ་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འདོད་རིགས་སོ་ཞེས་པའི་དོགས་པ་

བཀོད་པའོ། །
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དེའི་ལན་ནི། བདེན་ཏེ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་དེ་ཉམས་སུ་

མོང་བའི་འཛིན་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་མོང་བར་གྱུར་པའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་

འཇོག་ན་ནི་དེའི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །ཡང་གང་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་

དུ་སང་བའི་སྔོ་སོགས་ཡུལ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བའི་སྔོ་སོགས་

ཁོང་དུ་ཆུད་པ་སྟེ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་རྣམ་འཇོག་གི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། ཅེས་སྔོན་པོའི་

རྣམ་པ་ཚད་མར་བསྟན་པ་འདིས་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་སྔོན་པོ་ཉིད་ལ་ཟེར་བ་འགེལ་པ་

འདིའི་ལུགས་སུ་འདོད་པ་བཀག་གོ དོན་འདི་ཉིད་བཤད་པའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གིས་

གསུངས་པ་ནི། བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་འདོད་མི་འདོད་

སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས་མ་འདས་

པར་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འདི་ལ་ཡུལ་གི་སང་བ་གསལ་བའི་

ཕིར་རོ། །གཞུང་འདིས་ནི་དོན་འདི་སྐད་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ལ་

ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་སང་ན་ནི་དེའི་ཚེ་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མོང་

བ་དབང་ཤེས་འདི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྔོན་པོའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བརགས་ཤིང་ཐ་སྙད་

བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ལ་ཡང་

སྦར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཞེས་སོགས་ནི་ཚད་མ་ལ་དོགས་པ་བསལ་བའམ་དོན་བསྡུ་བ་

སྟེ་ཤེས་སའོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཚད་འབྲས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བའི་དོགས་པ་བསལ་

བར་བཞེད་ནས། ཐོག་མར་དོགས་པ་དགོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་འོ་ན་ཕི་རོལ་དུ་སང་བའི་

སྔོ་སོགས་ལ་རང་རིག་པ་ཉིད་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་འོ་ན་ཇི་ལྟར་གཟུང་རྣམ་ཚད་མས་
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རྣམ་པར་བཞག་པར་བ་བ་དོན་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་བརོད་ཅེ་ན། ལན་བཤད་

པ་རང་གི་བདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན་ཡང་དབང་ཤེས་དེས་དངས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྟེ་

རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཀི་ཞེན་པ་ལས་དབང་ཤེས་འདི་ནི་དོན་རིག་པ་ཡིན་པར་ངེས་ཀི་

རང་གི་བདག་ཉིད་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་པར་མ་ངེས་པས་དེའི་ཕིར་འདི་ལ་

དོན་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ལྟའོ། །

དེ་ཡང་ཚུར་མཐོང་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་རྣམས་ནི་ཐ་སྙད་དཔོད་བེད་

ཀི་ཚད་མ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་རང་གི་གཞལ་བ་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་དངོས་ཤུགས་གང་

གི་སྒོ་ནས་ཀང་ཚད་མར་སོང་བ་མི་སྲིད་པས། དེ་དག་གིས་གཞལ་བ་གང་རོགས་

པར་འཇོག་པ་ནི་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་ཡུལ་གང་

རོགས་པར་ཐ་སྙད་བེད་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་བཞག་དགོས་ཤིང༌། ཐ་སྙད་

དཔོད་པ་དང་དོན་དམ་དཔོད་པའི་ཚད་མ་གང་ཡིན་ཡང་། ཚད་མ་དེས་གང་གཞལ་

བའི་དོན་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ཚད་

མ་དེས་ཀང་རོགས་པར་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་འདིར་ཡང་འབྲས་བུར་

གྱུར་པའི་ཚད་མས་གཞལ་བ་གང་རིག་པ་ནི་རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ལྷག་

པར་ཞེན་པ་དེ་ལྟར་འབྲས་བུར་བརོད་པ་ཡིན་ལ། རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཀིས་ཀང་རང་

འདེན་བེད་ཀི་དབང་ཤེས་དེ་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དང་འབྲེལ་བར་ཡང་ཞེན་པ་

ཡིན་གི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་རིག་པར་མ་ངེས་པ་དེའི་ཕིར་དོན་རིག་པ་ཉིད་

འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདི་དག་ཏུ་དོན་རིག་ཅེས་པ་ནི་སྔོ་སོགས་ཀི་གཞལ་བ་

རིག་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གི། དོན་ཅེས་པ་ཐམས་ཅད་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་གཟུང་
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བར་མི་བ་སྟེ། རྒྱལ་དབང་བོས། དོན་གི་སྒ་འདི་ཡང་གཞལ་བ་བརོད་པར་བེད་

པའོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཚད་མས་གང་རིག་པའི་གཞལ་

བ་སྔོན་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་འཇལ་བ་ལ་ཚད་མ་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པར་

རིགས་ཀི་འཛིན་རྣམ་ཡིན་པར་མི་འཐད་པ་འོ་ན་ད་ནི་ཇི་ལྟར་རང་རིག་འབྲས་བུ་

ཡིན་ཏེ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལ་རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་ཚད་མས་སྔོན་པོ་བཅད་ནས་འབྲས་

བུ་ལ་རང་རིག་པའི་ཕིར་སྟ་རེས་གཅོད་པའི་བ་བ་ཤ་ལ་ཞུགས་ནས་འབྲས་བུ་ལ་དེ་

འཆད་པ་ལྟར་ཆད་འབྲས་ཡུལ་སོ་སོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་བཤད་པ། སྔོ་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཚད་མས་གཞལ་བའི་སྔོན་པོ་དེའི་དོན་གནས་པ་སྟེ་དོན་གི་གནས་ཚོད་

སེམས་པའི་ཚེ་ཚད་མ་དེའི་ཡུལ་གི་གནས་ཚོད་རྣམ་པར་བཞག་པ་གང་ཡིན་པ་

ནི་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། དོན་སྔོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་གང་དུ་རྣམ་

པར་གནས་པ་ནི་མོང་བའི་རང་བཞིན་སྟེ་ཤེས་པའི་རས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་

ལྟར་ཅི་ལྟར་གཟུང་བའི་ཡུལ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དཀར་པོ་དང་དཀར་པོ་མ་ཡིན་པ་

ལ་སོགས་པ་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་

པ་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ཅི་འད་བ་མོང་བེད་

ཀིས་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དེ་ལྟར་སྔོན་པོའམ་སྔོན་པོ་མིན་པའི་གཟུགས་བདེ་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྒྱུར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་རྣམ་པར་འཇོག་ཅིང་རིག་པ་དེའི་ཕིར་དོན་

སྔོན་པོ་སོགས་དབང་ཤེས་ཀིས་རིག་པ་ནི་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

ཡུལ་རིག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་གནས་ཚོད་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་
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གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་ཤེས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དང་མཐུན་

པར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་འབྲས་བུའི་དབང་གིས་དོན་སྔོན་པོ་སོགས་རིག་པ་འབྲས་

བུར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཏེ་གང་གི་ཕིར་ཡུལ་སྔོན་པོ་ཉིད་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཚད་

མའི་གང་ལ་སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་གཅོད་པའི་ལས་སུ་བ་བ་ཡིན་པ་དང༌། ཚད་མས་

གང་ལ་འཇལ་བའི་བ་བ་ཞུགས་པའི་སྔོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལ་རིག་པའམ་དངོས་

སུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཡུལ་ཐ་

དད་པ་”ཡང1་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་རིག་པའི་རང་རིག་འབྲས་བུ་

དང༌། ཡུལ་སྔོ་སོགས་གཞལ་བ་ཡིན་ན་ནི། དེའི་ཚེ་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་ཡུལ་ཐ་

དད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ན། དེ་འདའི་རང་རིག་འབྲས་བུར་བཞག་པ་མ་ཡིན་གི། རང་

གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རིག་པ་འབྲས་བུར་བཞག་ཅིང་ཚད་མས་ཀང་

སྔོན་པོ་ཉིད་གཞལ་བ་ཡིན་པ་”དེ2་ལྟ་ནི་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡུལ་ཐ་

དད་པའི་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མས་སྔོན་པོ་གཞལ་བ་ལྟར་འབྲས་བུ་ལ་ཡང་

སྔོན་པོ་རིག་པ་འབྲས་བུར་འདོད་པ་འོ་ན་ཇི་ལྟར་སྔར་རང་རིག་པ་འབྲས་བུར་བརོད་

ཅེ་ན། ལན་བཤད་པ། དབང་ཤེས་དོན་སྔོན་པོ་རིག་པའི་ཚེ་རིག་པར་བ་བ་སྔོན་པོ་

དེ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་ཤེས་པའི་རས་གང་ཞིག་ཡིན་

ཞེ་ན། དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་སྔོན་པོའི་རང་བཞིན་སེམས་པ་ན་ནི་ཤེས་

པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རིག་པ་འབྲས་བུར་བཤད་དེ། དོན་སྔོན་

1 མ་ཕི། ༣༠ན༦ན།    ་་་་་།ང   ཞོལ། ༤༠ན༤ན།    ཡང   * ཡང 

2 མ་ཕི། ༣༠བ༡ན།    ད   ཞོལ། ༤༠ན༧ན།    དེ   * དེ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 314  

པོ་རིག་པའི་སྔོན་པོ་ནི་ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རིག་པ་མིག་

ཤེས་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འདི་ལྟར་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་གི། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་དེ་མ་དཔད་པ་ན་

སྔོན་པོ་ལ་གཞན་རིག་ཡིན་ཞིང་རང་བཞིན་སེམས་པའི་ཚད་མས་དཔད་པའི་ཚེ་

རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་དུ་བཤད་པར་བ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་རང་རིག་མངོན་སུམ་དོན་

དམ་བདེན་པར་འདོད་པའི་མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་སུ་ཡང་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་

ཏེ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་རང་མཚན་ཡིན་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར་དང༌། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཞན་དབང་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་ཤེས་རྣམས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་

རིག་དང་རང་རིག་གཉི་ག་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་བོད་ཀི་དབུ་མ་པ་གང་དག་བདེན་

གཉིས་མཚན་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟར་རིགས་པ་མི་ཤེས་པའི་མུ་ཅོར་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྔོན་པོ་ལ་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་

པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། ཁོ་རང་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཁད་

པར་ཁས་ལེན་པའི་མདོ་སེམས་སུ་ཡང་མི་སྲིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་ཤེས་

པར་བའོ། །དེས་ན་གཞུང་རྩ་འགེལ་འདི་དག་གིས་ནི་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་

གང་རོགས་པའི་གཞལ་བར་གྱུར་པའི་གཟུང་ཡུལ་སྔོན་པོ་དེ་ཉིད་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་དང༌། མིག་ཤེས་དེས་ཀང་སྔོན་པོ་རོགས་པ་ཡིན་པར་རེས་ཀིས་ངེས་
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ཤེས་ཀི་ངེས་ཤིང་ཞེན་པ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་སྔོན་པོ་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབྲས་

བུར་བཞག་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་རོགས་པའི་སྔོན་པོ་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་སེམས་པའི་

དོན་དམ་དཔོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་རོགས་པ་པོའི་ཤེས་པ་ལས་རས་

གཞན་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་

འབྲས་བུའི་ཁད་པར་དུ་སོས་སོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་མདོ་སེ་པའི་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་གི་ཚད་འབྲས་ལས་རྣམ་རིག་པའི་

གཞན་རིག་མངོན་སུམ་གི་ཚད་འབྲས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཕིར་དུ་འབྲས་བུར་ཁད་པར་དེ་ལྟར་སོས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཚུར་མཐོང་སྔོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རོགས་པ་ཡིན་ཀང༌། 

སྔོན་པོ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞིང༌། རྣམ་རིག་པའི་

ལུགས་ལ་ཚུར་མཐོང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྔོན་པོ་ལ་ཐ་སྙད་དཔོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་

ཡིན་གི་དོན་དམ་དཔོད་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་པ་དེ་ལ་སྐབས་ཀི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུང་

བའི་རྣམ་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སྒོ་ནས་ཡོངས་སུ་དཔོད་པར་སང་བའི་འཛིན་པའི་

རྣམ་པ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཅན་ཁ་ནང་ཁོ་ན་

ལ་ཕོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བའི་སྔོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་འགེལ་ལས་ཅེས་སོགས་ནི། དེ་ཚེ་དོན་སང་འདི་ཉིད་ནི། ཅེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་

བཞིའི་དོན་བངས་ནས་དངས་པའོ། །སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཚད་མའི་གཟུང་བའི་རྣམ་
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པ་ནི་ཕི་རོལ་དུ་སང་བའི་སྔོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་སྔོན་པོའི་རྣམ་

པར་སྐེས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སྒོ་ནས་རིག་པ་དེ་ལྟར་དོན་སྔོན་པོ་རིག་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །

འདིས་ནི་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་འཛིན་རྣམ་དེ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་

”རྣམ1་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ཀི་ཚད་མར་སོང་ན་གཟུང་རྣམ་དེ་སྔོན་པོ་ལ་ཚད་མར་

འགོ་བ་དང༌། སྔ་མ་ཚད་མར་མ་སོང་ན་ཕི་མའང་ཚད་མར་མི་འགྱུར་བར་བསྟན་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྟ་བུར་རིག་པའི་སྔོན་པོ་ནི་གཞན་

ལ། དེ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཟུང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཡང་སྔོན་པོ་དེ་ལས་རས་

གཞན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་གཟུང་རྣམ་དེ་སྔོན་པོའི་དོན་རང་གི་ངོ་བོ་བཞག་

པ་ཡིན་དགོས་པ་ལ། ཕི་རོལ་དུ་སང་བའི་སྔོན་པོ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་རྣམ་པ་གཏད་

པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྔོན་པོ་དང་དེ་འཇལ་བའི་གཟུང་རྣམ་

རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་མདོ་སེ་པ་གང་ན་ཡོད་སོམས་ཤིག ཚད་མ་དང་

གཞལ་བ་དེ་དག་རས་གཞན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་རིག་པ་

ཕི་དོན་ལྟར་སང་བའི་སྔོན་པོ་རིག་པར་སྟོན་པའི་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བའི་

རྣམ་པ་དེ་ཉིད་དོན་སྔོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། འོ་ན་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ཉམས་སོ་

ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕི་རོལ་སྨྲ་བས་རྣམ་རིག་ཙམ་ལས་ཉམས་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་སང་

བའི་དངོས་པོ་ཁས་ལེན་པས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ཉམས་པར་འགྱུར་རམ་ཅི། དེས་

ན་དེ་དོན་དམ་པར་སྟོན་པར་སྨྲ་བ་ལྟར། འདིའང་དོན་དམ་པར་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་

བ་ཡིན་པས་ན་དེ་ནི་གི་ནའོ། ཞེས་གསུང་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཤིན་ཏུའང་གི་ན་སྟེ། ཚུལ་

1 མ་ཕི། ༣༡བ༡ན།   རྣམས   * རྣམ 
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དེ་གཉིས་མཚུངས་ན་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དོན་

དམ་དཔོད་པའིཚད་མས་ཁེགས་པ་ལྟར་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སང་

བའི་དངོས་པོ་དོན་དམ་དཔོད་པའི་ཚད་མས་ཁེགས་དགོས་པས་ཀུན་རོབ་གཞི་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་ན་རྣམ་རིག་པ་རང་ལུགས་ཀི་ཆོས་བདག་ཚད་མས་

མ་ཁེགས་པར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་གནོད་པ་མང་

སྟེ་ལོགས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །ཚིག་ལེའུར་བས་པར་མ་བརོད་པའི་དོན་འགེལ་

པ་ལས་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ཞེས་པ་ནི་གོ་ས་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་འབྲས་

རོག་གསུམ་པའི་འཐད་ལྡན་གི་ཚིག་དོན་ཞིབ་པར་བཤད་པ་དང་བཅས་ནས། འགེལ་

ཆེན་དག་གི་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཆོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དི་མ་མེད། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པས་

རྣམ་པར་ཕེ་བར་དོན། །བོ་གོས་མིག་གིས་འབད་མེད་ལེགས་མཐོང་ནས། །མཁས་

པ་དགའ་བའི་གཏན་འདི་ཁོ་བོས་བསྙད། །གངས་ཅན་འདི་ན་གཞུང་བརྒྱའི་ཚུལ་

སྦངས་པ། །བོ་ཆེན་སྔོན་རབས་མཁས་པ་དུ་མས་ཀང༌། །རང་རང་རྣམ་པར་དཔོད་

པའི་དཔུང་བསྐེད་ནས། །རིང་མོར་སེམས་པའི་བཀའ་ཐུབ་ཆེར་བསྟེན་ཏེ། །འཐད་

ལྡན་འཐད་པས་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་བཤད་ལ། །ལན་བརྒྱར་བརྒལ་ཞིང་བརག་པའི་ཁུར་

ཁེར་ཡང༌། །ལེགས་པར་བརགས་ན་ཚིག་གཞི་ཙམ་གི་དོན། །སྔ་ཕི་འབྲེལ་པར་སྨྲ་

བ་སུ་ཞིག་ཡོད། །དིང་སང་འདི་ན་མཁས་པར་རློམ་པ་གཞན། །ཤེས་རབ་སྦང་མའི་

གཤོག་རྩེས་ནམ་མཁའི་ཁོན། །འཇལ་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཕག་དོག་ཟུག་རྔུ་ཅན། །འདི་

དག་མཐོང་ནས་བདག་བོ་བརྩེ་བ་སྐེས། །འདི་ཙམ་གིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་
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ལ། །ཐོས་པ་ལྷུར་ལེན་སྐེ་བོའི་ཚོགས་ནང་ན། །ལེགས་པར་བཤད་པའི་བཀའ་

མཆིད་ཆོས་བཞིན་དུ། །རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་ནས་ལེགས་པར་སྦར། །

དེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་འབྲས་བུའི་རོག་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་

འགེལ་ཆེན་དག་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། ཁད་པར་རྣམ་ངེས་ཀི་འབྲས་

རོག་གསུམ་པའི་གཞུང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་རྒྱས་པར་ཕེ་བའི་འགེལ་པ་

འཐད་ལྡན་གི་ཚིག་དོན་ཞིབ་པར་བཤད་པ་འདི་ནི། ལུང་དང་རིགས་པའི་ཚུལ་ལ་

བོ་གོས་ཀི་འཇུག་པ་ལེགས་པར་སྦངས་པའི་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་གགས་པ་

བཀྲ་ཤིས་པས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་མང་ཐོས་རིག་པའི་མིག་དང་ལྡན་

པའི་སེ་སོད་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོས་མགིན་གཅིག་ཏུ་བསྐུལ་བའི་ངོར། དི་མ་མེད་

པའི་རིག་པའི་མིག་སན་གིས་མཆོག་ཏུ་གསལ་བའི་བོ་མིག་ལེགས་པར་སྦངས་པ་

ཤཱཀའི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས། སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་འབྲོག་རི་

བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦར་བའོ། །    ། །

སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །  སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །
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༄༅། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་ཟབ་ལམ་དབུ་མའི་

ལྟ་ཁིད་ཅེས་བ་བ་བཞུགས་པའི་བེའུ་བུམ་མོ། །

༄༅། །རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་

དབེར་མེད་པའི་ཞབས་ཀི་པདོ་ལ་སྐེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕག་འཚལ་

ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་

བཟུང་དུ་གསོལ་ལོ། །འདིར་དབུམ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་ལྟ་ཁིད་བསྒོམ་པའི་

ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགོ། དངོས་གཞི། རེས་སོ། །

དང་པོ་ནི། རེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་ནས་གསུངས་

པའི་བ་མའི་རྣལ་འབོར་དང༌། སྐེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་སྦོང་སྐོར་

དང༌། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤྱོད་པ་སྤྱི་སོབ་དང་བཅས་པ་ལྟ་ཁིད་ཀི་སྔོན་འགོ་ཡིན་ལ། ཁད་

པར་དུ་གསུང་རབ་ཀི་གནད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཁེན་པའི་མཁས་པ་ལ་བརེན་

ནས་དི་མ་མེད་པའི་གཞུང་མཉན་ཏེ་ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

རོགས་པའི་ལྟ་བ་སྐེད་པ་ལ་སོགས་ལྷག་མཐོང་གི་རྒྱུ་ཚོགས་གསུངས་པ་རྣམས་

དང༌། བདག་མེད་རོགས་པའི་ལྟ་བའི་ཕན་ཡོན་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ནས་ངེས་པ་དག་

པོ་སྐེས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལྟ་བ་ལ་ཚོལ་འདོད་སྐེས་པ་གཅིག་དང༌། དེ་ཡང་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཀྲལ་བའི་རེས་སུ་ཞུགས་ན་ལྟ་བའི་
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གནད་མཐར་ཐུག་བརེད་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་སྐེས་ནས་ལུགས་དེའི་ལྟ་

བ་སྐོང་ཚུལ་ལ་ཤེས་འདོད་སྐེས་པ་གཅིག་རྣམས་ལྟ་ཁིད་ཀི་སྔོན་འགོའི་གཙོ་བོར་

ཤེས་པར་བས་ལ་དེ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། །རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་གང་ཟག་དང༌ཆོས་ལ་

བདག་མེད་པ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཤིང༌། །གོ་རིམ་ཡང་དགག་གཞི་གང་ཟག་གི་

སྟེང་དུ་དགག་བ་གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། དེ་རྣམ་པར་བཅད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་པ་དང༌། དགག་གཞི་ཕུང་”པོའི1་སྟེང་དུ་དགག་བ་ཆོས་ཀི་བདག་དང༌། དེ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་གཉིས་ལ་ཕ་རགས་མི་འདོད་ཀང༌། ངེས་

དཀའ་ས་ཡོད་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐོག་མར་བསྒོམས་ནས་དེ་ནས་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་བསྒོམ་པར་གོ་རིམ་ངེས་སོ། །

དེས་ན་བདག་མེད་གཉིས་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

བསྒོམ་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ང་རང་བཞིན་

མེད་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། ང་ཡི་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འབོར་དང༌། རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

རྣལ་འབོར་རོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་ཁད་གཞི་ངའི་རྣམ་

པ་ལེགས་པར་ཤར་ནས་ང་སང་བར་བེད་པའི་གནད་ཤེས་པ་དང༌། སང་ཚུལ་དེར་

གྲུབ་ན་གཅིག་ཐ་དད་ལས་ཕུང་གསུམ་མི་སྲིད་པས་ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཟླ་མེད་ཀི་གཅིག་དང༌། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཟླ་བཅས་ཀི་

1 མ་ཕི།༼ཐ༽ ༢ན༣ན།    པའི   ཞོལ།༼ཨ༽ ༢ན༢ན།    པོའི   * པོའི 
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ཐ་དད་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་ངེས་པ་ཁབ་པ་ངེས་པ་དང༌། ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་མིན་པར་ངེས་པ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པ་དང༌། 

དགག་གཞི་ལ་དགའ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་གཅིག་དང་

དུ་བྲལ་གི་རགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་ང་ཁད་ཆོས་

རྣམས་དང་བྲལ་བའི་ང་ཙམ་དེ་སྒ་སྤྱི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་བོ་ལ་སང་བ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སང་བ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པར་སང་བ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བ་དང༌། བདེན་པར་གྲུབ་

པར་སང་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། བདེན་

པར་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། བོ་དེས་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་

པ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་སུ་འགྱུར་རོ། །བིས་པ་ལ་མེ་ལོང་ནང་དུ་བད་བཞིན་

གི་གཟུགས་བརན་སང་བའི་ཚེ་གཟུགས་བརན་གི་ཆ་འདི་དང་འདི་བད་གཞིན་

དུ་སང་ལ་འདི་དང་འདི་མི་སང་བའི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐམས་ཅད་བད་བཞིན་དུ་

སང༌། དེ་བཞིན་དུ་ངའི་ཆ་འདི་དང་འདི་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་སང་ལ་འདི་དང་འདི་

དོན་སྟེང་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་སང་

ངོ༌། །གཟུགས་བརན་དང་བད་བཞིན་གཉིས་བར་ལ་མ་བང་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་འདེས་

ནས་སང་བས་དེའི་བོས་གཟུགས་བརན་ལ་བད་བཞིན་དུ་ཞེ་ན་ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་

ལ་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་སང་བ་དང༌། དོན་སྟེང་ནས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

འདེས་ནས་དེའི་སང་བ་ལ་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པར་ཞེན་པའོ། །
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དེ་ཡང་ང་སྙམ་པའི་བོ་ལ་སང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུག་བརགས་པའི་ཚེ། ངར་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་ཀི་བོ་ལ་ང་སང་བའི་སང་ལུགས་དེ་ཡོར་ཡོར་བའི་རྣམ་པར་སང་གིན་

འདུག་ན་བརག་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་དེ་ཐོལ་ཏེ་སྐེས་པའི་ཚེ་དེ་

ཉིད་ཀི་དུས་ན་སང་ཚུལ་ངེས་པར་བེད་དགོས་ཀི། དེའི་རེས་སུ་རྒྱུན་ལ་ཁོའི་སང་

ཚུལ་བརགས་ཀང་གཞན་དང་འདེས་ནས་མི་ངེས་པས་དེ་ངེས་པར་བེད་ཚུལ་ནི། 

ལུས་གནད་བཅོས། སྒལ་ཚིགས་དང་པར་བསྲང༌། ཤེས་པ་གིམས་པོ་ཅང་པོ་བས་

ནས། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་བོ་ལ་ངའོ་སྙམ་པ་དེ་སྐེས་པ་ན་ཁོ་ལ་སང་ཚུལ་ཇི་

འད་འདུག་པ་ངེས་པར་བ་དགོས་སྙམ་པའི་ཤེས་བཞིན་གི་བར་བ་དང་པོར་བཞག 

དེ་ནས་ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་སྐེས་མ་བྱུང་”1་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་བཅོས་

ནས་”ཁ2་ཐོལ་ཏེ་སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་དེའི་སང་ཚུལ་བརགས་པས་ཡུལ་གཞན་དང་མ་

འདེས་པར་ཁོ་རང་གི་སང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་སང་

ཚུལ་བརགས་པའི་བོ་ནི་ཁོ་དང་དུས་མཉམ་ལ། སང་ཚུལ་ངེས་པའི་བོ་ནི་ཁོའི་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པར་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །

སྦིར་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་བོ་ལ་ཕུང་པོའི་སང་བ་མི་འཆར་ཞིང་ཁད་པར་

ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་དང་དུས་མཉམ་དུའང་མི་འཆར་རོ། །འོ་ན་ཕུང་པོའི་སང་བ་ཁོ་ལ་

འཆར་བ་འད་བ་ཞིག་འོང་གི་འདུག་པ་སྙམ་ན། དེ་ཁོའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་

གི་ཁོ་ལ་སང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟ་ང་སྙམ་པའི་བོ་དེ་མ་ཤོར་བའི་ངང་ནས་དལ་

བུས་ཟུར་ནས་བལྟས་པ་ནང་སྙམ་པའི་བོ་དེ་ལ་ཕུང་སོགས་གང་ཡང་མིན་པའི་སང་

1 མ་ཕི། ༣ན༣ན།    ནའང   ཞོལ། ༣ན༤ན།    བར་ལ 

2 མ་ཕི། ༣ན༣ན།    ཁོ   ཞོལ། ༣ན༤ན།    ཁེ   * ཁ 
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ཚུལ་ཟུར་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་དེ། ང་སྙམ་པའི་བོ་ལ་ང་དེ་མིང་ཙམ་དུ་མི་སང་བར་

ཚུགས་ཐུབ་ལྟ་བུ་ཞིག་སང་བ་དེའི་སང་ཚུལ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་བཟུང་བས་འཁོར་

བར་བཅིངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་ངའི་སང་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་འདུག་ལེགས་པར་རོགས་ན་དགག་བ་ངེས་པ་ཡིན་པས། ང་ཡི་བ་དང་ཕུང་པོ་

སོགས་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཡང་རོག་ཆོས་དེའི་རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་དང་སང་ཚུལ་ཞེན་

ཚུལ་བརགས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སང་ཚུལ་དེར་གྲུབ་ན་གཅིག་ཐ་དད་ལས་ཕུང་གསུམ་མི་སྲིད་

པས་ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་ངེས་པར་དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང༌། 

དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དོན་སྟེངས་ནས་དེ་གཉིས་ལ་ཕུང་

གསུམ་ཁེགས་པའི་ཕིར། ཤེས་པ་གང་ལ་ཡུལ་གང་སང་ཡང་ཟླ་མེད་ཀི་གཅིག་དང་

ཟླ་བཅས་ཀི་ཐ་དད་དུ་སང་བས་ཁབ་སྟེ། སང་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལས་ཕུང་གསུམ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་བདེན་པར་མེད་པས་ཁབ་

པའི་ཁབ་པ་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་

དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ངེས་པ་ནི། ང་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་སང་

ཚུལ་ད་ལྟར་དོན་སྟེངས་ན་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་ན། ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་

ཏུ་གྲུབ་དགོས། །དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་དང་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས། ང་ད་ལྟར་

གི་ལུས་སེམས་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་ཡིན་ནམ་སོ་སོ་བ་དང་གཅིག་ཡིན། ལུས་

སེམས་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ཚེ་སྔ་

མ་ནས་འདིར་འོངས་པ་དང༌། འདི་ནས་ཕི་མར་འགོ་བར་ཐལ། ང་ད་ལྟར་གི་ལུས་
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སེམས་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ང་ད་ལྟར་གི་ལུས་སེམས་སོ་སོ་

བ་དང་གཅིག་ཡིན་ན། ལུས་དང་གཅིག་ཡིན་ནམ། སེམས་དང་གཅིག་ཡིན། ལུས་

དང་གཅིག་ཡིན་ན། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་ཡིན་ནམ། རེ་རེ་བ་

རྣམས་དང་གཅིག་ཡིན། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་ཡིན་ན། ལུས་

སེམས་བྲལ་ནས་ལུས་མལ་ན་གནས་ཚེ་ང་ཡང་དེར་གནས་པ་དང་ལུས་མེས་

བསྲེགས་ནས་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཚེ་ང་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པ་སོགས་སུ་ཐལ། ང་ལུས་ཀི་

ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གི་ལུས་དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ང་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སོགས་སུ་སྐེ་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་ལོ། །ང་

ལུས་ཀི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་རྣམས་དང་གཅིག་ཡིན་ན། ང་རྐང་པའི་སེན་མོའི་བར་

གི་ཆ་རེ་རེ་ནས་དང༌། མགོ་བོའི་སྐྲ་རེ་རེ་དང་ཡང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ང་ལུས་

ཀི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་རྣམས་དང་དེ་ལྟ་བུའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྐེས་

བུ་གཅིག་གི་རྐང་བའི་སེན་མོའི་བར་གི་ཆ་རེ་རེ་ནས་མགོ་བོའི་སྐྲ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

དེ་སྙེད་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ང་དང་གང་ཟག་སྐེས་བུ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་ཡོད་པར་

ཐལ་ལོ། །ང་ད་ལྟར་གི་སེམས་དང་གཅིག་ཡིན་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཀ་དང་

གཅིག་ཡིན་ནམ། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་གཅིག་ཡིན། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཀ་དང་

གཅིག་ཡིན་ན་སྐེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཚོགས་དྲུག་ཅིག་ཅར་སྐེས་པའི་ཚེ་གང་

ཟག་དེ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དྲུག་ཏུ་ཐལ། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཀ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་གཅིག་ཡིན་ན། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་

ལ་གནས་པ་དང་ང་བརྒྱལ་བའི་ཚེ་ང་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་
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རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་མགོ་དང་ལག་པ་ན་བ་སོགས་ཀང་ཡོད་

པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ང་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་སང་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་

ཡིན་པར་ངེས་སོ། །གཉིས་པ་ང་དང་ངའི་ཕུང་པོ་གཉིས་ངེས་པར་དོན་སྟེངས་ནས་

གྲུབ་པའི་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ངེས་པ་ནི། ང་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ངེས་པར་དོན་སྟེངས་

ནས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ན་འབྲེལ་མེད་སོ་སོ་བར་འགྱུར་བས། ཕུང་པོ་བང་བ་དང་

ང་ལེན་པ་པོར་མི་འཐད་ལ། །མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་ངས་མཐོང་བ་དང༌། 

ལག་པ་ན་བ་ལ་ང་ན་བ་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་མི་འཐད་བར་ཐལ། ང་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་

འབྲེལ་མེད་སོ་སོ་བར་འདུག་པའི་ཕིར། ཐ་དད་ཀང་མ་ཡིན་པར་ངེས་པ་ནི། ཕོགས་

ཆོས་ངེས་པའོ། །ཡང་ང་དེ་རག་མི་རག རག་ན། སྐེ་ཤི་རྒྱུ་ཆད་ལ། མི་རག་ན། ངའི་ཆ་

ཤས་རྣམས་དང་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གཅིག་ན། ང་སྐེས་ཙམ་ན་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་བཞིན་

ང་རྒས་ནས་ཀང་སྨྲ་མི་ཤེས་པ་དང༌། ཕིས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སྐེས་ཙམ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་དང༌། ང་སྨྲ་བ་ན་སྐེས་ཙམ་ན་སྨྲ་བ་སོགས་སུ་ཐལ། ཆ་ཤས་རྣམས་དང་སང་ཚུལ་

དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐ་དད་ན། ང་སྐེ་བ་རེན་པ་དང་འདས་པ་

དན་པ་མ་ཡིན་པ་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། ལས་གསོག་པ་པོའི་ང་དང་རྣམ་སྨྲིན་མོང་

བ་པོའི་ང་གཉིས་ཀང་འབྲེལ་མེད་སོ་སོ་བར་ཐལ། ངའི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་སང་ཚུལ་

དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་འབྲེལ་མེད་སོ་སོ་བར་འགྱུར་བ་

སྔར་ལྟར་རོ། །

དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་རང་རྒྱུད་ལ་བརགས་ཏེ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་

ལུགས་ངོས་ཟིན་པར་བ་བ་དང༌། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོ་
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གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགོས་ཀི། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་ཐབས་

མེད་པར་ཐག་བཅད་པ་དང༌། གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་བ་དང༌། གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་ལེགས་པར་མཐོང་བ་སྟེ་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་བསྒོམ་པའི་གནད་བཞི་ཚང་ན་དེ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐེའོ། །

བཞི་པ་དགག་གཞི་ལ་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་རགས་ཀི་སྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་

གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་རགས་ནི། གནད་དེ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་འཛིན་ཚུལ་དང་སང་

ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག ཡེ་མི་འདུག་སྙམ་དུ་ངེས་པ་ནི། སྐོང་

རྒྱུའི་ལྟ་བ་”ངེས1་པ་དང་གོ་བ་ཡིན་ལ། དེ་སྐོང་ཚུལ་ཡང་ངེས་པའི་གནད། འཛིན་

པའི་གནད། སང་བའི་གནད་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ང་འཛིན་ཚུལ་དང་སང་ཚུལ་དེ་

ལྟར་གྲུབ་པ་གཏན་ནས་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་ལྷང་བ་ཞིག་སྐེས་པའི་རྒྱུན་

ལ་ངེས་པ་དག་པོ་ཐེངས་ཁ་ཡར་རེ་འདེན་ནོ། །ཡང་དེ་ལྟར་བའོ། །ཕི་མ་རྣམས་

ལ་དཔད་པ་ཤུགས་ཆུང་བ་རེ་བེད། ངེས་ཤེས་དག་པོ་བརྒྱུད་མར་བ། འདི་ལྟར་

གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་དཔད་པ་བེད་པ་ནས་དཔད་དོན་མ་ངེས་ཀི་བར་ལ་ཡང་རོག་

པ་རིགས་མི་མཐུན་གིས་བར་མ་བཅད་པའི་དན་ཤེས་དང༌། དཔད་དོན་ངེས་པའི་

ངེས་ཤེས་བརྒྱུད་པ་མ་གཏོགས་པ་རོག་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པའི་དན་ཤེས་

བསྟེན་པ་དང༌། བིང་རྒོད་འགོག་ཚུལ་སོགས་ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་ལྟར་བའོ། །དེ་

ལྟར་བསྒོམས་པས་ཡུལ་ཅན་དེ་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དེའི་དབང་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡུལ་

1 མ་ཕི། ༤བ༤ན།    ངས   ཞོལ། ༥ན༥ན།    ངེས   * ངེས 
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ཅན་དེ་ཤེས་རབ་དེའི་ངང་དུ་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངོ༌། །གཉིས་པ་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་རྣལ་འབོར་ནི། མིང་ཙམ་དང༌། བཏགས་པ་ཙམ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གསུམ་གིས་

ཤེས་པར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ངའོ་སྙམ་པའི་བོས་བཟུང་བ་རང་གི་དོན་དེ་དེ་ལྟར་དུ་

གྲུབ་པ་བཀག་པའི་རེས་སུ་ང་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་དེ་ལས་མ་ལུས། དེ་རི་བོང་གི་རྭ་

ཞེས་པའི་མིང་སྐམ་པོ་དེ་དང་མཚུངས་སོ་སྙམ་ན། མིང་ཙམ་དེར་མཚུངས་ཀང་དོན་

བེད་ནུས་མི་ནུས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །མིང་རྐང་དེའི་རེས་སུ་མ་བརགས་མ་དཔད་

པར་ཞུགས་པ་ན་ང་འགོ་ཞེས་ལམ་མེ་ལམ་མེ་འགོ ང་སོད་ཅེས་ཁིལ་གིས་སོད། དེ་

བཞིན་དུ་ང་དགེ་བ་སྒྲུབ། སིག་པ་བཤགས་པ་སོགས་འཐད་པ་ནི། མིང་རྐང་ལ་བ་

བེད་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བར་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་ལའང་ཤེས་པར་བ་ཞིང་

ཀུན་ལ་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ནོག་སོགས་འདུས་པ་མཐོང་བ་ན། བ་ལང་”ངོ་1སྙམ་པའི་བོ་སྐེ་

ལ། ཁིའི་བོ་མི་སྐེ་བ་ནི། གདགས་གཞི་དེ་ལ་དེ་ལྟར་བཏགས་མ་”བཏགས2་ཀི་ཁད་

པར་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། གདགས་གཞི་ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་དང་ཡ་གལ་གང་རུང་

མཐོང་བ་ན། ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་སྐེ་བ་ཡང་གདགས་གཞི་དེ་ལ་ང་དང་ངའི་འོ་ཞེས་

བཏགས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཀུན་ལ་ཤེས་པར་བའོ། །སུས་བཏགས་ན་རོག་

པས་བཏགས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ། ཀུན་རོབ་མིང་རྐང་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒྱུ་མ་ནི་རྣལ་འབོར་དེ་བསྒོམ་པའི་དཔེར་མཛད་དེ། དེ་ཡང་སྒྱུ་

1 མ་ཕི། ༥ན༣ན།    -ངོ་   ཞོལ། ༥བ༦ན།    +ངོ་   * ངོ་ 

2 མ་ཕི། ༥ན༣ན།    བཏགས   ཞོལ། ༦ན༡ན།    བརགས 
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མ་མཁན་རང་ལ་སྒྱུ་མའི་སང་བ་ཡོད་ཀང་ཞེན་པ་མེད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམ་

པར་བ་བ་ལ་གཉིས་ལས། མོང་སྟོབས་ཀིས་བསྒོམ་པ་ནི། མཉམ་གཞག་ནུས་པ་

མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྟོབས་ཀིས་དན་ཤེས་ལ་མི་ལྟོས་པར་སང་ཙམ་ནས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་མོ། །ལྟ་

བའི་ངེས་པ་མེད་པར་གང་སང་བུན་ལོང་གཏད་མེད་དུ་འཆར་བ་སེམས་གནས་ཀི་

མཐུ་ལའང་འབྱུང་བས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པར་མི་རུང༌། གཉིས་པ་དན་ཤེས་ཀིས་

བསྒོམ་པ་ནི། དན་ཤེས་ཀིས་བཟུང་སྟེ། ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལ་ང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པར་སང་ཡང་སང་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ངེས་པ་དངས་ཏེ་

”བསྒོམ1་པར་བའོ། །དེ་ཡང་བོ་དེ་ལ་ང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ང་རང་བཞིན་

མེད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་སང་བ་ཡང་མི་སྲིད་ལ། དེ་གཉིས་སོ་སོར་ངེས་པའི་རོག་

པ་གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཀང་མི་འབྱུང་བས། ཤེས་པ་གཞན་གིས་

བར་མ་ཆོད་པར་ངེས་པ་བརེན་ནོ། །འདི་ནི་ད་ལྟར་གི་སྐེ་བོས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་བསྒོམ་པའི་ཐབས་དངོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་གིས་ཤིག 

གཉིས་པ་ང་ཡི་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒོམ་པ་ལ་གཉིས། མཉམ་གཞག་ཏུ་

བསྒོམ་པ་དང༌། རེས་ཐོག་ཏུ་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིག་ས་སོགས་ང་ཡི་བའི་

གདགས་གཞི་ཡིན་ལ། ངའོ་སྙམ་པ་དང༌། བདག་གིའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བ་ལྟ་བུར་སང་ལ། བོ་དེས་བཟུངས་རང་དེའི་དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་ན་ང་ཡི་བ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ཞེན་དོན་དུ་བས་ནས་ངའི་འོ་སྙམ་དུ་འཛིན་

པ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་གང་ཟག་གི་བདག་དེར་འཛིན་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུར་རུང་

1 མ་ཕི། ༥ན༧ན།    བསྒོམ   ཞོལ། ༦ན༦ན།    བསྒོམས 
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བ་ཡིན་ནོ། །དབང་བསྒྱུར་བ་དེ་དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་ན་བསྒྱུར་བ་པོ་གང་ཟག་ཀང་

དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་དགོས་པ་ལ། དེ་སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་

མི་གྲུབ་པར་རོགས་པས་བདག་གི་བ་ལ་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་རོགས་

པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་ཕོགས་སུ་གཏོགས་པ་བསྒོམ་རྒྱུའི་ལྟ་བ་ཡིན་

ལ། བསྒོམ་ཚུལ་དང་དན་ཤེས་བསྟེན་ཚུལ་སྔར་ལྟར་རོ། །གཉིས་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་

བསྒོམ་པ་ནི། མིང་ཙམ་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་

སྔར་གི་རིགས་པ་ཁ་སོས་ལ་བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེས་དམལ་བ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་གང་ཟག་དང༌། དེའི་བདག་གི་བ་ཐམས་ཅད་གདགས་གཞི་

གང་ཡིན་པ་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང༌། བདག་གི་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པར་འགྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་ལ་གཉིས། མཉམ་གཞག་ཏུ་བསྒོམ་

པ་དང༌། རེས་ཐོབ་ཏུ་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་དང༌། མ་

བསྡུས་པའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་རྣམས་དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་སང་ལ། སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་ཞེན་

པ་ཆོས་ཀི་བདག་དང་བདག་འཛིན་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ཡིན་ནོ། །དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི། གཟུགས་ཅན་རྣམས་རང་གི་ཤར་ལ་

སོགས་པའི་ཕོགས་ཀི་ཆ་རྣམས་དང་ཆ་ཅན་དང༌། ཤེས་པ་རང་གི་སྔ་ཕི་ལ་སོགས་

དུས་ཀི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་དོན་སྟེངས་ནས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་
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དུ་གྲུབ་པ་རགས་ནས་སྔར་བཞིན་འགོག་པ་དང༌། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཀང་རང་གི་

གདགས་གཞིའི་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བརགས་པ་ཡིན་ལ། བརེན་ནས་སྐེས་པ་

དང༌། བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ན། གང་ལ་བརེན་པ་དེ་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན་བ་བེད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་

གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་མེད་དེ། དེར་ཡོད་ན་འབྲེལ་པ་ཁེགས་པས་

དེ་ལ་ལྟོས་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་དང་སྔ་མའི་རིགས་པས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར་ངེས་པ་དེ་སྔར་ལྟར་དན་ཤེས་བསྟེན་ནས་བསྒོམ་མོ། །དེ་ཡང་གང་

ཟག་དང་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་ཡུལ་སྟེངས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདུག དོན་དམ་

དཔོད་པའི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བཙལ་བ་ན་མཐར་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་

ཡུལ་སྟེངས་ན་རེད་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་མེད་པའི་ངེས་པ་ལྷང་གིས་སྐེས་པ་དེ་ཀའི་རྒྱུན་སྐོང་

བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རེས་ཐོབ་ཏུ་བསྒོམ་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་སྐབས་སུ་

བཤད་པ་གཞིན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རེས་ཐོབ་ཀི་བསྒོམ་ཚུལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཡོད་ཙམ་དུ་

གྲུབ་ཀང་བདེན་པ་ཁེགས་པ་དོན་དམ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བས་པ་དང༌། སྟོང་བཞིན་

དུ་སང་བའི་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མ་བསྒོམ་བ་ཡིན་ནོ། །རོག་

པ་ལ་དན་པ་སྐོང་ཚུལ་ལྟར། ད་ལྟར་གི་གང་ཟག་གིས་དབང་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་བསྒོམ་

པ་ནི། དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་དན་ཤེས་ཀིས་དེ་ལྟར་བཟུང་སྟེ། དབང་

ཤེས་ལ་ཡུལ་སང་བ་དང༌། ཡིད་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ངེས་

པའི་ངེས་ཤེས་གཅིག་ཏུ་དངས་ལ། སང་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་དང༌། སྟོང་བཞིན་དུ་སང་
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བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་བརེན་ནས་བཏགས་པ་

དང༌། བརེན་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། བརེན་ནས་སྐེས་པའི་ཚུལ་ངེས་ཤེས་བརན་པོ་འདེན་

ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མཉམ་རེས་ཀི་རྒྱུན་གོམས་ལ་རེ་ཆེར་སོང་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ལྟ་བ་

དན་ཙམ་གིས་གང་སང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་རེས་ནི། ཐུན་གི་མཇུག་ཏུ། བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས་བཟང་པོ་

སྤྱོད་པ་དང༌། སོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་གི་སོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དག་པོས་བསྔོ་བར་བའོ། །

སོ་སོ་སྐེ་བོ་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་

ཟབ་པ་འདི་ནི། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་ལྟར་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བས་པའོ། །    ། །

སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། ། སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །
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༄༅། །མངོན་གསུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ་རེའི་གསུང་བཞིན་མཁས་

གྲུབ་ཆོས་རེས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་དང་དབེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ལྡན་

བ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པའི་མཆོད་བརོད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕེད་ལུགས་ལས་འབྱུང་བ་དང་ལུགས་ལས་

ལྡོག་པར་རྣམ་པར་བཤད་པས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བའི་

དགོས་པའི་གཙོ་བོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལམ་དང་བཅས་པ་དངོས་པོ་

སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པ་ལེགས་

པར་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རང་གི་སྟོན་པ་དང་དེའི་བསྟན་པ་ཁོ་ནར་འདོད་རྣམས་ཀི་

སྟོན་པ་དང་ལམ་དང༌། དེས་ན་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དགེ་

འདུན་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཡིད་ཆེས་གཏིང་ཚུགས་པ་ཕས་ཀི་རྒོལ་བས་འཕོག་

པར་མི་ནུས་པ་བསྐེད་པའི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་བཤད་ཟིན་

ནས། མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་

བསལ་བའི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉིད་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཆེད་དུ་

མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སོ། །
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དེ་ལྟར་ན་ལོག་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་བཞི་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚད་མའི་གངས་དང༌། 

སྤྱོད་ཡུལ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་དང༌། འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །དེ་ལ་གངས་

ལ་ལོག་པར་རོག་པའང་འདི་ལྟར། ཕུར་བུ་པའམ་རྒྱང་པན་པ་ནི་མངོན་སུམ་གཅིག་

པུ་ཚད་མ་ཡིན་གི་ཚད་མ་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི་

མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་པ་དང༌། སྒ་ལས་བྱུང་བ་དང་ཚད་མ་གསུམ་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི་མངོན་སུམ་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་དང༌། 

ཉེ་བར་འཇལ་བ་དང༌། སྒ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཚད་མ་བཞི་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྒྱལ་

དཔོག་པ་རྣམས་ནི་བཞི་པོ་དེ་དག་དང༌། དོན་གི་གོ་བ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་དང༌། 

ཚད་མ་དྲུག་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཙ་ར་ཀ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི། རིགས་པ་དང༌། མི་

དམིགས་པ་དང༌། སྲིད་པ་དང༌། ཞེས་གགས་པ་དང༌། སྙམ་སེམས་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཚད་མ་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རང་གི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་

མངོན་སུམ་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་དང༌། དེ་གཉིས་སུ་མ་འདུས་པའི་ལུང་གི་ཚད་

མ་དང་གསུམ་དུ་འདོད་ལ། དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག མངོན་སུམ་དང༌། རེས་དཔག་དང༌། 

ལུང་གི་ཚད་མ་དང༌། ཉེར་འཇལ་དང་བཞིར་འཆད་ཀང༌། དེའི་ལུགས་ལ་མངོན་རེས་

སུ་མ་འདུས་པའི་ཚད་མ་གཞན་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་

གངས་མང་བ་དང་ཉུང་བར་ལོག་པར་རོག་པའང༌། ཚད་མའི་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་

རོག་པ་སེལ་བའི་ཐབས་ཀིས་ལེགས་པར་བསལ་ཏེ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་གངས་

ངེས་བསྒྲུབས་པས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཀང་རྣམ་པར་དག་པ་རོགས་པའི་ཐབས་སུ་
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གྱུར་པའི་དོན་ནི། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ནས། དན་མིན་མ་ཡིན་འཁྲུལ་

ཕིར་རོ། ཞེས་བ་བའི་བར་གིས་རྒྱས་པར་འཆད་དོ། །རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་

རོག་པ་བསལ་བ་ལ་གཉིས་ལས། རེས་དཔག་གི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་

བ་ནི་དགོས་པའི་དབང་གིས་ལེའུ་དང་པོར་བཤད་ཟིན་ལ། མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་

ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བ་ལ། གཞན་སེ་དུ་མ་ཞིག་གིས་གཟུགས་འཛིན་པའི་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཤེས་འདི་དག་ཡོད་པར་གྲུབ་ཀང་

རོག་བཅས་སུ་སྒོ་འདོགས་པས་དེའི་ལོག་རོག་སེལ་བ། མངོན་སུམ་རོག་དང་བྲལ་

བར་ནི། ཞེས་སོགས་དང༌། གཞན་སེ་མཐའ་དག་དང་རང་སེ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་འགའ་

ཞིག་ཀང་དབང་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་མེད་པར་ལོག་པར་རོག་

པས་དེ་སེལ་བར་བེད་པ། སྔར་མོང་བ་ནི་འཛིན་པ་ན། ཞེས་སོགས་དང༌། རང་རིག་

མངོན་སུམ་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ལའང་མུ་སྟེགས་བེ་བྲག་པ་དང་གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་བདེ་སོགས་

ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་རིག་མེད་པར་འདོད་པ་དང་བེ་བྲག་སྨྲ་

བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ཡིན་ཀང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་བོ་འཆར་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་རང་རིག་མེད་པར་འདོད་པ་གཉིས་ལས་ཕི་མ་འགོག་པ་ཚད་འབྲས་རོགས་

པའི་གེགས་ཀི་ལོག་རོག་འགོག་པ་དང་བེད་པ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་འོག་ཏུ་

འཆད་ལ། སྔ་མ་འགོག་པ་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་སྐབས་འདིར། བདེ་སོགས་

བདག་ཉིད་གཞན་མི་བརེན། ཞེས་སོགས་ཀིས་འཆད་ཅིང༌། དཔོད་པ་པ་ལ་སོགས་

པ་དག་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་དབང་པོ་ལས་
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འདས་པའི་དོན་མཐོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་

པའི་ལོག་པར་རོག་འགོག་པ། རྣལ་འབོར་ཤེས་པ་སྔར་བཤད་པ། ཞེས་སོགས་དང༌། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ལ་སོགས་པ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་དག་

ཀང་མངོན་སུམ་དུ་ལོག་པ་རོག་པ་བསལ་ཏེ། ཡང་དག་པའི་མངོན་སུམ་གི་གོལ་ས་

རགས་པའི་ཆེད་དུ་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་གཏན་ལ་འབེབས་པ། མངོན་སུམ་ལྟར་སང་

རྣམ་པ་བཞི། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཚད་མ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དགོས་པ་ནི་

གང་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་བ་རོགས་པའི་ཐབས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས། དེ་ལ་བརེན་

ཏེ་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཕིར་ཡིན་པས། ཚད་མས་གཞལ་བ་

རོགས་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་སེལ་བ་འཕོས་དང་བཅས་པ་ནི། བ་བ་

སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། བསལ་ན་འགོ་འདི་བསལ་བར་འགྱུར། ཞེས་

བ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། འདི་དག་གི་ནང་གསེས་ཀི་བསྡུ་བ་ནི་རང་རང་གི་སྐབས་

སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ད་ནི་གཞུང་གི་ཚོགས་དེ་དག་གོ་རིམ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་ཚུལ་ལོག་རོག་བསལ་བའི་སྒོ་ནས་ཁོང་དུ་

ཆུད་ན། ཚད་མ་དེས་གཟལ་བ་རོགས་པར་གང་གི་སྒོ་ནས་འཇོག་པའི་ཚུལ་མི་ཤེས་

ཏེ། དང་པོར་སྟ་རེ་དང་ཤིང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་སྟ་རེས་ཤིང་གཅོད་པའི་ཚུལ་མི་

རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་ཚུལ་

སྔར་བསྟན་ནས་དེའི་མཇུག་ཏུ་ཚད་འབྲས་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བ་གསུངས་སོ། །ཚད་

མ་ལའང་དབེ་གཞིའི་ངོ་བོ་མ་ཤེས་པར་དབེ་བ་ཡང་དག་པར་མི་ཤེས་པས་དབེ་
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གཞི་ཚད་མའི་ངོ་བོ་སྔར་ཤེས་དགོས་པ་ལ། དེ་ནི་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དབེ་བ་ལའང་དང་པོར་དབེ་བའི་གངས་ངེས་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་ཕེ་བ་སོ་སོའི་

ངོ་བོ་མི་ཤེས་པས་གངས་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བ་སྔར་བསྟན་ལ། ཚད་མའི་གངས་ནི་

གཞལ་བའི་གངས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བའང་དེ་ཉིད་

ཀི་སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕེ་བ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ལའང་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་

རེས་དཔག་ནི་དགོས་པའི་དབང་གིས་ལེའུ་དང་པོར་བཤད་ཟིན་ལ། 

མངོན་སུམ་ལ་དངོས་བཏགས་གཉིས་ལས། བཤད་པར་བ་བ་མང་བ་ཉིད་ཀི་

མཆོག་དམན་གི་རིམ་པར་ཡང་དག་སྔར་བསྟན་ཅིང་ལྟར་སང་ཕིས་བསྟན་ནོ། །ཡང་

དག་ལ་སྐེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་བ་དང༌། འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་མངོན་སུམ་

གཉིས་ལས། བཤད་བ་མང་བ་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་སྐེ་བའི་སྔོན་དུ་

ཐུན་མོང་གི་ཚད་མ་སྐེ་བ་འགོ་དགོས་པས་ཐུན་མོང་གི་མངོན་སུམ་སྔར་བསྟན་

ལ། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཕིས་བསྟན་ནོ། །ཐུན་མོང་བ་མངོན་སུམ་ལའང་རིག་

བ་གཟུང་རྣམ་མ་ཤེས་པར་དེ་རིག་པའི་འཛིན་རྣམ་མི་ཤེས་པས་གཟུང་རྣམ་གི་

ངོ་བོ་དབང་ཡིད་གཉིས་སྔར་བསྟན་ལ། འཛིན་རྣམ་གི་ངོ་བོ་རང་རིག་མངོན་སུམ་

ཕིས་བསྟན་ནོ། །དབང་ཡིད་གཉིས་པོ་ནི། དབང་མངོན་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བས་པ་

ལས་ཡིད་མངོན་སྐེ་དགོས་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་བསྟན་པའོ། །དེ་དག་གི་

གངས་ངེས་པ་ནི། སྤྱིར་སྒོ་འདོགས་བཅད་པར་བ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་བ་

གཞལ་བ། རོགས་བེད་ཚད་མ་དེས་དེ་རོགས་ཚུལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པས་ཚད་

མ་དང༌། ཡུལ་དང༌། ཚད་འབྲས་ལ་ལོག་རོག་བསལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་ལ། ཚད་
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མ་ལའང་དབེ་གཞི་དང་དབེ་བ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཤིང༌། དབེ་བ་ལའང་མངོན་

རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ལ། མངོན་སུམ་ལ་ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སང་གཉིས་

ལས། ཡང་དག་ལ་སྐེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚད་མ་དང༌། འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ཚད་

མ་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང༌། དང་པོ་ལ་རང་རིག་གཞན་རིག་གཉིས་དང༌། གཞན་རིག་

མངོན་སུམ་ལ་དབང་ཡིད་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དེ་དག་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་གཞུང་

གི་ཚོགས་འདི་དག་ལའང་གངས་”མངས་པ1་དང༌། “ཉུངས་པའི2་སྐོན་མེད་དོ། །

ད་ནི་ལོག་པར་རོག་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་ཚད་མའི་གངས་དང་ཡུལ་ལ་ལོག་

པར་རོག་པ་སེལ་བའི་གཞུང་དག་གི་ཚིག་དོན་དང་སྤྱི་དོན་གི་དཀའ་བའི་གནད་

དག་མཐའ་དཔད་པའི་སྒོ་ནས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་པར་དབེ་བར་བ་སྟེ། དེའང་ཚད་མ་

མདོར་དེ་ལ། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་དཔག ཚད་མ་དག་ནི་གཉིས་ཁོ་ན་སྟེ་གང་

གི་ཕིར། མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བ་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་གཞན་

པའི་མཚན་ཉིད་གཞལ་བར་བ་བ་གཞན་ནི་མེད་དོ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ནི་རེས་སུ་དཔག་

པའོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་གཞུང་འདིར་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ཡིན་པ་

ལ། ཇི་ལྟར་འགེལ་”པའི3་ཚུལ་ནི་མདོ་ཚིག་དེ་དག་གིས་དངོས་སུ་རང་སྤྱི་གཉིས་

སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ལས་མངོན་ལོག་གཉིས་

སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་མི་གསལ་ཞིང༌། འདིའི་སྒ་ཟིན་

1 མ་ཕི།༼ཐ༽ ༤ན༡ན།    མངས་པ   ཞོལ།༼ཨ༽ ༤ན༥ན།    མང་བ 

2 མ་ཕི། ༤ན༡ན།    ཉུངས་པའི   ཞོལ། ༤ན༥ན།    ཉུང་བའི 

3 མ་ཕི། ༤ན༣ན།    བའི   ཞོལ། ༤བ༢ན།    པའི   * པའི 
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ལ་བརེན་ནས་རེས་དཔག་ཚད་མ་དོན་རང་མཚན་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་བེད་ཀི་

ཚད་མར་འགོ་མི་སྲིད་པར་འཛིན་པའི་དོགས་པ་སྐེས་ན་སྐེས་བུའི་མངོན་མཐོ་ངེས་

ལེགས་ཀི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་པའི་འཇུག་ཡུལ་གི་གནད་ཕལ་ཆེ་བ་ཚད་མས་ངེས་

པར་བར་མེད་པར་འགྱུར་བས། རེས་དཔག་ཚད་མ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་དོན་ཉམས་

པར་འགྱུར་བར་དགོངས་ཏེ། །སོབ་དཔོན་གིས་མདོ་དེའི་དོན་དགོངས་པའི་གཏིང་

ཕིན་པར་བངས་ནས་རྒྱས་པར་འགེལ་པ་ན། རང་མཚན་དང་སྤྱི་མཚན་གི་ཡུལ་

ཅན་དུ་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ནི་གཟུང་ཡུལ་གི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་རང་མཚན་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་སའི་

གཞལ་བ་ནི་རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་སྤྱི་མཚན་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་སའི་གཞལ་བ་ནི་རང་ལ་ལོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་དོན་ཡིན་པས། གཟུང་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་མེད་

པ་དང༌། གང་ལ་ཚད་མར་སོང་སའི་དབང་དུ་བས་ན་མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་ངེས་

པས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ནས་མདོའི་དོན་བཀྲལ་ཏེ་གཞལ་བ་

གཉིས་ཕིར་ཞེས་སོགས་ཀིས་མདོ་ལས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་གཟུང་ཡུལ་ལ་གཉིས་

སུ་ངེས་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། གང་ལ་དོན་གི་ནུས་པ་ལས། ཞེས་

སོགས་ཀིས་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་ས་མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་རགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་འདིས་དེ་ལྟར་དགོངས་དོན་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཕེ་བཞིན་དུ་ཡང༌། དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་བརྟུལ་བས། རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ནི། ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་ན་
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རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་ན་སྤྱི་མཚན་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་མ་འཛིན་ཞིག དེའང་རེས་དཔག་ཚད་མས་རང་གང་ལ་དངོས་

ཀིས་ཚད་མར་སོང་བའི་གཞལ་བ་དེའི་དོན་སྤྱི་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞལ་བ་དེ་

འཇལ་གི། དེ་ཉིད་སང་ཡུལ་དུ་བེད་མི་ནུས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མ་རང་གང་ལ་

དངོས་ཀི་ཚད་མར་སོང་བའི་གཞལ་བ་དེ་རང་གི་སང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་

ཡིན་པས་ཁབ་པའི་དོན་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་སང་ཡུལ་ཡིན་ན་དེ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་

དགོས་པར་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར་རྒལ་ལན་དང་བཅས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཤེས་པ་དེ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་ན། ཤེས་པ་དེ་ལ་རང་

གི་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་ཡིན་མི་དགོས་སོ། །མདོ་སེམས་གང་གི་དབང་དུ་བས་པ་

སོགས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ད་ནི་གངས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་གཞུང་གི་ཚོགས་

ཀི་བསྡུ་པ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་

མ་གཉིས། ཞེས་བ་བས་ནི་ཡུལ་གི་དབེ་བས་ཚད་མའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པའི་རྩ་

བའི་རགས་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། རགས་དེའི་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། བོ་ནི་ཡོད་དང་

མེད་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་བར་རོ། །དོན་དམ་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་འདི་རྒྱན་གིས་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དུ་བས་ལ། དེའི་དོན་ཡང་ཡ་མཱ་རིས་བཤད་པ་ལྟར་གངས་

ངེས་བསྒྲུབ་པའི་ཞར་བྱུང་ལ་མདོ་སེ་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་”པར1་སྐབས་

ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་བཤད་པའི་དོན་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཅན་ཀང་དོན་དེ་དང་འད་བར་

སང་ངོ༌། །ཉི་མ་སྦས་པས་དངོས་སུ་རིག་བེད་གསང་བའི་མཐའ་སྨྲ་བའི་རྩོད་ལན་

1 མ་ཕི། ༥ན༡ན།    བར   ཞོལ། ༥བ༣ན།    པར   *པར 
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ལ་སྦར་ཡང་རྩོད་པ་དེའང་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་གོང་དུ་

བཤད་པ་དག་གི་ཁབ་པ་ལ་རྩོད་པར་སང་བས། གཞུང་འདི་རགས་དེ་དག་གི་ཁབ་

སྒྲུབ་ལ་སྦོར་བ་འགེལ་པ་དེའི་ལུགས་སོ། །ལྷ་དབང་བོས་དོན་བེད་པར་ནུས་པ་ལ་

སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ། དོན་དམ་དོན་

བེད་ནུས་པ་གང༌། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་སྦར་བར་བའོ། 

ཞེས་བཤད་པའི་དོན་ནི། དོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར། ཞེས་སོགས་རགས་

བཞི་བཀོད་པའི་དོན་བསྡུར་སྦོར་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང༌། གཞུང་གི་དགོངས་པ་

ལའང་ཤིན་ཏུ་འགིག་གོ གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། ཞེས་བ་བ་ནས། དེ་ལྡོག་

པ་ལ་བརེན་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་བར་ནི་དོན་དམ་ཞེས་སོགས་ཀིས་དོན་བེད་ནུས་

པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བཤད་པ་སོགས་ལ་རྩོད་པའི་ལན་ནོ། །དོན་བེད་ནུས་ན་

རང་མཚན་དང་མི་ནུས་པའི་གཞལ་བ་ལ་སྤྱི་མཚན་གིས་ཁབ་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ན་དོན་བེད་མི་ནུས་པས་ཁབ་པར་བསྒྲུབ་པ་

ནི། བརོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངོས་མིན། ཞེས་པ་ནས། ངོ་བོ་ལས་གཞན་ས་བ་མེད། 

ཅེས་པའི་བར་རོ། །དེ་ལ་ལྷ་དབང་བོས་གཞུང་དེ་དག་སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་

བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་བརྒྱད་དུ་བས་ནས་འཆད་ལ། རྒྱན་རེས་འབྲང་

དང་བཅས་པ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་བཞིར་བས་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ཕིར་དེ་ནི་ཞེས་

སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་རིགས་པ་དེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་བཟློག་ནས་དོན་བེད་ནུས་པ་སོགས་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

སྟོན་པ། ཇི་སྐད་བཤད་ལས་བཟློག་གང་ཡིན། ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །སྤྱི་མཚན་དངོས་
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པོར་མེད་ཀང་རེན་གི་སྒོ་ནས་དབེ་བ་བེད་པའི་ཚུལ་སྟོན་པ། དངོས་དང་དངོས་མེད་

གཉིས་ཀ་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་གཞལ་བ་གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་སྐེས་

བུས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་བསྒྲུབ་པའི་དོན་བེད་པ་ནི་རང་མཚན་ཁོ་ན་ཡིན་

ཞིང༌། ཚད་མ་གཉིས་ཀའང་གཞལ་བ་རང་མཚན་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་དགོས་པ་

དང༌། དེ་ལྟ་ནའང་རེས་དཔག་ནི་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་བ་བའི་གཞལ་བ་རང་མཚན་

གིའང་ངོ་བོ་སང་ཡུལ་དུ་བེད་མི་ནུས་པར། དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་པའི་སྤྱིའི་

ངོ་བོ་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་སྒོ་ནས་གཞལ་བ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅིང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མས་རང་གིས་དངོས་སུ་གཅོད་པའི་གཞལ་

བ་རང་མཚན་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་སང་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྒོ་

ནས་གཞལ་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པས། ཚད་མ་གཉིས་ལ་གཟུང་ཡུལ་གི་དབེ་བ་དེ་

ལྟར་སོ་སོར་ངེས་པ་དེའི་ཕིར་བཟུང་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་གཞལ་བ་རང་སྤྱི་

གཉིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་རྩོད་སོང་དང་བཅས་པ། རང་གི་

མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་བ། ཞེས་སོགས་ཀིས་བཤད་དེ། འདིས་གཞལ་བ་རང་སྤྱི་

གཉིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་དོན་ལེགས་

པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་བ་བའི་གཞལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནའང་མངོན་

ལོག་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དེའི་སྒོ་ནས་ཀང་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་སྟོན་པ་དང༌། 

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་གཞལ་བ་མངོན་ལོག་གཉིས་སོ་སོར་ངེས་པ་དེའི་སྒོ་ནས་ཚད་

མ་མངོན་རེས་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་ཇི་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་དང་བཅས་པ། 
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གང་ལ་དོན་གི་ནུས་པ་ལ། ཞེས་པ་ནས། གསུམ་གཅིག་གངས་ནི་བསལ་བ་ཡིན། 

ཞེས་བ་བའི་བར་གིས་བཤད་ནས། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དག་ལ་གངས་གཞན་འདོད་

པ་དག་གིས་རྩོད་པ་སོང་བ་ནི། མེད་པ་གཞལ་བ་མ་ཡིན་ཕིར། ཞེས་པ་ནས། དན་

མིན་མ་ཡིན་འཁྲུལ་ཕིར་རོ། ཞེས་བ་བའི་བར་གིས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་བསྡུས་པའི་

དོན་བརོད་ནས་གཞུང་གི་དོན་ལ་ཐོག་མར་གཞལ་བའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པའི་དོན་

བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལ་མངོན་རེས་གང་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཚད་མ་མེད་དགོས་པར་བཟུང་ནས། ཚད་མ་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང་མངོན་

རེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་ན་ཚད་མའི་གངས་ངེས་འཇིག་པར་འདོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་

བ་སྟེ། ཁོད་ལྟར་ན་འདིར་མ་ཟད། མངོན་སུམ་བཞིའི་གངས་ངེས་དང༌། ཕུང་པོ་ལྔའི་

གངས་ངེས་སོགས་དུ་མ་ཞིག་ལ་དབེ་གཞི་ཁས་བངས་ན་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་ཏུ་མི་

རུང་ཞིང༌། དབེ་བའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་ན་དབེ་གཞི་ཁས་བངས་པ་ཉིད་ཀིས་གངས་

ངེས་དེ་འཇིག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་གངས་ངེས་གང་ཡང་བཞག་ཏུ་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་ལ་གཉིས་པོ་གང་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་པ་ཕུང་གསུམ་པའི་ཚད་མ་མེད་མི་དགོས་སོ། །དེའང་སྤྱིར་རིགས་

ཀི་གངས་ངེས་དང་དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་གངས་ངེས་དང༌། ལོག་རོག་སེལ་བའི་

དགོས་པ་ལ་བལྟོས་པའི་གངས་ངེས་སོགས་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ནི་

ཕི་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འདིར་གསལ་བའི་ལོག་རོག་ནི་གཉིས་ཏེ། ཚད་མ་མངོན་སུམ་

གཅིག་པུར་རོག་པ་དང༌། ཚད་མ་མངོན་རེས་གང་ལས་ཀང་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་
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པའི་ཚད་མ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ལོག་པར་རོག་པའོ། །འདིར་ཚད་མའི་

གངས་ངེས་བསྒྲུབས་པས་ལོག་རོག་དེ་གཉི་ག་སེལ་”ཚུལ1་ནི། ཚད་མ་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པར་གྲུབ་པས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་

གཅིག་པུར་ལོག་པར་རོག་པ་སེལ། མངོན་སུམ་ལས་ཀང་དོན་གཞན་རེས་དཔག་

ལས་ཀང་དོན་གཞན་པའི་ཚད་མ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཁེགས་ན་གངས་ངེས་

ཉམས་པས་དེ་ཁེགས་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་ཁེགས་པ་ན་གངས་མང་པོར་རོག་པའི་

ལོག་རོག་སེལ་ལོ། །དེའང་གངས་ངེས་འགྲུབ་པ་ལ་སྤྱིར་གཉིས་ཡིན་ཁེགས་དགོས་

པའི་ངེས་པ་མེད་དེ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་བེད་ཀང༌། ཁམས་ལྷག་མ་

བཅུ་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་སོགས་པ་མང་

དུ་ཡོད་ཀང༌། འདིར་གཉིས་ཡིན་ཁེགས་པའང་དགོས་ལ་གཉིས་མ་ཡིན་འགོག་པ་

ནི་ལོག་རོག་སེལ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་དེའང་ལྡོག་པ་ལ་མ་ཡིན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡིན་

ཏེ། མངོན་རེས་གང་ལས་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་དོན་ནོ། །

དེས་ན་འདིར་མངོན་རེས་གང་ལས་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཚད་མ་བྱུང་ན་

གངས་ངེས་འཇིག་པ་ཡིན་གི་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་པ་ཕུང་གསུམ་

པ་ཚད་མའི་ལྡོག་པ་དང༌། ལྷ་སྤྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་མཆོད་སྦིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་

མ་ཞེས་སོགས་ཀིས་འདིའི་གངས་ངེས་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པས་ཚུལ་དེ་ནི་བིས་པའི་

ལོག་རོག་གོ འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆ་པ་ན་རེ། མངོན་རེས་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་

དད་དམ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དམ། ལྡོག་པ་ཐ་དད་གང་ཡིན་ཞེས་བརགས་

ནས། ངོ་བོག་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་གི། དང་པོ་གཉིས་མ་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་

1 མ་ཕི། ༦ན༦ན།    ཆུལ   ཞོལ། ༧ན༦ན།    ཚུལ 
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གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་

པར་ཐལ། རང་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར། 

བེ་བྲག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ན་སྤྱི་དང་ངོ་བོ་གཅིག་དགོས་པས་ཁབ་པ་གྲུབ་པོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །ངོ་བོ་ཐ་དད་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གཅིག་པ་བཀག་

པའི་ཐ་དད་ཅེས་བ་བ་སྔ་མ་དག་ཁས་ལེན་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་གོང་

དུ་བཤད་ཟིན་ལ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་མ་ཡིན་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཟུགས་ཕུང་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་དང་ངོ་བོ་

གཅིག་པར་ཐལ། རང་ལ་བདག་རྣམ་པར་བཅད་པ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར་ཞེས་

སོགས་དུ་མ་ཞིག་གིས་མ་ངེས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མཆོག་ཏུ་རྩིང་བའོ། །

དེའི་ཕིར་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་བོ། །འདིར་རྩ་བའི་རགས་སྦོར་

འགོད་པ་ནི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་དགོས་པས་དེ་ཇི་ལྟར་

བེད་དཔད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་གི། གང་རུང་རུང་གི་སྦོར་བ་ནི་བླུན་པོའི་འཇུག་

པའོ། །དེ་ལ་ཕལ་ཆེ་བ་དག་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་

བ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅི་འདི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

སྨྲའམ། འོན་ཏེ་ལྟར་སང་ཡིན། ཕི་མ་ནི་ཁེད་རང་ཡང་མི་འདོད་དོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་

འདིའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གང་ཡིན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གཉིས་པོ་དེར་

ངེས་ཏེ་ཞེས་འགོད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྒ་མི་

རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྦོར་བ་ལ་བཀོད་ན་ཅིར་འགྱུར། ཤེས་བ་ཙམ་སྒ་རག་མི་རག་

རྩོད་པའི་སྐབས་ཀི་རྩོད་གཞི་ཆོས་ཅན་མིན་ལ། ཕོགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བས་
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པས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་ལའང་ཇི་ལྟ་བར་བརོད་པར་བ་སྟེ། 

ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། ཁོད་ཀི་གཞལ་བ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན་ཁོད་མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་

བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་ན་ཅིར་འགྱུར། ཁོད་ཅེས་པ་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་བ་

དགོས་པས་སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་དང་དོན་འདའོ་ཞེ་ན། འདིར་

ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཁོད་ཅེས་པ་ཚད་མ་ལ་བ་དགོས་པས་ཡང་ཕོགས་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་སུ་བས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞུང་ལ་རང་གི་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་པའི་སྦོར་བ་དེ་ལྟར་བཀོད་ཀང་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅི་དགོས་སྙམ་ན་ནི། རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་རགས་ཡང་དག་དང་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གང་རུང་ཡིན་མི་དགོས་སོ་ཞེས་དངོས་འགལ་ལ་ཕུང་གསུམ་

ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ་རྩ་སྦོར་འདི་ལྟར་བཀོད་ཀང་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་བངས་ནས། གཞུང་འོག་མ་དག་སྦོར་བ་འདིའི་ཕོགས་

ཆོས་དང་ཁབ་པའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པར་སྨྲས་ན་རང་ཚིག་འགལ་བ་དང༌། ཚུལ་གསུམ་

ཚང་པའི་རགས་ཡིན་ཀང་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། 

ཐལ་སྦོར་དང་རགས་སྦོར་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་དང༌། རགས་

སྦོར་ལ་རགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་

དུ་སྦོར་བ་འགོད་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་”འཆེ1་བ་བོད་མིན་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་

ཕི་ནང་གི་རོག་གེ་པ་སུ་ལའང་མེད་དོ། །ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་

1 མ་ཕི། ༧བ༢ན།    འཆེ   ཞོལ། ༨བ༦ན།    འཆོ 
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པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། གཞལ་བ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་བཀོད་པ་དེའི་ཕོགས་

ཆོས་ཚད་མ་གང་གིས་འགྲུབ་པ་འཆད་པ་ན། སྔ་མ་དག་ཕལ་ཆེ་བ་ན་རེ་གློ་ལ་ཡུལ་

གསལ་བར་སང་བ་དང་མི་གསལ་བར་སང་བ་སོགས་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་རང་

རིག་མངོན་སུམ་གིས་དོན་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་

གཉིས་སུ་ངེས་པ་སོགས་ཀི་རགས་རྣམས་ནི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །

བརག་པར་བ་སྟེ་འདི་ལྟར་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་དོན་རང་རིག་

མངོན་སུམ་དེ་ལྟ་བུས་གྲུབ་ན་རང་སྤྱི་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་གི་དོན་གི་སྒོ་

འདོགས་རང་རིག་དེ་དག་གིས་གཅོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་འདོད་ན་ཡུལ་གསལ་

བར་སང་བའི་བོ་ཉམས་མོང་གི་རང་རིག་གིས་ཡུལ་མི་གསལ་བར་སང་བའི་བོའི་

སང་བ་དངོས་ཤུགས་གང་ལའང་མ་གཞལ་ཞིང༌། དེ་མིན་གི་སྒོ་འདོགས་དངོས་

ཤུགས་གང་ལའང་མ་བཅད་ལ། ཅིག་ཤོས་ཀིས་ཀང་དེ་འད་ན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གཉིས་

མིན་གི་ཕུང་གསུམ་གི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་བེད། རིགས་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

བལྟོས་ནས་གཉི་གའི་བེད་པས་གཅོད་པར་བེད་དོ་ཞེ་ན། རང་རིག་དེ་གཉི་གའི་བེད་

པས་ཀང༌། ཡུལ་གསལ་བར་སང་བ་དང་མི་གསལ་བར་སང་བའི་སང་ཚུལ་གཉིས་

ཡོད་པར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཅིང༌། གཉིས་མེད་པའི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་

གི། གཉིས་པོ་དེ་མིན་པའི་སང་ཚུལ་ཕུང་གསུམ་པ་ཡོད་པའི་སྒོ་འདོགས་ཇི་ལྟར་

གཅོད། དེ་གཅོད་ན་ནི་གངས་ཅན་སོགས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མོང་བའི་

རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
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གཉིས་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པའི་གཉི་གའི་བེད་པས་མངོན་རེས་མིན་པའི་ཚད་མ་ཕུང་

གསུམ་པ་ཡོད་པའི་དོན་གི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་དགོས་པར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་

སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྒྱང་པན་གིས་ཀང་། ལ་མགོར་དུ་བ་འཕྱུང་བ་རྒྱང་ནས་མཐོང་བ་

དེ་ལས་ལ་མགོར་མེ་ཡོད་པར་གསར་དུ་རོགས་པའི་བོ་སྐེས་པ་དེ་ལ་ཁོ་རང་གིས་

རེས་དཔག་གི་ཐ་སྙད་མ་ཐོགས་ཀང་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་མོང་རང་

རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཀང་ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅིག་པུ་ཡིན་པའི་དོན་གི་སྒ་

འདོགས་ཤུགས་ལ་གཅོད་དགོས་པར་མཚུངས་པས། ཚད་མའི་གངས་དང་ཡུལ་ལ་

ལོག་པར་རོག་པའི་དོན་གི་སྒོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་བཅད་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནི་ལེགས་པར་བརགས་ན་གཞན་རྣམས་ལའང་མཚུངས་པས། 

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་འབྲས་བུ་ལོག་པར་རོག་པ་སྟེ་མངོན་སུམ་ལེའུས་བསལ་

བར་བ་བའི་ལོག་རོག་བཞི་གའི་དོན་གི་སྒོ་འདོགས་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་

བཅད་ཟིན་པར་ཐལ་བས། རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པས་

ཁབ་པར་སྨྲ་དགོས་པ་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱང་པན་གི་རྒྱུད་ལ་རེས་དཔག་ཚད་

མ་མེད་ན་གངས་ཅན་དང་བེ་བྲག་པའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་པ་བདེ་སྡུག་གང་ཡང་མེད་པར་

འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནི་བླུན་པོའི་གཏམ་མོ། །རང་རིག་གཉིས་པོ་དེས་སང་ཚུལ་

གཉིས་ཡོད་པར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཅིང༌། སང་ཚུལ་གཉིས་པོ་དེ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

ཡུལ་སང་ཚུལ་ནམ་ཡང་མ་དམིགས་པས་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་མེད་པར་

གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་སང་ཚུལ་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ལས་མེད་པར་གྲུབ་པ་གསལ་བར་སྨྲས་ཀི་རང་རིག་གིས་གཉིས་མིན་གི་
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ཕུང་གསུམ་མེད་པར་གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། གཉིས་མིན་གི་ཕུང་གསུམ་ཡོད་པའི་

སྒོ་འདོགས་རང་རིག་གིས་མ་བཅད་པར་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་རང་རིག་གིས་

འགྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད་དེའི་ཕིར་རི་བོང་གི་ཆལ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། 

།དེ་ལ་འདིར་ཁོ་ནའི་ཚིག་དངོས་སུ་མེད་ཀང་ཁོང་ན་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་

ངེས་སུའང་ཁོ་ན་སོས་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྩ་བ་ལ་མེད་པ་རང་འགེལ་གིས་

སོས་ཤིང༌། འགེལ་བཤད་ལས་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འགེལ་པར་ངེས་པར་བཟུང་བ་

མཛད་དེ་གཉིས་པོ་དག་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སོ། །ངག་ནི་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་འབྲས་བུ་

ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཁོ་ནའི་སྒ་མེད་ཀང་དེའི་དོན་འཐོབ་བོ། །དེ་ལྟར་ངག་འདིས་ཚད་མ་

གཉིས་དག་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བསྒྲུབས་སོ། །གཉིས་པོ་དེ་དག་ཅི་ཞིག་དག་ཅེས་དོགས་

པའི་དི་བའི་སྐབས་ལ་འདི་བརོད་པར་བ་སྟེ། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག ཅེས་

པའོ། ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

མདོའི་ཚིག་གི་དོན་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་དག་ནི་གཉིས་ཁོ་ན། སྟེ་ཞེས་སྨྲས་

ནས། གཉིས་པོ་གང་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་དཔག ཅེས་པས་དེ་དག་གིས་

དམ་བཅའ་བཤད་ནས། དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ། གང་གི་ཕིར་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བ་

རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་གཞལ་བར་བ་བ་གཞན་

ནི་མེད་དོ། ཞེས་པ་སྟེ། རྩ་བའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བ། ཞེས་པའི་དོན་རང་

འགེལ་གིས་གཉིས་པོ་ལས་གཞན་པའི་གཞལ་བ་མེད་པ་ལ་དངོས་སུ་སྦར་རོ། །དེ་

ལྟར་འདིར་ཡང་བཤད་པར་བ་སྟེ། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ན། ཞེས་

བཤད་དགོས་ལ། ཁོ་ན་ཞེས་པ་གཉིས་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གཅོད་
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པའི་གཞན་ལྡན་རྣམས་གཅོད་དོ། །

འོ་ན་མངོན་རེས་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། དེ་

བསྒྲུབ་པའི་རགས་དགོད་པ་ནི། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་

དཔག་ཚད་མ་གང་ལས་ཀང་དོན་གཞན་པའི་ཚད་མ་མེད་དེ། གཞལ་བ་རང་མཚན་

དང་སྤྱི་མཚན་གཉིས་ལས་དོན་གཞན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་པ་ཡིན་ལ། 

ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ལོག་པར་རོག་པ་ཉིད་བསལ་བའི་

ལོག་རོག་གཙོ་བོ་ཡིན་གི། ཚད་མ་གཉི་ག་ཡིན་པའི་ལོག་རོག་འབྲེལ་ཆུང་བས་

དེའི་ཕིར་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་ཀང་ཚུལ་འདི་

ལྟར་བཞེད་ཅིང༌། འཐད་ལྡན་ལས་དེས་ན་གང་ཟག་གི་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་

པའི་དོན་ལས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཚད་མ་ལའང་མངོན་སུམ་

དང་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་དོན་ལས་ཐ་དད་པའི་གཞལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་

བ་བ་ནི་ཁབ་པར་བེད་པ་མི་དམིགས་པ་ཉིད་དོ། ཞེས་སྐབས་འདིར་སྦོར་བ་འགོད་

ཚུལ་དེ་ལྟར་གསུངས་སོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞལ་བ་གཉིས་ཀི་གངས་ངེས་

ཀི་ཚད་མ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚད་ལས་

འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བ་གཉིས་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་ཚད་མ་

གཉིས་ནི་འབྲས་བུའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་མ་བརགས་པ་ཆགས་པ་སྟེ། སྤྱི་མཚན་

རྒྱུ་ཡིན་པར་སྨྲས་ནས། དེ་མ་ཐག དོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར། ཞེས་ཤེས་

ལྡན་སུ་ཞིག་རགས་འགོད་པར་བེད། གོང་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བཤད་མ་ཐག་པའི་
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རགས་སྦོར་འདིའི་ཕོགས་ཆོས་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་རགས་ཀི་རྣམ་གངས་བཞི་པོ་

འདི་དག་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། ཁབ་པ་ནི་ཚད་མ་གཞལ་བ་

རོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཇོག་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གང་ཡང་རུང་བས་མི་

ཆོག་གི གཞལ་བ་རང་སྤྱི་གཉིས་ལས་གཞན་པ་མེད་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང༌། སྤྱི་

མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་

ཤེས་པ་དང༌། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་ལ་

གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་པོ་དེ་དང་རིམ་པ་བཞིན་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་རྣམ་

པར་བཞག་འཇོག་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་རྣམས་ཀི་བེད་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་

ཏེ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ལྷ་དབང་བོ་ལྟར་ན་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤལ་ལ་སྔོན་པོ་ལྟ་

བུ་གཉི་ག་ཡིན་པས་སོ་ཞེ་ན། གཉིས་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་མི་སྲིད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། 

དོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར། ཞེས་དང༌། གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཡུལ་ཕུང་གསུམ་

པ་ཡོད་པར་དགོས་པ་སོང་བ་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་ཞེས་པ་གཉིས་དང༌། འད་དང་མི་

འད་ཞེས་སོགས་བཞིས་ཕུང་གསུམ་གཉིས་ཀ་བསལ་བའི་སྒོ་ནས་གངས་ངེས་སྤྱིར་

སྒྲུབ་པར་བེད་པར་འཆད་དོ། །རྒྱན་དང་ཉི་མ་སྦས་པ་སོགས་ལྟར་ན་དོན་བེད་ནུས་

མི་ནུས་གཉིས་སུ་ངེས་པའང་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་ཕིར་སྒྲུབ་པ་ལ་འཆད་ལ། དེ་

དག་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་རུང༌། རགས་འདིའི་ཁབ་འབྲེལ་འགྲུབ་པ་ལ་རག་

མཚན་དང་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་ཁབ་མཉམ་པ་དང༌། སྤྱི་མཚན་དང་དོན་བེད་མི་

ནུས་པའི་ཆོས་ཡིན་ཁབ་མཉམ་པར་འགྲུབ་དགོས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་འབྲེལ་
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མེད་དོ། །དེའི་ཕིར་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་རང་མཚན་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་ནི་མུན་

སྤྲུལ་ལོ། །

འོ་ན་སྐེས་བུ་མཐོང་བ་འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་སོགས་

དོན་བེད་མི་ནུས་པས་རང་མཚན་མ་ཡིན་ཞིང༌། གསལ་བར་སང་བས་སྤྱི་མཚན་

མ་ཡིན་ལ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་སང་བས་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཉིས་སུ་མ་འདུས་

པའི་ཡུལ་གྲུབ་པས་གངས་ངེས་ཉམས་སོ་ཞེ་ན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བའི་

སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དོན་དམ་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་མ་བསད་པའི་བརའ་བང་གི་

སྐེས་བུ་གང་གིས་ཀང་ཡུལ་དུ་མོས་ཤིག་ཐ་སྙད་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། དབང་

ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་སོགས་ཡུལ་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་མི་འཆད་པར། 

སྐྲ་ཤད་སོགས་སུ་སང་བ་ཡུལ་ཡིན་པ་འགོག་པ་ནི་སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བའི་དབང་ཤེས་

ལས་ཀང་འཁྲུལ་པ་སྟེ། སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་གཞི་མ་གྲུབ་ན་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་

མི་སྲད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྲ་ཤད་ཀི་རྣམ་པ་ཡུལ་ཡིན་པ་འགོག་པའང་དེ་དང་

འདའོ། །སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ནི་ངེས་པར་བ་དགོས་ཀང༌། དེ་ལ་མཐའ་

དཔོད་ན་འདི་ལྟར་ཅི་དེ་རང་མཚན་ནམ་སྤྱི་མཚན་གང་ཡིན། དེ་གཉིས་སུ་མ་འདུས་

ན་གངས་ངེས་ཉམས་སོ། །སྤྱི་མཚན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་

གསལ་བར་སང་བའི་ཕིར། རང་མཚན་ཡིན་ན། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གི་དབང་ཤེས་

ཆོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་སང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་

པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བརོད་པ་ལ་ལན་ཇི་ལྟར་གདབ། མ་ཁབ་ན་

ལེའུ་དང་པོར་སེལ་བའི་སྐབས་སུ། སྤྱི་འཛིན་རོག་པའི་སང་ཡུལ་དངོས་པོར་གྲུབ་ན་
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རོག་པ་དེ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པར་ཐལ་བའི་རིགས་པ་མང་དུ་བསྟན་པ་དག་གི་ཁབ་

པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་སྙམ་དུ་དོགས་ན། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་གསལ་བར་

སང་བ་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ན་རང་སང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རོག་མེད་ཤེས་པ་ལ་གསལ་

བར་སང་བ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བས། རང་མཚན་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཤིང༌། དེའང་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་དབང་ཤེས་དེའི་རས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་དབང་ཤེས་དེ་

ལ་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཞིང༌། རོག་པ་དང་མི་མཚུངས་

ཏེ། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སང་བ་རས་སུ་གྲུབ་ན་གྲུབ་ཚུལ་གཉིས་ལས་མི་

འདའ་ཞིང༌། རང་སང་མཁན་གི་རོག་པའི་རས་སུ་གྲུབ་པ་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བའི་སྤྱི་ཡིན་པས་ཁེགས་ལ། ཕི་རོལ་གི་རས་སུ་གྲུབ་ན་བུམ་པའི་རས་སུ་

གྲུབ་དགོས་པ་ལས་འོས་གཞན་མེད་པས། རོག་པ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་སང་ཡུལ་ལམ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

སེལ་བའི་སྐབས་སུ་རོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རིགས་པ་ནི་མདོ་སེམས་

གཉི་གའི་ཐུན་མོང་གི་རིགས་པ་ཤས་ཆེ་བས་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་ཁབ་པ་དེ་ཁས་

ལེན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་སྔོན་པོ་རང་མཚན་ཡིན་ཀང་སྔོན་སང་དབང་ཤེས་སང་ཡུལ་

ལ་འཁྲུལ་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་མི་མཚུངས་པ་ལྟར་དུ་མདོ་སེ་པའི་སྐབས་འདིར་

ཡང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་དང་རོག་པ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བའོ། །དབང་

ཤེས་འཁྲུལ་པ་དེ་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་ཡིན་གི། དེ་ལ་སྐྲ་ཤད་སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་མ་

ཡིན་ནོ། །རགས་ལྷག་མ་གསུམ་གི་དོན་ནི། འད་དང་ཞེས་པ་དང༌། སྒའི་ཡུལ་དང་

ཞེས་པ་དང༌། རྒྱུན་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། །བོ་ནི་ཡོད་དང་ཞེས་པ་གསུམ་པོའི་
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དོན་དེ་དང་དེ་ཡིན་ན་སྤྱི་མཚན་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ནའང་དེ་དང་དེ་

ཡིན་པས་ཁབ་དགོས་ལ། དེ་དག་ལས་བཟོལ་པ་བཞི་དང་རང་མཚན་ལའང་དེ་ལྟར་

ཕན་ཚུན་ཁབ་དགོས་ཀི། གཞན་དུ་ན་གངས་ངེས་འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་

འབྲེལ་མེད་དོ། །

དེ་ལ་རག་དང་པོའི་དོན་འད་བ་སྟེ་ཐུན་མོང་བ་དང་མི་འད་བ་སྟེ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་མི་བ་སྟེ། རང་མཚན་ཡིན་ན་རང་གི་གསལ་

བ་དུ་མ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བ་འགལ་བར་འཛིན་པའི་གཏམ་དུ་སང་བའི་

ཕིར་རོ། །འད་བ་ཐུན་མོང་བར་སང་བའི་བོའི་གཟུང་ཡུལ་དང་མི་འད་བ་ཐུན་མོང་

ཡིན་པར་སང་བའི་བོའི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་མི་བ་སྟེ། བུམ་

པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ལྟ་བུའི་མེད་དགག་དག་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ཀང་རོག་པའི་སང་

ཡུལ་དུའང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། བུམ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དུ་སང་བའི་སང་བ་

དེ་བུམ་པ་མེད་པའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་གི། བུམ་མེད་བུམ་

མེད་འཛིན་པའི་རོག་པའི་སང་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ། བུམ་པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་རོག་

པའི་སང་བ་བོའི་སེལ་བ་དེ་ཉིད་བུམ་མེད་བརོད་པའི་དངོས་ཀི་སྒ་དོན་དུ་བས་ནས་

བུམ་མེད་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་བུམ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མེད་དགག་གི་སེལ་

བ་དེ་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། མེད་དགག་དེ་དངོས་ཀི་སྒ་དོན་དུ་མི་འགྱུར་བས། 

སྒ་རྣམས་ལས་དེ་རོགས་ཉིད་ཀི། །གཞན་བཟློག་རོགས་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །འད་བར་སང་བ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་པ་

དང་མི་འད་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་
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གཅོད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་ནའང༌། གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཚད་

མ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པར་སོང་དུ་དོགས་སོ། །དེས་ན་གཞལ་བ་ཆོས་

ཅན། རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། རང་ཉིད་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དབང་གིས་བོའི་

གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་འད་བ་ཐུམ་མོང་བར་སང་བའི་རོག་པས་བཞག་

པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དབང་གིས་མི་འད་བ་སྟེ་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའམ་མ་འདེས་པར་གསལ་བར་སང་བའི་བོའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། ཉིད་ནི་ངེས་གཟུང་ངོ་། །རགས་གཉིས་

པ་ལ། སྒའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་མི་བ་སྟེ། 

སྒའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དམ་པར་སྒའི་ཡུལ་ཡིན་

པ་དང་ཡུལ་མིན་པ་ཞེས་ཀང་མི་བ་སྟེ། དོན་དམ་པར་སྒའི་ཡུལ་ཡིན་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རོད་བེད་སྒའི་བདག་རྐེན་ཙམ་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་བོའི་

ཡུལ་དུ་འཆར་ནུས་པ་དང༌། དེ་ཙམ་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་

ནུས་པ་མིན་པའི་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་སྟེ། །ངོ་བོ་རོགས་པར་

འཆར་བ་ལ་ངོ་བོའི་ཁད་ཆོས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་འཆར་མི་དགོས་སོ། །རགས་

གསུམ་པ་ལ་ཡུལ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་བར་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་ཡུལ་མེད་ཀང་རང་

འཛིན་གི་བོ་སྐེ་བ་དང༌། དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་འཆད་པ་ལྟར་མི་བ་སྟེ་ཡུལ་མེད་ཀི་

བོ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་ཡུལ་རང་ཉིད་རྒྱུར་མེད་ཀང་དེར་

འཛིན་གི་བོ་སྐེ་བ་དང༌། ཡུལ་རང་ཉིད་བོ་དེའི་རྒྱུར་མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་
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ཀང་མི་སྐེ་བ་ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་ཡང་མི་བ་སྟེ། གཟུང་རྣམ་དེ་མོང་འཛིན་རྣམས་ཀི་

རྒྱུར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ལྷ་དབང་བོ་ལྟར་ན། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་

ན། བོ་ནི་ཡོད་པ་དང༌། ཞེས་པའི་དོན་ཡུལ་ལས་གཞན་བར་དང་རྩོལ་བ་དང་ཡིད་

བེད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་རང་ཉིད་རོགས་པའི་བོ་ནི་ཡོད་པ་

དང༌། ཞེས་དང་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་བོ་ནི་མེད་ཅེས་སྦར་བའི་དོན་

ཡུལ་མ་གཏོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དབང་པོ་དང་ཡིད་བེད་སོགས་ཡོད་ནའང་

ཡུལ་རང་གི་དངོས་པོའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་ན་རང་རོགས་པའི་བོ་

སྐེ་བ་མེད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་དུ་འཆད་དོ། །

ཉི་མ་སྦས་པ་སོགས་ཀི་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་མ་བྲིས་ལ། བཤད་

མ་ཐག་པ་ཉིད་བཟང་ངོ་། །རགས་གསུམ་པོ་འདི་དང༌། སྔར་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་རགས་བཤད་པ་དང་བཞི་པོ་གང་རུང་གཅིག་གིས་ཀང་རང་

སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ལ་རགས་བཞི་བཤད་ནས་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་

ན། རགས་དང་པོས་ནི་གཞལ་བ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རིགས་པ་གཉིས་པོ་དེར་གངས་

ངེས་བས་ནས། དེ་ལྟར་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས། དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་གཞལ་

བ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་འདེས་འཛིན་གི་རོག་པས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པར་འད་ཞེས་

པས་བསྟན་ཅིང༌། རོག་པས་བཞག་པ་ཙམ་གི་ཆོས་ནི་སྲ་བྱུང་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་

བོ་རོགས་པར་འཆར་ཐུབ་པར་སྒའི་ཡུལ་དང་ཞེས་པས་བསྟན་ལ། དེ་འད་བ་ནི་ཡུལ་

རང་གི་ངོ་བོས་དཔད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་བོ་ལ་མི་སང་གི་

བར་དང་ཡིད་བེད་སོགས་ཀི་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་བོ་ལ་སང་བར། རྒྱུ་མཚན་
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གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། །བོ་ནི་ཡོད་ཅེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་དོན་བེད་མི་ནུས་པ་

སོགས་ཆོས་བཞི་པོ་དེ་སྤྱི་མཚན་གི་ཁད་པར་གི་ཆོས་དང༌། བཟློག་པ་དོན་བེད་

ནུས་པ་སོགས་ཆོས་བཞི་པོ་རང་མཚན་གི་ཁད་པར་གི་ཆོས་སུ་བཤད་པ་དེས་སྤྱི་

མཚན་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཙམ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཙམ་ནི་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་

གི། རོག་པས་བཞག་པ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་སོད་ལུགས་སུ་

མེད་པ་དང༌། རང་མཚན་དང་དོན་བེད་ནུས་པ་རྣམས་ནི་རོག་པས་བཏགས་པ་ལ་

མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དཔད་བཟོད་ཀི་སོད་ལུགས་སུ་ཡོད་པའི་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་

དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་དོན་ལྡོག་གསལ་བར་བཤད་ནས། དེ་མཚན་གཞི་རང་སྤྱི་

གཉིས་དང་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་ཀི་གཞལ་བ་གཉིས་ལ་སོ་སོར་ངེས་པར་བསྟན་

པ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་བསྡུས་ནས། དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་གང༌། ཞེས་སོགས་

ཤླཽ་ཀ་འདི་གསུངས་པས། མདོ་སེ་པ་རང་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གཞལ་བ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རགས་རྣམ་

གངས་བཞི་དོན་བསྡུ་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་འདིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་

དོན་དམ་ཞེས་སོགས་ནི་དོན་གི་གཙོ་བོ་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ་དེ་བས་ན་སྐབས་འདིར་

རང་མཚན་ཡིན་ན་དོན་བེད་ནུས་པས་ཁབ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བདེན་གཉིས་ཀི་

རྣམ་གཞག་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ནི་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བཤད་པ་དག་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པའི་

འོག་གི་གཞུང་དག་གི་སྐབས་སུ་དབང་ཤེས་རང་གི་གཟུང་དོན་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་
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སོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆོས་མཆོག་གིས་

ཀང་ཚད་མའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་འདིར། འཐད་ལྡན་ལས་རབ་ཏུ་བེད་པ་

འདིར་གང་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་ལའང་སྦར་

བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་གི་མཐུ་ཡིས་ནི། ཡང་དག་སྐེ་བ་ཡིན་ཕིར་རོ། ཞེས་བ་

བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀི་གཞུང་གི་སྐབས་དབེ་བ་སྔར་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་ལ་སྐབས་འདིར་དོན་དམ་ཞེས་པའི་སྐད་དོད་རྒྱ་དཔེ་ལ་མི་འདུག་གོ་ཞེས་

དཔོང་ལོ་གསུང་ལ། ཉི་མ་སྦས་”པ1་སོགས་ཀི་འགེལ་པར་རྩ་བའི་ཚིག་བཀོད་པ་

ལ་དོན་དམ་མེད་ཅིང༌། ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པའི་འགྱུར་ལ། དོན་དམ་པར་དོན་བེད་

ནུས་གང་། ཞེས་རྩ་བ་བཀོད་ཀང༌། འགེལ་པར་དོན་དམ་ཞེས་པའི་འབྲུ་མནོན་མེད་

པར་དོན་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། དེའི་བེད་པ་ནི་བསྐེད་པའོ། །དོན་བེད་པ་དེའི་ནུས་

གང་སྟེ། རང་ཉེ་བས་བསྐེད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ། དེ་འདིར་ཏེ། བསྟན་བཅོས་

འདིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡིན། དངོས་པོར་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་

སོགས་ཀིས་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་ཁབ་པ་དང༌། དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དོན་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་

འདིར་ཞེས་“པ2་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྟོན་

པའི་སྐབས་འདིར་ཞེས་བཤད་ན་ལེགས་སོ། །དེ་ལ་དོན་བེད་ནུས་པ་དངོས་སུ་སོས་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༥ན།    བ   ཞོལ། ༡༥ན༢ན།    པ   * པ 

2 མ་ཕི། ༡༢ན༧ན།    བ   ཞོལ། ༡༥ན༤ན།    པ   *པ 
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པས་གཞན་གསུམ་མཚོན་པ་ཡིན་པས། དོན་བེད་ནུས་པ་སོགས་བཞི་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ལས་གཞན་དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་བཞི་

ནི་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པར་བཤད་དོ་ཞེས་ངེས་གཟུང་སྙིང་པོ་ཅན་དུ་བཤད་པར་བའོ། །འདིར་རང་

གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་ཅེས་སོགས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་

ཅེས་སོགས་ཀི་བཤད་པ་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་སྦར་ནས། རང་སྤྱི་གཉིས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བསྟན་པར་བེད་པ་ནི་ནོར་བ་སྟེ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

མི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་འདིར་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་མཛོད་ལས། གང་ལ་

བཅོམ་དང་བོ་ཡིས་གཞན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་ནི་

འཁྲུལ་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་སྐབས་འདིར་ཡང་བུམ་པ་ཀུན་རོབ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། །མཛོད་རྩ་འགེལ་དུ་བཤད་

པའི་མདོ་སེ་པའི་འདོད་པ་གང་ཡིན་འདིར་ཁས་ལེན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། དེར་བཤད་པ་

དང་འདིར་བཤད་པའི་མདོ་སེ་པའི་འདོད་པ་ལ་རྣམ་གཞག་མི་འད་བ་མང་བའི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་དབུ་མ་པའི་ནང་ཚན་དང་རྣམ་རིག་པའི་ནང་ཚོན་གི་འདོད་པ་མི་འད་

བ་མང་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་འདིར་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དོན་

བེད་ནུས་པ་དང༌། རང་མཚན་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་དང༌། དོན་བེད་མི་

ནུས་པའི་ཆོས་དང་སྤྱི་མཚན་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་གཞིར་བཤད་པ་ཡིན་གི། 

དེ་དག་བདེན་གཉིས་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདིས་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་
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བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་རོག་པས་བཏགས་པ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོས་དཔད་

བཟོད་དུ་གྲུབ་པ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་སྒ་རོག་གིས་བཞག་

པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བའོ། །

མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཁབ་

མཉམ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཁབ་མཉམ་དང༌། 

རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟ་ནའང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་མཚོན་བ་ཡིན་པས་དེ་དག་

བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་པ་མུན་ནོ། །མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་

དཔོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་དཔོད་པའི་ཚད་མའི་ཁད་པར་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྣལ་འབོར་མངོན་

སུམ་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །འདི་ལས་འཕོས་པའི་རྩོད་ལན་འདི་དག་གི་

འཆད་ཚུལ་ལ། སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོ་ལྟར་ན། དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་

གང༌། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། ཞེས་སྨྲས་པ་དེའང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་

གི་ལུགས་རེ་ཞིག་གཞན་ངོར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཡང་དག་པར་མ་ཡིན་ཏེ། 

རིགས་པས་དཔད་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་འཆད་ཅིང༌། དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྐབས་འདིར་རག་པ་དང་མི་རག་པའི་ཕོགས་གང་

གིས་ཀང་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་པ་འགོག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་

བའི་ཕོགས་དང་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ཕོགས་གང་གིས་ཀང་དོན་དམ་པར་དོན་

བེད་པ་འགོག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ན་རྒྱན་ལས། དེའི་ཕིར་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་
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བུའི་དངོས་པོ་ནི་མེད་དོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། ཞེས་

གསུངས་སོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དོན་ནི་སྔར་དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་འགོག་

པའི་རིགས་པ་མང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་འབྲས་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་

དོན་དམ་པར་རྒྱུ་འབྲས་མེད་ན་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་བསྐེད་པ་

ལ་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའོ། །ཉི་མ་སྦས་པའི་འགེལ་པར་ཡང༌། 

ཐམས་ཅད་ནུས་པ་མེད་ཅེ་ན། ཞེས་བཏོན་ནས་འཆད་ཚུལ་སྔར་ལྟར་བེད་དོ། །

རྩོད་པ་འདི་ནི་དབུ་མ་པས་མ་སྨྲས་ཀི། །དངོས་པོ་བདེན་པར་མེད་ན་གཏན་

མེད་དུ་འགོ་དགོས་སྙམ་པའི་དངོས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་ཟུར་ན་གནས་པ་གཞན་ཞིག་གིས་

སོ། །དེ་ལ་ལན་དུ་རང་ཉིད་དབུ་མ་པས། ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུག་སོགས་ལ། །ནུས་

མཐོང། ཞེས་སྨྲས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་མཐོང་བའི་དོན་རོགས་པ་ལ་བས་ནས། རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་འདི་དག་བདག་གིས་མཐོང་ངོ་སྙམ་དུ་ལྷག་པར་མོས་པ་གནོད་

མེད་ཀི་ས་བོན་སོགས་མྱུ་གུ་སོགས་བསྐེད་པ་ལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་འཇོག་པའི་

ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ལྷག་པར་མོས་པ་ཉིད་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒྲུབ་

བེད་དོ། ཞེས་འཆད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཀུན་རོབ། འདོད་ན་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་

བཏོན་ནས་འདིར་བརོད་པ་ལྷག་པར་མོས་པ་ཉིད་འཇོག་བེད་ཡིན་ན། ལྷག་པར་

མོས་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དེ་ཁོ་ནར་འདོད་པར་

བ་སྟེ། ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་སོགས་འདི་དག་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཚད་མས་འཇོག་

ཏུ་མེད་ཅིང་མཐོང་བའི་ཚད་མས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་གི་

ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ཇི་ལྟར་མི་སླུ་བ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་འཐད་དོ། ཞེས་
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འཆད་དོ། །གལ་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཀང་རང་གཞུང་དུ་བས་ནས་ཕོགས་སྔ་མར་མི་བེད་

པའོ། །སོབ་དཔོན་ཉི་མ་སྦས་པའང་དེ་ལྟར་འཆད་དོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་སོབ་དཔོན་གི་དངོས་སུ་བསྟན་ཚོད་ཀི་དགོངས་པ་ནི་ལྷ་དབང་

བོའི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་མངོན་ནོ་ཞེས་བདག་གི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་

ངོ་། །དེའང་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉི་གས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་ཐ་སྙད་དུའང་

མི་འདོད་ཀང༌། རང་རྒྱུད་པ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་གྲུབ་པར་འདོད་

ཅིང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་དངོས་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུའང་ཁས་

མི་ལེན་ལ། རང་རྒྱུད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་བོས་བཞག་པ་ལ་བལྟོས་པའི་དབང་

གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་གི་རང་གི་སོད་ལུགས་ཁོ་ནས་གྲུབ་ན་བདེན་པར་

གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང༌དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོས་ཀང་གྲུབ་པ་དང་བོ་ལ་བལྟོས་པའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་གཉི་ག་ཡིན་པ་མི་འགལ་བར་བཞེད་དོ། །དེའི་ཕིར་ཞི་འཚོ་

ཡབ་སྲས་ཀིས་སེ་བདུན་གི་མཛད་པ་པོ་རང་གི་རྩ་བའི་བཞེད་པ་དབུ་མར་གནས་

པ་དང༌། རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་གཞན་སེལ་དང་རགས་ལ་སོགས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་རིགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དབུ་མ་པ་དང་ཐུན་མོང་གི་རིགས་པར་བཞེས་པ་ཡིན་

ལ། རྒྱན་དང་ཉི་མ་སྦས་པ་སོགས་ཀང་དབུ་མ་པས་རང་མཚན་ལེན་པ་མི་འགལ་

བའི་དབང་དུ་བས་ནས་རྣམ་འགེལ་གི་རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དབུ་མར་འགེལ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ཐ་སྙད་དུའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པར་

མིང་དང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་རང་མཚན་ཐ་སྙད་དུའང་མ་གྲུབ་པར་

བཞེད་དོ། །དེས་ན་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པའི་ལུགས་ལ། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་
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མེད་ན། ཞེས་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་འདི་སྤྱིར་དབུ་མ་པ་གཉི་ག་དང༌། ཁད་པར་རང་

མཚན་དོན་བེད་ནུས་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བ་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོར་

བས་ནས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་པར་བེད་དོ། །དེའི་ཕིར་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་དུ་ཕོགས་སྔ་

མའི་གཞུང་འདིའི་སྦོར་བ་འཆད་པ་ན་སྦོར་བ་ནི་གང་གི་གང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

དེ་ནི་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ར་ལ་རྭ་ཅན་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ལའང་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བ་བ་ནི་ཁབ་པར་བེད་པ་མི་དམིགས་“པའོ1་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་གལ་ཏེ་བོ་ལ་

མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོས་དོན་བེད་པའི་སྒོ་ནས་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་པ་

མི་འཐད་དེ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒོ་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ངོ་བོས་

དོན་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པའོ་

ཞེ་ན། ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །དེའི་ལན་ནི་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུ་གུ་

སོགས་ལ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་སྟེ། མངོན་སུམ་གིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་དོན་རོག་བཏགས་སུ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་སྙམ་པའོ། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གིས་འབྲས་བུ་བསྐེད་པར་མཐོང་བའི་དོན་དེ་

ཀུན་རོབ་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ན་ཁབ་ཆེས་

སོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་པས་ལན་སྟོན་པ་ནི་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་

ཡིན་ན་ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ཡུལ་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། མིང་ཇི་ལྟར་

འདོགས་ལ་རང་གི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་དོན་ཁས་བངས་པར་སོང་ངོ་ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཏོ། །

1 མ་ཕི། ༡༤ན༥ན།    བའོ   ཞོལ། ༡༧བ༢ན།    པའོ   * པའོ 
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དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པའི་དབེ་བ་གཉིས་

འདོད་པ་དག་གིས་ནི་གཞུང་འདི་དག་རྒྱང་རིང་དུ་སངས་སོ། །ཀུན་རོབ་པའི་

དངོས་པོ་ཀུན་ལའང་མངོན་སུམ་གིས་དོན་བེད་པར་མཐོང་བ་དེ་ཡོད་པས་དེ་དག་

ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་ལ་འདི་པའི་ལུགས་ཀིས་

གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྟན་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན། ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུ་གུ་སོགས་ལ། 

ཞེས་སོགས་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས། འདི་བ་རང་གི་ལུགས་ཀི་

གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་སྟོན་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ཀིས་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་

བསྐེད་པ་བཞིན་དུ་རོག་པ་ལ་གཟུགས་སང་བས་ཀང་རང་འཛིན་རོག་པ་བསྐེད་ནུས་

པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀ་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་གི་ངོ་བོས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

གྲུབ་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདོད་པར་ནུས་པ་མུན་ཏེ། སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་

པ་རོག་པ་ལ་གཟུགས་སུ་སང་བ་དེ་དང༌། དེ་འཛིན་གི་བོ་རོག་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་གི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འགེལ་པ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། དེས་ན་མིག་སོགས་

དབང་པོ་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་དང་བོ་དབང་ཤེས་ལྔ་བཞིན་དུ་དོན་སྤྱི་དང་

རོག་པའང་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་དམིགས་དགོས་པ་ལས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་སྤྱི་མཚན་གིས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐེད་པ་ཙམ་གི་དོན་བེད་པར་ནུས་

པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དེའང་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་རོབ་པ་བོས་

བཏགས་པ་ཙམ་གིས་དོན་བེད་ནུས་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དོན་བེད་ནུས་དགོས་པར་

ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འཕེན་ལ། དབུ་མ་པས་བོས་བཞག་པ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་

བོས་དོན་བེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དོན་བེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། 
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དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་འདོད་

ཀང༌། གཞལ་བ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་པར་རང་རྒྱུད་པ་མ་གཏོགས་ཐལ་འགྱུར་བ་

ཁས་མི་ལེན་ནོ། །མིག་དང་གཟུགས་སོགས་ཞེས་པ་ལ་ལྷ་དབང་བོས་མིག་སོགས་

གཟུགས་སོགས་ཞེས་སྦར་ནས་འཆད་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེས་ནི་བེ་བྲག་པ་དང་རིག་པ་ཅན་པ་སོགས་པ་གང་དག་

བུམ་པའོ་སྙམ་དུ་རོག་པ་སོགས་ཡན་ལག་ཅན་དོན་གཞན་ལས་དང་འདེགས་

འཇོག་སོགས་ལ་རོག་པ་བ་བ་དོན་གཞན་ལས་དང་སྤྱི་བོ་སྤྱི་དོན་གཞན་ལས་དང༌། 

བརྒྱ་སྟོང་སོགས་ལ་རོག་པའི་བོ་གངས་ཀི་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་ལས་སྐེ་བ་ལའང་

གནོད་བེད་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བར་དང་ཀུན་སོང་གི་རྩོལ་བ་སོགས་ནང་གི་

ཡན་ལག་ལྟེ་རྒྱུ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་འཇུག་གི ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་སོགས་དེ་

དག་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བེད་པར་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྲ་ཤད་སོགས་ནི་ཞེས་

སོགས་ཀི་འགེལ་ནི་དོན་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་སྤྱི་མཚན་གིས་ཁབ་པར་སྨྲས་པ་ལ། སྐྲ་

ཤད་ཀང་དེར་ཐལ་ཞེས་འཕེན་པའི་རྩོད་ལན་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གཞིར་བས་མ་ཡིན་

པའི་དེ་འདའི་ཁབ་པ་ཁས་བངས་པ་མེད་པས་གཞི་མེད་ལ། ཡུལ་གཞིར་བས་ལ་དེ་

ལྟར་ཁབ་པར་སྨྲས་ཀང༌། སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དོན་མིན་ཏེ། ཞེས་པས་ཡུལ་མ་ཡིན་

པར་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་དོགས་པ་དེའང་བཅད་ཟིན་པའི་ཕིར་འདིར་དེ་ལྟར་སར་ཡང་

སང་མི་དགོས་སོ། །དེས་ན་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར་ཡང༌། གལ་ཏེ་དོན་ལ་བལྟོས་

པ་མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ན་ཡུལ་གང་ལ་བོ་འབྱུང་བ་དེ་ནི་སྤྱི་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་

ཞེས། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། །བོ་ནི་ཡོད་དང་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ་རྩོད་པ་མཛད་
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པ་ལྟར་བ་དགོས་སོ། །

དེས་ན་བར་དང་རྩོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་

རང་རོགས་པའི་བོ་ཡོད་པ་ལ་སྤྱི་མཚན་གིས་ཁབ་ན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་

བའི་སྐྲ་ཤད་སྤྱི་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་རྩོད་པའོ། །ལན་ནི། དེ་

ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་སོགས་ཆོད་ཅན། སྤྱི་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། བར་ལ་བང་བས་དོན་

དུ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཕལ་ཆེ་བས་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་ལེགས་ཏེ་ཕོགས་ལྔ་

མའི་ཐལ་བ་དེ་ནི་རང་ཅག་གིས་ཁས་བངས་པའི་ཁབ་པ་ལ་མ་ངེས་པ་འཕགས་ཤིང་

བསལ་བ་མི་འདོད་པ་འཕགས་པ་ཡིན་གི་ཁོས་སྐྲ་ཤད་སྤྱི་མཚན་དུ་ཁས་མ་བངས་

སོ། །དེ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའི་སྐོན་ཅིའང་མེད་པའི་ལན་མེད་པར་མི་འདོད་པའི་

ཐལ་བ་ལ་འདོད་ལན་མི་འདེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ཞིག་བཀོད་པས་ཅིང་འགྱུར་

ལེགས་པར་སོམས་ཤིག དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། བོ་ནི་

ཡོད་ཅེས་པ་ལ་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་སོགས་སྤྱི་མཚན་དུ་ཐལ་

བའི་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བར་དང་རྩོལ་བ་སོགས་ཀི་བདག་རྐེན་ལས་སྐེས་པའི་

བརའ་བང་གི་བོ་དོན་མཐུན་གང་གིས་ཀང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་

དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་ཐལ་བ་དེའི་རགས་མ་

གྲུབ་པར་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཐལ་བ་དེར་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་མེད་པར་བརོད་པ་ཡིན་

ནོ། །

འོ་ན་དངོས་མེད་བུམ་མེད་ལ་སོགས་པའང་སྤྱི་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་

དུ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་”ཞེ་ས་1བུམ་མེད་ལ་སོགས་ལ་ཉེས་པ་དེར་ཐལ་བར་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༤ན།    ཞེ་ས་   ཞོལ། ༡༩བ༡ན།    ཞེ་ན།  
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མི་འགྱུར་ཏེ། ཕི་རོལ་སོགས་ཀི་དོན་དུ་ཞེན་པ་མེད་ཀང་རྣམ་བཅད་དགག་པའི་

སྒོ་ནས་ཤེས་བར་འཛིན་ཅིང་ཞེན་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། འོ་ན་དབང་ཤེས་འཁྱུལ་བ་

ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་ཀང་། བདེན་པའི་སྐྲ་ཤད་དང་འདའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་སོགས་

ཀི་རོག་པས་བདེན་པའི་སྐྲ་ཤད་དང་འད་བ་སོགས་སུ་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཤེས་

བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་དེ་དག་གི་སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བའང་བདེན་པའི་

སྐྲ་ཤད་ད་ལྟ་བུ་དང་འད་པའི་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རོག་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་ལྟ་

བུར་སང་བ་ཆོས་ཅན། སྤྱི་མཚན་ཡིན་པ་བཀག་པ་མེད་དེ། དེ་”ལྟར1་འཛིན་པའི་

རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་

ཤད་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་གསལ་བར་སང་ཞེ་ན་རབ་རིབ་ཅན་གི་མིག་ཤེས་

ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་གསལ་བར་སང་བ་ཉིད་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་སྐོན་མེད་དེ། 

རང་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་སྟེ་རས་སུ་གྱུར་

པའི་དོན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྐྲ་ཤད་སོགས་དང་འདའོ་ཞེས་བ་བར་འཛིན་

པའི་རོག་པའི་བོ་དག་ནི་སྤྱིའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ་སྐྲ་སང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་

སང་བ་ལྟར་གི་གཟུང་དོན་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་འདི་དག་གིས་རོག་པ་ལ་སྐྲ་

ཤད་དུ་སང་བ་དང༌། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་དང༌། དབང་ཤེས་

འཁྲུལ་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་ཤད་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ལེགས་པར་མ་ཕེད་པའི་དོགས་པ་

ལ། རིམ་པ་བཞིན་སྤྱི་མཚན་དང་རང་མཚན་དང༌། ཤེས་བ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཕེ་

ནས་དོགས་པ་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསལ་བར་སང་བ་ཉིད། ཤེས་པའི་ངོ་བོའི་དོན་ཉིད་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། རོག་པ་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༦ན།    སྟར   ཞོལ། ༡༩བ༣ན།    ལྟར 
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ལ་སང་བ་སྤྱིར་སྨྲས་པ་ལ། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་གསལ་བར་སང་བ་ཤེས་

པའི་རས་ཡིན་ན། གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་

སང་བའི་སྤྱི་ནི་རོག་པའི་ཤེས་པའི་སྤྱི་ནི་ངོ་བོའི་དོན་གིས་རས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་

ཤིང༌། དེ་ལྟར་ན་སྤྱི་དེ་རང་མཚན་དུ་ཐལ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེ་ན་དེ་ལ་ཆ་གཉིས་ཡོད་

དེ། གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་རང་གི་རས་ཉིད་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་གཟུགས་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་སྐེས་པའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ནི་ཤེས་པའི་རས་

ཡིན་པས་རང་མཚན་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་ཕིར་སྤྱི་མཚན་མ་ཡིན་པས་འགལ་

བའི་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་གསལ་བ་

རྣམས་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་ནི་དོན་ཏེ་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྤྱི་ཡིན་པས་རང་མཚན་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་

རོག་པས་བཏགས་པའི་སྤྱི་ཡིན་ཡང་གཟུགས་ཀི་གསལ་བ་ཀུན་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་

མཚུངས་པར་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤྱི་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཟུགས་ཀི་གསལ་བ་དེ་

རྣམས་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའི་སྒོ་ནས་དབང་

ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་སང་བ་ལ་བརེན་ནས། དབང་ཤེས་དེས་བསྐེད་པའི་རོག་པ་ལའང་

གཟུགས་ཀི་གསལ་བ་རྣམས་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

ཀུན་ལ་ངོ་བོ་མཚུངས་པའི་སྤྱི་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ལྡོག་པ་ལ་བརེན་ཕིར་

རོ། ཞེས་སྦར་ཀང་རུང་ངོ༌། །གཞི་གཅིག་ཉིད་བལྟོས་ས་སོ་སོ་ལ་བལྟོས་ནས་

རང་མཚན་དང་སྤྱི་མཚན་གཉི་ག་ཡིན་པར་འཆད་པ་ནི་མུན་སྤྲུལ་དུ་ཤེས་ས་ལ་
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གཟུང་རྣམ་གི་ཆ་རང་མཚན་ཡིན་ལ། གཟུང་རྣམ་ལ་ཕི་རོལ་ཏུ་བཏགས་པའི་ཆ་

སྤྱི་ཡིན་ཞེས་གཞུང་འདིའི་དོན་དུ་འཆད་པ་ནི་ནོར་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། རོག་པ་རང་གི་

གཟུང་རྣམ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པ་གཞི་གྲུབ་པར་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཤིན་

ཏུ་དཀའ་ཞིང༌། གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང༌། དེ་ལྟ་བུ་གཟུགས་ཀི་གསལ་བ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའི་ཕིར་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །འདིར་ལྷའི་འགེལ་པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྤྱིའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་ལྟར་ན་འགལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བའི་སྤྱིའང་ཞེས་པ་

ནི་སྤྱི་འཛིན་པའི་གཟུང་རྣམ་ཡང་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དེའང་ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཡིན་

ཞེ་ན་བཤད་པ་དོན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྤྱི་ཞེས་འབྱུང་བའི་དེའང་ཞེས་པ་ནི་གཟུང་རྣམ་

དེའང་ཞེས་པ་མིན་གི། འོ་ན་རོག་པ་དེ་ལ་སང་བ་དེའང་ཇི་ལྟར་སྤྱི་ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་

བ་བའི་དོན་ཏོ། །འདིར་ཞར་བྱུང་དུ་བརོད་པ། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གི་དབང་ཤེས་ལ་

སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་དབང་ཤེས་དེའི་སང་ཡུལ་དང༌། དབང་ཤེས་དེའི་རས་སུ་བཤད་

པ་ལྟར་མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལའང་

འདའམ་ཞེ་ན་མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བའི་བརའ་བང་

གི་མིག་ཤེས་ལ་མེ་ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སང་ཡང་གཟུགས་

བརན་དུ་མི་སང་ཞིང༌། བད་བཞིན་དུ་སང་ལ་རོག་པས་གཟུགས་བརན་དུ་འཛིན་གི་

བད་བཞིན་དུ་མི་འཛིན་ཅིང༌། “བརའ1་ལ་མ་བང་བས་ནི་རོག་པས་ཀང་བད་བཞིན་

དུ་འཛིན་པ། དེ་དག་གི་མིག་ཤེས་ལ་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་དུ་

སང་བའི་སང་བ་དེ་མིག་ཤེས་དེའི་སང་ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་རས་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་མ་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༥ན།    བརའ   ཞོལ། ༢༡ན༡ན།    བར 
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ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོར་སང་བའང་ཤེས་པའི་རས་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། མི་མཚུངས་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོར་སང་བ་སྔོན་པོ་ཡིན་ཞིང༌། མེ་

ལོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ལ་བད་བཞིན་དུ་

སང་བ་བད་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པས་མིག་ཤེས་དེ་གཉིས་ལ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མ་

འཁྲུལ་གི་ཁད་པར་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་འདི་ནི་མདོ་སེ་པ་དང་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཕི་རོལ་ཁས་ལེན་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཤེས་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་སྔར་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ན་དོན་བེད་མི་ནུས་པར་སྨྲས་པ་དེ་རྒྱས་

པར་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དག་འཆད་པ་ལ། རིགས་པ་དང་པོ་དངོས་བཤད་པ་དང༌། 

དེའི་སྐོན་སོང་དགག་པ་གཉིས་ལས་དངོས་ནི། གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་གཟུགས་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་དེ་གཟུགས་ཀི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤྱི་

དངོས་མ་ཡིན་པ་སྔར་ལེའུ་དང་པོར་གསལ་བ་དང་རས་གཅིག་ཐ་དད་བརགས་

ནས་བཀག་ཟིན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་སང་བ་དེ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཀི་དངོས་པོར་ཡོད་

སྙམ་པའི་ལོག་རོག་གཞུང་འདིས་འགོག་པར་ལྷ་དབང་བོས་འཆད་དོ། །དེའང་འདི་

ལྟར་རོག་པ་ལ་གཟུགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

ཀི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ཞེས་བརོད་པའི་བདག་རྐེན་ཙམ་ལས་སྒ་བྱུང་

ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་སྒས་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་རགས་བཀོད་ནས་ལྡོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ཁབ་

པ་སྒྲུབ་པ་ནི། གཟུགས་ལྟ་བ་ལ་མིག་དབང་སོགས་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྒའི་
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བདག་རྐེན་ཙམ་ལས་གཟུགས་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མཐོང་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་

ན་ལོང་བས་ཀང་མིག་ལྡན་ལྟར་གཟུགས་མཐོང་བར་ཐལ་བ་ལས། གཟུགས་བལྟ་

བའི་དོན་དུ་མིག་དབང་སོགས་འབྲས་བུ་སྟེ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྒ་

བྱུང་རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཀི་ངོ་བོར་མི་འཐད་དོ། །དངོས་པོ་མ་ཡིན་

ཏེ། སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར་བ་ནི་དངོས་པོ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་དགོས་པའི་གཏམ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་

གི་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། སྒ་དོན་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་”པར1་རང་དོན་

ལེའུར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་རོག་པ་ལ་སང་བ་དེ་ཉིད་ཕི་རོལ་པ་རྣམས་

ཀིས་དངོས་པོར་འདོད་ཅིང༌། དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཕ་མོ་མ་ལྕིགས་པས་ཤིན་

ཏུ་རྩིང་བའི་གོ་ཚུལ་གིས། རིགས་པ་དེ་དག་རང་གིས་རང་མཚན་རོག་པ་ལ་དངོས་

སུ་སང་བ་དང་སྒས་དངོས་སུ་བརོད་པར་ཁས་བངས་ནའང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚུངས་

པར་གོ་བ་ན། དེ་དག་རོག་པས་གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་སྒས་བརོད་དུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ངའི་

མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཚུལ་བརེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། 

ཡང་རང་མཚན་རྣམས་རོག་པ་ལ་དངོས་སུ་སང་བ་དང་སྒས་དངོས་སུ་བརོད་པར་

ཁས་བངས་པ་ན་རང་མཚན་རོག་པའི་སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཁས་ལེན་པའི་

མུ་སྟེགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དག་གིས་ནི་ཆོས་ཀི་

གགས་པའི་རིང་ལུགས་རྒྱང་རིང་དུ་སངས་སོ། །རང་མཚན་རྣམས་རང་དངོས་སུ་

འཛིན་པའི་རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་ན་ལོང་བས་ཀང་གཟུགས་མཐོང་བར་མི་འདོད་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༧ན།    བར   ཞོལ། ༢༡བ༥ན།    པར   *པར 
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བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དབང་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའི་གནོད་པ་འདི་

དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །མིག་ཤེས་དང་རོག་པ་ལ་གཟུགས་གསལ་བར་སང་མི་སང་གི་

ཁད་པར་ཡོད་པས་སྐོན་མེད་དོ་སྙམ་ན། གཟུགས་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་

པར་མཚུངས་པ་ལ་ཁད་པར་དེ་མི་འཐད་དོ། །གཟུགས་ཀིས་རང་འདའི་རྣམ་པ་

གཏད་ནས་བསྐེད་མ་བསྐེད་ཀི་ཁད་པར་ཡང་མི་འཐད་དོ། ། 

གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་རང་གི་སང་ཡུལ་ཆ་གཅིག་ལ་འཁྲུལ་ཞིང་ཆ་གཅིག་ལ་

མི་འཁྲུལ་བར་འདོད་དགོས་པ་སོགས་གང་ཅིའང་རུང་བའི་ཅལ་ཅོལ་དུ་མ་ཞིག་སྨྲ་

དགོས་པ་དང་གཞུང་གི་རྣམ་གཞག་ཆེས་མང་པོ་ཞིག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཆད་དགོས་

པ་འབྱུང་སྟེ་ཞིབ་པར་མ་བརོད་དོ། །དངོས་སུ་སང་ནས་རིག་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་

པས་དེའི་སང་ཡུལ་ཡིན་དགོས་ན། གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་རོག་པའི་

གཟུང་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དངོས་སུ་གཟུང་བར་བ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །རོག་པའི་སང་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེ་ན། ཁེད་ཅག་ལ་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་ཚེ་

མི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་བིན་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་མཁས་པ་དག་གིས་

ཀང་འདོད་པ་ལས་འོས་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་དུ་སེམས་ནི་མཆོག་ཏུ་བཞད་གང་དུ་

བའོ། །དེས་ན་རང་འཛིན་རོག་པའི་སང་ངོ་དང་ཞེན་ངོ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རང་འཛིན་

རོག་པའི་སང་ངོ་ཙམ་གི་ཆོས་ཞེས་བ་བ་རོག་པའི་སང་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཤེས་

པར་བའོ། །

གཉིས་པ་དེའི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ལ། མང་པོས་བཀུར་བའི་སྐོན་སོང་དགག་པ་

དང༌། བེ་བྲག་པ་སོགས་ཀི་སྐོན་སོང་དགག་པ་དང༌། དོགས་པའི་མཐའ་དཔོད་པའི་
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དོན་དུ་བཀོད་པའི་སྐོན་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་སེ་མང་པོས་བཀུར་པ་ཁ་

ཅིག་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་རོག་པའི་སང་བ་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སང་བ་དང་

དོན་མི་གཅིག་པ་དེ་ལྟར་འགྱུར་མོད་ཀི། འོན་ཀང་སྒ་དོན་རང་མཚན་མེད་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་མིང་དང་མཚན་མ་རང་འཛིན་རོག་པ་ལས་རས་

ཐ་དད་པ་དེ་ཉིད་སྒ་དོན་དུ་བས་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའང་རོག་པ་

ལ་སང་བའི་སྒ་སྤྱི་དང་དོན་སྤྱི་ལ་མིང་དང་མཚན་མའི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཙམ་མོ། །དེ་

འགོག་པ་ནི། འཆད་ཉན་དོན་གསུམ་གང་དང་འབྲེལ་བརགས་པ་ནི་གང་གི་རས་ཡིན་

བརགས་པ་ཡིན་ལ། དེའང་སྒ་དོན་དེ་རས་སུ་གྲུབ་ན་དེ་གཞིར་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་

པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཟན་དུ་ཐ་དད་བཀག་ན་ཁེགས་པའི་འགེལ་པ་ཙམ་གི་དབང་

དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་གང་དང་འབྲེལ་ཙམ་རོག་པ་ཡིན་ནམ། འཆད་

པ་པོའི་བོ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་ལམ་ཞེས་སོགས་རོག་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་ལ་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཐལ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་རོག་པའི་སང་བ་སྒ་

དོན་དུ་འདོད་པ་ལ་ཐལ་བ་དེ་ལྟར་བཟློག་ན་ཇི་ལྟར་སྨྲ་བ་སོམས་ཤིག རོག་པའི་སང་

བ་རོག་པ་དང་མ་འབྲེལ་བར་འདོད་དམ་ཅི་ཁོ་ན་ཞེས་བརོད་ནས་འདི་ན་བརག་པའི་

མཐའ་བཞི་པོ་དར་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་ན་ཕ་རོལ་ལ་དེ་ལྟར་འདི་བ་ཇི་ལྟར་འཐད། ཆོད་

ན་རང་ལའང་རོག་པའི་སང་བ་འཆད་པ་པོའི་བོ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་བརོད་དམ་ཞེས་

སོགས་དིས་ན་ཇི་ལྟར་སྨྲ་བ་བརོད་ཅིག དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་མ་གཏོགས་

ལའང་ཁ་ཚོན་ཆོད་མ་ཆོད་ཚུལ་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བའོ། །

རང་ལུགས་ལ་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སང་བ་རོག་
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པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཀང་དེ་སྒ་དོན་དུ་བས་ནས་བརོད་པས་དོན་ལ་མི་འཇུག་

པའི་སྐོན་མེད་ལ། འཆད་ཉན་བེད་པའི་བོའི་རས་སྒ་དོན་དུ་བས་ན་སྐོན་དེ་འབྱུང་

བའི་ཁད་པར་ཡོད་ལ། འཆད་པ་པོའི་བོའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་འཆད་པ་པོ་ཁོ་ནའི་

བོའི་བདག་ཉིད་ཡིན་མི་དགོས་པ་ནི་ཤེས་སའོ། །བརག་པ་དང་པོ་གཉིས་ལྟར་

འདོད་ན། བུམ་སྒ་ལས་དོན་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེས་བུམ་

པ་མ་བརོད་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དེའི་སྒ་དོན་བོའི་རས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

བུད། ཅེས་པའི་དོན་ཏེ་དེས་ནི་རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་ཕི་རོལ་ཏུ་བཏགས་པའི་ཆ་སྒས་

བརོད་ཀི་རང་མཚན་སྒས་བརོད་པ་མི་སྲིད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ལེགས་པར་བཀག་

གོ མིང་སོགས་ལ་ཕི་རོལ་ཏུ་འད་བས་འཁྲུལ་ན་རེས་འགའ་དོན་ལ་འཇུག་ཏུ་ཆུག་

ཀང་རེས་འགའ་མིང་སོགས་ལའང་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རོག་པའི་སང་བ་སྒ་

དོན་ཡིན་ཀང་སང་བརགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་པས་དོན་ལ་འཇུག་པར་མི་

འགྱུར་བའི་སྐོན་མི་མཚུངས་ལ། ཁེད་ཕིར་རོལ་གི་རྣམ་པར་སང་བ་མི་འདོད་པས་

དེ་ལྟར་མི་རུང་བ་དང༌། རྣམ་པར་སང་བ་ཁས་ལེན་ནའང་རྣམ་ཤེས་རོག་པ་ལས་

རས་ཐ་དད་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ཡིན་ན་རོག་པ་རྣམས་རང་གི་གཟུང་དོན་གི་སྟོབས་ལས་བསྐེད་དགོས་པ་ལས། 

རོག་པ་རྣམས་རང་གི་གཟུང་དོན་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་པ་ལོག་ན་རང་སྐེ་བ་ལྡོག་པའི་

འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཚིག་དོན་རེ་རེ་ནས་མ་བཤད་པ་དག་ནི་གོ་ས་ཞིང་ངག་དོན་ལོགས་སུ་བཤད་

པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་བེད་མེད་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་པ་ཀུན་གཟུང་
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དོན་དང་ལྡན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ནི་སྔོ་སོགས་མིན་གི་བར་ཏེ། འོ་

ན་རྨི་ལམ་གིཤེས་པ་ལ་སྔོ་སོགས་སུ་སང་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྨི་ལམ་གི་ཤེས་

པ་ལ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོར་སང་བ་དེ་སང་མཁན་ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕི་

རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་ན་གཞི་དེར་དམིགས་རུང་གི་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཡོད་དགོས་ཤིང༌། དེ་

ཡོད་ན་རུང་ཡུལ་དེར་གནས་པའི་གཉིད་མ་ལོག་པའི་སྐེས་བུ་དབང་པོ་མ་ཉམས་

པས་ཡིད་གཏད་ན་གཞི་དེར་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ཤེས་དགོས་པ་ལས་མི་ཤེས་ཤིང༌། རྨི་

ལམ་གི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་ནས་སང་བའི་ཕིར། འདིར་ལྷའི་

འགེལ་པར་མངོན་སུམ་རང་གིས་ཤེས་པའི་རྒྱུའི་ཕིར་རོ། ཞེས་འབྱུང་སྟེ། རྨི་ལམ་

གསལ་སང་གི་རོག་མེད་ལོག་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་བཞེད་པའི་གོ་སྐབས་མེད་མཆི། 

ཡི་གེ་མ་དག་པ་ཡིན་ནམ་བརག་པར་བའོ། །གཞུང་འདི་ལ་བརེན་ནས་དོན་སྤྱི་ཤེས་

པར་སྨྲ་བ་ནི། རོག་པའི་སང་ཡུལ་འཆད་ཉན་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་སྒ་ལས་དོན་

ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཐལ་བ་གོང་དུ་འཕངས་མ་ཐག་པ་དན་པ་ལ་མ་བཞག་

པའི་ཚིག་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲས་པར་ཟད་དོ། །རིགས་པ་དེས་ནི་མིང་སོགས་ཀང་ཤེས་

པ་ལས་རས་ཐ་དད་མིན་པར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ན་

ཤེས་པ་རོག་པ་དང་རོག་མེད་གཉིས་ཡོད་པའི་རོག་པ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཤེས་པའི་རས་

དང་གཟུང་ཡུལ་སྒ་དོན་དངོས་མེད་ཀི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་སད་པའི་གནས་སྐབས་

དང་འད་ལ། རོག་མེད་ལ་ཡུལ་གསལ་བར་སང་བའང་སད་པའི་ཚེ་དབང་ཤེས་

འཁྲུལ་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་དུ་གསལ་བར་སང་བ་དང་འདའོ། །

དེ་ལ་རོག་པ་རང་ཉིད་ཁ་ཕི་རོལ་དུ་ཡུལ་ལ་ཕོགས་པའི་ཆ་ནི་རོག་པའི་གཟུང་
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རྣམ་དང༌། ནང་མོང་བ་གསལ་རིག་ཙམ་ནི་འཛིན་ཆ་ཡིན་ལ། རོག་པ་རང་ཉིད་ཀི་

གཟུང་ཆ་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་བུམ་པ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་ནི་བུམ་འཛིན་རོག་

པའི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བའོ། །ཐོགས་མེད་ཕིར་ན་སྔོ་སོགས་མིན། ཞེས་པའི་ཕི་

འགེལ་དུ་ལྷས་དཔད་པ་མཛད་པའི་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ་རྨི་ལམ་ན་སྒོ་སོགས་སུ་སང་

བ་སྔོ་སོགས་མིན་པ་ལྟར། རྨི་ལམ་གི་ལུས་ལོགས་སུ་ཆད་པ་ལྟར་སང་བའི་ལུས་

དེའང་སང་བ་ལྟར་དངོས་པོ་ལོགས་སུ་གྲུབ་པའི་ལུས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་མལ་

ན་གནས་པའི་ལུས་ལ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང༌། དེ་ཉིད་ཤི་བའི་

ལུས་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་བ་དང༌། མལ་གི་ལུས་དེ་ལ་མཚོན་བསྣུན་ནས་བསང་

པས་སྲོག་གཅོད་ཀི་ལས་མ་མི་རོགས་པར་ཐལ་བས་སོ། །ཁབ་སྟེ། སྐེས་བུ་གཅིག་

ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གཉིས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བ་

བའོ། །འདི་ལྟར་ཤེས་ན་ཕན་པའི་སྐབས་མང་བར་ཡོད་པས་བཤད་དོ། །

ལྷ་དབང་བོས་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཞེས་སོགས་ཤེས་པ་ཀུན་གཟུང་དོན་དང་

ལྡན་པས་ཁབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་གཞན་བསྟན་པ་ལ་འཆད་པ་

ལྟར་བ་སྟེ། འདིའི་དོན་ཊིཀ་བེད་ཕལ་ཆེ་བས། མིག་སོགས་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་

པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་འདོད་དིས་ནས། གཟུང་དོན་དང་ལྡན་ཏེ། གཟུང་དོན་གིས་

རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། གཞན་

མིང་སོགས་ལ་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ། གཟུང་དོན་གིས་

ཕན་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་དོ། །འོ་ན་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། སང་

ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ། རང་གི་སང་ཡུལ་གིས་རང་འདའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་ཕན་
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འདོགས་པའི་ནུས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་མ་

ངེས་པ་བསྟན་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཡོད་ན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སང་ཡུལ་མེད་པ་ཅན་དུ་

ཐལ། སང་ཡུལ་གིས་རང་འདའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྒོ་ནས་རང་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་བརོད་ན་ཅི་སྨྲ་སོམས་ཤིག དེས་ན་གཟུགས་

སོགས་མིག་ཤེས་སོགས་ཀི་གཟུང་དོན་ཡིན་པར་འཇོག་བེད་གང་གིས་འཇོག་

ཅེས་དིས་པ་ལ་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དིས་པའི་ཁབ་

པ་ལ་འཕངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འཆད་ཉན་དོན་གསུམ་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མེད་ཀི་

ལྡན་མིན་འདུ་བེད་སྒ་དོན་ཡིན་ནའང་སྒ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་

ཏེ་བརོད་བ་བུམ་སོགས་ཀི་དོན་དང་འབྲེལ་ལྡན་པ་སྟེ་དོན་དེའི་རེས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འདས་པའི་དུས་ཀི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཀུར་བ་དང་མ་འོངས་པའི་

དུས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དུང་ཞེས་ད་ལྟའི་དུས་ན་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་

པོ་མང་པོས་བཀུར་བའི་མིང་སོགས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་དོན་ནི་རྒྱལ་

པོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཟད་ཅིང་འགགས་ནས་ད་ལྟའི་དུས་ན་མེད། རྒྱལ་པོ་དུང་གི་དེ་

དག་ཀང་དེ་དང་འད་བར་ད་ལྟའི་དུས་ན་མ་སྐེས་པས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་

མེད་ན་དེ་དང་དེ་བརོད་པའི་སྒ་དོན་ཡིན་ན་དེ་དང་དེའི་མིང་སོགས་ལྡན་མིན་འདུ་

བེད་ཡིན་པས་ཁབ་པ་བུད། རགས་མ་གྲུབ་ན། དེ་དང་དེའི་མིང་སོགས་ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་ཡིན་ན་དེ་དང་དེའི་རས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་བུད། འདིར་དུས་གསུམ་གི་

རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བ་སྟེ། དེའང་བེ་བྲག་སྨྲ་

བ་རྣམས་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེའང་དུས་གསུམ་དུ་འཇོག་པས་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་
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དང་མྱུ་གུ་འདས་པའི་དུས་སུའང་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཚུལ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ནོ། །དེའི་ནང་གསེས་ཀི་འདོད་པ་མི་འད་བའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་

གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ལ་འདས་མ་འོངས་དངོས་པོར་བཞེད་ཀང་བེ་

བྲག་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་དང་དངོས་པོར་འདོད་ཚུལ་གཏན་མི་མཚུངས་ཤིང་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་དང་མདོ་སེམས་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

དང༌། འདས་མ་འོངས་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་དེ། དེའང་མྱུ་

གུ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཞིག་པ་ན་མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་

འགགས་ལ་འགགས་པ་དེས་མྱུ་གུ་མ་ཡིན་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་གང་

ཡང་མ་ཐོབ་ཅིང༌། འདས་མ་འོངས་གཉི་ག་ལའང་དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་པས་དེའི་ཕིར་འདས་མ་འོངས་

ཡིན་ན་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་བོ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། །དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་

ལྟར་ན་བུམ་པའི་ཞིག་པ་དང་བུམ་པའི་མ་སྐེས་པ་སོགས་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་

བཞེད་ཅིང༌། མདོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་འདིར་

མྱུ་གུ་ལ་མཚོན་ན། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་ཟིན་པའི་མྱུ་གུ་རང་གི་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་

པ་ནི་མྱུ་གུའི་འདས་པའི་དུས་དང༌། སྤྱིར་མྱུ་གུ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང༌། དགུན་

གི་དུས་ཀི་ཤར་ཕོགས་ཀི་ཞིང་འདི་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་

བའི་དབང་གིས་ཡུལ་དུས་དེར་རེ་ཞིག་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་ནི་མྱུ་གུའི་མ་འོངས་པའི་

དུས་སོ། །མྱུ་གུ་སྐེ་ལ་མ་འགག་པ་མྱུ་གུ་རང་གི་གྲུབ་པའི་དུས་ནི་མྱུ་གུའི་ད་ལྟར་
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བའི་དུས་སོ། །མངོན་པའི་སེ་སོད་དག་ལས་རི་བོང་རྭ་ལ་སོགས་པ་གཞི་མ་གྲུབ་

པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོར་མེད་པ་དག་མ་བྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་ཀང་

དེ་དག་གི་མ་སྐེས་པའི་ཆ་མ་འོངས་པར་འཇོག་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་

མ་བྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྤྱིར་ཆོས་དེ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཡུལ་དུས་དེར་

ཆོས་དེ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་ཞིག་གི་མ་སྐེས་པའི་ཆ་མ་འོངས་པར་འཇོག་པ་

ཡིན་གི་ཡུལ་དུས་གང་དུའང་ཆོས་དེ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་མི་སྲིད་པ་དག་གི་མ་སྐེས་

པའི་ཆ་མ་འོངས་པར་མི་འཇོག་པའི་དོན་ཏོ། །དེའི་ཕིར་མ་བྱུང་བའམ་མ་སེབ་པ་

ཙམ་མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་པ་ནི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཞེས་གསུངས་པའི་རྣམ་

བཅད་མ་གོ་ཞིང༌། ཤིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གི་གཞུང་ལས་ཆོས་དེའི་འདས་མ་འོངས་ཀི་

དུས་གཉིས་ཆོས་དེའི་ད་ལྟར་གི་དུས་ལ་བལྟོས་ནས་འཇོག་པའི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་

འབྱུང་བ་དང་འགལ་ལོ། །

དེས་ན་འདས་པའི་མཚན་གཞི་ནི་མྱུ་གུ་རང་གི་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་པའི་

ཆ་ལྟ་བུ་དང༌། མ་འོངས་པའི་མཚན་གཞི་ནི་དགུན་གི་དུས་ཀི་ཤར་ཕོགས་ཀི་ཞིང་

འདིར་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་སྟོབས་ཀིས་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པའི་ཆ་ལྟ་བུ་དང༌། ད་ལྟར་

བ་ནི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུའོ། །འདས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཁོད་དུས་གང་དུ་འཇོག་པ་དངོས་

པོ་གང་གི་རང་དུས་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་དགོས་པའི་བལྟོས་སར་གྱུར་པའི་དངོས་

པོའི་རང་དུས་དེ་ལས་ཐལ་ཟིན་པ། མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཁོད་དུས་གང་དུ་

འཇོག་པ་དངོས་པོ་གང་གི་རང་དུས་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་དགོས་པའི་བལྟོས་སར་

གྱུར་པའི་དངོས་པོའི་རང་དུས་དེར་མ་སེབ་པའི་ཆོས། ད་ལྟར་བའི་མཚན་ཉིད། རང་
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དུས་ན་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའི་ཆོས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུམ་པའི་ཞིག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཞིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་བུམ་པ་མ་ཞིག་པར་ཐལ། 

བུམ་པ་ཞིག་པ་ཞིག་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་མི་གོ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་མ་ཞིག་པ་ཤིན་ཏུ་འདོད་པའི་

ཕིར་དང༌། ཆུ་ལུད་དང་བྲལ་བའི་ཤར་ཕོགས་ཀི་ཞིང་འདི་ལ་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་སྐེས་

སམ་མ་སྐེས། སྐེས་ན་མ་འོངས་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཁེད་རང་

གིས་ཀང་ཁས་བངས་པ་ཉམས་ལ། མ་སྐེས་ན། དེ་འདའི་ཞིང་ལ་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་

སྐེས་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་མ་སྐེས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །མ་

ཁབ་ན་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་མི་གོ་བར་ཐལ། དེའི་ཕིར་སར་ཡང་འཁོར་

གསུམ་ཁེགས་སོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ནི་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་གོ་བའི་དོན་གཏན་

མ་རོགས་པ་སྟེ། བུམ་པ་ཞིག་པ་དེ་བུམ་པ་དང་བུམ་པ་མ་ཞིག་པ་གང་དང་ཡང་

དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་དུ་མ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་གོ་བ་ནི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་

སྒོ་ནས་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཁོ་ན་ལ་བརྩི་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ནི་མྱུ་གུའི་འདས་པའི་དུས་དང༌། མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་

ནི་མྱུ་གུའི་མ་འོངས་པའི་དུས་དང༌། མྱུ་གུ་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའི་དུས་ནི་མྱུ་གུའི་

ད་ལྟར་བའི་དུས་ཡིན་པས། མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བ་ཡིན་མིན་ནི་མྱུ་གུའི་རང་དུས་ལ་བརྩི་

དགོས་པ་ཡིན་གི། དུས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་པོའི་གང་ཟག་དེའི་ངག་བརོད་བཞིན་

པའི་དུས་ན་མེད་པས་མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བ་མ་ཡིན་པར་འཇོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་
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དེའི་ངག་བརོད་པའི་དུས་ན་མེད་པས་མྱུ་གུའི་རང་དུས་ན་མེད་པར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་འདི་ཉིད་ཀིས་ན་འདས་པའི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཀུར་བ་ད་ལྟར་

བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་ནི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཀུར་བའི་རང་དུས་ན་ད་ལྟར་

བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་དོན་དང༌། སང་ཉིན་དངོས་པོ་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པའང་སང་

ཉིན་རང་དུས་ན་དངོས་པོ་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འབྱུང་འགྱུར་

གི་ལོ་ཏོག་རང་དུས་ན་ད་ལྟར་བ་དང་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཡིན་ཅིང་སྐེས་ཟིན་

པའང་ཡིན་ལ། ལོ་ཏོག་རང་གྲུབ་དུས་ན་ལོ་ཏོག་དེ་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་སོ་ནམ་

ལ་འབད་དགོས་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་ཏོག་ཆོས་ཅན། ཁོད་

ཀི་དངོས་རྒྱུ་སོགས་ད་གཟོད་འབྱུང་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ད་ལྟར་སྐེས་

ཟིན་པའི་ཕིར་འདོད་ན་ཁོད་འབྱུང་བའི་ཕིར་དུ་སོ་ནམ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་པར་

ཐལ་ཞེས་སོགས་མང་དུ་སྨྲ་བ་ནི་ཁས་ལེན་ངོ་མ་ཤེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་རང་

ཉིད་ཕྱུགས་སུ་གོ་བར་བེད་པ་སྟེ། ལོ་ཕི་མའི་ལོ་ཏོག་ཁོ་རང་གི་གྲུབ་དུས་ན་སྐེས་

ཟིན་པ་ཡིན་ན་ད་ལོ་སྐེས་ཟིན་པ་ཡིན་ཨེ་དགོས་ཤེས་རིག་ཅུང་ཟད་དང་ལྡན་པ་

དག་གིས་རོགས་ཤིག སང་རེས་ཀི་ལོ་ཏོག་དངོས་པོ་མིན་པར་སྨྲ་བ་ཁོད་ལྟར་ན་ལོ་

ཏོག་དེ་ཆོས་ཅན། རག་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

བརོད་ན་ཅི་སྨྲ། འདོད་ན་ཁོད་འབྱུང་བའི་ཕིར་སོ་ནམ་ལ་འབད་པ་དོན་ཡོད་པ་བུད། 

རྒྱུ་འབྲས་དངོས་པོ་དང་མི་རག་པར་སྨྲ་བ་ནི་སོན་ལམ་ལོག་པར་བཏབ་པའི་འབྱུང་

པོ་ལྷར་བརྫུས་ནས་བསབ་པའི་ཆོས་སྐད་མ་ཡིན་གི་ཤཱཀའི་དགེ་སྦོང་ལྟར་བཅོས་

ནས། རག་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཁས་ལེན་པ་བདུད་རིགས་དངོས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་
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བོས་ཤིག དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་བ་དུ་མའི་སྔ་རོལ་གི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཀུར་བའི་

སྲོག་དབང་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་དུས་ན་སྐེས་ལམ་འགགས་

པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྒྲུབ་བེད་བརོད་ན་ཅི་ཞིག་སྨྲ། རགས་མ་གྲུབ་ན་རང་

དུས་ན་ཤི་བར་ཐལ། རང་དུས་ན་སྲོག་དབང་འགགས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཁེད་རང་

གིས་ལན་བརྒྱར་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན་མ་ཤི་བའི་དུས་ན་ཤི་བར་ཐལ་ལོ། །རྩ་

བར་ཁབ་པ་མེད་ན། ཆོས་དེ་ད་ལྟར་བར་འཇོག་པ་རང་དུས་ལ་བལྟོས་ནས་འཇོག་པ་

མ་ཡིན་པར་ད་ལྟར་བའི་དངོས་པོ་རང་དུས་ལ་གཞན་པའི་དུས་ནའང་མ་འགགས་པ་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན་རག་དངོས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །

ལོ་སྔ་མ་དངོས་པོ་མིན་ན་ད་ལོ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་ལོ་ཕི་མ་དངོས་པོ་མིན་

ན་ད་ལོའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་

ཞིག་ན་ཞིག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཀུར་བ་ཞིག་པ་ཡིན་

པས་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེ་རིང་ཆོས་ཅན། ཞིག་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དངོས་

པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཁོར་གསུམ་ཁས་སོ། །རགས་མ་གྲུབ་

ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། སང་ཉིན་གི་དུས་ན་དེ་རིང་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རག་དངོས་ཡོད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འདས་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་འདོད་བཞིན་དུ་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་སྐེས་ལ་འགགས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་

ནི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་སྐེས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བའི་མུ་ཅོར་

རོ། །གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་བལྟོས་འཇོག་གི་མཚོན་སྦོར་འགོད་ཚུལ་མང་པོ་ནི་
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འཁྲུལ་པ་རགས་པར་ཤེས་ས་ལ། དེ་རིང་གི་དུས་ན་ཁ་སང་ཞིག་པ་འདས་པའི་

མཚན་གཞི་ཡིན་ཀང༌། དེ་རིང་གི་དུས་ན་ཞིག་པའི་ཁ་སང་འདས་པའི་མཚན་གཞི་

མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་མ་སྐེས་པ་ཡིན་པའི་མྱུ་གུ་གཞི་མ་གྲུབ། ད་ལྟ་མ་སྐེས་

པའི་མྱུ་གུའི་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་མྱུ་གུ་ད་ལྟ་མ་སྐེས་པ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་ཅེས་

སོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ན་ཕོགས་སྔ་མའི་ནམ་མ་ལངས་པའི་སྔ་

རོལ་ནས་དགག་པ་ལྟར་སང་གི་ཉི་མ་ཤར་བ་དག་གི་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་བིས་པ་བ་

བརོལ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པར་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་བེ་བྲག་པ་སོགས་ཀི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ནི། རྒོལ་བ་དེ་དག་ན་རེ། 

གལ་ཏེ་རོད་བེད་སྒ་ཡིས་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་ཡན་གར་བ་ནི་སྒ་དོན་དུ་བས་ནས་བརོད་

པའི་ཕིར་སྒ་དོན་དངོས་པོ་བ་ཡོད་ཀང་དབང་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བར་མི་འདོད་

དོ་ཞེ་ན། དེའི་སྒོ་ནས་དབང་སོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་པ་དེ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་འདའི་སྤྱི་ནི་ཡན་གར་བ་བརོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བརོད་ནའང་སྐོན་ཡོད་

དེ་འདི་ལྟར་སྤྱི་དེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འགོ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

གསལ་བས་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་བལྟོས་པའང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ལ་

བལྟོས་མེད་ཡན་གར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་རྩ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་དངོས་

སུ་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གསལ་བ་ལ་བལྟོས་མེད་དུ་སྤྱི་འཛིན་ཤེས་པའི་

གཟུང་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་རག་པ་ཡིན་ན་དུས་རག་ཏུ་དམིགས་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་

ངེས་ན་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ལ་གང་གིས་སྤྲུལ་ཞེས་པའི་བར་ཤེས་སའོ། །

གསུམ་པ་དོགས་པའི་མཐའ་དཔོད་པའི་སྐོན་སོང་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་དོན་
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རང་མཚན་དེ་ཉིད་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་གཟུང་དོན་དུ་

བེད་པ་ནི། རོད་བེད་སྒའི་བདག་རྐེན་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ལ། དོན་རང་མཚན་དེ་མངོན་

སུམ་དུ་ཤེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་དབང་སོགས་ལ་བལྟོས་པའི་ཕིར་ན་གཉིས་ཀས་དོན་

རང་མཚན་གཅིག་པོ་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པར་འད་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་

པོའི་ཚོགས་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དེའི་ལན་དུ་ཡུལ་གཅིག་ལ་

དམིགས་པས་གསལ་མི་གསལ་སོ་སོར་སྣུང་བ་མི་འཐད་པར་འཕེན་པ་ལ་འཆད་

པ་མི་འཐད་དེ། སྐེས་བུ་གཅིག་གིས་མི་རག་པ་སོགས་དོན་གཅིག་སྔར་མི་གསལ་

བར་སང་བ་གོམས་སྟོབས་ཀིས་ཕིས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་སང་བ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། །དོན་རང་མཚན་གཅིག་པོ་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པར་འད་བའི་རགས་ཀིས་

གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ལ་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། ཉེ་

རིང་ལ་སོགས་ཁད་པར་གིས་ཞེས་སོགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྒའི་བདག་རྐེན་ལས་གཟུགས་འཛིན་གི་བོ་རོག་པ་ལ་གཟུགས་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་མི་གསལ་བར་སང་བ་དང༌། སོགས་པས་བདག་རྐེན་དབང་

པོ་ལ་བརེན་ནས་བོ་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་

སང་བའི་ཁད་པར་ཐ་དད་པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ། དེ་འདའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

བོ་དེ་གཉི་ག་གཟུགས་རང་མཚན་གི་དངོས་པོ་གཅིག་པོ་དེ་སང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་

འཇིག་པར་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་སྟེ། ལྷ་དབང་བོས་དེ་ལྟར་ན་དོན་གཅིག་

མངོན་སུམ་དང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་རམ། སོ་སོར་སང་བའི་ཁད་པར་

འདོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ལྟར་བོ་དེ་གཉིས་ལ་ཡུལ་དེ་མངོན་
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གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་གི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་ལ། འདིས་བོ་

དེ་ལ་ལོག་གྱུར་ཡིན་ན་བོ་དེའི་སང་ཡུལ་དུ་འགལ་བར་བསྟན་པས་རང་མཚན་རོག་

པའི་སང་ཡུལ་དུ་སྨྲ་བའི་མུ་སྟེགས་ཀི་ལུགས་ཁས་ལེན་པ་དག་གསལ་བར་བཀག་

གོ 

སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་གཉིས་པ་བཤད་པ་ལ། ཐོག་

མར་གཞུང་གི་བསྡུ་བ་བརོད་པར་བ་སྟེ། རིགས་ལྡན་ཞེས་སོགས་ཀིས་གངས་ཅན་

སྤྱི་གསལ་རས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་བེ་བྲག་པ་རས་གཞན་དུ་འདོད་པ་བཀག་

ནས་སྤྱི་གསལ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་མེད་པར་

བསྒྲུབ་པའི་རགས་དགོད་པ། དེའི་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ། ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་

རྩོད་པ་སོང་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །དངོས་པོར་མེད་ཀང་སྤྱིར་བཞག་ཅིང་

སྒས་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ནི། དེ་ཕིར་ངོ་བོ་ཞེས་སོགས་སོ། །སྤྱི་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པས་སྤྱི་བོ་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལ་ངོ་བོར་སང་བའམ་ཞེས་སོགས་སོ། །

རང་ལུགས་ཀི་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་ལ་གཉིས་ལས། མེད་དགག་གི་གཞན་

སེལ་བའི་སྤྱི་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི་དོན་རྣམས་ཀི་ནི་ཞེས་སོགས་སོ། །བོའི་

གཞན་སེལ་གི་སྤྱི་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྤྱི་བོ་རོག་པ་འཁྲུལ་པར་སྟོན་པ་ནི། 

ངོ་བོ་མེད་ཅན་ཞེས་སོགས་དང༌། དེའི་སང་ཡུལ་གི་སྤྱི་རྫུན་པར་བསྒྲུབ་པ། དེ་ཡང་

བསད་ཕིར་དང༌། ཞེས་སོགས་སོ། །རང་གི་གསལ་བ་དང་རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་

དུའང་མ་གྲུབ་པས་རས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་མེད་པར་སྨྲས་པ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ། གལ་

ཏེ་བརོད་བ། ཞེས་སོགས་དང༌། ཕི་རོལ་པས་སྤྱི་འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་གི་
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སྤྱི་དངོས་པོ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒ་རོག་འཇུག་པར་འདོད་པ་

འགོག་པ་ནི། འདས་པ་དང་ནི་ཞེས་པ་ནས། མཉན་པ་སྐེ་བོས་བས་པ་ཡིན། ཞེས་

བ་བའི་བར་རོ། །ད་ནི་ཚིག་གི་དོན་བཤད་དགོས་པ་དག་བཤད་པར་བའོ། །དེའང་

གངས་ཅན་གི་སྤྱི་གཙོ་བོ་སྔོན་པོ་ལ་རེས་སུ་སོང་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའི་ཆ་

དེས་སེར་པོ་སོགས་ལའང་རེས་སུ་སོང་བར་འདོད་པའི་ཚུལ་ལེའུ་དང་པོར་བརོད་

ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་འགོག་པ་ནི། རིགས་དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་སྔོན་པོའི་རང་

བཞིན་གང་ཡིན་པའི་ཆ་དེ་ཉིད་སེར་པོའི་རང་བཞིན་དུ་སོང་བའི་ཆ་ཡིན་པའི་ཚུལ་

གིས་དེ་གཉི་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའི་རིགས་ན་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གི་

ཕིར་ན་གསལ་བ་སྔོན་པོའི་ངོ་བོ་དེ་གཞན་སེར་པོའི་ངོ་བོ་དང་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་

ཕིར། བེ་བྲག་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་སྤྱི་གསལ་རས་གཅིག་ན་སྐོན་དེར་འགྱུར་ཡང༌། ཁོ་

བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན་འོ་ན་སྤྱི་དེ་

གསལ་བ་ལ་བལྟོས་པའམ་གསལ་བ་སྤྱི་ལ་བལྟོས་པ་གང་ཡིན་དང་པོ་ལྟར་ན། སྤྱི་

ཆོས་ཅན། གསལ་བའི་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་བརོད་རིགས་པར་ཐལ། གསལ་བ་དང་

རས་ཐ་དད་གསལ་བ་ལ་བལྟོས་པའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན་སྤྱི་རག་པར་

འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྤྱིའི་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་བརོད་རིགས་པར་

ཐལ། སྤྱི་དང་རས་ཐ་དད་སྤྱི་ལ་བལྟོས་པའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན་སྤྱི་

རག་པར་འགལ་ལ། །སྤྱི་གསལ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡིན་ན། སྤྱི་གསལ་བ་དང་འབྲེལ་མེད་

དུ་ཐལ། བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པོའི་ཕིར། འདོད་
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ན་གསལ་བ་འདིའི་སྤྱི་འདིའོ་ཞེས་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་བར་མི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །དེའི་

ཕིར་བུམ་པའི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་བུམ་པའོ་སྙམ་པའི་སྤྱི་བོ་དོན་མཐུན་འཇུག་ཏུ་མི་

རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འབིགས་བེད་དང་གངས་ཅན་བཞིན་ནོ། །སྤྱི་གསལ་རྒྱུ་འབྲས་

མ་ཡིན་པའི་རས་གཞན་ཡིན་ཀང་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ཅི་འགལ་ཞེ་ན། དེའང་སྤྱི་རག་

དངོས་དང་འབྲེལ་ན་འབྲེལ་པ་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཀང་དགོས་ལ་བེ་བྲག་པས་

འབྲེལ་པ་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཁས་ཀང་ལེན་ན། དེས་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་

པའང་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་ན་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡིན་པའི་རས་གཞན་ལ་

འབྲེལ་པ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་སྟོན་པ་ནི་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཞེས་སོགས་

ཏེ། ཐོག་མར་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ་ནི། 

མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་ས་བོན་ལ་རག་ལས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་སོར་

གཞག་བེད་པ་ནི། རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ནི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་སྨྲ་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའོ། །

དེས་ན་ལྷས། དེ་ལ་གྲུབ་པའི་འོག་ཏུ་ས་བོན་ལ་སོགས་པའང་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

བསྐེད་པ་དེ་བས་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་གྲུབ་ཟིན་

པའི་དུས་ན་ས་བོན་ལ་རག་ལས་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་

རོགས་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་མྱུ་གུ་འདི་ས་བོན་འདིའི་འབྲས་བུའོ་ཞེས་

རོག་པ་ཡིས་ནི་འབྲེལ་པར་བེད་པའི་སྒོ་ནས་བཏགས་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་དེ་རང་ཉིད་

གྲུབ་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ས་བོན་ལ་རག་ལས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་ས་མྱུག་གི་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་རོག་པ་
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མ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟ་ན་ས་མྱུག་གི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་ས་

མྱུག་རྭ་གཡས་གཡོན་བཞིན་དུ་དུས་མཉམ་དུ་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་པས། ས་

མྱུག་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་བའོ། །གཞན་ཡང་མེ་དུའི་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

ན་འབྲེལ་པ་དེ་མེ་དུའི་རས་སུ་འགྱུར་དགོས་པས་དུ་བའི་དུས་ནའང་དུ་བ་མེ་ལ་

འབྲེལ་ཞིང༌། མེའི་དུས་ནའང་དུ་བ་མེ་ལ་འབྲེལ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་མེའི་དུས་ན་དུ་

བ་ཡོད་ཅིང་དུ་བའི་དུས་ན་མེ་ཡོད་དགོས་པས་མེ་དུ་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་དགོས་

སོ། །དུ་བ་ཡིན་ན་མེ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་ཁབ་པ་དང༌། མེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་དུ་བ་མི་

འབྱུང༌། མེ་ཡོད་སྟོབས་ཀིས་དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པའི་དོན་ལྡོག་ཀང་

མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མིན་གི། དང་པོར་མེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

དམིགས་དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་རོག་པས་མེ་དུའི་འབྲེལ་པའི་དོན་ལྡོག་དང་ཐ་སྙད་རྣམས་

འདོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་འབྲེལ་བརག་ལས། དེ་ཕིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འབྲེལ་པ་ཡང་

དག་ཏུ་ན་མེད། ཅེས་དགག་བ་ལ་ཁད་པར་སྦར་ནས་བཤད་པས་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་

དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི། རོག་བཏགས་ཡིན་ན་མེད་དགོས་ཞེས་ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་རྣམ་པར་བཤིག་པར་མི་བའོ། །དེས་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པའང་དོན་དམ་པར་

མ་གྲུབ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མིན་པའི་སྤྱི་གསལ་རས་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡང་འབྲེལ་

པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེས་ན་སྤྱི་གསལ་རས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་

དེ་གཉིས་འབྲེལ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལྟར་སྤྱི་
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གསལ་རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་གི་

སྤྱི་དེ་ནི་རས་སུ་གྲུབ་པའི་རང་བཞན་མེད་པར་གྲུབ་“བོ1། །རི་བོང་རྭ་སྤྱིར་ཐལ་བའི་

རྩོད་པ་ནི་སྤྱི་རས་སུ་མེད་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤྱི་སྒ་དང་སྤྱི་བོ་འཇུག་པའི་རྒྱུའི་

སྤྱི་གཏན་མེད་དུ་འགོ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ནའང་སྤྱིར་འཇོག་ན་རི་བོང་རྭ་ཡང་སྤྱིར་

འགྱུར་བའི་ད་ལྟ་སྤྱི་གསལ་རས་གཅིག་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་གི། ཆོས་དེ་དངོས་

མེད་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ཡིན་པས་ཁབ་དགོས་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་

ལའང་སྐེ་བའི་སྐབས་མེད་དོ། །

ལན་ནི། བུམ་པའི་སྤྱི་འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་གི་སྤྱི་དངོས་པོར་མེད་

ཀང་མེད་པ་རི་བོང་རྭ་ཡང་བུམ་གསལ་གི་རིགས་སུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རི་རྭ་

སོགས་ཀི་སྤྱི་འཆར་བ་ན་བུམ་གསལ་དང་ཕན་ཚུན་ཆོས་ཆོས་ཅན་ལྟ་བུར་སང་བ་

ལ་བལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ངོ་བོར་སང་བའམ་ཞེས་སོགས་ཀི་འགེལ་པར་

ལྷས། རིགས་ཀི་ངོ་བོར་སང་བའི་སྒོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་གང་དེ་

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སྤྱི་བོ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་

སྟེ། དཔེར་ན་རྒན་པོ་བརའ་ལ་བང་བས་རང་གི་བཞིན་ལ་དི་མས་བགོས་མ་བགོས་

རོག་པའི་ཕིར་དུ་མེ་ལོང་ལ་བལྟ་བ་ན། མེ་ལོང་གི་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་

བརན་བད་བཞིན་དུ་སང་ཞིང༌། སང་བ་དེ་ལ་བརེན་ནས་བད་བཞིན་ལ་རོག་པར་བེད་

ཀི། གཟུགས་བརན་དེ་ཉིད་བད་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པར་མི་བེད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་རིགས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་བུམ་པའི་

སང་བ་དེ་ཉིད་ཤར་བ་ན། སང་བ་དེ་ནི་བུམ་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཞིང༌། དེ་སང་

1 མ་ཕི། ༢༤བ༤ན།    བོ   ཞོལ། ༣༡ན༣ན།    པོ 



མངོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ

 389 

བའི་སྒོ་ནས་བུམ་པའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པར་བེད་ཀི་སང་བ་དེ་ཉིད་བུམ་པའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་

པའི་ཞེན་ཚུལ་མེད་པར་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཁ་ནང་དུ་ཕོགས་ནས་བལྟས་པས་གསལ་

བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་སང་བ་དེ་ཉིད་བུམ་པར་ཞེན་ན། བུམ་འཛིན་རོག་

པ་ཆོས་ཅན། ཞེན་སྟངས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོར་ཐལ། རང་གི་སང་བ་བུམ་པ་མ་ཡིན་

པ་ལ་བུམ་པར་ཞེན་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་

ཤེས་སུ་ཐལ་ལོ། །མེད་དགག་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། བུམ་

པའི་དོན་རྣམས་ཀིས་ནི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་གང་ཡིན་པ་གཞན་བུམ་

མ་ཡིན་ལས་ལྡོག་པ་སྟེ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་བུམ་སྒ་འདི་དག་གིས་

ཤུགས་ལ་གང་བརོད་པ་དེ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། དགག་

བ་བཅད་ཙམ་གི་ཆར་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

བོའི་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནི། དོན་ལ་འཁྲུལ་

པའམ་ཞེས་པའི་འམ་སྒ་ནི་འགེལ་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་མེད་ཅིང༌། དོན་བསྟན་རྒྱུ་ལྷག་པོ་

ཅི་ཡང་མེད་ལ། རྨའི་འགྱུར་ལ། ངོ་བོ་མེད་ཅན་སྤྱི་བོ་ལ། །སྤྱི་ཉིད་དུ་ཡང་མཐོང་

ཕིར་རོ། །དོན་དུ་འཁྲུལ་པ་སྤྱི་ཡིན་པར། །འདོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ཡང་ནི། །ངོ་བོ་ཅན་

མིན་བསད་ཕིར་དང༌། །དོན་དངོས་དེ་ཉིད་མེད་ཕིར་རོ། ཞེས་འབྱུང་ཞིང་ལྷའི་འགེལ་

པས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་བུམ་པའི་སྤྱི་བོ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལོག་པའི་དངོས་པོར་སང་བ་དེ་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཀང་དེ་ལ་དོན་

དུ་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་པའི་སང་བ་དེ་ཉིད་སྤྱི་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ཡིན་ལ། 

དེའང་དངོས་པོར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་སང་བ་ཉིད་ཀིས་བརྫུན་པ་ཡིན་
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པའི་ཕིར་རོ། །བོ་དེ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་བུམ་གསལ་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་དག་

ལ་སྤྱི་སྟེ་རིགས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ནི་རང་བཞིན་འདེས་པ་ལྟ་བུར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། 

ཞེས་པ་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པའི་དོན་ནོ། །བོ་དེའི་གཟུང་ཡུལ་རྫུན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

སྤྱི་བོའི་སང་བ་དེའང་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་ཀིས་

བསད་པའི་སང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ན་སང་བ་ལྟར་གི་དོན་

དངོས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདེན་པའི་ངོ་བོ་མེད་པའི་རང་གི་གསལ་བ་དང་

རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་བརོད་པར་བ་བར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། 

ཞེས་བེ་བྲག་པ་སྤྱི་གསལ་རས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ལྟ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ལ། 

གངས་ཅན་པ་ལྟར་རས་གཅིག་ཏུའང་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་རང་གི་འདོད་པ་བརོད་པ་

ཙམ་ཡིན་གི་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པའི་

ངོ་བོ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་བཀོད་པར་བས་ན་མི་ལེགས་ཏེ། བདེན་པའི་

རང་བཞིན་མེད་དེ། གསལ་བ་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། ཞེས་བཀོད་མ་ཐག་པའང་འདིར་དེ་ལྟར་བཀོད་ནས་གཉིས་ཀ་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་ལས་ལེན་དུ་རུང་ན། དབུ་མ་པའི་སྐབས་སུའང་བདེན་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་

བདེན་པའི་གཅིག་དུ་བྲལ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཀང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་ནི། གལ་ཏེ་བུམ་སྤྱི་དེ་བུམ་གསལ་དང་རས་གཅིག་

ཐ་དད་གང་དུའང་མེད་དུ་ཆུག་ཀང༌། སམ་བུའི་སྤྱི་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་ལས་རས་ཐ་

དད་དུ་བརོད་པར་བ་བའི་ཕིར་དངོས་པོར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། རང་གི་གསལ་བ་དངོས་

པོ་རྣམས་ལས་རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་ན་དངོས་པོར་མི་འཐད་པར་ཐལ། 
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དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་སྟེ་དངོས་པོ་གང་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་རས་དེ་ཉིད་

དང་གཞན་དུ་བརོད་བ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། བུམ་པའི་སྤྱི་

དང་སམ་བུའི་སྤྱི་རས་གཞན་དུ་བརོད་པར་བ་བ་མིན་ཀང་རོག་པ་ལ་རས་ཐ་དད་པ་

ལྟ་བུར་སང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དོ། །

རོག་པ་ལ་སང་བ་དེ་ལྟར་འཆར་བའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བག་ཆགས་འཇོག་བེད་

མཐར་གང་ལ་ཐུག་པའི་བུམ་སམ་གཉིས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རོག་པ་ལ་སྤྱི་

དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སང་ནས་རས་ཐ་དད་དུ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་པ་དེ་དག་ན་རེ། སྤྱི་སྒ་དང་སྤྱི་བོ་འཇུག་པ་ནི་ཆོས་དེ་ལ་

སྤྱི་དངོས་པོ་བ་ཁད་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པས། སྤྱི་བོའི་གཟུང་

ཡུལ་གི་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་མེད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་

པའི་དོན་དེ་དག་ལ་སྒ་བོ་འཇུག་པའང་དོན་དེ་དག་གི་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་དེ་ལྟ་དོན་དེ་

དག་ལ་ཁད་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་འདས་པ་

དང་ནི་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཉེར་བཏགས་ལས་དེ་འདོད། ཅེས་པའི་སྐོན་

སོང་སྨྲས་པ་ལ། ད་ལྟ་མེད་པར་མཚུངས་པའི་བུམ་སམ་ལ་བུམ་སྒ་བཏགས་མིང་དུ་

འཇུག་མི་འཇུག་གི་ཁད་པར་མི་འཐད་པའི་སྐོན་སྟོན་པ་གང་ཞིག་སོགས་སོ། །གལ་

ཏེ་བརོད་བ་དངོས་པོར་ཡོད་པའི་མིང་དགོས་མིང་དང༌། བརོད་བ་དངོས་པོར་མེད་

པའི་མིག་བཏགས་མིང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དེའི་

སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ལ་སྐོན་དང་གང་གིས་འཇོག་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་བོ་

ནི་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་མོ། །གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཞེས་སོགས་ཀི་དངོས་
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བཏགས་ཀི་ཁད་པར་ནི་གགས་ཅན་རང་ལ་གགས་པ་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དེའང་

ཁས་བངས་ནང་འགལ་བསྟན་པའི་ཆེད་དུའོ། །སྤྱི་མཚན་དགོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་གསུམ་པ་ནི། ཞིག་པ་འདས་པའི་བུམ་པ་ལ་རོག་པ་དང་སང་ཚུལ་

མཚུངས་པའི་རགས་ཀིས་ད་ལྟའི་བུམ་པ་ལ་རོག་པའི་བོའི་སང་བའང་དངོས་པོར་

མེད་པར་བསྒྲུབ་པ། ཞིག་ལ་སྒ་ལས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེའང་མི་གསལ་བའི་སང་

ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན་གི་དུས་སྔ་ཕི་དང་འབྲེལ་བའི་སང་ཚུལ་མི་མཚུངས་སོ། །རྣ་

བ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་གཉིས་མི་མཐུན་དཔེའོ། །

སྤྱི་དངོས་པོ་བ་ཡན་གར་བ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པས་སང་ཚུལ་མཚུངས་པའི་

སྐོན་སོང་སྔར་བཀག་ཟིན་པས་ལན་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ། སྤྱི་ཙམ་ཞེས་སོགས་

བཞིའོ། །བེ་བྲག་པས་གསལ་བ་སྔར་མཐོང་ནས་སྤྱི་འཛིན་དེའི་རེས་སུ་སྐེ་བ་ཡིན་

ཀང༌། གསལ་བ་ལ་སྒ་བོ་འཇུག་པ་སྤྱི་མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་པར་འདོད་དོ། །གངས་

ཅན་པ་ན་རེ་གཟུང་ཡུལ་གི་སྤྱི་དངོས་པོར་མེད་པས་དངོས་པོར་མཚུངས་པ་མ་

ཡིན་གི་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་གཙོ་བོའི་རང་བཞིན་དུ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་འདེས་

པས་སང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ལན་དུ་ཕན་ཚུན་ཞེས་སོགས་སྦར་

ནས་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་ཟུར་བར་མི་བེད་པ་རྒྱན་གི་ལུགས་ཡིན་ལ། ལྷའི་

ལུགས་ཀིས་སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བཞི་པ་འཆད་པ་ནི། 

རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་དང༌། སེམས་པ་ཅན་ཡིན་མིན་ཐ་

དད་པར་གངས་ཅན་རང་ཡང་འདོད་པས། དེ་འདའི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་

ཅན་རྣམས་ནི་ངོ་བོ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཁད་མེད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བ་མི་
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འཐད་དོ། །དེ་དག་ལ་རང་བཞིན་ཆ་མེད་གཅིག་དང་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ནའང་དེ་དག་དངོས་པོ་ཆ་མེད་གཅིག་གི་

རང་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་བ་འགལ་ལོ། །

བེ་བྲག་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་གསལ་བ་དེ་དག་ལ་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འགོ་བའི་

སྤྱི་དངོས་པོ་བ་དེ་གསལ་བ་དེ་དག་ལས་རས་གཞན་ཉིད་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་དོ་

ཞེ་ན། གསལ་བ་དེ་དག་གི་སྤྱིའོ་ཞེས་པ་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་བལྟོས་

མེད་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྡོག་པ་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་ལ་ནི་ཕོགས་དེ་གཉིས་

ལ་བརོད་པའི་སྐོན་དེ་དག་གང་གིས་ཀང་སུན་དབྱུང་དུ་མེད་དེ། གསལ་བ་དང་

རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་གསལ་བ་ལ་མཚུངས་

པར་རེས་སུ་འགོ་བ་ཉིད་ཀི་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་འདི་ལ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་བཅད་པ་དངོས་མེད་

ཡིན་ཀང་དངོས་པོའི་གསལ་བ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་རེས་སུ་འགོ་བ་མི་འགལ་བའི་

དཔེར། མཐེ་བོང་མ་ཡིན་པ་དེ་སོར་མོ་ལྷག་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ལྷའི་འགེལ་པར་

བཀོད་དོ། །རྒྱན་ལྟར་ན་དེ་དག་གི་ཞེས་འབྲེལ་མེད་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། རས་ཐ་

དད་ཀང་གསལ་བ་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ལན་སྟོན་པ་ལ། དེ་

འབྲས་ཤེ་ན་ཞེས་སོགས་སྦོར་རོ། །ལྷ་ལྟར་ན་སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་ལྔ་པ་ནི། སྤྱི་བོའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་དེ་འབྲས་བུ་ཡིན་ན་རག་

པ་གཅིག་པུར་འགལ་བ་དང༌། འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་རག་རས་ཡིན་ན་གསལ་བ་དང་

འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། འབྲས་བུ་མིན་པས་དངོས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྟོན་
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པ། དེ་འབྲས་ཤེ་ན་དུ་མ་དང༌། ཞེས་སོགས་སོ། །

སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དྲུག་པ་ནི། སྤྱི་བོ་བརའ་དན་

ལས་སྐེ་བའི་རགས་ཀིས་དེའི་སང་ཡུལ་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ། དངོས་པོའི་

སྟོབས་ཀིས་ཞེས་སོགས་དང༌། བརའ་མི་ཤེས་པ་ལའང་བ་ལང་ཁ་བོ་དང༌། ཁུ་ཡུ་

རིགས་གཅིག་ཏུ་སང་བ་སྤྱི་རག་དངོས་མཚུངས་པར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་

གི། ནོག་སོགས་དང་མི་ལྡན་པ་ལས་ལོག་པའི་དོན་གཅིག་དེ་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་

དུ་ཉེ་བར་སང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་སྟོན་པ་ནི། དངོས་གཉིས་

ཞེས་སོགས་དྲུག་གོ་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་

འགོ་བར་བསྒྲུབ་པ་ནི་གང་གིས་ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །རྒྱན་ལྟར་ན་ཇི་ལྟར་རིགས་

མེད་ཅེས་སོགས་སྨྲས་པ་ལ། མིག་སོགས་དེ་དག་ལའང་རིགས་རག་དངོས་རེས་

སུ་འགོ་བས་དཔེ་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་པའི་ལན་དུ། དེ་དག་ལ་རིགས་རག་དངོས་རེས་སུ་

འགོ་བ་ལ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་འགོག་པ། རྣམ་པ་འགས་ཀང་ཞེས་སོགས་སུ་

འཆད་ལ། ལྷ་ལྟར་ན་སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བདུན་པ་ནི། རོག་

པ་ལ་བུམ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སང་བ་དངོས་པོར་མི་རུང་སྟེ། དེ་ཡིན་ན་གསལ་

བ་ལ་བལྟོས་མེད་ཀི་ཡན་གར་བ་སང་དགོས་པ་ལ། རྣམ་པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་ལ་

དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོར་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྒ་དང༌། ངོ་བོ་ལས་གཞན་ཞེས་

སོགས་ནི་བུམ་གསལ་རོག་པས་འཛིན་པའི་ཚེ་ནའང་བུམ་པ་དེའི་མིང་གི་སྒ་སྤྱི་དང་

ལྟོ་ལྡིར་བ་སོགས་ངོ་བོའི་དོན་སྤྱི་ལས་གཟན་པ་སྟེ་མ་གཏོགས་པའི་བུམ་སྤྱི་རག་

དགོས་སང་བ་མེད་པའི་དོན་ཏོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ནི་ཞེས་སོགས་བཞི་སྤྱི་མཚན་དགོས་
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མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བརྒྱད་པ་སྟོན་པ་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པའི་དོན་དུ་སྔ་

མ་ཕལ་ཆེ་བས་འཆད་ལ། འགེལ་པ་དེར་གོང་གི་རིགས་པ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་

པའི་བར་ལ་མགོར་གཞན་ཡང་ཞེས་རིགས་པ་རྣམ་གངས་པར་སྟོན་པའི་མཚམས་

སྦོར་གི་ཚིག་ཡོད་ཀང་འདི་ལ་མེད་མོད་ཀི། རིགས་པ་བརྒྱད་པ་སྟོན་པ་འགེལ་པ་

དེའི་དོན་དུ་སྦོར་ནའང་རུང་བ་ཙམ་སང་ངོ༌། །

དེ་ལྟ་ནའང་ཤླཽ་ཀ་འདི་སྤྱི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་དོན་

བསྡུ་བ་ལ་སྦར་ན་ལེགས་ལ། ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལས་བཟློག་པའི་དོན་ནི། བརོད་བ་

ཉིད་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དང༌། རས་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུའང་བརོད་

དུ་མེད་པ་སོགས་དངོས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་

བཟློག་པར་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་ཅེས་པའི་དོན་

ཏོ། །དེས་ན་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ན་དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཁབ་པ་དང་དོན་བེད་ནུས་ན་

རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་དུ་མས་བསྒྲུབས་པ་འདི་དག་

གིས་དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀིས་གཞལ་བ་

རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཁབ་འབྲེལ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྤྱི་

མཚན་དངོས་པོ་མིན་ཀང་དངོས་པོ་སོགས་ལ་བརེན་པའི་སྒོ་ནས་དབེ་བ་རུང་བར་

སྟོན་པ་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཅེས་སོགས་རྐང་པ་དགུ་སྟེ། འདི་ལྟར་བསྟན་པའི་

དགོས་པ་ནི། དབེ་བའི་གངས་བང་རུང་བ་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་མ་ཡིན་གི། 

རེན་གི་སྒོ་ནས་དབེ་བ་བེད་ཚུལ་བསྟན་པས། སང་ཡུལ་གི་སྤྱི་དངོས་པོར་མེད་ཀང་

དེ་ཉིད་གང་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརེན་པའི་ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་
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ནུས་པ་དང༌། རང་མཚན་དེ་ཉིད་རོགས་པར་ནུས་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རེན་གི་སྒོ་

ནས་དབེ་བ་བེད་ཚུལ་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་པ་དེའང་རང་མཚན་བཞིན་དུ་སྤྱི་མཚན་ཡང་

རང་དབང་བའི་གཞལ་བར་ཡོད་ནས་བཤད་པ་མ་ཡིན་གི། ཚད་མས་རོགས་ཚུལ་

གི་དབེ་བས་དེ་ལྟར་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་བ། 

ཞེས་སོགས་ཏེ། གཞུང་འདིས་སྤྱི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པར་འདོད་པ་

དག་ནི་ཆོས་འཁྲུལ་བ་སྟེ། སྤྱི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

མི་འགྲུབ། ལུགས་དེ་ལ་རེས་དཔག་ཚད་མ་གཞི་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་

གང་བཀོད་ཀང་རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་“པ1་དང༌། ཁབ་པའི་ལྡོག་པ་དང༌། རགས་དང་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ལྡོག་པ་སོགས་གང་ཡང་སྤྱི་མཚན་ཡིན་པས་གཞལ་བ་མ་ཡིན་

པར་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར་རགས་ཡང་དག་མེད་པར་སྨྲ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

འདི་ལྟར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ནི་ཚད་མས་དམིགས་པ་དང་མ་དམིགས་པས་

འཇོག་དགོས་པས་ཚད་མའི་གཞལ་བ་མ་ཡིན་ཀང་ཡོད་པ་ནི་སུས་ཀང་སྨྲ་བར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན་ལུགས་དེ་ནི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅིག་པུ་དང་གཞལ་

བ་རང་མཚན་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་རྒྱང་པན་གི་རིང་ལུགས་གྲྭ་མ་ཉམས་པར་འོངས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་མལ་པ་དག་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་སྐེས་བུ་རོག་པ་དང་

ལྡན་པ་དང༌། །འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་དུ་བང་བར་བ་བ་ཕན་པ་བསྐེད་པ་ནི་གང་

ཞིག་ཡིན་ལ་དོར་བར་བ་བ་གནོད་པ་བསྐེད་པ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། འདོར་ལེན་བ་

བ་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི་གང་གི་ཡིན་སྙམ་དུ་དཔོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། དེ་འད་བའི་

1 མ་ཕི། ༢༨ན༤ན།    པ   ཞོལ། ༣༥བ༡ན།    བ 
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དཔོད་པ་འཇུག་པའི་གཞི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་

པུ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་འད་བའི་ཕན་གནོད་བེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཉིད་དུ་དཔད་པའི་

རོགས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བང་བ་དང་དོར་བའི་ཕན་གནོད་ཀི་དོན་བ་བའི་ནུས་པ་རང་

མཚན་དེ་ཁོ་ན་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

སྤྱི་ལའང་དཔོད་པ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་དེ་ཁོ་ན་གཞལ་བ་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་ལ་དཔོད་པ་ལ་འཇུག་པའང་རང་མཚན་ཁོ་ནའི་རེན་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྤྱི་

འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་གི་སྤྱི་དངོས་པོར་ཕི་རོལ་པ་དག་སྟོན་པར་བེད་ལ། དེ་

འདའི་སྤྱིས་འགའ་ཞིག་ལ་དོན་བེད་པར་རུང་དམ་མི་རུང་ཞེས་དངོས་པོའི་རེས་སུ་

འབྲངས་ནས་དཔོད་པ་ཡིན་གི། གཏན་མེད་དུ་ངེས་ཟིན་ནས་འབྲས་བུ་དོན་གཉེར་དེ་

ལ་དཔོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་དམིགས་སོ། །གཞལ་བ་དངོས་མེད་དགོས་སུ་འཇལ་

བའི་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་སྔར་བཤད་པའི་དོན་དུ་གཉེར་བ་གཙོ་བོ་དེ་ལ་རྣམ་པར་

དཔོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རོགས་ལྡན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཡིན་གི། དེ་ལྟ་མིན་ན་འཁིག་

པ་དོན་གཉེར་གི་བུད་མེད་ཀི་འདོད་དོན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མ་ནིང་ཁད་པར་གི་

གཞིར་བཟུང་ནས་གཟུགས་བཟང་མི་བཟང་དཔོད་པ་དག་མཚུངས་སོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདིར་འདི་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་

ཚད་མ་གཉི་ག་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དག་གི་དོན་ནི་དེ་ལྟར་ཤེས་

པར་བའི། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་མཚན་དངོས་སུ་འཇལ་བས་ཁབ་པར་

ཁས་བང་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་བ་མེད་དགག་དངོས་སུ་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་“ཚད1་མ་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དགག་གཞི་ཤེས་འདོད་

1 མ་ཕི། ༢༨བ༦ན།   ཞོལ། ༣༦ན༤ན།    ཆད   * ཚད 
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ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་གཞལ་བའི་སྟོབས་ཀིས་

དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པའི་རང་མཚན་འཇལ་ན་མ་ཡིན་

དགག་འཇལ་བར་ཟད་ཀི་མེད་དགག་འཇལ་བའི་དོན་མེད་ལ། རགས་དེ་ལ་བརེན་

པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་རགས་དེའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་མངོན་རེས་ཀི་ཚད་མ་

གང་དུའང་མི་འཐད་པས་དགག་གཞི་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་སོང་བའང་དེ་ལ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་དང༌། དགག་བ་ལ་ཚད་མར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་

གིས་སྟོང་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཕོང་པོའི་སྟེང་གི་གང་ཟག་གི་བདག་

ལ་ཚད་མར་འགྱུར་དགོས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་འགོག་བདེན་རང་

མཚན་དུ་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བའོ། །

རྒྱན་ལྟར་ན་གཞུང་སྔ་མ་འདིས་དོན་དམ་པར་གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་

པུར་བསྟན་ནས། དོན་དམ་པའི་གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་

བོས་སང་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་གཞན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ངོ་བོས་རོགས་

པའི་དབེ་བས་གཞལ་བ་མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་འདོད་ཅེས་འཆད་ཅིང༌། ཚད་མ་མདོ་

དང་འགལ་བའི་དོགས་སོང་དུ་མི་འཆད་ལ། ལྷ་ལྟར་ན། གཞལ་བ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་

ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གླང་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བ། གཞན་ནི་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ནི་རང་མཚན་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདེས་པར་མངོན་སུམ་གི་སང་

ཡུལ་དུ་བས་ནས་རོགས་པར་བེད་ལ། རེས་དཔག་གིས་གཞན་སྤྱིའི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའི་རང་གི་སང་བ་རང་མཚན་མིན་པ་ལ་རང་མཚན་དུ་སང་བའི་སྒོ་ནས་རང་མཚན་
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ལ་ཞེན་ནས་རོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་སོབ་དཔོན་བཞེད་པ་

ཡིན་པས་རོགས་ལྡན་གི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་པུར་

བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་སྐོན་མེད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། ཞེས་པའི་གཞལ་བ་

གཉིས་ཞེས་པ་དང༌། རོགས་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད། ཅེས་པའི་སྐབས་ཀི་

གཞལ་བ་གཉིས་ཞེས་པ་དོན་གཅིག་པར་འདོད་པ་ལ། དེ་ནི་རང་མཚན་ངོ་བོ་ཡིས། 

ཞེས་པ་འདིས་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་རོགས་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་གཞལ་བ་གཉིས་བསྟན་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོགས་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད། ཅེས་པའི་གཞལ་བ་ལ་

སྤྱི་མཚན་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་སྐོན་འབྱུང་བར་སྨྲ་ཞིང༌། རང་ལུགས་ལ་

གཞུང་གོང་མའི་གཞལ་བ་གཉིས་ཞེས་པ་རང་སྤྱི་དང༌། འདིའི་གཞལ་བ་གཉིས་ཞེས་

པ་མངོན་ལོག་ཏུ་བེད་ཅིང༌། ཡང་གཞལ་བ་དངོས་མེད་ཁོ་ན་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་

ཚད་མའང་འདོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡིས། ཞེས་པ་འདིས་རང་

མཚན་ཁོ་ན་ལ་རོགས་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་གཞལ་བ་མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་ནི་

མི་འཐད་པར་ཐལ། རོགས་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད་ཅེས་པའི་གཞལ་བ་ལོག་

གྱུར་ལ་དངོས་མེད་ཀང་ཡོད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་ཁས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཁོད་ཀི་ཐལ་བ་དེ་ནི་འགལ་ཁབ་ཡིན་པར་གཞུང་ཇི་ལྟར་འཆད་

ཚུལ་སྔར་བརོད་པ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མ་གཉིས་

ལ་རོགས་ཚུལ་གི་ཁད་པར་དེ་ལྟར་ཡོད་པས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཁད་པར་ཡང་

ཡོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། ཚད་མ་གཉིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་
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བཞེད་དེ། ཡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་སང་བའི་སྒོ་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པ་མིན་པ་

དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་སང་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་རྩོད་པ་སོང་བ་ལ། རྩོད་

པ་ནི། གལ་ཏེ་རེས་དཔག་དེ་དག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

ལས་གཞན་གི་ངོ་བོར་སང་བའི་སྒོ་ནས་རོགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སིག་

རྒྱུ་ཆུར་སང་བའི་བོ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཀང་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་པ་མི་འགལ་ཏེ། འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་

བསམ་པ་སྟེ་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་དོན་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ནི་གསར་དུ་བསླུ་བ་མེད་

པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར། རྣམ་པར་རོག་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཕི་རོལ་ཉིད་དུ་

སང་བའི་ཆ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཞེན་པས། ཞེས་

འབྱུང་བའི་དོན་ནི་བུམ་འཛིན་རོག་པས་བུམ་པའི་དོན་སྤྱི་བུམ་པ་རང་མཚན་མ་ཡིན་

པ་ལ་བུམ་པ་རང་མཚན་དུ་སང་བའི་སྒོ་ནས་སང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་

བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་ཞེན་པར་དགོངས་པ་ཡིན་གི། དེས་བུམ་པའི་དོན་སྤྱི་བུམ་

པར་ཞེན་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ལ་ལྟ་བ་དང་དཔེ་

དོན་དུ་སྦོར་ཚུལ་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། སྒ་མི་རག་རོགས་

ཀི་རེས་དཔག་ལ་སྒ་མི་རག་སྙམ་པ་དང་རང་གི་སང་བ་འདི་ཕི་རོལ་གི་སྒ་མི་རག་

པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པའི་ཞེན་སྟངས་རིགས་མི་མཐུན་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། རེས་དཔག་དེ་རང་གི་ཞེན་ཡུལ་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཚད་མ་དང་

ཕོགས་གཅིག་ལ་ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །རེས་དཔག་ཚད་མ་རང་གི་ཞེན་
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ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པར་ཚད་མ་གང་གིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། རང་གིས་ཡོངས་སུ་བཅད་

པ་ལྟར་གི་དོན་ལ་བསླུ་བ་མེད་པར་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་ནུས་པས་ཞེན་

ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་ཡང་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་ནུས་ཀི་ཚད་མ་གཞན་

ལ་མི་”བལྟོས1་སོ། །སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་”བར2་རེས་དཔག་རང་གིས་མི་འགྲུབ་ལ་

རང་ཉིད་མོང་བའི་རང་རིག་གིས་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་རོག་

པའི་སང་བཏགས་སོ་སོར་ཕེ་ནས་དོན་སྤྱི་རང་འཛིན་རོག་པ་ལ་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་

པའི་འགོག་པའི་རིགས་པ་དུ་མ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཉིས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཞེད། ཅེས་སོགས་འདི་

དག་ནི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། སྤྱིར་

རེས་དཔག་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་”བས3་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་དགོས་

ན། རེས་དཔག་ཚད་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལོག་ཤེས་དང་ཚད་མིན་གི་བོར་ཐལ། 

སང་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤེས་དང་ཚད་མིན་གི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། 

འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལ་ཁབ་པ་མེད་

དེ། རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ། རང་ལ་སང་བའི་དོན་སྤྱི་རང་མཚན་

ཡིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཞིང་དེ་ཤེས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རོག་པ་གཞིར་བས་ལ་ཞེན་

ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དང་ཚད་མ་དང་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཡིན་ན་སྤྱིར་ཡང་
1 མ་ཕི། ༣༠ན༤ན།    བལྟོས   ཞོལ། ༣༧བ༦ན།    ལྟོས 

2 མ་ཕི། ༣༠ན༤ན།    བར   ཞོལ། ༣༨ན༡ན།    པར 

3 མ་ཕི། ༣༠ན༦ན།    བས   ཞོལ། ༣༨ན༣ན།    པས 
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དེ་དག་ཡིན་དགོས་ལ། ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་དང་ལོག་ཤེས་དང་ཚད་མིན་གི་

བོ་ཡིན་ན་སྤྱིར་ཡང་དེ་དག་ཡིན་དགོས་ཏེ། རོག་པའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་ཞེན་

ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རོག་མེད་ཤེས་པའི་སང་ཡུལ་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་ལྟར་

སྦར་བར་བ་སྟེ། དེའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན་སང་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར་རོ། །

འོ་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་རྒྱུས་གཏན་ལ་བསད་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་འཁྲུལ་རྒྱུས་གཏན་མ་བསད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་ན་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་བུད། མ་གྲུབ་ན་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མ་

འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་བུད། མ་ཁབ་ན་སྔ་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་པ་བུད། ཐལ་ཆོས་

ཕུང་མཚམས་ལ་ཁབ་པ་མེད་ན་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། སང་ཚུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་

གཙོ་བོ་ལ་སང་ཚུལ་ཅི་ལོག་གི་བོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་ག་ཁས་བངས་

ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །དེ་ནི་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཕིར་དུ་སོང་ངོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། རེས་དཔག་གི་ཡུལ་སང་ཚུལ་ནི་སང་ཡུལ་

ཞེན་ཡུལ་གཉི་ག་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཞེན་ཡུལ་རོག་

པ་ལ་མི་སང་བར་འགྱུར་རོ། །རེས་དཔག་འཁྲུལ་པའམ་མ་འཁྲུལ་པར་འདོད་པས་ནི་

མདོ་སེམས་གང་གི་སྐབས་སུའང་དེ་ལྟར་འདོད་དགོས་ལ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་

ལ། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན་
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ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པས་ཁབ་པ་བུད། རགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་ཉིད་སྔོན་པོ་

ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁབ་པ་མེད་

ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པས་ཁབ་པ་བུད། སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་རག་ལས་པའི་དབང་གིས་སྐེ་བའི་

ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། སྔོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་དངོས་

པོ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་གཉིས་ཁབ་པ་མཚུངས་པར་ཐལ། རེས་དཔག་

ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ལ་སང་བའི་

དོན་སྤྱི་རང་མཚན་ཡིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་དེ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་གཉིས་ཁབ་

པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདི་འད་བ་ནི་དོན་མཚུངས་པ་ལྟ་ཞོག་ཚིག་ཀང་མཚུངས་པ་རང་དུ་

མི་སང་ངོ༌། གཞི་གྲུབ་ན་རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ་

ཚུལ་འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་དེ་བས་ཀང་མི་འཐད་དེ། རོག་པའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཞེན་ཡུལ་

ཡིན་གི་སང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་

ཡིན་ན་རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་བཞིན་མངོན་ཞེན་མིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་དང༌། དེ་ཡི་ངོ་བོས་སྟོང་དེ་དག དེ་ཡི་ངོ་བོར་ཞེན་པའི་

ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་འཇོག་

བེད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པས་གཞུང་ལ་ཚིག་འད་འཕེན་པས་ངལ་དུབ་ཀིས་རང་གི་
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དེ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མ་བེད་ཅིག ལོག་པ་ཤེས་པ་ལོག་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དུ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་གི། འཛིན་སྟངས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་ཡིན་པས་རོག་པ་ལོག་

ཤེས་སུ་འཇོག་པས་འཁྲུལ་ཤེས་དང་ལོག་ཤེས་འཇོག་མཚམས་རིགས་ཤིན་ཏུ་

མི་འདའོ། །གལ་ཏེ་གཞན་གིས་ངོ་བོས་ནི། ཞེས་སོགས་ཀི་འགེལ་པར་ལྷ་དབང་

བོས་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོའི་ཐལ་བ་གཉིས་དང་ལྡོག་དོན་འཕངས་པའི་སྦོར་བ་གཉིས་

བཀོད་པ་ན། གང་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མིག་སེར་གི་

ནད་ཀིས་སེར་པོར་མཐོང་བ་ལྟ་བུའོ། །

རེས་སུ་དཔག་པའང་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁབ་པར་བེད་པ་

འགལ་བ་དམིགས་པའོ། ཞེས་པའི་ཐལ་སྦོར་དང༌། བཟློག་པའི་སྦོར་བ་དག་ནི། ཡང་

ཚད་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའོ། །རེས་

སུ་དཔག་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བ་ནི་ཁབ་པར་བེད་པ་འགལ་བ་དམིགས་

པའོ། ཞེས་བཤད་པའི་ཕོགས་སྔ་འདི་རང་ལུགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། རོགས་

ན་འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་མིན། ཞེས་པའི་ཕོགས་སྔ་སོར་བཞག་རང་ལུགས་སུ་བེད་པ་

ཤེས་ལྡན་སུ་ཞིག་ཁས་ལེན། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་མ་

འཁྲུལ་པ་སོས་པ་ཉིད་ཀིས་རེས་དཔག་བསལ་བ་དང༌། དེ་ལྟ་ནའང་ལོག་རོག་བསལ་

བའི་ཆེད་དུ་རོག་བྲལ་སོས་པ་དང༌། རེས་དཔག་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་བཀོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

གིས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འཐད་ལྡན་ལས། དེ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་དཔག་པའང་

དེ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་འཛིན་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་མ་འཁྲུལ་བ་སོས་
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པས་རེས་སུ་དཔག་པ་བསལ་མོད་ཀི། རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ནི་ལོག་པར་རོག་པ་

བསལ་བའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ། ཁེད་ལ་ནི་འདི་ཐམས་ཅད་

མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །

སོབ་དཔོན་ཆ་པ་ན་རེ། རོག་པ་ལ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བས་མ་ཁབ་སྟེ། ཤེས་

བ་འཛིན་པའི་རོག་པ་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་སང་ཡུལ་གི་དོན་

སྤྱི་ཤེས་བར་སང་བ་ལྟར་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཡི་ངོ་

བོ་ཕི་རོལ་དང༌གཅིག་ལྟ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོ་དེ་ལ་རང་གི་སང་བ་ཤེས་བ་དང་

གཅིག་ལྟ་བུར་སང་ཞིང་གཅིག་མ་ཡིན་པས་དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་སང་གིས་ཁབ་པའི་

ཕིར་རོ། །སྒ་སྤྱི་དོན་སྤྱི་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་ཁབ་པ་གཞུང་གི་དོན་ཐོབ་ཡིན་པས་སྤྱི་མཚན་ལ་རོག་པའི་སང་ཡུལ་

གིས་མ་ཁབ་ཅིང༌། གཞི་གྲུབ་ན་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་

གཞུང་གི་དཀྱུས་ཀི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེའང་ལྷ་དབང་བོའི་འགེལ་པར་ཕོགས་

སྔ་མ་འགོད་པ་ན་ཐལ་བས་འཕངས་པའི་ཟློག་དོན་གི་སྦོར་བ་གཉིས་བཀོད་པའི་

སྦོར་བ་དང་པོ་གོང་དུ་བརོད་མ་ཐག་པ་དེ་ལ་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་

ཉིད་ཀིས་མ་ངེས་པར་སྟོན་པ། རྣམ་གཞན་གིས་ཀང་རོགས་པ་མཐོང༌། ཞེས་པ་

དང༌། སྦོར་བ་གཉིས་པ། གང་ཞིག་གང་གིས་རོགས་པ་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་

དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མིག་གིས་གཟུགས་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རེས་སུ་དཔག་པའང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པར་སེམས་སོ། ཞེས་བཀོད་པ་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་འདེབས་པ། ཕོགས་འདི་ལ་
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ནི་ལན་བཏབ་ཟིན། ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་

ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀི་ཁབ་པ་ལ་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུ་འཛིན་པས་མ་ངེས་པ་རྒྱས་

པར་འཆད་པ། ནོར་བུ་སྒོན་མེའི་འོད་དག་ལ། ཞེས་སོགས་སུ་བས་སོ། །འཁྲུལ་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཁབ་པ་ལ་བོ་དེས་མ་ངེས་པར་བཤད་

པ་འདིས་བོ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགེལ་པ་དེའི་ལུགས་སུ་གསལ་ལ། ཤཱཀ་བོས་རེས་

དཔག་ཚད་མར་བཤད་དོ། །དེས་ན་འཐད་ལྡན་དུ་འདི་རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་དགག་

པ་དམིགས་ཕུག་ནས་མཛད་པ་ནི་འགེལ་པ་འདིའི་ལུགས་བཀག་པར་གསལ་ལོ་

ཞེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ༌། །

དེ་ལ་ཆོས་མཆོག་གིས་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་འགེལ་པའི་དོན་བསྡུས་

ཏེ་བརོད་ན་འདི་ལྟར། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་ཤེས་པ་སོབ་དཔོན་གིས་རེས་

དཔག་ཏུ་དགོངས་ནས་དཔེར་བཀོད་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། ནོར་བུ་དང་

ནོར་བུའི་འོད་གང་རུང་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ཏུ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཚད་

མ་ཙམ་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་

ཤེས་པ་རེས་དཔག་ཏུ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་གིས་དཔེར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། གཞུང་འདི་དག་གིས་དགག་དགོས་ཀི་རྒོལ་བ་ནི་རེས་དཔག་

གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བས་བསླུ་བའི་ཕིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རེས་དཔག་ཙམ་

ཚད་མ་ཡིན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རེས་དཔག་བེ་བྲག་པ་ཞིག་

དཔེར་བཀོད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །མིག་གི་དབང་པོ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་

མ་མཐོང་བཞིན་དུ་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ་སྒོན་མེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་བོ་ཡུལ་
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དུ་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་དོན་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། གཏན་ཚིགས་རྣམས་ནི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པ་

ཡིན་ན། འདི་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གོ་སྐབས་འདི་ན་

ནོར་བུ་ཡོད་དེ། ནོར་བུའི་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའོ་ཞེ་ན། གཞི་

འདི་ན་ནོར་བུ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གི་མ་ཞེན་གིས། མངོན་སུམ་

གིས་མཐོང་བའི་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པས་ཞེན་ཡུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་

འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞི་འདི་ན་ནོར་བུ་ཡོད་དེ་མཐོང་བ་འདི་ནོར་བུའམ་ནོར་བུའི་

འོད་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་

ལྷ་སྦིན་ནམ་མཆོད་སྦིན་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ན་ལྷ་སྦིན་ལའང་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་ལ་མཆོད་སྦིན་ལའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་དུ། མངོན་སུམ་ལ་སང་བའི་དོན་

དེ་ནོར་བུར་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ལ་ནོར་བུའོ་འོད་དུའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་

པ་ནི། འདི་རེས་དཔག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ནོར་བུའི་འོད་རགས་སུ་འགྱུར་དགོས་

ན། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུའི་འོད་དུ་མ་རོགས་པར་ནོར་བུར་ཞེན་པའི་ཕིར་དང༌། 

མངོན་སུམ་ཚད་མའང་མ་ཡིན་ཏེ། ནོར་བུའི་འོད་ཙམ་ཞིག་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་

ཡང་ནོར་བུ་དངོས་ཤུགས་གང་ལའང་མ་རོགས་པའི་ཕིར་དང་འོད་སྒོ་གསེབ་ཏུ་

མཐོང་ལ་ནོར་བུར་བའི་ཕུགས་ལྟ་བུར་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་རང་

གི་གཟུང་ཡུལ་དེའི་ཡུལ་དང་དུས་སངས་ཏེ་གནས་པ་ལ་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕིར་
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རོ། །བསམ་པ་ལ་ནི་སླུ་མེད་ཕིར། །འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་ཉིད། ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར། བསམ་དོན་ནམ་དཔད་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་གང་བསམས་

པ་དེར་མ་ཐོབ་ལ་གང་ཐོབ་ས་དེར་ཡོད་པར་མ་བསམས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒོ་གསེབ་ཏུ་

འོད་མཐོང་བ་ན་དེར་ནོར་བུ་འདུག་གོ་སྙམ་དུ་བསམས་ཀང་ར་བའི་ཕུགས་སུ་ཐོབ་

པའི་ཕིར་རོ། །ནོར་བུ་དང་དེའི་འོད་གོ་ས་ཐ་མི་དད་དུ་གནས་པ་མངོན་སུམ་གིས་

མཐོང་བའི་ཚེ་འདི་ན་ནོར་བུ་འདུག་གོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་

སྟོབས་ཀིས་དངས་པ་ཡིན་ཀང་དེ་སྐབས་འདིའི་དཔེར་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུན་དང་སྐད་ཅིག་གིས་མ་ངེས་པ་སང་བ་དང༌། རགས་པ་

དང་ཕ་བས་མ་ངེས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་སྔོན་པོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་

ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་པོ་རོགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་མ་རོགས་ཀང་

ཐོབ་པའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་མ་ཐོབ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། རག་པ་ཐོབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ་སྔོན་པོ་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཀང་སྔོན་པོ་ཐོབ་པས་སྐད་ཅིག་མ་ཐོབ་

པར་འཇོག་མི་ནུས་ཤིང༌། འཇིག་རེན་ནའང་སྐད་ཅིག་མ་ཐོབ་པར་ཐ་སྙད་མི་བེད་

པའི་ཕིར་དང༌། འཇོག་ནུས་སུ་ཆུག་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་ཐོབ་པས་སྔོན་པོ་ལས་རས་

གཞན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་སྐད་ཅིག་མ་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ར་བའི་ཕུགས་སུ་ཐོབ་པའི་ནོར་བུ་ནི་སྒོ་གསེབ་ཏུ་མཐོང་བའི་ནོར་

བུའི་འོད་ལས་ཡུལ་སངས་པའི་རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡང་རོགས་པའི་སྔོན་པོ་ནི་རགས་པ་ཡིན་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཕ་མོ་

ཐོབ་ཅིང་རགས་པ་དང་ཕ་བའང་འགལ་བས་སྔོན་པོ་འཛིན་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་
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འགྱུར་རོ། ཞེ་ན། སྔོན་པོ་རོགས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་མ་རོགས་ཀང་མཐོང་བའི་སྔོན་པོ་

རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། ཐོབ་པའི་ཚེའང་རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མའི་རང་

བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་ཐོབ་པས་གང་བཅད་པ་དེ་མ་ཐོབ་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་

དོ། །རྒྱན་མཁན་པོས། དེ་ཕིར་ནོར་བུའི་འོད་ལས་ནི། །ནོར་བུ་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་

ནི། །དེ་ཉིད་དུ་ན་མངོན་སུམ་མམ། །ཡང་ན་རེས་དཔག་ཉིད་ཅེས་ངེས། ཞེས་བཤད་

ལ། དེའང་མི་འཐད་དེ། ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུར་འཛིན་པ་དང༌། སྒོ་གསེབ་ཀི་ནོར་

བུའི་འོད་མཐོང་བ་ལས་གཞི་དོན་ནོར་བུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་བོ་ནི་ལོག་ཤེས་ཡིན་

ལ། ནོར་བུའི་འོད་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ཀང་རང་འབྲས་ལོག་ཤེས་དངོས་སུ་འདེན་

བེད་ཡིན་པས་ཚད་མར་འགལ་བའི་ཕིར་དང༌། ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཁད་མེད་ཀང༌། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལས་དངོས་སུ་རྒལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚིག་གི་དོན་འདི་ཡིན་

ཏེ། སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་ན་དོན་རང་མཚན་མི་འཛིན་པས། དེ་

ལས་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པར་ནུས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དོན་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བེད་པའི་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཀང་ཁོ་ལ་བརེན་ནས་

དོན་རང་མཚན་འཐོབ་པར་མཐོང་བས། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་

མཚན་འཐོང་ནུས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཁབ་པ་མ་ངེས་སོ། །དེ་ལས་རང་མཚན་འཐོབ་

པར་ནུས་ན་འཁྲུལ་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕོགས་འདི་ལ་ནི། ཇི་བཞིན་མངོན་

ཞེན་མིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པར་ལན་བཏབ་ཟིན་ཏོ། །

རྣམ་གཞན་གིས་ཀང་རོགས་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་མཐོང་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནི་ནོར་བུའི་འོད་དང་སྒོན་མེའི་འོད་དག་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བོ་ཡིས་
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སྐེས་བུ་ནོར་བུ་འཐོབ་ཕིར་དུ་མངོན་པར་རྒྱུག་པ་ན། བོ་དེ་གཉིས་ལོག་པའི་ཤེས་

པར་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་ལ་བརེན་ནས་བརྒྱུད་

ནས་ནོར་བུ་རང་མཚན་འཐོབ་པའི་དོན་བེད་ལ། སྒོན་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པས་

བརྒྱུད་ནས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་བེད་མི་ནུས་པས་ཇི་ལྟར་བོ་དེ་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་

ནོར་བུ་འཐོབ་པའི་དོན་བེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དེ་ལྟར། སྒ་

མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་དང་ནི་དེ་ལྟར་སང་གི་རོག་པ་ལོག་ཤེས་ལྟ་བུ་དག སྒོ་

མ་བཏགས་པར་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་སང་བའི་གཟུང་དོན་མེད་པར་མཚུངས་

ནའང་དེ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རེས་དཔག་དེ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་

རིགས་ཏེ། དེ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཀང༌། རང་གི་ཞེན་ཡུལ་སྒ་མི་རག་པ་རང་མཚན་

དེ་རང་གིས་ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ལྟར་དོན་བེད་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་དེ་ལ་

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་གཉིས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་

གི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ལྟར་དོན་གཉིས་ལའང་ཡོད་ཅེས་དཔེ་དོན་དུ་སྦོར་བ་མ་ཡིན་

གི། ལོག་ཤེས་ཡིན་ཀང་དོན་རང་མཚན་བརྒྱུད་ནས་འཐོབ་པར་བེད་ནུས་མི་ནུས་

ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་པའི་དཔེར་བཀོད་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་གཞལ་བ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། ད་ནི་རང་སྤྱིའི་མཚན་

ཉིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གཞལ་བ་གང་འཇལ་བའི་གཞལ་བ་ནི་མངོན་ལོག་

གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པས་དེའི་ཕིར་ཡང་ཚད་མ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་སོ་ཞེས་བ་

བ་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་འཆད་པ་ན་ཤེས་པ་གང་ལ་དོན་རང་
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མཚན་གི་གཟུང་ཡུལ་ཉེ་བའི་ནུས་པའམ་སྟོབས་ལས། དེ་འདའི་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་ན་

འཛིན་བེད་དུ་ཡོད་པའི་རེས་འགོ་དང་མེད་ན་མེད་པའི་ལྡོག་པ་ཅན་གི་བོ་ནི་ཡུལ་དེ་

རང་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་དེ་ལ་འཛིན་པ་རང་དབང་ཅན་དུ་འཇུག་

པ་སྟེ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བའོ་ཞེས་བ་བ་འདིས། དོན་

རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་རག་གི་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་

”སླུ1་བའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། དོན་གི་ནུས་པ་ལས་རེས་འགོ་ལྡོག་པ་

ཅན་གི་བོས་རང་དབང་དུ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའི་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གང་ལ་དོན་གི་ནུས་པ་ལས་འཛིན་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་

གཞལ་བའི་དངོས་པོའམ་རང་མཚན་ད་ལྟར་དབང་པོ་ལས་འདས་ཤིང་མངོན་སུམ་

དུ་མ་མཐོང་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དེ་འཛིན་པ་རང་དབང་ཅན་གི་ཚུལ་དུ་ཚད་

མས་རོགས་ནུས་པ་མ་ཡིན་གི། དེ་རོགས་པའི་རེན་ནི་དོན་གཞན་རགས་ལ་བལྟོས་

དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །རགས་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རགས་དེ་ཆོས་ཅན་ལ་བརེན་

པ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ཅན་གི་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་རགས་དེ་བསྒྲུབ་བ་གོ་བེད་ཉིད་ཡིན་ལ། ན་ཞེས་པའི་དགར་

ཚིག་གིས་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་ན་གོ་བེད་མ་ཡིན་པར་འཕངས་སོ། །

རགས་དེས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དུ་བས་ལ་ལ་མེ་གོ་

བར་བེད་པ་དེའི་ཚེ་གོ་བེད་དུ་བའི་རགས་ལས་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་དཔེ་གཉི་ག་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའི་མེ་སྤྱི་ཙམ་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་རོགས་ཀི། མེའི་

1 མ་ཕི། ༣༤ན༧ན།    སླུ   ཞོལ། ༤༣ན༤ན།    བསླུ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 412  

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་གསལ་བ་དང་འབར་བ་དང་ཙནྡན་ལས་འབྱུང་བ་

སོགས་གོ་བར་བེད་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་རགས་

ལ་བརེན་པའི་ཚད་མས་སྤྱིའི་ངོ་བོ་ཙམ་ལས་གཞན་རང་མཚན་གི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་ཁད་པར་རྣམས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་ནི་རོགས་པ་

མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཅན་གི་ཕོགས་

ཆོས་ལས་ནི་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གསར་དུ་རོགས་པའི་བོ་སྐེ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེས་ན་རེས་དཔག་ཅེས་བ་ལ། གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་གི་སྒྲུབ་བེད་དང་འཇལ་

བེད་ཀི་ཚད་མ་ནི་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་དངོས་ཞེས་

པ་ནས་རོགས་མི་འགྱུར་གི་བར་གིས་མཚན་ཉིད་ཀི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། 

གཞུང་འདིས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་

དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་

ལྟར་བཤད་པ་ན་སྔར་ལེའུ་གཉིས་པར་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་དེ་གཞལ་བ་གང་ལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གཞལ་བའི་སྒོ་ནས་མི་བསླུ་

བའི་ཚུལ་གཉིས་པོ་འདིར་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་གང་ལ་འཇུག་

པའི་མཚན་གཞི་དང༌། དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཚད་མ་སྤྱི་དང་བེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་མཐའ་

ཆོད་ནས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་

ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་ལྷས། གལ་ཏེ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ་གངས་

ལ་སོགས་པ་སྟོན་པ་དོོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མཚན་ཉིད་རྣམ་

པར་དག་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་ཡིན་ཕིར་རོ། ཞེས་དང༌། ཆོས་མཆོག་གིས། ཡང་དག་
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པའི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་བེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་གངས་

ཀིས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དེ་ནི་གསལ་བ་ཐ་དད་པའི་མཐར་ཐུག་

པས་བསལ་བའི་དབེ་བ་མ་བསྟན་ན་མཚན་ཉིད་ཁད་པར་དུ་བསྟན་པར་མི་ནུས་

ཏེ། དེའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་གངས་ཀི་སྒོ་ནས་རྣམ་པའི་

རབ་ཏུ་དབེ་བ་བརོད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱས་པར་བཤད་པས་

གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་

སྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་ལོག་རོག་གང་བསལ་བ་བཅས་པ་བཤད་པ་ནི། 

མངོན་སུམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། ཞེས་སོགས་དྲུག་སྟེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོོ། །

དེ་ལ་གཞན་བ་མངོན་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། གཞལ་བ་གང་མོང་སྟོབས་ཀིས་

སྒོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པ། ལོག་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད་གཞལ་བ་གང་རགས་སྟོབས་

ཀིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་དགོས་པ། དོན་གང་གང་ཟག་གང་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་སོང་

བ་དེ་ལ་ལོག་གྱུར་དུ་མ་སོང༌། ལོག་གྱུར་དུ་སོང་བ་དེ་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་མ་སོང་

བས་རོགས་པ་པོའི་ད་ལྟར་གི་གནས་སྐབས་ལ་བལྟོས་ནས་གཞལ་བ་གཉིས་པོ་དེ་

རྣམ་པར་འཇོག་པས་འགལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། གང་ཟག་སོ་སོ་དང་གང་ཟག་གཅིག་

གིའང་གནས་སྐབས་སོ་སོ་ལ་བལྟོས་ནས། གང་ཟག་གཅིག་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་

ལས་གཞལ་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང༌། གང་ཟག་གཅིག་གིའང་གནས་སྐབས་སྔ་མ་

ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་གནས་སྐབས་ཕི་མར་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་པས་མངོན་ལོག་གི་

མཚན་ཉིད་འཆོལ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མངོན་གྱུར་དུ་ཐལ། ལྷ་སྦིན་ལ་

མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། ལོག་གྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། མཆོད་སྦིན་ལ་
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ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་གཉི་ག་ལ་ཁབ་པ་མེད་ལ། དོན་འདི་ནི་ལྷའི་འགེལ་

པ་ན་གསལ་བར་ཡོད་དོ། །

བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་སྟེང་གི་བུམ་མེད་ལྟ་བུ་ས་ཕོགས་དེ་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའི་དབང་མངོན་གི་ཤུགས་ཀི་གཞལ་བ་དང༌། དེ་ལ་ཚད་མ་དེས་

མོང་སྟོབས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང༌། བུམ་མེད་དེ་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་

དང༌། དབང་ཤེས་དེ་བུམ་མེད་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། སྒ་མི་རག་པ་རང་

མཚན་སྒ་མི་རག་པ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་དངོས་ཀི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་

ཡིན་པས། མངོན་གྱུར་ལ་རང་མཚན་གིས་ཁབ་པ་དང་ལོག་གྱུར་ལ་སྤྱི་མཚན་གིས་

ཁབ་པ་མི་བཟུང་ངོ༌། །འདིར་ལྷའི་འགེལ་པར་མཐའ་དཔད་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་

དག་གི་དོན་གོ་བདེ་བར་བརོད་ན་འདི་ལྟར། དོན་གང་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་དོན་

དེ་ཉིད་རང་མཚན་དངོས་སུ་འཇལ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་སང་

བར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་

རོག་པའི་ཤེས་པས་ཀང་རང་མཚན་སང་ཡུལ་དུ་བེད་ན་རོག་པ་ལ་རང་མཚན་དེ་

དག་མངོན་གྱུར་དུ་འགྱུར་བས་མངོན་ལོག་མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །རང་མཚན་

རོག་པས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ཀང་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་སྒོ་ནས་

རོགས་པ་མེད་པས་མངོན་གྱུར་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལོག་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་དོན་

དབང་ཤེས་ཀིས་འཛིན་པའི་ཚེ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་ལས་

ལྷག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ནང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་སྒོ་ནས་

མི་རོགས་པས་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་པར་འགྱུར། དེ་ལྟ་ན་བདེ་སོགས་ཀང་མངོན་
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གྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་སྒོ་ནས་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་རྣམ་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རོག་

པས་ཀང་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་ན་གཟུགས་བལྟ་བ་ལ་མིག་དབང་དོན་

མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐོན་བསྟན་ནས། དབང་པོ་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་སྐོན་འདི་

གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སྔར། བརོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངོས་མིན། ཞེས་

སོགས་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་

ནས་འཛིན་པར་འད་ན་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་ཡང་མི་འཐད་པས་གཟུགས་

གསལ་བར་སང་བས་དབང་པོ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའང་མི་རིགས་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ཉམས་སུ་མོང་བས་བཞག་པའི་བག་

ཆགས་ལས་སྐེས་པའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ལྷ་དབང་བོས། དེ་ལས་གཞན་དངོས་

དབང་པོ་འདས། ཞེས་པའི་འགེལ་པར་མཐའ་དཔད་ནས་གསུངས་པ་འདི་དག་གིས་

རང་མཚན་རོག་པའི་སང་ཡུལ་ཡིན་པ་དམིགས་ཕུག་ནས་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ཡིན་

ནོ། །

ད་ནི་དེ་ལྟར་གངས་ངེས་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་བརོད་པར་བ་

སྟེ་དེ་ལ་གཉིས་ལས། གངས་ཉུང་བར་སྨྲ་བདག་གི་རྩོད་པ་སང་བ་ནི། རྒྱང་པན་ན་

རེ། དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་གི་

དངོས་པོ་བཞིན། དེའི་ཕིར་གཞལ་བ་དང་མཚན་གཅིག་པུ་དང་ཚད་མ་མངོན་སུམ་

གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་ཟད་དོ་ཞེ་ན། ཕན་གནོད་བསྐེད་པའི་དོན་བེད་པའི་གཞལ་བ་གང་
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ཡིན་སྙམ་དུ་རོག་པའི་རོག་ལྡན་གི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཞལ་བ་རང་མཚན་

གཅིག་པུ་ཡིན་པ་ཁོ་བོའང་འདོད་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ནའང་དངོས་མེད་གཞལ་བ་མ་ཡིན་

པའི་རགས་དེ་ཁོད་རང་གིས་ངེས་སམ་མ་ངེས། མ་ངེས་ན་དེས་བསྒྲུབ་བ་དེ་བསྒྲུབ་

ཕིར་བཀོད་པ་དོན་མེད་ལ། དེས་ན་དངོས་མེད་ལ་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལ་

དེ་ཉིད་ཀིས་མ་ངེས་པ་དང༌། དེ་ངེས་པའི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་ལས་གཞན་དུ་འདོད་

དགོས་པ་དང༌། དབང་མངོན་གིས་དེ་དངོས་སུ་ངེས་པར་བེད་མི་ནུས་པ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན། རྐང་པ་གཉིས་དང་གཅིག་དང་ལྔས་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་

ཕ་རོལ་དང་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དབང་མངོན་གིས་རོགས་

པར་མི་འདོད་ཀི་དེ་དག་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ཉིད་ལོག་པ་ལས་སྤྱི་དང་འཇིག་

རེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་དག་དམིགས་པའི་མངོན་

སུམ་ལོག་པ་ནི་དེ་དག་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གི་དངོས་པོ་མེད་ཙམ་གི་དངོས་

མེད་ཡིན་པས་ཁོད་ལྟར་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པ་དང་དེས་སྤྱི་དང་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་སོགས་མེད་པར་ངེས་པ་དང་རང་ཚིག་

འགལ་བའམ། ཡང་དེ་དག་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ལོག་པའི་ཕིར། དགག་གཞི་

དེར་དགག་བ་དེ་དག་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཁོད་ལ་རགས་

དེ་ཉིད་ལྡོག་པ་དང་རེས་འགོ་ཅན་གི་རགས་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་པས་རགས་དེ་

ལས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་འདོར་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །མི་དམིགས་

པའི་རགས་འདོད་དགོས་པར་མ་ཟད་ཁོད་ལ་འབྲས་རགས་དང་དེ་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་ཀང་འདོད་དགོས་པར་བསྟན་པ་ནི། གཞན་སེལ་ཞེས་སོགས་ལྔའོ། །
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རགས་ལྟར་སང་འགའ་ཞིག་འཁྲུལ་པར་མཐོང་བས་རགས་ཐམས་ཅད་ཡིད་

བརན་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་གི། ཕོགས་ཆོས་དང་རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་

འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་རགས་དག་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་”སླུ1་བ་མི་སྲིད་པར་འབྲས་

རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ། གལ་ཏེ་ནས། ཇི་ལྟར་ཡོད་

ཀི་བར་རོ། །གཞན་ཡང་སྤྱིའི་བོ་ནི་ཚད་མ་མིན་པས་ཁབ་ན། སྔོན་ཉམས་སུ་མོང་

བའི་སྐེད་མོས་ཚལ་དང་ཀུན་དགའ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟར་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པ་དེ་དག་ཀང་མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ད་ལྟར་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་གི་དངོས་པོ་བཞིན། གལ་ཏེ་དེ་

དག་ཀང་དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་དུས་གཞན་དུ་ནི་རོགས་ལ། དུས་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་

ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

དང་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་སོགས་ལ་ཚུར་མཐོང་གི་དབང་པོའི་བོ་

ནི་དངོས་སུ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཀང་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་དག་མེད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ན་ནི་བོ་དབང་ཤེས་དང་མྱུ་གུ་སོགས་སྐེ་བ་རྒྱུ་

མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པས་ནི་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་དག་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་ཚད་

མས་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། དེ་དག་སྤྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་

གིས་འཇལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པས། དབང་སོགས་དེ་ལ་རེས་དཔག་ཉིད་

ཚད་མར་འདོད་དགོས་ཏེ། ཚད་མ་གང་ཞིག་གི་རྣམ་རོག་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ན་རང་

1 མ་ཕི།༣༦བ༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༤༦ན༥ན།    བསླུ 
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གི་གཞལ་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བར་ནུས་ཤིང༌། རྣམ་རོག་

མེད་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་པས་རང་གི་གཞལ་བའི་དོན་སྤྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འཛིན་པ་

མིན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གངས་མང་བར་འདོད་པའི་རྩོད་པ་སང་བ་ལ། རྩོད་པ་དང༌། ལན་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། གལ་ཏེ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པས་ཁ་དོག་ལ་

སོགས་པ་འཛིན་པ་དང་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཞེས་

རྩོད་པ་བཀོད་པ་དེའི་དོན་བཀྲལ་ནས་གཞན་གི་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། གཞལ་བ་

རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་ངས་ན་ཁ་དོག་ནི་མི་རག་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

ནི་མི་རག་པ་སྤྱི་མཚན་དང་ཁ་དོག་རང་མཚན་འདེས་པའི་གཞལ་བ་གསུམ་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་རོགས་པའི་བོ་ནི་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས་ཤིང༌། རགས་ལ་བརེན་པ་མེད་པར་ནི་འཇལ་བེད་དུ་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་ཁང་ནང་དུ་ཙནྡན་གི་མེ་མཐོང་ཞིང༌། ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་ཁང་ནང་

དེ་ནས་དུ་བ་འབྱུང་བར་མཐོང་བ་ན་ཁང་ནང་འདི་ན་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་དན་

པ་ནི་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ནི་མངོན་རེས་ལས་ཚད་མ་གཞན་

ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་ན་བོ་དེ་ལ་ཙནྡན་གི་མེ་དེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཁེད་ཀི་འདོད་པ་དང་སྦར་ན་རགས་དུ་བ་ཙམ་དང་ནི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་མེ་ཁད་པར་ཙནྡན་གི་མེའི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཚེ་གོ་བེད་རེས་འགོ་བ། །སྤྱི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རོགས། ཞེས་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བས་ན་གཞལ་བ་གཉིས་ལས་མང་བའི་ཕིར་ཚད་མ་རྣམ་གཉིས་ལས་མང་
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བ་ཉིད་ཡིན་པས། ཚད་མ་གསུམ་གི་གངས་ཀང་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞལ་

བ་གཉིས་ལས་གཞན་རང་སྤྱི་འདེས་པའི་གསུམ་པ་ནི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་

གཅིག་པུ་ཡིན་པའི་གངས་ཀང་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞལ་བ་གཅིག་ལའང་ཚད་

མ་དུ་མ་ཉིད་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མ་དང་མངོན་

སུམ་གཉིས་ཀ་རང་མཚན་གཅིག་ལ་འཇུག་པར་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མའི་ཡུལ་

སོ་སོར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་སྤྱི་ལའང་མངོན་སུམ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་སེལ་

བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདིར་ཕི་རོལ་པས་ཀང་སྤྱི་དང་སྤྱི་མཚན་གི་ཁད་

པར་མ་ཕེད་པས་སྤྱི་གང་ཡིན་སྤྱི་མཚན་དུ་འདོད་པར་གོ་སྟེ། ཁ་དོག་ནི་མི་རག་ཉིད་

དུ་རོགས་མི་འགྱུར། ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་པས། མུ་སྟེགས་རྣམས་གང་ལ་འཁྲུལ་བའི་

གནས་དེར་བོད་ཀི་རོག་གེ་པ་དག་ཀང་འཁྲུལ་པ་ཤས་ཆེ་བར་སང་ངོ་ཞེས་བདག་གི་

རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གསུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་དེའི་ལན་ནི། ཚད་མ་མདོར། དེ་ལ་རབ་སྦོར་ཕིར་ཚད་མ། །གཞན་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་དན་

སོགས་བཞིན། ཞེས་ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གིས་རྩ་བ་ལོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལས་འབྱུང་

ལ། རང་འགེལ་མར་ཐུང་དད་པ་ཤེས་རབ་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་

ཀི་འགེལ་པར། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་མོད་ཀི་འོན་ཀང༌། དེ་ལ་རབ་སྦོར་ཕིར། 

ཚད་མ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་ཐ་སྙད་དུ་བ་བ་

མ་ཡིན་པའི་ཁ་དོག་འདི་དག་ལས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བཟུང་ནས། སྤྱིའི་མཚན་

ཉིད་ནི་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་རག་གོ་ཞེས་མི་རག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པར་ཡིད་ཀིས་
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རབ་ཏུ་སྦོར་བར་བེད་དོ། །

དེའི་ཕིར་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བའི་དོན་ནི། ཁ་དོག་མི་རག་

པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དག་ལས་ཏེ། གཉིས་པོ་དེའི་ནང་ནས་

ཐ་སྙད་དུ་བ་བ་སྟེ་སྒ་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཁ་དོག་རང་མཚན་དང༌། ལ་སོགས་པ་མི་རག་

པ་རང་མཚན་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས། ཕིས་རོག་པ་རང་ལ་སང་བ་

སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་དོག་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་པའི་སྒོ་ནས་ཁད་གཞི་ལྟ་བུར་ཞེན་

ཅིང༌། ལ་སོགས་པ་རང་ལ་སང་བའི་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ལ་མི་རག་པ་རང་མཚན་དུ་

འཁྲུལ་”པའི1་སྒོ་ནས་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་ཞེན་ཏེ། ཁ་དོག་ནི་བས་པའི་ཕིར་མི་རག་

གོ་ཞེས་མི་རག་པ་ཉིད་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པར་ཡིད་ཀིས་རབ་ཏུ་སྦོར་བར་བེད་

དོ། །དེའི་ཕིར་ཁ་དོག་རང་མཚན་དང་མི་རག་པ་སྤྱི་མཚན་སྦོར་བའི་ཚད་མ་གཞན་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་འགེལ་བཤད་ཀི་དོན་གསལ་བར་བཤད་པའོ། །

རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་རང་འགེལ་ལས། ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། 

གང་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་དོན་དེ་ཉིད་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་མོད། དེ་ལྟ་ནའང་ཚད་

མ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི། ཚད་མ་ཐུག་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

ཏེ། དན་སོགས་བཞིན། དན་པ་ནི་དན་པ་ཉིད་དོ། །དཔེར་ན་དན་པ་དང༌། འདོད་པ་

དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་སྔར་རོགས་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་

ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལྟར་ན། ཡང་ཡང་ངོ་ཤེས་པ་ཡང་

མིན། ཞེས་པ་དང༌། རང་འགེལ་ལའང༌། གང་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་པའང་

1 མ་ཕི། ༣༨ན༤ན།    པའི   ཞོལ།    ༤༨ན༡ན།    བའི 
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ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་ཡོད་པར་མངོན་ལ། དེའི་དོན་འཆད་པ་ན་འགེལ་བཤད་

ཀིས་ཡང་སྒའི་ནུས་པ་འདོན་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འདིར་

འགྱུར་ཏེ། ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ནི་སར་ཡང་ཤེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེས་

དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མ་ཞེས་ཕ་

རོལ་པོས་སྨྲས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཡང་ཡང་ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཡང་སྒས་

བསྟན་པ་ནི། མངོན་སུམ་གིས་ཁ་དོག་གི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མ་ཐ་མའི་མི་རག་པ་གཞལ་

བའི་སྟོབས་ཀིས་དངས་པའི་མི་རག་པ་ངེས་པའི་བོ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་རྩ་འགེལ་སྔ་

མས། བས་པའི་རགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་རེས་དཔག་ཏུ་བསྟན་

ནས། རྩ་འགེལ་ཕི་མ་འདིའི་ཡང་སྒས། ཚད་མ་སྔ་མས་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་གཞལ་

བའི་རེས་སུ་ཁ་དོག་མི་རག་པ་དན་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་

ཕིར་འགེལ་བཤད་ལས། ཡང་ཡང་ངོ་ཤེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་སྟེ། ངོ་ཤེས་

པ་འབྲས་བུར་བ་བ་ནི། གང་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

པའི་དོན་ཏོ། ཞེས་དང༌། ཡང་གི་སྒས་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་བ་ཁོ་ན་ལ་སར་ཡང་

ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་མི་རག་གོ་ཞེས་གང་འཛིན་པ་དེའང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སྟོན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་འཆད་པ་ནི་རྣམ་འགེལ་མཛད་པའི་དགོངས་པ་དམ་

པར་སང་ངོ༌། །དེ་ལ་འདིར་མདོའི་དོན་དེ་ལྟར་ནུས་པ་སྟོན་པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་དཔད་

དེ་རྒྱས་པར་འགེལ་པ་ན། མདོ་ཚིག་སྔ་མ་རྩ་འགེལ་དང་ཕི་མའི་ཡང་སྒའི་དོན་སེ་

ཚན་གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས། གཞལ་བ་ངེས་ན་ཁ་དོག་ནི། །མི་རག་ཉིད་དུ་རོགས་མི་

འགྱུར། ཞེས་པའི་ལན་དུ་མཛད་ནས། སྐོན་འདིར་ཞེས་པ་ནས། སྒ་ལའང་ལྡོག་པའི་
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རེན་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད་དེ། དེའང་ཅི་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་

ཚད་མ་གསུམ་པར་སྨྲ་བ་དེ། བས་སོགས་ཀི་རགས་ལས་དེ་ལྟར་རོགས་པ་ལ་འདོད་

དམ། འོན་ཏེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་གཞལ་བའི་སྟོབས་ཀིས་

དངས་པའི་རོག་པས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་དན་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་གསུམ་པར་མི་འཐད་དོ་ཞེས་པ། 

འཛིན་པ་ནི་ཚུལ་འདིར་འདོད། ཅེས་པའི་བར་དང༌། གཉིས་པ་ལྟར་ན་དཔད་ཤེས་

ཡིན་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ལན་འདེབས་པ། གཞན་དུ་བཟུང་བ་འཛིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སོགས་སོ། །

མདོའི་རྩ་འགེལ་ཕི་མས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་དོན་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་

མ་གསུམ་པ་འགོག་པ། སྐད་ཅིག་སོ་སོར་ཐ་དད་ཕིར། ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་

རགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་ཚད་མ་གསུམ་པ་ཡིན་ལ་འགོག་པ་ལ་

དངོས་དང༌། འཕོས་དོན་གི་མཐའ་དཔད་པ་གཉིས་ལས་དངོས་ནི། བས་པའི་རགས་

ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་རང་སྤྱི་འདེས་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གསུམ་པ་

ཡིན་པས་གངས་ངེས་ཉམས་པའི་སྐོན་འདིར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁ་དོག་གི་

དོན་སྤྱི་ལ་མི་རག་པའི་དོན་སྤྱི་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུར་སྦོར་བས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་

རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྤྱི་མཚན་ལ་འཇུག་ཅིང་ཐོབ་པར་

འགྱུར་གི། རང་མཚན་ལ་འཇུག་པ་དང་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བས་པའི་

རགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཟུང་ཡུལ་སྤྱི་

མཚན་ཡིན་ཀང༌། གང་ལ་དངོས་ཀི་ཚད་མར་སོང་བའི་གཞལ་བ་དངོས་མེད་ཀི་ངོ་
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བོར་གྱུར་པའི་སྤྱི་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་དཔག་དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀིས་ཁ་དོག་དེ་

ཉིད་མི་རག་པར་བཟུང་ཞིག་ཡོངས་སུ་དཔད་པ་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་ལའང་ཁ་དོག་མི་

རག་པར་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རང་མཚན་བསྒྲུབ་པའམ་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྤྱི་མཚན་བཟུང་བས་རང་མཚན་འགྲུབ་པ་མི་འཐད་

དེ། གཞན་སྤྱི་མཚན་ལ་གཞན་རང་མཚན་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེའི་ལན་

འདེབས་པ་ལ། ཁ་དོག་མི་རག་པའི་དོན་སྤྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྒོ་ནས་ཁ་

དོག་མི་རག་པ་རང་མཚན་མི་རོགས་པའི་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྒོ་ནས་དེ་

ངེས་པར་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་ན། དེའི་སྒོ་ནས་དེ་རོགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེའི་སྒོ་ནས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་སོ། །དེས་ནི་

འདི་ལྟར། རེས་དཔག་དེ་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་སྤྱི་མཚན་ཡིན་ཀང་དེ་ལས་ཁ་དོག་མི་

རག་པ་རང་མཚན་མི་འཐོབ་པའི་སྐོན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། རང་ལ་སང་བ་དེ་ཉིད་ཁ་དོག་

མི་རག་པ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་ཏེ་རང་མཚན་དེ་ལ་ཞེན་ནས་འཇུག་ཅིང༌། །སང་བ་

དེ་ཉིད་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རང་མཚན་དང་བརྒྱུད་ནས་འགེལ་པ་གྲུབ་པའི་དབང་གིས་

མི་སླུ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རེས་དཔག་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་”བའི1་

དབང་གིས་མི་སླུ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དོན་དེ་ཉིད། དངོས་གང་ཞེས་སོགས་

ཀིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ལྷ་རྒྱན་གཉི་གའི་འགེལ་པ་ནའང་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ལོ། །འདི་ལ་སྒྲུབ་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་

མི་”སླུ2་བའི་ཚུལ་དང༌། དགག་རགས་ལ་བརེན་པ་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་མི་”སླུ3་
1 མ་ཕི། ༣༩བ༣ན།    བའི   ཞོལ། ༤༩བ༥ན།    པའི 

2 མ་ཕི། ༣༩བ༤ན།    སླུ   ཞོལ། ༤༩བ༦ན།    བསླུ 

3 མ་ཕི། ༣༩བ༤ན།    སླུ   ཞོལ། ༤༩བ༦ན།    བསླུ 
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བའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་འཆད་པ་ལ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་

མཐའ་དཔད་པ་དང༌། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་གི་བཞེད་པ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་དག་གི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། ཆོས་མཆོག་

གི་ལུགས་དེ་ཉིད་འཐད་པའི་ཕོགས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། 

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོས། རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་

རགས་འཛིན་སེམས་སུ་འདོད་པ་དང༌། དེ་ལའང་གཉིས་ལས། གཅིག་ནི་དཔེའི་སྟེང་

དུ་རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་དང༌། གཞན་ནི་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་རགས་

ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་རགས་འཛིན་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང༌། ཕི་མ་

ནི་རགས་ཅན་གི་བོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འདོད་པ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་འདོད་པ་

ཡིན་པའི་ལུགས་སུ་བས་ནས། དེ་ལ་དགག་པ་བརོད་པ། གལ་ཏེ་རགས་ནི་འབྲེལ་

ཉིད་དུ། འཛིན་པ་རགས་ཀི་བོ་ཡིན་ཞིང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་ནི། རེས་

སུ་དཔག་པ་ལས་ཡིན་ནོ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར། དེ་ལའང་རེས་སུ་དཔག་

པ་ནི། གཞན་ཞིག་ཁ་ནས་འབྲེལ་ཤེས་ཤིང༌། དེར་ཡང་དེ་ལས་གཞན་གིས་ཡིན། 

ཞེས་སོགས་ཀིས། རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་རེས་དཔག་གིས་ཤེས་ན། དེ་ལའང་

རེས་དཔག་གཞན་ཞིག་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐག་པ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་རགས་འཛིན་གིས་དཔེའི་སྟེང་དུ་འབྲེལ་པ་བཟུང་ཡང་ཆོས་ཅན་གི་

སྟེང་དུ་མ་ཡིན་ལ། རེས་དཔག་གིས་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འབྲེལ་པ་བཟུང་བས་ལྷག་

པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དཔེའི་སྟེང་དུ་འབྲེལ་པ་བཟུང་བས་ཆོག་མོད། 



མངོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ

 425 

ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་བཟུང་བས་ཅི་ཞིག་བ། ཆོས་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྱུབས་

བའི་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་པ་ཉིད་བསྒྲུབས་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། 

རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པས། དེ་ནི་ཆོས་

ཅན་ལ་རེས་དཔག་གིས་གཞལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཞིང་ཡང་འདི་ལྟར། 

འོན་ཏེ་རགས་ནི་མངོན་སུམ་གི། །རགས་ཉིད་དུ་ནི་རོགས་བེད་ན། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་

དེར་སང་བས། །སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀིས། གལ་ཏེ་དུ་བ་ལ་

སོགས་པའི་རགས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་ལ། དེ་བསྒྲུབ་བ་དང་འབྲེལ་

བར་ནི་མངོན་སུམ་གི་རེས་འབྲེང་བའི་དན་པས་བཟུང་ངོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་རགས་

འཛིན་ཡིན་ན་རགས་འཛིན་གི་བོ་དངོས་པོར་སང་བས་སྟོང་པར་རང་གིས་རྣམ་པར་

བཞག་པ་དང་འགལ་ལ། འོན་ཏེ་དན་པ་རགས་འཛིན་ཡིན་ན་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་མི་”སླུ1་བར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་འགལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་ལ་རྒྱན་མཁན་པོ་རང་

ཉིད་ཀི་འདོད་པ་ནི། རང་བཞིན་རགས་ཀི་རགས་འཛིན་ནི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་

ཉིད་ཡིན་ལ། འབྲས་བུའི་རགས་ཀི་རགས་འཛིན་དང་རགས་ཅན་གི་བོ་ངོ་བོ་ཐ་དད་

ཅིང༌། དེའང་ཤིན་ཏུ་གོམས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ནི་དུ་བའི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་

ལྟ་བུ་ཉིད་རགས་འཛིན་ཡིན་ལ། གོམས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་ནི། ཚང་མང་གི་དུ་བ་

དང་སང་བ་ཁད་པར་མེད་པའི་རགས་ལས་དུ་བར་ངེས་པའི་རེས་དཔག་ཉིད་རགས་

འཛིན་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཕིར་རགས་ཀི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པ་རགས་འཛིན་ཡིན་གི། 

འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་རགས་འཛིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་ནི། བས་མི་རག་གི་འབྲེལ་པ་སྒ་གཞིར་

1 མ་ཕི། ༤༠ན༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༠བ༤ན།    བསླུ 
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བས་པའི་སྟེང་དུ་འཛིན་པ་རགས་འཛིན་གི་སེམས་སུ་བཞེད་པ་མིན་པའི་ཚུལ་

འཆད་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཕོགས་སྔ་མའི་འདོད་པ་མ་ལོངས་ལ། རགས་ཆོས་ཀི་

འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་ཁོ་ན་རགས་འཛིན་སེམས་སུ་བཞེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །རང་

བཞིན་རགས་ཀི་རགས་ཅན་གི་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་དེའི་རགས་འཛིན་གི་སེམས་

མེད་ན། འདིར་ཁ་དོག་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་འཛིན་གི་སེམས་དང་རགས་

ཅན་གི་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པར་དངོས་སུ་བཤད་པ་དང་ཆེས་འགལ་ཞིང༌། འབྲས་

རགས་ཀི་རགས་ཀི་ངོ་བོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཡོད་ན། དེར་སང་བ་ཡིས་ནི། སྟོང་

ཡང་ཞེས་པ་ཁོད་རང་གིས་ཀང་རགས་འཛིན་དང་རགས་ཅན་གཉི་ག་ལ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་འགོག་པ་ན་ལོ་ཙཱ་བ་ན་

རེ། རགས་ཅན་གི་བོ་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རགས་འཛིན་གི་སེམས་

མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་ཅིང་འབྲེལ་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་བསླུ་བ་

ཡིན་ན་རགས་ཅན་གི་བོ་ཉིད་ཡིན་གི་དེའི་རྒྱུར་མི་འཐད་ལ། རགས་ལ་མི་བསླུ་བ་

ཡིན་ན་རགས་ཅན་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ལ་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པ་

འབྲེལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་ཟེར་བ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། བས་པའི་རགས་ཀིས་

སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཚུལ་གསུམ་ལ་མི་བསླུ་

བར་མ་གྲུབ་ན་སྒ་མི་རག་པར་འཇལ་བའི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་མི་བསླུ་བར་འགྲུབ་

མི་སྲིད་ལ། དེ་འདའི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རགས་

འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབ་པ་འབྲེལ་མེད་ན། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་

དུ། དེ་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་འབྲེལ་མེད་དུ་
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ཐལ་ལོ། །

རགས་འཛིན་རེས་དཔག་ཡོད་ན། རགས་ཅན་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་དོན་

མེད་པར་ཐལ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། 

རགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡོད་ན་དེར་སང་བ་ཡིས་སྟོང་པར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་དག་ཀང་ཆེས་མི་འཐད་དེ། བས་པའི་རགས་

ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ལྟོས་མེད་དང་གནོད་པ་ཅན་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་

རེས་དཔག་རགས་འཛིན་སེམས་སུ་སྨྲས་པ་ལ། དེ་དག་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་

དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་པ་འཕངས་པར་སོང་བའི་ཕིར་

དང༌། རགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡོད་ཀང་དེ་ལ་དོགས་པ་དཔད་མི་དགོས་ཤིང༌། 

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ན་མི་”སླུ1་བར་འགལ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་རེས་དཔག་ལ་ཞུགས་པ་དེ་

འདིར་དམིགས་ཕུག་ནས་དཔོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པས་དཔད་པ་ཡིན་གི། རགས་

འཛིན་སེམས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱིར་དཔད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་ཉིད་འཐད་པའི་ཕོགས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་

པ་ནི། དེ་ལྟར་ལུགས་གཞན་ནི་སྙིང་པོ་མེད་པར་གྱུར་པས་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་

ཉིད་གནོད་པ་དང་བྲལ་བར་གནས་སོ། །དེ་ལ་འཐད་ལྡན་དུ། རགས་མི་འཁྲུལ་པར་

འཛིན་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན་ལ་མི་བལྟོས་པར་ཁབ་པ་སྤྱིར་

འཛིན་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་བཟུང་བ་ན་བཟུང་ཟིན་པ་ཉིད་ཀི་མི་

འཁྲུལ་པ་གང་ཡིན་པ་དན་པ་སྟེ། བཟུང་ཟིན་པའི་མི་འཁྲུལ་བ་མ་དན་ན་ནི། བསྒྲུབ་བ་

རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་བཤད་ན་འདི་ལྟར། རགས་བསྒྲུབ་

1 མ་ཕི། ༤༡ན༣ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༡བ༤ན།    བསླུ 
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བའི་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཁབ་པ་འཛིན་པ་རགས་འཛིན་དུ་སྔར་སྨྲས་པ་དེ་ལ། དེ་

འདའི་ཁབ་པ་འཛིན་པའང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན་ལ་རགས་ཚད་

མས་ངེས་པ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར། རགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཁབ་

པ་སྤྱིར་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་ནི་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་རགས་ཚད་

མས་ངེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕོགས་ཆོས་བཟུང་བ་ན། དེའི་རེས་སུ་སྔར་བཟུང་ཟིན་

པ་ཉིད་ཀི་རགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཁབ་པ་དེ་སར་ཡང་དན་པ་སྟེ། 

ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་བཟུང་ཟིན་པའི་མི་འཁྲུལ་བ་སར་ཡང་མ་དན་ན་ནི་བསྒྲུབ་བ་

རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། འདིས་ནི་ཚུལ་

གསུམ་ཚད་མས་ངེས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་སྒ་ནི་བས་པ་ཡིན་ལ། བས་པ་གང་ཡིན་པ་

ནི་མི་རག་པས་ཁབ་བོ་སྙམ་དུ་དན་པ་ལ་བརེན་ནས་དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་གོ་སྙམ་དུ་

རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྐེ་བར་བཤད་པ་ཡིན་གི། ཁབ་པ་སྤྱིར་འཛིན་པ་

དང་ཁབ་པ་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། 

ཁབ་པ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་ཁབ་པ་དན་པའི་དཔད་ཤེས་གཉིས་རགས་འཛིན་

སེམས་སུ་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་ཕོགས་ཆོས་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་དཔད་ཤེས་

ཀང་རགས་འཛིན་སེམས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་རགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང༌། ཚད་མ་

དེ་དག་གིས་དངས་པའི་ཚུལ་གསུམ་དན་པའི་དཔད་ཤེས་རྣམས་ཀང་སྦོར་བ་དེ་

སྐོར་གི་རགས་འཛིན་སེམས་སུ་བ་དགོས་སོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། རགས་ཀི་ཤེས་

པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པའི་དངོས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་
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རོ། ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་དང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རགས་འཛིན་སེམས་ཙམ་དང་རགས་ཅན་རེས་

དཔག་གི་བར་དུ་དན་པས་ཆོད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་དང་བསྒྲུབ་བ་འཇལ་བའི་ཚད་མའི་བར་དུ་ཚུལ་གསུམ་དན་པའི་ཤེས་པས་

ཆོད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་འཐད་ལྡན་ལས། དེ་ལས་ནི་རེས་སུ་དཔག་

པའི་ཤེས་པ་སྐེ་བ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཉིད་དན་པ་

ཉིད་ལས་ཡིན་ཏེ། དེའི་དན་པ་ཉིད་ནི་རགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་པར་འགེལ་པ་

འདིས། དན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་རགས་རེས་སུ་དཔག་པ་བསྐེད་པ་ལ་ཉེ་བར་སྦོར་

བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་རགས་འཛིན་སེམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་གི་ནང་ཚན་དུ་བཤད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རགས་འཛིན་སེམས་མངོན་སུམ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁབ་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། རགས་འཛིན་སེམས་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ལྟར་

སང་དུ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ཀི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་

མ་བཤད་ཀི། རགས་འཛིན་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་དུ་གསུངས་པ་ཙམ་ཡིན་

ནོ། །རེས་དཔག་རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌། ཞེས་པའི་རགས་འཛིན་རོག་པ་ལ་རེས་

དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་ཤིང༌། རེས་དཔག་དངོས་ལ་རེས་

དཔག་ལས་བྱུང་བའི་སྒས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་

དངོས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཐེག་ཆེན་གི་མངོན་རོགས་ཙམ་ལ་ཤེར་ཕིན་གི་སྒས་

བཏགས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་མངོན་རོགས་ཤེར་ཕིན་མཚན་ཉིད་

པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བས་ཁབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 430  

དེས་ན་རགས་འཛིན་རོག་པ་ཙམ་ལ་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་

དང༌། དེའི་ནང་ཚན་ལ་རེས་དཔག་ཡིན་པ་དང་དཔད་ཤེས་ཡིན་པ་གཉི་ག་ཡོད་པ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བས་པ་དང་དུ་བ་ལྟ་བུ་རགས་ཀི་གཞི་ལྡོག་གི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པ་

རགས་འཛིན་སེམས་སུ་མི་རུང་བ་འཐད་ལྡན་ལས་ཀང༌། དུ་བའང་བས་པ་རང་གི་ངོ་

བོས་བཟུང་བ་ནི་རགས་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་བསྒྲུབ་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་བཟུང་

བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའང་བསྒྲུབ་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་ཞེས་

པ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། རེས་

སུ་དཔག་པར་བ་བ་ནི་འདིར་ཤེས་པར་འདོད་པའི་བེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐབས་ཐོབ་ཀིས་གོ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཅན་ལ་རེས་སུ་

དཔག་བ་དང་ཆོས་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཞེས་པ་ཙམ་གསུངས་པ་མང་བས། བསྒྲུབ་བ་ཞེས་

པའི་ཚིག་གང་བྱུང་བསྒྲུབ་བ་དངོས་ལ་མི་བཟུང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་བསམ་

པར་བ་སྟེ། ཅི་སྒ་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ། བས་པ་

སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

འཛིན་སེམས་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་

རྒྱུ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་འཛིན་སེམས་ནི་རགས་ཅན་གི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་

བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་

ཚད་མས་ངེས་པ་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཡང་དག་གི་

ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ངེས་པ་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་བཤད་
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པ་ཡིན་གི། ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་མ་

བཤད་དོ་ཞེ་ན། རགས་ཡང་དག་གི་རགས་འཛིན་སེམས་རགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་

རྒྱུར་བཤད་པ་ཡིན་གི། རགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ན་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་གང་དུ་བཤད། གཞན་ཡང་རགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ན་རགས་ཡང་དག་

གི་རགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅིའང་བསྟན་དུ་མེད་དོ། །དེས་

ན་བས་པས་སྒ་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་

ཡོད་ཀང་ཁབ་པ་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་གོགས་སུ་མེད་པས་རགས་ཅན་

རེས་དཔག་བསྐེད་མི་ནུས་ལ། མིག་གི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཁབ་

པ་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་ཡོད་ཀང་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་

སེམས་གོགས་སུ་མེད་པས་རགས་ཅན་རེས་དཔག་བསྐེད་པར་མི་ནུས་པ་ཡིན་

པས། རགས་ཅན་རེས་དཔག་བསྐེད་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་རགས་

འཛིན་ཚད་མ་གསུམ་དང༌། དེས་དངས་པའི་དཔད་ཤེས་གསུམ་གངས་ཚང་བ་རྒྱུ་

ཚོགས་སུ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཆོས་མཆོག་གི་ལུགས་འདི་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་ནའང༌། རང་

འབྲས་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་

ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་འཛིན་པའི་དཔད་ཤེས་གང་རུང་ཡིན་པ། ཞེས་པ་རགས་

འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ནི་མ་ཁབ་པའི་སྐོན་དང་བཅས་པའོ། །དེའི་

ཕིར་རགས་ཡང་དག་གི་རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་འཇོག་པ་

ལ་ནི་སྐོན་མེད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལ་འདིར་རགས་ཅན་རེས་དཔག་དངོས་པོ་
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ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བས་མི་”སླུ1་བར་བསྒྲུབ་པ་ནི་སྤྱིར་དངོས་པོ་རང་མཚན་ལ་

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་གིས་མི་”སླུ2་བར་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པའང་སྒ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་

བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ནའང་སྒ་རག་འཛིན་རོག་པའི་འཛིན་སྟངས་ལ་སྒ་རག་པའོ་

སྙམ་དུ་འཛིན་གི། འདི་སྒའོ་སྙམ་དུ་མི་འཛིན་པས། འཛིན་སྟངས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཞེན་

པ་ལྟར་གི་དངོས་པོ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པས། ཞེན་པ་

ལྟར་གི་དོན་ལ་”སླུ3་བ་ཡིན་ལ། འདིར་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་དང་མགལ་མེ་

ཡོད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་གི་དངོས་པོ་

རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བས་མི་”སླུ4་བར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་ལ་

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའི་དོན་ཏོ། །

དེའང་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་བ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་སང་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་ཞེན་ཡུལ་ལ་མི་”སླུ5་བ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་འཐད་སྙམ་པའི་དོགས་

པ་དཔད་དཀའ་ཞིང༌། གོང་གི་ཁ་དོག་མ་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་དཔད་

པའི་ལན་གི་སྐབས་སུ་བབ་པས་འདིར་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་བ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་

གཙོ་བོར་མཚོན་ནས། བརྒྱུད་པ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་

གི། ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་འཇལ་བའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུའང་བསྒྲུབ་བ་དངོས་

1 མ་ཕི། ༤༣ན༡ན།    ཞོལ། ༥༤ན༢ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༤༣ན༡ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༤ན༣ན།    བསླུ 

3 མ་ཕི། ༤༣ན༣ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༤ན༤ན།    བསླུ 

4 མ་ཕི། ༤༣ན༤ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༤ན༥ན།    བསླུ 

5 མ་ཕི། ༤༣ན༤ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༤ན༦ན།    བསླུ 
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པོ་བ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་

པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་མི་རག་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་ལྟར། ནམ་མཁའ་

དངོས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སོགས་ཀང་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་ཡུལ་སྟེང་

ན་གྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བ་ལ་བརྒྱུད་

ནས་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་ཡུལ་སྟེང་ན་གྲུབ་པ་

མེད་ན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མི་འབྱུང༌། དེ་མེད་

ན་ཚུལ་གསུམ་དན་པའི་དཔད་ཤེས་མི་འབྱུང༌། དེ་མེད་ན་རགས་ཅན་རེས་དཔག་

མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་འབྲལ་བ་ཡིན་ལ། དངོས་གང་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། །དེ་འད་

དེ་ནི་རགས་སེམས་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། མེའི་དངོས་པོ་གང་ལས་དུ་བ་

ཇི་ལྟ་བུར་སྐེ་བ་དང༌། མི་རག་པའི་དངོས་པོ་ལ་གང་བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་དེའི་

རས་སུ་ཇི་ལྟ་བུར་གནས་པ་དང༌། གཞི་འགར་དུ་བའི་དངོས་པོ་དང་སྒ་ལ་བས་པའི་

དངོས་པོ་གང་གནས་པ་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་

བཞག་པའི་བག་ཆགས། སྔ་རྒོལ་གིས་རགས་ཀི་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པ་དང་ལ་

མགོར་དུ་བ་འཕྱུར་བ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་སད་པར་བས་པ་ལས། 

རིམ་པ་བཞིན་ཁབ་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་ཀི་ཚུལ་འཛིན་པའི་རགས་འཛིན་སེམས་སྐེ་

བ་ཡིན་ཏེ། འཐད་ལྡན་ལས། དངོས་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསྐེད་

པའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་དང་

འབྲེལ་བ་ཡིན་ཀང༌། དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་རགས་མཐོང་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

ཉིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བ་འདི་ནི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་
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མའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡིན་ཀང་ཞེས་པ་ཡར་བཅད་

ཀི་དོན་ནི། དངོས་པོ་མཐོང་བའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསྐེད་པའི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་

ཚུལ་ཙམ་ཞིག་ཚད་མིན་གི་རོག་པ་རྣམས་ལའང་ཡོད་ཀང་ཞེས་བ་བའོ། །

ཚིག་ལྷག་མའི་དོན་ནི། བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟ་བུའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསྐེད་པའི་

འབྲེལ་ཚུལ་ཁད་པར་བའི་སྒོ་ནས་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་འདི་

ནི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །འདི་ནི་དངོས་

པོ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་གཙོ་བོར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། རགས་

ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སྦོར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ལའང་

ཚུལ་གསུམ་རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་རྒྱུར་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་སྟེ། བས་པ་རག་པ་

ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཚུལ་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འདོད། ངེས་པའི་བོ་ལ་བེད་ན་

སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡིན་པར་འགལ་ལ། རྒོལ་བ་གཉིས་ཀི་ཚད་མས་

ངེས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་བས་པ་རག་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འདོད་ན། བས་པ་

རག་པ་ལ་མེད་པ་དང་རག་པ་བས་པས་སྟོང་པ་གཉི་ག་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྒྱུར་མི་འཐད་དེ། རག་པ་ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་བས་པ་ལ་འདོད་ན། དེ་དང་རགས་

འཛིན་སེམས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་འཐད་དོ། །

ཚུལ་གསུམ་རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་རྒྱུར་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་བཤད་པའང་

མེད་ལ། ཚུལ་གསུམ་གི་རང་ལྡོག་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་ནི་ཤེས་སའོ། །དེས་ན་

རགས་འཛིན་སེམས་རགས་ཀི་ཚུལ་ལ་འབྲེལ་བ་དང་སྐེས་པའི་ཁད་པར་ཕེད་པར་

བའོ། །སོབ་དཔོན་ལྷ་ཤཱཀ་གཉིས་ཀང་ཆོས་མཆོག་དང་བཞེད་པ་མི་འད་བ་མེད་
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ལ། འོ་ན་ཤཱཀ་བོས་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་ཚད་མའི་རྒྱུ་ཡིན་

པས་ཚད་མར་བཏགས་ནས་བཞག་ཅེས་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་ལས་

དུས་ཕིས་བྱུང་བ་ཞེས་སོས་པས། ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་

སྐེས་པའི་དཔད་ཤེས་ལ་དགོངས་སོ། །འདི་དག་ལ་ཕིས་ཀི་རོག་གེ་བ་དག་མུན་རོ་

འཕེན་པའི་ཚིག་གཉིས་གསུམ་རེའི་ཐ་སྙད་མ་ཆད་ཙམ་ལས་མི་སང་ཞིང༌། རྒྱ་གར་

གི་འགེལ་བེད་མཁས་པ་དག་ཀང་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་དཀའ་བའི་

གནས་གལ་ཅན་དུ་སང་བས་ཅུང་ཟད་སྤོས་ཏེ་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ཚིག་གི་དོན་ལ་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་མི་”སླུ1་བའི་ཚུལ་འཆད་པ་ནི། 

མཐའ་དཔད་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས། དངོས་གང་ཇི་ལྟ་བུར་

གྱུར་པ། དེ་འད་དེ་ནི་རགས་སེམས་ཀི། རྒྱུ་ཡིན་ལ། རགས་འཛིན་དེ་ལས་རགས་

འཛིན་དེས་བསྐེད་པའི་རགས་ཅན་གི་བོ་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་ཞེན་ཡུལ་

དུ་བས་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྐེའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་རགས་འཛིན་སེམས་དང་རགས་

ཅན་གི་བོ་བརྒྱུད་པ་ཡིས་ནི་བསྒྲུབ་བའི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕིར་ན། ཁ་དོག་

མི་རག་པར་རོགས་པ་སོགས་ཀི་རེས་དཔག་དེ་དག་ལ་སང་བ་ཇི་ལྟར་སང་བ་དེར་

གྲུབ་པ་ཡིས་ནི་སྟོང་ཡང་ཞེན་ཡུལ་ལ་”སླུ2་བེད་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ནའང་དེ་

མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་ཡིན་པས་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ཡི་ངོ་བོས་ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་ཕིར་ཞེས་སོགས་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བར་ཡང་རུང་ཙམ་ཡིན་མོད་ཀི་འོན་

ཀང༌། དངོས་གང་ཞེས་སོགས་ཕེད་དང་གསུམ་གི་དོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་སྦར་

1 མ་ཕི། ༤༤ན༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༥བ༥ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༤༤བ༡བ།    སླུ   ཞོལ། ༥༦ན༢ན།    བསླུ 
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ན་ལེགས་སོ། །དེའང་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་ཚུལ་ཁད་པར་བའི་སྒོ་ནས་རགས་གོ་བེད་

ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་བ་རོགས་པར་བ་བ་གཞིར་བས་པ་ལ་ཁབ་

བེད་མི་རག་པ་བས་པ་དེ་ཡི་ངོ་བོའི་རས་སུ་གནས་པའམ། ཁབ་བེད་མེ་དུ་བ་དེའི་

རྒྱུར་གནས་པ་དག་ཁབ་པར་བ་བ་སྦོར་བ་དེ་གཉིས་ཀི་རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ཡིན་ལ། རགས་འཛིན་དེའང་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་བ་དེ་རོགས་པའི་བོའི་རྒྱུ་

ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་རོགས་བ་ལ་ཞེས་པ་འདིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཆོས་ཀི་

གཞི་ལྡོག་དང་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རགས་འཛིན་སེམས་དང་རགས་ཅན་རེས་དཔག་

གི་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་འདི་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་

དབང་དུ་བས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དགག་རགས་ལ་བརེན་པ་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་མི་”སླུ1་བའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ལ། དངོས་དང༌། འཕོས་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

འོ་ན་བསྒྲུབ་བ་མེད་དགག་བསྒྲུབ་པའི་དགག་རགས་ལ་བརེན་པ་ལ་ཇི་སྐད་བརོད་

པའི་བསྒྲུབ་བ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་མི་རུང་བས། དེ་ལ་བརེན་པའི་

རེས་དཔག་མི་”སླུ2་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་

བའི་དབང་གིས་མི་”སླུ3་བའི་ཚུལ་འདི་ལྟར། གཞི་འགར་དགག་བ་དགག་པ་དངོས་

སུ་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་གཞི་དེར་དགག་བའིཆོས་ཚད་མས་སང་རུང་མ་

དམིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དེ་ཡོད་པའི་འཇོག་བེད་ཆོས་དེ་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་སྟེ་དམིགས་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི། ཆོས་དེ་ཚད་མས་དམིགས་པ་ཆོས་དེ་
1 མ་ཕི། ༤༤བ༥ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༦ན༦ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༤༤བ༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༦བ༡ན།    བསླུ 

3 མ་ཕི། ༤༤བ༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༦བ༡ན།    བསླུ 



མངོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ

 437 

ཡོད་པའི་དོན་གི་ལྡོག་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་ཆོས་དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་

དེ་མེད་པའི་དོན་ལྡོག་ཏུ་འདོད་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་འདི་ལ་དོན་གི་

ལྡོག་པ་ཞེས་པ་དང་དོན་གི་ཟློག་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཚུལ་གཉིས་ལས། སྔ་མ་ལྟར་ན་

དེ་ལྟར་བཤད་དགོས་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན། ཆོས་དེ་ཡོད་པར་འཇོག་པའི་དོན་གི་ཟློག་

ཕོགས་གང་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་ཆོས་དེ་མེད་པར་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། 

ཞེས་བཤད་དགོས་སོ། །དོན་གིས་ཞེས་པའི་སའི་མཐའ་རེན་དང་བཅས་པ་ལ་འབྲུ་

གནོན་པ་དག་ནི་གཞུང་བག་མེད་པར་ཀོག་པའོ། །

གཉིས་པ་འཕོས་དོན་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྩོད་པ་སངས་ནས་དགག་པ་

བསྒྲུབ་པ་མ་དམིགས་པའི་མཐར་ཐུག་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། དགག་པ་ཉིད་ནི་ཐམས་

ཅད་དུ། མི་དམིགས་པ་ལས་འགྲུབ་དགོས་ན་གང་རེག་འགོག་པ་ལ་མི་དམིགས་

པ་སོགས་རགས་སུ་འགོད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དགག་ལ་ཞེས་སོགས་བཞིས་ལན་

དངོས་དང༌། གཞན་དུ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ལན་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། “དེ1་ནི་ཚད་

མ་མེད་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པར་བཤད་པར་བ་ཞིང༌། དེ་ཕིར་སོགས་ཀི་དོན་ནི། རྒྱན་

ལ་སོགས་པ་ལྟར་ན་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རང་ཉིད་སྒས་ཟིན་པར་རགས་སུ་བརོད་

ནའང༌། དེས་ཀང་དགག་བ་དམིགས་རུང་མ་”དམིགས2་པ་དེ་ཉིད་དགག་བ་དེ་མེད་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་དུ་འཆད་ལ། ལྷའི་འགེལ་པ་ལྟར་

ན། དེ་ཕིར་རང་སྒས་ཀང་བརོད་པ། ཞེས་བས་ནས། གང་གི་ཕིར་མི་དམིགས་པ་མ་

གཏོགས་པ་དགག་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་སང་རུང་མ་དམིགས་

1 མ་ཕི། ༤༥ན༤ན།    ད   ཞོལ། ༥༧ན༡ན།    དེ   *དེ 

2 མ་ཕི། ༤༥ན༥ན།    དམིགས   ཞོལ། ༥༧ན༢ན།    ཡིན 
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པ་རང་སྒས་ཀང་རགས་སུ་བརོད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་

སྒས་ཀང་དགག་བ་མ་དམིགས་པ་འཕངས་པའི་ཚུལ་གིས་རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར་དགག་བ་དེ་ཉིད་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །འགལ་

ཟླ་དམིགས་པས་དགག་བ་མ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འཕངས་པའི་ཚུལ་

ནི། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ལ་མཚོན་ན། མེས་ཁབ་པར་ནོན་པ་དེ་དགག་བའི་

ཆོས་གང་རེག་དང་གང་རེག་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་ཁེགས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་

ཙམ་གི་དོན་མ་ཡིན་ལ། མེས་ཁབ་པར་ནོན་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོ་དེས་གང་

རེག་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་དོན་ཡང་མ་ཡིན་གི། 

མེ་སྟོབས་ཆེན་དམིགས་པས་གང་རེག་མེད་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ནི་དེ་གཉིས་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ལ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་

ཚུལ་ནི། གང་རེག་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བཞིན་པ་ལ་གཞི་དེར་མེ་སྟོབས་ཆེན་ཉེ་བའི་

མཐུས་གང་རེག་ཕི་མ་གཞི་དེར་མ་དམིགས་པ་ཉིད་ཡིན་པས། མེ་དམིགས་པས་

གང་རེག་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་དོན་གིས་འཕངས་ཚུལ་ནི་དེ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཉིད་

ནི། གཞན་དུ་དགོས་དངོས་གཅིག་ཅེས་པ་ནས། དེ་ཉིད་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞེས་

པའི་བར་གིས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་དེ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པས་ཡུལ་

དེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་དངོས་སུ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡིན་ལ། 

དགག་རགས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་དེ་ཉིད་འཕེན་པས་ཁབ་པས། དགག་

རགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བར་བཤད་

པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་དེ་ནི་ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས། རང་ལུགས་ཀི་དགག་རགས་ཡང་
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དག་བཤད་པའི་ཞར་ལ། གཞན་ལུགས་ཀི་དགག་རགས་ལྟར་སང་འགོག་པའི་གཞི་

བཏིང་བའོ། །གོང་དུ་མི་དམིགས་པ་འཕེན་པར་བཤད་པ་དེ་འགལ་འབྲས་དམིགས་

པ་ལའང་འད་བར་སྟོན་པ་དེས་ན་ཞེས་པ་གཉིས་སོ། །དེ་ནི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་

དང་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཀུན་ལ་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཐ་དད་པ་

ཉིད་ཙམ་ཡིན་གི། ཐམས་ཅད་ཀང་དགག་བའི་ཆོས་ལ་དམིགས་པ་འཕེན་པའི་སྒོ་

ནས། དགག་ཆོས་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པས་དགག་ཆོས་འགོག་པར་བེད་

པའི་དོན་ལ་རིགས་ཐ་དད་མེད་དོ་ཞེས་སྔར་བཤད་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་

བའོ། །

གང་ལ་དེ་ནི་ཚད་མིན་དེས། །དགག་པ་རྣམ་ཀུན་བརོད་བ་མིན། ཞེས་གོང་དུ་

གཞན་ལུགས་དགག་པའི་གཞི་བཏིང་བ་ཙམ་མཛད་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

ནི། སང་རུང་མ་དམིགས་པ་དགག་བ་བཀག་པ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཚད་

མ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་དགག་རགས་ལྟར་སང་འགོད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འགལ་

དང་ཞེས་པ་ནས། དཔེར་ན་བརོད་པར་འདོད་པའི་སྐེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་ཀུན་མཁེན་

མ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ་ཞེས་དང༌། སྨྲ་ལ་སོགས་ཞེས་པའི་སོགས་

ཁོངས་ནས། སྐེས་བུ་ཉིད་དང༌། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་

བ་བ་འཛིན་པ་དང༌། སྐེས་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྐེས་བུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དག་བཅོམ་པར་འདོད་པའི་སྐེས་བུ་བཞིན་ནོ། ཞེས་པ་

དང༌། འཇིག་རེན་གཞན་སོགས་ཞེས་པའི་སོགས་ཁོངས་ནས། “སེ1་ན་མེད་པ་དང༌། 

ལྷ་ཉིད་དང༌། མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པ་དགག་པ་དེ་ལྟ་བུ་བཟུང་བར་ལྷའི་འགེལ་པར་

1 མ་ཕི། ༤༦ན༤ན།    སེ   ཞོལ། ༥༨ན༣ན།    སྔ 
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བཤད་དོ། །དེ་ལ་མཐོ་རིས་ལྷའི་འཇིག་རེན་སོགས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྐེས་བུ་

ཡིན་པ་དང་ངག་སྨྲ་བ་སོགས་འགོད་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་བས། དེ་དག་འགོག་པའི་

རགས་སྐབས་འདིར་སོགས་ཁོངས་ནས་འདོན་ན་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འཆད་དགོས་

པར་སང་ཡང་འགེལ་པ་དང་འགེལ་བཤད་གཉིས་”ཀས1་མ་བཤད་དོ། །དེ་འདའི་

རགས་ལྟར་སང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་

མ་མེད་པས་ཁབ་པ་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་ཏེ། ཐ་མལ་པའི་དབང་པོའི་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་དོན་ཀུན་མཁེན་སོགས་རྣམས་དང་ངག་སྨྲ་བ་སོགས་གཞི་མཐུན་ཡོད་

པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་པས་རགས་དགག་བའི་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བསྒྲུབ་པ་ནི་སྐེས་བུ་གཅིག་ཉིད་ཤེས་བ་ཀུན་

རིག་པ་ཡིན་པ་དང་ངག་སྨྲ་བ་ཡིན་པ་གནོད་བ་གནོད་བེད་ཀི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་ཤེས་བ་ཀུན་ཤེས་པ་ན་སྨྲ་བ་གཏན་མེད་དུ་འགོ་དགོས་ན་ད་

ལྟའང་གང་ཤེས་པའི་དོན་དེ་སྨྲ་མི་ནུས་དགོས་པ་ལས། ངག་སྨྲ་བ་པོའང་ཡིན་སྨྲས་

པའི་དོན་རིག་པའང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་ནའོ། །

དེ་འད་མི་དམིགས་ཕིར་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ལ། ལྷ་དབང་བོ་ལྟར་

ན། ངག་སྨྲ་བ་དང་ཤེས་བ་ཀུན་མཁེན་པ་ལ་འགལ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་མེད་དུ་

ཆུག་མོད། འོན་ཀང་དེ་འདའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མེད་དེ། མི་དམིགས་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། དགག་བ་འགོག་པའི་རགས་ལ་དང་པོ་ནས་དགག་བ་མི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་

སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་བརོད་པས་ཆོག་མོད། ངག་སྨྲ་བ་སོགས་རང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་བླུན་

པར་སྟོན་པའི་རགས་དེ་དག་བཀོད་པས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་འཆད་ལ། རྒྱན་རེས་འབྲང་

1 མ་ཕི། ༤༦ན༥ན།   ཞོལ། ༥༨ན༥ན།    གས   *ཀས 
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དང་བཅས་པའང་དོན་དེ་དང་འད་བར་སང་ངོ༌། །མི་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་

དེ་འགོག་པ་ལ། མི་དམིགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ། ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུངས་པ་འདིའི་

དོན་ལ། བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་མགོན་དང་བྲལ་བ། བསོད་ནམས་དང་རྣམ་དཔོད་

ཀི་ནོར་གིས་མཆོག་ཏུ་དབུལ་བར་གྱུར་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནི་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་པས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་ལ། དེའི་

ཕིར་ཡོད་མེད་གང་དུའང་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། བསྐལ་དོན་ཡིན་པས་

ཡོད་མེད་གང་དུའང་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས། རང་གི་སྟོན་པ་མདུན་གི་འདེ་ཤ་ཟ་དང་

འད་བར་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་སྨྲའོ། །

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ན་ནི། ལས་

དགེ་སིག་ལས་རྣམ་སིན་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བའང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་

པར་འདོད་དགོས་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་ལོག་པར་ལྟ་བ་

ལ་རང་གནས་ནས་གཞན་དག་ཀང་ལྟ་བ་དེ་ལ་དགོད་པའི་སད་དུ་ཚོགས་ཆེ་བར་

གནས་པ་ཁོད་ཀི་འགོ་བ་ནི་ཅིར་འགྱུར། སྐེ་བ་ནི་ཅིར་འགྱུར་མོང་བར་བ་བ་ནི་ཅིར་

འགྱུར་ཞེས་དམ་པ་དག་གིས་མཆོག་ཏུ་བརྩེ་བར་བ་བའི་ཡུལ་ལོ། །ཀུན་མཁེན་

བསྐལ་དོན་ཡིན་པས་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་ངེས་མི་ནུས་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

སངས་རྒྱས་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དེས་གསུངས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་ཚོགས་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། དེའི་བསྟན་

པ་ཐ་སྙད་ཡོངས་སུ་གགས་པ་འདིའང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་དང༌། ད་ལྟ་སྦིན་པ་གཏོང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་“བེད་པ1་

1 མ་ཕི། ༤༧༢ན།    བེད་བ   ཞོལ། ༥༩ན༥ན།    བད་པ   *བེད་པ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 442  

ཐམས་ཅད་ཆོས་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལས་མ་རུངས་

པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། སྐབས་གནས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སྐབས་འགོ་ཙམ་ཡང་

རྒྱུད་ལ་ཡང་མི་སྲིད་ན་ཐེག་པ་གོང་འོག་གང་གིའང་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གོ་སྐབས་

ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་ཡང༌། གྲུབ་པ་མིན་ཞེས་དམ་

བཅས་ནས། །ཁེད་ཅག་འཛིན་པའི་བསྟན་པ་དེ། །བདུད་སེའི་བསྟན་ལས་གཞན་ཅི་

ཞིག སངས་རྒྱས་བསྐལ་དོན་དུ་འདོད་པ་དེས་ཐར་”པ1་བསྐལ་དོན་དུ་མི་འདོད་པ་

གནས་མེད་པས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་

སྨྲ་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་དང༌། དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མི་

འགྲུབ་པར་སྨྲས་པས་ནི། ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་དང་པོའི་བརོད་བ་དང་དགོས་པ་

གང་ཡིན་པའི་ཕོགས་མཐོང་འོལ་སྤྱི་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བཞིན་དུ། ཆོས་ཀི་གགས་

པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ལྟ་བ་ངན་པའི་ཐན་སྐེལ་བ་སྟེ། རང་ཉིད་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པའི་

ལམ་ལ་ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པར་གྱུར་པས། རིགས་པ་དེ་གཞི་མ་གྲུབ་པོ་ཞེས་སྐལ་

ངན་རྣམས་ཀི་ཐར་”པའི2་སྲོག་རྩ་གཅོད་པར་བེད་པའི་ཅ་ཅོ་སྒོག་པར་བེད་དམ་ཅི། 

བང་དང་དོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡིས། །གཙོ་བོའི་དོན་ལ་

མི་”སྨྲ3་ཕིར། །གཞན་ལའང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། ཞེས་བདེན་བཞིའི་བང་དོར་ཇི་

སྐད་བཤད་པ་ལྟར་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དཔེར་བས་ནས་ལས་འབྲས་
1 མ་ཕི། ༤༧ན༤ན།    བ   ཞོལ། ༥༩བ༡ན།    པ   *པ 

2 མ་ཕི། ༤༧ན༦ན།    བའི   ཞོལ། ༥༩བ༤ན།    པའི 

3 མ་ཕི། ༤༩ན༧ན།    སྨྲ   ཞོལ། ༥༩བ༤ན།    བསླུ 
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ཀི་འབྲེལ་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་དོན་ལའང་མི་”སླུ1་བར་བསྒྲུབ་

པར་བཤད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཆོས་ཀི་གགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་ཏེ། བདེན་བཞིའི་བང་དོར་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལྟར་དངོས་སྟོབས་ཀིས་

གྲུབ་ན་འགོག་བདེན་ཐོབ་བ་དང་ལམ་བདེན་དེའི་ཐབས་སུ་བང་བ་ཡིན་པར་དངོས་

སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་དགོས་ལ། ཉོན་སྒིབ་སངས་པའི་འགོག་བདེན་དངོས་སྟོབས་ཀིས་

འགྲུབ་ཅིང་ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་འགོག་བདེན་དངོས་སྟོབས་ཀིས་མི་འགྲུབ་པར་

འདོད་ན་ནོག་སོགས་སངས་པའི་བ་ལང་དེ་ལས་གཞན་སུ་ཞིག་བཙལ་བར་བ། 

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་བདེན་བཞི་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་མི་འདོད་བཞིན་དུའང་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། 

སྒིབ་གཉིས་སེམས་རྒྱུད་ལ་འབྲལ་རུང་ཡིན་པ་དངོས་སྟོབས་རིགས་པས་མི་འགྲུབ་

པར་ཐལ། སྒིབ་གཉིས་གཉེན་པོས་སངས་པ་དངོས་སྟོབས་རིགས་པས་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དི་མ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དངོས་སྟོབས་རིགས་པས་

དགག་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་འདོད་ན། སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་རོགས་མི་

ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེན་གཉིས་ཤིན་ལོག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་བས། ཁོད་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་གཅིག་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཤིན་ལོག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་དེ་དག་ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་

ཀིས་ཀང་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རགས་དེའི་ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལུང་

རགས་སུ་འགོད་ན་དེའི་ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་ལའང་ལུང་འགོད་པ་སོགས་ལུང་

1 མ་ཕི། ༤༩བ༡ན།    སླུ   ཞོལ། ༥༩བ༥ན།    བསླུ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 444  

འབའ་ཞིག་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། ཚུལ་གསུམ་དངོས་སྟོབས་

ཀིས་བསྒྲུབ་ན་བདེན་བཞི་བདེན་གཉིས་ཐམས་ཅད་དངོས་སྟོབས་ཀིས་མི་འགྲུབ་པ་

ཉམས་སོ། །དེ་བས་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ལ། 

གལ་ཏེ་བདེན་གཉིས་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་ན་སེམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རང་

བཞིན་རྣམ་དག་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ན་དི་མ་སེམས་རྒྱུད་ལ་

གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀིས་འབྲལ་རུང་དུ་གྲུབ་པས། དི་མ་སེམས་ལ་གཉེན་པོའི་སྟོབས་

ཀིས་བྲལ་བའང་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཁོད་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་

ཀི་རྣམ་གཞག་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུངས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་རགས་ལྟར་

སང་འབའ་ཞིག་ཏུ་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། སངས་རྒྱས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་

ལ་གནོད་པ་བསྟན་ནས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དགོད་དགོས་པའི་ཕིར་རྒོལ་

དུ་ཁོད་ཉིད་འོངས་པ་འདིས་ནི་ཁེད་ཅག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་

གྱུར་པའི་མུ་སྟེགས་ཉིད་དུ་ཆེས་གསལ་བར་བས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་སྟོན་པར་

དམ་འཆའ་བའི་རང་སེ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་གཞུང་འདི་

ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་པར་བ་ཞེ་ན། རྒྱང་པན་གིས་ཀུན་མཁེན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་མ་

དམིགས་པ་རགས་སུ་སྨྲས་པ་ནི། རྒྱང་པན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་

མ་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས། དབང་མངོན་གིས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ནི། ཡོད་ན་ཁོད་ཀི་དབང་མངོན་ལ་སང་རུང་ཡིན་
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པའི་དོན་ལ་ཁོད་ཀི་དབང་མངོན་གིས་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་

བརོད་རིགས་ཀི། ཡོད་ཀང་ཁོད་ཀི་དབང་མངོན་ལ་སང་མི་རུང་གི་དོན་ལ་ཁོད་ཀི་

དབང་མངོན་གིས་མ་དམིགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་དོན་དེ་མེད་པར་ངེས་བེད་མིན་པར། 

མ་མཐོང་ཕིར་ན་མེད་པ་མིན་ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་རབ་ཏུ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

ཡོད་ཀང་ཚད་མ་དེ་ལ་སང་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ཚད་མ་དེས་མ་དམིགས་པས་

མེད་པར་མི་འགྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་རྒྱང་པན་གི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་

ཏུ་གྱུར་པ་སྟེ་རྒྱང་པན་གི་དབང་མངོན་གི་ཡུལ་དུ་རང་བཞིན་གིས་བསྐལ་པ་ཀུན་

མཁེན་དང་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་སོགས་ལ། རྒྱང་པན་གི་དབང་མངོན་གི་སྟོབས་

ཀིས་ཡོད་མེད་གང་དུའང་ངེས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། ཀུན་

མཁེན་སོགས་རྒྱང་པན་གི་དབང་ཤེས་ལ་བསྐལ་བའི་དོན་ཡིན་པས་དབང་ཤེས་

དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཀུན་མཁེན་སོགས་སྤྱིར་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ལ། དབང་ཤེས་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་

ཀང་དབང་ཤེས་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། 

མདུན་གི་གཞིར་ཤ་ཟ་ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་ཀང༌། མདུན་

གི་གཞིར་ཤ་ཟ་གཞལ་བ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་མཁེན་སོགས་

རྒྱང་པན་གི་དབང་ཤེས་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཀང༌། གང་ཟག་རྒྱང་པན་ལ་བལྟོས་

ནས་ཤིན་ལོག་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱང་པན་གི་ངོར་ཀུན་མཁེན་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྒྱང་པན་གི་ངོར་

ཀུན་མཁེན་གཏན་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དངོས་སྟོབས་
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ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕིར་རྒོལ་མི་སྲིད་པ་དང༌། གངས་ཅན་གི་ངོར་ཡང་སྒ་མི་

རག་པ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

ལ་ཞེས་པ་དབང་ཤེས་ཀི་ངོ་ལ་བལྟོས་པའི་དབང་དུ་བས་པར་ལྷ་དབང་བོས་ཀང༌། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པའང་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པ། དེ་ཕིར་ཤིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ། ཞེས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེའང་ངག་སྨྲ་བས་ཀུན་མཁེན་མེད་

པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཡིན་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་བ་མེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་

ངག་ཀུན་སོང་གི་རོག་པའང་མེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་མེད་ན་ངག་སྨྲ་བར་འགལ་སྙམ་པ་

དང༌། མ་དམིགས་པས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། དབང་ཤེས་ཀིས་མ་དམིགས་ན་ཚད་

མས་གཏན་མ་དམིགས་དགོས་ཏེ། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་

ན་དེས་མ་དམིགས་ན་མེད་དགོས་སྙམ་པའོ། །

དེ་ལ་རྒྱན་མཁན་པོས། དོན་ཀུན་གསལ་བ་ཉིད་དུ་ནི། །ཤེས་ཀང་བརོད་འདོད་

འཇུག་འགྱུར་ཏེ། །གོམས་ཕིར་དེ་ལ་བརོད་པ་ནི། །གང་ལ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། 

ཞེས་སངས་རྒྱས་ལ་ངག་ཀུན་སོང་གི་བརོད་འདོད་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ནས་ལན་

འདེབས་པ་ནིཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ལ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་བམས་པ་ལ་

སོགས་པས། ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་ཤིང་ཀུན་སོང་གི་འབད་རྩོལ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པའི་ཚོགས་གཉིས་དང་སོན་ལམ་གི་མཐུས་སྐུ་དང་

གསུང་གི་སང་བ་གདུལ་བའི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་

བའི་ཚུལ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དགག་རགས་



མངོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ

 447 

ཀི་སྦོར་བའི་དབེ་བ་བསྟན་པ་ནི། ཀུན་ལ་སྦོར་བ་ཐ་དད་ཉིད། ཡིན་གི། ཞེས་སྨྲས་པ་

དེ་ལ། དགག་རགས་ཀི་དབེ་བ་ཀུན་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་གིས་ཕེ་བ་ཡིན་ན། སྦོར་བ་

འགོད་ཚུལ་གི་དབེ་བས་འབེད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་གཉིས། འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་སྦོར་བའི་དབེ་བ་དང༌། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་སྦོར་བའི་དབེ་བ་

བེད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཚིག་གི་དོན་བཤད་པ་དང༌། འགལ་བའི་རྣམ་གཞག་གི་

མཐའ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞི་འགར་དགག་བའི་ཆོས་འགོག་པ་ལ་དགག་བའི་

ཆོས་དེ་དང་འགལ་བའི་ཆོས་རགས་སུ་བཀོད་པ་དེའང་སྦོར་བའི་རིགས་གཉིས་ཏེ། 

རགས་དང་དགག་བའིཆོས་ནི་རས་ཐ་དད་པའི་དགག་ཆོས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་

གཞིར་འགོག་པ་ལ་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པ་དང༌། དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་མེད་པ་ལའང་

དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའོ། །དང་

པོའི་དཔེ་ནི། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཁ་བ་སྟོབས་ཆེན་མེད་པར་

བསྒྲུབ་པ་ལ་མེ་སྟོབས་ཆེན་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པའི་

དཔེ་འདི་ནི་གངས་ཅན་གིས་མྱུ་གུ་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་སྐེ་བར་འདོད་པ་འགོག་པའི་

རགས་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་ལ། ཁ་ཅིག་མངོན་པར་མི་གསལ་བར་

འདོད་པའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། མངོན་པར་གསལ་

བའི་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་འགོད་པ་མི་འཐད་ན། སྤྱིར་ཡོད་པའི་མྱུ་གུ་སྐེའམ་མེད་

པའི་མྱུ་གུ་སྐེས་ཞེས་བརགས་ན་ཡོད་པའི་མྱུ་གུ་སྐེ་བར་རང་ལུགས་ལ་འདོད་
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དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྐེ་ལ་ཡོད་གནོད་བཞིན་ཞེས་པ་འགྱུར་མ་

ལེགས་པས་ཡོད་ལ་སྐེ་གནོད་བཞིན་ཞེས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པར་བའོ་ཞེས་ཟེར་

ཡང༌། འགེལ་པ་དག་གིས་ཀང༌། སྐེ་ལ་ཡོད་གནོད་ཅེས་པ་དང༌། །སྐེ་ལ་ཡོད་ཉིད་

འགལ་བ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་བཤད་པ་བས་པས་རྩ་བའི་འགྱུར་གིས་ཡོད་པ་དང་སྐེ་

བའི་གོ་རིམ་འཕྱུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་དུས་གཉིས་

པར་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་རང་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ཙམ་བཀོད་ནའང་མི་ལེགས་ཏེ། སྦོར་བ་འདི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་ན་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་སྦོར་བའི་དཔེར་འགལ་ལ། རགས་ཡང་དག་གི་

སྦོར་བར་བེད་ན་ཕོགས་ཆོས་གཞི་མ་གྲུབ་ཅིང༌། རགས་ཡང་དག་གི་ཕོགས་ཆོས་

ཁས་ལེན་ལ་གཏོང་བ་རིགས་པའི་ཚུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདིས་གངས་ཅན་རྒྱུ་དུས་ན་རོགས་པར་ཡོད་པའི་མྱུ་གུ་སར་ཡང་

སྐེ་བར་འདོད་པ་ལ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྒྱུ་དུས་ན་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་གནོད་བེད་དུ་

བཀོད་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་པ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་རང་

གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་གྲུབ་ཟིན་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་དགོས་པའི་

ཕིར་ཞེས་བཀོད་པ་སྟེ། གཞུང་འདིས་དངོས་སུ་ཐལ་བ་བསྟན་པས་འཕངས་པ་ཉིད་

ཀི་སྦོར་བ་དཔེར་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་དགོས་པས་

ཁབ་པ་དང༌། སར་ཡང་རང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ཡིན་ཏེ། སར་ཡང་ནི་

སྐེས་ཟིན་བལྡབས་ནས་སྐེ་བའི་དོན་ཏོ། །
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གཉིས་པ་འགལ་བའི་རྣམ་གཞག་མཐའ་དཔད་པ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། 

དེས་བེད་ཀི་ཚད་མ། འགལ་བའི་རྣམ་དབེ་བ་ལ་མཁས་པའི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། མི་འཐད་པའི་ཕོགས་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་

ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འགལ་ན་གང་རུང་གཅིག་གིས་གཅིག་འགོག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་ངེས་ལས་དེའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་བ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། བདག་འཛིན་རྒྱུ་གཅིག་ཅན་ཉིད་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀི་

འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་འཛིན་སྟངས་མི་མཐུན་ཀང་མི་འགལ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་གཞན་ཕན་ཚུན་དབེན་པ་ཙམ་གིས་འགལ་བ་ཡིན་

ན་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་ལྟ་ན་འགལ་ན་འགོག་དགོས་

པ་དང་འབྲེལ་ན་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་སྔོ་སེར་

སོགས་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་པ་ཡིན་གི་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། རག་མི་རག་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་མཚན་ཉིད་པར་སྨྲའོ། །དེ་ནི་

མི་འཐད་དེ། རྣམ་ངེས་ཀི་གཞུང་དེ་ནི་རགས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་བེད་

པ་ཁོ་ན་འགལ་རགས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་གི། འགལ་བའི་དོན་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པས་

འབྲེལ་མེད་ལ། རྣམ་འགེལ་དེས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་འཛིན་སྟངས་ཐ་དད་

ཀང་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ལ་མི་གནོད་པས་ས་བོན་དྲུངས་འབིན་པའི་སང་གཉེན་མ་ཡིན་

པར་སྟོན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་བས་ཀང་འབྲེལ་མེད་དོ། །རག་མི་རག་གནོད་བ་

གནོད་བེད་དུ་ཐལ། འགལ་བའི་ཕིར། རགས་ཁབ་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་ན་དེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རག་པས་ཀང་མི་རག་པ་ལ་མི་གནོད། མི་རག་པས་ཀང་རག་པ་ལ་མི་
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གནོད་པའི་ཕིར། རགས་སྔ་མ་དེར་ཐལ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་གཞི་འགའ་ཞིག་གི་སྟེང་

དུ་མི་རག་པ་འགོག་ནུས་པས་མི་རག་པ་ལ་གནོད་པར་མི་འགྲུབ། དེ་མིན་པའི་དེས་

དེ་ལ་གནོད་ཚུལ་གང་ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་རགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་ན། མི་

རག་པས་ཀང་རག་པ་ལ་གནོད་པར་ཐལ། གཞི་སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པས་རག་པ་

འགོག་ནུས་པའི་ཕིར། རགས་ཁབ་ཁས་བངས། འདོད་ན་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

རག་པའི་གནོད་བའང་ཡིན་གནོད་བེད་ཀང་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པས་ཀང་ཁོད་ལ་

གནོད་ཅིང༌། ཁོད་ཀིས་ཀང་རག་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་གཞི་ལ་མ་བལྟོས་པར་རག་མི་རག་ཀང་གནོད་བ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་

ལ། གཞི་ལ་བལྟོས་ནས་སྒ་ལ་མི་རག་པས་རག་པ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་ལ། ནམ་

མཁའ་ལ་རག་པ་ཡིན་པས་མི་རག་པ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་པ་བཞིན་དུ། ཨིནྡྲ་ནི་

ལའི་སྟེང་དུ་སྔོན་པོ་ཡིན་པས་སེར་པོ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་ལ། གསེར་ལ་སེར་པོ་

ཡིན་པས་སྔོན་པོ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་པའི་ཕིར་སྔོ་སེར་འགལ་བར་འདོད་དགོས་

སོ། །གཞན་ཡང་བས་པ་རག་པ་དང་མི་འགལ་ན་བས་པ་སྒ་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་

འགལ་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞིང༌། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆོས་དག་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །འགལ་ན་

བས་པས་རག་པ་འགོག་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འགོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཞིག སྒ་ལ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར་སྒ་ལ་རག་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། སྔོ་སེར་ལའང་ཇི་ལྟ་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་སྔོ་སེར་མི་འགལ་བར་སྨྲ་བ་ནི་གི་

ནའོ། །འགལ་ན་འགོག་པ་དང་འབྲེལ་ན་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་ཡང་རགས་
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ཀིས་འགལ་ཟླ་དགག་ཆོས་འགོག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་ཟླ་སྒྲུབ་ཆོས་བསྒྲུབ་

པའི་རྣམ་གཞག་ལ་འདོད་པ་ཡིན་ན་ནི་དེ་འད་བ་གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་མ་བལྟོས་པའི་

དགག་སྒྲུབ་མི་རུང་ལ། གཞི་བལྟོས་ནས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་ན། མེ་དུ་གཉི་ག་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པས་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ། 

དུ་བ་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་མེ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་ལ། མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་

གྲུབ་པའི་སྟོབས་ཀིས། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་དུ་བ་ཡོད་པའི་རགས་

ཀིས་མེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་འད་བའི་ཡིན་པས་ཡིན་པ་འགོག་པ་

དང་ཡོད་པས་ཡོད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པས། སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་དང་ཡོད་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་དབེ་ཙམ་མ་ཕེད་པའི་གཏམ་

གི་སྦོར་བ་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། 

རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བའི་དོན། རགས་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་

ཆོས་ཀི་གཞི་ལྡོག་ཏུ་གང་སོང་བའི་དོན་དེ་ལ་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ལ་བ་དགོས་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་བས་པས་སྒ་

མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁབ་ངེས་པར་བེད་པ་ན། རག་པ་དང་བས་པའི་གཞི་

མཐུན་མི་སྲིད་པར་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་བས་

པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པའི་དོན་ཡང་རགས་

དང་དགག་བའི་ཆོས་སུ་གང་སོང་དེ་གཉིས་ལ་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པས་
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བདེན་པའི་གཅིག་དུ་བྲལ་གིས་རགས་ཀིས་བདེན་མེད་བསྒྲུབ་པ་ན། བདེན་གྲུབ་

བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པས་རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཞུགས་པར་འགྱུར་སྙམ་པ་དང༌། བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཡིན་པ་བཀོད་

པའི་ཚེ། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ཡིན་པ་དེ་སྒ་མི་

རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པར་

འགྱུར་སྙམ་ནས། གཅིག་དུ་བྲལ་གི་རགས་ཀི་ལྡོག་ཁབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་གིས་སྡུག་

བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ནི་རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པའི་ཚད་འཛིན་བོ་ཡུལ་

དུ་འཆར་བའི་ནུས་པ་མ་བྱུང་བས་ནོངས་སོ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། དབེ་བའི་གངས་དང༌། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ནི་རེ། ཚད་མས་གནོད་འགལ་ནི་འགལ་བ་གཞན་གཉིས་ལ་

མི་གཏོགས་པས་འགལ་བ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་བའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་ཕིས་ཀི་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལ་”བལྟོས1་པ་དེ། གོས་དཀར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་དེ་དང་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་

དུ་ངེས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རིགས་ཐིགས་ལས། 

འགལ་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཞེས་པའི་འགེལ་པར་ཆོས་མཆོག་གིས། འགལ་བ་ནི་

གཉིས་ཁོ་ན་སྟེ་གཞན་མེད་པ་དེ་བས་ན། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་གཉིས་པོར་ངེས་

པར་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་

1 མ་ཕི། ༥༡བ༢ན།    བལྟོས   ཞོལ། ༦༤བ༦ན།    ལྟོས 
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པའི་འགལ་བ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་སོ། །

གཉིས་པ་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་བཤད་པ་དང༌། 

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགག་གཞག་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། སོབ་དཔོན་ཆ་པ་ན་རེ། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནོད་པ་ལྟ་བུ་ངོ་བོས་གནོད་

པ་དང༌། སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་སང་བའི་ས་བོན་

ལ་གནོད་པ་ལྟ་བུ་དངོས་རྒྱུས་གནོད་པ་དང༌། སང་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུས་མུན་པ་ལ་

གནོད་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་རྒྱུས་གནོད་པ་སྟེ་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཅིང༌། འདས་ལམ་གི་ས་

བོན་སོང་བ་དང་སང་མུན་གི་གནོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆོས་བཟོད་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་འགགས་ནས་མེད་

ན་དེ་སངས་པའི་འགོག་བདེན་འཐོབ་དགོས་པས་འགོག་ལམ་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་དུས་

མཉམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དེའི་དུས་ན་ས་བོན་དེ་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་པའི་དོན་ནི་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་དངོས་སུ་བསྐེད་པ་ལ་

བ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཆོས་བཟོད་ཀིས་བེད་ན་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་བས། 

ཆོས་མཆོག་གིས་དེ་ལྟར་བེད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམ་མོ། །སང་བ་སྐེས་པ་

དང་མུན་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པས། སང་བའི་དངོས་རྒྱུའི་དུས་ན་མུན་པ་ཡོད་

ལ། དེས་ན་སང་བའི་དངོས་རྒྱུས་མུན་པ་རང་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པའི་ནུས་

མེད་དུ་བསྐེད་ན་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། སང་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུས་དེ་

ལྟར་བསྐེད་པ་ཡིན་པས། སང་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུས་མུན་པ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ལ། གནོད་

བ་ལྡོག་པའི་དུས་དེ་དག་ཀང་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་དབང་དུ་བས་ཀི། དུས་ཡུན་རིང་ན་
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སྒོམ་སང་གི་སང་གཉེན་ཁ་ཅིག་ལྟ་བུ་བསྐལ་བའི་བར་དུའང་འགོགས་སོ། ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདི་དག་ནི་མི་འཐད་དེ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ངོ་སྐལ་གི་

སང་བའི་ས་བོན་དེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་དངོས་ཀི་སང་གཉེན་མ་ཡིན་པར། 

དེ་དང་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་དངོས་ཀི་སང་གཉེན་དུ་ཐལ། ས་བོན་དེ་ལ་རང་གི་

གཉེན་པོས་དངོས་སུ་གནོད་པ་བེད་པའི་རིགས་འད་”ཕི་མ1་བསྐེད་པའི་ནུས་མེད་

དུ་བསྐེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་བསྐེད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀིས་མི་བེད་

པར་ཆོས་མཆོག་གིས་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཐམས་ཅད་ཁས་བངས་སོ། །དེ་

འདོད་ན་སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་མཐོང་སང་ས་བོན་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་

སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་ལ་བལྟོས་པའི་རྣམ་

གོལ་ལམ་དུ་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་འགོག་ལམ་ཐོག་

མ་དུས་མཉམ་དུ་ཐོབ་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ཚེ་དེའི་ངོ་སྐལ་

གི་སང་བའི་ས་བོན་ལ་བལྟོས་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་

མོ། །འཇིག་རེན་པའི་སྒོམ་བྱུང་གིས་སང་བའི་ས་བོན་སོང་བའི་དངོས་གཉེན་བེད་

ནུས་པ་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་དང་འགལ་ལ། འཕགས་

པའི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་རང་གི་སང་བའི་ས་བོན་ལ་

དངོས་སུ་གནོད་པ་མི་བེད་པར་ཐལ་ཏེ། རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་འདོད་

ན་རྣམ་གོལ་ལམ་རྣམས་རང་རང་གི་སང་བའི་ས་བོན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་བེད་

པའི་གཉེན་པོར་དེ་བས་ཀང་མི་འཐད་པས་རང་གི་སང་བའི་ས་བོན་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་པ་བེད་པའི་འཕགས་ལམ་གཏན་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་ཐེག་པ་

1 མ་ཕི། ༥༢ན༤ན།    ཕིར་་་་་   ཞོལ། ༦༥ན༣ན།    ཕི་མ 
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གསུམ་གི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ཤིན་

ཏུ་ཆེན་པོ་དང་མང་པོ་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆོས་ཅན། སྡུག་

བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་སང་བའི་ས་བོན་དེ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གསལ་གཉིས། དངོས་སུ་

ཁས་བངས་སོ། །མ་ཁབ་ན་ཆོས་དེ་དགོས་སུ་འགོག་བེད་ཡིན་པ་དང༌། ཆོས་དེ་

དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་ཡང་མི་འགལ་བ་སོགས་གང་ཅིའང་རུང་བ་དུ་མ་ཁས་

བང་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

འདས་ལམ་གི་སང་བའི་ས་བོན་སོང་བ་དང་སང་མུན་གི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་

རིགས་མི་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ནི། མདོ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ལས། དཔེར་

ན་ཁིམ་དུ་མི་འགལ་ལ་ལ་ཡིས། །ཡུན་རིང་ལོན་ནས་མར་མེ་བུད་བས་ནས། །དེ་ལ་

མུན་པ་བདག་གནས་རིག་ལོན་གིས། །དེ་ནས་མི་འགོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་མེད། །མར་

མེ་བྱུང་ན་མུན་པ་མུན་ནག་ལ། །མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡི་ནུས་པ་མེད། །མར་མེ་

བསྟེན་ནས་མུན་པ་མེད་པར་འགྱུར། །གཉིས་ཀ་སྟོང་ལ་རློམ་སེམས་ཅི་ཡང་མེད། 

ཅེས་སང་བས་མུན་པ་སེལ་བ་དཔེར་བཀོད་ནས། དེ་བཞིན་ཟག་མེད་འཕགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་བསྟེན། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བསགས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་དང་

ནི་ཉོན་མོངས་རག་པར་ཡང༌། །དེ་དག་ལན་འགའ་ཙམ་ཡང་འགོགས་པ་མེད། ཅེས་

སོགས་ཀིས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སང་བ་ལ་གནོད་པའང་དེ་དག་འདའོ་ཞེས་དཔེ་

དོན་དུ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་ཚིག་གསལ་དུ་དངས་པ་དང༌། མངོན་པ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས། གཉེན་པོའི་རྣམ་པ་དེ་སྐེ་བ་དང་གནས་ངན་ལེན་གི་རྣམ་པ་དེ་འགག་
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པ་ནི་མཉམ་པས་མཉམ་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སང་བ་དང་མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་

བཞིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་མདོ་དང་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་ལས་

དེ་གཉིས་དཔེ་དོན་དུ་སྦར་ནས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒལ་བའི་ནོར་བ་སྟེ། 

གཉེན་པོས་སང་བའི་ས་བོན་སོང་ཚུལ་དང་སང་བས་མུན་པ་སེལ་ཚུལ་གཉིས་ཀ་

མ་རོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གསལ་མོད་ཀི། རང་ལུགས་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། གནོད་བ་

ལྡོག་པའི་དུས་སོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཆ་པ་ན་རེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་

གི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོའི་གནོད་བ་གནོད་བེད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ན། ཚ་གཤེར་མེ་

ཆུའི་ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད། ཚ་བ་ཆུ་ལ་མ་ཁབ། གཤེར་

བ་མེ་ལ་མ་ཁབ། ཚོགས་པ་མི་སྲིད་པས་སོ་སོར་བརོད་ན་མཚོན་བ་སོ་སོར་མཚོན་

པས་ཐུན་མོང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་ན། གནོད་བེད་གང་རེག་སྟོབས་ཆུང་ལ་མ་

ཁབ། གནོད་བ་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་ལ་མ་ཁབ། གཉི་ག་ཚོགས་པ་མི་སྲིད་པ་སོགས་

མཚུངས་སོ། །དེས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གནོད་བེད་ཁོ་ནའི་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་

ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ན་འགལ་བའང་ཆོས་གཅིག་ལ་གནས་པར་མཚུངས་ལ། དེ་

ལྟ་ན་ཐ་དད་ཀི་མཚན་གཞིར་ཆོས་གཅིག་འཛིན་དགོས་པ་ལ་ཐུག་པར་འགྱུར་ཞིང༌། 

གང་རེག་སྟོབས་ཆུང་དེ་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆུང་དང་འགལ་བ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རང་གི་ལུགས་ནི། རྒྱུན་གཅད་བ་གཅོད་བེད་ཀི་སྒོ་

ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཞེས་བའོ། །
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གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། ལྡོག་པ་བསྡུས་པའི་རྣམ་འགེལ་ལས། ནུས་པ་ཉམས་

པར་བེད་པའི་འགལ་བ། རང་བཞིན་གིས་སྐབས་མི་འབེད་པའི་འགལ་བ། ཕན་

ཚུན་གནོད་པ་བེད་པའི་འགལ་བ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། དང་པོ་མུན་པ་ལ་སང་བ་ལྟ་

བུ་དང༌། གཉིས་པ་སང་བ་ལ་མུན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གསུམ་པ་ཚ་གང་ལྟ་བུ་ལ་བཤད་

དོ། །བེམ་པོ་ལས་གྱུར་པ་དང༌། ཤེས་པ་ལས་གྱུར་པའི་འགལ་བ་གཉིས་སུ་དབེ་

བའང་རུང་ལ། བརྒྱུད་འགལ་གི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡོད་མེད་འོག་ཏུ་དཔད་

པར་བའོ། །གསུམ་པ་གནོད་བ་ལྡོག་པའི་དུས་ལ། ཚ་གང་སང་མུན་བོའི་སང་གཉེན་

གི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་མཚུངས་མི་མཚུངས་དཔད་པ་དང༌། གསུམ་པོའི་གནོད་བ་

ལྡོག་དུས་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚ་གང་དང་སང་མུན་དང་

འདས་ལམ་གི་སང་གཉེན་གསུམ་ག་རྒྱུན་གི་འགལ་བར་ཁད་པར་མེད་ལ། དེས་

ན་ཚ་གང་དང་སང་མུན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཕད། གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཚ་རེག་གིས་ལྷན་ཅིག་བེད་

རྐེན་བས་ནས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པའི་ནུས་མེད་

དུ་སྐེས། སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་སྐེས་པ་

དང་གང་རེག་རྒྱུན་ཆད་པ་དུས་མཉམ་ཞིང༌། སང་མུན་ལའང་ཚུལ་དེ་དང་འད་བས་

ཚ་གང་དང་སང་མུན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཕད་མ་ཕད་ཀི་ཁད་པར་མེད་ལ། ཕད་པའི་

དོན་ཡུལ་འདབ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། གཟུགས་ཅན་གི་རྡུལ་གཅིག་གི་

གོ་སར་གཅིག་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་གང་ལའང་མི་སྲིད་པས་ཉེ་བར་གནས་པ་ལས་

གཞན་པའི་ཕད་པའི་དོན་གཟུགས་ཅན་གང་ལའང་བཞག་ཏུ་མེད་དོ། ཞེས་ཟེར་
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རོ། །དེ་ལ་མེ་དང་ཁ་བ་ལྟ་བུ་གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་རྡུལ་གཅིག་གི་

གོ་སར་ཅིག་ཤོས་ལྷན་ཅིག་གནས་མི་སྲིད་པ་བདེན་མོད། དགུན་དུས་ཀི་གང་བའི་

རེག་པ་དང༌། མེ་སྟོབས་ཆེན་འབར་བའི་གནས་ལས་འདོམ་གང་ཙམ་གི་ཕི་རོལ་

ཏུའང་ཁབ་པའི་ཚ་བའི་རེག་པ་གཉིས་ནི་རེག་བའི་སྐེ་མཆེད་ཙམ་ཡིན་གི་གཟུགས་

ཅན་གི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་རྡུལ་གཅིག་གི་གོ་སར་ཅིག་

ཤོས་འབྱུང་མི་འབྱུང་གི་དཔད་པ་བ་བའི་གཞི་ག་ལ་ཡོད། དེའང་ཚ་གང་དང་སང་

མུན་གིས་གཞི་གང་དུ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཁབ་ནས་གནོད་བ་འགོག་ཚུལ་གཏན་མ་འད་སྟེ། 

མེ་སྟོབས་ཆེན་གིས་གང་རེག་འགོག་པ་ན་གང་གི་རྒྱུན་གཅོད་པར་བ་བའི་གང་རེག་

གིས་སྔར་ཁབ་པའི་གཞིར་མེ་དམར་འབར་བས་ཁབ་པའི་སྒོ་ནས་གང་རེག་རྒྱུན་

གཅོད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་མེ་སྟོབས་ཆེན་གིས་གང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བེད་

རྒྱུན་གཅོད་པ་ལ། གང་བའི་མཐུས་པ་སྤུ་ལོང་ལོང་པོར་གྱུར་པའི་སྐེས་བུ་དེའི་ལུས་

ལ་མེ་འབར་དགོས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། ཁང་མིག་གཅིག་གི་དབུས་སུ་གནས་

པའི་མེའི་ཕུང་པོས་ཁང་མིག་དེའི་ནང་གི་ཐ་གྲུ་ཀུན་གི་གང་རེག་རྒྱུན་གཅོད་ནུས་པ་

མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་མེ་སྟོབས་ཆེན་དངོས་ཉེ་བར་གནས་པའི་སྟོབས་ཀིས། མེ་དངོས་

ཀི་དོ་བའི་རེག་བའི་ནུས་པས་མེ་དངོས་ཀིས་མ་ནོན་པའི་ཉེ་འཁོར་གི་གཞི་དག་ཏུ་

ཁབ་པར་འོངས་ཏེ། དོ་བའི་ནུས་པ་དེས་གར་ཁབ་ཀི་གཞི་ལ་གང་རེག་རྒྱུན་གཅོད་

པའི་ཚུལ་གིས་འགོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ནི་དང་པོར་དོ་བའི་རེག་བ་དང་གང་བའི་

རེག་བ་ཕད་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེའང་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དུས་གཅིག་ལ་ཕད་
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པ་ཡིན་གི་ཡུལ་འདབ་ཉེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ལག་པ་མཆོག་ཏུ་གང་བས་ཁབ་

པས་ཤིན་ཏུ་ཚ་བའི་མེའི་ཕུང་པོའི་ཉེ་བར་གདུངས་པ་ན་ལག་པ་ལ་གང་བའི་རེག་པ་

ད་དུང་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་བཞིན་དུ་ཡང་ཚ་བའི་དོད་ཀི་རེག་བའང་ཡོད་པའི་ཚ་

གང་གི་རེག་བ་གཉི་ག་གཞི་རང་གི་ལག་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་ལུས་ཤེས་ཀིས་དངོས་

སུ་དམིགས་པ་རང་གི་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རེག་བ་དེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཕད་པ་མི་སྲིད་དོ་ཞེས་

མངོན་སུམ་ལམ་བསྙོན་ཞིག མར་མེའི་སང་བ་དག་དེའི་བསལ་བའི་མུན་པ་ནི་

ལན་ཅིག་ཀང་ཕད་པ་སྲིད་པ་མིན་ཏེ་འདི་ལྟར། མར་མེའི་འོད་ཀིས་མུན་པ་སེལ་

བ་ནི། མར་མེའི་འོད་དངོས་ཀིས་ཁབ་པར་ནོན་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་མུན་པ་རྒྱུན་

བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་སེལ་བ་ཡིན་གི། རང་དང་འདབ་ཉེ་བར་གནས་པའི་མུན་པ་

ཙམ་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མར་མེའི་ཀོང་བུའི་གིབ་མ་མུན་པའི་ཆ་དེ་དང་

མར་མེའི་འོད་སང་བའི་ཆ་དེ་གཉིས་གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་གཞན་གང་གིས་

ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་འདབ་འབར་དུ་གནས་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །གཟུགས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཕད་པ་ལས་གཟུགས་ཅན་གཞན་གིས་བར་མ་ཆད་

པར་གནས་དགོས་པ་ཡིན་གི། གཟུགས་ཅན་གཅིག་གི་གོ་ས་གཅིག་གིས་མནན་

ནས་གནས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཙམ་གིས་ཕད་པར་འགྱུར་

ན། རང་གི་མིག་འབྲས་དང་རི་མ་ཕུད་པ་ཐལ་བ་ལ་ལན་ཅི་ཡོད་སོམས་ཤིག མར་

མེའི་འོད་དངོས་ཀིས་ཁབ་པའི་གཞི་དེ་ལ་མར་མེའི་འོད་དང་མུན་པ་སྐད་ཅིག་ཀང་

ཕད་པ་མི་སྲིད་དེ། གཞི་དེར་མར་མེའི་འོད་སྐེས་པ་དང་མུན་པ་འགགས་པ་དུས་
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མཉམ་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་རོ། །ངེས་ན་ཚ་གང་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུན་འགོགས་སུ་མི་རུང་བའི་

ཚུལ་གིས་གནོད་བ་གནོད་བེད་དུ་གནས་པའི་རྒྱུན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་

ལ། སང་མུན་ནི་སེལ་བེད་ཀི་སང་བ་སྐེས་པ་དང་བསལ་བའི་མུན་པ་འགགས་པ་

དུས་མཉམ་པས་ཁབ་པས། དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཀང་ལྷན་ཅིག་གནས་མི་སྲིད་

པའི་ཕིར། དུས་ཀི་སྒོ་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཡིན་གི། རྒྱུན་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་བཞག་པའི་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སང་མུན་ལྟར་

འདས་ལམ་གི་སོང་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་དེའི་དངོས་ཀི་སང་བའི་ས་བོན་

ཡང་དུས་ཀི་སྒོ་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་གི་རྒྱུན་གི་སྒོ་ནས་མ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རྩ་ཤེའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་པའི་ཚུལ་ཡང་ཚ་གང་ལྟར་རྒྱུན་གོགས་སུ་མི་རུང་བའི་སྒོ་ནས་མ་ཡིན་

གི། སང་མུན་ལྟར་དུས་ཀི་སྒོ་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཉེན་པོ་

ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་དག་དེའི་སང་བ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་

མི་འཇུག་གོ ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་པས་བདག་གི་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཞེད་

པའི་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ཉིད་ལུང་དང་རིགས་པ་དམ་པས་ལེགས་པར་

གྲུབ་པའི་དོན་”ཟིན1་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། རྒྱུན་གི་སྒོ་ནས་འགལ་བའི་གནོད་བ་ལྡོག་

དུས་དང༌། དུས་ཀི་སྒོ་ནས་འགལ་བའི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་སོ། །

དང་པོ་ནི། གཞི་གང་ན་གང་བའི་རེག་པས་ཁབ་པའི་གཞི་དེ་དང་ཡུལ་ཉེ་

བར་མེ་སྟོབས་ཆེན་འོངས་པ་ན། མེ་དེ་དང་གང་རེག་དེ་དངོས་སུ་མ་ཕད་ཅིང་གཞི་

གཅིག་ན་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། མེ་དེ་ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པས། གང་

1 མ་ཕི། ༥༤བ༧ན།    ཟིན   ཞོལ། ༦༩ན༣ན།    ཡིན 
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རེག་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་རང་དང་ནུས་མཚུངས་ཀི་སྟོབས་ལྡན་

བསྐེད་པའི་གེགས་དང༌། རིགས་འད་ཕི་མ་སྟོབས་ཆུང་བསྐེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་

རྐེན་བས་ཤིང༌། མེ་རང་གི་དོ་བའི་རེག་བ་སྟོབས་ཆེན་ཕི་མའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་

བས་པ་ལས། རང་གི་རིགས་འད་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་གང་རེག་ནུས་ཆུང་

དེ་དང་དོ་བའི་རེག་བ་སྟོབས་ལྡན་ཕི་མ་དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐེས་ནས་གཞི་

གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཕད་པ་ན། དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་སྐེ་བ་མེད་པར་

རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་གང་རེག་ནུས་ཆུང་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པོ་དེ་དང་ཚ་བའི་རེག་བ་

སྟོབས་ཆེན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དུས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ལ་ཕད་ནས་

ལྷན་ཅིག་གནས་ཀང་སྐད་ཅིག་གཉིས་སུ་མཐུག་ནས་ཚ་གང་འགོགས་པ་མེད་པས་

རྒྱུན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་ཐག་ཉེ་བར་བྱུང་བའི་མེའི་ཚོགས་པ་

དེའང་གང་རེག་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེ་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པའི་ནུས་པས་སྟོང་པར་

ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གང་རེག་གི་དངོས་པོར་སྐེ་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་གི། 

གང་རེག་ཕི་མ་དེས་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་ཚོགས་པ་དེས་

བསྐེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེས་རིགས་འད་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་མེད་

དགག་ཡིན་པས་དགོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚ་གང་གི་རེག་པ་དང་སང་མུན་

སོགས་གང་ལའང་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཕད། གཉིས་པ་ལ་ནུས་ཆུང་དུ་བས་ཞེས་པ་

ནི་འཐད་ལྡན་སོགས་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཤད་པ་མེད་

ཀི། བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་བས་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱུད་པ་རྣ་ཁུང་དུ་འདིས་པའི་“བར་
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ཚད1་ཙམ་མོ། །དེའང་གང་རེག་ཐ་མ་ནུས་ཆུང་གི་དགོས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གང་རེག་

དང༌། དེ་དང་དུས་མཉམ་པ་ཡུལ་ཐག་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཆ་རེག་གཉིས་གནོད་བ་

གནོད་བེད་ཀི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེའི་རྒྱུན་གཅད་མ་ནུས་

པར་གང་རེག་དེ་ལས་ད་དུང་རིགས་རྒྱུན་གཉིས་པ་སྐེས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་འདའི་ཚ་རེག་དང་གང་རེག་ནུས་ཆུང་དེའི་གནོད་བ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་

ཏེ། ཕན་བ་ཕན་བེད་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གང་རེག་དང་ཚ་རེག་

སྟོབས་ཆེན་གནོད་བ་གནོད་བེད་དང༌། གནོད་ཚུལ་ཚ་རེག་ཡུལ་ཐག་ཉེ་བར་འོངས་

པའི་སྟོབས་ཀིས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ནུས་ཆུང་དུ་བསྐེད་ནས། དེའི་སྐད་ཅིག་

ཕི་མ་ལ་གང་རེག་རྒྱུན་ཆད་པ་ཉིད་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་དང་གང་རེག་གནོད་བེད་

དང་གནོད་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱུན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པར་འགལ་བའི་དོན་ནོ། །གང་རེག་

ནུས་ཆུང་འགག་ཁ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕད་པའི་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་ཀང་གང་རེག་

ནུས་ཆུང་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ཏེ། ནུས་ཆུང་དེས་རིགས་འད་ཕི་

མ་བསྐེད་པ་ལ་གེགས་བེད་སྟོབས་ལྡན་དུ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་དེའི་རྒྱུན་གཅོད་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པས་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་མི་འགྱུར་ན་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་དང་གང་རེག་ཙམ་ཀང་

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །འདི་དག་གི་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐད་ཅིག་གི་ཚད་ནི་དུས་ཀི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་

སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་གང་གི་རང་གི་གྲུབ་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་ཚུར་མཐོང་

མངོན་སུམ་གིས་ངེས་ནུས་པ་ཙམ་ཡར་བཅད་ཀི་སྐད་ཅིག་མའོ། །

1 མ་ཕི། ༥༥བ༡ན།    བར་ཚད   ཞོལ། ༦༩བ༤ན།    བར 
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གཉིས་པ་དུས་ཀི་སྒོ་ནས་འགལ་བའི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་ལ་གཉིས། བེམ་པོའི་

གནོད་བ་ལྡོག་དུས་དང༌། ནང་བོའི་སང་གཉེན་གི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་སོ། །དང་པོ་

ནི། སང་མུན་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་པར་བ་སྟེ། མུན་པས་ཁབ་པའི་ཁང་མིག་གི་

སྒོའི་ཕོགས་ནས་མར་མེའི་སང་བ་འཇུག་པར་རྩོམ་པའི་སྔ་རོལ་གི་གཞི་དེའི་མུན་

པའི་ཚོགས་ནི་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པའི་གེགས་བེད་ཉེ་བར་མི་གནས་ཤིང་རྒྱུ་

ཚོགས་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་དེ་བསྐེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་གནས་པ་ཡིན་ལ། མར་མེའི་

སང་བ་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ལ་ཕོགས་ཤིང་སྒོ་དྲུང་དུ་ཉེ་བར་འོངས་པ་ནི་དེ་དང་དུས་

མཉམ་པའི་ནང་གི་མུན་པས་རང་གི་སྐད་ཅིག་ཕི་མའི་མུན་པ་དེ་ནུས་ལྡན་དུ་བསྐེད་

པའི་གེགས་དང༌། རིགས་འད་བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ནུས་ཆུང་དུ་བསྐེད་པའི་ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐེན་ཡིན་ཞིང་དེ་འད་བའི་མུན་པ་ནུས་ཆུང་སྐེས་པ་དེ་གཞི་དེར་ཁབ་པའི་མུན་

པ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་སྟེ། དེ་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང༌། དེས་ད་ལྟ་ཁབ་པའི་

གཞི་དེར་མར་མེའི་སང་བ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དུས་མཉམ་ལ། གཞི་དེར་

མུན་པ་ཐ་མ་དེ་འགག་པ་དང༌། སང་བ་དང་པོར་སྐེས་པ་དུས་མཉམ་མོ། །དེ་བས་

ན་འཐད་ལྡན་ལས། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ནི་རེ་ཞིག་རྒྱུ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

ཡིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་ནི་སྔར་གི་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་བེད་པ་སང་བ་

དེ་ལས་མུན་པ་གཞན་བསྐེད་པར་ནུས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཚོགས་པ་སྐེད་པར་བེད་

དེ། དེས་ན་སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་ལ་མུན་པ་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་

གསུམ་པ་ལ་མུན་པ་མ་སྐེས་པ་དང་ཡུལ་དེར་སང་བ་སྐེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རིམ་

གིས་སང་བའི་ཆ་ཐག་རིང་པོར་གནས་པ་དག་གིས་ཚོགས་པ་དེ་ལ་གནོད་པར་
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བས་པས་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་མུན་པ་ལོག་པ་ན་ཡུལ་དེར་གནོན་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡུལ་དེར་གནོན་པ་ནི་སྔར་མུན་པས་གོས་མནན་པའི་

ཡུལ་དེར་སང་བས་གནོན་པའི་དོན་ཏོ། །

འོན་ཀང་ཆོས་མཆོག་གིས་མུན་ཁང་དུ་སྒོན་མེ་“སྒོ་ན1་རིམ་གིས་འཇུག་

པ་ལ་གནོད་བ་ལྡོག་ཚུལ་དང་རྒྱུ་འབྲས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ཕོགས་གཅིག་ལ་

མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། མར་མེའི་སང་བས་མུན་པ་སེལ་ཚུལ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འད་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་ཁང་གི་ནང་གི་དབུས་སུ་མར་མེ་སོར་

བའི་རྒྱུ་ཚོགས་པར་བས་ཏེ་བུད་པ་ན་མར་མེ་ཐོག་མར་འབར་བ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་

དེ་སྐེས་པ་དང་མུན་པ་འགག་པ་དུས་མཉམ་པ་ནི་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་མུན་པ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ནུས་ཆུང་བསྐེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་

བཤད་པའི་མར་མེའི་སང་བ་སྒོ་དྲུང་ན་ཉེ་བར་འོངས་པ་དེ་དང་ཁང་ནང་གི་མུན་པ་ཐ་

མ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་གི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་མ་ཡིན་ལ། སང་བ་དང་

མུན་པ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང༌། མུན་པ་ཐ་མ་འགགས་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་གཞི་དེར་སྐེས་པའི་སང་བ་ཉིད་མུན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ཞིང༌། 

ཇི་ལྟར་འགལ་བའི་ཚུལ་གཞི་དེར་སང་བ་སྐེས་པ་དང་མུན་པ་འགག་པ་དུས་མཉམ་

པའི་ཚུལ་གིས་ཡིན་ཏེ། འཐད་ལྡན་ལས། སྔ་མ་དང་ཕི་མའི་སྐད་ཅིག་མ་རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཉིད་ནི་འགལ་བ་མ་ཡིན་གི། འོན་

ཀང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་སྔོན་དུ་འགོོ་བ་ཅན་སྐད་ཅིག་ཕི་མའི་སྐད་ཅིག་གཞན་དང་

མཚམས་སྦོར་མི་ནུས་པ་ཞེས་བ་བ་སང་བས་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འགལ་བ་

1 མ་ཕི། ༥༦ན༦ན།    སྒོ་ན   ཞོལ། ༧༠བ༦ན།    སྒོན 
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ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀིས་མུན་པ་དེ་རྒྱུན་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡང་

དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

ཁ་ཅིག་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་གནོད་བ་ལྡོག་

པའི་དུས་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་བཞེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ཆོས་མཆོག་གིས་དེ་

ལྟར་བཤད་པ་མི་སང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀང༌། ངེས་པ་མེད་པར་བཤད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་

དག་གི་བསམ་ཚོད་ནི། འཐད་ལྡན་ལས། དེས་ན་གང་ཟག་གང་གི་ལྡོག་པར་བེད་པ་

ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་མྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་དེ་ཟློག་པར་བེད་དོ། ཞེས་བཤད་

པའི་དེ་ལྟར་མྱུར་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་གནོད་བ་ལྡོག་པ་

མྱུར་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་བསྟན་པས། བུལ་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལའང་

མི་ལྡོག་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་ངེས་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་

བསམས་པའོ། །དེའི་ཕིར་ཆོས་མཆོག་གི་དགོངས་པས་གནོད་བ་སྐད་ཅིག་གསུམ་

པ་ལ་ལྡོག་པའི་དུས་ངེས་པ་ཅན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག་གིས་

ནི་མྱུར་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བསམ་པར་བ་དགོས་སོ། །བརོད་

པར་བ་བ་མང་ཡང་ཧ་ཅང་ཡི་གེ་མང་བས་འཇིགས་ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །

གཉིས་པ་ནང་བོའི་སང་གཉེན་གི་གནོད་བ་ལྡོག་པའི་དུས་ལ་གཉིས་ལས། 

འདས་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་ལྡོག་པའི་དུས་ནི། 

སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཐ་མའི་དུས་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ངོ་སྐལ་གི་

སང་བའི་ས་བོན་ཡོད་ཀང༌། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་སྐེ་བ་ལ་མངོན་

དུ་ཕོགས་པ་དང་ས་བོན་དེ་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དུས་མཉམ་ལ། སྡུག་
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བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་སྐེས་པ་དང་ས་བོན་དེ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་མོ། །དེས་ན་

སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་དུས་ན་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་ཅིང༌། དེའང་དེའི་ཚེ་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་མ་སྐེས་པའི་བརགས་མིན་

གི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་གི། སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འགོག་

བདེན་ཐོབ་པ་ལམ་བདེན་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ལ་བལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའང་གཉེན་པོ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་མེད་པ་ཡིན་ཀང་

སངས་པ་མ་ཡིན་གི་སོང་བའི་བ་བ་བེད་བཞིན་པ་ཡིན་ལ། སངས་པའི་དོན་ནི་རེ་

ཞིག་མ་སྐེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རྒྱུད་དེ་ལ་སར་གཏན་ནས་འབྱུང་མི་རུང་དུ་བས་

པ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ལྟ་བུའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་

སང་བའི་ས་བོན་དེ་སངས་པ་དང་རྣམ་གོལ་ལམ་ཐོབ་པ་དུས་མཉམ་མོ། །དེ་བཞིན་

དུ་རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་རྒྱུད་ལ་སྒིབ་པའི་ས་བོན་

ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀང་སངས་པ་མ་ཡིན་གི། སོང་བཞིན་པ་ཡིན་ལ། སྒིབ་པའི་ས་

བོན་ཕ་མོ་དེ་སངས་པ་དང་རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྐེས་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་

ནོ། །འོ་ན་རྒྱུན་མཐའ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། སྒིབ་པའི་ས་

བོན་རྒྱུད་ལ་གཏན་མེད་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སྟེ། རྒྱུན་མཐའ་

པ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་སྒིབ་པའི་ས་བོན་མེད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཡིན་མི་དགོས་

པར་ཐལ། དེ་མེད་ཀང་སྒིབ་པའི་ས་བོན་ཐ་མ་སོང་བའི་བ་བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཉན་ཐོས་སོབ་པ་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་བཞིན་པ་ཆོས་ཅན། དག་

བཅོམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་པ་རྒྱུད་ལ་གཏན་མེད་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 



མངོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ

 467 

ཁབ་གསལ་ཁས་བགས་སོ། །དེར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་

པ་གཏན་མེད་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་མེད་ཀང་དེའི་ཚེ་ཉོན་མོངས་

ཀི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་དག་བཅོམ་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུན་མཐའ་པ་ལའང་

དེའི་ཚེ་སྒིབ་པའི་ས་བོན་མེད་ཀང་སྒིབ་པའི་ས་བོན་སངས་པའི་འགོག་པ་མ་ཐོབ་

པས་སངས་རྒྱས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། །སྒིབ་པའི་ས་བོན་དེའི་རྒྱུད་ལ་མེད་ན་སྐེས་བུ་

དེས་སྒིབ་པའི་ས་བོན་སངས་པའི་འགོག་བདེན་མ་ཐོབ་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྦོར་

ལམ་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའི་ཚུར་མཐོང་གིས་ངན་སོང་གི་འགོ་བ་ལ་བལྟོས་པའི་སོ་

སོར་བརགས་འགོག་ཐོབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་སང་བ་དེ་རྒྱུན་ཆད་ན་

གང་ཟག་དེས་སང་བ་དེ་སངས་པའི་འགོག་བདེན་འཐོབ་དགོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན་

སྨྲས་མ་ཐག་པ་ཉམས་ས། །དེས་ན་རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་

པའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སྒིབ་པའི་ས་བོན་ཡོད་ན། འདས་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་སྐེ་བ་དང་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་འགག་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་སང་

མུན་དང་འད་བར་གསུངས་པའི་མདོ་བསྟན་པ་བཅོས་གོང་དུ་སོས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པ་དུ་མ་ཞིག་དང་འགལ་བ། གཉེན་པོས་སང་བ་ལ་གནོད་པ་བེད་པའི་ཚུལ་

ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ཆེན་པོར་ཤེས་པར་བའོ། །གནས་འདི་ལ་བརོད་

པར་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་འདིར་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྲིས་སོ། །

སྦོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ལ་གནས་པ་བདག་མེད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་

པའི་རྒྱུད་ཀི་མཐོང་སང་གི་ས་བོན་དུས་དེའི་ཚེའང༌། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཡིད་

ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེའི་སྟེང་ན་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པས། 
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ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་དངོས་རྒྱུ་དེས་ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དང་དུས་

མཉམ་གི་མཐོང་སང་ས་བོན་དེ་རིགས་འད་ཕི་མ་བསྐེད་པར་མི་ནུས་པའི་ནུས་ཆུང་

དུ་བསྐེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལའང་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཟག་པ་མེད་པའི་

ཡེ་ཤེས་མཉམ་གཞག་ཐུན་གཅིག་ལ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་དུ་མ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་

སྐེས་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བ་ན། རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་སོང་བའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་དེའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀིས། རྒྱུན་མཐའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་

ཡེ་ཤེས་དང་དུས་མཉམ་པའི་སྒིབ་པའི་ས་བོན་ནུས་ཆུང་དུ་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་ཇི་ལྟར་

བེད་ཅེས་སོགས་དང༌། འདས་ལམ་འོག་མ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་རྒྱུད་

ལ་འདས་ལམ་གོང་མའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་ཡོད་མེད་དང༌། ཡོད་ན་བག་

ཆགས་སྒོ་བཞི་གང་གི་སྟེང་ན་ཡོད་པ་སོགས་ལ་མདོ་སེམས་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་ཡོད་དང༌། དེའི་སྒོ་ནས་ཀང་གནོད་བ་ལྡོག་

ཚུལ་ལ་ལུགས་སོ་སོ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་མེད་སོགས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་དགོས་པ་ཤིན་

ཏུ་མང་ཡང་ལོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །སྒོམ་སང་གི་སང་གཉེན་ལྟ་བུའི་ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་ཁ་ཅིག་བསྐལ་བའི་བར་དུའང་འགོགས་པ་ཡོད་དོ། ཞེས་ཟེར་བའི་

སོབ་དཔོན་ཆ་པའི་ལུགས་དེ་ལ་ནི། ཡུན་རིང་འགོགས་པའི་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མི་གནས་

པ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ། ཞེས་བརོད་པར་རིགས་པ་ཡིན་གི། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

གིས་ནི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་གནོད་བ་གནོད་བེད་གཉིས་ཡུན་ཤིན་ཏུ་རིང་

པོ་ལྷན་ཅིག་འགོགས་པའི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་གང་དུའང་ཁས་བངས་པ་མེད་དོ། །
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གཉིས་པ་ངེས་ཤེས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་ལ་གནོད་པའི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་ནི། 

འདིའང་སང་མུན་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ལ། དེའང་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་

ཚད་མ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང༌། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་རེ་ཞིག་སྒ་རག་

འཛིན་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་སྐེར་མི་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་

དུས་མཉམ་ཞིང༌། རེས་དཔག་དེ་སྐེས་པ་དང༌། དེའི་འདུ་བེད་ཀི་ནུས་པ་མ་ཉམས་

པར་དུ་རྒྱུད་དེ་ལ་སྒ་རག་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་མངོན་གྱུར་སྐེར་མི་

རུང་དུ་བས་པ་དུས་མཉམ་མོ། །རེས་དཔག་དེའི་དངོས་རྒྱུ་དང་སྒ་རག་འཛིན་གི་སྒོ་

འདོགས་ནུས་ཆུང་དུས་མཉམ་པ་མི་སྲིད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་དན་པའི་ཤེས་

པ་ཉིད་རེས་དཔག་དེའི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། རྒྱུད་གཅིག་ལ་རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་

གཉིས་དུས་ཅིག་ཅར་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་དངོས་པོ་ལས་གྱུར་པའི་

འགལ་བར་ཆོས་མཆོག་གིས་བཤད་ལ། དེའང་ཁ་ཅིག་ཡུལ་རུང་བར་རིམ་གིས་

འོངས་པའི་མར་མེའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དང་མུན་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་པའི་འགལ་བ་དང༌། 

དངོས་སུ་གནོད་བེད་ཀི་མར་མེ་དང་མུན་པ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་འགལ་པའོ། ཞེས་འཆད་

ལ། ཁ་ཅིག་ཚ་རེག་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དང་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་བརྒྱུད་པའི་

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་གང་རེག་ནུས་ཆུང་གི་དངོས་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་གང་རེག་གི་སྔ་ལོགས་ཀི་ཚ་རེག་དང་གང་རེག་ནུས་ཆུང་བརྒྱུད་པའི་

འགལ་བར་སྨྲ་བའི་ཕི་མ་གཉིས་མི་འཐད་པར་གོང་དུ་བཤད་པས་ཤེས་ལ། སྔ་མ་

ལྟར་ནའང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཀི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བར་གྱུར་པའི་མཐོང་
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སང་གི་ས་བོན་གི་དངོས་ཀི་གནོད་བེད་ཀི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ས་བོན་དེ་དང་

བརྒྱུད་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། 

ཐེག་ཆེན་གི་སྦོར་ལམ་དོད་ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བ་མཐོང་སང་

ས་བོན་དང་བརྒྱུད་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བསྐལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསོག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་ཚོགས་སྦོར་གཉིས་ལ་

གངས་མེད་གཅིག་བཞག་དགོས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་ཐེག་ཆེན་དོད་ཐོག་མར་ཐོབ་ནས་

རྩེ་མོར་འཕོ་བའི་བར་ལའང་བསྐལ་པ་དུ་མ་ཡོད་དགོས་ལ། དེའི་རིང་ལ་གང་ཟག་

དེའི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་སང་ས་བོན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་

པས། བསྐལ་པར་འགོགས་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ངོ་མཚར་ཆའོ། །དེ་བས་

ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ན་དངོས་ཀི་གནོད་བ་གནོད་བེད་ཡིན་པས་ཁབ་

པར་ཁས་བང་དགོས་པར་རོགས་སོ། །དེ་ལྟ་ནའང་དངོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་དང་བརྒྱུད་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་དབེ་བ་རུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལྟར་མེ་སྟོབས་ཆེན་དང་གང་རེག་དངོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་

ཏེ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དངོས་ཀི་འགལ་ཟླ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་དངོས་ཀི་གནོད་བ་

གནོད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དུ་བ་སྟོབས་ཆེན་དང་གང་རེག་བརྒྱུད་པའི་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་སྟོབས་ཆེན་དག་ཕྱུར་བ་རང་ཉིད་གང་རེག་གི་

དངོས་ཀི་འགལ་ཟླ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཀང་གང་རེག་གི་དངོས་ཀི་འགལ་ཟླ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་མེ་སྟོབས་ཆེན་གཞི་དེར་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་ནུས་སུ་སོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་

གཞི་དེར་གང་རེག་དངོས་སུ་འགོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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དེས་ན་གཞི་དེར་གང་རེག་དངོས་སུ་འགོག་བེད་ཡིན་པ་ལ་གང་རེག་དང་

དངོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁབ་ན་བས་པ་

ཆོས་ཅན། རག་པ་དང་དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བར་ཐལ། སྒ་ལ་རག་

པ་དངོས་སུ་འགོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན། མི་རག་པ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་

མི་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །དུ་བ་དང་གང་རེག་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་འགལ་ཚུལ་དེ་ལྟར་

ཡིན་པར་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་བ་དགོས་

སོ། །དེས་ན་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་འགལ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དེ། སྔོན་པོ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་

བཅད་ན་སེར་པོ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

སངས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དཀར་པོ་སོགས་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་མི་འཐད་དེ། 

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་

བའི་ཕིར་རོ། །དེའང་འདོད་དོ་སྙམ་ན། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་

འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་

ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་འགལ་བ་
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ཞེས་པ་དེའི་དོན་ལྡོག་སྟོན་པ་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ཀང་དེ་ནི་

འགལ་བ་ཙམ་གི་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཕན་

ཚུན་སངས་ཞེས་པའི་དོན་གི་ལྡོག་པ་གང་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀིས་བསྟན་རྒྱུ་མ་བྱུང་

བས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་དུ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་སྒོ་

ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཞེས་བཞག་པ་དང་འད་བར་མཚན་ཉིད་སྐོན་ཅན་ཁོ་

ན་ཡིན་ནོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། འགལ་བ་གཉིས་པའང་ཕན་ཚུན་

སངས་པ་ནི་ལྡོག་པའོ། །ལྡོག་པ་དེས་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་

པ་དེ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་འགལ་བ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ནི་མཚན་ཉིད་པའི་འགལ་བ་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ལ་རྣམ་པར་གནས་

པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་དུ་བསམས་ནས། འདི་ནི་མཚན་ཉིད་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་

སྒོ་ནས་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ཡང་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པ་དེར་ཅིག་

ཤོས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་བའོ་ཞེས་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། 

དོན་བེད་ནུས་པ་དང་དོན་བེད་ནུས་སྟོང་ཡང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པར་ཅིག་ཤོས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་སྒོ་

ནས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །འགེལ་པས་ནི་མཚན་ཉིད་དོན་ལྡོག་ལ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་གི། མཚན་ཉིད་དེ་ངོ་

བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ཞེས་དངོས་སུ་སོས་པ་ལས་གསལ་ལོ། །དེས་ན་གཅིག་གི་དོན་

ཞུགས་པར་ཅིག་ཤོས་ཀི་དོན་ཞུགས་པ་སངས་པས་ཁབ་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ལ་གཅིག་

གི་དོན་ཞུགས་པར་ཅིག་ཤོས་ཀི་དོན་མ་ཞུགས་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་
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གནས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ན། དེ་ནི་ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ཙམ་གི་

སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པར་སོང་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཚ་གང་

ཆོས་ཅན། འགལ་བ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་

པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡང་མ་ཡིན། ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་

སྲིད་པ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་སྐོན་འཕེན་པ་ནི། ཚིག་ལ་འཁིས་པའི་སྐོན་ལྟར་སང་ཙམ་ཡིན་པས། མཁས་པ་

གཞུང་ལུགས་རིགས་པས་འབེད་པའི་མདུན་སར་དབྱུང་བར་བ་བའི་གཏམ་ག་ལ་

ཡིན། དེ་ལྟ་ནའང་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་ཙམ་སྒ་སྔོན་དུ་མི་བརོད་པས། དེ་འདའི་སྐོན་གི་གཞི་

མེད་དོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། གཅིག་གི་དོན་ལྡན་ཡིན་ན་ཅིག་ཤོས་ཀི་དོན་

སངས་པའི་ཚུལ་གིས་འགལ་བ་ཙམ་དུ་གནས་པ་ཞེས་བའོ། །ཙམ་ནི་རྒྱུན་གཅད་བ་

གཅོད་བེད་ཀི་ཚུལ་གིས་འགལ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའོ། །

གཉིས་པར་དབེ་བ་ལ་གཉིས། ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངོས་འགལ་དང༌། ཕན་

ཚུན་སངས་པའི་བརྒྱུད་འགལ་ལོ། །དང་པོའི་མཚན་ཉིད། ཕན་ཚུན་རྣམ་བཅད་

ཡོངས་གཅོད་ཀི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ། དཔེར་ན་རག་མི་རག་ལྟ་བུ་

སྟེ། དེའི་དོན་ཡང་ཆོས་གང་རག་པ་ཡིན་པ་བོ་ངོར་ཡོངས་སུ་བཅད་ན་ཆོས་དེ་མི་

རག་པ་ཡིན་པ་བོ་ངོ་དེར་རྣམ་པར་གཅོད་ཅིང༌། ཆོས་གང་མི་རག་པ་ཡིན་པར་བོ་

ངོར་ཡོངས་སུ་བཅད་ན་དེའི་སྟོབས་ཀིས་དེས་དེ་བོ་ངོ་དེར་རག་པ་ཡིན་པ་རྣམ་

པར་གཅོད་པའི་ཚུལ་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ཅིག་ཤོས་ཀི་བཅད་ལྡོག་ཏུ་གནས་

པའོ། །ཁ་ཅིག་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་
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དངོས་འགལ་གི་དོན་ཡིན་གི། ཡོངས་གཅོད་རྣམ་བཅད་ཀི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་ལ་

ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངོས་འགལ་གིས་མ་ཁབ་སྟེ། མྱུ་གུའི་ཁ་དོག་སྔོན་པོོར་ངེས་

པ་ན་སྔོན་པོ་མིན་པའི་སེར་པོ་ཡིན་པ་ཁེགས་ཀང་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པའི་

སེར་པོ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ནི་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དོན་འགལ་ཟླ་ཕན་ཚུན་གཉི་ག་ལ་མ་སྦར་བར་ཡ་གལ་གཅིག་

ལ་སྦར་ནས་ཕན་ཚུན་གི་དོན་པོར་བས་ནོངས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཁོད་རང་རྣམ་བཅད་

ཡོངས་གཅོད་ཀིས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངོས་འགལ་

དུ་ཁས་ལེན་པ་ལའང་འདི་ལྟར། མྱུ་གུའི་རས་སུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་དང་

སྔོན་པོ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུའི་ཁ་དོག་དེ་མྱུ་

གུའི་རས་སུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་དེ་སྔོན་པོ་ཡིན་པར་

ཡོངས་སུ་གཅོད་ནུས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་སྒིགས་མཚམས་དང་བཅས་པ་ཁས་

བངས་སོ། །མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། མྱུ་གུའི་ཁ་དོག་དེ་མྱུ་གུའི་རས་སུ་གྱུར་པའི་སྔོན་

པོ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྟོབས་ཀིས་མྱུ་གུའི་རས་སུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོར་

ཡོངས་སུ་གཅོད་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ཕན་ཚུནགི་དོན་མ་བོར་བར་འགལ་

ཟླ་གཉི་ག་ལ་སྦོར་བའི་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནི་ཕན་ཚུན་རྣམ་

བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་འགལ་བ་དང༌། ཕན་ཚུན་ཡོངས་གཅོད་རྣམ་བཅད་ཀི་འགལ་

བ་ལ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དགོས་འགལ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་ཅིའང་མེད་ཅིང༌། 

བས་པ་མ་བས་པ་བཅད་ལྡོག་ཏུ་གནས་ཀང་མ་བས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་

མེད་དགག་ཡིན་མི་དགོས་ལ། མ་བས་པ་བཅད་པ་དང་གཅིག་ཡིན་མི་དགོས་ཤིང༌། 
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བས་པ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པའི་བཅད་ལྡོག་ཡིན་པར་ཐལ། བས་ལྡོག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དོ། །དེའི་ཕིར་དབུ་མ་སང་བ་ལས། གང་ཞིག་གི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་

གང་རྣམ་པར་བཅད་པ་མེད་ན་མེད་པ་དེ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པའང་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་བརྒྱུད་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཕན་ཚུན་

གཅིག་གཅིག་གི་བཅད་ལྡོག་མ་ཡིན་ཀང༌། གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་

པར་ངེས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བར་ངེས་དགོས་པ། འདི་

དང་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་ཚད་མ་གཞན་གི་གནོད་འགལ་དོན་གཅིག་ལ། དཔེར་ན་

བས་པ་དང་རག་པའམ། འཇིག་ངེས་དང་བལྟོས་བཅས་བཞིན་ཏེ། ཚད་མ་གཞན་

གིས་གནོད་ཕིར་ཡང༌། །ངེས་གྱུར་དང་ནི་བལྟོས་བཅས་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ། འགལ་བ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ནི་དེ་

གཉིས་ཐ་དད་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པར་ངེས་པར་བེད་པའི་ཚད་མས་འགལ་བའི་དོན་

ངེས་དགོས་པ་ལ། ཐ་དད་ནི་རོག་པ་ལ་དོན་སྤྱི་སོ་སོར་ཤར་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་གིས་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་ཅིང༌། གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ནི། བས་པ་དང་རག་པ་

ལྟ་བུ་རེས་དཔག་གིས་ངེས་པར་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཀ་བུམ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གི་

སྟོབས་ཀིས་དེས་ནུས་པ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་

གནོད་བ་གནོད་བེད་དུ་ངེས་པ་ནི། སང་མུན་ལྟ་བུ་ལ། གཞི་དེར་མུན་པ་རྒྱུན་ཆད་

པ་དང་སང་བ་སྐེས་པ་དུས་མཉམ་པའི་གཞི་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་དང་ཚ་གང་
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ལྟ་བུ་ནི། གཞི་དེར་ཚ་རེག་སྟོབས་ཆེན་ཉེ་བའི་སྟོབས་ཀིས་ནུས་ཆུང་དུ་སྐེས་པའི་

གང་རེག་དང་བཅས་པའི་གཞི་དམིགས་པ་དང༌། དེའི་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ལ་གང་རེག་

རྒྱུན་ཆད་པའི་གཞི་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་

ལ། བོའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་རྣམས་ནི། གཉེན་པོའི་ཤེས་པ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

པའི་སྟོབས་ཀིས་སང་བ་དེ་དང་དེ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཤེས་པ་དམིགས་པའི་མོང་སྟོབས་

ཀིས་འགྲུབ་”པ1་ཡིན་ཏེ། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀི་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་མོད། ཞིབ་

པར་མ་བརོད་དོ། །

བཞི་པ་འགལ་བ་རོགས་པའི་དགོས་པ་ནི། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་དང༌། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་གཉིས་

ལ་སོགས་པ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཐོས་བསམ་

གིས་སྒོ་འདོགས་ལེགས་པར་བཅད་ནས་བང་དོར་གི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པའི་ངེས་བརེད་པ་ནི་རེས་དཔག་གི་སྟོབས་ཀིས་ཡིན་གི། ཚུར་མཐོང་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་མི་ནུས་སོ། །རེས་དཔག་ཚད་མས་དེ་དག་གི་སྒོ་འདོགས་

བཅད་ནས་ངེས་པ་ནི་རགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་སྟོབས་

ཀིས་ཡིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཀང་ཚད་མས་ངེས་དཀའ་བ་ནི་རགས་དང་

དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་བསྟན་ནས་རགས་

མི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བར་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། འགལ་བའི་སྤྱི་དང་བེ་

བྲག་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་དང༌། འགལ་བར་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་ཚུལ་སོགས་

ལེགས་པར་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་ན་རགས་ཀི་ལྡོག་ཁབ་ངེས་པར་བེད་ཚུལ་ལ་ཤིན་

1 མ་ཕི། ༦༡བ༢ན།    བ   ཞོལ། ༧༧ན༥ན།    པ 
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ཏུ་རྨོངས་པར་འགྱུར་བས། རགས་ལ་བརེན་ནས་མངོན་མཐོ་”་1ངེས་ལེགས་ཀི་ལམ་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པར་ནུས་པའི་གོ་སྐབས་མེད་ཅིང༌། 

ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སྒོ་འདོགས་གང་ཡང་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་གཅོད་པར་ནུས་པའི་

གོ་སྐབས་མེད་པས། གནས་འདི་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པར་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་

ལ་འཇུག་པ་ནི་བསམ་པ་བཟང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །གཉིས་པ་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་

པའི་སྦོར་བའི་དབེ་བ་བེད་ཚུལ་ལ། གཞུང་འདི་དག་ནི། །ཀུན་ལ་སྦོར་བ་ཐ་དད་ཉིད། 

ཅེས་སྨྲས་པའི་སྦོར་བའི་དབེ་བ་ཐ་དད་བེད་ཚུལ་འཆད་པའང་ཡིན་མོད་ཀི། དབེ་བ་

བེད་ཚུལ་བཤད་པའི་དགོས་པའང༌། རགས་འགོད་ཚུལ་གི་དབེ་བ་མི་འད་བ་དེ་དང་

དེའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་བའི་དབང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་རོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་སྦོར་བ་འགོད་ཚུལ་རིགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་

དེ་དག་ལ་བརེན་པ་མི་”སླུ2་བ་ནི་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་དུ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མས་རགས་དེ་རང་ཕོགས་

ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་དགག་བ་བཀག་པ་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་པའི་འབྲེལ་

པ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་རགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་བསྒྲུབ་བ་དེ་དང་”སླུ3་བར་

འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དོན་འདི་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཤླཽ་ཀ་སྔ་མ་བཤད་མ་ཐག་པ་ཉིད་

གསུངས་ཤིང༌། འབྲས་རང་གི་རགས་རང་གི་འབྲེལ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་དབང་གིས་རང་ཉིད་
1 མ་ཕི། ༦༡བ༦ན།    + ་་་་་   ཞོལ། ༧༧བ༣ན།    -་་་་་ 

2 མ་ཕིམ། ༦༢ན༢ན།    སླུ   ཞོལ། ༧༨ན༡ན།    བསླུ 

3 མ་ཕི། ༦༢ན༣ན།    སླུ   ཞོལ། ༧༨ན༢ན།    བསླུ 
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གང་ལ་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་འབྲེལ་བ་དང་ཕོགས་ཆོས་འཛིན་པ་ལས་སྐེས་པའི་སྒོ་ནས་

རེས་དཔག་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་”སླུ1་བར་གོང་དུ། དངོས་གང་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། ཞེས་

སོགས་ཀིས་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ། འབྲས་རང་གི་རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་བའི་དོན་

ལྡོག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་བཀག་ན་རགས་དེ་ཁེགས་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་དང་དེས་

རྒྱུ་ཁབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པའང་ངེས་པའི་སྒོ་

ནས། དེ་འདའི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པ་ལས་སྐེས་པའི་རགས་དེ་

དག་དེའི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་རྣམས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་”སླུ2་བར་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཕིར་དུ། ཇི་ལྟར་དངོས་ཉིད་ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཚིག་དོན་ནི་འདི་ལྟར་ཇི་ལྟར་མེ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་

ཉིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་དུ་བ་དང་ཤ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ནི་

རགས་ཆོས་དེ་དག་གི་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཁབ་བ་ཁབ་བེད་ཀི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་

པའི་དབང་གིས་ཁབ་པ་མི་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཚན་མ་དེ་དག་གིས་

རྒྱུ་དང་ཁབ་བེད་ཀི་དངོས་པོ་རང་ཉིད་ལོག་ན་འབྲས་བུ་དང་ཁབ་བའི་དངོས་པོ་

རྣམས་ལྡོག་པ་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་པས། ཚད་མ་དེ་འད་བ་ཉིད་ཀིས་འབྲེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་རྣམས་ཀི་ཁབ་པ་མི་འཁྲུལ་བ་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་ངེས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པས་ལོག་རོག་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་ཞར་བྱུང་གི་ཚུལ་

དུ་བཤད་པ་ནི། འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་དབང་གིས་ཁབ་པ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་

1 མ་ཕི། ༦༢ན༥ན།    སླུ   ཞོལ། ༧༨ན༤ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༦༢ན༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༧༨ན༦ན།    བསླུ 
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དགོས་པར་བསྟན་པ་དེས་ནི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་མ་བལྟོས་པར་རོགས་པས་རང་

དགར་སྦར་བའི་ཆོས། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་བཏགས་པ་

བ་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་བཀོད་པ་སོགས་ཀི་ཁད་པ་མི་འཁྲུལ་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རགས་དེ་ནི་མི་རག་

པ་ལོག་པས་ལྡོག་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་སྒ་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་སོགས་ཅིའང་རུང་བ་

ལའང་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་རུང་ཉིད་སོགས་ཞེས་པའི་སོགས་ཁོངས་ནས་གང་

འདོན་པ་ནི། ལྷ་དབང་བོས། སོགས་པ་སོས་པ་ནི། ཁོ་བོས་ཁས་བངས་པ་དང་ལུང་

གིས་བསྒྲུབ་པ་བཟུང་ངོ༌། ཞེས་བཤད་པའི་སྔ་མ་ནི། དོན་དེ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་པར་ཁོ་

བོས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་མེད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་གི། དོན་དེ་ཡིན་

ཏེ། ཡིན་པར་ལུང་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་རགས་

སུ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་ཉིད་རང་ལྡོག་ན། དངོས་རྣམས་ལྡོག་པ་བེད་པ་ཡིན། 

ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལའང༌། ཁབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་མེ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལོག་

པ་ཁབ་བ་དུ་བ་དང་ཤ་པ་སོགས་ལྡོག་པའི་གོ་བེད་དུ་འདོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་

ཁབ་བེད་ལོག་པ་རང་གི་ལྡོག་པ་ནི། ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་པ་འགའི་གཞིར་ཚད་མས་

ཡོངས་སུ་བཅད་ན་གོ་བེད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་གི། ཕོགས་ཆོས་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་

མ་གཅད་པར་ཁབ་འབྲེལ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷའི་འགེལ་པར་

རྣམ་འགས་ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། འགེལ་པ་དེའི་འཆད་ཚུལ་ནི། དངོས་ཉིད་རང་ལྡོག་

ན། དངོས་རྣམས་ལྡོག་པར་བེད་པ་ཡིན། ཞེས་པས། དངོས་པོ་རང་ཉིད་ལོག་པས་
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དངོས་པོ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་སྤྱིར་བཤད་ནས་དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བུ་ལོག་པས་

ཇི་ལྟ་བུ་ལོག་པ་གསལ་བར་མ་སྨྲས་པ་དེ་ལའང་དངོས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལོག་

པས་གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་གི་ཁབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་ལོག་པ་ཁབ་བ་ལྡོག་པའི་

གོ་བེད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེའང་དངོས་པོ་ལ་ལོག་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི གལ་

ཏེ་སྐབས་ཀི་རྒོལ་བས་ཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱུ་

འབྲས་དང་ཁབ་བ་ཁབ་བེད་རང་གི་ལྡོག་པའི་འབྲེལ་པ་ནི་ཚད་མའི་རྣམ་པ་འགས་

ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ན་གོ་བེད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་འཆད་དོ། །ཁབ་པར་

བེད་པའི་ཆོས་ཞེས་པའི་འབྲེལ་པར་ལྷས། འདིས་ཀང་རྒྱུ་དང་ཁབ་པར་བེད་པ་མི་

དམིགས་པ་འདེན་མར་བསྟན་པ་རོགས་པར་བའོ། ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། དེའི་འགེལ་

བཤད་དུ་ཤཱཀ་བོས། འདིས་ཀང་རྒྱུ་དང་ཁབ་པར་བེད་པ་མི་དམིགས་པ་འདེན་

མར་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། རྒྱུའང་འབྲས་བུ་ལ་ཁབ་པར་བེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཁབ་པར་བེད་པའི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། 

གཞུང་ཚིག་དེ་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་གི། ཁབ་

པར་བེད་ཅེས་པས་མེ་དང་ཤིང་སོགས་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཅིང༌། ཁབ་བ་ཞེས་པས་

དུ་བ་དང་ཤ་པ་སོགས་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའི་དོན་ཏོ། །

འོ་ན་བུམ་པ་མ་དམིགས་པས་བུམ་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་པ་

ངེས་ཚུལ་ཡང་དེ་དག་དང་འདའམ་ཞེ་ན། ར་བུམ་གི་རྒྱུ་འཇིམ་གོང་ལ་བུམ་པ་མེད་

པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི། བུམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་རགས་སུ་

བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གངས་ཅན་གྲུབ་མཐས་ཡིད་བསད་པ་ལྟ་བུ་མ་དམིགས་
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པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་མ་ཐོགས་པའི་ངོར་”་1བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་

སྙད་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་

རྒོལ་བ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་

གནག་རི་དང་བུད་མེད་ཀི་བར་ལ་གགས་པ་ལའང་རྨོངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེའི་

ཁབ་པ་མི་འཁྲུལ་པ་ནི་བུམ་པ་མེད་པ་དང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་བཞག་

འཇོག་གི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་བས་པ་ལས་འགྲུབ་བོ། །མི་དམིགས་པ་ཚིག་གིས་

ཟིན་པར་དངོས་སུ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནི་གསུམ་པོ་འདི་ཙམ་ཞིག་རང་ཕོགས་ཆོས་

སུ་གྱུར་པའི་གཞིར་དགག་བའི་ཆོས་མེད་པའི་དོན་ནམ་ཐ་སྙད་ལ་ངེས་པ་བསྐེད་

པའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་གི། དེ་དག་ལས་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ནོ། །མ་དམིགས་པ་དེ་

དག་གིས་མེད་པ་ངེས་པ་བེད་པའང་གང་གི་ཚེ་ཡིན་ཞེ་ན། མི་དམིགས་པ་དེ་དག་

གིས་རང་གི་དགག་བའི་ཆོས་མེད་པར་ངེས་པར་བེད་པ་དེའང༌། དགག་བའི་ཆོས་

ཀི་རྒྱུའམ་རང་བཞིན་གཞི་དེར་ཡོད་ན་སྐབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་ལ་དེའི་ཚེ། སང་དུ་རུང་བ་

ལས་དེའི་ཚེ་དེ་དག་སང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བ་བ་འདིས། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་རང་བཞིན་ཞེས་པས་དངོས་སུ་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པ་དང་དོན་གི་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའང་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་

བར་བས་པ་ནི་ལྷའི་འགེལ་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཇི་ལྟར་དགོས་ཉིད་མར་

བཅད་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བསྟན་པ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

ཉི་མ་སྦས་པས་འདིའི་མཚམས་སྦར་དུ། འོ་ན་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པ་བཞི་

པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་ཇི་ལྟར་འདིར་མི་བརོད་སྙམ་དུ་སེམས་ན། ཞེས་

1 མ་ཕི། ༦༣ན༧ན།    ་   ཞོལ། ༧༩བ༣ན།    །  
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འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཙམ་སྒས་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པ་བཅད་ནས། དེར་ཡོད་ན་སང་

རུང་དུ་འདོད་པའི་རྒྱུ་ཁབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པས་རང་གི་དགག་བའི་

ཆོས་མེད་ངེས་གོ་བར་བེད་ཀི། མི་སང་བ་མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་བསྒྲུབ་མི་

ནུས་པས་མ་བཤད་ཅེས་པས། དོགས་པ་དེའི་ལན་འདེབས་པར་བེད་ཀི་མཇུག་

བསྡུར་མི་བེད་དོ། རེས་སུ་དཔག་པས་སོགས་གཉིས་ཀི་འགལ་པར་ལྷས། དེ་ལྟར་

ཞར་ལ་འོངས་པ་རོགས་པར་བས་རེས་སུ་དཔག་པས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་

རྣལ་མ་དང་སྦོར་བར་བེད་དོ། །སྐབས་ཀང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་དོག་སྤྱི་ལ་སྦོར་ཕིར་

རོ། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞར་ལ་འོངས་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དངོས་མེད་ངོ་

བོ་མིན་དེ་ཉིད། ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་དངོས་མེད་ངོ་བོ་མིན་དེ་ཉིད་ནས་

འདི་བར་ཞར་བྱུང་དུ་བས་ནས། རྐང་པ་འདི་གཉིས་སྐབས་དོན་ལ་སྦར་བར་བཤད་

པ་ཉིད་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པས་ཁ་དོག་མི་

རག་པ་སོགས་འཛིན་པ་ལ་ནི་སྔར་ཁ་དོག་སྤྱི་ལ་སྦོར་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་རྩོད་

པ་རྒྱས་པར་སངས་པའི་སྒོ་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་འདིར་

འདོད་དོ། ཞེས་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་རྩ་བའི་སྐབས་དོན་གི་ལན་དེ་ཉིད་

གནོད་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

ཉི་མ་སྦས་པའི་འགེལ་པར་རེས་སུ་དཔག་པས་མི་རག་སོགས། །འཛིན་ལ་

གོ་རིམ་འདི་བཞེད་ཅིང༌། ཞེས་འབྱུང་ལ། ལྷའི་འབྲེལ་པར་ཡང་གོ་རིམ་གི་བཤད་

པ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རོག་པས་ཁ་དོག་གི་དོན་སྤྱི་ལ་མི་རག་པའི་དོན་སྤྱི་སྦར་

བ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས། ཁ་དོག་མི་རག་པ་རང་མཚན་ལ་མི་”སླུ1་བའི་གོ་རིམ་

1 མ་ཕི། ༦༤ན༤ན།    སླུ   ཞོལ། ༨༠བ༣ན།    བསླུ 
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འདིར་འདོད། ཅེས་འཆད་པར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟར་རགས་ལ་བརེན་ནས་ཁ་དོག་མི་

རག་པར་རོགས་པ་ལ་འདོད་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཚད་མ་གསུམ་པར་

མི་འཐད་པའི་ལན་བསྟན་ཟིན་ནས། འོན་ཏེ་ཁ་དོག་གི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མ་འཛིན་

པའི་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་ངེས་ཤེས་ལ་འདོད་ན། 

དཔད་ཤེས་ཡིན་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནི། གཞན་དུ་ཞེས་སོགས་

ཀིས་རང་ལུགས་ཀི་ལན་དངོས་རྩོད་སོང་དང་བཅས་པ་སྟོན་ལ། ཡང་ན་འདིར་ནི་

ཞེས་སོགས་རང་སེ་གཞན་གི་ལུགས་ལའང་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རོགས་པ་ཚད་མ་

གསུམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་འཆད་པའམ། བཤད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་སྐབས་

དེ་བཤད་པར་བའོ། །གང་གི་མཐའ་གཉིས་ཞེས་སོགས་ནི་དེ་དག་ལས་འཕོས་པའི་

དོན་ཡིན་ཏེ། འཕོས་ཚུལ་ཀང་སྐབས་དེར་འཆད་དོ། །

དེའང་འདི་ལྟར། རགས་ལ་བརེན་ནས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་ལས་

གཞན་དུ་ཁ་དོག་གི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་རེས་སུ་སྐེས་

པའི་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རོགས་པའི་ངེས་ཤེས་ནི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པར་རིགས་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་འདེན་པའི་ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟིན་པ་དན་ནས་འཛིན་

པའི་དཔད་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྒྱུན་འགག་ཁ་མའི་ཁ་དོག་གི་དངོས་པོ་

ལས་དེའི་མི་རག་པ་རས་གཞན་དུ་མེད་པར་དེ་ཉིད་དང་གྲུབ་པ་དེ་དབེར་མེད་པའི་

དེའི་རས་ཡིན་པས། མངོན་སུམ་གིས་ཁ་དོག་གི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་བཟུང་བ་ན་དེའི་

མི་རག་པ་ཡང་བཟུང་དགོས་ལ། ཁ་དོག་ཐ་མ་དེའང་རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཀི་སྔར་ཁ་

དོག་ཐ་མ་མཐོང་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལས་གྲུབ་ཅིང༌། ཁ་དོག་དེ་རིགས་འད་
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ཕི་མ་མཚམས་སྦོར་མི་སྲིད་པའི་ཁ་དོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་དོག་མི་རག་པར་

རོགས་པའི་ངེས་ཤེས་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་དངས་པ་དེ་ཉིད་སྐེས་པའི་དུས་ནི་

ཁ་དོག་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་ཕི་ལོགས་སུ་ཁ་དོག་རྒྱུན་ཆད་པའི་དུས་ཡིན་ལ། རིགས་

འད་བར་མ་ཆད་པར་མཚམས་སྦོར་བའི་སྐབས་སུ་ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་གིས་

དེའི་མི་རག་པ་ལ་ངེས་པ་འདེན་མི་སྲིད་དོ། །རྒྱུན་འགག་ཁའི་ཁ་དོག་ཐ་མ་འཇལ་

བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་དེའི་མི་རག་པ་ལ་ངེས་པ་དངས་པ་དེའི་ཚེ། གང་ཟག་

དེའི་རྒྱུད་ལ་ཁ་དོག་དེ་རག་པར་འཁྲུལ་པའི་རག་འཛིན་ཀུན་བརགས་དང་ལྷན་སྐེས་

གཉི་ག་མེད་དེ། དངོས་པོ་རག་པར་འཁྲུལ་པ་ལ་འད་བ་གཞན་འབྱུང་དང་ཡོད་པ་བར་

མ་ཆད་གཉི་ག་ཚོགས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཞེས་དྲུག་

པའི་སྒས་ཆོས་ཆོས་ཅན་དུ་བརོད་པར་བ་བའི་ཕིར་རས་གཞན་དུ་འདོད་དགོས་སོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འདོད་དགོས་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཁ་དོག་དག་མི་རག་པ་རས་དུ་མ་

སྟེ་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་དེ་དྲུག་པའི་སྒས་ཆོས་ཆོས་ཅན་དུ་བརོད་པར་བ་བ་མིན་གི་

རོག་པས་བསྐེད་ཅིང་བཏགས་པའི་དེ་གཉིས་ཀི་ཐ་དད་པའི་ཆོས་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་

དེ་གཉིས་ཆོས་ཆོས་ཅན་ལྟ་བུར་དྲུག་པའི་སྒས་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཁ་དོག་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་

མེད་དོ་ཞེ་ན། ཁ་དོག་རག་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཁ་དོག་ཐ་མ་ལྟ་བུ་མཐོང་

བ་དེའི་ཚེ། རེས་ཀི་རོག་པ་ལ་སྤྱི་ཡི་རེན་ལྟ་བུར་སང་བའི་ཁ་དོག་ཐ་མ་དེ་ནི་མངོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ན། རེས་ཀི་རོག་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤྱི་ལྟ་བུར་སང་བའི་

མི་རག་པ་དེ་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཅིང་རོགས་པ་ཡིན་པས་དེའི་ངོར་རེས་
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དཔག་འཇུག་མི་དགོས་ཀང༌། རིགས་འད་ཕི་མ་མཚམས་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པའི་

སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཁ་དོག་མི་རག་པ་དེ་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་

རོགས་པར་མ་ནུས་ན། དེའི་ཚེ་མི་རག་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཁ་དོག་དེ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་

རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རགས་ལ་བརེན་ནས་རེས་སུ་དཔོག་

པ་ཡིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

འོ་ན་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་ན་མ་རོགས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། ཁ་དོག་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་བར་མ་ཆད་དུ་སྐེ་བའི་སྐབས་ལ་ལར་ཚུར་མཐོང་མངོན་

སུམ་གིས་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་མཐོང་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཤིང་

མི་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གང་ཟག་དེའི་ཤེས་རྒྱུད་སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་

པའི་འཁྲུལ་རྒྱུས་ཟིན་པའི་དབང་གིས་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་སྒོ་ང་གཉིས་

ཀི་ཐ་དད་མི་ངེས་པར་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་བཞིན། དེ་དེ་འདའི་འཁྲུལ་རྒྱུས་ཟིན་པར་

ཐལ། ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་གང་ཟག་དེའི་བོ་ཞན་པ་དང་ཕིའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བར་མ་

ཆད་དང་འད་བ་གཞན་འབྱུང་རྣམས་ནི་དེའི་ཚེ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་

གཉིས་ཡོད་པས་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁ་དོག་གི་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རྣམས་ཐ་དད་

པ་སྟེ་མ་འདེས་པར་མངོན་སུམ་ལ་སང་ཡང་རིགས་འད་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་

སྦར་བའི་དབང་གིས་རོག་པས་སྔ་ཕི་དེ་དག་ཆ་ཐ་དད་པར་མཐོང་བ་མེད་པར་

གཅིག་ཏུ་ཞེན་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་མ་འདེས་པར་མངོན་སུམ་ལ་

སང་ཡང་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་ཐ་དད་ཀི་ལྡོག་པ་མངོན་སུམ་ལ་སང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རོག་

བཏགས་ཀི་སྤྱི་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཟག་དེའི་ཤེས་རྒྱུད་འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་
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དག་གིས་ཟིན་ཀང་གང་ཟག་དེའི་མིག་ཤེས་འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་དག་གིས་བསད་མི་དགོས་

པ་མངོན་སུམ་འཁྲུལ་པར་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་ལ། ཤེས་རྒྱུད་ནི་ཡིད་ཤེས་ཀི་དབང་

དུ་བས་པའོ། འད་བ་གཞན་འབྱུང་དངོས་པོ་རག་པར་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུར་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ལྟར། རང་གི་རིགས་འད་ཕིས་འབྱུང་བ་དང་ནི་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་

མར་མེ་རྒྱུན་འགག་ཁ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་སོགས་ཀི་འཇིག་པ་ནི་མར་མེ་ཐ་མ་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རགས་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པར་བིས་པའི་སྐེ་བོའི་བར་

གིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཀི་སོམས་བཞིའི་ནང་ནས་

འདུ་བེད་སྐད་ཅིག་མར་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཞུང་གཞན་གང་ལས་ཀང་རྒྱས་

པར་གཞུང་འདིར་མགོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པ་ནི། ཟག་བཅས་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དུ་རོགས་པ་ལ་འདི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤིང༌། དེ་

སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་དུ་རོགས་

པ་ན། དེ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་རོགས་པ་དང་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞི་བར་རོགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་

བཞི་ལ་ཚད་མའི་ལམ་ནས་དངས་པའི་ངེས་པ་རྣམ་པར་དག་ལ་འདེན་པའི་གཅེས་

པའི་སྒོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་མ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་དེ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕིར་རེས་དཔོག་

ཡིན། ཞེས་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་ཡང་མ་ངེས་པར་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་

པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་དཔེ་སྟོན་པ་ནི། ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་དང་

ས་བོན་གི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་སྐེས་པར་གྱུར་བས་ས་བོན་མཐོང་བའི་མངོན་

སུམ་གིས་བཟུང་བ་ཡིན་ཀང༌། ས་བོན་གི་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མྱུ་གུ་མེད་
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པས། ས་བོན་དེ་ལས་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བས་ས་བོན་མཐོང་བ་དང་བར་མ་ཆད་

དུ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་འད་བའི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བས་པའི་རྨོངས་པས་ཟིལ་གིས་

ནོན་པར་གྱུར་པའི་དབང་གིས། ས་བོན་གི་མྱུ་གུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་ལ་ངེས་པ་འདེན་

ནུས་ཀི་ཚུལ་གིས་གསལ་པོར་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། རྨོངས་པ་དེ་ཉིད་བཟློག་

པའི་ཆེད་དུ་ནི། ས་བོན་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའི་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་པ་

བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ལྷས་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཟུང་བ་ལྟར་ངེས་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་

མེད་པའི་བོ་གོས་ཆེན་པོས་མཐོང་ཉིད་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་བེད་པས་

རེས་དཔག་པས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་འཆད་དོ། །

འོན་ཀང་འདི་ལྟར། དེའང་དབང་པོ་ལས་སྔར་གྲུབ། ཅེས་དང༌། འཇིག་པ་

མཐོང་བས་ཡོངས་གཅོད་ཉིད། ཅེས་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་མི་རག་པ་ངེས་

པར་བཤད་པ་ནི་རགས་པའི་མི་རག་པ་ཡིན་པས། ཕ་བའི་མི་རག་པ་མངོན་སུམ་

གིས་བཟུང་བའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པར་ནུས་པ་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། ཚུར་མཐོང་ལ་དེ་

འད་མེད་ཀི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་བོ་གོས་ཆེན་པོས་བདེན་

པའི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཉིད་ལས་དེའི་ཕ་བའི་སྐད་ཅིག་མའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མ་འདེས་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདེན་པར་བེད་

པ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ལ་སང་ལ་མ་ངེས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་

ན་ནུས་པ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་རེས་དཔག་ལ་མ་བལྟོས་པར་

མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་ནུས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བོ་གོས་ཆེན་པོས་

ཞེས་སྦར་རོ། །རགས་ལ་བརེན་ནས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་
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རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའི་བེད་པ་མཉམས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས། ཁ་དོག་འད་བ་

གཞན་འབྱུང་ཡོད་པ་བར་མ་ཆད་དུ་གནས་པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ཚེ་ཁ་

དོག་འདི་མི་རག་པའོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་སྐེ་བ་ནི་མངོན་སུམ་དེས་ཁ་དོག་གི་མི་རག་

པ་རོགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་དངས་པ་མ་ཡིན་གི། ཁ་དོག་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་

དེས་སྔར་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པ་དན་པའི་རྐེན་བས་ནས་དན་པ་ཡིན་པས། 

མི་རག་པར་ངེས་པ་སྔར་གི་རེས་དཔག་གི་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་ལག་རེས་ཡིན་

ནོ། །དེའང་དེའི་ཚེ་ཕིའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་གཉིས་ཡོད་ཀང་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་རེས་དཔག་གི་

བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་སྟོབས་ཀིས་མ་ཚང་བས་དེའི་ཚེའང་མི་རག་པར་ངེས་པའི་བོ་

སྐེ་བ་ཡིན་ལ། ཡིད་དཔོད་གོམས་པ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་བོ་སྐེ་བ་ཡོད་མོད་

ཀི། དེ་ནི་ངེས་པ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་གི་ངེས་ཤེས་དངོས་མ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ལས་

ནི་ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཉིས་པོ་འདི་ལ་ལྷས་ཤླཽ་ཀ་དང་པོའི་འགོད། དེའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ལས་མཚམས་སྦར་གཞན་མེད་ལ། ཤླཽ་ཀ་ཕི་མའང་འད་བ་གཞན་འབྱུང་སོགས་ཀི་

འཁྲུལ་རྒྱུ་མེད་ཅིང་གོམས་པ་གསལ་བ་སོགས་ཀི་མཐུན་རྐེན་ཡོད་པའི་ཚེ་མངོན་

སུམ་གིས་ཀང་རང་གིས་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པར་ངེས་པའི་བོ་བསྐེད་པ་ལ་བཤད་

པས། དེ་ལྟར་ན་འདི་གཉིས་སྔར་བཤད་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུར་བ་དགོས་སོ། །འོན་

ཀང་རྒྱན་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པས་གཉིས་ཀ་རོག་པ་ལ་སྦར་ནས་འཆད་པ་རྣམས་

ཀི་གུང་བསྒིགས་ནས། དེ་དག་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཚུལ་གིས་འདི་ལྟར་བཤད་

ན་ལེགས་སོ། །སྔར་དངོས་ལས་མི་རག་གཞན་དུ་མེད་པར་སྨྲས་པ་དང༌། རོག་པས་

བསྐེད་ཆོས་བརོད་བ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་ལ། ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་དང་དེའི་བས་མི་
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རག་སོགས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ལ་ཐ་དད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

ལྟར་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་བ་ལ། མངོན་སུམ་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དེ་དང་ཡུལ་

གཅིག་ལ་དམིགས་པའི་རོག་པ་ལ་དེ་དག་ཐ་དད་དུ་སང་བ་དང་སྒ་ཐ་དད་སྦོར་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད། དེ་གཉིས་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྒ་མ་ཡིན་དང་མ་བས་རག་པ་

སོགས་རིགས་མཐུན་མི་མཐུན་གི་ལོག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ལྡོག་པ་ཡི། ལྡོག་

པའི་ཆོས་སོ་སོར་རོག་པ་ལ་སང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་ཅན་གི་སྒོ་ནས། དངོས་པོ་

ལ་རས་ཀི་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའི་སྒ་དང་དེའི་བས་མི་རག་སོགས་ཀི་དོན་དེ་ལ་ནི། སྐྲ་

དག་དེའི་བས་མི་རགས་སོགས་ངེས་པའི་བོ་དང༌། བོ་དེས་ཇི་ལྟར་བརའ་བརགས་

པའི་སྒ་ནི། བུམ་སམ་སོགས་རས་ཐ་དད་ལ་བརེན་པ་ཅན་གི་སྒ་བོ་བཞིན་དུ་དུ་

མ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །འདིས་ནི་སྒ་རང་མཚན་ལྟ་བུ་གཅིག་ཉིད་རང་རྒྱུ་ལས་

བས་མི་རག་གི་རས་སུ་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་པར་སྐེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒ་

མ་ཡིན་དང་མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལྟར་གནས་པའི་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་བས་

བག་ཆགས་བཞག་པས་བསྐེད་པའི་སྒོ་ནས། མངོན་སུམ་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་

རོག་པ་ལ་སྒ་མ་ཡིན་དང་མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པར་སང་ཞིང༌། དེ་ལྟར་

རོག་པ་ལ་ལོག་ས་སོ་སོ་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་པ་སོ་སོར་སང་བའི་སང་བ་སྒ་དོན་དུ་

བས་ནས་སྒ་ཐ་དད་འཇུག་པར་བསྟན་ནས་ཕོགས་སྔ་མ་དེ་ལ་ལན་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གིས་སྒ་རང་མཚན་ལྟ་བུ་གཅིག་མཐོང་བ་ན་དེའི་རས་ཀི་

ཆ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་བཞིན་དུ། རོག་པས་ཀང་སྒའི་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ངེས་པ་
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ན་དེའི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་སམ་ཞེ་ན། རོག་པ་རྣམས་བག་ཆགས་ཀིས་

བསད་པའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་མེད་ན་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་དེ་ཡིས་

ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རང་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སང་ཡུལ་

དུ་བེད་པའི་རང་འཛིན་རོག་བོ་བསྐེད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་ན་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་

པའི་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་བས། སྒ་ལྟ་བུ་གཅིག་ངེས་པ་ན་དེའི་ལྡོག་པའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ངེས་དགོས་ཀང༌། རོག་པ་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པའི་སྒོ་

ནས་སང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པར་སྐེ་བའི་ཕིར། དངོས་པོ་གཅིག་ངེས་པ་ན་

དེའི་ལྡོག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངེས་མི་དགོས་སོ་ཞེས་བཤད་ན། འདི་ལྟར་རགས་མེད་

བིས་པར་གི། ཞེས་སོགས་དང་དོན་ཟློས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ལེགས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡང་ན་ཞེས་སོགས་ཀི་མཚམས་སྦར་དུ་ལྷས། རང་གི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་ཞིག་ནས་

མེད་པ་མི་རག་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། ཉི་

མ་སྦས་པས། བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་སྨྲས་པ། ཡང་ན་འདི་ནི་མི་དམིགས་པའི་རགས་

ལས་འཇིག་པ་གྲུབ་ན་ནི། ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་པ་དག་གི་ལུགས་ཀིས། 

ཤླཽ་ཀ་འདི་རང་སེ་གཞན་ཞིག་འཇིག་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་ལུགས་བརོད་པར་

བེད་དོ། །འོན་ཀང་གོང་འོག་གཞན་གང་དུའང་བེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་འདི་ལྟར་

རོ་ཞེས་པའི་འདོད་པ་མི་འད་བ་བརོད་པ་དང༌། མུ་སྟེགས་ལ་རང་ལུགས་ཀི་ལན་

འདེབས་ལུགས་འདི་ལྟར་བེད་ཅིང༌། བེ་བྲག་སྨྲ་བ་འདི་ལྟར་བེད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་

ལན་ཅིག་ཀང་མ་བྱུང་བ་ལ་འདི་ཁོ་ནའི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་

ཞིག་གཟིགས་ཞེས་བསམ་པར་བ་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །དེའང་སྔར་ཁ་དོག་མི་རག་
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པར་རོགས་པ་རགས་ལ་བརེན་ན་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་གིས་དངས་ན་དཔད་

ཤེས་ཡིན་པས་ཚད་མ་གསུམ་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ་ཁ་དོག་རྒྱུན་

འགག་ཁ་མ་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་ནས་མེད་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཁ་དོག་དེའི་མི་རག་པ་

ཡིན་གི། ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཁ་དོག་གི་རས་མ་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་ཅིང༌། བས་སོགས་ཀི་རགས་ལས་རོགས་པའང་མ་ཡིན་པས། དེ་རོགས་

པའི་ཚད་མ་གསུམ་པའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རང་སེ་ཞིག་འཇིག་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་

དག་དང་འད་བར་ཁས་བངས་པར་སོང་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་ཚད་མ་གསུམ་པ་འདོད་མི་

དགོས་ཏེ། མི་རག་པ་ཁ་དོག་གི་རས་ཡིན་པ་ལས་ཡང་ན། ཁ་དོག་ཞིག་ནས་མེད་

པ་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་འདིར་ནི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལས་ཁ་

དོག་གི་འཇིག་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུགས་དེ་ལ་སྔར་བྱུང་དངོས་པོ་

ཕིས་མེད་པར་གྱུར་པ་དངོས་པོ་དེ་མི་རག་ཅེས་པའི་དོན་དུ་ནི་བརོད་པ་ཡིན་ལ། ཁ་

དོག་ཐ་མ་དེ་ལྟ་བུ་སྔར་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པ་དུས་གཉིས་པར་མ་དམིགས་

པས་དེ་དུས་གཉིས་པར་མེད་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞིག་འཇིག་དོན་གཅིག་

པ་རང་ལུགས་ལ་མི་འདོད་པར་མ་ཟད། ཁ་དོག་རྒྱུན་འགག་ཁ་མ་དུས་གཉིས་པར་

ཞིག་པའང་རེས་དཔག་གིས་འགྲུབ་པར་རང་ལུགས་ལ་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེའི་

འཇིག་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཚུལ་གོང་དུ་བརོད་པ་དག་དང་ཤིན་ཏུ་འགལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཁ་དོག་གི་རས་ཡིན་པའི་རང་ལུགས་ལ་

ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཚད་མ་གང་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཞིག་འཇིག་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་

བངས་ཀང་ཚད་མ་གསུམ་པ་ཡོད་མི་དགོས་པའི་ཚུལ་བཤད་པའི་ཞར་ལ། རིགས་
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པ་ཅན་པའི་མི་རག་པའི་འདོད་ཚུལ་འགོག་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་གང་གི་ལུགས་

ལ། མི་རག་པ་ཁ་དོག་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་པ་དང༌། ཁ་དོག་ཞིག་པའི་དངོས་མེད་

གང་ལའང་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཞེས་པའི་དྲུག་སྒ་སྦོར་བ་མི་འཐད་དེ། “བརའ1་སྤོད་

པའི་གཞུང་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་ནི་དྲུག་པའོ་ཞེས་པས། ལྷ་སྦིན་དང་རིལ་པ་ལྟ་བུ་རས་

ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་དྲུག་སྒ་སྦོར་བས་སོ། །དེས་ན་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཁ་དོག་ལས་

རས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེའང་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀང་མི་རག་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བས་ཡོད་པ་ཙམ་མི་རག་པ་མིན་ཀང༌། མཐའ་གཉིས་ཀིས་ཆད་པའི་དབུས་ན་

ཡོད་པ་ཞེས་པར་ཡོད་པ་ཁད་པར་བ་དང༌། ཡོད་པ་དེ་ལ་འཕོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་

པ་དེ་ཉིད་བརོད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་སྒ་ནི་མི་རག་པ་བརོད་པ་ཉིད་ཀི་སྒ་ཡིན་པར་

སྨྲའོ། །ལྷའི་འགེལ་པར། ཆོད་ཡོད་དང༌། ཞེས་འམ་སྒ་མེད་པ་ལེགས་སོ། །

དེའི་ལུགས་ལ་མཐའ་དེ་དག་གང་ལ་བརོད་ཅེས་དིས་པས། གལ་ཏེ་སྔ་ན་མེད་

པ་དང་ཕིས་མེད་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མཐའ་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་དེའི་མི་རག་པ་ཅིས་

མ་ཡིན་ཞེས་དིས་པས། སྔར་མེད་ཕིས་མེད་དེ་གཉིས་དངོས་མེད་ཡིན་པས་དངོས་

པོའི་མི་རག་པ་ཞེས་པའི་དྲུག་པ་དང༌། ལ་སོགས་པས་དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པ་གནས་

ཞེས་པའི་གནས་བཞིའི་བདུན་པ་སོགས་སྦོར་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་མཐའ་

གཉིས་པོ་དེ་ལ་དངོས་པོའི་སྔ་ན་མེད་པ་དང་དངོས་པོའི་ཕིས་མེད་པའི་དྲུག་སྒ་དེ་ཇི་

ལྟར་རུང་སྟེ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། ཡོད་པ་ཉིད་

དང་འཕོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། མཐའ་གཉིས་པོ་དེ་ཡིས་ཁད་པར་དུ་བས་པར་

འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། རགས་གསལ་ཁས་སོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབྲས་

1 མ་ཕི། ༦༨ན༢ན།    བརའ   ཞོལ། ༨༥བ༢ན།    བར 
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གཉིས་པོ་མཐའ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཁད་པར་དུ་བེད་ཆོས་རྒྱུ་འབྲས་ཀང་མེད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར་ཏེ། སྔར་མེད་དང་དངོས་པོའི་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཁས་བངས་

ཏེ། རིགས་པ་ཅན་པ་དེ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་སྔར་གསར་སྐེ་འདོད་པ་མིན་པས་སོ། 

དེས་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་པོ་དེ་ཡིས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་

ཅན་མི་རག་པར་བརོད་པ་དེའང་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁད་པར་བེད་ཆོས་དེ་གཉིས་

མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། སྔར་མེད་གསར་སྐེའི་འབྲས་བུ་ཁས་མི་ལེན་གི། མྱུ་གུ་སྔར་

ནས་གྲུབ་ཟིན་པར་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་རང་རྒྱུ་ས་བོན་དང་འཕོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་བེད་པ་

པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་རྒྱུ་ཞེས་གག་གོ ལྷའི་འགེལ་པར་ཡོད་ཉིད་རང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་

པ་བེད་པའི་ཕིར་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྐང་པ་དང་པོ་ལ་རང་སྒ་གཅིག་

ལས་མེད་པ་ལེགས་སོ། །འོ་ན་དེ་གཉིས་ཀི་འཕོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་འདི་རང་བེད་པ་

པོའི་འབྲས་བུ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་ནས་ཡོད་པའི་མྱུ་གུ་ཉིད་ས་

བོན་དེ་དང་འབྲེལ་པའི་འཕོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་དེའང་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའོ། །ས་

བོན་དང་མྱུ་གུ་ལ་འཕོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་གང་ཟག་གི་སྔར་མེད་པ་དེ་བེད་པ་པོས་

བེད་ན་ཁོད་རང་གི་ཁས་བངས་དང་འགལ་ཏེ་འདི་ལྟར། ས་མྱུག་གི་དངོས་པོ་འཕོད་

འདུའི་འབྲེལ་པ་སྔར་མེད་པ་བེད་པ་པོ་ལ་བརེན་ནས་ཕིས་ལྡན་པ་ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་

རུང་བ་མིན་ཏེ། ཁོད་འབྲེལ་པ་གསར་བྱུང་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་

ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་རིལ་འདི་རག་པར་འགྱུར་བས། བདག་ལྟ་བུའི་དངོས་

པོ་འགའ་ཞིག་རག་ལ་མཐའ་གཉིས་ཀིས་ཆོད་པའི་ཡོད་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་

དངོས་པོ་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་རྣམ་དབེ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ལྡན་ཞེས་པ་དང་རིལ་
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འདི་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་ཐོན་པ་དགོས་སོ། །

དེས་ན་རིགས་པ་ཅན་གིས་མི་རག་པ་རས་གཞན་དང་ལྡན་པས་སྒའི་མི་རག་

པ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ་བོ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཁེགས་ཤིང་སྒ་དང་དེའི་མི་རག་པ་

སོགས་རས་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། རང་ལ་སང་བ་དོན་དུ་མེད་ཀང་

དོན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་སྟེ་བཏགས་པའི་སྒོ་ནས་སང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་སང་བའི་སྒོ་

ནས་བརོད་བ་སྒ་དང་མི་རག་པ་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སང་བ་ཅན་གི་བོ་སྐེ་བ་ནི་དེ་གཉིས་

ལོག་ས་ཐ་དད་པར་གནས་པའི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཟད་

དངོས་པོ་ལ་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་དུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་གི་སྒ་བས་མི་རག་པ་

སོགས་ལ་སྒ་ཐ་དད་སྦོར་བ་ལའང་དེ་དག་ལོག་ས་སོ་སོ་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་པ་ཐ་

དད་པའི་རེན་ཅན་ཡིན་ནོ། ཞེས་པ་སྟེ། ལྷ་དབང་བོ་ལྟར་ན། དྲུག་སྒ་སྦར་བ་ཆོས་

ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟོས་མི་དགོས་པ་དེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དང་

སྔ་ན་མེད་པ་སོགས་རས་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་དུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་དག་ལ་

དངོས་པོའི་སྔ་ན་མེད་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་དྲུག་སྒ་སྦོར་བ་ལའང༌། བརོད་བ་རས་ཐ་

དད་”པ1་དག་ལ་དྲུག་སྒ་སྦོར་བ་དང་ངང་ཚུལ་མཚུངས་པ་ཅན་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལྡོག་

པ་ཐ་དད་པའི་ཆོས་ཆོས་ཅན་ཉིད་རེན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་ཅིང༌། བརོད་

བ་ཐ་དད་ཚུལ་ཅན་ནི། ཞེས་འདོན་ནོ། །

ད་ནི་མདོར་ཡང་ཡང་ངོ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་རྩ་འགེལ་གི་དོན་བཤད་ནས་

ཁད་པར་མཐོང་བ་ཚད་མ་གསུམ་པ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་དེའི་ལན་འཆད་པ་ལ། སྔར་

ཁང་ནང་དུ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ཙནྡན་གི་མེའི་ཁད་པར་རང་མཚན་དེ་ཉིད་

1 ་མ་ཕི། ༦༩ན༣ན།    བ   ཞོལ། ༨༦བ༦ན།    པ 
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ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་ཁང་ནང་དེར་དུ་བ་འཕྱུར་བ་མཐོང་བའི་དུས་ཀི་ངོ་ཤེས་ཀི་ཚད་

མས་བཟུང་བའི་སྒོ་ནས་དེ་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་པའི་

ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་མངོན་གསུམ་གིས་མཐོང་བའི་དུས་ཀི་ཁང་ནང་གི་ཙནྡན་

གི་མེ་དང༌། ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་དུ་བ་མཐོང་བའི་དུས་ཀི་ཁང་ནང་གི་མེ་གཉིས་སྐད་

ཅིག་སྔ་ཕི་སོ་སོར་ཐ་དད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདིས། གཅིག་ལའང༌། དུ་མ་ཉིད་ནི་

འཇུག་ཕིར་ཏེ། །དཔེར་ན་ཁད་པར་མཐོང་བ་བཞིན། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་འགོག་པ་ཡིན་

ནོ། །ཁད་པར་མཐོང་ལ་རགས་དང་ནི། །འབྲེལ་པ་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་ནི་

ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ནོ། ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མ་ཞེས་པ་

གང་ལ་ཟེར་བརགས་ནས་འགོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མ་ཞེས་

པ་དེ་སྔར་ཁང་ནང་དེར་ཙནྡན་གི་མེ་མཐོང་ཞིང་ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་དུ་བ་མཐོང་བ་

ན། སྔར་ཁང་ནང་ན་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ད་ལྟའང་ཁང་ནང་འདི་

ན་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་ལ་འདོད་དམ། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ན་སྔར་གི་ཙནྡན་གི་

མེ་དེ་ཉིད་ད་ལྟའང་ཁང་ནང་འདི་ན་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ལ་འདོད་དམ། ཕི་རོལ་

ནས་དུ་བ་མཐོང་བས་རྐེན་བས་ཏེ། སྔར་ཁང་ནང་འདི་ན་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་

དུ་འཛིན་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། བོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཙནྡན་གི་མེའི་ཁད་པར་

སྔར་ཁང་ནང་དུ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་དུས་ཀི་ཙནྡན་གི་མེ་དེ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་

ཅན་ཉིད་ཀང་མིན་པར་ཐལ། སྔར་ཁང་ནང་དེར་ཙནྡན་གི་མེ་མཐོང་བ་དང་མཚུངས་

པར། ད་ལྟའང་ཁང་ནང་དེར་ཙནྡན་གི་མེ་ཙམ་དེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་བོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྔར་ཁང་ནང་དེར་ཙནྡན་གི་མེ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་
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ད་ལྟའང་ཁང་ནང་འདིར་སྔར་གི་ཙནྡན་གི་མེ་དེ་ཡོད་པའི་དཔེར་བས་ནས་འཛིན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སྔར་མཐོང་བའི་དུས་ཀི་ཙནྡན་གི་མེ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཙནྡན་གི་མེ་

སྤྱི་ཙམ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་མིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་དེས་ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་དུ་བ་

མཐོང་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཁང་ནང་དེར་སྔར་མཐོང་བའི་ཙནྡན་གི་མེ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་

པར་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་ཁང་ནང་དེར་ད་ལྟའང་སྔར་གི་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་པར་

གང་ཟག་དེས་ངེས་པར་བེད་པའི་ཕིར་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁང་ནང་དེར་

སྔར་ཡོད་པའི་ཙནྡན་གི་མེ་དེ་ལ་གང་ཟག་དེས་ངེས་པའི་ཐབས་སུ་སྔར་གི་མངོན་

སུམ་ལས་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྔར་གྲུབ་ཀང་ཕིར་བརེད་པའི་ཕིར་སྐོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཕིར་

ན་དེའི་དཔེར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ངོར་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་

དག་ལ་ཊིཀ་བེད་སྔ་མ་དག་ཁད་པར་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པའི་ཁད་པར་ནི་རང་མཚན་

དང༌། སྤྱི་འཛིན་ཞེས་པ་སྤྱི་མཚན་འཛིན་པའི་རེས་དཔག་ལ་འཆད་པ་མང་བ་ལྟར་ན་

སྔ་མ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་བཀག་པ་དང༌། ཕི་མ་སྤྱི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་མི་བེད་པའི་དོགས་སོང་བཀོད་པར་བ་དགོས་ཀང་ཧ་ཅང་འགིག་པར་མ་མཐོང་

ངོ༌། །གལ་ཏེ་བརག་པ་གཉིས་པ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མཐོང་བའི་ཙནྡན་

གི་མེ་ལ་ཕིས་དུ་བ་མཐོང་བའི་དུས་ཀི་ཙནྡན་གི་མེ་དེའི་དངོས་པོར་ནི་སྔར་མ་གྲུབ་

པ་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་འཇལ་བ་ཡིན་པས། ཚད་མ་གཞན་གིས་

ཅི་ཞིག་བ་ཞེས་པའི་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་ན། འོ་ན་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཚད་མར་

ཁོད་ཀིས་སྨྲས་པའི་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཞེན་ངོར་གྲུབ་པའི་དོན་དེ་ཚད་མས་
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གྲུབ་པ་ཅན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་གི་ཁང་ནང་གི་ཙནྡན་གི་མེ་ལས་དངོས་པོ་

གཞན་ལ་མེ་དེ་ཉིད་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་པོ་

གཞན་ཡིན་པ་མ་གྲུབ་སྟེ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྔར་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་བ་དང་ཕིས་ཅིག་ཤོས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁང་ནང་གི་མེ་སྔ་ཕི་གཉིས་གཅིག་

གྲུབ་པའི་དུས་ན་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

བརག་པ་གསུམ་པ་ལྟར་ཏེ། ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་དུ་བ་མཐོང་བས་རྐེན་བས་ནས་སྔར་

ཁང་ནང་འདི་ན་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་དོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ལ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་འདའི་

བོ་ནི་མཁས་པས་དན་པ་དཔད་ཤེས་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། ཕི་རོལ་ནས་དུ་བ་མཐོང་

བས་གཞན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་སྔར་མཐོང་བའི་མེ་དང་ཕིས་ཀི་བོ་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་དུ་མཚམས་ནི་སྦོར་བའི་རྐེན་བས་ནས་སྔར་ཁང་ནང་འདི་ན་ཙནྡན་གི་མེ་ཡོད་

དོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཊིཀ་བེད་གཞན་དག་ཕིས་ཀི་མེ་དང་གཞན་

སྔར་གི་མེ་གཉིས། གཅིག་ཏུ་མཚམས་ནི་སྦོར་བ་ཡིས། །ཞེན་པ་མཁས་པས་དན་

པར་ཤེས། ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ལོག་ཤེས་སུ་སྨྲས་མ་ཐག་དཔད་ཤེས་སུ་སྨྲ་བ་ངོ་མཚར་

ཆེའོ། །གལ་ཏེ་དེ་དུ་བའི་རགས་ལ་བལྟོས་པའི་ཕིར་ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟིན་དན་

པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། རོགས་པ་ལ་བལྟོས་པས་དན་པ་མིན་པར་བསྒྲུབ་པ་འཐད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རེས་དཔག་

རིགས་རྒྱུན་ཕི་མ་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་གངས་ལ་ལོག་

པར་རོག་པ་བསལ་ནས། ད་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལོག་པར་རོག་པ་

སེལ་བར་འཆད་དོ། །དེའང་ངོ་བོ་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་ཚུལ་ནི་གཙོ་བོར་མཚན་
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ཉིད་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་ལོག་རོག་སེལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལའང་དབང་པོ་ལ་བརེན་

ནས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་མངོན་དུ་བེད་པའི་རྣམ་པར་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་འདི་

རྣམས་ལྟ་བུ་མཚན་གཞི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་པ་འདི་དག་ལ་ནི་མཚན་

ཉིད་དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་རོག་བྲལ་ཞུགས་པར་བསྒྲུབས་པས་ཆོག་གི་མཚན་གཞི་

སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་མི་དགོས་ལ། ཡིད་མངོན་དང་རང་རིག་དང་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་

རྣམས་ནི་མཚན་གཞི་དེ་དག་སྔར་མ་གྲུབ་པའི་ངོར་སྔོན་དུ་མཚན་གཞི་བསྒྲུབས་

ནས། གདོད་དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་རོག་བྲལ་ཞུགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་རོག་སེལ་པ་འཆད་པའི་ཐོག་

མ་འདིར། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་འཐད་ལྡན་དུ་སྤྱི་དོན་གིས་མཐའ་དཔད་པ་

རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་སྤྱི་དོན་དེ་ཉིད་ལ་དོན་ཚན་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་དེ། མཚན་

གཞི་རེས་བརོད་དང་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་སྒའི་ཁད་པར་དང༌། མཚན་ཉིད་ཀིས་

རིགས་མི་མཐུན་དང་ལོག་རོག་སེལ་ཚུལ་གི་དགོས་པའི་ཁད་པར་དང༌། མཚན་

ཉིད་འདི་མདོ་སེམས་གཉི་གའི་ཐུན་མོང་བའམ་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་གང་

ཡིན་དཔད་པ་དང༌། མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་ན་དབང་ཤེས་རྣམས་ཡུལ་

གི་རང་བཞིན་ལ་འཁྲུལ་བས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་དོགས་པ་བཅད་

པའོ། །འདི་དག་འཆད་པའི་འགེལ་ཚིག་གི་དོན་རོགས་པ་དང་ཚིག་གི་འབྲུ་གཉེར་

བའི་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་ཡོད་མོད་ཀང༌། དིང་སང་གི་ཉན་པ་པོ་དག་གི་

བོ་ལ་བལྟོས་པ་ན། རིང་བུ་ཆུང་དུ་དག་ཏུ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ཕབ་པ་ལྟར་འགྱུར་དུ་

དོགས་ཤིང་གླེགས་བམ་ཆེ་བས་འཇིགས་ཏེ་རྒྱས་པར་མ་བྲིས་ཀི། དོན་གི་འགག་
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བསྡུས་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནི། འཐད་ལྡན་དུ། མངོན་སུམ་ཞེས་བ་བ་ནི་མཚན་གཞི་རེས་

སུ་བརོད་པ་སྟེ། མངོན་སུམ་གིས་བརོད་པར་བ་བ་མངོན་སུམ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་

པ་རབ་ཏུ་གགས་པ་དེ་ནི་རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའོ། ཞེས་སོགས་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་དག་གི་དོན། རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་ལ་མཚན་མཚོན་དུ་བས་པའི་

མཚོན་བ་རེས་བརོད་དང་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་པར་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ལུགས་སུ་བས་

ནས། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དཔོན་སོབ་གིས། ཆོས་མཆོག་རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་མི་

འཐད་པ་དང༌། ཞི་བ་བཟང་པོ་སོགས་ཀི་ལུགས་བཀག་པ་མི་འཐད་པ་སོགས་ཀི་

དགག་བ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང༌། ཆོས་མཆོག་གི་ལུགས་འཐད་པར་འདོད་པའི་

སྔ་མ་དག་ཀང་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚུལ་དེ་ཁས་ལེན་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་མ་གོ་བའི་དགག་སྒྲུབ་འབའ་

ཞིག་བས་པར་ཟད་དོ། །དེའང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནི་མངོན་སུམ་དང་རོག་བྲལ་

མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་སྐབས་འདིར་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་ཏུ་བཞེད་ཀི། དོན་མངོན་

དུ་བེད་པའི་རྣམ་པས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་གི་འཇོག་བེད་དུ་བཞེད་པ་

མིན་ཏེ། དེ་ལ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དབང་ཤེས་

འཁྲུལ་པ་དག་སྐབས་འདིར་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱས་པར་ཆོས་མཆོག་རང་

ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་དག་ཀང་ཡིད་ལམ་བཞག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་མངོན་སུམ་གི་སྒའི་དོན། དོན་མངོན་དུ་བེད་པས་ན་མངོན་སུམ་ཞེས་

པ་ཙམ་དང༌། དེའི་མཚན་གཞི་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སོགས་སྤྱོད་པ་པ་ལ་
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སོགས་པས་ཀང་གྲུབ་ཟིན་ཡང༌། དེ་དག་ལ་མཚན་ཉིད་རོག་བྲལ་མ་གྲུབ་པར་རོག་

བཅས་སུ་ལོག་པར་རོག་པས། དེའི་ཕིར་ཁོ་རང་ལ་གྲུབ་ཟིན་པ་དོན་མངོན་དུ་བེད་

པའི་ཤེས་པའམ་མཚན་གཞི་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཟིན་

རེས་སུ་བརོད་ནས། དེའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཉིད་རོག་བྲལ་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་

དུ་བརོད་པ་ལ། མཚོན་བའམ་མཚན་གཞི་རེས་བརོད་ཀི་སྒ་དང་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་

པའི་སྒ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་པར། འཐད་ལྡན་ལས་གང་གི་ཕིར་མངོན་དུ་བེད་པའི་

ཤེས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ། ལོག་པར་རོག་པས་མ་ཤེས་པའི་རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་མངོན་དུ་བེད་

པ་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་གི་སྒས་རེས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་ལ། མི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་

ནི་ཤེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བསལ་བར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་

རོ། །འཐད་ལྡན་དུ་སྐབས་འདིར་ཞི་བ་བཟང་པོའི་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི། ཞི་བ་བཟང་

པོས་རྣམ་ངེས་ཀི་གཞུང་མངོན་སུམ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ། ཞེས་པ་འདིས་མིང་

འདིའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེས་པ་དང་དོན་འདིའི་མིང་གང་ཡིན་ཞེས་པ་ལ། མངོན་སུམ་

གི་མིང་དོན་འབྲེལ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་འདོད་པ་འགོག་པ་སྟེ། དེའང་ཚུལ་དེ་

སྐབས་སུ་མ་བབ་སྟེ། སྤྱིར་ཚད་མའི་གངས་སོགས་དང༌། ཁད་པར་མངོན་སུམ་རོག་

པ་དང་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པར་ལོག་པར་རོག་པ་སེལ་བའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

ཡོད་དེ། མིང་དང་མིང་ཅན་འབྲེལ་པར་བེད་པ་ལ་ད་དུང་མིང་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

དང༌། མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་རོག་བསལ་དགོས་པ་མ་བསལ་བར་མིང་དང་མིང་ཅན་

འབྲེལ་བར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པ་གནོད་
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བེད་དངོས་གཞི་ཡིན་ལ། དེའི་འཕོས་དོན་ལྷག་མ་དག་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་

བྲིས་སོ། །

དོན་ཚན་གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་ཉེ་བར་བཟུང་བའི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནི། འཐད་

ལྡན་ལས། འདིར་ཡང་མཚན་ཉིད་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་

ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་གསུངས་

པའི་དོན་བསྡུས་ན་འདི་ཡིན་ཏེ། སྤྱིར་མཚན་ཉིད་ལ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་དང་

ལོག་རོག་སེལ་བ་གཉིས་ལས། འདིར་མཚན་ཉིད་ལ་རོག་བྲལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གཉི་

ག་སོས་པ་རིགས་མི་མཐུན་བཅད་པའི་དོན་མ་ཡིན་གི་ལོག་རོག་བསལ་བའི་དོན་

དུ་ཡིན་ནོ། །རིགས་མི་མཐུན་གི་དབང་དུ་བས་ན། གཞི་དེ་ལ་ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་

ཉིད་གསར་དུ་མི་”སླུ1་བ་ཞུགས་པར་བསྒྲུབས་པས་ཡང་དག་ཤེས་པར་གྲུབ་ཟིན་

པ་ཉིད་ཀིས་རིགས་མི་མཐུན་ཚད་མིན་བསལ་ཟིན་ལ། ཡང་དག་ཤེས་པ་གཞིར་

བས་ལ་རོག་བྲལ་སོས་པའི་བསལ་བ་རེས་དཔག་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། མ་འཁྲུལ་བ་སོས་

པའི་བསལ་བའང་རེས་དཔག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་ཤེས་པ་གཞིར་བས་ལ་རོག་

པ་ཡིན་པའང་རེས་དཔག་ལས་མེད་ལ། འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའང་རེས་དཔག་ལས་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཡང་དག་ཤེས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་གཞིར་བས་ལ་རིགས་མི་

མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་དེ་གཉིས་གང་རུང་རེ་རེས་ཆོག་ཀང༌། ལོག་རོག་

སེལ་བའི་ཆེད་དུ་གཉིས་སོས་ཏེ། དབང་པོ་མིག་སེར་གིས་ཉམས་པར་བས་པའི་

ཤེས་པ་ལྟ་བུ་འཁྲུལ་པ་ཁ་ཅིག་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་དང༌། སྤྱིར་ཡང་དག་ཤེས་

པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་སོགས་ཀང་རོག་པར་འདོད་པ་དགག་

1 མ་ཕི། ༧༡བ༦ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༠བ༡ན།    བསླུ 
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པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

དེ་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་

ཡིན་པ་གཉིས་ལས། ཚད་མིན་ནི་གསར་དུ་མི་”སླུ1་བར་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་བསལ་

ཟིན་ལ། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཁོ་ནར་ངེས་ཤིང༌། དེ་རོག་

བྲལ་སོས་པས་བསལ་ཟིན་ཀང༌། མ་འཁྲུལ་པ་སོས་པ་ལོག་རོག་གཞན་བསལ་

བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཁོ་ནར་ངེས་

ཤིང༌། དེ་མ་འཁྲུལ་བ་སོས་པས་བསལ་ཟིན་ཀང༌། རོག་བྲལ་སོས་པའང་ལོག་རོག་

གཞན་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་གཉི་ག་སོས་པ་ནི་ལོག་རོག་སེལ་བའི་དགོས་

པ་ལ་བལྟོས་པའོ། །དེ་ཕིར་ཁ་ཅིག་མིག་སེར་གིས་དབང་པོ་ཉམས་པར་བས་པའི་

ཤེས་པ་རོག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་འཇོག་པ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་དེའང་དོན་ཙམ་ལ་མི་”སླུ2་བ་དང་རོག་མེད་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་དུ་འཇོག་

པའི་ལོག་རོག་དེ་དག་མ་འཁྲུལ་བ་སོས་པས་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་ཚན་གསུམ་

པ་མཚན་ཉིད་འདི་མདོ་སེམས་གང་གི་དབང་དུ་བས་པའི་དོགས་པ་གཅོད་པ་ནི། 

འཐད་ལྡན་ལས། གཞན་དག་མདོ་སེ་པ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབོར་སྤྱོད་པའི་གཞུང་བསྡུ་

བའི་དོན་དུ་མི་”སླུ3་བར་བེད་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ཤེས་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཁ་ཅིག་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་

འདི་མདོ་སེམས་གཉི་གའི་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་མ་འཁྲུལ་

1 མ་ཕི། ༧༢ན༣ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༠བ༡ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༧༢ན༥ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༡ན༢ན།    བསླུ 

3 མ་ཕི། ༧༢ན༧ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༡ན༣ན།    བསླུ 
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བའི་དོན་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་གི། མི་”སླུ1་བ་ཙམ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ཐ་

སྙད་མཛད་པའོ། ཞེས་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་དུལ་བའི་ལྷའང་དེ་

ལྟར་འདོད་དོ། །

དེ་དགག་པ་ལ། མི་འཁྲུལ་བའི་སྒའི་དོན་གཟུང་ཡུལ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། མི་”སླུ2་བ་ལ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་གི་ཕིར་སོབ་

དཔོན་གིས་མ་འཁྲུལ་བའི་སྒའི་དོན་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་པར་ནི་མི་བཞེད་དེ། 

འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་དང་དེར་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདིའི་མ་འཁྲུལ་བའི་ལྡོག་ཟླའི་འཁྲུལ་པ་ནི་སང་བ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་གསུངས་པས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའོ། །ཡང་འཐད་ལྡན་ལས། དངོས་པོ་མི་སང་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་རོག་པ་ནི་མངོན་

སུམ་ལྟར་སང་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནའང་མངོན་སུམ་ནི་དངོས་པོ་སང་བ་དོན་

བེད་པའི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་

ཡང་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དེ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་འཛིན་པའི་ཕིར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བ་

ན། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་དེ་ལས་བཟློག་པར་མི་བཞེད་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་འཁྲུལ་པ་

ཉིད་དུ་བརོད་པས་ཅི་ཞིག་བ། བཟློག་པར་བཞེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ནི་བཟུང་བ་ལ་

ཕིན་ཅི་ལོག་པས་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་བཟློག་པས་མངོན་སུམ་མ་འཁྲུལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་མངོན་སུམ་བཟུང་བ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་པས་མ་འཁྲུལ་ལོ་ཞེས་བ་བར་

གྲུབ་བོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། རོག་པ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་མི་

1 མ་ཕི། ༧༢བ༡ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༡ན༥ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༧༢བ༢ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༡ན༥ན།    བསླུ 
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སང་བ་སྟེ་སང་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་ནའང༌། 

མངོན་སུམ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་མཐུན་པར་སང་བ། གཟུང་ཡུལ་

དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པར་བརོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རེས་དཔག་

དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་པས་འཁྲུལ་བར་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ན། མངོན་སུམ་དེ་

ལས་བཟློག་པར་མི་བཞེད་ན་རེས་དཔག་འབའ་ཞིག་འཁྲུལ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཡང་ཡང་

གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ལ། མངོན་སུམ་དེ་ལས་བཟློག་པར་བརོད་ན་རེས་

དཔག་ནི་གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་གི་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་ལ། རེས་

དཔག་གི་འཁྲུལ་ཚུལ་དེ་ལས་བཟློག་པའི་སྒོ་ནས་མངོན་སུམ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན་མངོན་སུམ་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་

ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཐད་ལྡན་ལས། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་

པའི་དབེ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མི་

འཁྲུལ་བ་ཞེས་བ་བའི་ངག་ལ། མ་འཁྲུལ་བའི་སྒས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་

གངས་མི་”སླུ་བའི1་དོན་ཉེ་བར་ལེན་པ་ནི་དོན་མེད་པ་ཉིད་དོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དོན་ནི། རྣམ་ངེས་སུ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་

ནི་རེས་དཔག ཅེས་བ་བའོ། །འདི་དག་གིས་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་

དོན་བ་བ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བསླུ་བ་མེད་པས་ཡང་

དག་ཤེས་པར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་ནས། ཡང་དག་ཤེས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་གཞིར་

བས་པ་ལ། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། མངོན་སུམ་རོག་བྲལ་མ་

1 མ་ཕི། ༧༣ན༣ན།    སླུ་པའི   ཞོལ། ༩༢ན༢ན།    བསླུ་བའི 
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འཁྲུལ་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་མི་”སླུ1་བ་ཡིན་ན། ཡང་དག་ཤེས་

པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་དུ་དེའི་ངོར་མཚོན་པ་ན། ཡང་དག་

པའི་ཤེས་པ་གང་རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཞེས་བརོད་པ་

ལ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །

དེ་ནས་སྐབས་འདི་དག་རྣམ་རིག་པ་དང་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་དུ་མི་རུང་བར་

སྟོན་པ་ནི་འཐད་ལྡན་ལས། གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་སྤྱོད་པའི་གཞུང་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་

རེས་སུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན་ན། སོབ་དཔོན་གིས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་བཟུང་

བ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་དང༌། དོན་གི་མཐུ་སྟོབས་ཀིས་སྐེ་

བས་རོག་པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་པར་ཅིའི་ཕིར་རེས་སུ་འཇུག་པར་མི་བེད། 

ཅེས་གསུངས་ཏེ། རེས་དཔག་འབའ་ཞིག་གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གཟུང་དོན་གི་མཐུ་ལས་སྐེས་པས་རོག་བྲལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་སོགས་རྣམ་

རིག་ལ་སྦར་དུ་མི་རུང་བའི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་རྣམ་རིག་པའི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་

སྐབས་གང་དུའང་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དེའི་དོགས་པ་གཅོད་པ་འཐད་

ལྡན་ལས། དེའི་ཕིར་རྣམ་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་སོབ་དཔོན་བག་ཆགས་བརན་

པ་དང་མི་བརན་པ་དག་གིས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མཐོང་ལ། འདིར་ནི་དོན་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་ལས་ཞེས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པས་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་གི་ཚུལ་

ཉིད་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྔར་བཤད་པ་ཉིད་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་བག་ཆགས་བརན་མི་བརན་གི་ཁད་པར་གིས་

མངོན་སུམ་ཡིན་མིན་གི་རྣམ་དབེ་གསུངས་པས་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་མངོན་

1 མ་ཕི། ༧༣ན༥ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༣ན༤ན།    བསླུ 
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སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ལ། རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཕི་རོལ་ཁས་བངས་ཀི་དབང་

དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་མདོ་སེ་པའི་སྐབས་

སུ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། རྣམ་རིག་པའི་

སྐབས་སུ་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་རོག་བྲལ་གི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པ་འགེལ་པ་འདིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་འདི་ཉིད་ལེགས་པར་ཤེས་པ་གལ་

ཆེ་བར་སང་སྟེ། བོད་ཀི་མཁས་པ་དག་ལའང་མཚན་ཉིད་འདི་མདོ་སེམས་གཉི་གའི་

སྐབས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་བཟུང་ནས། ཁ་ཅིག་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་འཇུག་ཡུལ་

ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་བེད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལའང་ཚུར་མཐོང་

དབང་ཤེས་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་སྨྲ་བ་སོགས་གང་ཅིའང་རུང་བའི་འཆད་

ཚུལ་མང་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

དོན་ཚན་བཞི་པ་ནི་འཐད་ལྡན་ལས། ཁ་ཅིག་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་

པའང༌། ཞེས་སོགས་ཀིས་ནི། འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་

པ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་བཟློག་པའི་དོན་དུ་མ་འཁྲུལ་བ་སོས་པ་མི་རིགས་

ཏེ། དེ་ཆ་འགའ་ཞིག་ལ་མི་”སླུ1་བའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཕོགས་གླང་གིས་

ཀང་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཁྲུལ་བ་སོས་པར་མ་མཛད་པར། རོག་པ་

དང་བྲལ་མངོན་སུམ་མོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ངེས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་

”སླུ2་བ་ཚད་མར་རོགས་པའི་དོན་དུ་མི་”སླུ3་བ་སོས་ནའང་མི་རིགས་ཏེ། དོན་གི་

1 མ་ཕི། ༧༣བ༧ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༣ན༣ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༧༤ན༡ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༣ན༤ན།    བསླུ 

3 མ་ཕི། ༧༤ན༡ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༣ན༤ན།    བསླུ 
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བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་མི་”སླུ1་བའི་ཚུར་མཐོང་གི་ཤེས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བའི་འདོད་པ་བཀད་ནས། དེ་ལྟར་ན་བིས་པའི་རོག་པ་ཡར་བཅད་

ཆ་གཅིག་ལའང་མི་”སླུ2་བ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ་ཁེད་ལྟར་ན་མེད་དགོས་པས་སོབ་

དཔོན་ཕོགས་གླང་གིས་མངོན་རེས་གཉིས་འབའ་ཞིག་ཚད་མར་གསུངས་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ་བས་འགོག་པ་སྟེ་འགེལ་པ་ཉིད་ལས་ཤེས་སའོ། །

དབང་ཤེས་རྣམས་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་འཁྲུལ་བས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བའི་དོགས་པ་བཀོད་པ་ནི། འཐད་ལྡན་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་འགལ་

བ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་

སང་བའང་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྡུལ་ཕ་རབ་མ་འདེས་པ་རྣམས་ལ་འདེས་

པ་ཉིད་དུ་འགལ་བར་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། གལ་

ཏེ་དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་དང༌། འགལ་བར་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པས་མངོན་སུམ་ཚད་

མར་མི་རུང་ན། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བར་ཐལ། སྔོན་པོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་

རྣམས་མ་འདེས་པ་གསིལ་བུར་གནས་པ་ལ་འདེས་པར་འཛིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་

མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །འདི་ལ་ཕི་རོལ་ཁས་བངས་

ནས་ལན་འདེབས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བ་ནི། འཐད་ལྡན་ལས། སྨྲས་པ། འདིར་རེ་ཞིག་ཕི་

རོལ་གི་དོན་གི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་འཛིན་པར་བེད་པ་དང༌། རྡུལ་ཕ་

རབ་རྣམས་ཕོགས་ཐ་དད་བས་བས་པའི་འགལ་བ་དང་མི་ལྡན་པར་ཁས་བངས་ནས་

མཚན་ཉིད་བརོད་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། སྔོན་པོ་རགས་པ་ཡིན་

1 མ་ཕི། ༧༤ན༢ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༣ན༤ན།    བསླུ 

2 མ་ཕི། ༧༤ན༢ན།    སླུ   ཞོལ། ༩༣ན༥ན།    བསླུ 
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ཞིང་ཕོགས་ཆ་ཐ་དད་པའི་འགལ་བའི་ཆོས་ལྡན་ཡིན་ཀང༌། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་

སྔོན་པོ་རགས་པ་དང་ཆ་བཅས་ཀི་ལྡོག་པ་སང་མི་དགོས་པ་དང༌། སྔོན་པོའི་རྡུལ་

ཕ་རབ་སོ་སོ་བ་རྣམས་ཕོགས་ཀི་ཆ་མེད་དུ་གནས་པ་ཁས་བངས་ནས་དོགས་པ་དེ་

སང་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་འཐད་ལྡན་དུ། སྔོར་སང་དབང་ཤེས་ཀིས་

སྔོ་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་རང་བཞིན་འདེས་པར་འཛིན་པའི་དོན་ཅི་ཞིག དེ་རྣམས་རང་

བཞིན་མ་འདེས་པར་གནས་པ་མིག་ཤེས་ལ་རང་བཞིན་འདེས་པར་སང་བ་ལ་བེད་

དམ། གོ་ས་སོ་སོར་གནས་པ་གོ་ས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་བེད་དམ། བར་”སྟེངས1་

དང་བཅས་པར་གནས་པ་བར་སྟོངས་མེད་པར་འཛིན་པ་ལ་བེད་དམ། རེག་རྡུལ་

ལྟ་བུ་དབང་ཤེས་རིགས་མི་མཐུན་གི་གཟུང་ཡུལ་གིས་བར་ཆོད་པར་གནས་པ་

བར་མ་ཆོད་པར་འཛིན་པ་ལ་བེད་ཅེས་མཐའ་བཞིར་བརགས་ནས་ལན་རྒྱས་པར་

མཛད་པ་དེ་དག་གི་དོན་ཤེས་པ་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་

ཏེ། འོན་ཀང༌། དོན་གཞན་དང་ནི་མངོན་འབྲེལ་ཕིར། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ཞིབ་པར་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་འདིར་མ་བྲིས་སོ། །སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་

བོའི་འགེལ་པར། མངོན་སུམ་རོག་དང་བྲལ་བ་ཅན། ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་

ཏེ། དབང་པོ་ལ་བརེན་པས་ན་མངོན་སུམ་ཞེས་བ་བ་འདིས་ནི་མཚན་ཉིད་ཀི་གཞི་

བསྟན་ཏོ། །

རོག་དང་བྲལ་བ་ཅན་ཞེས་བ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཤད་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་གཞི་ཞེས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པས། མངོན་སུམ་རོག་

བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་པའི་རྣམ་ངེས་ཀི་གཞུང་ཚིག་གི་མངོན་སུམ་ཞེས་པ་རྣམ་

1 ༧༤བ༢ན།    སྟེངས   ཞོལ། ༩༣བ༦ན།    སྟོང 
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པར་བཞག་བ་བརོད་པ་མ་ཡིན་གི། མངོན་སུམ་གི་སྒའི་དོན། དོན་མངོན་དུ་བེད་

པ་ཞེས་པ་དང༌། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་སོགས་གྲུབ་ཟིན་གི་མཚན་གཞི་རེས་

སུ་བརོད་པར་བཞེད་པ་དེ་དང་འད་བའི་མཚན་གཞི་ལ་ལྷ་དབང་བོ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་

གི། རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་གང་ལ་འཇུག་པའི་གཞི། མཚན་ཉིད་དེའི་

རྣམ་པར་བཞག་བར་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཉིད་ལ་བས་ནས། མངོན་སུམ་རོགས་

དང་བྲལ་བར་ནི། ཞེས་པའི་མངོན་སུམ་ཞེས་པ་མཚོན་བ་རོད་པར་བེད་པ་འགེལ་

པ་དེའི་ལུགས་ཡིན་ལ། མཚོན་བ་ལ་མཚན་གཞིའི་སྒ་སྦར་བ་ནི་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་འབྱུང་

ངོ༌། །དེའང་ཞི་བ་བཟང་པོའི་འདོད་པ་ཆོས་མཆོག་གིས་ཕོགས་སྔར་མཛད་པ་དེ་དང་

འད་བར། མཚོན་བ་མངོན་སུམ་བརོད་ནས་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་མིང་དང་། 

མིང་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་ཡིན་པ་འདིའི་ལུགས་སུ་མངོན་ཏེ་དངས་མ་

ཐག་པ་དེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བོས། མཚན་གཞི་བསྟན་ཏོ། ཞེས་བ་བ་ནི་མངོན་

སུམ་ནི་མཚོན་པར་བ་བའི་གཞི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཅན་

ཞེས་བ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མངོན་སུམ་མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་རོག་པ་དང་བྲལ་པ་ཉིད་བསྟན་ནས་མངོན་སུམ་ཉིད་སྟོན་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། རོག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་གི་མིང་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་མིང་

དང་མིང་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །

དེ་ལྟར་སྤྱི་དོན་གི་མཐའ་དཔད་ནས། ད་ནི་ཡན་ལག་གི་དོན་བརོད་པར་བ་

སྟེ། འདི་ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་ཡང་དག་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བ་དང༌། ཟློག་ཕོགས་

མངོན་སུམ་ལྟར་སང་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། 
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ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ལ་

ལོག་རོག་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཐོག་མར་གཞུང་གི་བསྡུ་བ་བརོད་པར་བ་སྟེ། 

དེའང་ཚད་མ་མདོར། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦོར་བ་ཡི། །རོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་

སུམ་མོ། ཞེས་གསུངས་པ་རྩ་འགེལ་གི་དོན་རོག་བྲལ་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ། མངོན་སུམ་རོག་དང་བྲལ་བར་ནི། ཞེས་པ་ནས། 

བརེན་ནས་མིག་བོ་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་བ་བའི་བར་རོ། །དེའི་ཞར་བྱུང་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གི་ཐ་སྙད་ལ་རྩོད་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་མདོར། ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡི་

ཕིར། །དེ་ཡི་ཐ་སྙད་དབང་པོས་བས། ཞེས་གསུངས་པ་རྩ་འགེལ་གི་དོན་འཆད་པ། 

གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ཤེས་བསྐེད་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །མངོན་སུམ་རོག་བྲལ་ལ་ལུང་

འགལ་སང་བ་མདོར། དེར་དོན་དུ་མས་བསྐེད་པའི་ཕིར། །རང་དོན་སྤྱི་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་

ཅན། ཞེས་གསུངས་པ་རྩ་འགེལ་གི་དོན་རྒྱས་པར་འགེལ་བ་ནི། བསགས་པ་དག་ནི་

ཚོགས་པ་ཡིན། ཞེས་སོགས་སོ། །དེའི་མཇུག་ཏུ་མདོར། དུ་མའི་ངོ་བོའི་ཆོས་ཅན་

ནི། །དབང་པོ་ལས་རོགས་སྲིད་མ་ཡིན། །རང་རང་རིག་བ་ཐ་སྙད་ཀིས། །བསྟན་མིན་

ངོ་བོ་དབང་པོའི་ཡུལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྩ་འགེལ་གི་དོན་རྣམ་པར་འགེལ་

བ། ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པ། ཞེས་པ་ནས། བེད་པ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཟིན་

ཏོ། ཞེས་བ་བའི་བར་ཏེ། འདི་དག་དབང་ཤེས་རོག་བྲལ་ལ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་

སོང་བར་བཤད་དུ་རུང་ངོ༌། །

འདི་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེས་འབྲོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

གླིང་དུ་སྦར་བའོ། །    ། །
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སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །    ། །   སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་

སྔགས་ཀི་དིས་ལན་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རོ ་རེ ་འཆད་དབང་བ་མའི ་ཞབས་བཏུད་དེ། །དད་ལྡན་ཚུལ་

བཞིན་བསྒྲུབ་པར་འདོད་ཁོད་ལ། །དིས་པའི་དོན་རྣམས་ཁོ་བོས་འདིར་བརོད་

ཀིས། །རོགས་པར་ས་བའི་དོན་ལ་སོམ་ཉི་སོངས། །ནང་པར་སྔ་དོ་གཉིད་སད་མ་

ཐག་གི་ཚེ་ལྷ་མོ་བཞིའི་གླུས་ཅིག་ཅར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་རིམ་གིས་བསྐུལ་བར་མོས་

པ་ཇི་བཞིན་བ་ཞེས་པ་ནི། ལྡང་བ་ན་གླུས་བསྐུལ་བར་མོས་པ་ལ། དེའི་སྔོན་དུ་གཉིད་

དུ་འགོ་བར་རྩོམ་པ་ན་བསྐེད་རིམ་པའི་འོད་གསལ་དུ་བསྡུད་ཚུལ་བེད་དགོས། དེ་

ལས་ལྡང་བ་ན་རྨི་ལམ་གི་སང་བ་དང་མཚུངས་པའི་བྲག་ཆ་ལྟ་བུའི་དབངས་ཀིས་

ཅིག་ཅར་དུ་བསྐུལ་བར་མོས་པས་ཆོག་གིས། ཉིན་པར་མངོན་རོགས་བསྒོམ་པའི་

སྐབས་ལྟར་རིམ་གིས་བསྐུལ་བར་བསྒོམ་མི་དགོས། བསྐུལ་ནས་ཆུ་ལ་ཉ་ལྡང་གི་

ཚུལ་དུ་འོད་གསལ་བའི་ངང་ལས་ཅིག་ཅར་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་

ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣམ་པར་བཞེངས་པ་བོས་བསྒོམ་པ་ཡིན། བོ་ལ་གསལ་ན་

ངག་ཏུ་བརོད་མི་དགོས། མི་གསལ་བ་གསལ་བའི་རྐེན་དུ་ངག་ཏུ་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་

ལ་མི་རུང་བ་མེད། འདི་ལོངས་སྤྲུལ་གང་གི་ལམ་བེད་ཡིན་ཅེས་པས། བསྐེད་རིམ་

ཁོ་ནའི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་གི་ཚེ་ལམ་བེད་ཇི་བཞིན་མེད་པས། གཉིད་སད་པ་ན་རོ་
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རེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་ལངས་པ་ཡང་འོད་གསལ་གིས་ངང་ལས་གཟུགས་ཀི་སྐུར་

ལངས་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ལམ་བེད་ཙམ་མ་གཏོགས་ལོངས་སྐུ་དང་དེས་བཟུང་

བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བེད་འདི་ལྟ་བུ་ཞེས་བཞག་དཀའ། འོན་ཀང་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་

མཆོག་གི་གཙོ་བོ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བའི་ངོར་བཞེངས་པ་དང༌། རིགས་མཚུངས་

ཙམ་གི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བེད་ཙམ་དུ་བཞག་ཀང་རུང༌། སྐབས་འགོ་སེམས་

བསྐེད་སོགས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བེད་ཚུལ་ཁོ་བོས་ཡི་གེར་ཟུར་དུ་བས་ཡོད་པས་དེ་

བལྟས་པས་ཤེས་པར་འགྱུར། བ་མའི་རྣལ་འབོར་ཡང་ཁིད་ཡིག་ལྟར་བེད་པ་ལས་

འོས་ཅི་ཡོད། སྟོང་པ་ཉིད་སྐབས་དེར་སྔོན་ནས་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་

ཙམ་གིས་ཉིན་ཞག་རེའི་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཐོབས་རེའང་མ་བསྐངས་པའི་ལྟུང་བ་ཁེགས་

པའི་བ་བ་ཙམ་བེད་པར་ནུས། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་གཉེན་པོར་འགོ་བ་ཅིག་

འདོད་ན་དེ་འདས་མི་ཆོག ལྟ་བའི་གོ་བར་རགས་པ་དན་ཙམ་མིན་པར། དམིགས་

རྣམ་སྐོང་ཚུལ་ཡང་དག་པར་བརར་ཤ་བཅད་ནས། མོང་བ་ས་ཟིན་ཙམ་མ་བྱུང་

གི་བར་དུ་ཚིག་དིལ་དུ་”སྐངས1་ཏེ། དེ་ནས་ཀང་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབོར་དུ་བས་ནས་

”སྐངས2་ཤིང༌། སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་བའི་རྩིས་ཟིན་པའི་དན་ཤེས་ནར་མར་

འབད་པས་བསྟེན་པ་ཞིག་སྔགས་མཚན་ཉིད་གང་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་ཡང་མེད་

མི་རུང་གི་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ཡིན། བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡིད་ངོར་རེན་

དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སང་བ་གང་ཤར་སྟོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་

བ་ཅིག་ལེགས་པར་སྦངས་དགོས་པ་ཡིན། ཅུང་ཟད་དན་ཙམ་རེས་ག་ལ་ཆོག སྭ་

1 མ་ཕི།༼ཐ༽ ༢ན༥ན།    སྐངས   ཞོལ།༼ཨ༽ ༢ན༥ན།   སྐུ།༼མ༽ ༢བ༣ན།    བསྐངས 

2 མ་ཕི། ༢ན༦ན།    སྐངས   ཞོལ། ༢ན༦ན།   སྐུ། ༢བ༤ན།    བསྐངས 
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བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦངས་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའི་དམིགས་

རྣམ་”རེན1་ཚུལ་ཤེས་པར་བས་ནས་འཇོག་གིས། ཀུན་རོབ་ཀི་སང་བ་དང་སྟོང་པ་

ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་གི་དམིགས་རྣམ་སྐོང་བ་མིན། ཐུན་མཚམས་

ཀི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དམིགས་རྣམ་སྐོང་བ་དང༌། ཡང་ཐུན་བཞིར་

བསྐེད་རོགས་བསྒོམ་པའི་ཐུན་མཚམས་སུ་ལྟ་བའི་མོང་བ་བོགས་དབྱུང་བར་བ་

བའི་བར་དུ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མོང་གི་ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ། སྟོང་ཉིད་འབའ་

ཞིག་གིས་དཔད་བསྒོམ་དང་འཇོག་བསྒོམ་སོགས་ཀང་ཡང་ཡང་ཉམས་སུ་ལེན་

དགོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བས་ན་བསྐེད་རོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ལྟ་བ་དན་དགོས་པ་

རྣམས་ལ་བོགས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཐོན་འོང་བ་ཡིན། ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བཟླས་པ་གཙོ་

བོར་ཐུན་མཚམས་སུ་བེད་པ་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱ་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་

མའི་དགོངས་པ་ཡིན། ཐུན་མགོ་ལ་བེད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཙམ་

མ་གཏོགས། དགོས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་བཞེད་པས་རྒྱུན་གི་ཉམས་ལེན་ལ་ཡོད་

མེད་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་རུང༌། ལྟུང་བ་འཕེལ་བ་འགོག་པ་དང། སྔར་ཡོད་སྦང་བའི་

ཕིར་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པ་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། སོམ་

པ་གསུམ་གི་བསབ་བ་རྣམས་ངེས་པོ་མི་འོང་བར་སང་ན་ཚིག་རིགས་རང་རང་

གི་གང་ཁས་བངས་པ་རྣམས་ལ་སོམ་སེམས་བེད་པའི་ཚེ་སོམ་ཚིག་སོགས་ཀི་

ཚིག་རིགས་ཡིད་ལ་དན་པར་མ་བས་ན་བསབ་བ་རྣམས་ངེས་པོ་མི་འོང་བར་སང་

ན་ཚིག་རིས་ཐར་ཆགས་ཡིད་ལ་”བཤད2་ནས་དེའི་རིམ་བཞིན་དོན་ཡིད་ལ་བས་

1 མ་ཕི། ༢བ༢ན།    རེན   ཞོལ། ༢བ༢ན།   སྐུ། ༢བ༦ན།    བརེན 

2 མ་ཕི། ༢བ༧ན།    བཤད   ཞོལ། ༣ན༢ན།   སྐུ། ༣ན༥ན།    བཤར 
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ཏེ་སོམ་སེམས་བ། ཚིག་རིས་ལ་མ་བརེན་ཀང་”ཚད་པར1་དན་པར་ནུས་པ་བང་

ནས། ཚིག་རིས་ཡིད་ལ་མ་བས་ཀང་ཆོག ཡིད་ལ་ཤར་མི་ཤེས་པའི་ལས་དང་པོ་

ཡིན་ན་མ་གཏོགས་སོམ་ཚིག་སོགས་ངག་ཏུ་ཤར་མི་དགོས། དགེ་སོང་སྔགས་

ཀི་སོམ་ལྡན་གིས་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབོར་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་བསྟོད་དབངས་

དང༌། རོལ་མོ་དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཀི་དུས་དན་གི་ཐུན་གི་ཐོག་མ་ནས་ཐུན་མཇུག་

བར་དུ། དུས་གཅིག་དུས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆོག་གི ཐེབས་རེ་བཞིན་བིན་

གིས་བརླབས་མི་དགོས། རོ་རེ་དིལ་བུའི་དེ་ཉིད་དན་པ་བེད་པ་དང་མི་འད། སོམ་

པ་སོ་སོའི་བཅས་པ་རིགས་ཐ་དད་ཡིན། སྦིན་པ་རྣམ་བཞི་སྦིན་པ་ལ་སོགས་པ་

ལན་དྲུག་ཏུ་བེད་དགོས་པ་རྣམས་ཉིན་མོ་ཐུན་གསུམ་དང་མཚན་པོ་ཐུན་གསུམ་དུ་

བས་པའི་ཐུན་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཐེབས་རེ་བ་དགོས་པ་ཡིན་གི། ཐུན་གཅིག་གི་ནང་

དུ་ལན་དྲུག་བས་པ་ལྟ་བུ་གངས་ཀི་རྩིས་འགིག་ཙམ་གིས་མི་ཆོག ཉིན་རེ་བཞིན་

ཡང་དུས་དྲུག་ཏུ། ཞེས་པའི་དུས་དྲུག་པོ་ངོས་བཟུང་འབྲུ་མནན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་

མོད། ཇི་ལྟར་དིས་པ་དག་ལ་ལན་བརོད་ཟིན་”ཏེ2། །ཁོད་ཀིས་དིས་པ་འདི་འམ་

འདི་འདའི་རིགས་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་རོགས་པར་ཤིན་ཏུ་ས། འོན་ཀང་སྙིང་ནས་

བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིས། །འདི་དག་ཤེས་པར་འདོད་པ་རེས་ཡི་རང༌། །”བརྩེ3་

གཅིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བའི་བརྩོན་པ་ཡིས། །བསྐེད་རོགས་ཟབ་མོའི་ཉམས་

ལེན་མཛད་པ་རྣམས། །ཐོག་མར་ཐུན་མོང་ལམ་གིས་རྒྱུད་སྦངས་ནས། །དམ་ཚིག་

སོམ་ལ་གནས་པ་གཅེས་པའི་སྒོ། །དེ་ནས་བསྐེད་རོགས་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ། །ཁོལ་
1 མ་ཕི། ༣ན༡ན།    ཚད་པར   ཞོལ། ༣ན༢ན།   སྐུ། ༣ན༦ན།    ཚང་བར 

2 མ་ཕི། ༣ན༥ན།    ཏེ   ཞོལ། ༣ན༦ན།   སྐུ། ༣བ༤ན།    ཏོ 

3 མ་ཕི། ༣ན༥ན།    བརྩེ   ཞོལ། ༣བ༡ན།   སྐུ། ༣བ༥ན།    རྩེ 
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འདོན་མིན་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལུས། །ལེགས་པར་ངེས་པའི་གོ་བ་མ་ཆགས་

ན། །ཉམས་ལེན་གཞི་རྩ་བྲལ་བ་མཁེན་པར་མཛོད། །དེ་ལྟར་གོ་བ་རགས་པ་ཙམ་

ཞིག་གིས། །ཚིམ་པར་མི་བ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་འདོད་ན། །ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་རོགས་པར་

དཀའ་བའི་གནས། །ཆེས་ཆེར་རེད་པར་ས་བ་མ་ཡིན་པ། །ལམ་གི་གནད་མཆོག་

དུ་མའི་ངེས་པ་ནི། །ཡུན་རིང་བ་མ་བསྟེན་ལས་ལེགས་དངས་ཤིང༌། །དང་པོར་

བསྐེད་དང་སྐེས་པ་བོགས་འབིན་དང༌། །ཕི་ནང་མི་མཐུན་བགེགས་རྣམས་སེལ་བ་

ལ། །ལེགས་པར་བང་བའི་བ་མའི་མན་ངག་གི རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་དམིགས་པའི་

གནད་རྣམས་ལ། །གདམས་ངག་ནང་བན་ཆུད་པའི་གདེངས་ལྡན་པས། །ཚེ་འདིའི་

སྤོས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུན་བཅད་དེ། །དབེན་པའི་གནས་སུ་སྒིད་ལུག་མི་འགྱུར་

བའི། །བརྩོན་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་པ་འཚལ། །དེ་ལྟ་ལགས་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་རྣམས། །རྨད་བྱུང་དགེས་པ་བསྐེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཡིན། །དེ་ལས་གཞན་

དུ་ཟབ་མོའི་རིམ་གཉིས་ལ། །རྩེ་གཅིག་ཉམས་ལེན་བེད་འདོད་བསམ་པ་བཟང༌། །

ཅེས་འབོད་པ་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གིས་དིས་པའི་ལན་དུ་

བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གིས་སྨྲས་བའོ། །    ། །མངྒལཾ། །

སྭསྟི། ཕམ་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །   ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །   ། །
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༄༅། །ལས་གཤིན་གི་ཕི་སྒྲུབ་དང་ནང་སྒྲུབ་ཀི་མངོན་

རོགས་དང་གཏོར་ཆོག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཁོས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། །འདིར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གི་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྒོ་ནས་མ་རུངས་པ་

ཚར་གཅོད་པའི་འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་

པོ་རང་ཉིད་ཀིས་བཀའ་བསྒོ་བའི་ལས་ཀི་མགོན་པོར་ཡང་ཡང་དུ་བསྔགས་

ཤིང༌། །སྐོ་ལུགས་པ་དག་རྒྱུད་དུ་བཞེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རོག་པ་ཞེས་བ་བ་ལས་

ཀང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་དུ་ཁོས་པའི་འཇིགས་བེད་

ཆེན་པོའི་སྐུར་སྤྲུལ་ཏེ། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ལྷོ་ཕོགས། རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ན། 

གཤིན་རེའི་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བོན་ནས། ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་བཅུ་དྲུག་

ཞབས་བཅུ་དྲུག་གིས་མནན་ཅིང༌། །གཤིན་རེ་སྐྲག་པར་མཛད་པས། རང་རང་གི་

སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ་ཅིང༌། དམ་ལ་བཞག་བཀའ་བསྒོ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བསྲུང་མར་གྱུར་པར་

གསུངས་ལ། གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གི་རོག་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ལས། སྟོན་པ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་རང་ཉིད་ཀི་སྤྱན་སྔར་ཡང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པར་གསུངས་
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པའི་བསྲུང་མ་ཁད་པར་ཅན་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཆོ་

ག་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པས། 

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པ་དང་བཟླས་པ་ལ་བརྩོན་པས། ཐུན་

མཚམས་མར་ངོའི་བཅུ་བཞི་ལ་སོགས་པ་དུས་ཁད་པར་ཅན་གི་ཚེ། །ཐོད་པའམ་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་སོད་ཀི་ནང་དུ། འབྲས་ཆན་དང་ཟན་དང་ཤ་དང༌། ཉ་ཤ་

དང༌། ཁག་དང༌། སྒོག་བཙོང་ལ་སོགས་པའི་གཏོར་མ་བཟང་བར་བཤམས་པ་ཆང་

གིས་བྲན་ཅིང༌། ཆུ་དང་ནང་མཆོད་ཀིས་སྦངས་ཏེ། ཧྲིཿ ཥིཿ “1༼བསངས།༽ སྭ་བྷཱ་ཝས་

སྦངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་གཞུའི་དབིབས་

ལྟ་བུ་བ་དན་གིས་མཚན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་

གསུམ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨཱ་ལས་བྱུང་བའི་ཐོད་པ་དཀར་པོ། དེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་བྷཱུཾ་

ལས་བ་ལང་གི་ཤ་གླཽའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ལས་ཁིའི་ཤ་ཀུའི་ཡི་གེས་

མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲཾི་ལས་གླང་པོ་ཆེའི་ཤ་དའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། བང་དུ་ཁཾ་ལས་

རའི་ཤ་ཧའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་མིའི་ཤ་ནའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། 

ཤར་ལྷོར་ལཾ་ལས་དི་ཆེན་བིའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མཾ་ལས་རཀྟ་རའི་ཡི་

གེས་མཚན་པ། ནུབ་བང་དུ་པཾ་ལས་བང་སེམས་དཀར་པོ་ཤུའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། 

བང་ཤར་དུ་ཏཾ་ལས་རྐང་མར་མའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། སར་ཡང་དབུས་སུ་བཾ་ལས་དི་

ཆུ་མུའི་ཡི་གེས་མཚན་པ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་ༀ་དཀར་པོ། ཨཱཿ དམར་པོ། ཧཱུཾ་སྔོན་

པོ་གསུམ་སྟེང་ནས་སྟེང་དུ་བརྩེགས་པར་གྱུར། རང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་

1 མ་ཕི། ༢ན༤ན།   ཞོལ། ༢ན༤ན།    -ས   སྐུ། ༢བ༡ན།    +ས 



ལས་གཤིན་ཕི་ནང་གི་མངོན་རོགས་དང་གཏོར་ཆོག
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ཟེར་འཕོས། རླུང་ལ་ཕོག་པས་རླུང་གཡོས། མེ་སྦར། ཐོད་པའི་ནང་གི་རས་རྣམས་ཞུ་

ཞིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཕོས་པས། སྐུ་

རོ་རེ་གསུང་རོ་རེ་ཐུགས་རོ་རེ་རྣམས་བཀུག ཡི་གེ་གསུམ་ལ་རིམས་ཀིས་ཐིམ་པ་

རྣམས་ཐོད་པར་ལྷུང་སྟེ་ཞུ་བས། ཧཱུཾ་གིས་ཁོ་དོག་དི་ནུས་ཀི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དག 

ཨཱཿ ས་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་རོགས་པར་བས། ༀ་གིས་མང་པོར་སྦར་ཞིག་སེལ་བར་

གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༼ཞེས་པ་ལན་གསུམ་དང༌།༽ ཡ་མ་རཱ་ཛ་༼ལན་གཅིག་བརོད་པས་བིན་གིས་

བརླབས། མཆོད་རས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང༌། བསངས་སྦངས་བསྐེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས། དེ་ནས་ཆོས་

རྒྱལ་འཁོར་བཅས་བསྐེད་པ་ནི།༽ མདུན་དུ་པད་དང༌། ཉི་མ་དང་དག་བགེགས་རྣམས་ཀི་སྙིང་

ཁ་ནས་བརིས་པའི”་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདན་གི་སྟེང་དུ། ཡ་ལས་ཐོད་དབྱུག་

ཡས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕོས། དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཚུར་

འདུས། ཐོད་དབྱུག་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་

སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་པ་

ཅན། བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མེའི་ཕུངཔོ་དང་མཚུངས་པའི་སྤྱན་གསུམ་སང་

མིག་ཏུ་བལྟ་བ། ཞལ་རབ་ཏུ་གདངས་ཤིང༌། འབར་བའི་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་

གཙིགས་ནས། ལགས་རྣམ་པར་བསྐོད་པ། སིན་མ་དང་ས་ར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང༌། སྐྲ་

ཁམ་པ་གེན་དུ་གཟིངས་ལ་འཕར་བ། ཕག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་འཕར་ཞིང༌། གཡོན་

པ་སྡུགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བསྒེངས་པས། དུས་ཀི་ཞགས་པ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་

བསྐུམས་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་རྭ་ཕག་ནས་བརིས་ཤིང༌། གཡོན་བརྐངས་

པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་”མཚང་སྟེངས1་ནས་བརིས་པ། མི་རུས་ཀི་རྒྱན་གིས་

1 མ་ཕི། ༣ན༡ན།    མཚང་སྟེངས   ཞོལ། ༣ན༣ན།    ་་་་་ཚང་སྟེང   སྐུ། ༣ན༥ན།    མཚང་སྟེང 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སྤས་པ་སྦོམ་ཞིང་ཐུང་ལ་བསུས་པ་འཕང་བ། གཅེར་བུ་ལིང་ག་དམར་པོ་གེན་དུ་

བསྒེང་བ། ༼ཡང་ན།༽ པད་དང་ཉི་མ་དང་གནོད་བེད་ཀི་གདན་ལ་གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པའི་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། ཁོ་བོའི་ཞལ་ཅན། སྲིན་པོ་ཁོས་པ་ལྟ་བུ། 

བསྐལ་བ་འཇིག་པའི་ཞེས་པ་ནས། སྐྲ་ཁམ་པ་གེན་དུ་གཟིངས་”པ1་འཕར་བ། ༼ཞེས་

པའི་བར་གོང་ལྟར་ལ།༽ ཕག་གཡས་གི་གུག་འཕར་ཞིང༌། གཡོན་པ་དག་བགེགས་ཀི་

ཁག་གིས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། མི་རུས་ཀི་རྒྱན་གིས་སྤས་

ཤིང༌། སྟག་གི་པགས་པ་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། སྦོམ་ཞིང་ཐུང་ལ་བསུས་པ་

འཕང་བའོ། །དེའི་ཕོགས་བཞིར། ཤར་དུ་གཤིན་རེ་དཀར་པོ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། 

གཡོན་མདའ་དར་མེ་ལོང་གིས་བརྒྱན་པ་འཛིན་པ། ལྷོར་གཤིན་རེ་སེར་པོ་གཡས་

རལ་གི་དང༌། གཡོན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ། ནུབ་ཏུ་གཤིན་རེ་དམར་པོ་གཡས་ཡིད་

བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང༌། གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ། བང་དུ་གཤིན་

རེ་སྔོན་པོ་གཡས་དབྱུག་པ་དང༌། གཡོན་ཞབས་པ་འཛིན་པ། བཞི་ཀའང་མ་ཧེ་རབ་

ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་བ་ཅན། སྤྱན་གསུས་དང་ལྡན་པ། མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་བཞི་

གཙིགས་པ། དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་ཤིང༌། མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་

དང༌། མགོ་བོ་རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། རུས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐང་བས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང༌། 

ལིང་ག་དམར་པོ་གེན་དུ་བསྒེང་བའོ། །དེའི་གཡོན་དུ་ཙཾ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་

པའི་ཙ་མུ་ཎྜི་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་

པ། རལ་པ་ནག་པོ་གཡེང་ཞིང་ནུ་མ་འཕང་བ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའི་

1 མ་ཕི། ༣ན༣ན།   སྐུ། ༣བ༡ན།    པ   ཞོལ། ༣ན༥ན།    ལ 



ལས་གཤིན་ཕི་ནང་གི་མངོན་རོགས་དང་གཏོར་ཆོག
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གཟུགས་ཅན། དུད་འགོའི་པགས་པ་རློན་པའི་གོས་གོན་ཅིང༌། གཡས་རྩེ་གསུམ་

དང༌། གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་འཁོར་དུ་གཤིན་རེ་ཡ་བ་ཏི་བེ་

ཅོན་འཛིན་པ། ཕྱྭ་སངས་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ། རྨིག་པ་གསལ་ཤིང་འཛིན་པ། རལ་པ་

ཚར་དགུ་ཅན་མདུང་འཛིན་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དང༌། བོན་པོའི་ཚུལ་དང༌། དེད་

དཔོན་གི་ཚུལ་དང༌། ཕོ་ཉའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། གཞན་ཡང་གཤིན་རེ་མིག་དམར་

དང༌། ཏེལ་པ་དང༌། གླང་མགོ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྣམས། ལག་ན་གསལ་ཤིང་དང༌། 

འཁོར་ལོ་དང༌། མདུང་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་ཐོགས་པ། རེ་རེ་ལའང་

དག་བོའི་སྲོག་ལེན་ཅིང་གཤིན་རེ་ཕོ་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ། 

གཤིན་རེ་ཕོ་ཉ་མོ་ནག་མོ་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ། དུས་ཀི་ཞགས་པ་མོ་ནག་མོ་ཞགས་

པ་ཐོགས་པ། གཤིན་རེ་དམ་སྲི་མ་ནག་མོ་བེ་ཅོན་ཐོགས་པ། གཤིན་རེ་སྲེག་མ་ནག་

མོ་མཆེ་བ་ཐོགས་པ། གཞན་ཡང་དུས་མཚན་མ་དང༌། གསོད་པ་མོ་དང་། ནག་མོ་

དང༌། ནམ་གྲུ་དང༌། ཤ་ཀ་ལི་དང་། གཤིན་རེ་འབེབས་མ་དང༌། གཤིན་རེ་མཚན་མོ་

ནག་མོ་ལ་སོགས་པ། ལ་ལ་ལྕགས་ཀི་དེ་ལ་ར་རྐང་གསུམ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་བོང་བུ་

གྭ་པ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ལ་ཞོན་པ། ལ་ལ་ཆུ་བ་ནག་མོ་ལ་ཞོན་པ། 

ལ་ལ་ལས་ཀི་མེ་ལོང་དང༌། ལ་ལ་ནད་ཀི་རྐལ་པ་དང༌། ལ་ལ་མཚོན་གི་གྲུ་གུ་དང༌། 

ལ་ལ་བདུད་ཀི་ཁམ་ཤིང་དང༌། ལ་ལ་ཤོ་རེ་དཀར་ནག་ཐོགས་པ། རེ་རེའང་ནད་

བདག་མ་མོ་གཤིན་རེ་མོ་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་རྣམས་ཀི་སྤྱི་

བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་ཁར་ཧཱུཾ། ༼དེ་ནས་ཁ་ལྷོར་བལྟས་ཏེ་རྐང་པ་གཡོན་པའི་སྟེང་དུ་གཡས་

པའི་མཐིལ་བཞག་ནས་ལངས་པ་རུས་སྦལ་གི་འདུག་སྟངས་སམ། ཡང་ན་འདུག་པས་ཀང་རུང་སྟེ། ལག་པ་གཡས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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པའི་མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཁུ་ཚུར་བཅིངས། མཛུབ་མོ་བསྒེངས་ཏེ། ཅུང་ཟད་བཀུག་ནས་འཕངས་བསྟོད་དེ་

འཕར་བ་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། བདག་ཉིད་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཤ་

ཆེན་གི་དུད་པ་དང༌། ཐོད་རྔའི་སྒ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པས། དབངས་དང་བཅས་པའམ། མེད་ཀང་རུང་སྟེ།༽ 

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ནག་པོའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས། ལྷོ་ཕོགས་

རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག གཤིན་རེའི་གོང་ཁེར་སྒོ་མེད་ལྕགས་མཁར་བཅུ་དྲུག་གི་

ནང་ནས། ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། ཛཿ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀི་བཀའ་”སྟོད1་མཆོག ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཡ་བ་ཏི། །ཕོ་ཉ་མོ་ལ་

སོགས་པ་འཁོར་དང་བཅས། །ཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ལ་སྤྱན་འདེན་ན། །གླིང་གི་

མཆོག་གྱུར་འཛམ་གླིང་ལྷོ་ཡི་ཕོགས། །མཐར་བེད་ལྕགས་ཀི་ཐོད་མཁར་འབར་བ་

ནས། །ལྷོ་སྤིན་ནག་པོ་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་བཞིན། །བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀིས་གནས་

འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཞེས་པའམ། རྒྱས་པར་སྤོ་ན། ཧཱུཾ་འདི་ནས་ལྷོ་ཡི་ཕོགས་

རོལ་ན། །དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁིའི་ཕ་རོལ་ན། །ཐོད་པ་ལྕགས་ཀི་གོང་ཁེར་ན། །ཡི་

དྭགས་ཀུན་གི་”དེད2་དཔོན་པོ། །མ་མོ་ཀུན་གི་ཚོགས་རེ་བོ། །གསོན་གཤིན་ཀུན་

གི་ཟམ་ཁ་པ། །གསོན་པོ་བརྐོ་ལ་འདེབས་པ་པོ། །ཤི་བ་ཀུན་གི་གཤེད་བུ་རེ། །དགེ་

བ་ཅན་གི་“སྟངས3་འཛིན་པ། །སིག་པ་ཅན་གི་ཆད་པ་མཁན། །ཉེས་ལེགས་ཆོས་

བཞིན་སྤྱོད་པ་པོ། །ཆོས་རྒྱལ་གཤིན་རེ་ཞེས་བ་བ། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་

སྟོབས་ཅན། །འཁོར་བཅས་དེང་འདིར་བདག་ལ་དགོངས། །བདག་ནི་རྣལ་འབོར་

སྒྲུབ་པ་པོ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་ཀི་སྲས། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་

1 མ་ཕི། ༤ན༢ན།    སྟོད   ཞོལ། ༤བ༢ན།    སྟོང   སྐུ། ༤བ༣ན།    སོད 

2 མ་ཕི། ༤ན༤ན།   སྐུ། ༤བ༥ན།    དེད   ཞོལ། ༤བ༤ན།    སེད 

3 མ་ཕི། ༤ན༥ན།    ལྟངས   ཞོལ། ༤བ༥ན།   སྐུ། ༤བ༦ན།    སྟངས 



ལས་གཤིན་ཕི་ནང་གི་མངོན་རོགས་དང་གཏོར་ཆོག
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འབོར་པ། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་པོ། །བསམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་

བརླན། །རྒྱར་ནི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་འཆང༌། །གཟི་བིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་སྐེད། །དོན་

ནི་འགོ་བ་ཡོངས་ཀི་དོན། །ལས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ལས། །བཀའ་ནི་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ། །ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །ལས་འདི་བསྒོ་ཞིང་

གཏད་པར་འདོད། །སང་བའི་དག་དང་གནོད་པའི་བགེགས། །འདི་དག་མྱུར་དུ་

བསྒལ་བའི་ཕིར། །ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདེན་ན། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་

ཀརྵ་ཡ་ཛ། ༼ཞེས་བརོད་པས། ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་ཐོགས་པ་མེད་པར་མདུན་དུ་བོན་པར་བསམས་ལ།༽ 

ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསམ་མོ། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས། གཤིན་རེ་གཤེད་རིགས་ལྔ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། 

ཁེད་རྣམས་ཀིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་སྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། ༀ་བཛྲི་བྷཱ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་

དབང་བསྐུར་ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། དི་མ་ཐམས་ཅད་དག ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་

གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རེ་རེས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

༼དེ་ནས་ལག་པ་རོ་རེ་བསམས་པ་ལས། སྲིན་ལག་གཉིས་གཤིབས་ཏེ་བརྐང་བ། དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་སྙིང་ཁར་

བཞག་སྟེ་བསྟན་ནས།༽ ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་

ཡ་སྟྭཾ། ༼ཞེས་བརོད་དོ། །དེའི་འཁོར་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་རང་ལ་གླགས་བལྟ་མི་ནུས་པར་བསམ་ཞིང༌།༽ 

གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་འདིར་བརན་

བཞུགས། །མཆོད་པ་ཚུལ་གཞིན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །ཕིན་ལས་མཛད་ཅིང་ཇི་སྲིད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དུ། །ལས་གྲུབ་བར་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་མ་ཡ་སྟཾ། ༼ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་པས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས། གཡོན་པས་ཁག་ཆང་བསྲེས་པས་བཀང་བའི་ཐོད་པ་

བཟུང་ལ།༽ གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཨཾ་གསོལ་བས། དམར་གི་

ཨཾ་ཞག་གི་མེ་ཏོག་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མི་ཟད་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག ༀ་ཧྲིཿ ཥྚིཿ ཝི་ཀྲི་

ཏཱ་ན་ན། ཡ་མ་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྩ་༼ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། ཡང་ལག་པ་གཡས་

སྔར་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་གནས་ཤིང༌། གཡོན་པས་མེ་ཏོག་བངས་ཏེ།༽ གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་བས། མེ་ཏོག་གི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཏོག་དང་ཁ་བད་དུ་

ལྡན་པ། ཀ་བ་བརྒྱད་ཟུག་པ། བ་རེ་དང་གདུགས་དང༌། ཕེང་བས་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་

ཆེའི་རང་བཞིན་ཅན་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག ཨཾ་གི་གནས་སུ་བཛྲ་པུཥེ་པཱུ་ཛ་ཧཱུཾ། 

༼ཞེས་པས་མེ་ཏོག་དབུལ། གཡོན་པས་ཤ་ཆེན་གི་སོས་བཟུང་ལ། ༽གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ལ་ཤ་ཆེན་གི་བདུག་པ་ཕུལ་བས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མགུལ་དུ་གདུག་

པའི་སྤིན་བྱཻ་ཌཱུརྱའི་མདོག་ལྟ་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བརྩེགས་པ་དང་འད་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་

ཅིག བཛྲ་དྷི་པཾ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། གཡོན་པས་ཞུན་ཆེན་གི་མར་མེ་བཟུང་སྟེ། 

གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། མར་མེ་ཕུལ་བས། གཞལ་ཡས་ཁང་

གི་ཕོགས་མཚམས་སུ་མུན་པ་འཇོམས་པ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་

ཅིག བཛྲ་དྷི་པཾ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། གཡོན་པས་དི་ཆབ་བཟུང་ལ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་

པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བྱུག་པ་ཕུལ་བས། ལུས་དང་གནས་ཀི་དི་མ་དག་ནས། 

རེག་ན་བདེ་བའི་རེག་བ་དང༌། དི་མནམ་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པས་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག” 
1།བཛྲ་གནྡེ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། གཡོན་པས་ལྷ་ཤོས་བཟུང་སྟེ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་

1 མ་ཕི། ༥ན༤ན།    + དང་   ཞོལ། ༦ན༢ན།   སྐུ།  ༦ན༢ན།    - དང་ 



ལས་གཤིན་ཕི་ནང་གི་མངོན་རོགས་དང་གཏོར་ཆོག
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འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བཤོས་ཕུལ་བས། ཁ་ཟས་དི་དང་རོ་དང༌། ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་དང༌། སེར་པོ་དང༌། སྔོན་པོ་དང་བཅས་

པ་ཁམ་གི་ཟས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་བེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག 

བཛྲ་ནྱཻ་ཝི་ཏེ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ༼ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀི་སྔགས་བརོད་ཅིང༌། ཐོད་རྔ་སོགས་རོལ་མོ་ས་

ཚོགས་དབུལ་བར་བའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་ལག་པ་གཡོན་པས་བཟུང༌། གཡས་པས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་འཕར་བའམ། 

ཡང་ན་ལག་པ་གཉིས་རོ་རེ་ཐལ་མོ་ཁ་ཕེ་བས་ཀང་རུང་སྟེ།༽ ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་བིགྷ་

ནན་ཤ་ཏྲུཾ་ཨ་མུ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བྷ་ལིཾ་”ཏ་1ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཕཊ། ༼ཅེས་པ་དང༌།༽ ༀ་

ཙ་མུཥ� ྜི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་༼ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་སྦར་བ་ལེན་བདུན་བདུན་བརོད་ནས། གཏོར་མ་ཕུལ་བས་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསོལ་བར་བསམས་ལ། དེའི་རེས་སུ་ནང་མཆོད་གཏོར་མ་ལྟར་བིན་གིས་

བརླབས་ནས།༽ ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཙ་མུཥ� ྜི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༼ཞེས་པས་དབུལ། དེ་ནས་

མགོན་པོ་མ་ཧེའི་ཞལ་ཅན་ལ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ། ཡ་ལས་ཐོད་དབྱུག་ཡས་མཚན་པའི་མཐར་སྔགས་ཀིས་

བསྐོར་བ་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཁོ་བོའི་ཞལ་ཅན་ལ། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀིས་བསྐོར་བར་དམིགས་ལ། རང་ཉིད་

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས།༽ ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༼ཅེས་པ་བཟླས་པར་བའོ། །དེ་ནས་ལག་པ་

གཡས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་”ཕར་གཡོན2་ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་ལ་བསྟན་ཏེ། སྙིང་ཁའི་ཕོགས་སུ་བཟུང་བ། ཐོད་པའི་ཕག་རྒྱ་

བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བའམ། ཡང་ན་རོ་རེ་དིལ་བུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་རུང་སྟེ། བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ་བ་ནི།༽ ཧཱུཾ་

འཆི་བདག་ནག་པོ་ལྷོ་ཕོགས་ཀི། །རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ན། །སྲོག་ལ་རྔམས་

པའི་གཤིན་རེ་ནི། །ནག་པོ་མ་ཧེའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཡ་ལས་བྱུང་བའི་དབྱུག་པ་

ནི། །ཐོད་པས་མཚན་པ་ལས་བྱུང་བ། །གཏིང་ནས་ཁོས་པ་མ་ཧེའི་གདོང་། །ཟ་བེད་

1 མ་ཕི། ༥ན༧ན།   སྐུ། ༦ན༥ན།    -ཏ་   ཞོལ། ༦ན༥ན།    -ཏ   *ཏ་ 

2 མ་ཕི། ༥བ༣ན།    ཕར་གཡོན   ཞོལ། ༦བ༣ན།    འཕར་བ། ཡོན   སྐུ། ༦བ༡ན།    འཕར་གཡོན 
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ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཁོས་པའི་སྤྱན་རྩ་དམར་པོ་འཁྲུག །སྐྲ་སེར་ས་ར་

གེན་དུ་བརེས། །ལག་གཡོན་ཞགས་པས་དག་བགེགས་འཆིང༌། །གཡས་པ་དབྱུག་

པས་རྡུལ་དུ་རློག ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རེའི་ཚོགས། །མ་མོ་ཆེན་མོ་ཙ་མུཎྜི། །རྩེ་

གསུམ་ཐོད་ཁག་འཛིན་མཛད་མ། །བྲན་དང་བཅས་པའི་དུས་ལ་བབ། །ཤ་ཆེན་ཁག་

ཞག་ཆེན་པོ་ཡི། །གཏོར་མ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པར་བཞེས། །རྒྱལ་བས་བསྒོས་པའི་

དམ་ཚིག་ཅན། །སྙིང་རེས་དག་བགེགས་མྱུར་དུ་སྒོལ། །སང་བའི་དག་དང་གནོད་

པའི་བགེགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས། །ཟུངས་ཤིག་ཆིངས་ཤིག་རྣམ་

པར་སོམས། །ཁུག་ཅིག་དོངས་ཤིག་དབང་དུ་བསྡུད། །སོད་ཅིག་སྐྲོད་ཅིག་རེངས་

པར་གིས། །ཕེ་ཞིག་གནོད་ཅིག་རྨུགས་པར་གིས། །ཐུལ་ཞིག་ཆོམས་ཤིག་རྣམ་

པར་ཤིག རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཛོད། ༼ཅེས་པའམ།༽ ཧཱུཾ་འཇམ་དཔལ་བཀའ་

ཉན་བསྟན་སྲུང་ནི། །དམ་ཅན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

འཇིགས་གཟུགས་ཅན། །མགོན་པོ་ཁོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །དམར་ལ་བརིད་པའི་

སྤྱན་གསུམ་གིས། །ཁམས་གསུམ་བགེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །རབ་ཏུ་

ཁོས་པས་མཆེ་གཙིགས་པས། །དག་བགེགས་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག མཐིང་ནག་ཕག་

མཚན་ས་ཚོགས་བསམས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྣམ་ཀུན་སྲུངས། །ས་འོག་ས་

སྟེང་ས་བ་ཡི། །འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་འཁོར་གིས་བསྐོར། །ཁད་པར་སེ་བརྒྱད་

ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །དམ་ཅན་ཁེད་ཀིས་བྲན་དུ་བཀོལ། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཁོད་

ཀི་སྐུ། །རབ་བརིད་”ཕུལ1་པའི་ཕོ་ཉ་འཕོ། །བརྐང་བསྐུམ་ཚུལ་གི་ཞབས་གཉིས་

ཀིས། །འཇིག་རེན་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཡོ། །དག་ལ་བརྔམས་པའི་བཞད་པའི་

1 མ་ཕི། ༦ན༣ན།    ཕུལ   ཞོལ། ༧ན༥ན།   ༧ན༣ན།    སྤྲུལ 
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སྒས། །བགེགས་ཚོགས་ས་བཀོད་དག་བོ་འཇོམས། །རྣལ་འབོར་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པ་

པོའི། །བཀའ་ཉན་བསྟན་བསྲུངས་དཔལ་མགོན་ཏེ། །བསྟན་དག་དམ་ཉམས་སིག་

ཅན་གི། །སྲོག་གཅོད་གཤིན་རེ་ནག་པོ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་གཤིན་རེ་གཤེད་སྤྱན་

སྔར། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་ལ། །བུ་བཞིན་སྐོང་བར་ཁས་བངས་

པའི། །དཔལ་མགོན་དམ་ཅན་འཕིན་ལས་སྒྲུབས། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་དུས་ལ་

བབས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུངས། །རྣལ་འབོར་བདག་གི་ཆོས་སྒྲུབ་

པའི། །རྐེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག ཁད་པར་འདི་ལྟར་བཅོལ་བ་

ཡི། །འཕིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་དཔའ་བོ་རོ་རེས་ཞལ་མངོན་སུམ་

དུ་གཟིགས་ནས་བསྟོད་པའོ། །ཡང་ན། བརྐང་བསྐུམ་ཞབས་ནི་ཅུང་ཟད་བརབས་པ་

ཙམ་གིས་དཀིལ་འཁོར་གཞིར་བཅས་རི་”རབ1 ་ཤིག་ཤིག་པོར་”གྱུར་ཅིག 
2། །གཏུམ་དག་མ་ཧེའི་ཞལ་ནི་རབ་ཏུ་གདངས་པས་བསྒགས་པའི་གད་རྒྱངས་ཆེན་

པོས་ས་གསུམ་ཀུན་འགེངས་པ། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབངས་གང་མ་

རུངས་འདུལ་ཕིར་དག་པོའི་སྐུར་བསྟན་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རེ་གཤེད། གང་དེར་

གུས་པས་བཏུད་ནས་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་བསྟོད་ཀིས་ད་ནི་བགེགས་རྣམས་བག་

ཡོད་དུས་ལ་བབ། །རི་བོ་རལ་ཞིང་ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་འུར་འུར་ཞེས་པའི་

སྒ་ཆེན་རྒྱུད་མར་རབ་སྒོགས་པ། །དག་པོའི་མེ་ལྕེ་གནག་པའི་དུ་བས་འཁྱུད་པའི་

ཚོགས་རྣམས་འབུམ་ཕག་གློང་འཕེང་ཆར་སྤིན་ནང་”འཁྲུགས་ཤིང་3། །ཤིན་ཏུ་

བཟོད་དཀའི་རེག་བ་ཚ་བའི་ངར་ལྡན་ཁ་དོག་ས་ལྔའི་ཕེང་བ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བའི་
1 མ་ཕི། ༦ན༧ན།   སྐུ། ༧བ༡ན།    རབ   ཞོལ། ༧བ༣ན།    དབང 

2 མ་ཕི། ༦ན༧ན།     གྱུར་ཅིག   ཞོལ། ༧བ༣ན།    འགྱུར་ཞིང་   སྐུ། ༧བ༡ན།    གྱུར་ཅིང་ 

3 མ་ཕི། ༦བ༢ན།   སྐུ། ༧བ༤ན།    འཁྲུགས་ཤིང་   ཞོལ། ༧བ༥ན།    འཁྱུགས་བཞིན 
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དབུས། །མུན་པ་བེ་བས་བྱུགས་ལྟར་གནག་པའི་ཆོས་འབྱུང་ཆལ་ཆིལ་གཡོ་བའི་

ཁག་ཞག་རྒྱ་མཚོས་གང་བའི་སྟེང༌། །ར་བདུན་བདག་པོའི་གདན་ལ་གནོད་བེད་ནག་

པོ་གན་རྒྱལ་བསྒེལ་བའི་སྟེང་ན་གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་ནི། །མིག་སན་ལྟར་གནག་ཐུང་

ལ་སྦོམ་པའི་ལུས་ཅན་གཡས་བརྐང་གཡོན་བསྐུམས་ས་ཆེན་གཡོ་བའི་གོམ་སྟབས་

ཅན། །སེར་སྐའི་རལ་པ་གེན་དུ་འཛིངས་པའི་དབུ་ལ་ཐོད་སྐམ་ལྔས་བརྒྱན་དག་

པོའི་རོ་རེ་སྤྱི་བོར་འཛིན། །ཁག་གིས་སྦགས་པའི་མགོ་རློན་ཕེང་བ་མགིན་པར་

འཕང་ཞིང་སྤྱན་གསུམ་བགད་པའི་སང་མིག་གཡོ་བ་ཅན། །མཆེ་བ་རྣོན་པོ་གཙིགས་

པ་བགད་པའི་ཞལ་ནས་དབུགས་ཕེང་གཡོ་བ་གདུག་པའི་སྦྲུལ་གི་ཁ་རླངས་

བཞིན། །གཡོས་པས་འབར་བའི་གི་གུག་བདུད་དཔུང་ཀད་ལ་འཕར་ཞིང་ཁག་ལྡན་

ཐོད་པ་གཡོན་གིས་གཟུང་ལ་རོལ། །སྟག་ལྤགས་སད་གཡོགས་བགོས་པའི་གཏུམ་

ཆེན་ཁོད་ཀིས་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་དེ་བཞིན་དུ། །མ་གཡེལ་མ་

གཡེལ་མྱུར་དུ་དན་པར་མཛོད་ལ་རྣལ་འབོར་བདག་གིས་གང་ཞིག་བསྒོ་བ་ཐམས་

ཅད་སྒྲུབས། །གཞན་ཡང་ཁོད་ཀི་ཕོགས་བཞིར་རྭ་དང་རྨིག་པ་རབ་ཏུ་རྣོ་བའི་མ་ཧེ་

དག་པོའི་གདན་སྟེང་ན། །དཀར་དང་སེར་དང་དམར་དང་གནག་པའི་གཤིན་རེ་ཆེན་

པོ་དག་ཏུ་ཁོས་པའི་མ་ཧེའི་གདོང་པ་ཅན། །བརྐང་བསྐུམ་ཞབས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགིང་

ཞིང ་དུར ་ཁོད ་ཆས་ཀིས ་ལེགས་བརྒྱན་ཞལ་གདངས་མིག ་རྩ ་ཀུན ་ཏུ ་

དམར། །བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ལ་རོ་རེའི་ཐོག་ལྟར་བསྔགས་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་

ཞི་རྒྱས་དབང་དག་ལས་ཀུན་སྒྲུབས། །མདོར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་ཡང་དང་ཡང་

བསྔགས་འཇམ་པའི་དབངས་ཞེས་ས་”སྟེངས1་ཀུན་ཏུ་གགས་པ་དེའི། །ཕུན་ཚོགས་

1 མ་ཕི། ༧ན༡ན།    སྟེངས   ཞོལ། ༨ན༦ན།   སྐུ། ༨ན༥ན།    སྟེང 



ལས་གཤིན་ཕི་ནང་གི་མངོན་རོགས་དང་གཏོར་ཆོག
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གོ་འཕང་མཆོག་དེ་མཁའ་མཉམ་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་དུ་ཇི་སྲིད་བདག་གིས་མ་

མནན་པ། །དེ་སྲིད་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་བཀའ་ནི་གུས་པས་ལྷུར་ལེན་ཆོས་རྒྱལ་

གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས། །ཡང་དག་ལམ་གི་ནོར་མཆོག་འཕོག་ལ་

བརྩོན་པའི་ནག་པོའི་རྩ་ལག་སེ་དང་བཅས་པ་གཞོམ་དུ་གསོལ། ཅེས་རེ་རིན་པོ་ཆེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ། གཤིན་རེ་ཆོས་རྒྱལ་རང་ཉིད་ཀིས་

འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བྲན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཚེ། བསྟོད་པ་མཛད་པ་

འདི་དག་གིས་ཕིན་ལས་བཞོལ་བར་བའོ། །དེ་ནས་ༀ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་དག་བགེགས་མཱ་

ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཙ་མུཎྜི་དག་བགེགས་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཐལ་མོ་བརབ་ཅིང༌། 

ལས་བེད་པར་ཁས་བངས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་གནོད་པའི་ཕོགས་སུ་

རོལ་མོའི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་བསྐལ་ནས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཡི་གེ་

བརྒྱ་པ་བརོད་ཅིང་བཟོད་པར་གསོལ་ནས། ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བྲིས་སྐུ་

སོགས་ལ་བརན་བཞུགས་བ་བའམ། སྐུ་མེད་ན། ཡ་མ་རཱ་ཛ་བཛྲ་མུཿ ས་གཤེགས་

སུ་གསོལ། སོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བའོ། །

དམ་ཅན་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་མ་ཧེའི་ཞལ་ཅན་ལ། ཙ་མུཎྜི་དང་ཡ་བ་ཏི་

ལ་སོགས་པ་གཤིན་རེ་ཕོ་མོའི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བ་ནི་ཕི་སྒྲུབ་དང༌། ཁོ་བོའི་ཞལ་

ཅན་ལ། མ་ཧེའི་ཞལ་ཅན་བཞིས་བསྐོར་བ་ནི། རེ་ཉིད་ལ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་

ཆེན་པོས། །མངོན་སུམ་དུ་བཀའ་བསྒོ་མཛད་ནས་བྲན་དུ་”བསྐོས1་པའི་ཆོས་རྒྱལ་

ནང་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཅུང་

ཟད་རྒྱས་པར་ཕེ་བ། རེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་ཀི་པདོ་ལ་གུས་པས་གཏུགས་པའི་ཞལ་གི་

1 མ་ཕི། ༧ན༧ན།   སྐུ། ༨བ༣ན།    བཀོས   ཞོལ། ༨བ༦ན།    བསྐོས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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མན་ངག་འཛིན་པ། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་འབོར་པ། དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས་ཉིང་སྟོད་རི་བོ་མདངས་ཅན་གི་མགོན་པར་སྦར་བའོ། ། མངྒ་ལཾ། །    ། །

སྭསྟུ། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །   སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །   ། །
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༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་བསྒྲུབ་ཅིང་གཏོར་མ་འབུལ་བ་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབོར་ 

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མོ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུགས་རེའི་རྣམ་

འཕྲུལ་ལས། །མ་རུངས་འདུལ་ཕིར་དག་པོའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །མྱུར་མཛད་བ་མ་

མགོན་པོའི་ཞབས་བཏུད་ནས། །དེ་གཉེས་བེད་པའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྲི། ”།1མྱུར་

མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བར་འདོད་པས། ལག་ཏུ་བང་

བའི་རིམ་པ། མན་ངག་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཅིང༌། རིང་མ་དང་བོན་པོའི་ཆོས་

ལུགས་ཀིས་རྣམ་པར་མ་བསད་པ་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབོར་དུ་བ་བའི་ཚུལ་འདིར་བརོད་

པར་བའོ། །དེ་ཡང་སོད་ཐོད་པའམ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ། ནས་ནག་པོ་

རེན་བཏགས་ཀི་གཏོར་མ། ཤ་ཁག་གིས་བརྒྱན་ཅིང༌། དར་ནག་པོའི་ཅོད་པན་དང༌། 

མགོན་པོའི་ཙ་ཀ་ལི་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཙུགས་པ་དང༌། ལྷ་མོ་དང་གནོད་

སྦིན་གི་གཏོར་མ་སོགས་ཀང་ཟུར་དུ་བེད་ན་ལག་ལེན་བཞིན་དུ་བཤམ་ཞིང༌། 

གཞན་ཡང་ནང་མཆོད་དང༌། རོ་རེ་དིལ་བུ་དང༌། ཐོད་པ་རྔ་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བད་

ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བས་ལ། རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག་སྟེ། ཡི་དམ་གི་རྣལ་

1 མ་ཕི། ༡བ༢ན།   -།༼ཐ༽   * ། 
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འབོར་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བས་ནས། མགོན་པོའི་གཏོར་མ་རྣམས་

ཆང་དང༌། ཆུ་དང༌། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ནང་མཆོད་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་བྲན། བ་

མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་དག་པོ་དང་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་

པས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཉམས་སུ་བང་བར་བའོ། །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡོ྅་ཧཾ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གི་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས། པཾ་ལས་པད། རཾ་

ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། གཾ་ལས་ཚོགས་བདག་དཀར་པོ་གླང་པོ་ཆེའི་

གདོང་པ་ཅན། ཕག་གཡས་ཐོད་པ་དང་གཡོན་ལ་ཕུག་འཛིན་པ། མགོན་པོ་གཡས་

སུ་བསྟན་ནས་གན་རྐལ་དུ་སྒེལ་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་གི་གུག་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་

པ། དེ་ལས་འོད་འཕོས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། ཚུར་འདུས། གི་

གུག་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་

པོ། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག །ཞལ་གཅིག་ཕག་དྲུག་པ། ཆེར་འབར་བ་རབ་ཏུ་ཁོས་

ཤིང་ཤིན་ཏུ་རྔམ་པ། ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞིང་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་བཞི་གཙིགས་པ། 

སྤྱན་གསུམ་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ་”གློག1་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང༌། ཁོ་གཉེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་

པ། དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརེས་ཤིང་སྨྲ་ར་དང་སིན་མ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་རབ་

ཏུ་འབར་བ། ལགས་རྣམ་པར་འགིལ་ཞིང༌ཧ་ཧའི་གང་རྒྱངས་འབྲུག་ལྟར་སྒོགས་

པ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པོ་ན་གི་གུག །གཉིས་པ་ན་ཐོད་པའི་འཕེང་བ། གསུམ་པ་ན་

ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་བ། ཕག་གཡོན་གི་དང་པོ་ན་ཐོད་ཁག །གཉིས་པ་ན་

རྩེ་གསུམ། གསུམ་པ་ན་རོ་རེ་ཞགས་པ་འཛིན་པ། སྤྲུལ་སྔོན་པོས་དབུ་སྐྲ་བཅིངས་

1 མ་ཕི། ༢ན༤ན།   གླེག   * གློག 



མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བསྒྲུབ་ཅྱིང་གཏོར་མ་འབུལ་ཚུལ།
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ཤིང༌། དམར་པོས་སྙན་རྒྱན། ཁ་བོས་དཔུང་རྒྱན། དཀར་པོས་མགུལ་རྒྱན། སེར་

པོས་ལག་གདུབ། ལང་ཁུའི་དོ་ཤལ། དཀར་པོས་སྐ་རགས་དང་རྐང་གདུབ་བས་

པ། སྟག་གི་པགས་པ་རློན་པའི་ཤམ་ཐབས་ལ། དར་ལང་ཁུའི་སྐ་རགས་བཅིངས་པ། 

ལྟོ་བ་རབ་ཏུ་འཕང་ཞིང་ཡན་ལག་རགས་”ལ1། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརིད་

ཅན། མི་མགོན་སྐམ་པོ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་ཅིང༌། ཁག་འཛག་པའི་མགོ་བོ་རློན་པ་

ལྔ་བཅུས་དོ་ཤལ་བས་པ། དབྲལ་བ་སིནྡྷུ་ར་ཡིས་ལེགས་པར་བྱུགས་ཤིང༌། སྤྱི་

བོར་མི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕག་ཞབས་ཐམས་ཅད་ལ་དིལ་བུ་གཡེར་ཁ་སྒ་

དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་ཅིང༌། གླང་པོ་ཆེའི་པགས་པ་རློན་པ་གོས་སུ་གོན་

པ། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་ཞིང་གཡོན་བརྐངས་པའི་གར་སྟབས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་

མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའི་གཡོན་དུ་བྷླཽཿལས་མ་གཅིག་འདོད་

པ་ཁམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ། སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་མ། ཕག་

གཡས་རལ་གི་རབ་ཏུ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་ཞིང་། གཡོན་པ་སྐྲ་དང་བཅས་

པའི་ཐོད་རློན་ཁག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཞལ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་

རབ་ཏུ་གཙིགས་ཤིང༌། སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཁོ་གཉེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། རལ་

པ་ནག་པོ་གེན་དུ་གཟིངས་པའི་སྤྱི་བོར་རྨ་བའི་སྒོ་མདོངས་ཀིས་བརྒྱན་པ། གླང་པོ་

ཆེའི་ཀོ་བ་རློན་པས་སྟོད་གཡོགས་ཤིང་། རེ་ལྡེའི་ཤམ་ཐབས་ལ་སྤྲུལ་ནག་པོ་སྟོང་

གི་ཆུན་པོས་སྐ་རགས་བས་པ། སྐུ་ལ་ཁག་གི་ཐིག་ལེ་དང༌། ཞག་གི་ཟོ་རིས་དང༌། 

ཐལ་ཆེན་གིས་ཚོམ་བུས་བརྒྱན་ཅིང། ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་ཉི་མ་འཆར་བ། དེའུ་གྭ་

པ་ལ་ཞོན་པ། ཤ་ཟ་མཁའ་འགོ་བེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས་པ། མགོན་པོའི་མདུན་དུ་

1 མ་ཕི། ༢བ༢ན།   པ   * ལ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གནོད་”སྦིན1་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབུས་སུ། ཀིཾ་ལས་ཀེ་ཊ་པཱ་ལ་སྐུ་མདོག་མཐིང་

ནག །ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་ནས་དག་ལ་

འོ་དོད་འབོད་པ། སྤྱན་གསུམ་དམརཔོ་ཟློག་ཅིང་དག་བགེགས་ལ་སང་མིག་བལྟ་བ། 

ཕག་གཡས་ཀི་གི་གུག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བས་དག་བགེགས་ཀི་སྲོག་རྩ་གཅོད་

ཅིང༌། ཕག་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པས་དག་བགེགས་ཀི་སྙིང་ཁག་གཙོ་བོའི་ཞལ་དུ་

སྟོབ་པ། རལ་པ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་གཟིངས་ཤིང༌། མི་མགོ་སྐམ་པོས་ཐོད་བས་པ། 

ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན། དོམ་ནག་སྨོན་པ་ལ་ཆིབས་ཤིང་། 

མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། མགོན་པོའི་གཡས་སུ་པད་དང་

ཉི་མ་དང་རོའི་གདན་ལ། ཛིཾ་ལས་དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མི་ཏ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་སྲིན་

པོའི་གཟུགས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། ཕག་གཡས་ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུ་

འཁོལ་ཞིང༌། གཡོན་ཐོད་ཁག་འཛིན་པ། མགོན་པོའི་རྒྱབ་ཏུ་པད་དང་ཉི་མ་དང་རོའི་

གདན་ལ། ཏཾ་ལས་”གཤིན་རེ2་ཏ་ཀི་རཱ་ཛ། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག །བལྟས་པ་ཙམ་

གིས་དག་བགེགས་ཀི་སྲོག་འཕོག་པ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀི་གཡས་ཐོད་པའི་

ཅང་ཏེའུ་འཁོལ་ཞིང༌། གཡོན་སིགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བརྐངས་པ། ལྷ་མོའི་གཡོན་དུ་

ཏག་ལས་བདུད་མགོན་ཏག་ཤད་ནག་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀིས། གཡས་རུ་

མཚོན་དམར་པོ་འཕར་ཞིང༌། གཡོན་པ་ཐོད་ཁག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཟ་འོག་སྔོ་

ཁའི་བེར་གསོལ་ཞིང༌། ར་ནག་རིང་དཀར་ལ་ཆིབས་པ། གསུམ་ཀའང་ཤིན་ཏུ་ཁོས་

ཤིང་འཇིགས་པ། མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་ཤིང༌། གནོད་སྦིན་

1 མ་ཕི། ༢བ༧ན།   སྤྱིན   * སྦིན 

2 མ་ཕི། ༣ན༤ན།   -གཤིན་རེ   * གཤིན་རེ 
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གདུག་པ་ཅན་འབུམ་གི་འཁོར་གིས་བསྐོར་བ། དེ་དག་གི་ཕི་རོལ་གི་ཕོགས་བཅུར་

དབང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཕོགས་སྐོང་བ་བཅུ་དང་། གཞན་ཡང་ལྷ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། ཀླུ་

ཆེན་པོ་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། འཇིག་རེན་སྐོང་བ་བཞི། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་

བརྒྱད། འཇིགས་བེད་ཆེན་པོ་དགུ་སྟེ། གཙང་རིས་ཀིམགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་པོ་

རྣམས་ཀི་འཁོར་དུ། སྲིད་པ་གསུམ་གི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་བཅས་པ། དེ་

དག་གི་ཕི་རོལ་དུ། དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས། ཤ་ལ་དགའ་བ། ཁག་ལ་རོལ་

བ། སྙིང་རེ་མེད་པ། ཁོ་ཞིང་གཏུམ་པ། མདོག་མི་སྡུག་པ། བཞིན་བསྡུས་པ་མིག་རྩ་

དམར་པ། ཁ་གདངས་པ། མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་པ་ཐོགས་པ། 

སྐད་ཅིག་གིས་སྐེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲོག་དབུགས་སྡུད་ནུས་པ། བར་སང་ནམ་

མཁའ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་གང་བ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྱི་བོར་ༀ་དཀར་པོ། 

མགིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ། བདག་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོའི་འོད་ཟེར་གིས། ཤར་ལྷོ་བསིལ་བའི་ཚལ་གི་དུར་ཁོད་ཤིང་ཙནྡན་རྐང་གཅིག་

པའི་དྲུང་ནས། ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྤྱན་དངས། 

ཧཱུཾ་དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེ། །དཀིལ་

འཁོར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་ལ་སོགས་པ། །འཁོར་གི་

བཀའ་ཉན་གནོད་སྦིན་ཚོགས། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ༀ་ཤི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧེ་ཧི། ཁིཾ་རིང་

པོ་ཉེར་གཅིག་བརོད་ཅིང༌། རྔ་ལ་སོགས་པའི་ཌཱ་མ་རུ་དང་དིལ་བུའི་སྒ་དང་བཅས་

པས་སྤྱན་དངས། མགོན་པོ་འདིའི་སོས་སྦོང་བསྲེག །ཌཱ་མ་རུ་དང་དིལ་བུ། གཡེར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ཁའི་སྒ་དག་ཏུ་སྒོགས་ཤིང་ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

འཁོར་གིས་བསྐོར་ཏེ་ཤར་ལྷོ་ནས་བོན་ནས་མདུན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གར་མཛད་

ཅིང་བཞུགས་པར་བསམ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 

པད་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན་དམ་ཚིག་པ་མི་སྐེད་པར་སྤྱན་དང་

པས་ཆོག་པ་ཁྱུང་པོའི་ཡིག་ཆུང་ན་ཡོད་དོ། །ཆོས་དབིངས་དང་ལས་མ་གཡོས་

ཀང༌། །མ་རུངས་ཀུན་འདུལ་ཁོས་པའི་སྐུ། །བསྟན་པའི་རུ་ཏ་འཇོམས་མཛད་

པའི། །ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟོད། །

བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རས་རྣམས་ཀིས་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད་

པར་བསམས་ལ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྷ་རས་བཟང་པོའི་མཆོད་

ཡོན་འདི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕིར་བཞེས་

སུ་གསོལ། །ༀ་ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་

ཚིགས་བཅད་གཞན་རྣམས་འད་བ་ལ་མཆོད་ཡོན་གི་གནས་སུ་རིམ་བཞིན་ཞབས་

བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སོས། སང་གསལ། དི་མཆོག །ཞལ་ཟས། སིལ་སྙན། ཞེས་

པ་རྣམས་བཅུག་ཅིང་། སྔགས་ཀི་ཐོག་མཐའ་འད་བ་ལ། ཨཾ་གི་གནས་སུ་རིམ་

བཞིན། པཱདེཾ་པུཥཾ། དྷུ་པཾ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནེ། ནྱཻ་ཝེ་ཏེ། ཤཔྟ། ཞེས་པ་རྣམས་བཅུག་

ལ། རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་མཆོད། དེ་བཞིན་དུ་ཚིག་བཅད་ཀི་མཆོད་

ཡོན་ཞེས་པའི་གནས་སུ། གཟུགས་མཆོག །སྒ་བརན། དི་མཆོག །རོ་མཆོག །རེག་

བ་ཞེས་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བཅུག་ཅིང་། སྔགས་ཀི་ཐོག་མཐའ་འད་བ་ལ། ཨཾ་གི་

གནས་སུ་རིམ་བཞིན། རཱུ་པ། ཤཔྟ། གནེ། ར་ས། སརྴ། ཞེས་པ་རྣམས་བཅུག་ལ་
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རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། འདོད་ཡོན་དབུལ། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བེད་ན་

སྔགས་ཙམ་གི་དབུལ། 

དེ་ནས་ནང་མཆོད་བིན་གིས་བརླབས་ནས་དབུལ་བ་ནི། ༀ་ཨཱཿབིགྷནྜ་ཏཱ་ཀྲིད་

ཧཱུཾ། ༀ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་

ཡཾ་ལས་རླུང༌། རཾ་ལས་མེ། ཨཱཿལས་མི་མགོའི་སྒེད་བུ་གསུམ་གི་སྟེང་དུ། ཨཱཿལས་

ཐོད་པ་ཕི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། དེའི་ནང་གི་ཕོགས་བཞི་

དང་དབུས་སུ། བྲུཾ་ཨཾ་ཛྲིཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ་ལས་ཤ་ལྔ། མཚམས་བཞི་དང་དབུས་སུ། ལཾ་མཾ་པཾ་

ཏཾ་བཾ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ༌། དེ་དག་གི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ། ༀ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་

དུ་བལྟ་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་

པ་དཀར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་པས་རླུང་

གཡོས། མེ་སྦར། ཐོད་པའི་ནང་གི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བའི་རླངས་པ་ༀ་དང་ཧཱུཾ་

ལ་འཕོག །ༀ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་

པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩི་བཀུག་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ། རོ་རེ་ཟླ་བ་ༀ་དང་བཅས་པ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ལྷུང་བས། རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏེ། 

དི་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩིར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརོད། དེ་ནས་

འོག་ནས་འབྱུང་བའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་མཚན་གི་མཐར་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཏགས་ལ་ལག་པ་

གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གིས་སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ནས་གེན་དུ་གཏོར་ལ་དབུལ། 

དེ་ནས་ཡི་དམ་གི་སྙིང་པོའི་མཐར་ཡི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ་སྙིང་ཁ་ནས་ཐད་ཀར་

གཏོར་ལ་དབུལ། དེ་ནས་མགོན་པོ་དང༌། ལྷ་མོ་དང་། གནོད་སྦིན་བཞིའི་སྙིང་པོ་
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རྣམས་ཀི་མཐར་ཡི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ་རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ལྟེ་བའི་ཐད་

ནས་དབུལ། དེ་ནས་ཤཱ་ས་ནའི་སྔགས་ཀི་མཐར་ཡི་གེ་གསུམ་བཏགས་ལ་འཁོར་

གཞན་རྣམས་ལ་དབུལ་ཞིང༌། པུས་མོའི་ཐད་ནས་མཆོད་སྦིན་གི་ཕག་རྒྱའི་མཐེབ་

སྲིན་གིས་ནང་མཆོད་གཏོར་ལ། གནས་གསུམ་མཁའ་འགོ་དང༌། གཞི་བདག་དང༌། 

རིགས་དྲུག་རྣམས་ཀང་ལྷར་བསམས་ལ་དབུལ། དེ་ནས་རང་གིལྕེ་རྩེ་ལ་བཞག་ལ་

མང༌། 

དེ་ནས་བ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ཀི་མན་ངག་བཞིན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་

པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར། མགོན་པོའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ། དིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་མ་སྐུ་

མདོག་སེར་པོ་ཉི་མ་འབུམ་གི་མདངས་དང་ལྡན་པ་ཕག་གཡས་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་

བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང༌། ཕག་གཡོན་གསེར་གི་དིལ་བུ་བསམས་པ། ཞབས་རོ་

རེའི་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་ཤིང༌། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤས་

པ། རོ་རེ་འཆང་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐུ་ལས་འོད་

ཟེར་འཕོས། མགོན་པོ་ལ་འཕོག་པས། མགོན་པོ་འོད་དང་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་

འབར། འུར་འུར་སིལ་སིལ་གར་མཛད་ཅིང༌། མགོན་པོའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་

བ་མ་ལ་འཕོག་པས། བ་མ་འོད་ཀིརང་བཞིན་དུ་མེར་མེར་དིལ་བུའི་སྒ་སྒོགས། །བ་

མ་ཉིད་མགོན་པོ། མགོན་པོ་ཉིད་བ་མ། བ་མ་དང་མགོན་པོ་དབེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར། 

བདག་དང་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སྐུ་བཞིའི་

བདག་ཉིད་”དིན་ཅན1་རྩ་བའི་བ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རྒྱལ་བ་

ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ལ་༝། དཔལ་ལྡན་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་ལ་༝། རེ་བཙུན་མྱཻ་ཏི་

1 མ་ཕི། ༥བ༥ན།   -དིན་ཅན   * དིན་ཅན 
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བ་ཆེན་པོ་ལ་༝། གྲུབ་ཆེན་ར་ཧུཾ་ལ་ཆེན་པོ་ལ་༝། མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་

ལ་༝། མཉམ་མེད་རིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ལ་༝། དབོན་སྟོན་སྐེར་སྒང་བ་ཆེན་པོ་

ལ་༝། གཉན་སྟོན་སྦས་པའི་རྣལ་འབོར་ལ་༝། ཆོས་རེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ལ་༝། 

མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ་༝། མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་

༝། སྔགས་འཆང་རོ་རེ་གཞོན་ནུ་ལ་༝། མཉམ་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་

པོ་ལ་༝། ཕག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་ལ་༝། མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་

ལ་༝། མགོན་པོ་མྱུར་མཛད་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་༝། བ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ་༝། 

མགོན་པོ་བ་མ་དབེར་མེད་ལ་༝། དེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། མགོན་པོའི་ཞལ་ནས། ཁོད་ཀི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ངས་བསལ་ཞིང༌། མཐུན་

རྐེན་ཐམས་ཅད་ངས་སྒྲུབ་པོ་ཞེས་གསུང་ལྷང་ལྷང་བོན་པར་བསམས་ལ། ན་མོ་བུདྡྷཱ་

ཡ། ན་མོ་གུ་རུ་ཧྱཻ། བཛྲ་བི་ར་བི་རེ་ན་ཤི་ཡེ། ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནི། ཛཱོ་ཀ་ཛཱོ་ཀི་ནི། སརྦ་

བུདྡྷཱ་ཡ། བོ་དྷི་སཏྭ་ཤ་ར་ཎཾ་གཙྪ་”མྱཻ1་ཀྱཻ། ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་

བ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་ཞིང༌། མགོན་པོའི་སྐུ་ལས་མགོན་

པོའི་སྐུ་ཆུང་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ། ཌཱ་མ་རུ་དང་དིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་སྒ་དང༌། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་ཕཊ་”ཀི2་སྒ་སྒོགས་པ་”3་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བོན་ཏེ། འོད་ཟེར་དང་མགོན་པོ་དེ་

རྣམས། རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་སེམས་བདེ་བས་གང༌། ལུས་ཀི་ནང་

ན་མགོན་པོ་དེ་རྣམས་གར་མཛད་ཅིང༌། ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཞལ་དུ་དམར་ཙིར་

ཙིར་གསོལ་བར་བསམས་ལ། ཕོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའི་རྩ་བ་དང་
1 མ་ཕི། ༥ན༣ན།   མ   * མྱཻ 

2 མ་ཕི། ༥ན༤ན།   -ཀི   * ཀི 

3 མ་ཕི། ༥ན༤ན།   +དང 
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བརྒྱུད་པའི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཡི་དམ་དཀིལ་འཁོར་

གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣལ་འབོར་མ་

རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པའི་ལྷ་

ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ལ་སྒིབ་པ་མི་མངའ་བ། མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ། 

ཐུགས་རེ་ལ་ཕི་བཤོལ་མི་མངའ་བ། བིན་རླབས་ལ་རྒྱངརིང་ཐུང་མི་མངའ་བ། ཁེད་

རྣམས་ཀིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕིན་ལས་མི་ཟད་པའི་སྒོ་ནས་བིན་གིས་

རློབས་ཤིག །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་རློབས་

ཤིག །འདུག་ས་འདི་ཉིད་དུ་བིན་གིས་རློབས་ཤིག །ཅེས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་

བརོད་ལ། དིལ་བུ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒ་དག་ཏུ་བའོ། །

དེ་ནས་བཤགས་པ་བ་བ་ནི། མགོན་པོའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་དིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་

མ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཕག་གཡས་ཤེལ་གི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་བསམས་

པ། ཕག་གཡོན་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་པ་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་འཛིན་པ། 

ཞབས་རོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་འཕོ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་གི་ཚོགས་འཕོས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རོ་རེའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དངས། དེ་ནས་སྟེང་གི་

ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་མཐིང་

གསུམ་རྣམས་ལས་རིམ་བཞིན་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕོས། 

མགོན་པོའི་སྤྱི་གཙུག་གི་བ་མའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཐིམ། བ་མའི་
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སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་སྐོང་བར་བསམས་ལ། ཡི་

གེ་བརྒྱ་པ་”ལན1་བདུན་བཟླས། ཡང་བ་མའི་གནས་གསུམ་ལས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་

རིམ་བཞིན་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བོན། མགོན་པོའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་

གསུམ་ལ་ཐིམ། མགོན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉམས་གིབ་ཀིས་འཕོག་པ་དང་

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམས་ལ། ཡིག་བརྒྱ་ལན་བདུན་

བཟླས། ཡང་མགོན་པོའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་ཡིག་བརྒྱ་དཀར་

དམར་མཐིང་གསུམ་རིམ་བཞིན་བོན། འཁོར་རྣམས་དང་བདག་གི་གནས་གསུམ་

གི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་ཐིམ་པས་འཁོར་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གིབ་ཀིས་

འཕོག་པ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག །བདག་གི་ལུས་ཀི་ནང་

ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གིས་གང༌། སིག་སྒིབ་དང་དམ་

ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམས་ལ་ཡིག་བརྒྱ་ལན་བདུན་བཟླས། དེ་

ལྟར་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་སོང་ནས་འདི་སྐད་བཤགས་པ་ཤུགས་དག་པོས་བ་བ་

ནི༽། ཧཱུཾ་རོ་རེ་འཆང་དང་དཔལ་ལྡན་ཤ་བ་རི། །མྱཻ་ཏི་ར་”ཧུ2་ཛོ་ཀི་རཏྣ་དང༌། །དྷརྨ་

སིཾ་ཧ་དྷརྨ་པྲཛྙ་སོགས། །རིན་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ། །འགོ་

བའི་རེ་སྐོང་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་པའི། །བརྒྱུད་ལྡན་བ་མ་དུས་”གསུམ3་སངས་

རྒྱས་”རྣམས4། །དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་སྐུར་མ་རོགས་པར། །འཇིག་རེན་”རོག5་

1 མ་ཕི། ༥བ༤ན།   ཉིད   * ལན 

2 མ་ཕི། ༥བ༧ན།   ཧཱུཾ   * ཧུ 

3 མ་ཕི། ༥བ༧ན།   གསུཾ   * གསུམ 

4 མ་ཕི། ༦ན༡ན།   ལ   * རྣམས 

5 མ་ཕི། ༦ན༡ན།   རོགས   * རོག 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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བཅས་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕིན་

ལས་བཅས། །ཕི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་

ཐེག་མཆོག་སྔགས་ཀི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་འགལ་ཉམས་མཐོལ་ལོ་

བཤགས། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་འཕིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང༌། །སྐད་ཅིག་དན་པས་

བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ། །འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་པའི། །ཡེ་

ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་དགོངས་སུ་གསོལ། །དུར་ཁོད་ནགས་འདབ་ཆུ་གླིང་བས་

མཐའ་རུ། ཕི་ནང་རེན་དང་དམ་རས་ཚོགས་གྱུར་ནས། །བསྙེན་སྒྲུབ་བསྐང་བཤགས་

ཚུལ་བཞིན་མ་གྲུབ་པར། །ལེ་ལོ་གཡེང་བའི་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཁད་

པར་གསང་བའི་རེན་མཆོག་བ་ན་མེད། །བ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་བདེ་ཆེན་

སྐུ། །ཁེད་ལ་མེད་ཆེས་མོས་གུས་འབྲལ་མེད་ཀིས། །རྣམ་དག་ཆོས་སྐུར་མ་རོགས་

མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བདག་ནི་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གྱུར་ཏེ། །བ་མ་མགོན་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །གནོང་

ཞིང་འགོད་པའི་སེམས་དང་བཅས་ནས་ཀང༌། །ལྷ་མཆོག་ཁེད་ཀི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་

ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་བཀའ་སྒྲུབ་ལས་ཀི་ཕོ་ཉ་མཛད། །ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་ཛི་ན་མི་ཏ་

དང༌། །ཊཀྐི་རཱ་ཛ་ཏག་ཤད་རེ་མ་ཏི། །ཕོགས་སྐོང་བཅུ་དང་གཙང་རིས་དགོངས་

སུ་གསོལ། །ཇི་ལྟར་ཁེད་ཀིས་ཁས་བངས་དམ་བཅས་བཞིན། །བདག་གི་འཕིན་

ལས་ཡེངས་མེད་བསྒྲུབས་པ་ལ། །ཡི་ཆད་བགིས་ཤིང་ཤ་ཁག་གཏོར་ཚོགས་

ཀི། །གཏང་རག་དུས་སུ་མ་ཐོངས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མངོན་ཤེས་མེད་པས་
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ཉེས་སྐོན་མ་”རོགས1་པར། །བསྟན་པ་”བཤིག2་དང་བ་མའི་སྐུ་དག་ལ། །དག་པོའི་

ལས་ཀིས་ཚར་བཅད་མ་བགིས་པར། །གསང་བ་བསྒགས་ཤིང་”བམས3་བགིས་

མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དམ་ཉམས་གིབ་ཕོག་གཏམ་འདེས་ཟས་ཟོས་དང༌། །རྒྱུ་ཆུང་

ཕུད་ཉམས་བསྒོམ་བཟླས་ནོར་ལ་སོགས། །ཉེས་སྐོན་འཁྲུལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་

ཅི་མཆིས་པ། །གནོང་ཞིང་འགོད་པའི་སྒོ་ནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཉམས་གིབ་

དག་ཕིར་བཤགས་པ་འདི་བས་པས། །བ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ཀིས། །ཕ་མ་བུ་ཚ་བཞིན་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དུས་འདིར་

”བདག་ལ་སྩོལ4། །བཤགས་དང་བཤགས་པར་བ་བ་”མི5་དམིགས་ཀང༌། །རྣམ་

པར་རོག་པའི་བག་ཆགས་དག་བའི་ཕིར། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཡུལ་གི་མཆོག་རྣམས་

ལ། །རབ་ཏུ་བཤགས་པས་བདེ་ཆེན་ཐོབ་གྱུར་ཅིག ། 

དེ་ནས་དཔྲལ་བའི་སིནྡྷུ་ར་ལ་བརེན་ནས་མཁའི་འགོ་སོགས་དབང་དུ་སྡུད་པའི་

གནད་ནི། མགོན་པོའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་དིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་མ་དེ་ཉིད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་

ཕག་གཡས་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུ་ནམ་མཁའ་ལ་ཁོལ་ལོ་ལོ་འཁོལ་ཞིང༌། ཕག་གཡོན་

བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་

བརིད་ཅན། སྤྱན་གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་མཁའ་འགོ་དང་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་

ནུས་པ་ཅིག་བཞུགས་མགོན་པོའི་དཔྲལ་བའི་སིནྡྷུ་རའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་”ཧྲིཿ6་དམར་

1 མ་ཕི། ༦ན༧ན།   གཏོགས   * རོགས 

2 མ་ཕི། ༦ན༧ན།   འཇིག   * བཤིག 

3 མ་ཕི། ༦ན༧ན།   བ་བས   * བམས 

4 མ་ཕི། ༦བ༢ན།   སྩལ་དུ་གསོལ   * བདག་ལ་སྩོལ 

5 མ་ཕི། ༦བ༢ན།   མ   * མི 

6 མ་ཕི། ༦བ༤ན།   ཧྲི་   * ཧྲིཿ 
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པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པ་བཅུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གསང་བའི་

མཁའ་འགོ་མ་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀི་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་

ཞིང༌། གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་

བསྐུམ་ཞིང་གཡོན་བརྐང་པའི་གར་སྟབས་ཀིས་དམར་སྒོར་སྒོར་གར་མཛད་པ་བཅུ་

གསུམ་དུ་གྱུར། །བ་མའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ལ་སྨུག་པ་འཕོས། མགོན་པོ་དང་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་འཕོག་པས། མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཌཱ་མ་རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་

ཞིང༌། སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧིག་ཧིག་གཟིགས་པ་དང༌། མགོན་པོ་”ཡང1་ཌཱ་མ་

རུ་དང་”གཡེར2་ཁའི་སྒ་དག་ཏུ་སྒོགས་ཤིང༌། སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧིག་ཧིག་

གཟིགས། ཞལ་ནས་ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་སྒོགས་ཤིང་གར་མཛད་པའི་མགོན་པོ་དང༌། 

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀིས་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་

བུ་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་འཕོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་

གིས་དབང་དུ་བསྡུས། དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་བབས་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཅེས་པ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་ཡན་ཐུན་རེ་ལ་བཟླ། 

དེ་ནས་བདག་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་སྔགས་ཀི་ཕེང་བ། སྔགས་

མདོག་ནག་པོ་ལ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོ་བའི་འོད་ཟེར་ཕེང་ཐག་གི་རྣམ་པ། སྔགས་

ཕེང་རོག་གི་རྣམ་པར་ན་རར་ཡར་བྱུང༌། རང་གི་ཞལ་ནས་ཐོན། མགོན་པོའི་ཞལ་

ནས་ཞུགས་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ། ཡང་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་ཐོན་ནས་མར་བྱུང༌། མགོན་པོའི་ལྟེ་བ་ནས་ཐོན། བདག་གི་ལྟེ་བར་ཞུགས་ནས་

1 མ་ཕི། ༦བ༦ན།   -ཡང   * ཡང 

2 མ་ཕི། ༦བ༧ན།   གཡར   * གཡེར 
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ཡར་བྱུང་སྟེ་སྙིང་ཁའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ། ”དེ1་ལྟར། འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་སྒོར་རོ་རོ་

འཁོར་བར་བསམས་ལ། ཡིད་མ་”ཡེངས2་པས། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁིཾ་ཁེ་ཏ་བིགྷནྜ་

བི་ན་ཡཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མགོན་པོའི་སྙིང་པོ་ལ་བསྙེན་པ་བ། དེ་ནས་བདག་

ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འོད་ལྟ་བུ་འཕོས་ཏེ་མགོན་པོའི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་འཕོག་པས། ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། མགོན་པོ་ཁོས་འཁྲུགས་རྔམ་པས་

ཞབས་ས་ལ་བརེབས། ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཀི་སྒ་འབྲུག་ལྟར་སྒོགས་པ། ཌཱ་མ་

རུ་དག་ཏུ་འཁོལ་ཞིང་འཁོར་རྣམས་ལ་སྤྱན་ཧིག་ཧིག་གཟིགས་པས་འཁོར་རྣམས་

རང་དབང་མེད་པར་ཁོས་འཁྲུགས་པས། རང་རང་དང་འད་བའི་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕོགས་བཅུར་སོང་སྟེ། བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་སོགས་

ཀི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམས་ལ། ༀ་

ཤྲི་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། ཤཱ་ས་ན། ཨཱུ་བ་ཧཱ་རི་ཎེ། ཨེ་ཥ་ཨ་”པཥི3། མ་ཀཱ་ལོ། ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་

རཏྣ་ཏ་ཡ་ཡཱ། ཨ་པ་ཀ་རིཎཾ། ཡ་ཏི་པྲ་ཏིཛྙ། སྨྲ་ར་སི། ཏ་ད་ཨི་དཾ་དུཥྚཾ། ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་

ཧི། མ་ར་མ་ར། གྷི་ཧ་ན་གྷི་ཧ་ན། བནྡ་བནྡ ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་

མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་རྩ་སྔགས་མང་དུ་བཟླས། དེ་ནས་འཁོར་

རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་རང་རང་གི་ས་བོན་བསྒོམ། བདག་

ཉིད་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའིཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོས། དེ་

དག་ལ་འཕོག་པས་དེ་དང་དེ་དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བསམས་ལ། བྷོ་མ་

མོ་ནག་མོ་བེ་ཏ་ལི་སེན་དྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལ་ཀུ་མཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཅེས་པ་ལྷ་
1 མ་ཕི། ༧ན༣ན།   ད   * དེ 

2 མ་ཕི། ༧ན༣ན།   ཡངས   * ཡེངས 

3 མ་ཕི། ༧ན༦ན།   པ་ཙི   * པཥི 
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མོའི་སྔགས་དང༌། ༀ་ཀྱཻ་ཏ་པཱ་ལ་བིགྷནྜ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཀྱཻ་ཏ་བ་ལའི་སྔགས་དང༌། 

ༀ་ཛི་ན་མི་ཏ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཛི་ན་མི་ཏའི་སྔགས་དང༌། ༀ་ཊཀྐི་རཱ་ཛ་

ས་མ་ཡ་བྷོ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཊཀྐི་ར་ཛའི་སྔགས་དང༌། ༀ་དུ་ཡག་ཛ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏཀ་

ཤད་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ཏག་ཤད་ཀི་སྔགས་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་བཟླའོ། །

དེ་ལྟར་བཟླས་པ་རོགས་ནས་གཏོར་མ་དབུལ་བ་ནི། གཏོར་མ་རྣམས་གོང་དུ་

བཤད་པའི་ནང་མཆོད་བིན་བརླབས་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ལ། མགོན་པོ་འཁོར་

དང་བཅས་པའི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རྩེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀི་སྦུ་

གུ་ཅན་རྣམས་སུ་གྱུར། བར་བསམས་པའི། འོད་ཀི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་བརྔུབས་ཏེ་

གསོལ་བས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ཚིམ་པར་བསམས་ལ། ༀ་བཛྲ་

མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁིཾ་ཁེ་ཏ་བིགྷནྜ་བི་ན་ཡག་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་

ཧི། ཅེས་པ་བདུན་”གིས1་མགོན་པོ་དང༌། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁིཾ་ཁེ་ཏ་བིགྷནྜ་བི་ན་

ཡཀ་ཏག་རག་མོ་བ་ལིཾ་ཏ་མཾ་ས་རཀྟ་རུ་ཏི་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པ་གསུམ་གིས་

ལྷ་མོ་དང༌། གཞན་ཡང་གནོད་སྦིན་བཞིའི་གོང་གི་སྔགས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་

མཇུག་ཏུ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པ་བཏགས་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་གིས་

གནོད་སྦིན་བཞི་ལ་དབུལ། ཤ་ས་ན་ལ་བ་ལིཾ་ཏ་བཏགས་པ་གསུམ་གིས་དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་གཞན་བིངས་ལ་དབུལ། ཤ་ས་ན་ལ་བ་ལཾིཏ་བཏོགས་པ་

གསུམ་གིས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་གཞན་བ་དེས་ལ་དབུལ། དེ་ནས་

ཐམས་ཅད་ལ་ནང་མཆོད་ཡང་ཕུལ་ལ། ཌཱ་མ་རུ་དིལ་བུའི་སྒ་དང་བཅས་པས་བསྟོད་

པ་བ་བ་ནི། ཧཱུཾ་མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞབས་གདུབ་

1 མ་ཕི། ༧བ༤ན།   གི   * གིས 
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དང་བཅས་བི་ན་ཡ་ཀ་མནན། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཕག་དྲུག་

སྦྲུལ་གི་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཡས་པ་གི་གུག་བར་པ་འཕེང་བ་འཛིན། །ཐ་

མ་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དག་ཏུ་འཁོལ། །གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རྩེ་གསུམ། །དེ་བཞིན་

ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བེད། །དག་པོའི་ཞལ་ལས་མཆེ་བ་རྣམ་པར་

གཙིགས། །སྤྱན་གསུམ་དག་པོ་དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་འབར། །དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་ར་ཡིས་

ལེགས་པར་བྱུགས། །སྤྱི་བོར་མི་བསྐོད་རྒྱལ་པོས་རྒྱས་བཏབ་བརན། །ཁག་འཛག་

མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཤིང་

ལས་བོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛད་པའི། །དཔལ་ལྡན་ཕག་དྲུག་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

བསྟོད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌། །དཀོན་མཆོག་དབུ་

འཕངས་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང༌། །བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་

ཀི། །རྐེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་

དུ་གསོལ། ཅེས་པས་མགོན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་བེད་

ན་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་ཀིས་མཛད་པའི་རྔམ་པ་སྒ་སྒོགས་ལ་སོགས་པས་བསྟོད་པར་

བའོ། །

ལྷ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་ནི། བྷོ་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀོང་དཀིལ་ན། །རླུང་

ནག་ཚུབ་མར་འཚུབས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །མ་ཅིག་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་

ཏི། །སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཆར་སྤིན་ལྟ་བུ་ལ། །ཐོད་སྐམ་དབུ་བརྒྱན་སྙན་གཡས་སེང་

གི་འཕོ། །གཡོན་པ་སྦྲུལ་འཁིལ་སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་ཅན། །སྤྱན་གསུམ་དམར་

འཁྲུག་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །འཇིགས་བེད་ལྷ་མོ་ཁོད་ལ་བདག་བསྟོད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དོ། །གཡས་པ་རལ་གི་འབར་བས་དག་སྲོག་གཅོད། །གཡོན་པ་ཐོད་རློན་རྒྱལ་

མཚན་སྙིང་ཁག་གསོལ། །སྐུ་སྟོད་ཞིང་ལྤགས་སྦྲུལ་ནག་སྐ་རགས་བཅིངས། །སྐུ་

སད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་རེ་ལྡེ་དཀྲིས། །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕིར་དེ་ར་རྐང་གསུམ་

ཆིབས། །སྲིན་པོའི་ཡ་འགལ་སྔ་རུ་ཁཾ་བཾ་བཏགས། །གོང་རྨེད་སྦྲུལ་ནག་ནད་རྐལ་

དག་ལ་”བྷོ1། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་དག་བགེགས་སྒོལ་ལ་ཤོག །བཅོལ་བའི་

འཕིན་ལས་མ་ལུས་”སྒྲུབ2་པར་མཛོད། ཅེས་པ་ལྷ་མོ་ལ་རེ་བཙུན་མྱཻ་ཏི་པས་ཞལ་

གཟིགས་དུས་བསྟོད་པའོ། །

 ཧཱུཾ་མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཀུན་གི་གཙོ་བོ་ཁོད། །མུན་པའི་མདོག་ཅན་སྲིན་

པོ་ཁོས་པའི་ཞལ། །མེ་ལྕེ་བསྐོད་ལྟའི་སྐྲ་བརེས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཕག་གཡས་

དག་བགེགས་སྲོག་གཅོད་གི་གུག་གདེངས། །གཡོན་པ་གདུག་པའི་སྙིང་ཁག་གཙོ་

ལ་སྟོབས། །སྟོང་གསུམ་བགོད་”ཕིར3་དོམ་ནག་སྨོན་པ་ཆིབས། །བལྟས་པ་ཙམ་

གིས་ས་གསུམ་དངངས་པར་བེད། །བདུད་འདུལ་ཆེན་པོ་ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་ཁོད། །དམ་

རས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་གཏོར་མ་དང༌། །བདུད་རྩི་ལྔ་ལྡན་བཏུང་བ་འདི་བཞེས་

ལ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དང༌། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་

བཀའ་བཞིན་དུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ལ་མ་གཡེལ་བར། །ཆོས་བཞིན་

སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་སྐོངས། །བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་རྐེན་ཡིད་བཞིན་

འགྲུབ་པ་དང༌། གདུག་པའི་དག་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་མཛོད། ཅེས་པས་ཀེ་

ཏ་པཱ་ལཱ་ལས་བཅོལ། ཧཱུཾ་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །ཀེ་ཏ་
1 མ་ཕི། ༨ན༦ན།   གཏོང་   * བྷོ 

2 མ་ཕི། ༨ན༦ན།   གྲུབ   * སྒྲུབ 

3 མ་ཕི། ༨ན༧ན།   པའི   * ཕིར 
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པ་ལ་ཛི་ན་མི་ཏ་དང༌། །ཊིཀྐ་རཱ་ཛ་ཏཀ་ཤད་རེ་མ་ཏི། །ཕོགས་སྐོང་བཅུ་དང་གཙང་

རིས་མགོན་པོའི་ཚོགས། །དམ་ཅན་རྒྱུ་མཚོའི་བསྲུང་མ་ཁེད་རྣམས་ཀིས། །བིན་

གིས་བརླབས་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བ་མ་མགོན་པོའི་དམ་ལས་མ་འདའ་

བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་སྐོང་བ་དང༌། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་

དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ལ། །སང་ཞིང་གདུག་པའི་སེམས་འཆང་དག་བགེགས་

ཀུན། །མ་ལུས་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་ཚར་གཅོད་ཅིང་། །འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་བཤད་

སྒྲུབ་མཐུན་པའི་རྐེན། །ཐམས་ཅད་ཡང་ངོའི་ཟླ་བཞིན་འཕེལ་བར་མཛོད། ཅེས་པས་

འཁོར་སྤྱི་ལ་ལས་བཅོལ། 

དེ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླས། །མེ་ཏོག་དང་བཅས་པའི་ལག་པ་

ཐལ་མོ་སྦར་ལ། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་

པས། །འདི་ནི་བ་བ་བགིས་པ་གང༌། །དེ་ཀུན་ཁེད་ཀིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །ཅེས་

པས་བཟོད་པར་གསོལ། བ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ། །བདག་ནི་གུས་པས་

སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་

བར་ཤོག །ཅེས་རྩེ་གཅིག་པས་ལན་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་བརོད། །གཞན་ཡང་

དགེ་བ་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་བ། ༀ་ཁེད་ཀིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རེས་

སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང༌། །སར་

ཡང་འབོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །བཛྲ་མུཿཡེ་ཤེས་པ་རང་གི་གནས་སུ་གཤེགས། 

མགོན་པོ་དམ་ཚིག་པ་བདག་ཉིད་ཀི་སྙིང་ཁར་ཐིམ་པར་གྱུར། དེ་ནས་ཤིས་པ་

བརོད་པར་བ། །གཏོར་མ་ཁི་དང་སོང་མོ་བ་དང༌། དམ་ཚིག་གི་སེལ་ཡོད་པ་ལ་
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གཏན་མི་སྦིན་པ་གནད་དུ་ཆེའོ།། དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་བདག །རྒྱལ་

བའི་དམ་ཚོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་དང༌། །དེ་ཡི་འགལ་རྐེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐེན་

ཀུན། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོས་གཡེལ་མེད་སྒྲུབ་གྱུར་ཅིག །

མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་གཏོར་མ་

འབུལ་བའི་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མན་ངག་ཟབ་མོས་རྣམ་པར་

བརྒྱན་ཅིང༌། རྒྱུད་སེ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལོག་ཆོས་མང་པོས་མ་བསད་པར་མདོར་

བསྡུས་ཤིང་ཆ་ཚང་བར་བཀོད་པ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐོས་པའི་རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་

ལེགས་དཔག་བཟང་པོས་གནོད་སྦིན་གང་བ་བཟང་པོའི་གངས་མགུལ་དབེན་

གནས་རིན་ཆེན་འབར་བའི་སིངས་སུ་བྲིས་པའོ། །    མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་སྤྱན་འདེན་བསྐང་

གསོ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །གང་སྐུ་རྒྱལ་བའི་འཕིན་ལས་ཆར་སྤིན་ཆོས་དབིངས་མཁའ་ལ་

རོལ་རྩེད་མཁན། །ཞལ་བཞི་ཁོ་གཉེར་ཆུ་རིས་གཡོ་ཞིང་ལགས་རྣམས་ཀུན་གི་

གློག་འཕེང་འཁྱུག །ཧཱུཾ་ཕཊཿའབྲུག་སྒས་སྟོང་གསུམ་གཡོ་མཛད་ཕག་བཞིའི་གནམ་

ལྕགས་མཚོན་ཆ་ཡི། །ཐོག་ཆེན་གདུག་པ་ཀུན་ལ་འཕངས་ཏེ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་སྒེང་མཛད་པ། །ཡུམ་ཆེན་བཞི་དང་བཅས་ལ་གུས་བཏུད་དེ་ཉིད་འཁོར་དང་

བཅས་པ་རྣམས། །མཉེས་བེད་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་ཆོ་ག་འདོད་དགུའི་སྙེ་མ་

སར་སེལ་ཞིང༌། །འཕིན་ལས་སྐུལ་ཚིག་སྙན་པའི་སྒ་སྒོག་སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོའི་ཆར། །”འབེབས1་པའི་ལེགས་བཤད་ཆུ་འཛིན་བསྐྲུན་ལ་གེགས་མེད་དངོས་

གྲུབ་འདུ་བར་མཛོད། །འདིར་དཔལ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཞལ་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་

ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་ལ་སོགས་པ་དུས་ཁད་པར་ཅན་གི་ཚེ་

གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ། ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་རྒྱས་པར་བེད་

འདོད་ན། ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རས། མིའི་དབང་པོ་ལྔ་དངོས་སམ། གཟུགས་སུ་

བྲིས་པའམ། ཟན་ལ་སོགས་པ་ལ་བས་ཤིང༌། ཁག་གི་སྦགས་བ་ཚར་གཅིག་གམ་དུ་

1 མ་ཕི། ༡བ༣ན།   འབབས   * འབེབས 
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མ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཁག་གི་མཆོད་ཡོན། སྦར་སོས་སམ་ཤ་ཆེན་གི་སོས། ཞུན་

ཆེན་གི་མར་མེ། ཆང་དང་དུག་ཁག་སྦར་བའི་དི་ཆབ། ཞལ་ཟས་བཤོས་བུ་དམར་

ནག་ཁག་གིས་བྱུགས་ཤིང༌། ”མི་གིས1་བསད་པའི་ཤ་རུས་ཀིས་བརྒྱན་པ། ཐོད་

པའི་ཅང་ཏེའུ། གསང་བའི་རྔ་ཆུང༌། མི་རྐང་གི་གླིང་བུ། རྔ་བོ་ཆེ་དང༌། ཟངས་དུང་ལ་

སོགས་པ་རོལ་མོའི་བེ་བྲག་དུ་མ་དང་བཅས་པ་དང༌། ར་ནག་མདོངས་ཅན། གཡག་

རོག་ཞོལ་ཆེན། ལུག་ནག་སྤྱི་དཀར། བ་ནག་ལྡིང་བ། ཁི་ནག་སྙིང་དཀར་རྣམས་

དངོས་སམ། རི་མོར་བྲིས་པའམ། གཟུགས་སུ་བས་པ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་

གཡང་”གཞིའི2་བ་བྲེ། རྒྱུ་མའི་ལྡ་ལྡི། ཀེང་རུས་ཀི་གཅལ། དར་ནག་གི་བ་དན། མི་

མགོའི་འཕེང་བ། སྟག་གི་པགས་པ། རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དངོས་སམ། 

བྲིས་པའམ། གཟུགས་སུ་བས་པ་དུ་མ་བཀོད་པས་ལེགས་པར་བཤམ། ནང་རེན་

རོ་རེའི་མཎལ་གི་མཐར་གི་ལྕགས་ལས་བས་པའི་གི་གུག་དང༌། རལ་གི་ལ་སོགས་

པའི་དམ་རས་རྣམས་མན་ངག་གི་ལག་ལེན་བཞིན་བཀོད། གཞན་ཡང་གོ་མཚོན་

དང་རིན་པོ་ཆེའི་བེ་བྲག་དུ་མ་ལ་སོགས་པའི་སྤྱན་གཟིགས་ཅི་འབོར་བ་དངོས་སུ་

བཤམས་ཤིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བོས་སྤྲུལ་ལོ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་སྔོན་དུ་ཡི་དམ་གི་བདག་བསྐེད་རོགས་པར་བས། མདུན་

བསྐེད་བསྒྲུབས་ཏེ་མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་བ། དེ་ནས་

ཆོས་སྐོང་བསྐེད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས་ཏེ་བསྟིམ། ཕི་མཆོད་དང་ནང་མཆོད་

ཀིས་མཆོད། དམ་སྦག །གཏོར་མ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་དབུལ། འཕིན་ལས་

1 མ་ཕི། ༢ན༢ན།   མ་གས   * མི་གིས 

2 མ་ཕི། ༢ན༣ན།   གཞིའ   * གཞིའི 



རྡོ་རྗེ་ནག་པྡོ་ཞལ་བཞི་པའི་སྤྱན་འདྗེན་བསྐང་གསྡོ།
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བཅོལ། སྐབས་འདིར་དམ་ཚིག་གསོ་བའི་ཆོ་ག་བེད་ན་མན་ངག་ལྟར་ཡིག་བརྒྱའི་

བཟླས་པ་བས་ཏེ་བཤགས་པ་བ། དེ་ནས་ཡི་དམ་གི་ལས་སྔགས་བརོད་ཅིང༌། 

བསྐང་རས་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་གཏོར་ལ་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦངས། 

སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་རོ་རེ་ནག་པོ་ཞལ་བཞི་པ་ཡབ་ཡུམ་མཉེས་པར་བེད་པའི་དམ་རས་སྤྱན་

གཟིགས། མཆོད་པའི་བེ་བྲག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག །དཔལ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་

དག་པོ་དབང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཅིག །ༀ་སརྦ་བིད། པཱུ་རུ་པཱུ་རུ། སུ་ར་སུ་ར། ཨཱ་ཝར་ཡ་ཨཱ་ཝར་ཡ་ཧོཿ 

བཛྲ་ས་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཅས་

ཏེ། མཐར་སེ་གོལ་ཏོག་པ་དང་བཅས་པས་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། རྔ་བརྡུང་ཞིང་

མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་འབུད་པ་སོགས་ལ་བརྩོན་པར་དབངས་དང་བཅས་ཏེ་འབུལ་

བའམ། དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནའང་ཅང་ཏེའུ་དིལ་བུའི་སྒ་དང་བཅས་པ་དབུལ་བ་ནི། 

ཧཱུཾ། སྔོན་ཚེ་རོ་རེ་འཆང་གི་སྤྱན་སྔ་རུ། །གཏུམ་པོ་ཁོད་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་

བཞིན། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའིལས་ལ་སྤྱན་འདེན་གི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་

བསྲུང་ཕིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་མཆོག་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མཐུ་བོ་ཆེ། །འཕིན་ལས་

དག་པོས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་ཕིར། ཧ་ཧ་རྒོད་པའི་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་ནས། །ཞིང་

སྐོང་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མྱུར་མགོགས་སེ་བརྒྱད་དམག་

དཔོན་མཛད་པའི་ཚེ། །ཏི་སེའི་གངས་རི་དག་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གདོང་

བཞིའི་སྤྲུལ་པ་ཕོགས་བཅུར་འགེད་པའི་ཚེ། །པོ་ཏ་ལ་ཡི་རི་ནས་གཤེགས་སུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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གསོལ། །མཁའ་འགོ་མང་པོའི་གཙོ་བོ་མཛད་པའི་ཚེ། །དུར་ཁོད་བསིལ་བའི་ཚལ་

ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བའི་ཚེ། །དར་

ལུང་གཉན་གི་ཕོ་བྲང་དག་ནས་གཤེགས། །རྣལ་འབོར་དམ་ལྡན་དག་ལྷ་མཛད་

པའི་ཕིར། །ཁ་འུའི་བྲག་རོང་དག་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཉམས་དག་བོའི་

སྲོག་རྩ་གཅོད་པའི་ཕིར། །ཁོ་ཞིང་འཁྲུག་པའི་དུར་ཁོད་དག་ནས་གཤེགས། །རྣལ་

འབོར་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། །ཆུམས་རོང་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ནས་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །བསོད་ནམས་བ་མས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཚེ། །ཤེལ་དཀར་

རོང་བཙན་དག་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་

མཛད་པ། །ལྷ་མཆོག་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞི་

གཤེགས་སུ་གསོལ། །དག་པོ་གཟི་ལྡན་དབང་ཕྱུག་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བྲམ་

ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དཔའ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ལ་

མངོན་བརྩོན་པའི། །ཡུམ་ཆེན་གཡུང་མོ་ནག་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལས་མཛད་

གཏུམ་མོ་ལང་ཁུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམར་ནག་སྲིན་མོ་ཆེན་མོ་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །སེར་ནག་སིང་ག་གླིང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དག་བགེགས་སྲོག་

རྩ་མྱུར་དུ་གཅོད་པའི་ཕིར། །དེགས་པ་སེ་བརྒྱད་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །བདུད་ཁ་སང་བའི་དག་ལ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར། །བཀའ་སོད་ཞིང་སྐོང་ཚོགས་

རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ལུས་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་ནས་

ཀང༌། །མཐུན་པའི་དམ་རས་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཧཱུཾ་དག་བགེགས་རྣམས་

ཀི་སྙིང་ཁག་ཕོགས་གཅིག་ཏུ། །བསྐིལ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཁག་གི་མཆོད་ཡིན་འདི། །ཆུ་



རྡོ་རྗེ་ནག་པྡོ་ཞལ་བཞི་པའི་སྤྱན་འདྗེན་བསྐང་གསྡོ།
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གཏེར་ཆེན་པོ་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་བཞིན། །རྦ་ཀོང་དམར་ནག་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་

འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །ལས་མཛད་ཡུམ་

ཆེན་བཞི་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྲོག་གཅོད་དེགས་པ་སེ་བརྒྱད་ཐུགས་དམ་

བསྐང་། །བཀའ་སོད་ཞིང་སྐོང་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འཁོར་དང་བཅས་

པའི་ཐུགས་དམ་སྐོངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབོར་བདག་གི་ཉམས་ཆགས་གསོས་

གྱུར་ཅིག །མི་མཐུན་བདུད་ཀི་བར་གཅོད་བཟློག་པ་དང༌། །མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་

ཅི་འདོད་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཁ་དོག་ནག་ཅིང་མི་ཞིམ་དི་ལྡང་བའི། །ཆུ་སྐེས་ཐང་སྐེས་

གསར་རིང་ས་ཚོགས་དང༌། །དག་བགེགས་མིག་དང་རྣ་བ་ལྕེ་ལ་སོགས། །དབང་

པོའི་མེ་ཏོག་རི་ལྟར་སྤུངས་པ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་

བསྐང༌། ཞེས་གོང་བཞིན་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགེའོ།། འཇིགས་རུང་བཟོད་དཀའི་

རོ་སོལ་མེ་ནང་དུ། །”བམ1་ཆེན་གསར་རིང་བསྲེགས་པའི་བདུག་སོས་ནི། །རབ་

ཡངས་ནམ་མཁར་ཆར་སྤིན་འཐིབ་པ་བཞིན། །ཁམ་ནག་འཚུབ་ཅིང་འཁིལ་བའི་

དུད་སྤིན་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དག་བགེགས་

ཞུན་ཆེན་མཚོ་ལྟར་བསྐིལ་བའི་དབུས། །ཤི་སྐྲའི་སོང་བུ་རི་ལྟར་བཙུགས་པ་

ལ། །ཡི་དྭགས་མེ་ཡིས་སྦར་བའི་སྒོན་མེ་ནི། །ཉི་ཟླའི་འོད་ཀང་གཟིལ་གིས་གནོན་

པ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཆང་དང་དུག་ཁག་

སྦར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡིས་སྦགས་པའི་དི་ཆབ་ནི། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

ལྦུ་བས་གཡོགས་པ་བཞིན། །ཞག་ཆེན་སྤིན་མ་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་འདིས། །ལྷ་

ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འབྲུ་ནག་ས་ཚོགས་ངར་བཏགས་ཕེ་

1 མ་ཕི། ༣བ༣ན།   བཾ   * བམ 
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མ་ལ། །ཆང་དང་ཁག་གིས་བརིས་པའི་ཞལ་ཟས་ནི། །བཤོས་བུ་དམར་ནག་རི་ལྟར་

བརིད་པ་ལ། །གིར་ཤིའི་ཤ་ཁག་རུས་པས་བརྒྱན་པ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་

བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མི་རྐང་གླིང་བུ་ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུ། །དུང་དང་ཟངས་དུང་

རྔ་བོ་ཆེ་ལ་སོགས། །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རོལ་མོའི་བེ་བྲག་ནི། གདངས་སྙན་ཡིད་

འོང་མི་འད་དུ་མ་ཡིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་གཞིའི་ཐུགས་དམ་”བསྐང་1། །

ཧཱུཾ། གཡག་རོག་གཞོལ་ཆེན་རྔ་མ་མཁའ་ལ་གཡོ། །རྣོ་བའི་རྭ་གཉིས་འགིང་

ཞིང་ངར་སྒ་དང། །རྨིག་བཞི་བརབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་རི་རབ་ཀང༌། །གཡོ་བའི་

སྟོབས་ཅན་རྒྱན་ལྡན་མང་པོ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་

བསྐང༌། །ར་མཆོག་ནག་པོ་ཟླ་བའི་གདོང་མཛེས་པ། །དབིབས་ལེགས་ཤ་རྒྱས་

ཡོངས་སུ་ངལ་བ་མེད། །རྫུ་འཕྲུལ་བང་ལྡན་དར་དང་རིན་ཆེན་གིས། །ལེགས་པར་

བརྒྱན་པའི་ཅང་ཤེས་མང་པོ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་

བསྐང༌། །འཇམ་ལེགས་སྤུ་ཡི་གོས་གོན་ལུག་ནག་ནི། །གསེར་མིག་གཡོ་བ་འབྲས་

བུ་མ་ཉམས་ལྡན། །ལྕགས་རྭ་འཁིལ་ལེགས་སྤྱི་གཙུག་ཟླ་བས་མཛེས། །སྟོབས་

ལྡན་དར་གིས་བརྒྱན་པ་མང་པོ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམ་བསྐང། །བ་ནག་མཁའ་ལ་སྤིན་ལྟར་ལྡིང་བ་ནི། །གནམ་ལྕགས་མཆུ་དང་སེར་

བགད་གཤོག་པ་བསེབས། །དག་པོའི་སྐད་སྒོག་ཤ་དང་ཁག་ལ་བརྔམས། །ཁྱུང་

གི་སྟོབས་ལྡན་ནམ་མཁའ་གང་བ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུས་དམ་

བསྐང༌། །ཁི་ནག་དག་བགེགས་ཤ་ཁག་ལ་བརྔམས་པ། །ཁ་གདངས་མཆེ་གཙིགས་

འཇིགས་པའི་ང་རོ་སྒོགས། །ཁོས་པའི་མིག་དང་སེར་བསྒད་མཁའ་ལ་འཕོ། །དག་

1 མ་ཕི། ༣བ༧ན།   བསྐངས   * བསྐང་ 
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འཇོམས་དར་གིས་བརྒྱན་པ་མང་པོ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམ་བསྐང༌། །རོ་ནག་མཎལ་ཁག་གིས་བྱུགས་པའི་སྟེང༌། །འབྲུ་ནག་ཚོམ་བུ་བཀོད་

ཅིང་བསྐེད་པའི་མཐར། །དམ་རས་ས་ཚོགས་བཤམས་ཤིང་དར་ནག་གི །གུར་

ཆེན་མཛེས་པར་ཕུབ་པའི་ནང་རེན་འདི། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམ་བསྐང་། །དཔའ་བོ་སྟོབས་ལྡན་ཞེ་སང་མ་ཉམས་པ། གཡུལ་དུ་མཚོན་གིས་

སྲོག་དང་ཕལ་བའི་སྙིང༌། །རྩ་གསུམ་མ་ཉམས་ནང་དུ་སྔགས་འཁོར་དང༌། །སན་

དང་རིན་ཆེན་གིས་བཀང་གསང་རེན་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམ་བསྐང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕིར་དག་པོའི་སྐུར་བསྟན་ཡང༌། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་

འཕིན་ལས་རྣམ་བཞི་དང༌། །དབེར་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུར་ལྟས་ནས། །རྩེ་གཅིག་

གསོལ་འདེབས་བ་མེད་རེན་མཆོག་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་འདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམ་བསྐང༌། །གཡང་གཞི་བ་བྲེས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་དུ་བྲེས། །རྒྱུ་རློན་ལྡ་ལྡིས་བར་

སང་མཛེས་པར་བརྒྱན། །བམ་ཆེན་གསར་རིང་ཀེང་རུས་ས་ཚོགས་ཀིས། །ས་

གཞི་ཁབ་པར་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམར་བསྐང༌། །རབ་འཇིགས་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡི་དབུ་རྒྱན་དང༌། །ཁག་འཛག་མགོ་

ཕེང་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་དང༌། །ཕག་རྒྱ་དྲུག་གི་རྒྱན་དང་ཚངས་སྐུད་དང༌། །སྦྲུལ་

ནག་མཆོད་ཕིར་ཐོགས་དང་སྟག་ཤམ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་

ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ནས་ནག་ཏིལ་ནག་སྲ་མ་བྲ་བོ་སོགས། །ངར་བཏགས་ཕེ་མ་

རས་དང་སྦར་བ་ལ། །ཆང་དང་ཁག་གིས་བརིས་ཤིང་བིན་བརླབས་པའི། །དམར་

ཆེན་གཏོར་མ་དར་གིས་བརྒྱན་པ་འདི། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དམ་བསྐང༌། །དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་གཏེར། །ཤ་ལྔ་བདུད་

རྩི་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ༌། །རབ་སྦར་ཁ་དོག་དི་རོ ་ནུས་པར་ལྡན། །གསང་བ་

བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་པ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་

བསྐང་། །འབྲས་ཆང་རྒུན་ཆང་ལ་སོགས་ཆང་ས་དང༌། །ར་གླང་ཉ་ཤ་ལ་སོགས་

ཤ་ས་དང༌། །སྲན་ཆེན་ཁུར་བ་སོས་ས་མང་པོ་སོགས། །བཟའ་བཏུང་ས་ཚོགས་

བཤམས་པའི་ཚོགས་མཆོད་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་དམ་

བསྐང་། །གཞན་ཡང་གླིང་བཞི་རི་རབ་རིན་ཆེན་བདུན། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་གསེར་

དངུལ་ནོར་བུ་བདུན། །ཁབ་རྨོག་གི་དང་གོས་དར་ལ་སོགས་པའི། །སྤྱན་གཟིགས་

ས་ཚོགས་བཤམས་ཤིང་སྤྲུལ་པ་འདིས། །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་གདོང་བཞིའི་ཐུགས་

དམ་བསྐང༌། །ཧཱུཾ་དེ་ལྟར་ཕི་ནང་མཐུན་པའི་དམ་རས་ཀིས། །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་

བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་བས་ཏེ། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་

ཕིར། །གཞན་ཡང་དགེས་པའི་དམ་རས་འབུལ་བ་ནི། གི་ལྕགས་སོལ་”ཆེན1་མེ་

ཡི་བཞུས་ལས་བྱུང༌། །དུག་ཁག་ངར་བླུད་ལོགས་ལ་སྔགས་བཀོད་པའི། །སྲོག་

གཅོད་རོ་རེ་གི་གུག་རབ་འབར་བ། །ཁོག་པ་འབེད་པའི་ལས་ལ་བརྔམས་པ་

འདི། །རོ་རེ་ནག་པོ་ཞལ་བཞིའི་ཕག་ཏུ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་བཤིག་པའི་

དག་བགེགས་དང༌། །བདག་ལ་སང་བའི་དག་དང་བགེགས་ཀི་བྲང༌། །གཤགས་

ནས་སྲོག་རྩ་གཅོད་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །གི་ལྕགས་སོལ་ཆེན་མེ་ཡི་བཞུས་

ལས་བྱུང༌། །དུག་ཁག་ངར་བླུད་ལོགས་ལ་སྔགས་བཀོད་པའི། །བདུད་འཇོམས་

རལ་གི་རྣོ་དང་ངར་ལྡན་པ། །མགོ་བོ་གཅོད་པའི་ལས་ལ་རྔམ་པ་འདི། །ལྷ་མཆོག་

1 མ་ཕི། ༤བ༧ན།   ཆན   * ཆེན 
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མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཕག་ཏུ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དག་བགེགས་

དང་། །བདག་ལ་སང་བའི་དག་དང་བགེགས་རྣམས་ཀི། །མགོ་བོ་བྲེགས་ནས་སྒོལ་

བའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །གི་ལྕགས་སོལ་ཆེན་མེ་ཡི་བཞུས་ལས་བྱུང༌། །དུག་

ཁག་ངར་བླུད་ལོགས་ལ་སྔགས་བཀོད་པའི། །འཇིགས་རུང་རྩེ་གསུམ་རབ་འབར་

སྟོབས་དང་ལྡན། །གནས་གསུམ་བསྣུན་ཏེ་གསོད་ལ་རྔམ་པ་འདི། །ལྷ་ཆེན་ནག་

པོ་གདོང་བཞིའི་ཕག་ཏུ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དག་བགེགས་

དང༌། །བདག་ལ་སང་བའི་དག་དང་བགེགས་རྣམས་ཀི། །གནས་གསུམ་བསྣུན་ཏེ་

སྒོལ་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །གི་ལྕགས་སོལ་ཆེན་མེ་ཡི་བཞུས་ལས་བྱུང༌། །དུག་

ཁག་ངར་བླུད་ལོགས་ལ་སྔགས་བཀོད་པའི། །རོ་རེའི་མདུང་ཐུང་ཤུགས་དག་ངར་

དང་ལྡན། །སྙིང་ལ་གཟིར་ནས་གསོད་ལ་རྔམ་པ་འདི། །ཞིང་སྐོང་གཟི་ལྡན་དབང་

ཕྱུག་ཕག་ཏུ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དག་བགེགས་དང༌། །བདག་

ལ་སང་བའི་དག་བགེགས་རྣམས་ཀི་སྙིང༌། །དཀར་ནག་མཚམས་སུ་གཟིར་བའི་

འཕིན་ལས་མཛོད། །དམ་ཉམས་དག་བགེགས་བསྒལ་བའིཐོད་རློན་དུ། །དག་

བགེགས་སྙིང་དང་སྙིང་ཁག་དོན་མོ་དང༌། །གློ་མཆིན་ལ་སོགས་ཤ་ཁག་གིས་

བཀང་ནས། །ལྷ་མཆོག་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཕག་ཏུ་འབུལ། །འགེས་བཞིན་བཞེས་ནས་

བསྟན་པའི་དག་བོ་དང༌། །བདག་ལ་སང་བའིདག་བགེགས་དམ་ཉམས་རྣམས། །དག་

པོའི་ལས་ཀིས་མྱུར་དུ་ཚར་བཅད་ནས། །ཤ་ཁག་ཞལ་དུ་གསོལ་བའི་འཕིན་ལས་

མཛོད། །མོས་བེད་མ་ལུས་སྟོང་གི་བཅུད་བསྡུས་པ། །རྨད་བྱུང་དགེས་པ་བསྐེད་

པའི་བཏུང་བ་ཡིས། །ལེགས་པར་བཀང་བའི་རིན་ཆེན་བུམ་པ་འདི། །ལྷ་ཆེན་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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པོ་གདོང་བཞིའི་ཕག་ཏུ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་གི་དབུལ་འཕོངས་འགོ་རྣམས་

ལ། །ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་བིན་པ་ཡིས། །སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཡོངས་སུ་

རོགས་བའི་ཕིར། །ཕུནཚོགས་དཔལ་འབོར་རྒྱས་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །དམ་

ཉམས་དག་བགེགས་བསྒལ་བའི་རུས་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དུང་ཆེན་ཕེང་བ་མཛེས་

པ་ནི། །ཁག་ཞག་ལྷ་བའི་རྒྱུན་ལྡན་གསར་པ་འདི། །དག་པོ་གཟི་ལྡན་དབང་ཕྱུག་

ཕག་ཏུ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་གི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །བསམ་སྦོར་

ངན་པའི་དག་བགེགས་གང་ཡིན་རྣམས། །རྩིས་ལ་བཏབ་ནས་དེ་དག་མ་ལུས་

པ། །མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀིས་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་མཛོད། །དག་བགེགས་བསྒལ་བའི་

རྐང་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །གླིང་བུ་སྒ་ལྡན་ཕོགས་བཅུར་སྒོག་པ་འདི། །ཕི་ནང་མཁའ་

འགོའི་ཚོགས་རྣམས་འབོད་པ་འདི། །བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དབའ་བོའི་ཕག་ཏུ་

འབུལ། །བཞེས་ནས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །སྲིད་ཞིའི་འགོ་བ་

རྣམས་ལ་དེ་དག་གི །དཔལ་འབོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་མ་ལུས་པ། །ཐམས་

ཅད་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་འཕིན་ལས་མཛོད། ། 

ཧཱུཾ་རོ་རེ་ནག་པོ་དཔལ་ལྡན་ཞལ་བཞི་པ། །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁེད་

རྣམས་ལ། །རོ་རེ་འཆང་ཆེན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། །བ་ལིཾ་ཏ་པ་སངས་རྒྱས་

ཡེ་ཤེས་ཞབས། །མར་མེ་མཛད་དཔལ་བཟང་པོ་དཔལ་སེ་བ། །བི་མ་གུཔྟ་རིན་

ཆེན་རོ་རེ་དང༌། །རིན་ཆེན་གགས་དང་རི་སུལ་རྣལ་འབོར་མ། །གཉན་ལོ་དར་མ་

གགས་དང་མཁའ་འུ་པ། །ས་ཆེན་ཀུན་སྙིང་རེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ། །རེ་བཙུན་

གགས་རྒྱལ་ཆོས་རེ་ས་པཎ་དང༌། །ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་གྲུབ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་
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དཔལ། །ན་བཟའ་བྲག་ཕུག་པ་དང་ཆོས་ཀི་རེ། །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་

རེ་གཟུངས་ཀི་དཔལ། །ཆོས་རེ་དགེ་བཟང་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ་སོགས། །བརྒྱུད་

པའི་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་རྣམས་དང༌། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་ཡིད་བཞིན་

ནོར། །རྩ་བའི་བ་མ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་གིས། །དམ་ཚིག་རོ་རེ་སྤྱི་བོར་བཞག་

ནས་ཀང༌། །རོ་རེ་གསང་བའི་དམ་ཚིག་རྣ་བར་བསྒགས། །དམ་ཚིག་མནའ་ཆུ་ལྕེ་

ལ་བཞག་ནས་ཀང༌། །སྔོན་གི་ཁས་བངས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར། །སངས་

རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་ཁོད་ཀིས་བསྲུངས། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་གཉན་

པོ་ཁོད་ཀིས་བསྟོད། །བསྟན་པའི་དག་བགེགས་མ་ལུས་ཁོད་ཀིས་སྒོལ། །རྣལ་

འབོར་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་གོགས་མཛོད་ལ། །བསམས་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་

སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས། །བཀའ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབས། །དམ་

ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་དམ་ཚིག་བསྲུངས། །ལྷ་ཁོད་བསྟེན་པའི་ཚེ་ན་རྒྱང་མ་

རིང༌། །བདག་གིས་བོས་པའི་ཚེ་ན་སྙན་མ་སྲ། །གཡབས་པའི་ཚེ་ན་ཁོད་ཀིས་

སྤྱན་མ་རྟུལ། །དག་ལ་རྦད་པའི་ཚེ་ན་བང་མ་བུལ། །སྟོབས་ལྡན་བསྔགས་པའི་ཚེ་

ན་མཐུ་མ་ཆུང༌། །གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན་སྙིང་མ་རིང༌། །བ་མ་ལྟར་དུ་བསྟེན་

ནོ་བིན་གིས་བརློབས། །ཡི་དམ་ལྟར་དུ་བསྟེན་ནོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཁའ་འགོ་

ལྟར་དུ་བསྟེན་ནོ་དམ་ཚིག་བསྲུངས། །ཆོས་སྐོང་ལྟར་དུ་བསྟེན་ནོ་འཕིན་ལས་

སྒྲུབས། །ཡབ་ཅིག་ཕ་ལྟར་བསྟེན་ནོ་རིགས་མ་ངན། །དིན་ཅན་མ་ལྟར་བསྟན་ནོ་

སྙིང་མ་རིང༌། །སྲས་གཅིག་བུ་ལྟར་བསྟེན་ནོ་རྒྱུད་མ་ཞན། །”བརྩེ1་བའི་སྲིང་ལྟར་

བསྟེན་ནོ་གདུང་མ་ཆུང༌། །འཕོད་པའི་སྤུན་ལྟར་བསྟེན་ནོ་ཁེལ་མ་ཞན། །འགོགས་

1 མ་ཕི། ༦ན༦ན།   རྩེ   * བརྩེ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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པའི་གོགས་ལྟར་བསྟེན་ནོ་གཞུང་མ་ངན། །རེ་དཔོན་ལྟར་དུ་བསྟེན་ནོ་སྐབས་མ་

ཞན། །བྲན་གཡོག་ལྟར་དུ་བསྟེན་ནོ་ལས་མ་ཞན། །གཙང་ཞིང་གཙང་ལ་མ་ཉམས་

མཐུན་པའི་རས། །དངོས་སམ་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པའི་སྤིན། །རོ་རེ་ནག་པོ་

ཞལ་བཞི་ཡབ་ཡུམ་རྣམས། །དགེས་པ་བསྐེད་པའི་དམ་རས་རྒྱ་མཚོ་འདིས། །དོ་

ནུབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཉམས་ཆགས་ཅི་མཆིས་མ་ལུས་

བཤགས་པར་བགི། །སྔར་བཅོལ་ལེགས་པའི་གཏང་རག་གཉན་པོ་གཏོང༌། །ད་

འཆོལ་ལས་རྣམས་ལེགས་པའི་རེན་དུ་འབུལ། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་

བཅས་པ་རྣམས། །དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །རོ་རེ་ནག་པོ་འཁོར་

བཅས་ཁེད་རྣམས་ལ། །བཅོལ་ལོ་ལྟོས་སོ་རེ་བ་འབྲས་ལྡན་མཛོད། །ཚེ་རབས་ཀུན་

ཏུ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །མཐུན་རྐེན་ཚེ་དང་གནས་དང་གོགས་དང་ནི། །ལོངས་

སྤྱོད་ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་རྣམས། །འབད་མེད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་མཛད་

དུ་གསོལ། །འགལ་རྐེན་བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ། །གནོད་ཅིང་འཚེ་

བའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་དག་བགེགས་

དང༌། །གདུག་ཅིང་སང་སེམས་ལྡན་པའི་དག་བགེགས་རྣམས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ཡལ་བར་མ་བཞག་པར། །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་ཀིས། །སྙིང་

ཁག་འཐུང་ལ་མྱུར་དུ་རླག་པར་མཛོད། །ཐེབ་གདུང་དག་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་

ཞིང་འཕིན་ལས་བཅོལ་བར་བའོ། །ལེགས་པར་བཤད་པ་འདོད་དགུའི་ཆར་

འབེབས་ཤིང༌། །འཕིན་ལས་བསྐུལ་ཚིག་ནམ་མཁའི་རྔ་ཆེན་སྒོག །དམ་ཚིག་གཉེར་

བ་གློག་གི་ཕེང་བ་ཡིས། །མཛེས་པའི་ཆུ་འཛིན་སྔོན་མེད་ཁོ་བོས་སྤྲུལ། །གང་ཞིག་



རྡོ་རྗེ་ནག་པྡོ་ཞལ་བཞི་པའི་སྤྱན་འདྗེན་བསྐང་གསྡོ།
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འདི་ལ་མངོན་དགའི་རྨ་བ་རྣམས། །ལེགས་བཤད་ཆར་གིས་བསྐྲུན་ལས་འཁྲུངས་

པ་ཡི། །ཚིག་གི་ཨུཏྤལ་ཕེང་པ་སེལ་ལེགས་འདི། །ཕག་དོག་སངས་པའི་མཆུ་ཡིས་

གུས་བཟུང་ལ། །ལག་གཉིས་ཤོག་རྐང་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ཅིང་། །དབེན་པའི་གནས་

སུ་འཇོ་སྒེག་གར་བོས་ཤིག །

ཅེས་དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་དམ་བསྐང་

ཞིང་འཕིན་ལས་བསྐུལ་བའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི། དཔལ་རོ་རེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་དང་ལྡན་པའི་

སྒོ་ནས་གསོལ་བ་ཡུན་རིང་དུ་བཏབ་པའི་ཚེ། འབྲོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་གླིང་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་སྦར་བ་འདིས་ཀང་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་པར་

གྱུར་ཅིག །    ། ། 
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༄༅། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངལ་བསོས་པོའི་བསྟོད་པ་བཞུགས།

༄༅། །ཕོགས་སྐོང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀི་སྲས་ལ་བསྟོད་པ་

དངོས་གྲུབ་ཀི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བ་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མང་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མང་སྤྲུལ་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས། །སྐུ་མདོག་གསེར་

གི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརིད། །རབ་ཏུ་བཛེས་པའི་ནོར་བུ་འབར་བས་བརྒྱན། །འགོ་བའི་

དབུལ་བ་སེལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ངལ་བསོས་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

པ། །ཕག་གཡས་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གཡོན་པ་གཏེར་གི་ནེའུ་རབ་

ཏུ་འཛིན། །འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཁེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་གོང་གཡས་

གཡོན་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་ལ། །ཉི་མ་འབུལ་ལས་ལྷག་པའི་གཟི་བརིད་ཅན། །ཁད་

པར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་པའི། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་འཕོངས་པ་ལས་སྒོལ་མཛད། །གསོལ་བ་

བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བ། །བར་དུ་གཅོད་པའི་དག་བགེགས་འཇོམས་

མཛད་པའི། །ཁོ་རྒྱལ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྔོན་ཚེ་རོ་རེ་འཆང་གི་

སྤྱན་སྔར་ཡང༌། །བསྟན་པ་བསྲུང་དང་དེ་འཛིན་སྐེས་བུ་ཡི། །འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པར་

ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པ། །དན་པར་གིས་ལ་བསྙེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །བཙུན་མོ་

བཞི་དང་ཁད་པར་སྲས་བཞི་དང༌། །བཀའ་བཞིན་ལས་སྒྲུབ་གནོད་སྦིན་བརྒྱད་པོ་

དང༌། །ནོར་མཆོག་སྟེར་བའི་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་རྣམས་ཀིས། །བདག་ཅག་བསྟན་འཛིན་
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རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ངལ་བསོས་པོའི་བསོད་པ།

སྐེས་བུ་དམ་པ་ལ། །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐེན་སྩལ་དུ་གསོལ། །ལྷ་སྲིན་

སེ་བརྒྱད་གཡོག་འཁོར་བཅས་པས་ཀང༌། །ངལ་བསོས་དགེ་བའི་བཀའ་ལས་མ་

འདའ་བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉེན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌། །རྣལ་འབོར་བདག་

ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །གནོད་པར་སེམས་པའི་དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །ཁོག་ནས་སྙིང་ཕྱུང་སྲོག་རྩ་ཆོད་ལས་ཤོག །མདོར་ན་བསྟེན་བསྟེན་སྒྲུབས་

སྒྲུབས་ཁེད་རྣམས་ཀིས། །འཇོམས་བེད་སྤྱན་སྔར་ཁས་བངས་དན་དགོངས་

ལ། །རྣལ་འབོར་བདག་གིས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །མཆོག་དང་མཐུན་མོང་དངོས་

གྲུབ་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་སྩལ་བའི་འཕིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །

ཞེས་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀི་སྲས་ལ། བིན་རླབས་ཀི་བསྟོད་པ་འདི་ནི། རྒྱལ་པོ་

དེ་ཉིད་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ལྡན་པ་༧ཤཱཀའི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་”བཟང1་

གིས། ལྕང་ལོ་ཅན་གི་གནས་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་དེར་སྦར་བའོ། ། དགེའོ། །    ། །

1 མ་ཕི། ༧བ༣ན།   མགོན   * བཟང 
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་

རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། རེ་བཙུན་བ་མ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །མཁེན་

པའི་གཏེར་ཆེན་ཐུབ་དབང་ཆོས་ཀི་རེ། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་

པ། །དེ་སྲས་ཐུ་བོ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །རྣམ་གསུམ་སྙིང་གི་པདོར་

འབྲལ་མེད་བཞུགས། །དི་མེད་བོ་གོས་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས། །དམིགས་

མེད་ཐུགས་རེའི་རི་བོང་རགས་ཀིས་མཚན། །ཕན་བདེའི་འོད་དཀར་ཕོགས་བཅུར་

རབ་འཕོ་བ། །མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་དེ་ལ་འདུད། །རྒྱལ་བའི་གོ་འཕངས་མཆོག་

དེ་རབ་བརེས་ཀང༌། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་སྲས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བའི་

བསྟན་ལ་བ་བ་ཆེར་མཛད་པ། །མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་བདག་སྐོངས་

ཤིག །མགོན་དེའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་རྣམས། །བོ་ཆུང་བོ་ཡི་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་

ནའང༌། །དད་ལྡན་སར་ཡང་དང་བ་བསྐེད་ཕིར་དུ། །བདག་ཉིད་”ཆེེ་དེ1་བདག་གིས་

བསྟོད་པར་བགི། །དེ་ལ་འདིར་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་ས་གསུམ་ན་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་ཉིད། སྐུ་ཚེ་དུ་མའི་

1 མ་ཕི། ༡ན༥ན།   ཆེད   * ཆེ་དེ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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སྔ་རོལ་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད་དེ། 

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདོམས་ཤིང་ཉམས་

སུ་བངས་པས་ས་ལམ་གི་རོགས་པ་མཐར་ཕིན་ནས། རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕངས་

སྔོན་དུ་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ལུང་དང་རིགས་པས་འགྲུབ་ཅིང༌། བཤད་བའི་རྣམ་

ཐར་གི་ཤུགས་ལའང་གསལ་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ནའང་སྐེ་བོ་བོ་དམན་པ་དག་གི་བོ་ཡུལ་

དུ་ཧ་ཅང་ཤོང་དཀའ་བས། འདིར་འདུལ་བ་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ། 

ཅུང་ཟད་ཙམ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་འདིའི་གཞུང་ནི་རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་

ཆོས་ལྡན་རབ་འབོར་གིས་མཛད་པའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དུ་གགས་པ་དེ་ཡིན་

ལ། ཆོས་རེ་ཆོས་ལྡན་རབ་འབོར་པ་དེ་ཡང་སྐུ་ཚེ་དུ་མར་མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་ལ་

སྦངས་ཤིང༌། བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་བསྐེད་རོགས་

ཀི་རོགས་པ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས། རང་དང་

གཞན་གི་ཚེ་རབ་དུ་མ་རེས་སུ་དན་པས་མངོན་ཤེས་ཐོགས་མེད་དུ་མངའ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སྟེ། ནག་ཚོ་ལོཙྪ་བའི་སྐུའི་

སྐེ་བར་ཡང་ཁོང་རང་ཉིད་ཀི་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་གགས་སོ། །དེས་མཛད་པའི་

རྣམ་ཐར་དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་མཁས་གྲུབ་རེ་ཉིད་ཀིས་ཁོང་རང་ལ་དངོས་སུ་གསུངས་

ཤིང༌། དགའ་ཞིག་ནི་ཁོང་གི་མངོན་པར་ཤེས་པས་མཁེན་པ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན་

ལགས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་ཐར་འཆད་པ་ལ་གཉིས། སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། སྐུ་ཚེ་

འདིའི་རྣམ་ཐར་གཙོ་ཆེ་བ་ཅུང་ཟད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མཁས་གྲུབ་རེ་རང་ཉིད་ཀིས་སྐུའི་སྐེ་བ་ཇི་ལྟར་དན་པའི་ཚུལ་
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ལས་བརྩམས་ཏེ་ཕོགས་ཙམ་བརོད་ན། འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། སྟོན་པ་འཇིག་རེན་

ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་ཀི་དགེ་ཚུལ་

པདའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འཁྲུངས། སེ་སོད་གསུམ་དང་ལྡན་ཅིང་ཆོས་སྨྲ་བ་རིག་པ་

དང་གོལ་བའི་སོབས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐུ་ཚེ་འདིར་ཡང་

རེ་ཙོང་ཁ་པ་”མནལ1་ལམ་དུ་བོན་ནས་འོད་སྲུངས་ལེའུ་གསུངས་པའི་རོགས་པ་

ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གགས་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་འོག་ཏུ་འཆད་

དོ། །གཞན་ཡང་རེ་བ་མ་འདི་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔ་རོལ་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབངས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཨབྷ་ཀཱ་རར་སྐེ་བ་

བཞེས་པའི་ཚེ་རེ་བཙུན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརེན་ནས། གསུང་རབ་

ཀུན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བོ་ཅན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོའི་རྩོམ་པའང་

རེ་བཙུན་གི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་མཛད་ཅིང༌། གནས་རི་ཁོད་དགེ་

ལྡན་ན་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་དམ་པ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ལོག་

རོག་ཅན་འགའ་ཞིག་གིས་མཁས་གྲུབ་རེ་སུའི་སྐེ་བ་ཡིན་དིས་པས། ཁོང་གིས་ཆོས་

སྐོང་ལ་ཞུས་པའི་ཚེ། མཁས་གྲུབ་རེ་ཨ་བྷྱཱ་ཀཱ་རའི་སྐེ་བ་ཡིན་ཅེས་གསུང་ཞེས་ཐོས་

སོ། །འོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་དོན་བཅས་ནས། ཨ་བྷྱཱའི་སྐེ་བར་སྒྲུབས་པ་

ཡིན་གི། མཁས་གྲུབ་རེ་ཉིད་ཀིས་ཞལ་གི་བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རེ་འདི་ཉིད་པཎི་ཏ་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆེ་བར་སྐེ་བ་བཞེས་པའི་ཚེ་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་མཐར་འཛིན་གི་འཆིང་བ་དྲུངས་

ཕྱུང་བར་མཛད་ལ། ལན་གཅིག་ཟླ་བ་གགས་པའི་གསུང་ནས། མ་འོངས་པའི་དུས་

1 མ་ཕི། ༢བ༢ན།   རྣལ   * མནལ 
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སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དགེ་སོང་གི་ཚུལ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་མཐའ་ཁོབ་ཏུ་

སྐེ་བ་བཞེས་པ་འདུག་པས། ཁོད་ཀང་དེར་སྐེ་བ་ལོང་ལ་དེའི་བཀའ་སྒྲུབ་པ་དང་

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་གིས་ཤིག །གསུངས་སོ། །ཡང་དེའི་ཚེ་ལན་ཅིག་ཀླུ་སྒྲུབ་བོན་

ནས་ལྟ་བའི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་བསྟན་པས་དངོས་འཛིན་གི་འཁྲུལ་པ་དྲུངས་ཕྱུང་

བར་མཛད་ཅིང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས། རྒྱ་གར་བའི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀིས་འཇམ་

དབངས་བསྟེན་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསུང་རབ་”ཀི1་དཀའ་བའི་གནད་

ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་བྱུང་ན་འཇམ་དབངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཟབ་དོན་ལ་དཔོད་པ་

ཡིན། ཁོད་ཀང་རེ་བཙུན་བསྟེན་པར་བོས་ཤིག །ཅེས་གསུངས། ཡང་ལྷག་པའི་

ལྷ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཡིན། བདག་གིས་ཀང་

འཇམ་དབང་ལ་བརེན་ནས་རེན་འབྱུང་གི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པ་ཡིན་

ཅེས་གསུངས་ཞིང༌། ཡང་བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་མཐའ་ཁོབ་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་

བེད་པར་སོན་ལ། དེའི་ཚེ་ཁོད་ཀང་བདག་གི་འཁོར་གི་ཐོག་མར་འགྱུར་རོ་ཅེས་

གསུངས་སོ། །

ཡང་ལན་གཅིག་འཕགས་པ་ལྷ། ཞི་བ་ལྷ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་གསུམ་བོན་

ནས། མཐའ་ཁོབ་ཏུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བོན་ནས་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བེད་

པ་ཡིན། ཁོད་ཀང་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པས། རེ་བཙུན་གི་ཞབས་

རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལོང་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་གིས་ཞེས་གསུངས། མདོར་ན་རྣམ་ཐར་དེ་

དག་གིས་ཤུགས་ལ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་

1 མ་ཕི། ༣ན༢ན།   -ཀི   * ཀི 
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འཕགས་ཡུལ་དུ་གགས་པ་ཆེ་བའི་པཎི་ཏ་དང་སེ་སོད་འཛིན་པར་སྐེ་བ་བཞེས་ཚུལ་

ལོ། །

ཡང་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་གཅིག་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བོན་ནས། མཐའ་འཁོབ་

ཀི་སེམས་ཅན་རྨོངས་པ་བང་དོར་གི་གནས་མི་ཤེས་པ་ཚོ་སྙིང་རེ་རེ། འཁོར་བར་

འཁམས་པ་མ་རིག་པས་ལན་པས་ལམ་ལོག་པར་སོང་བ་ཡིན། ཁོ་བོས་དེ་རྣམས་

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཆེད་དུ་བོ་དམན་པའི་

བསོད་ནམས་དང་བསྟུན་ནས་དགེ་སོང་གི་ཚུལ་དུ་འོང་གིས། ཁོད་ཀང་ངའི་གདུལ་

བ་ཡིན་པས་དེར་ཤོག་ཅིག་གསུངས། འདིས་ནི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་

དབངས་ཀི་རྣམ་སྤྲུལ་ཆེས་གསལ་བར་གྲུབ་པས་བ་ན་མེད་པའི་དད་པ་བརན་པོ་

བསྐེད་པར་བའོ། །

ཡང་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་གཅིག་ལ་རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པ་བོན་ནས། ལྷོ་འཛམ་བུའི་གླིང་

འདིར་སྟོན་པ་དངོས་དང་ཁད་མ་མཆིས་པའི་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོ་ལྟར་

མཛད་པའི་ཕིར་དུ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀི་

མིག་གི་བདུད་རྩི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལྟ་བུ་གཅིག་འབོན་པར་ཡོད། ཁོད་ཀིས་ཀང་

དེའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་གིས་ཞེས་གསུངས། ཡང་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་གཅིག་ལ་བྲམ་

ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ་བོན་ནས། མཐའ་ཁོབ་མུན་པའི་གླིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་

རེ་འཇིགས་བེད་དངོས་སུ་བོན་ནས་འགོ་བའི་དོན་བེད་པ་ཡོད་པས་དེའི་ཞབས་

རྡུལ་སྤྱི་བོས་བསྟེན་ལ་དེའི་སྒོ་ནས་འགོ་དོན་གིས་གསུངས། ཡང་ངེད་རྒྱ་གར་གི་

གྲུབ་ཐོབ་ཐབས་ཅད་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་གསང་བའི་ཡི་དམ་བེད་པ་ཡིན་ཅེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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གསུངས། དེར་བ་མ་འདིས་ཁེད་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་གྲུབ་ཐོབ་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་

པ་ལ། གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་ཡི་དམ་བཅའ་བར་འགལ་བ་མེད་དམ། འོན་ཀང་ཇི་ལྟར་

ལགས་ཞུས་པས། ཧ་ཧ་ཞེས་བཞད་ཅིག་མཛད་ནས། ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲ་དང་ངེད་གོགས་

མཆེད་ཀང་ཡིན། ཆོས་འབྲེལ་ཕར་ཚུར་གཉིས་ཀ་ཡོད། སྤྱིར་ངེད་རྒྱ་གར་བའི་པཎ་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཇམ་དབངས་དང་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་བརེན་ལ། དེ་ལ་དགོས་པ་

ཁད་པར་ཅན་ཡོད་དེ། ཡི་དམ་འདི་ལྟ་བུ་དང་མི་ལྡན་ན། སྙིགས་མ་ལྔའི་འགོ་བ་དང་

འདུད་བཞི་ཐུལ་ལམ་གསུངས། རྣམ་ཐར་དེ་དག་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་མཁས་གྲུབ་པ་

གཉིས་ཀའི་རྣམ་ཐར་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་པས། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་སྙིང་

དཀིལ་དུ་བཅངས་ཏེ། ཐེག་པ་མཆོག་གི་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་ལྷག་པར་སྒོམ་པ་

ལ་འབད་པར་བའོ། ཞེས་བ་བ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་ལོ་

རྒྱུས་བརོད་པ་སྟེ་དང་པོའ།ོ །    ། །

གཉིས་པ་སྐུ་ཚེ་འདིའི་རྣམ་ཐར་གཙོ་ཆེ་བ་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་ལ་ལྔ། རེ་ཙོང་

ཁ་པ་དང་ཐོག་མར་མཇལ་བའི་ཚེ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སྒོ་ནས་བ་བ་མཛད་ཚུལ། དེ་ལྟར་མཛད་པའི་དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚོས་བསྔགས་ཤིང་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པར་ཁས་བང་ཚུལ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་དགའ་

ལྡན་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ཏེ་ཆོས་གསུངས་ཚུལ། དག་པའི་ཞིང་

དུ་འབོན་པར་ཕོགས་པ་ན་ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ། དང་པོ་ནི། བ་མ་

འདི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་ཐོག་མར་མཇལ་བའི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུས་

ཆོས་འཕགས་མཐོང་བ་ལྟར། སྐུའི་རྒྱལ་མཚན་གཟིགས་པ་ཙམ་གིས་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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རང་དབང་མེད་པར་གཡོས་ཏེ། དད་པའི་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་དང་བཅས་པས་བསྟོད་

པའི་ཚིག་བབ་ཅོལ་དུ་སྨྲ་བར་གྱུར་ཅིང་། བདག་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒོལ་བའི་

དེད་དཔོན། ཐེག་པ་དམན་པའི་གཡང་ས་ལས་སྐོབ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི་

འདི་ཡིན་ནོ་དགོངས་ཏེ། སྔོན་གི་འབྲེལ་པས་མཇལ་མ་ཐག་ནས། བ་ན་མེད་པའི་

དད་པ་བརན་པོ་སྐེས་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་གགས་སོ། །དེའི་ནུབ་མོ་བ་མ་འདིའི་རྣལ་

ལམ་དུ་མུན་པ་དག་པོས་ཕོགས་གར་འགོ་གཏོལ་མེད་ཅིང༌། མགོ་འཁོར་འཁམས་

ནས་ཡུན་རིང་དུ་སོང་འདུག་པ་ལ། ཤར་ཕོགས་ནས་རལ་གིའི་དཀིལ་འཁོར་བརྒྱ་

ཕག་དུ་མས་བསྐོར་བའི་ཡུ་བ་རྣམས་ནང་དུ་བསྟན་པ། རལ་གི་དེའི་རྩེ་ལ་ཉི་མ་བརྒྱ་

ཕག་མང་པོ་ཤར་འདུག་པའི་རལ་གིའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ལྟ་བུས་བསྐོར་བའི་དབུས་

སུ། འཇའ་ཚོན་ས་ལྔའི་ད་བས་སྤས་པའི་དབུས་ན། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་སྐུ་

མདོག་དམར་སེར་རལ་གི་དང་གླེགས་བམ་འཛིན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པས་སྤས་པ། གཞོན་ནུའི་ཚུལ་ཅན་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ལ་མུ་ཏིག་

གིས་སེ་མོ་དོ་ཁིས་སྤས་པ། དྭངས་ཤིང་ཡིད་དུའོང་བ་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ་

གཅིག་དགེས་བཞིན་དུ་བོན་ནས་བདག་ལ་ཐིམ་བྱུང་། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ཤར་

མ་ཐག་ཏུ་མུན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སངས། འོད་ཟེར་གི་ད་བས་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་

གང་སོང་བ་ཅིག་རྨིས། སང་ཉིན་རེ་དང་མཇལ་དུས་མདངས་འདི་ལྟ་བུ་རྨིས་པ་ཇི་

ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། རེའི་ཞལ་ནས། ཁེད་ཀིས་བ་མ་དང་ཡི་དམ་དབེར་མེད་དུ་

མཐོང་བ་ལགས། ཁེད་སྔགས་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་གཅིག་ཡིན་པར་འདུག །ང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་སུ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་ལྟར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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དོན་ལ་གནས་མོད། གཞན་བོ་དམན་པའི་གང་ཟག་གིས་ཐ་མལ་དུ་མཐོང་བ་ཡིན། 

ཁེད་རང་གདུལ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་ཆེན་པོ་འོང་བ་ཡིན་ནོ་གསུངས། ཡང་རེའི་ཞལ་

ནས། ཁེད་ཡི་དམ་གང་ལ་བེད་ཀི་ཡོད་གསུངས། བདག་འཇམ་དབངས་”སྨྲ1་སེང་

དང་གཤེད་དམར་ལ་བེད་ཀི་ཡོད་ཞུས་པས། སྤྱིར་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གང་

ལ་ཡི་དམ་བས་ཀང་རེ་བཙུན་རིམ་གི་འཕོ་ཚུལ་ཆེར་སོང་བས་རེ་བཙུན་གིས་རེས་

སུ་འཛིན་མོད། འོན་ཀང་ངེད་རང་གི་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་རེ་བཙུན་གིས་རེས་སུ་གཟུང་

ཞིང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཡིན་པས། ཡི་དམ་འཇིགས་བེད་ལ་བེད་དགོས་ཏེ། འདི་

ལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་རེ་བཙུན་གི་ཞལ་དངོས་སུ་ཡོད་པས་དགོས་པ་

ཁད་པར་ཅན་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན། གཞན་རྣམས་ཀིས་འདིའི་གནད་མ་གོ་བར་འདུག་

གསུངས་ནས་ཞུ་མ་དགོས་པར་དེ་མ་ཐག་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་བཀའ་”དབང2་

གནང་ཞིང༌། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བདག་འཇུག་ཆག་མེད་མཛད་དོ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ། བ་མ་འདི་གསུམ་ནི་རེ་ཙོང་ཁ་

པའི་གདུལ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ལས་ཀི་རོ་རེས། ཙོང་ཁ་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་

འཁོར་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསྟན་མཛད་པ་ལས། ཁེད་ལ་འཁོར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་གསུམ་བོན། ཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་མང་དུ་འབྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་

གསུམ་པོ་ནི་གོང་དུ་སོས་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་གསུམ་འཕགས་པའི་གང་

ཟག་ཏུ་གདོན་མི་ཟ་”སྟེ3། རེའི་རྣལ་ལམ་དུ། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཁོད་ཀིས་རིགས་ལྡན་

གི་རྒྱལ་པོ་པད་དཀར་པོ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་རེས་སུ་བཟུང་ཞིག །ཁད་
1 མ་ཕི། ༤བ༢ན།   དམར   * སྨྲ 

2 མ་ཕི། ༤བ༤ན།   -དབང   * དབང 

3 མ་ཕི། ༤བ༦ན།   ཏེ   * སྟེ 
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པར་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་རེས་སུ་བཟུང་ཞིག །ཟེར་བ་བྱུང་ལ། པད་དཀར་པོ་ནི་

རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང༌། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ནི་མཁས་གྲུབ་རེ་ཡིན་པར་ཆོས་རེ་ཆོས་

ལྡན་རབ་འབོར་བས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་ལ། དེས་ན་རྒྱལ་ཚབ་རེ་སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །མཁས་གྲུབ་རེ་འདི་ནི་སྐུ་མ་ངན་

ལས་འདས་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་ཡང་གདུལ་བ་ལས་དག་པ་འགའ་ཞིག་གི་མཐོང་

སང་ལ་ཤམ་བྷ་ལར་བོན་པའི་སང་བ་བྱུང་འདུག་སྟེ། གོང་གི་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་

ཆེའོ། །རྒྱལ་ཚབ་པ་དང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཟུར་དུ་འདུག་པ་དེར་

ལྟའོ། །དེ་དག་ནི་ཙོང་ཁ་པ་དང་མཇལ་ཚུལ་ཕོགས་ཙམ་བརོད་པའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་བས་ཚུལ་ནི། རེ་བ་མ་འདིས་བཤད་སྒྲུབ་

ཀི་སྒོ་ནས་བ་བ་མཛད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན། དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་རེ་འདི་

སྐེ་བ་དུ་མར་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་སྦངས་ཤིང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་

ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་མཐུས། སྐུ་ཚེ་འདིར་ཡང་གཞོན་ནུ་ན་ཚོད་ཡོངས་སུ་མ་

སིན་པའི་སྐབས་ཉིད་ནས་ཀང༌། སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དོན་ལ་རྣམ་

དཔོད་ཀི་འཇུག་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་མཁས་པ་ཀུན་

གི་མགོ་བོར་བཀའི་ཕེང་བས་ངལ་བསོ་བགིད་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏོ། །དེ་

ཅིས་མངོན་ཅེ་ན། མཁས་པ་ཆེན་པོ་འདི་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚེ། ཕོགས་

ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པཎི་ཏ་འཇིགས་མེད་གགས་པས། ཁོ་བོའི་རིག་

གཏེར་འགོག་པས་ལན་གདབ་པར་ནུས་པའི་ས་སྐ་པ་སུ་ཡོད་ཅེས་བསྒགས་ཀང་

ཐམས་ཅད་དཔའ་ཞུམ་ནས་སུས་ཀང་ལན་གདབ་པར་མ་ནུས། དེའི་ཚེ་བང་པའི་
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བདག་པོས་ངམ་རིང་གི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་བསགས་ཏེ། ལྷོ་པའི་མཁན་ཤོབ་

འདིས་རེ་བཙུན་ས་པཎ་ལ་དགག་པ་མཛད་ཀི་ཡོད་འདུག་པས། ཁེད་རྣམས་ཀི་འདི་

བ་ངན་སྤུ་གཏོགས་འད་བ་ཞིག་སུས་ནུས་པ་ལ་ཁོ་བོས་བ་དགའ་ཆེན་པོ་”སྟེར1་

ཟེར་ནས། བང་ངམ་རིང་དུ་རྒོལ་བ་དང་ཕིར་རྒོལ་བ་ཐས་ཅད་བསགས་ཏེ་ངམ་རིང་

ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་པཎ་ཆེན་ཕོགས་ལས་རྣམས་རྒྱལ་གི་སྟན་བཤམས། སྦིན་

བདག་རང་ཉིད་ཀང་ཁི་ལ་འདུག་སྟེ། དེའི་མདུན་སར་ཕོགས་དེའི་མཁས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་སྟན་ལ་འཁོད་ནས། ཐོག་མར་བཤེས་གཉེན་དོན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལ་

སོགས་པ་མཁས་པར་གགས་པ་མང་པོས་རྩོད་ཀང༌། པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་དེས་ཐལ་

འགྱུར་གཉིས་གསུམ་ཙམ་གིས་ཚར་བཅད་ནས་ཐམས་ཅད་རིག་གཏེར་ནང་འགལ་

གི་ཕུང་པོ་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་དོ། །

དེ་ནས་སྦིན་བདག་ཀང་ཡིད་རབ་ཏུ་མ་བདེ་ནས་སོབ་དཔོན་རྣམས་བཀའ་

”བཀོན2་གིས་ཚར་བཅད། ད་ཁོད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ལན་གདབ་པར་ནུས་པ་སུ་

ཡོད་དིས་པས། ཁོང་རྣམས་ཀི་བཀའ་བཅུ་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བ་འདི་བོ་གོས་

ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞིག་འདུག་པས་རྩོད་དུ་བཅུག་ན་དག་ཅེས་གོས་བས་ཏེ། དེའི་

ཡང་སང་སྔར་བཞིན་སྟན་བཤམས་འདུག་པའི་འདུན་སར། མཁས་པ་རིག་གཏེར་

གི་དབུས་ནས་མཐར་ཆགས་ལ་བཀག བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིས་སྐོན་སོང་རིམ་

པ་བཞིན་མཛད་ཅིང༌། ཁོང་རང་གིས་བཞག་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རིགས་པ་དི་མ་

མེད་པས་སུན་ཕྱུང་སྟེ་ལན་མེད་པར་མཛད་པའི་ཚེ། དེ་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་

1 མ་ཕི། ༥ན༦ན།   གཏེར   * སྟེར 

2 མ་ཕི། ༥བ༡ན།   སྐོན   * བཀོན 
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འགལ་ཡིན་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་གསུང་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། ཞིབ་པ་རྩོད་ཡིག་

ཏུ་གསལ། ཡང་རེ་བ་མ་འདིས་ངམ་རིང་དབར་ཆོས་ཞིག་ལ་ཆོས་རེ་གཡག་པ་དང་

ཚོགས་སུ་རྩོད་པ་མཛད་པས། རེ་འདིས་མཁས་གྲུབ་གཡག་པ་ཕམ་པར་མཛད་

འདུག་སྟེ། རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། སྐེ་བ་མང་པོར་རིག་

གནས་ལ་སྦངས་པའི་སྟོབས་ཀིས་མཁས་རློམ་སུས་ཀང་འདིའི་སར་སྨྲ་བའི་རྔོ་མི་

ཐོགས་པ་ངང་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་དུས་ཕིས་བ་མ་འདི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བོར་གྱུར་ཏེ། 

གསུང་གི་བདུད་རྩི་རྒྱུན་མར་བཞེས་བའི་མཐུས། སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་

ལ་འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་བའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ནི་བརེས། འགོ་བ་མཐའ་དག་

བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མངའ་བའི་མཐུས། སྐལ་པ་དང་ལྡན་

པའི་གདུལ་བ་སྐུ་དངོས་ཀིས་འདུལ་བ་མང་པོ་ཞིག་ལེགས་པར་བཤད་པའི་བདུད་

རྩིས་ཚིམ་པར་མཛད་ལ། མ་འོངས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པར་བགོད་པའི་ལམ་གི་ལུས་སྔོན་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གཤེགས་

བཤུལ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པའི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གོ་བའི་ཕིར་དུ། སྤྱིར་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་པའི་གསུང་

རབ་མང་དུ་མཛད་ཅིང། ཁད་པར་དུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་རབ་རོ་རེའི་ཚིག་

ལྟར་བརླིང་ཞིང་”བརོད1་བ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་ཀི་དོན་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་

ར་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་བསྟན་ཆོས་མང་དུ་མཛད་པ་ན། མདོ་སྔགས་སྤྱི་

དང་ཁད་པར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་

1 མ་ཕི། ༦ན༡ན།   བརེད   * བརོད 
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བའི་ཐལ་འགྱུར་ཀི་ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམ་གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་ཡོངས་

སུ་དར་བར་གྱུར་ཏེ། སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་

དགའ་སྟོན་ཉམས་སུ་མོང་བས་ཡིད་ཚིམ། མཁས་པར་རློམ་པ་མང་པོའི་གྲུབ་མཐའ་

ནི་བེ་མའི་ཆང་བུ་ལྟར་ཞིག་ལོག་སྨྲའི་བདུད་རིགས་རྣམས་ནི་ཆེས་ཆེར་ཉམས་

དམས་པར་བས། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཆུ་དང་བཅས་པའི་པད་བཞིན་དུ་

ལྷག་པར་ཡང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏོ། ཅེས་གག་གོ །

དེའི་ཚེ་རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དུ་གགས་པ་དེས་སྔོན་མེད་པའི་ལེགས་

བཤད་དེ་དག །བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོང་ནས་དངོས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་འགོག་པ་ལྟར་

བེད་ཅིང༌། དོན་ལ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགོག་པའི་ཁུར་བཟུང་སྟེ། དེ་ལྟ་

ནའང་རེ་བཙུན་ཡབ་སྲས་ལ་དངོས་སུ་རྒོལ་མི་ནུས་ཀང༌། ལྷན་ཅིག་རྩོད་པ་བེད་དོ་

ཞེས་པའི་ཚིག་ཙམ་སྨྲས་པར། ས་སྐ་པའི་བསྟན་པ་བཟུང་ངོ་ཞེས་སྙན་པ་ཐོབ་ཏུ་རེ་

ནས། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉང་སྟོད་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཁོ་བོ་དང་ལྷན་

ཅིག་རྩོད་པ་བེད་ཞེས་ཡང་ཡང་ཕིན་བསྐུར་རོ། །དེ་དག་གི་ཚེ་ས་སྐ་ན་ངག་ནུས་

ཆེ་བར་གགས་པའི་བླུན་པོ་སྙིང་ཁམ་ཅན་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབེད་པ་ལ་རྨོངས་

པ། ཆགས་སང་དང་འད་ན་སེམས་ཅན་མང་པོས། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་

ཀི་ས་སྐ་པའི་འགྲུབ་མཐའ་དཀག་གོ །ཞེས་བཅལ་གཏམ་ཕོགས་བཅུར་བསྒགས་

ཏེ། རེ་ཡབ་སྲས་ལ་གཏོར་མ་འཕེན་པ་སོགས་ངན་སོང་གི་སྒོ་འབེད་པའི་བ་བ་ལ་

ཞུགས་སང་སྟེ། ཞིབ་པར་འོག་ནས་འཆད་དོ། །གཞན་ཡང་ངོར་པ་ཀུན་བཟང་བ་

ཞེས་གགས་པ་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་རོ་རེ་འཆང་ལྟར་བཀུར་བ་དེས་ཀང་ཚེ་འདིའི་
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རེད་བཀུར་ལ་ཧ་ཅང་ཞེན་པའི་དབང་གིས། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ལ་རོ་རེ་ཐེག་པའི་

ཟབ་ཆོས་དུ་མ་ཞིག་ཉན་ཀང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་རྩྭ་ལྟར་དོར་ཏེ། རེ་བཙུན་

ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་ལ་ངག་ཏུ་རེས་བཟློས་བ་པ་ཡ་ང་བའི་ངན་སྨྲས་བས་ཤིང༌། ས་

སྐ་པའི་དགེ་བཤེས་ཀུན་ཏིང་གུ་ཤི་ཞེས་པས་རང་མཚན་སྟོན་པའི་རྩོད་ཡིག་བས་

པས་སོགས་ལ་བཀའ་”བཀོན1་དང་བཅས་པའི་ལན་མཛད་པ་སོགས་བཀའ་འབུམ་

ན་གསལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་ནའང་བླུན་པོ་གསུང་རབ་ཀི་གནད་མ་ཐོས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཅི་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀི་སྤྱད་ལྡན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོའི་སོབ་མ། རབ་འབམས་

བཀའ་ལ་མཁས་པའི་བཤེས་གཉེན་བདུན་གི་ནང་ནས་རྩོད་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་

གགས་པ། རྩོད་དུས་ཀི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་དེས་རེ་བཙུན་ཙོང་

ཁ་པ་གཉལ་གི་ར་གོང་དུ་བཞུས་པའི་ཚེ་རྩོད་པ་ལ་བོན། རེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་བཀུར་

སྟི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། དེའི་ཚེ་གདན་ལ་བཞུགས་ཙམ་ཉིད་ནས་གསུང་

རབ་ཀི་གནད་ལ་དི་བ་མང་དུ་མཛད་པ་ལ། རེ་ཉིད་ཀི་ལན་རྒྱས་པར་མཛད་པས་

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད་ཐུགས་འཕོགས་ཏེ། བཞུགས་གདན་ཁི་ཐེབ་མང་དུ་

མཛད། ཤེས་ནས་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཡང་ཐོབ་སྟེ། དེ་མ་ཐག་ཕག་ཕུལ་ནས་ཆོས་

གསན་ཅིང༌། དེའི་ནུབ་མོ་མནལ་ཀང་ཆེར་མི་གཟིམས་ཤིང༌། ཕག་ཕི་བ་རྣམས་ལ་

བ་མ་རེ་བཙུན་མཇལ་དུ་ཀོར་གཅིག་འགོ། དེ་ནས་རེ་འདིའི་ཕག་ཕི་ལ་ཀོར་གཅིག་

སོད་པ་ཡིན་ཅེས་གསུང་བ་སོགས་ཁུངས་བཙུན་པ་ལས་བརྒྱུད་པ་བདག་གིས་བ་

མའི་གསུང་ལས་ཐོས་སོ། །ཆོས་རེ་གཡག་པས་ཀང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་དད་ངེས་ཀི་

1 མ་ཕི། ༦བ༢ན།   སྐོན   * བཀོན 
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དི་བ་མཛད་པ་ལ་ལན་དུ་དང་ངེས་རྣམ་འབེད། མཚན་གཞན་ལེགས་བཤད་སྙིང་

པོར་གགས་པ་མཛད་ནས་ས་སྐར་བསྐུར་བས། ཆོས་རེ་གཡག་པ་ཡང་ཐུགས་

ཤིན་ཏུ་ཕོགས་ནས་རེ་ལ་ཆོས་གསན་པར་བཞེད་ནས་འབོན་པར་ཆས་པ་ན། སོབ་

མ་ཆགས་སང་ཅན་དག་གིས་བཀག་ནས་འབོན་མ་བཅུག་གོ གཞན་ཡང་ཕོགས་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པོས་ཀང་རེའི་གསུང་རབ་ལ་གཟིགས་པའི་

ཐུགས་ཕོགས་ཏེ། རེ་ལ་ཞུ་ཡིག་སྙན་ངག་གིས་བརྒྱན་པ་རིམ་པ་བཞིན་ཕུལ་བའི་

ནང་དུ། མཁས་པ་ངང་པའི་རྒྱལ་པོ་བོ་བཟང་མཆོག །གགས་པ་མགིན་པའི་ར་རྔ་

སྒོག་པ་ཅན། །ལེགས་བཤད་”གཤོག1་རླབས་དབང་པོའི་ཞབས་དྲུང་དུ། །འཇིགས་

མེད་བུང་བ་གཞོན་ནུས་འདི་སྐད་ཞུ། །ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་ནུབ་རིའི་རྩེ་ལ་ལྷུང༌། །ཤེས་

ལྡན་རྐང་དྲུག་ལྡན་རྣམས་མ་ངན་རྒྱས། །ལོག་སྨྲ་འབྱུང་པོའི་བ་ཚོགས་སྒྱུ་དུས་

འདིར། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཤར། །ཤེས་བའི་མཁའ་ལ་ཐོགས་པ་

མེད་རྒྱུ་ཞིང་། །མཁས་མང་རྒྱུ་སྐར་བེ་བས་ཡོངས་བསྐོར་ནས། །དམ་ཆོས་འོད་

ཟེར་གངས་མེད་འགེད་དུས་འདིར། །ལམ་གཏོར་ངལ་བ་བརྒྱ་རྣམས་དབུགས་ཕྱུང་

ཞིང་། ཞེས་དང་། ཡང་ཞུ་ཡིག་གཅིག་ལས། བདག་གཞན་བདེ་བ་མེད་ལ་བདེར་

འཛིན་པ། །ལོག་ཤེས་མུན་པ་ལུང་རིགས་སྒོན་མེ་ཡིས། །སེལ་མཛད་ཁོད་འད་ཆ་

ཙམ་གང་ནའང་མེད། །འདི་མེད་བཤད་སྒྲུབ་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་འད། །ངེས་འབྱུང་གཡོ་མེད་

སྐེ་བའི་ཐར་འདོད་ཀིས། །ཚུལ་ཁིམས་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང་དེ་བསྒྲུབ་པ། །བསྟན་

པའི་རྩ་བར་ཤེས་ནས་ཁོད་ཀིས་བསྟེན། །ཚུལ་ཁིམས་ཡོད་ཀང་མང་དུ་མ་ཐོས་

ན། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་ལོང་བའི་ལྟད་མོར་མཚུངས། །དེ་ཕིར་ཡན་ལག་ལྟ་སྤྱོད་མངོན་

1 མ་ཕི། ༧ན༡ན།   གཤེག   * གཤོག 
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རོགས་རྣམས། །ཐོས་བསམ་འཆད་རྩོད་སྒོ་འདོགས་ཉིད་ཀིས་བཅད། །ཡང་དག་

ལྟ་བ་མེད་ན་གེགས་མི་སེལ། །རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་པ་མེད་ན་བོགས་མི་འབིན། །སྒོམས་

རིམས་མངོན་རོགས་མེད་ན་མཐའ་མི་ཐུབ། །དེ་ཕིར་གནས་གསུམ་ཁེད་ཀིས་

བསྟན་པ་ལགས། །ཐར་འདོད་ཡོད་ན་འདི་ལས་གཞན་པའི་ལམ། །མེད་ཕིར་འཛམ་

གླིང་བོད་ཁམས་མ་ལུས་འདི། །དམན་པའི་ལམ་ལ་ཕོགས་ཀུན་དོར་ནས་ནི། །འདི་

འདའི་སྲོལ་ཅན་ཁོ་ན་བཟུང་བར་རིགས། ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེ་བཞིན་དུ་ས་བཟང་

ལོཙྪ་བ་ངག་དབང་པས་ཀང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་ན། ཐུབ་དབང་

ཆོས་རེའི་གཞུང་འདིར་ཁོད་ཀིས་ནི། །ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་འཕིན་ལས་འདི་འད་

ན། །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་བདག་གིས་ཅི་བ་ཞེས། །མི་ཕམ་མགོན་དེ་ཕག་དོག་མི་

མཛད་དམ། །ཁོད་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོའི་ཁུར་འདི་དང༌། །འཇམ་དབངས་བོ་

གོས་གཏེར་ཆེན་མཁེན་པ་གཉིས། །ཁད་པར་ཡོད་མེད་རིང་དུ་བསམ་ཀང་ནི། །ད་

དུང་ཁོ་བོའི་བོ་གོས་ཁོགས་ལ་འཆང་། །གསུང་རབ་ཀུན་གི་གླེགས་བམ་གཅིག་

གྱུར་ཁོད། །ཐ་དད་གདུལ་བའི་རེ་བ་རྣམ་གསུམ་སྐོང་། །མཐར་གིས་རེ་བའི་ཁུར་

ཆེན་འདི་ཐེག་པ། །ཨེ་མ་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་སྐལ་པ་བཟང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། 

མཇུག་ཏུ་དམ་པ་ཁེད་དང་མཇལ་བ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུ་བཤེས་

གཉེན་འཚོལ་བ་དང་འད་བར་ཡོད་དོ་ཅེས་སོགས་སྙན་ངག་ཏུ་བཀོད་ནས་ཕུལ་

འདུག །དེའི་ཚེ་གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམ་དཔོད་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཀང༌། ཁ་

ཅིག་ནི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུང་ཐོས་པས་དད་པ་ཐོབ། ཁ་ཅིག་ནི་

གསུང་གི་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་མང་བའི་བོ་གོས་ཀི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏེ། 
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དུས་དེ་ཙ་ན་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་ལ་གུས་པས་མ་བཏུད་པའི་གངས་རིའི་

ཁོད་ཀི་བཤེས་གཉེན་ནི་ཀརྨ་པ་དཀོན་གཞོན་སོགས་དེགས་པས་མོས་པ་གསུམ་

ཙམ་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གུས་པས་མ་བཏུད་པ་མེད་དོ། ཅེས་བདག་གི་བ་

མ་གསུང་ངོ་། །

ཡང་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྐབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་ཞེས་པའི་མཁས་པ་

ཆེན་པོ་དེས་ཀང་རེས་སྲོལ་ཕེ་བའི་ལམ་བཟང་འདི་ཡ་མཚན་པར་གཟིགས་ནས་

མདོ་སྔགས་ཀི་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་པའི་བསྐུལ་བ་པོ་

མཛད་ནས་དེ་དག་གི་དོན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པར་མཛད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་

པཎི་ཏ་དོན་ཡོད་རོ་རེའི་སྐུའི་སྐེ་བ། རེ་ཉིད་ཀི་བ་མའི་གཙོ་བོ་སེ་སོད་གསུམ་པ་

གཞོན་ནུ་བོ་གོས་ཞེས་གགས་པ་དེས་ཀང༌། མདོ་སགས་ཀི་ལམ་སྤྱིའི་ལུགས། 

ཁད་པར་དུ་ཐུགས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་

པས་སྲོལ་ཕེ་བ་ལྟར་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པར་མཛད་ན། མཁས་རློམས་གཞན་

རྣམས་ལྟ་ཅི་སོས། འོན་ཀང་དེ་དག་འཕོས་དོན་ཙམ་ཡིན་གི། ད་ནི་དཀྱུས་མ་བཤད་

པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་རེ་རོང་ཆེན་པས་ཀང་འོན་གི་བཀྲ་

ཤིས་དེ་ཁ་དང༌། སྐིད་ཤོད་པོ་ཏ་ལ་སོགས་པར་རེའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཆོས་

མང་དུ་གསན་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ནའང་རང་ཉིད་ས་སྐ་པའི་དགེ་བཤེས་དག་ཤོས་ཡིན་

ཞེས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་སྐོང་བར་བཞེད་དེ། ཆོས་འབྲེལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡལ་

བར་དོར་ནས་སར་ཡང་རང་ཚུལ་འཛིན་པའི་ལུགས་སུ་མཛད་པར་”སང་ངོ1་། །དེ་

1 མ་ཕི། ༨ན༢ན།   སངོ་།   * སངངོ 
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ནས་དུས་རེ་ཤིག་ན་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་”མཁེན1་པ་སེ་སོད་འཛིན་པ་དུ་མ་དང་

བཅས་ཏེ་རི་བོ་མདངས་ཅན་དུ་ཆོས་བར་ལ་བོན། མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་

མང་པོའི་བཤད་པ་མཛད་པར་ཕོགས་པ་ན། ཆོས་རེ་རོང་པོ་དཔོན་སོབ་བདག་

པོ་རབ་བརན་པས་སྤྱན་དངས་ཏེ་རྒྱལ་མཁར་རྩེར་བོན་པའི་སྐད་ཆ་གསན་པས། 

མཁས་གྲུབ་རེས་རྩོད་པའི་དུས་འདི་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ཏེ་གསུང་ཆོས་རྣམས་

དེ་མ་ཐག་ཆོས་མཚམས་མཛད་དེ། དཔལ་འཁོར་སེ་ཆེན་ལ་འབོན་པར་ཆས་པ་

ན། ཉིན་གཅིག་མཁས་གྲུབ་རེ་གཟིམས་ཁང་ལ་བསྐོར་བ་མཛད་ཀི་ཡོད་བཞིན་པ་

ལ་ཐལ་སྐད་གཅིག་བཏོན་ནས་ཐུགས་ཉམས་འུར་བ་ལྟར་མཛད་ཀི་འདུག །དེའི་ཚེ་

དད་པ་དང་ལྡན་པའི་སོབ་མ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཅི་ལགས་ཞུས་པས། རེའི་

གསུང་ནས་ད་ལྟ་ཁོ་བོ་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་དཔད་པ་བེད་ཀིན་ཡོད་ཙ་ན། མི་ནག་

པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ད་ནི་རྩོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྐུལ་གི་འདུག་གསུངས་ཏེ། 

མི་ནག་པོ་དེ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་ཡིན་པར་འདུག་སྟེ། ཚུལ་འདི་ནི་པཎ་

ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གིས་རེ་གགས་བསམ་པ་ལ་དངོས་སུ་གསུངས་འདུག་གོ །དེ་ནས་

མཁས་གྲུབ་རེ་དཔོན་སོབ་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་དུ་བོན་ཏེ། མཁས་གྲུབ་རེ་གསང་

ཕུར་གྲྭ་སྐོར་མཛད་པའི་ཚེ། ཆོས་རེ་རོང་པོས་གཞི་ལེན་ཟབ་པར་མཛད་པའི་གདན་

ལན་སོགས་ཐོག་མར་གཞི་ལེན་མཛད་པར་དགོངས་ཏེ། རོང་པོ་དཔོན་སོབ་རྣམས་

གཟིམས་ཁང་དུ་གསོལ་ཇ་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པས་ཆོས་རེ་རོང་པོའི་ཐུགས་ལ་ད་

ནི་རྩོད་པ་བེད་པ་གོར་མ་ཆག་དགོངས་ཏེ། ཐུགས་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་འབོན་མ་ནུས་

པར་ཅིས་ཀང་གདན་འདེན་མ་ཐུབ། དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་རེས་གནས་རིང་དང་ཞ་ལུ་

1 མ་ཕི། ༨ན༢ན།   མ་བོན   * མཁེན 
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ནས་སེ་སོད་འཛིན་པ་མཁས་པར་གགས་པ་རེ་རེ་ཡང་རྩོད་དབང་ལ་སྤྱན་དངས་

སྦིན་བདག་ལའང་དེ་ལུགས་ཀི་ཞལ་ཏ་གནང་ནས། དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་གི་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་གདོང་གཡས་གཡོན་ལ་མཁས་གྲུབ་རེ་རང་ཉིད་དང༌། ཆོས་

རེ་རོང་པོ་གཉིས་ཀི་བཞུགས་གདན་ཡང་གག་སྙམ་མཛད། རྩོད་དབང་གི་མཁས་པ་

རྣམ་གཉིས་ལའང་དེ་མཐུན་གི་གདན་བཤམས། གསོལ་ཇ་སྦར་གྲུབ་ནས་རྩོད་པར་

ཐག་བཅད་པའི་ཚེ། ཆོས་རེ་རོང་ཆེན་པ་ཡང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་འཚབས་ཏེ། གཟིམས་

ཁང་ན་སྟོད་གཡོགས་མེད་པར་མཛད་ནས། བསྐོར་བ་དག་ཏུ་མཛད་ཅིང་སྤྱོད་ལམ་

ཁང་པར་ཡང་ཡང་འབོན་པར་མཛད་དོ། ཅེས་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་མ་

ཡིན་གི། དེ་དུས་ཀི་སོབ་མ་ཐུན་མོངས་པ་དག་གླེང་གི་འདུག་གོ །

དེ་ནས་ཆོས་རེ་རོང་ཆེན་པས་སྔར་རང་ཉིད་ཀི་རྩོད་པར་བེད་དོ་ཞེས་བསྒགས་

པས་མི་རྩོད་ཀང་གསུངས་མ་ནུས་ལ། རྩོད་པར་ཤར་བའི་ཚེ་ན་ཡང༌། རང་ཉིད་

བམས་ཆོས་ལ་སྦངས་པ་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་ལ་མ་སྦངས་

ཤིང༌། མཁས་གྲུབ་རེ་འདི་ཉིད་ནི་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་དོན་

ཐོགས་མེད་དུ་སྨྲ་ནུས་པར་མཁེན་ནས ཤིང་ཏུ་མཛད་དཀར་གཏད་འདུག་པའི་

དུས་སུ། རོང་སྟོན་ཆོས་རེའི་ཐུགས་ལ་འདི་ལྟར་ཤར་རམ་སྙམ་སྟེ། མཁས་གྲུབ་པ་

འདི་བིས་པའི་ཚེ་ནའང་པཎ་ཆེན་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕམ་པར་བས་ན། ད་ནི་

འདིའི་བོ་གོས་ཀི་ཁོན་ལ་སུ་ཞིག་རྒོལ་བར་ནུས། ཁོ་བོ་ནི་པཎ་ཆེན་ཕོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་གིས་སྨྲ་བ་མེད་པར་བས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་ངེས་པར་ཐུགས་ལ་ཤར་རམ་

སྙམ་སྟེ། མདོར་ན་ད་ནི་གཡོ་སྒྱུ་བས་པའི་དུས་ལ་བབ་ཀི། རྩོད་པར་ནི་མི་ནུས་སོ་
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སྙམ་ནས། མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་འཕིན་བསྐུར་བ། ངས་ཁོད་ཀི་བ་མ་རྒྱལ་ཚབ་པ་ཕམ་

པར་བས་ཟིན་པས། ད་ཁོད་དང་མི་རྩོད་དོ་གསུངས། ཁེད་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་པ་འཕམ་

པར་བས་མ་བས་རྩོད་ཡིག་ཡོད། ངེད་རང་ཕད་ནས་བལྟ་བ་ཡིན་ངའི་བ་མ་ཁོད་

ཀིས་ཕམ་པར་མ་བས་ཀི། བ་མ་གཡག་པ་ངམ་རིངས་ཚོགས་སུ་ཁོ་བོས་ཕམ་པར་

བས་པ་བརེད་པ་ཡིན་ནམ། ཁོ་བོ་ཐག་རིང་ན་གནས་པའི་ཚེ་རྩོད་པ་བེད་ཞེས་ཡང་

ཡང་འཕིན་བསྐུར་ནས་རྩོད་མི་ནུས་པ་ཅི་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་དུས་མཁས་པའི་རྐང་མ་

འདེན་པར་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྩོད་དོ་གསུངས་ནས་རྒོལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་བཤམས་པ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་ཏེ། ཚོགས་དུང་འབུད་པར་བརྩམ་པའི་ཚེ། ཆོས་རེ་རོང་པོ་དཔོན་

སོབ་ཏབ་ཏབ་དུ་གྱུར་ཏེ། ཐོག་མར་སོབ་མ་གཅིག་བཏང་ནས་བླུན་པོ་དེས་ཚིག་རྩུབ་

ཀིས་རྒོལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་དཀྲུགས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་པ་རོང་སྟོན་གི་རྩོད་ཟླར་མི་

འོང་ཞེས་སོགས་ཐབས་དུ་མས་རྩོད་མི་དགོས་པ་ལ་འབད་འདུག་ནས། མཁས་གྲུབ་

རེས་སར་འཕིན་བསྐུར་ཏེ། ཡང་ཁ་སིང་ནས་རྩོད་ཟེར་དོན་ཡང་མེད། ད་རྩོད་དབང་

གི་མཁས་པ་རྣམས་སྤྱན་དངས་ནས་ཚིགས་ཆེན་པོས། འདིར་ཕེབས། ཐ་ན་གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་གདན་བཤམས་སོགས་ཀང་གྲུབ་ན། ཅི་”སྟེ1་མི་རྩོད། གཏིང་ནས་རྩོད་

མི་ནུས་ན་ད་ཕིན་ཆད་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཕག་

ལབ་མ་བེད། ཁོད་ཀིས་བརྩམས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀང་མེ་ལ་བསྲེག་དགོས་

ཞེས་གསུངས་ཀང༌། ཆོས་རེ་རོང་པོས་ཁོད་དང་ང་མི་རྩོད་དོ་ཞེས་ན་མེད་ལ་བུད་

པའི་གསུང་བོན་ཏེ། སྔར་རྩོད་པ་བེད་དོ་ཞེས་འཕིན་ཡང་ཡང་བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་

རྫུན་ཚིག་ཏུ་ཁོ་རང་གིས་བསྒགས་སོ། །དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གདན་བཤམས་

1 མ་ཕི། ༩ན༣ན།   ཏེ   * སྟེ 
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སོགས་བསྡུ་དགོས་པ་བྱུང་ལ། མཁས་གྲུབ་རེས་ཀང་འདུ་ཁང་གི་སྟེང་དུ་བོན་ནས་

ཐལ་སྐད་འདོན་པ་སོགས་མཛད་ཅིང༌། དེ་མ་ཐག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་བར་སྤོད་མཛད་འདུག་པ་བཀའ་འབུམ་ན་གསལ་ལོ། །

དེས་རོང་པོ་དཔོན་སོབ་ཐུགས་རྐངས་ཏེ་ཐབས་གང་བས་ཀང་འདི་ལ་གླགས་

རེད་པར་མི་ནུས་ཀི། འོན་ཀང་གཡོ་སྒྱུ་ཞིག་བའོ་སྙམས་ནས། མཁས་གྲུབ་རེ་

ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ་ལ་བོན་པའི་ཚེ་སོབ་མ་གཅིག་བཏང་ནས། དེས་ཆོས་འད་གཅིག་

བཟུང་ནས་ཐལ་འགྱུར་འཕེན་པར་བརྩམས་པའི་ཚེ་ཚོགས་པ་གསུང་སྒོག་མཛད་

ཀིན་ཡོད་པ་ལ། མཁས་གྲུབ་རེས་ཀང་གསུང་སྒོག་གཞོག་གསུང་བའི་བར་མཛད་

པ་ན། ཚོགས་པས་ཀང་གསུང་སྒོག་དུས་གཅིག་ལ་ཆམ་གིས་བཞག་པ་ན། སྙིང་

རོག་པ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀང་འཚབས་ནས་ཉིད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་ནོར་བཞིན་འཕངས་

སོ། །དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་རེས་ཀང་བླུན་པོ་དེ་ཅི་ཟེར་བར་འདོད་པ་ཡིན་གསུངས་

པས། ཤིན་ཏུ་སྐྲག་པའི་ཡིད་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཐལ་འགྱུར་འཕེན་འཕོ་བཞག་སྟེ་

བྲོས་འདུག་སྟེ། འདི་ལས་ངོ་ཚ་བ་གང་ཞིག་ཡོད། དེ་ལྟར་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

པོའི་མདུན་སར་ཆོས་རེ་རོང་ཆེན་རེས་འབྲངས་དང་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་དཔའ་ཞུམ་སྟེ། 

མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ངོ་ཞེས་པའི་གཏམ་དབུས་གཙང་གི་ཕོགས་འདིར་

ཡོངས་སུ་གགས་པ་ན། ཕོགས་དེར་གཏོགས་པའི་མཁས་རློམ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཞུམ་པོར་གྱུར་ཏེ་ཕིན་ཆད་ག་ཚོམ་དུ་མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་

གག་གོ །དེ་དག་ནི་མཁས་གྲུབ་རེས་རོང་སྟོན་ཆོས་རེ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ཕམ་

པར་མཛད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརོད་པའོ། །
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དེ་ལྟར་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འདིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཆད་རྩོད་

རྩོམ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་བ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ཅིང༌། ཐོས་པའི་དོན་བཞིན་དུ་

ཉམས་སུ་བངས་པའི་མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་

མངའ་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་འཆད་ཉན་མཛད་པའི་གནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་

ཡང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་དགོངས་པའི་ཐུགས་ཀི་བསམ་པ་རྣམ་

པར་དག་པས་ཀུན་ནས་སངས་ཏེ། གདུལ་བ་རྣམས་མ་ནོར་བའི་ལམ་ལ་དང་བའི་

ཕིར་དུ་སྐོ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནས་འཆད་པ་དང་རྩོད་པ་དང་”རྩོམ1་པ་ལ་སོགས་

པ་མཛད་ཀི། རེད་བཀུར་ལ་སོགས་པ་ཇི་ཙམ་ཐོབ་ན་སྙམ་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་

རྣམ་པར་རོག་པ་རྒྱུ་བའི་གོ་སྐབས་མ་མཆིས་པ་ཞིག་སྟེ། མཁས་གྲུབ་རེས་རང་ཉིད་

ཀིས་མཛད་པའི་རོགས་པ་བརོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀོན་པའི་གདམས་

པ་མཆོག །ཚང་ལ་མ་ནོར་སྔོན་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཀའ་སྤྱད་ལྟོས་མེད་བརྩེ་

བས་སྦིན་ན་ཡང༌། །སྐལ་ངན་སྐེ་བོས་དུག་ལྟར་འགལ་བར་འཛིན། །རླབས་ཆེན་

ལུང་རིགས་བཤད་པའི་གྲུ་སྦར་ནས། །གཞུང་ལུགས་ཆུ་གཏེར་ཆེ་ལ་ལེགས་ཁིད་

ནས། །བོ་ཆུང་བིས་པ་ལྟ་བུ་འདི་དག་ནི། །སྒིད་ལུག་ཞུམ་དང་འཇིགས་དང་ཏོལ་

མེད་གྱུར། །གཞུང་ལུགས་བཤད་པ་རྩྭ་ལྟར་དོར་བས་ནས། །བསྡུས་པའི་ཐལ་འཕེང་

མཛུབ་ཁིད་ཁོ་ན་ཡང༌། །དོན་ཆུང་ལས་ལ་ཚེ་ཟད་འགྱུར་མཐོང་ནས། །བདག་ནི་འདི་

ལ་མཇུག་པ་ལྷོད་པར་གྱུར། ཞེས་དང༌། སྣུམ་ཟད་མར་མེ་ལྟ་བུའི་བསྟན་པ་ནི། །ཁོ་

བོས་ལེགས་བཤད་གོ་ཆ་བོ་གོས་ཀིས། །རོགས་ལྡན་བཞིན་དུ་བ་བར་ནུས་ན་

ཡང༌། །སྐལ་ངན་རྣམས་ཀིས་ས་འོག་གཏེར་བཞིན་སྦས། །ད་ནི་དུས་ལ་སོད་པ་མེད་

1 མ་ཕི། ༩བ༦ན།   རྩོམས   * རྩོམ 
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པ་དང༌། །ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡང་སྟོན་ཀའི་སྤིན་ལྟར་གཡོ། །སྐེ་བོ་ཕལ་ཆེར་སྐལ་

བ་མེད་མཐོང་ནས། །མང་ཐོས་བདག་ནི་གཅིག་པུར་ཆོས་དོན་སེམས། །ཚེ་འདི་

འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་འཁོར་ནང་དུ། །ཆགས་སང་འདུ་འཛིས་འདའ་བའི་གོ་སྐབས་

ནས། །རྩོད་པ་ལྷུར་ལེན་ཚིག་འགའི་བཤད་པ་ལ། །མཁས་པ་ང་ནི་སྐྱུག་པ་བཞིན་

དུ་བལྟ། ཞེས་སོགས་དང༌། ཡང་སྐབས་ཤིག་ན། ད་ནི་མདོ་རྒྱུད་བ་མའི་མན་ངག་

དོན། །ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཡིད་དངས་ནས། །ནམ་ཞིག་འདི་དོན་བསྒྲུབ་

པར་འགྱུར་སྙམ་དུ། །མཁས་པ་ང་ནི་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་སེམས། །མི་དབང་དུ་

མས་ཅོད་པན་ནོར་བུ་འོད། །རྐང་མཐིལ་རྡུལ་ལ་རྩེ་བ་ཐོབ་པ་དང༌། །རྩྭ་རྩེའི་ཟིལ་

པས་སེན་མོ་ཉེར་མཆོད་པ། །མཁས་པ་དག་ལ་ཕན་པར་ཕི་མ་འགྱུར། །ཟང་ཟིང་

ལོངས་སྤྱོད་རྨི་ལམ་དཔལ་འབོར་དང༌། །མཚུངས་པར་རིག་ཅིང་རྒྱལ་བས་སད་

མཐོང་ནས། །མཁས་པ་བདག་ནི་བ་ཚྭའི་མཆོད་ཡོན་ལྟར། །རེད་བཀུར་གནས་

ལ་མཐུན་པར་འཛིན་མ་ཡིན། །བྲག་ཆའི་དབངས་ཀིས་བདག་ཉིད་ཁེངས་མི་

འགྱུར། །དུས་མིན་སྙན་གགས་བདུད་ཀི་ཕོ་ཉ་ནི། །དེ་ལྟ་མིན་ཞེས་ཚིག་གི་མཆོད་

སྦིན་དང༌། །མཁས་པ་བདག་ནི་རེ་བ་ལྷུར་མི་བེད། ཅེས་གསུངས། ཞིབ་ཏུ་ནི་རོགས་

བརོད་བཀའ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །རེ་འདི་ཉིད་ཀི་རོགས་

བརོད་ལེགས་པར་བལྟས་ན། ཐུབ་པའི་གསུང་གི་གསུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལོག་ཏུ་

མ་གྱུར་བའི། སྤྱན་མངའ་བའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོར་ཞལ་གིས་བཞེས་འདུག་སྟེ། བོ་མིག་

ནང་ནས་བསྒིབས་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་མི་རོགས་པར་སང་ངོ༌། །མདོར་

ན་རེ་བ་མ་འདི་རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ངོར་མི་བལྟ་བར་གཅིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 588  

ཏུ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་དགོངས་པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་

གསུམ་གི་སྒོ་ནས་བ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམ་

ཐར་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ནི་སྐེ་བ་དུ་མར་ཚངས་

སྤྱོད་ལ་གོམས་པའི་མཐུས་སྐུ་ཚེ་འདིར་ཡང་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་མིག་

གི་འབྲས་བུ་ལྟར་བསྲུང་བར་མཛད་པས། ངུར་སྨྲིག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་རྣམས་

ཀི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་ཅིང༌། དེར་མ་ཟད་སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐུགས་

ལ་བསམ་པ་ཙམ་གིས་སྙིང་རེའི་ཆུ་འཛིན་རང་དབང་མེད་པར་གཡོས་ཏེ་སྤྱན་ཆབ་

ཀི་རྒྱུན་བཅད་པར་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པར་འདུག་སྟེ། འདི་ནི་དུས་གསུམ་

གི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ཀང་བསྟོད་པའི་ཕེང་བས་བསྔགས་པར་འོས་པའི་

མངོན་པར་རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

མངའ་བའི་ཚུལ་ནི་ཅུང་ཟད་འོག་ནས་འཆད་པ་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་སེམས་དཔའ་

རག་ཏུ་ངུས་ཆོས་འཕགས་བསྟེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། རེ་བ་མ་འདིས་ཀང་རེ་བཙུན་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་མཛད་དེ། གསུང་གི་བདུད་རྩི་

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བཞེས་པའི་མཐུས། ས་ལམ་གི་རོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཐུགས་

རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རེ་བ་མ་འདི་ལ་ལྟ་བའི་གནད་ལ་”དོགས1་པ་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བ་གཅིག་བྱུང་བའི་དུས་སུ། ནུབ་གཅིག་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་

བཏབ་པས། དེའི་ནུབ་མོ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་རྣལ་ལམ་དུ་བོན་ཏེ། འོད་སྲུངས་ལེའུ་

ཚར་གཅིག་གསུངས་པའི་སང་བ་བྱུང་སྟེ། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་དངོས་འཛིན་གི་འཁྲུལ་

པ་རྩ་བ་ནས་བཞིག་སྟེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་དུ་

1 མ་ཕི། ༡༠བ༦ན།   སོག   * དོགས 
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གྱུར་པའི་རོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས་འདུག་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡང་པཎ་ཆེན་དགེ་

འདུན་གྲུབ་ཀིས། རྨི་ལམ་དུ་ཡང་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས། །འོད་སྲུངས་ལེའུ་གསལ་

བར་གསུངས་པའི་ཚེ། །ལྟ་བ་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་ཀུན་བཅོམ་ནས། །ཆོས་ཉིད་མངོན་

དུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཞེས་པ་ཡང་མཛད་དོ། །

གཞན་ཡང་རེ་བ་མ་འདི་ལ་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་གྲུབ་ཆེན་དུ་མས་སྐུའི་སང་བ་

བསྟན་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་ཡོད་དོ། །ལན་

ཅིག་ཧེ་རུ་ཀ་བོན་ནས། ང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱ་བོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ལ་བོ་བཟང་གགས་པའི་

ཡིག་ཆ་ལས་བཟང་བ་མ་བྱུང་གསུངས། འོ་ན་བདག་གིས་ཀང་རེ་བ་མའི་ཡིག་ཆའི་

སྟེང་ནས་སྒྲུབ་པར་ཞུ་ཞུས་པས་ཧེ་རུ་ཀ་དགེས་ནས་བ་མ་དང་”ཧེ1་རུ་ཀ་དབེར་

མེད་དུ་གྱུར་ནས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ཞིང༌། ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་

ནས། ད་ལྟ་ངའི་དཀིལ་འཁོར་རི་རབ་ཀིད་སྟེང་ན་ཡོད་པ་ཡིན། ཡར་ངོ་མར་ངོའི་

ཚེས་བཅུ་བཟུང་ན་དངོས་སུ་འོང་ཞིང༌། མཁའ་སྤྱོད་དུ་འགོ་བ་ལ་དཀའ་ལས་མེད་

དེ་བེད་མཁན་ཉུང་ཞེས་གསུངས། ཡང་ལན་ཅིག་བུད་མེད་སྔོན་མོ་མཛེས་མ་གཅིག་

བྱུང་ནས། རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་ཀིས་སྙིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའི་འགེལ་བ་སོགས་རྩོམ་ཟེར་བྱུང་

བས། བརག་གཉིས་ཀི་འགེལ་པ་མངོན་དཀིལ་མཆོད་ཕེང་སོན་ཤིས་དང་བཅས་པ་

མཛད་དུས་ཀྱཻ་རོ་རེ་དངོས་སུ་བོན་ནས་དབང་བསྐུར་བིན་གིས་བརླབས་པ་སོགས་

ལྟས་ཁད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། མི་ཁོད་ཀིས་ངའི་བསྐེད་རོགས་ཀི་གནད་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་ནས་ལུགས་འདི་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ་གསུངས། 

ཡང་ལན་ཅིག་ལྷག་པའི་ལྷ་མོ་དབངས་ཅན་མ་བོན་ཏེ། ང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན།   ཧ   * ཧེ 
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ཀི་ཡུམ་ཡིན། སྒ་སྙན་ངག་མཁས་པར་འདོད་ན་ཁོ་མོ་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན། ངས་

ཤེས་ཟེར་བ་མང་སྟེ། རེ་བ་མའི་འོག་ནས་སྒ་སྙན་ངག་ལ་ཁེད་ལས་མཁས་པ་མེད། 

འོན་ཀང་ང་རྒྱལ་མ་ཆེ་སྒ་མང་བ་ཡིན་གསུངས། ཡང་ལན་ཅིག་རྒྱལ་པོ་ཨིནྟྲ་བྷུ་ཏེ་

བོན་ནས། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་འདི་འཕགས་ལུགས་ཀིས་གསང་བ་འདུས་

པ་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པ་ཡིན། ཁོད་ཀང་འདིའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་

”ལོངས་ཤིག1།ཅེས་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་འབྲེལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡོད་དེ། རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་མཁས་གྲུབ་རེ་ལ། ཁེད་རེ་འགོས་ཀི་སྐུ་སྐེ་ཡིན་པས་

གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་གསུངས། དེས་ན་རེ་འགོས་ཀི་

རྣམ་པ་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཤེས་པར་གིས་

ཤིག །འོ་ན་རེ་བ་མ་འདི་མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བོའི་སྐུ་སྐེར་གགས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ན། འདི་ལ་མཁས་གྲུབ་རང་ཉིད་ཀིས་བིས་པ་གཞོན་ནུའི་དུས་སུ་སྐུ་སྐེ་གསལ་

པོར་དན་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པར་འདུག་པས། མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བོའི་སྐུ་སྐེར་མངོན་

ཏེ། ལྷ་དབང་བོ་དེ་ཡང་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་ཀི་དོན་ལ་མཁེན་པ་ཐོགས་མེད་

རྒྱས་ཤིང༌། ལྷག་པའི་ལྷས་དངོས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ། ཁོང་མདོལ་ཆུང་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་མདོལ་ཆུང་དམག་

གིས་བསྐོར་ནས་གང་དུའང་འབོན་མ་ཐུབ་པར་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་དགོས་པ་བྱུང་

བའི་ཚེ། ལན་ཅིག་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ནམ་མཁའི་མཐོང་

དུ་རེ་བཙུན་སྒོལ་མ་བོན་ནས། རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་རང་ཡར་ཤོག་གསུངས། ཕག་

གིས་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལ་ཁེར་ཏེ་ཁོང་རང་ཇི་ལྟར་བཞེད་པའི་གནས་སུ་སྐལ་བ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༧ན།   ལོང་ཅིག   * ལོངས་ཤིག 
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སོགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཡང་འདུག་གོ །

དེས་ན་རེ་བཙུན་བ་མ་འདིས་བོད་དུ་སྐེ་བ་ཁ་ཡར་བཞེས་ཀང༌། གཙོ་བོར་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་དུ་བཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྐུ་

ཚེ་འདི་ལ་ནི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་ལ་བ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་ལ། རྒྱ་

གར་དུ་འཁྲུངས་དུས་སུ་ཡང་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་པཎ་གྲུབ་དུ་མས་བོད་དུ་སྐེ་བ་ལོངས་

ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ནི། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་རྒྱས་པར་

བ་བའི་སད་དུ་བསྐུར་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་བོད་དུ་བཞེས་པ་

ནི་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདིའི་རྒྱུད་སིན་བེད་དུ་བོན་པ་གདོན་མི་

ཟའོ། །འདི་དག་སྐུ་ཚེ་སྔ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ཀང་འདིར་ཞར་བྱུང་དུ་བཤད་ཅིང༌། ལོ་

རྒྱུས་སྔ་མ་རྒྱ་གར་དུ་སྐེ་བ་བཞེས་པའི་དབང་དུ་བས་སོ། །མདོར་ན་སྐེ་བ་དུ་མར་

ལྷག་པའི་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པ། ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་

ལུགས་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་ངོ་ཕམ་

པར་མཛད་པ། བདག་པས་གཞན་གཅེས་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅོས་མ་མ་

ཡིན་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བས་འགོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརྩེ་བའི་རྣལ་

འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད། ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བརེས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཕི་རོལ་གི་འབྱུང་པོ་

རྣམས་ཀིས་གླགས་ལྟ་བ་དང་བར་ཆད་རྩོམ་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་ཞིག་སྟེ། རེ་འདི་

ཉིད་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་གི་མཁན་པོ་མཛད་དུས། དབར་ཆོས་གཅིག་གོལ་ནས་

རི་ནང་ཕོགས་ལ་ལོངས་རྒྱུར་བོན། སང་གཤོང་གཅིག་ཏུ་གསོལ་ཇ་མཛད་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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དཔོན་སོབ་གལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། ནམ་མཁར་གློ་བུར་དུ་སྤིན་འདུས་ནས་ཆར་

དག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་དཔོན་སོབ་རྣམས་ཀིས་ཐད་དུ་

ཐོག་བབས་བྱུང་བ། དེ་མ་ཐག་རེ་འདི་ཉིད་ཀིས་སིགས་མཛུབ་མཛད་པས། ནམ་

མཁའ་ལ་བསད་ནས་བབས་མ་ཐུབ་པ་གལ་ལ་འཁོད་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང༌། དེ་

ནས་རེ་ཉིད་ཀིས་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་ད་ཐོག་འདི་གང་དུ་བསྒྱུར་གསུངས་པས། ཁོང་

རྣམས་ཀིས་བྲག་རི་གཅིག་འདུག་པ་དེ་ལ་བསྒྱུར་ཞུས་པས། ཤད་ནས་སི་སྒ་དང་

བཅས་པའི་རླུང་ཅིག་བུས་ནས་དག་རིའི་ཕོགས་ལ་སིགས་མཛུབ་མཛད་པས། གློག་

དམར་འཁྱུག་ཅིང་འབྲུག་སྒ་དག་པོས་ཐོག་དེ་བྲག་རིའི་ཕོགས་ལ་འཁོགས་ནས་

བྲག་རི་དེ་ཐལ་བར་བས་པ་ཀུན་གིས་མཐོང་འདུག་གོ །འོན་ཀང་ཁོ་བོ་ནི་འཇམ་

དབངས་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་དངོས་

སུ་ཐོས་སོ། །གཞན་ཡང་རེ་འདི་པས་ལྷུན་གྲུབ་སེ་ཆེན་ལ་ཞིག་གསོས་མཛད་པའི་

ཚེ། དེའི་གཙང་ཁང་དེར་བར་སྐབས་ཞིག་ནས་སོན་འགོ་རྒྱལ་པོ་ཆགས་པ་གཅིག་

བྱུང་འདུག་པས། རེ་འདིས་རྒྱལ་མདོས་སོགས་རེན་ཐམས་ཅད་ཕིར་བསྐྱུར་ནས་

བགེགས་བསྐྲད་ཟབ་མོ་གཅིག་མཛད་པས། གཙང་ཁང་གི་ཉེ་འཁོར་ན་གནས་པའི་

མི་ཁི་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་དན་པ་གཏོར་ཏེ་འགེལ་བ་སོགས་བྱུང་འདུག་

སྟེ། འདི་དག་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆེས་ཕ་བ་ཡིན་མོད། འོན་

ཀང་འཕོས་དོན་ཙམ་དུ་བཀོད་དོ། །མདོར་ན་རེ་བ་མ་འདི་ནི་རྒྱུད་སེ་ནས་ཇི་སྐད་

བཤད་པ་ལྟར་གི་བསྐེད་རོགས་ཀི་རོགས་པ་མཐར་ཕིར་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་

ཅིང༌། བསྟན་བསྲུངས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀིས་བྲན་བཞིན་དུ་བཀའ་སྒྲུབ་
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པས་རེ་བ་མ་གང་དུ་ཕེབས་པ་དེར་འབྱུང་པོའི་གནོད་པ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། གལ་ཏེ་བྱུང་

ཀང་སྐུའི་རྒྱལ་མཚན་མཐོང་བའམ། ན་བཟའ་སོགས་བིན་བརླབསཀི་རེན་བསྐུར་བ་

ཙམ་གིས་རང་དབང་མེད་པར་འགོ་ངེས་སུ་ཡོད་པར་འདུག་གོ །འོ་ན་རྒྱུད་སེ་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་གི་བསྐེད་རོགས་ཀི་རོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཇི་ལྟར་མངའ་ཞེ་ན། དེ་

ནི་དབང་པོ་རྒན་པོས་བར་གོ་ཙམ་ཞིག་ནི་གོང་དུ་བསྟན་ཟིན་ལ། ཞིབ་ཏུ་ནི་སྔགས་

བ་མེད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདུལ་བ་སོད་ལྡན་མ་གཏོགས་པ་ལ་སྒོག་པ་ནི་

གནས་མ་ཡིན་པས་གསང་བ་ཁོ་ནར་མཛད་འདུག་གོ །

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་མཛད་པས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་བསྔགས་ཤིང་འཕིན་ལས་

སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་རེ་བ་མ་འདིས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་

བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སྒོ་ནས་བ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པའི་ཚེ་ན་དཀར་ཕོགས་སྐོང་

བའི་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦིན་ལ་སོགས་པས་བསྟོད་པའི་འཕེང་བས་བསྔགས་པར་མ་ཟད། 

ལྷག་པའི་ལྷ་དང་བསྟན་བསྲུངས་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ་

ཞིང་ལན་ཅིག་མིན་པར་བསྔགས་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོས་ཏེ། ལན་ཅིག་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རོ་རེའཇིགས་བེད་དངོས་སུ་བོན་ནས་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་གི་ལམ་གི་ལུས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བེད་པ་ལ་མགོན་ཁོད་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་སོ། ཞེས་དབུགས་

འབྱུང་ངོ༌། །ཡང་ལན་ཅིག་ཡི་དམ་བོན་ནས་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་

དུང་ཆེན་འབུད་པ་ལ་ཁོད་བསྔགས་སོ། ཅེས་གསུངས། ཡང་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་

པ་འཁོར་བཅས་བོན་ནས། ཤཱ་ས་ནའི་སྔགས་བགང་ཞིང་སྐོར་བ་བས་ཏེ། ཁོད་

ཀིས་ངའི་ཡིག་ཆ་ལས་ཁ་ཚར་དང་བཅས་འཆོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང༌། ཡང་གཤིན་
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རེ་ཆོས་རྒྱལ་གཤིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐོར་བ་བོན་ནས། བདག་ཅག་

རྣམས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་བཀའ་སོད། རེ་བ་མའི་བཀའ་བསྲུངས་ཡིན་པས། རེ་

བ་མའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་ངེད་རང་འཁོར་བཅས་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་དགོས་

པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། ཁད་པར་ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་བཞིས་

བསྐོར་བ་བོན་ནས། ཁོ་བོ་ནི་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀིས་བ་མའི་བཀའ་བསྲུངས་དུ་

བཀའ་བསྒོས་པ་ཡིན། ཁོད་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་ཡི་དམ་བོས་ཤིག །ཅེས་གསུང་

ཞིང་ཕི་སྒྲུབ་ཀིས་དབྱུག་ཐོ་ཕག་ཏུ་གཏད་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཐོག་

མར་ས་སྐ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྦངས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་མཛད་ཀང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་

ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་དེའི་

བསྟན་པ་དི་མ་མེད་པ་འཇིག་རེན་དུ་གསལ་བར་བ་བའི་སད་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་ཡིན་

པས། ཀུན་དགའ་བོ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོའི་རེས་སུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ། རེ་འདི་ཉིད་ཀང་

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་ཏེ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གིས་རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་ལ་ལྷག་པར་བ་བ་མཛད་པའི་ཚེ། ས་སྐ་བར་རློམ་པ་རྣམས་ཕག་དོག་

གདོན་གིས་ཡིད་དཀྲུགས་ཏེ་ཆུའི་སྒ་ཁ་ནས་ལྷམ་འབུད་པའི་རྩོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས། རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བཞིན་དུ། མཁས་གྲུབ་རེས་ས་སྐ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཀག་

གོ །ཞེས་པའི་གཅལ་གཏམ་ཕོགས་བཅུར་སྒགས་སོ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་

པའི་ཕོགས་དེའི་མཁས་རློམ་སུས་ཀངབདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདི་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་སྒོ་

ནས་རྩོད་པར་མི་ནུས། གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་སོགས་མཐུན་ནུས་གང་ཐོན་བལྟ་བའི་

ལུགས་སུ་བས་ཏེ། ས་སྐ་ན་ངག་ནུས་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་བསགས་ནས་རེ་བ་མ་གར་
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བཞུགས་པའི་ཕོགས་ལ་གཏོར་ཟོར་ལན་གངས་དུ་མར་འཕངས་འདུག་ལ། དེ་གོང་

རེ་འདི་གུར་ཞལ་ལ་ཆོས་སྐོང་གི་མཐིལ་དུ་མཛད་ཀང༌། དེ་དུས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་

པའི་སྒོ་ནས་མཐུ་བཟློག་དགོས་པའི་མཚན་མ་བྱུང་བས་དེའི་སྒོ་ནས་མཐུ་བཟློག་

མཛད་ཅིང་ལོག་པའི་ལྟས་བྱུང་ཚུལ་ཡང་ཁུང་བཙུན་པ་ལས་ཐོས། ཕིས་མཁས་

གྲུབ་རེ་དགའ་ལྡན་གདན་སར་ཕེབས་དུས་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་དགའ་ལྡན་ཕོགས་

སུ་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་དམ་པ་དག་གཏིང་ནས་ཁེལ་བའི་བ་བ་ལ་ཞུགས་ཀང༌། ཁོང་

རང་རྣམས་ཀིས་ངན་སོང་གི་སྒོ་འབེད་པ་ལས་གཞན་དུ་རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་

འདི་ཉིད་ལ་གནོད་པ་ག་ལ་ནུས། དེའི་ཚེ་མཁས་གྲུབ་རེས་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཁ་སིང་

ནས་དགའ་ལྡན་ཕོགས་ལ་གཏོར་མ་འཕེན་པ་སོགས་མཐུ་བེད་ཀི་ཡོང་འདུག་སྟེ། 

ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བཙུན་ཆུང་གཅིག་ལ་ཡང་གནོད་པ་མི་འོང་བ་ངས་ཁག་འཁུར་

བ་ཡིན་ཞེས། དགའ་ལྡན་ཚོགས་སུ་གསུང་འདུག་ཅིང༌། ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་

མཐུ་ལྟས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱུང་ཞིང༌། ས་སྐ་རང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རིབ་པ་སོགས་

ཀི་མཐུ་ལོག་བྱུང་གནང་སྟེ། སོན་པ་མཐུ་མེད་རང་ལ་ལྡོག་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་

དག་གི་ཚེ་ངོར་པ་ཀུན་བཟང་པས་ས་སྐ་པའི་ཁུར་ཁུར་བའི་ལུགས་སུ་བས་ནས། 

ཆོས་རེ་རོང་ཆེན་པ་དང་ཆོས་རེ་བསོད་བོ་བ་ཞེས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དེ་གཉིས་ལ་

འཕིན་བསྐུར་ནས། ལྕང་ར་དཀའ་བཅུ་བས་ས་སྐ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགོག་ཅིང་འདུག་

པས། ངས་སྔགས་ཕོགས་ལ་རྩོད། ཆོས་རེ་རོང་ཆེན་པས་ཕར་ཕིན་དང༌། ཆོས་རེ་

བསོད་བོ་བས་ཚད་མ་ཕོགས་ལ་རྩོད་ནས་ས་སྐ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཟུང་བ་གག་ཅེས་

སྨྲ་འདུག་པ་ལ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ཀི་དེ་ལ་ཡ་ཡུ་འགིག་པོ་མི་ཡོང་བས་མི་ལེགས་
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ཅེས་དང་དུ་མ་བངས་འདུག་གོ །

དེ་ནས་ངོར་པ་རང་གིས་ས་སྐ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་ལུགས་སུ་བས་ནས། རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་དགག་པ་བེད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བརྩམ་ནས་

རེ་འདིའི་དྲུང་དུ་སྐེལ་མི་བཏང་བ་ལ། ཁོང་གི་རྩོད་ཡིག་དེའི་ནང་ན་གཟུང་རྣམ་

དོན་མ་གོ་བས་ཤེས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལ་ཞེས་གཟུགས་ལ་དབེ་ན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ལྔ་

ཞེས་དང་བདེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་མཛད་པ་མ་གོ་བར། ཞི་འཚོས་མཛད་

པའི་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས་ཅེས་སོགས། མདོར་ན་གསུང་རབ་ཀི་བར་ཆད་

རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་པས་ངོ་ཚ་བའི་གནས་ཁོ་ནར་སང་མོད། འོན་ཀང་

འཆལ་གཏམ་གི་རྩོད་པ་དེ་དག་འགོག་པའི་ཕིར་དུ། རྩོད་ལན་གནམ་ལྕགས་འཁོར་

ལོ་ཞེས་བ་བ་མཛད་ནས་ལོག་རོག་མཐའ་དག་སུན་ཕྱུང་བར་མཛད་དོ། །དེའི་ཚེ་

རེ་འདི་ཉིད་ལ་གུར་མགོན་གིས་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ཏེ། མི་ཁོད་ཉིད་ས་སྐ་བོས་མ་

བཏང། ས་སྐར་སོད་ཅེས་གསུངས། དེར་རེ་བ་མས་ས་སྐར་སོད་པ་ལ་ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་

དག་གཅིག་ཡོད་ན་སོད་མོད། བ་མ་གོང་མའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་མེད། ཕི་རབས་ཀི་

གདུལ་བ་ནི་འདི་བཞིན་དུ་སོང༌། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ནི་བུད་མེད་བོང་བུ་བ་

གླང་ཆང་མས་གང་། སྐོ་ས་དེར་སུས་སོད་ཚུགས། ལུས་ཀིས་མ་བསད་ཀང་སེམས་

ཀིས་བཟུང་ཡོད། ཁད་པར་དུ་མི་ཚེ་ཐུང་ངུ་འདི་ལ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་གར་བཞུགས་སུ་

སོད་བསམ། ཁེད་ས་སྐ་པའི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་ནི་འབུལ་

གིན་ཡོད་གསུངས་པས། བསྟན་པ་ནུབ་སར་སོད་དགོས་པ་ཡིན། དར་སར་གང་

བས་ཀང་ཡོང་མོད། ང་ཡང་འདི་ན་ལྟ་སྤྱོད་ལ་བལྟས་ནས་སོད་པ་མིན། བ་མ་སྔ་
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མའི་དམ་ཚིག་དང་བཀའ་བསྒོ་ཡོད་པས་བསད་པ་ཡིན། གཞན་ངེད་འཁོར་བཅས་

ཁོད་ཀི་བ་མའི་རེས་སུ་འབྲང་ཞིང་ཡོད། ས་སྐ་པ་རྣམས་ཁོད་ལ་གཏན་མི་དགའ་

བར་འདུག །ང་ལ་གཏོར་མ་བིན་ནས་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སྲས་དང་ཁོད་ལ་

གནོད་པ་ཅི་འཁོལ་གིས་ཟེར། ཁོང་ཚོའི་ངོ་མ་ཆོགས་པ་དང༌། བ་མ་སྔ་མའི་བཀའ་

བསྒོ་དན་ནས་ཁ་རག་ཚུན་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཀིས་འོངས། སར་ལོག་ནས་

ཕིན་ཅེས་གསུངས། ཡང་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས། མི་ཁོད་ཀིས་ས་སྐ་པའི་

སྲོལ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་སྟོང་འཇུག་པ་ཨེ་ཡིན། མི་ཁོད་མི་སོད་ན་ང་ཡང་

ཁོད་གར་འགོའི་ཕིར་འབྲང་ངོ་ཞེས་གསུངས། ཡང་ལན་ཅིག་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས། 

ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཉིན་མཚན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། ཁོད་ལ་གཏོར་ཟོར་ནར་

མར་འཕེན་ཞིང་འདུག །བ་མའི་བཀའ་བསྒོ་དང་ཁོང་ཚོས་རྦད་པའི་ས་ལ་འོངས། 

ཁོད་ཀི་རྩ་ལ་སེབ་པ་ན་ཨ་ཙ་མ་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་གཅིག་འདུག་པ་དེ་མེད་ན་

ཅི་ཙུག་བེད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བ་ནས་ལེགས་པར་བརྒྱུད་པའི་རེ་ཡབ་སྲས་ལ་གནོད་

པ་བསྐལ་ནས་སུ་ལ་སྐོབ་སྙམ་ནས་ལོག་ཕིན། འོན་ཀང་མི་ཁོད་སོང་ནས་མ་སོད་

པར་ཟོན་རེ་ནང་གིས་གསུངས་ནས་བོན་སོང་ངོ༌། ཡང་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་

ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ནི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དུ་འདུག་

ཅིང༌། ཁད་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་འདི་མིན་པ་སུས་ཀང་མི་ཤེས་པ་འདུག་

པས། འདི་ལ་འཁོར་གིན་ཡོད་ནའང༌། གཏོར་མ་རེ་ཡང་”བསྟེར1་མ་ཉན། ཨ་རེ་ཚིག་

པ་ཟ་བྱུང་གསུངས། འདི་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཀང་སང་སྟེ། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་ཞབས་དྲུང་

ན་ཤར་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་པ་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་གི་ཚེ། རེའི་ཞལ་ནས། 

1 མ་ཕི། ༡༤བ༢ན།   གཏེར   * བསྟེར 
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ད་ལྟ་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས་གཏོར་མ་བང་ཟེར་ཡུས་དང་བཅས་བསྐུལ་གི་

འདུག །ཁོད་རང་གི་ནང་དུ་སོང་ལ་ལྷ་བཤོས་འདུག་ནའང་དེ་ལ་གཏོར་མའི་ཚབ་

གིས་ལ་ཕུལ། ད་ལྟ་རང་སོང་གསུངས་ནས་རེ་རང་ཉིད་ཀིས་གཏོར་མ་མ་གནང་

བར། ཤར་པ་རིན་རྒྱལ་བ་འབུལ་དུ་བཅུག་འདུག་གོ །འདི་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་

ཅན་སང་སྟེ་ཞིབ་ཏུ་མ་བྲིས་སོ། །ལོ་རྒྱུས་འདི་ཡང་འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་བདེ་

ལེགས་ཀི་གསུང་ལས་དངོས་སུ་ཐོས་སོ། །

དེས་ན་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་དང༌། དམ་ཅན་

ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་ལ་བསྟན་བསྲུང་དུ་བཀའ་བསྒོས་ཤིང༌། དེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་ཚུལ་

བཞིན་བསྲུང་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པས། ལུགས་འདི་ལ་བསྟན་བསྲུང་གི་གཙོ་

བོ་འདི་གཉིས་ལ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཕགས་

ལུགས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་དང་ལྟ་བ་རྣམ་དག་གི་བཀའ་བབས་ཤིང༌། རེ་རང་

ཉིད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྤྲུལ་པར་གདོན་མི་ཟ་བ་འདུག་པས། ཆོས་བརྒྱུད་འདི་ལ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་རང་དབང་མེད་པར་འཁོར་བ་གཅིག་ཡོད་དེ། རེ་རང་

གཉིད་དང་མཁས་གྲུབ་རེ་སོགས་ཡབ་སྲས་གོང་མ་རྣམས་ལ་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ཏེ་

བྲན་བཞིན་དུ་འཁོར་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དུས་ཕིས་ཀང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ལ་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པའི་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ཏེ། 

བར་སང་ལ་ཕར་ཡུལ་ཚུལ་ཡུལ་མཛད་དེ། ཁོད་ལྟ་བུའི་བསྟན་འཛིན་གིས་ང་ལྟ་

བུའི་ཆོས་སྐོང་བསྟེན་ཅིང་སྒྲུབ་དགོས་པ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་བྱུང་འདུག་

ཅིང༌། འཁྲུངས་མ་ཐག་ནས་ཞལ་བཞི་པས་བསྲུངས་སྐོབས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ངོ་
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མཚར་བ་ཡང་”འདུག་གོ1།གཞན་འདུལ་འཛིན་བོ་གོས་སྦས་པ་ལ་ཡང་གཞོན་ནུའི་

དུས་ཉིད་ནས་ཞལ་བཞི་པའི་བསྲུང་སྐོབ་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་ཆོས་རེ་རོག་ཚོས་

རྣམ་ཐར་ཚིག་བཅད་མཛད་པ་ལས། གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཞལ་བཞི་

པས། །བསྲུང་ཞིང་སྐོང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་མང་དུ་བསྟན། ཞེས་གསུངས་སོ། །བདག་

གི་མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པོའི་གསུང་ལས། ངེད་ལ་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་འདི་རང་དབང་མེད་པར་འཁོར་བ་

གཅིག་ཡོད། བསྙེན་བསྒྲུབ་སོགས་ནི་ཆེད་མ་བས་གསུངས་ལ། དེ་ནི་རེ་བ་མ་འདི་

ཉིད་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀི་གདམས་པའི་གཏེར་མཛོད་དུ་གྱུར་ཅིང༌། ལྟ་

བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པའི་མཐུ་ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །ལོ་

རྒྱུས་གཞན་མང་དུ་སང་ཡང་མ་བྲིས། དེས་ན་རེ་ཙོང་ཁ་པ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་

ལ་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་རང་འཁོར་དུ་ཡོད་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འོན་

ཀང་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་ནི། སྔར་རེ་བ་མས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་

བཀའ་བསྒོ་གང་ལ་མཛད་ཐུགས་རོག་ཆུག་ལ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་དང༌། 

དམ་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གཉིས་ཆོས་སྐོང་གི་མཐིལ་དུ་བསྟེན་པ་བིན་བརླབས་འཇུག་

ཚབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་གིས། རྣམ་གངས་མང་པོ་གསོག་པ་ལ་ཉེས་དམིགས་ཆེའོ་

ཞེས་བདག་གི་བ་མ་གསུང་ངོ༌། །

དེས་ན་རེ་བ་མ་འདིས་ས་སྐ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་རྐང་བཙུགས་པའི་དགག་པ་ག་

ལ་མཛད། འོན་ཀང་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་ལེགས་བཤད་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་

ཀི་བཞེད་པ་དི་མ་མེད་པ་སེ་སོད་གསུམ་རྒྱུ་སེ་བཞིའི་དགོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

1 མ་ཕི། ༡༥ན༡ན།   འདུགོ   * འདུག་གོ 
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པ་འཇིག་རེན་དུ་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཚེ། གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ན་

གཞན་གཞུང་འཇིག་པར་གྱུར་ན་ཉེས་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ས་སྐ་པའི་

གྲུབ་མཐའ་མི་འཐད་པའི་ཆ་དུ་མ་ཞིག་ནི་ཞར་ལ་ཁེགས་འདུག་ལ། དེ་ནི་ཕོགས་

དེའི་གྲུབ་མཐའི་སྐོན་ཡིན་གི། རེ་བ་མའི་སྐོན་ག་ལ་ཡིན། ཤེས་ལྡན་དག་བོ་ཁ་ནང་

དུ་ཕོགས་ཏེ་བལྟ་བར་རིགས་སོ། །

ཡང་ལན་ཅིག་མཁས་གྲུབ་རེའི་དྲུང་དུ་ས་སྐ་པའི་པུ་ཏ་གཉིས་དང་བསྟན་མ་

བོན་ནས། མི་ཁོད་མཐོ་འགོགས་པ་གཅིག་འདུག །རེ་བཙུན་བོ་བཟང་གགས་པ་རོ་

རེ་འཇིགས་བེད་དུ་སུས་མ་ཤེས། རང་གི་བརྒྱུད་པ་མི་འཛིན་པར་མཐོ་འགོགས་

བེད་པ་ཨེ་ཡིན། སྤང་པོ་ལས་ཕོགས་ནས་ཕྱུག་པོ་ལ་”སྟེར1་བ། ངེད་ས་སྐ་པ་འདི་

བཞིན་སོང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་ནི་མ་བཞུགས། ཁེད་ཀི་ཨེ་འཛིན་སྙམ་ནའང་ཕོངས་ཕིས་པའི་རོ་བཞིན་དུ་

བསྐྱུར། ད་ས་སྐ་འདི་སུས་འཛིན་ཅེས་ངུ་ཞིང་འདུག །དེར་ཁོད་གཉིས་ངུ་མི་དགོས། 

ས་སྐ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ངས་འཛིན། ཡི་དམ་དགེས་པ་རོ་རེ་ནི་ངས་བསྟེན། ཆོས་

སྐོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལའང་གཏོར་མ་ནི་ངས་འབུལ། ཁོད་གཞི་བདག་ལའང་གཏོར་

མ་ངས་སྟེར་བ་ཡིན་གསུངས་པས། མི་བེད་པས་ཁས་བངས་ཀི་ཅི་བེད། བ་ཐབས་

མེད་”ཟེར2་ནས་ལོག་སོང་ངོ༌། །དེ་དག་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱལ་བའི་

བསྟན་བསྲུང་རྣམས་ཀིས་བསྔགས་ཤིང་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་

མདོ་ཙམ་མོ། །

1 མ་ཕི། ༡༥བ༢ན།   གཏེར   * སྟེར 

2 མ་ཕི། ༡༥བ༣ན།   བར   * ཟེར 
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བཞི་པ་རེ་བ་མ་དགའ་ལྡན་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ཏེ་ཆོས་

གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འདི་ལ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་

དམིགས་པའི་དད་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀིས་ཀང་བསྟོད་པའི་ཕེང་བས་བསྔགས་

པར་འོས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་གཡོ་བར་ནུས་

པ་ལྟ་བུ་ཅིག་ཡོད་ལ། དེའི་སྟོབས་ཀིས་རེ་བ་མ་དགའ་ལྡན་དུ་གཤེགས་ནས་ཀང༌། 

དངོས་དང༌དམིགས་ལམ་ཅི་རིགས་པར་ཆོས་མང་དུ་གསུང་ཞིང་སྐུའི་སང་བ་སྟོན་

པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས། ལན་ཅིག་གསུང་ཆོས་གོལ་ནས་ནང་དུ་ཕེབས་པ་ཅིག་ལ། 

ལར་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པས་ཡོངས་འཛིན་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པ་མེད་ལ། འདུས་བས་མི་རག་པར་བསྟན་ན་རག་པར་སྒོམ། ཆོས་

རྣམས་ཀིས་གནས་ལུགས་སྟོང་པར་བསྟན་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན། ལོངས་སྤྱོད་

གཡོ་བ་སྙིང་པོ་མེད་པར་བསྟན་ན་འབད་རྩོལ་ཆེར་བཏང་ནས་སྒྲུབ། ཚེ་འདིའི་སྙན་

གགས་བྲག་ཆ་ལྟར་བསྟན་ན་ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཛིན། མདོར་ན་རེ་བ་མ་རོ་རེ་

འཆང་ཆེན་པོས་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལེགས་པར་བཤད་པ་རོ་རེ་འཆང་གི་གསང་

བའི་གནད་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཐའ་ཆོད་པ། གྲུབ་པའི་

དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང༌། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་

བཞི་སྟོང་གི་བརོད་བ་མཐར་ཐུག་པ། ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་ལས་ཀང་ཆེས་དཀོན་

པ། རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ལམ་ཟབ་མོ། རེ་བ་

མའི་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཉིན་མཚན་དུ་འབད་ནས་བཤད་ཀང༌། སྐལ་

བ་དང་མི་ལྡན་པས། གསུང་གི་བདུད་རྩི་འདི་ལྟ་བུ་མི་མང་བར། ཡོངས་འཛིན་དམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 602  

པ་དོར། བཤེས་གཉེན་ངན་པ་གླན་ཅིང་གཏི་མུག་པ། ཅི་ཡང་མ་བསབས་ཤིང་གང་

ཡང་མི་ཤེས་པ། བང་དོར་གི་གནས་ལ་རྨོངས་པ། དམ་པ་བར་མ་ཆད་ཀི་མན་ངག་

མེད་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རང་བཟོ་འབའ་ཞིག་གིས་ཁེར་བ། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་

མཁས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བས་ལོག་རོག་གི་གཅོང་རོང་དུ་ཤོར་བ། ལྷག་པའི་

ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པས་ལམ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་བདུད་ཀིས་ཁེར་བ། ཐོབ་

བ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་དོར་ནས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྷུང་

བ། ཚེ་འདིའི་རེད་བཀུར་དང་འདོད་ཡོན་ལ་སྲེད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ། ངོ་ཚ་དང་

ཁེལ་མེད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བས་པ། མི་ཚེ་ཧིལ་གིས་གཏི་མུག་གམ་ཅི་མེད་ཅང་མེད་

སྒོམ་པ་ལ་བསྒྲུབ་ཚུགས་སམ་དགེ་སྦོར་དུ་བས་པའི་བཤེས་གཉེན་ངན་པ་གཅིག་

གི་མདུན་དུ། ཁ་གསག་དང་གཞོགས་སོངས། རེད་བཀུར་སྙན་གགས། ངག་འཁལ་

ཀུ་ཅོ། དམག་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་གཏམ། བདག་བསྟོད་གཞན་སོད་ཀི་ཚིག་རེ་ཉན་

ཅིང༌། ཉམས་ལེན་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཁི་ཕག་ལྟར་རོལ་པ། ཨེ་མ་འདི་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་སོ་

ན་གནས་ཤིང༌། བང་དོར་གི་གནད་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་སེམས་རྣལ་དུ་ཕོབ་ལ་

ལྟོས་དང་། གཏམ་དང་པོར་སྨྲས་ན་ཟོག་པོའི་མཚང་ལ་འཕོག །མ་སྨྲས་ན་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བས་མ་བཟོད་ནས། ད་དུང་འདི་དག་གི་རེས་སུ་འཇུག་

པ་རྣམས་དགག་པའི་ཕིར་དུ་སྨྲས་པ་ཡིན། ལར་འཆི་བ་ནི་མི་དན། ཚེ་འདིའི་རེད་

བཀུར་གིས་ནི་གཡེངས། འདོད་ཡོན་གི་འགོངས་པོས་ནི་ཁེར། ལོག་པའི་ལམ་ལ་

འཇུག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ལ་གཟིགས་པས་ཐུགས་སྐོ་ཞིང་སྤྱན་ཆབ་མང་

པོ་ཤོར། དེའི་ཚེ་མཆོད་པ་བཟང་པོ་བཤམས་ནས་རེ་ལ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་
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ཅིང་བཤུམས་པས། རེ་བ་མ་གླང་པོ་ཆེ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ། ལོ་བཅུ་དྲུག་

ལོན་པ་ལྟ་བུ་མཆེ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ། མདོག་གངས་རི་ལྟར་དཀར་བ། ལུས་གསེར་

གི་ད་བས་གཡོགས་ཤིང༌། གསེར་གི་དིལ་བུ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སྤས་པ། སྒ་

རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་ལ་ཆིབས་ཤིང་རེ་བ་མ་རང་གི་ཚུལ་དུ་

བོན་ནས། ངའི་བུ་སེམས་མི་བདེ་བ་མི་དགོས། བ་མ་དན་པར་བས་པས་སྔར་བས་

པའི་སིག་པ་སྟོབས་ཆེན་འདག་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པ་གསོག་ནུས་པ་ཡིན་ཅིང༌། ངེད་རང་དཔོན་སོབ་ཀི་མདུན་མ་རྩ་བ་ནས་ལེགས་

པ་ཡིན། རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་མི་ལས་ཀང་བ་མ་དན་དྲུག་གི་མགུར་སོགས་

མཛད་པ་ཡིན། ངའི་བསྟན་པ་འདི་རྒྱས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ལན་ཅིག་གསུང་རབ་ཀི་གནད་ཁད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་དང༌། ཁད་པར་

བསྐེད་རོགས་ཀི་གནད་ཁད་པར་ཅན་གཅིག་བྱུང་བས། བདག་གི་བ་མ་དེ་བཞུགས་

ན་ཞུ་བས། རེ་བ་མ་ནི་མ་བཞུགས། ཐག་ཆོད་པའི་ཁུང་གཞན་ནི་མེད། བདག་གི་བ་

མ་དེ་བཞུགས་ན་དགའ་བ་ལ། ངའི་བ་མ་དེ་ག་ན་བཞུགས་ཡོད་ན་སྙམ་དུ་དགོངས་

ནས། ཐུགས་སྐོ་ཞིང་མཎལ་དང་བཅས་པས་མཆོད་པ་བཟང་པོ་གཅིག་ཕུལ་ནས། 

ཕ་རིན་པོ་ཆེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ། ཞེས་”ཆོ1་ངེ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང༌། 

སྤྱན་ཆབ་བཏོན་པས། རེ་བ་མ་ནོར་བུ་མུ་ཏིག་གི་ཆུ་སྐེས་ལ་སོགས་པས་སྤས་པའི་

གསེར་གི་ཁི། ལྷའི་བུ་བུ་མོས་བཏེག་པ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བོན་ནས། དཀའ་བའི་

གནད་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་བཤད། བཀའ་རེས་གནང་ཀང་མང་པོ་གནང༌། གཞན་

ཡང་ཆོས་མང་པོ་གསུངས་སོ། །

1 མ་ཕི། ༡༦བ༦ན།   ཆོད   * ཆོ 
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ཡང་ལན་ཅིག་ལམ་རིམ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་རེའི་གསུང་རབ་རྣམས་

ལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་པས། སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་སོགས་སྔགས་མཚན་

ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི་གོ་རིམས། རྩོམ་པ་པོ་རང་རང་

གི་བཞེད་པ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཤིང་རའི་སྲོལ་འབེད་རྣམས་ཀི་དངོས་སྟོབས་ཀི་

རིགས་པས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་སྤྱོད་ཚུལ། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་ལ་སོགས་པ། མ་གི་

འདུལ་བའི་ཆབ་རུང་ཆུ་འདེབས་པ་ཡན་ཆོད་ནས་བཟུང་སྟེ། སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཤིན་

ཏུ་སྤོས་མེད་མན་ཆད་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་དུ་དིལ་ནས་སྟོན་ཅིང༌། 

དེ་ཡང་བསྟན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཆད་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ཉན་ཤེས་པ་གཅིག་

ལ་བཤད་ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་ན་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གང་གི་རྒྱུད་ལ་སྐོར་

ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཆོག་པ། རང་རང་གི་བོ་དང་འཚམས་པར་སེམས་འདུལ་

བ། མདོར་ན་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་

སྦངས་ནས་སོད་རུང་དུ་བས། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་

མངོན་དུ་བེད་པའི་ཟབ་ལམ་རོ་རེ་ཐེག་པར་འཇུག་ཚུལ་གི་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་འདི་ལྟ་བུ། ངའི་བ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་

མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དང༌། བོད་ཀི་བཀའ་”ཕག1་གཉིས་ཀ་ལ་མ་བྱུང་

བར་འདུག་སྙམ་དུ་རེའི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དན་ནས་དད་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་

པ་འཁྲུངས། སྤྱན་ཆབ་ན་བཟའ་འབངས་པ་ཙམ་བཏོན། ཕ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དིན་ཅན། 

འཛམ་བུ་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁོད་ཀི་བཀའ་དིན་གསོབ་ཏུ་མེད་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༥ན།   ཆག   * ཕག 
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དོ། །

རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་གསོལ་བ་དག་པོ་བཏབ་པས། རེ་བ་མ་སེང་གེ་དཀར་པོའི་

འཇིགས་སུ་རུང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སྤས་པ་གཅིག་

ཆིབས་པ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་རལ་གི་དང་གླེགས་བམ་འཛིན་པ། གཞོན་ནུའི་

ཚུལ་ཅན་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་

དུ་བོན་ནས། ངའི་བུ་སྡུག་མི་དགོས། ངས་ཆོས་གཅིག་འཆད་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས་

ནས། སྤྱིར་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་སེམས་ཅན་གི་རིགས་ལ་ས་ཚོགས་འོང༌། ཁད་

པར་ད་ལྟའི་དུས་སུ་འཆི་བ་མི་རག་པ་དང༌། ངན་སོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་མ་དན་

པས། རེད་བཀུར་དང་གགས་པ་ལྟོ་གོས་ཀི་བ་བ་ཕལ་པ་ལ་ཞེན་ཅིང་ཚེ་འདིའི་བ་

བ་བསྒྲུབ་སྒྲུབ་ནས། འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་མདུན་མ་འགྲུབ་པ་ལྟ་ཞོག །སྐེ་

བ་ཕི་མ་འདི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་པའང་དཀོན་པ་གདའ། བེད་འདོད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་

ལོ་འགའ་ཆོས་བརྒྱགས་འད་བསགས། དག་འདུལ་གཉེན་སྐོང་གི་མཇུག་སྡུག་ཚར་

བ་དང་བེད་སྙམ་པ་དང༌། ཟླ་བ་འདིར་མི་བེད་རིང་མར་བེད་སྙམ་པ་དང༌། སྔ་དོ་མི་

བེད་ཕི་དོ་བེད་སྙམ་པའི་ཕི་ཤོལ་གིས་རྒྱང་བསྲིངས་ཤིང༌། བེད་པར་བཤམས་

པའི་ཚེ་ཡང་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རེད་པར་དཀའ། དེས་བསྟན་

པའི་ལེགས་བཤད་ཤེས་ཤིང་གོ་བར་དཀའ། ཤེས་ནས་ཚེ་འདིའི་མདུན་མ་བཙན་

ཐབས་སུ་བཅད་ནས་དབེན་པ་བསྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་པ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་

བས་ཀང་དཀོན་པར་འདུག །ཁོ་བོས་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ལ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ། 

ཚོགས་གསོག་སྒིབ་སྦོང་བས། གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་རྣམས་ལ་བརྒལ་ཞིང་མཐའ་
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བཅད་པའི་ལེགས་བཤད་འདི་རྣམས་ལ་བལྟས་ཏེ། ཡིད་ཆེས་པར་བས་ལ་དབེན་

པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་ན་སངས་རྒྱས་ལག་མཐིལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

བེད་མཁན་དཀོན། དེ་བས་ན་སོད་ལྡན་གི་གདུལ་བ་འགའ་རེ་སྲིད་པས་དེ་དག་ལ་

ཕན་པར་གིས། ཁད་པར་ངའི་སྔགས་ཀི་ལེགས་བཤད་འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་གིས་

ཤིག །སྐེ་བ་ཕི་མ་མྱུར་དུ་འཕད་པ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གིས་རེས་མ་

ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་ཚུལ་བསྟན་ནས་ཀང༌། མཁས་གྲུབ་རེ་ལ་འཇམ་དབངས་

ཀིས་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ནས་ཆོས་གསུང་ཚུལ་ཙམ་མོ། །

ཡང་བ་མ་འདིས་རེ་བ་མ་དེ་ད་ལྟ་ག་ན་བཞུགས་ཡོད་ན། ནམ་ཞིག་མཇལ་

ན་སྙམ་དུ་སྤྱན་ཆབ་མང་པོ་བཏོན་ཅིང༌། ཐུགས་མནན་པས་མི་ནོན་པ་ཙམ་དུ་སྐུ་

ལུས་འདར། བ་སྤུ་གཡོ་ཞིང་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ། ཁེད་ཀིས་ང་ལ་རང་གཟིགས་དང༌། 

སེམས་ཅན་དམུ་རྒོད་ཀི་སྤྱོད་པ་འདི་རྣམས་ལ་གཟིགས་དང༌། ཁོད་ཀི་བསྟན་པ་འདི་

ཡང་བར་སང་གི་གློག་དང་དི་ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟར་མྱུར་དུ་སྡུད་པར་ཉེ་བས། ང་ཡང་བ་

མ་ཁེད་ཀི་ཞབས་དྲུང་དུ་ནམ་ཞིག་ཡོད་ན། ཞེས་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་པས། རེ་

བ་མ་སྟག་”ཆེན་པོ1་འཇིགས་སུ་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཆིབས་ནས་རྣལ་འབོར་པའི་ཆ་

ལུགས་མཛད་ནས། སྐུ་མདོ་གདམར་པོ་སྤྱན་དང་ཤངས་ཆེ་བ། ཕག་གཡས་རལ་

གི་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བ། གཡོན་པ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཀ་པཱ་ལ་ཐུགས་

ཁར་བཟུང༌། རལ་པ་དམར་པོའི་ཐོར་ཅོག་ལ་དར་སྔོན་པོས་བཅིངས་པ། རུས་པའི་

རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ། ཤིན་ཏུ་འཛུམ་པའི་བཀྲག་ཆེ་བ་ལ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུས་

བསྐོར་ནས་དགེས་བཞིན་དུ་བོན་ཏེ། བུ་ཤེས་པ་འཕོ་མི་དགོས། ང་ལ་ཁོད་མིན་པ་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༡ན།   ཕོ   * ཆེན་པོ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།

 607 

བསམ་རྒྱུ་མེད། ཁོད་ཀང་ང་མིན་པ་སུ་བསམ། ཁོད་བཞག་ནས་གང་དུའང་མི་འགོ། 

ང་དན་ན་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡིག་ཆ་འདི་རྣམས་ངའི་ཁ་ཆེམས་ཡིན་པས་འདི་

རྣམས་ལ་ལྟོས། སྤྱིར་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་དུ་སོང༌། ཉོན་མོངས་

པ་རགས། བསྟན་པའི་མཇུག་སྡུད་པའི་མགོ་ཡང་བརྩམས་འདུག །ཁོད་རང་ཡང་

མཁའ་སྤྱོད་དུ་འདུན་པ་”ཐོང1་གསུང་ངོ༌། །དེ་ནས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རེ་བ་མ་འདིས་ང་

རང་འགོ་བའི་འདུན་པ་བས་ན་ལེགས་པ་འད། ངའི་བ་མ་ལ་མཆོད་པ་གཅིག་ཕུལ་

ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་འབོན་ཏེ། དེས་ན་རེ་བ་མ་གང་ན་བཞུགས་ཀང་ཞུ་ལ། ཞུ་རྒྱུ་

གཞན་ཡང་འདུག་སྙམ་དུ་དགོངས་ཏེ་གསེར་གི་མཎལ་དང་བཅས་པའི་མཆོད་པ་

ཤིན་ཏུ་བཟང་པོ་བོ་ཡུལ་དུ་མི་ཤོང་བ་གཅིག་བཤམས་ཏེ་ཕུལ་ནས། དུས་གསུམ་

གི་སངས་རྒྱས་འགོ་བ་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་གཅིག་པུ། རེ་བཙུན་འཇམ་

དབངས་འགན་གིས་དོ་མེད། རོ་རེ་འཆང༌། ཞེས་སོགས་གསོལ་བ་ཤུགས་དག་

ལ་ཡུན་རིང་བ་བཏབ་པས། རེ་བ་མ་སྤིན་དཀར་པོ་ཕུང་ཕུང་པ་གཅིག་གི་དབུས་

སུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྔར་གི་ཆ་ལུགས་སུ་བོན་པ། བུ་ད་ནི་མྱུར་དུ་ཡོང་བའི་གབས་

གིས། བདག་གིས་བསུ་མཁན་གཏོང་གསུང་བ་ལ། རེ་བ་མ་ད་ལྟ་ག་ན་བཞུགས༌། 

བདག་ཀང་དེར་འོང་བ་ཡིན་ཞུས་པས། སྤྱིར་ངའི་སྤྲུལ་པ་མཁའ་སྤྱོད། དགའ་ལྡན། 

འཛམ་བུ་གླིང་ལ་སོགས་པ་མང་པོར་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་དགེ་

སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་ཙམ་ལ་སྔ་དོ་དབུ་མ་དང་ལམ་རིམ། ཕི་དོ་

གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྐེད་རོགས་འཆད་ཀིན་ཡོད། ཁོད་རང་ཡང་འོང་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༤ན།   མཐོང   * ཐོང 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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བའི་སོན་ལམ་ཤུགས་དག་ལ་ཡུན་རིང་བར་ཐོབ། རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་འཕད་

པ་ཡིན་ནོ་གསུང༌། འོ་ན་རེ་བ་མ་ལ་གུས་པའི་གདུལ་བ་གཞན་གིས་ཀང་གསོལ་

བ་དག་ཏུ་བཏབ་ཅིང༌། སོན་ལམ་ཤུགས་ཅན་བཏབ་ན་ཞིང་དེར་སྐེ་ཞིང༌། གསུང་

གི་བདུད་རྩི་མོང་ངམ་ཞུས་པས། ཁོ་བོ་དང་རེ་བཅུན་འཇམ་དབངས་དབེར་མེད་ལ་

གསོལ་བ་བཏབ་ན་ཞིང་དེར་སྐེ་ཞིང་རེས་སུ་འཛིན་པ་ལས་འོས་མེད་ཀང༌། གསོལ་

བ་འདེབས་མཁན་མེད་པས་ལན་གསུངས། འོ་ན་རེ་བ་མ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་

དབངས་ཀིས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ལ་ཇི་ལྟར་དགོས་ལགས་ཞུས་པས། ཁོ་བོ་དང་

རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀིས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ། ངེས་

འབྱུང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་གསུམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཅིང༌། དེ་ལ་མོས་པ་

གཅིག་དགོས་གསུང༌། གཞན་ཇི་ལྟར་དགོས་ལགས་ཞུས་པས། ཁོ་བོ་དང་རེ་བཙུན་

གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་བཞེང་ཞིང༌། དབེར་མེད་འབྲལ་མི་རུང་དུ་གསོལ་བ་

དག་ཏུ་འདེབས་པ། བསྟོད་ཅིང་སོན་ལམ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འདེབས། ལས་འབྲས་

ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བསྒོམ་པ་དང༌། སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་སིག་ལྟུང་བཤགས་

བསམས་སོགས་བས་ན་རེས་སུ་འཛིན་ཅིང་དེར་སྐེ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་གསུང༌། དེ་

ནས་སོན་ལམ་འདི་བཏབ་བོ། །རེ་བཙུན་བ་མ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ། །མོས་

གུས་སྙིང་ནས་ཡིད་ཀིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཁེད་རང་གང་དུ་བཞུགས་པའི་ཞིང་

ཁམས་དེར། །བདག་ཀང་མྱུང་དུ་འོང་བར་བིན་གིས་རློབས། ཅེས་སོན་ལམ་བཏབ་

བོ། ཅེས་བ་བ་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་དགའ་ལྡན་དུ་

གཤེགས་ནས་སྐུའི་སང་བ་བསྟན་ནས་ཆོས་གསུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་མོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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ལྔ་པ་དག་པའི་ཞིང་དུ་འབོན་པར་ཆས་པ་ན། ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་ཇི་ལྟར་བྱུང་

བ་ནི། དེས་ན་རེ་བ་མ་འདི་ཉིད་སྐུ་དངོས་ཀིས་འདུལ་བའི་གདུལ་བ་ཕལ་བའི་དོན་

མཛད་ཟིན་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཀང་རེ་བ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ་འབོན་པར་བཞེད་པའི་ཀུན་

ནས་བངས་ཏེ། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ཚུལ་སྟོན་པར་བཞེད་པའི་ཚེ། ལན་ཅིག་ཡེ་

ཤེས་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་བོན་ནས། བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཁོད་མེད་ན་རེ་བ་མའི་

བསྟན་པ་སུས་འཛིན་ན། ཅེས་མ་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་མཛད་ཅིང༌། ཡང་ཆོས་རྒྱལ་

འཁོར་བཅས་བོན་ནས། བདག་ཅག་རྣམས་ནི་རེ་བ་མའི་བཀའ་བསྲུང་དུ་གཤིན་

རེ་གཤེད་ཀིས་དངོས་སུ་བཀའ་བསྒོས་ཤིང༌། རེ་བ་མས་བདག་འཁོར་བཅས་ཁོད་

བསུ་བ་ལ་བཏང་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས། 

མི་ཁོད་མེད་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རེ་བ་མའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ནི་སུས་འཛིན་

ན། ཁ་སྟོང་མཁན་མང་སྟེ་ཞེས་ཞལ་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་སོ། །ཡང་ང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ཆོས་སྐོང་ཡིན། ལྟ་བ་དབུ་མ་ལ་དགའ། ཆོས་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་དགའ། རེ་དང་

ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཁད་མེད། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མི་བསྲུང༌། ལས་འབྲས་ལ་མི་འཛེམས་

པའི་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་བ་ལོག་པའོ། ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་ཚེས་ཉི་ཤུའི་ནུབ་མོ་ལྷའི་བུ་

མང་པོ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ཁེར་ནས་བསུ་ཞིང༌། དེ་ཡང་རེ་

འདིའི་སོབ་མ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་ལ་མཐོང་སང་མི་འད་བ་མང་དུ་བྱུང་འདུག་

སྟེ། གཅིག་ལ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་ཆིབས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་བོན་པའི་གཟིགས་སང་དང༌། 

དགའ་རེ་ཤམ་བྷ་ལར་བོན་པ་མཐོང་ཞིང༌། ཁ་ཅིག་གིས་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བཞུད་པ་

མཐོང་བ་སོགས་མཐོང་ཚུལ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བྱུང་འདུག་ཅིང་། དེ་དག་གི་ཚེ་
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མེ་ཏོག་གི་ཆར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་འབབ་པ་དང༌། འཇའ་འོད་ཀིས་ནམ་མཁའ་

ཁབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཀིས་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་དད་པའི་ལམ་ལ་བཀོད་

དོ། །

གཞན་ཡང་རེ་བ་མ་འདི་འོད་གསལ་ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན། ངོ་མཚར་བའི་

ལྟས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བྱུང་ཞེས་གགས་མོད་ཀི། ཞག་གངས་ཇི་ཙམ་བཞུགས་

པ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་རྩད་བཅད་ནས། སང་ཡང་འདིར་ཡི་གེར་འགོད་པར་འདོད་

དོ། ཅེས་བ་བ་ནི་མཁས་གྲུབ་རེ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་སྟོན་པར་ཉེ་བ་ན་ཡ་མཚན་

པའི་ལྟས་བྱུང་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརོད་བའོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ནི་ཆོས་རེ་ཆོས་

ལྡན་རབ་འབོར་བས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་གི་ཚིག་རིས་རྣམས་མ་ཉམས་བར་བཅུག་

པའི་སྟེང་དུ། ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་ཁ་འགེངས་དགོས་པ་རྣམས་འཇམ་དབངས་

ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་དངོས་

སུ་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་བཅོས་བསད་མེད་པར་བཅུག་ནས། རེ་ཉིད་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

ཐོབ་པ། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཡི་གེར་བཀོད་བའོ། །  ། །

༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྣམ་ཐར་ 

བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་

ལྡན་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སྲས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་

གཏིང་མཐའ་ཡངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་བོ་གོས་
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ཅན། །བོ་བཟང་གགས་པའི་གདུལ་བར་ཤར་བ་ཡི། །རེ་མཙུན་བ་མའི་ཞབས་ལ་

གུས་པས་འདུད། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་བོ་གོས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་བདག་

ཉིད་མདོ་དང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སོབས་པ་ཅན། གནས་ལྔ་རིག་

པའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་

ནས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐོར་བུ་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་གལ་ཆེ་ཞིང་ཡ་

མཚན་པ། སྐུ་སྐེ་གང་ཡིན། ལྷག་པའི་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་བ། རེ་བ་མ་རྣལ་ལམ་དུ་

བོན་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་བརོད་ཀི། འཁྲུངས་ཡུལ་དང༌། སོབ་གཉེར་མཛད་ཚུལ། 

སྐུ་ཉེ་འདི་བཞིན་ཡོད་པ། ས་ཆ་གང་དུ་བཞུགས་པ་སོགས་འདིར་མ་བརོད་དོ། ། 

༈ དེ་ཡང་བ་མ་འདི་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔ་རོལ་ན། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། བ་མ་འདི་ཨ་བྷྱཱ་ཡ་ཀ་རར་སྐུ་སྐེ་བ་བཞེས་

པའི་ཚེ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བོན་ནས། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་རྩོམས་གསུངས་

པ་དང༌། རྩོམ་པ་མཛད་ཅིང༌། རྩོམ་པ་གཞན་ཡང་མང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་རྒྱ་གར་དུ་པཎི་ཏ་རིགས་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆེ་བར་སྐུ་སྐེ་བཞེས་ཤིང༌། འགོ་

བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཐར་འཛིན་གི་འཆིང་བ་

དྲུང་ཕྱུང་བར་མཛད་དོ། ། ༈ ཡང་ལན་ཅིག །ཟླ་བ་གགས་པས་མ་འོངས་པའི་དུས་

སུ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་དགེ་སོང་གི་ཚུལ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་མཐའ་འཁོབ་

དུ་སྐུ་སྐེ་བ་བཞེས་པར་འདུག་པས། ཁོད་ཀང་དེར་སྐེ་བ་ལོངས་ལ། དེའི་བཀའ་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། བསྟན་བ་རྒྱས་པར་གིས་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡང་འདི་ལ་རིགས་

པས་”བརགས1་ན། རེ་བ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པར་གོར་མ་

1 མ་ཕི། ༢༠ན༢ན།   བཏགས   * བརགས 
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ཆག་གོ ། 

༈ ཡང་བ་མ་འདི་འཕགས་པ་འོད་སྲུངས་ཀི་དགེ་ཚུལ་པདའི་ངང་ཚུལ་དུ་སྐུ་སྐེ་

བ་གཞེས་པས་ཕིས་ཀང་རེ་བ་མ་རྣལ་ལམ་དུ་བོན་ནས། འོད་སྲུངས་ལེའུ་རེ་གསུང་

ཞེས་ཀང་གགས་སོ། ། 

༈ ཡང་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ཏུ་སྐུ་སྐེ་བ་བཞེས་དུས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བོན་ནས། 

ལྟ་བའི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་བསྟན་ལ། དངོས་འཛིན་གི་འཁྲུལ་བ་རྩ་བ་ནས་དྲུངས་

ཕྱུང་བར་མཛད་ཅིང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་ནས། ངེད་རྒྱ་གར་བའི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀིས་

རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བསྟེན་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསུང་རབ་ཀི་དགའ་

བའི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེས་ཕ་བ་བྱུང་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་

ནས་ཟབ་མོའི་དོན་དཔོད་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཁོད་ཀང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བསྟེན་

པར་བོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ། ། 

༈ ཡང་ལྷག་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་

དབངས་ཡིན་ལ། བདག་གིས་ཀང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་བརེན་ནས། རེན་

འབྱུང་གི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

ཞལ་ནས། བདག་ཀང་མ་འོངས་བའི་དུས་ན་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་བེད་པར་

སོན་ལ། ཁོད་ཀང་དེའི་དུས་སུ་བདག་གི་འཁོར་གི་ཐོག་མར་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ཅེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་རིགས་པས་དཔགས་ན། རེ་བ་མ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྤྲུལ་པར་མངོན་ནོ། ། 

༈ གཞན་ཡང་རེ་བ་མ། བ་མ་འདི་འབའ་ཞིག་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་དུ་བོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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པ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོས་རེ་ལ། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཁོད་ཀིས་

རིགས་ལྡན་གི་རྒྱལ་བ་པད་དཀར་པོ་དང༌། འཇམ་དབངས་གགས་པ་གཉིས་རེས་

སུ་ཟུངས་ཤིག །ཁད་པར་དུ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་རེས་སུ་བཟུངས་ཤིག་ཅེས་

གསུངས་ལ། དེའི་དོན་པད་དཀར་པོ་རྒྱས་ཚབ་རེ་ཡིན་ལ། འཇམ་དཔལ་གགས་

པ་མཁས་གྲུབ་རེ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མཁས་གྲུབ་རེ་འབའ་ཞིག་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

ཕིར་བོན་པ་ཡིན་པར་མངོན་ལ། རེ་བ་མ་འདི་ཡང་རེ་བ་མ་ཁོ་ནའི་བསྟན་པ་འཛིན་

པའི་ཕིར་བོན་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷ། ཞི་བ་ལྷ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་གསུམ་

བོན་ནས། མཐའ་འཁོབ་དུ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བོན་ནས། བསྟན་པ་རྒྱས་པར་

བེད་པ་ཡོད་པ་ཡིན། ཁོད་ཀང་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡིན་པས། རེ་བཙུན་

གི་ཞབས་རྡུལ་སྦི་བོས་ལེན་ཅིང༌། ཅི་གསུང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་བསྒྲུབ་པ་སྙིང་

པོར་གིས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་རིགས་པས་”བརགས1་ན། རེ་བ་མ་རེ་

བཙུན་འཇམ་དབང་ཀི་སྤྲུལ་པར་ངེས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དངས་སོ། ། 

༈ ཡང་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་གཅིག་ལ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་བོན་ནས། མཐའ་འཁོབ་

ཀི་སེམས་ཅན་རྨོངས་པ། བང་དོར་གི་གནས་མི་ཤེས་པ་ཚོ་སྙིང་རེ་རེ། འཁོར་བར་

འཁམས་པ་མ་རིག་པས་ལམ་ལོག་པར་སོང་བ་ཡིན། ཁོ་བོས་དེ་དག་རྣམས་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕངས་ལ་འགོད་ཕིར་བོ་དམན་པའི་བསམ་པ་དང་

བསྟུན་ནས་དགེ་སོང་གི་ཚུལ་དུ་འོང་གིས། ཁོད་ཀང་ངའི་གདུལ་བ་ཡིན་པས་དེར་

འོང་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་རིགས་པས་”བརགས2་ན། རེ་བ་མ་

1 མ་ཕི། ༢༠བ༤ན།   བཏགས   * བརགས 

2 མ་ཕི། ༢༠བ༦ན།   བཏགས   * བརགས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལེགས་པར་ཡིད་ཆེས་པར་གིས་ཤིག །

༈ ཡང་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་གཅིག་ལ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པ་བོན་ནས། 

མཐའ་འཁོབ་མུན་པའི་གླིང་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིགས་བེད་དངོས་སུ་བོན་ནས། 

འགོ་བའི་དོན་བེད་པར་ཡོད་པས། དེའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་བསྟེན་ལ། དེའི་སྒོ་ནས་

འགོ་བའི་དོན་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་ངེད་རྒྱ་གར་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་གསང་

བའི་ཡི་དམ་འཆའ་བ་ཡིན་ཅེས་གསུང་ངོ༌། དེ་ཡང་བ་མ་འདིས་ཁེད་འཁོར་ལོ་བདེ་

མཆོག་གི་གྲུབ་ཐོབ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་ལ། གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་ཡི་དམ་འཆའ་བ་

འགལ་ལམ་མི་འགལ་”མོད1། འོན་ཀང་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞེས་ཞུས་པས། ཧ་ཧ་ཞེས་

བཞད་གད་ཅིག་མཛད་སྟེ། ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲ་དང༌། ངེད་གཉིས་གོགས་མཆེད་ཀང་ཡིན། 

ཆོས་འབྲེལ་ཀང་ཕར་ཚུར་གཉིས་ཀར་ཡོད། སྤྱིར་ངེད་རྒྱ་གར་བའི་པཎི་ཏ་ཐམས་

ཅད་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་བརེན་ལ། གྲུབ་ཆེན་རྣམས་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་

བརེན་པ་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན། ཡི་དམ་འདི་ལྟ་བུ་དང་མི་ལྡན་ན། 

”སྙིགས2་མ་ལྔའི་འགོ་བ་དང་དུག་གསུམ་དང་བདུད་བཞི་ཐུལ་ལམ་ཅེས་གསུང་

ངོ༌། །འདི་ལ་རིགས་པས་བརགས་ནའང༌། རེ་བ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཡིན་

པར་ཤེས་སོ། ། 

༈ ཡང་བ་མ་འདི་རེ་འགོས་ཀི་སྐུ་སྐེ་ཡིན་པར་གགས་ལ། དེའང་ཇོ་བོ་རེ་མངའ་

རིས་སུ་ཕེབས་དུས། མི་ཁོད་ཤེས་རབ་ཆེ་བར་འདུག །རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

1 མ་ཕི། ༢༡ན༡ན།   ཡོད   * མོད 

2 མ་ཕི། ༢༡ན༣ན།   རིགས   * སྙིགས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་ཚད་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་ཡིན། ཡང་རྒྱ་གར་དུ་སྐེས་ན་ཤཱན་ཏི་པ་

དང་མཉམ་པ་ཡོད་བ་འདུག་གསུང་ངོ༌། །འདི་ལ་རེ་རང་གིས་ཀང་ཁེད་རེ་འགོས་ཀི་

སྐུ་སྐེ་ཡིན་པས་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཅེས་གསུང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་བ་མ་འདིའི་རྣལ་ལམ་དུ་ཧེ་རུ་ཀ་བོན་ནས། ང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱ་བོད་ཀི་

ཡིག་ཆ་ལ། བོ་བཟང་གགས་པའི་ཡིག་ཆ་ལས་བཟང་བ་མ་བྱུང་གསུང༌། འོ་ན་

བདག་གིས་ཀང་རེ་བ་མའི་ཡིག་ཆའི་སྟེང་ནས་སྒྲུབ་པར་ཞུ་ཞུས་པས། ང་དང་བོ་

བཟང་གགས་པ་ལ་ཁད་མེད། ཆུ་བུར་ཅན་གིས་རོ་རེ་འཆང་ཐ་མལ་དུ་མཐོང་ཡོང་

བ་ཡིན་གསུང༌། བ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མ་མཐོང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་ཅེས་ཞུས་

པས། ཧེ་རུ་ཀ་དགིས་ནས། བ་མ་དང་ཧེ་རུ་ཀ་དབེར་མེད་དུ་སོང་ནས། འཁོར་ལོ་

བདེ་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་ཞིང༌། 

༈ ཡང་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་ངའི་དཀིལ་འཁོར་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་དངོས་སུ་

ཡོད་པ་ཡིན། ཡར་ངོ་མར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་བཟུང་ན། དངོས་སུ་འོང་ཞིང་མཁའ་སྤྱོད་

དུ་འགོ་བ་ལས་ས་ཏེ་བེད་མཁན་ཉུང༌། ༈ ཡང་ལན་ཅིག་”བུ་མོ1་སྔོན་མོ་མཛེས་མ་

གཅིག་བྱུང་ནས། རིགས་ཀི་བུ་ཁོད་ཀིས། སྙིང་པོ་ཀྱཻ་རོ་རེའི་མངོན་དཀིལ་དང་

འགེལ་བ་རྩོམས་ཟེར་བྱུང་བས། དེར་བརག་གཉིས་ཀི་འགེལ་པ་མངོན་དཀིལ། 

མཆོད་འཕེང༌། སོན་ལམ་ཤིས་བརོད་དང་བཅས་པ་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་

མཛད་ཚར་དུས་ཀྱཻ་རོ་རེ་དངོས་སུ་བོན་ནས་དབང་བསྐུར་བིན་གིས་བརླབས་པ་

སོགས་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། མི་ཁོད་ཀིས་ངའི་བསྐེད་རོགས་ཀི་

གནད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་ནས། ལེགས་བཤད་འདི་ལྟ་བུ་ཐོན་བ་ཨེ་མ་

1 མ་ཕི། ༢༡བ༡ན།   -བུ་མོ   * བུ་མོ 
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༈ རེ་བ་མ་གཉིས་མཇལ་བའི་ཐོག་མའི་ནུབ། ”མནལ1་ལམ་དུ་མུན་པ་ནག་པོ་

ཕོགས་གར་འགོ་”གཏོལ2་མེད་ཅིང་མགོ་འཁོར་འཁམས་ནས་རིང་པོར་སོང་འདུག་

པ་ལ། ཤར་ཕོགས་ནས་རལ་གིའི་དཀིས་འཁོར་བརྒྱ་ཕག་བཅུས་བསྐོར་བའི་ཡུ་བ་

རྣམས་ནང་དུ་བསྟན་པ། རལ་གི་རེ་རེའི་རྩེ་ལ་ཉི་མ་བརྒྱ་ཕག་རེ་རེ་ཤར་ནས་འདུག་

པའི་རལ་གིའི་དཀིལ་འཁོར་དེ་ལྟ་བུས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། འཇའ་ཚོན་ས་ལྔའི་

ད་བས་སྤས་པའི་དཀིལ་ན། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་རལ་

གི་དང་གླེགས་བམ་འཛིན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སྤས་པ། 

གཞོན་ནུའི་ཚུལ་ཅན་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ལ་མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་ཁིས་བཅིངས་པ། 

ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་རབ་ཏུ་མཛེས་ཤིང་མིག་གིས་ལྟ་བས་ཆོག་མི་

ཤེས་པ་གཅིག་དགེས་བཞིན་དུ་བོན་སྟེ། བདག་ལ་ཐིམ་བྱུང༌། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་

ཤར་མ་ཐག་ཏུ་མུན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སངས། འོང་ཟེར་གི་ད་བས་ཕོགས་བཅུའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་ཁབ་སོང་བ་གཅིག་རྨིས། སང་ཉིན་

རེ་ལ་མཇལ་དུས། མདང་སང་འདི་ལྟ་བུ་གཅིག་རྨིས་པ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། 

ཁེད་ཀིས་བ་མ་དང་ཡི་དམ་དབེར་མེད་དུ་མཐོང་བ་ལེགས། ཁོད་སྔགས་ཀི་ཆེད་

དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན་པར་འདུག །རེ་བཙུན་

འཇམ་དབངས་སུ་མཐོང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མོད། གཞན་བོ་དམན་པའི་གང་ཟག་

གི་ངོར་ཐ་ལམ་དུ་མཐོང་འོང་བ་ཡིན། ཁེད་གདུལ་བ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་ཆེན་པོ་འོང་

1 མ་ཕི། ༢༡བ༣ན།   རྣ   * མནལ 

2 མ་ཕི། ༢༡བ༣ན།   རོལ   * གཏོལ 
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འདི་ལ་རིགས་པས་བརགས་ན། རེ་བ་མ་རེ་གཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་རྣམ་

འཕྲུལ་དུ་རེ་རང་ཉིད་ཀིས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་འདི་ལས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་དང་

རིགས་པས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། དེར་རེ་བ་མའི་ཞལ་ནས་ཁེད་ཡི་དམ་གང་ལ་བེད་

ཀིན་ཡོད་གསུངས་པ་ལ། བ་མ་འདི་དེ་དུས་འཇམ་དབངས་སྨྲ་སེང་དང༌། གཤེད་

དམར་ལ་ཡི་དམ་མཛད་ཀིན་ཡོད་པས། བདག་སྨྲ་སེང་དང་གཤེད་དམར་ལ་ཡི་

དམ་བེད་ཀིན་ཡོད་ལགས་ཞུས་པས། སྤྱིར་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གང་ལ་ཡི་

དམ་བས་ཀང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་རིམ་གིས་ཁོས་ཚུལ་ཆེར་སོང་བས། རེ་

བཙུན་གིས་རེས་སུ་འཛིན་མོད། འོན་ཀང༌། ངེད་རང་གི་བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་རེ་བཙུན་

འཇམ་དབངས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཤེས་

དགོས་པ་ཡིན། ཡི་དམ་ཀང་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ་བེད་དགོས་ཏེ། འདི་ལ་རྒྱུ་

དུས་འབྲས་དུས་གཉིས་ཀའི་གནས་སྐབས་སུ་རེ་བཙུན་ཞལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་

པས། དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་རྣམས་ཀི་འདིའི་གནད་

གཏན་ནས་མ་གོ་བར་འདུག་པས། འཇམ་དབངས་ཞི་ཁོ་སྦགས་ལ་བསྒྲུབས་ཤེས། 

རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་གསང་བའི་གནད་ཁད་པར་

ཅན་ཐུན་མོང་མིན་ཅིང་གཞན་ལ་གཏན་ནས་མེད་པའི་ལེགས་བཤད། རྒྱ་བོད་ཀི་

མཁས་པ་སུས་ཀང་མ་ཐོན་ཅིང༌། རེ་བཙུན་གིས། ཁོ་བོ་ཁོ་ན་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་

བར་གཟིགས་ནས་གསུངས་པའི་ཞལ་ཤེས་འདི་ལྟ་བུ་ལ། སྙིང་དང་འད་བར་རྩིས་

མི་བེད་པར་འགའ་ཞིག་གིས། ཟབ་ཟབ་མོ་ཡིན་ཉམས། ཁ་མོ་སྟོན་མི་ནུས་པ་སྐད་
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བེད་པའི་ཚིག་གཡས་ཆུང་རང་འགའ་བ་རེ་ལ། ལུས་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར་ཉིན་མཚན་

ཐམས་ཅད་དུ་འབུངས་བོ་བེད་པ་ཨ་རེ་སྙིང་རེ། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་ལུས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྟེར་བའི་ཡི་དམ་ལ་མི་འབད་པར། གཞི་རྩ་

མེད་པའི་ཕོགས་རེའི་རྩ་དང༌། རླུང་དང༌། གཅོད་དང༌། མན་ངག་ལྟར་སང་གིས་རོ་

རེ་འཆང་ཐོབ་དུ་རེ་བ། དེ་བས་ཀང་སྙིང་རེ་རེ་ཞེས་གསུང་ཞིང༌། ཞུ་མ་དགོས་པར། 

ངས་ཁོད་ལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་བཀའ་བེད་ཅེས་གསུངས་ནས། བ་མས་དགེས་

བཞིན་དུ་བཀའ་གནང༌། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡི་དམ་ཀི་ཐུགས་དམ་བདག་འཇུག་ཆག་

མེད་དུ་མཛད་དོ། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དངོས་སུ་བོན་ནས། བ་

མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྔགས་དམ་ཚིག་གི་ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

བེད་པ་ལ། མགོན་པོ་ཁོད་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་སོ་ཅེས་དབུགས་དབྱུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་

ལན་ཅིག་ཡི་དམ་བོན་ནས། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་དུང་འབུད་པ་ལ་

ཁོད་བསྔགས་སོ་ཅེས་གསུངས་སོ། ། ༈ ཡང་རྒྱལ་པོ་ཨིནྟྲ་བོ་དྷི་བོན་ནས། བ་མ་

རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་འདི་ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་

པས། ཁོད་ཀིས་ཀང་འདིའི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལོང་ཞེས་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་ལན་

ཅིག་གུར་གི་མགོན་པོ་བོན་ནས། ཁོད་ཀིས་ས་སྐ་འདི་བོས་མ་གཏོང་ས་སྐར་སོད་

ཅེས་གསུང་ངོ༌། །དེར་བ་མས་ས་སྐར་སོད་པ་ལ། ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་དག་ཅིག་ཡོད་ན་ལྟ་

སོད་མོད། བ་མ་གོང་མའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་མེད། ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བ་ནི་འདི་བཞིན་
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སོང་འདུག །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ནི་བུད་མེད། བོང་བུ། བ་ལང༌། ཆང་མས་གང༌། 

སྐོ་ས་འདི་རུ་སུས་སོད་ཚུགས། ལུས་ཀིས་མ་བསད་ཀང༌། སེམས་ཀིས་བཟུང་

ཡོད། ཁད་པར་དུ་མི་ཚེ་ཐུང་ངུ་ལ། རེ་བ་མ་གང་བཞུགས་སུ་སོད་བསམ། ཁེད་ས་

སྐའི་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་གིན་ཡོད་ཞུས་པས། བསྟན་པ་ནུབ་

སར་སོད་དགོས་པ་ཡིན། དར་སར་གང་བས་ཀང་འོང་མོད། ང་ཡང་འདི་ན་ལྟ་སྤྱོད་

ལ་བལྟས་ནས་བསད་པ་ལྟ་མིན། བ་མ་སྔ་མའི་དམ་ཚིག་དང་བཀའ་བསྒོ་ཡོད་པས་

བསད་པ་ཡིན། གཞན་ངེད་ཅག་འཁོར་བཅས་ཁོད་ཀི་བ་མའི་རེས་སུ་འབྲང་གིན་

ཡོད། ས་སྐ་པ་རྣམས་ཁོད་ལ་སང་ཞིང་མི་དགའ་བར་འདུག །ང་ལ་གཏོར་མ་བིན་

ནས། བོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་སྲས་དང༌། ཁད་པར་ཁོད་ལ་གནོད་ཅི་འཁོལ་གིས་

ཟེར། ཁོང་ཚོའི་ངོ་མ་”ཆོག1་པ་དང༌། བ་མ་སྔ་མའི་བཀའ་བསྒོ་དན་ནས། ཁ་རག་

ཚུན་ཆད་དུ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཀིས་འོངས། སར་ལོག་ཕིན་ནོ། ཞེས་གསུང་

ངོ༌། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས། མི་ཁོད་ཀིས་ས་སྐའི་སྲོག་

འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། སྟོངས་སུ་འཇུག་པ་ཨེ་ཡིན། མི་ཁོད་མི་སོད་ན། ང་

ཡང་ཁོད་གར་འགོའི་ཕིར་འབྲང་ངོ༌། ཞེས་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་ལན་ཅིག་ས་སྐའི་བྷ་

ཏ་སྦུ་ཏ་གཉིས་དང༌། བསྟན་མ་བོན་ནས། མི་ཁོད་མཐོ་འགོགས་བེད་པར་འདུག །རེ་

བཙུན་བོ་བཟང་གགས་པ་འཇིགས་བེད་ཡིན་པར་སུས་མ་ཤེས། རང་གི་བརྒྱུད་པ་

མི་འཛིན་པར་མཐོ་འགོགས་བེད་པ་ཨེ་ཡིན། སྤང་པོ་ལས་ཕོགས་ནས་ཕྱུག་བོ་ལ་

སྟེར་བ། ངེད་ས་སྐ་པ་འདི་བཞིན་དུ་སོང༌། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ས་

1 མ་ཕི། ༢༣ན༡ན།   ཆོགས   * ཆོག 
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ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མི་བཞུགས་པས། ཁོད་ཀིས་ཨེ་འཛིན་སྙམ་ནའང༌། 

འཕོངས་ཕིས་པའི་རོ་བ་བཞིན་དུ་སྐྱུར། ད་ས་སྐ་འདི་སུས་འཛིན་ན་ཞེས་ངུ་ཡིན་

འདུག །དེར་བ་མས། ཁེད་གཉིས་ངུ་མི་དགོས། ས་སྐ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་ངས་

འཛིན། ཡི་དམ་དགེས་པ་རོ་རེ་ཡང་ངས་བསྟེན། ཆོས་སྐོང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ་ཡང་

གཏོར་མ་ངས་སྟེར་བ་ཡིན། ཁོད་གཞི་བདག་གཉིས་ལ་ཡང་གཏོར་མ་ངས་སྟེར་བ་

ཡིན་བས་པས། མི་བེད་པས་ཁས་བངས་ཀིས་ཅི་བེད། བ་ཐབས་མེད་ཟེར་ནས་

ལོག་སོང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག་དབངས་ཅན་མ་བོན་ནས། ང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་

ཡུམ་ཡིན། སྒ་སྙན་དངགས་ལ་མཁས་པར་འདོད་ན་ཁོ་མོ་བསྟེན་དགོས་པ་ཡིན། 

ཞེས་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་དབངས་ཅན་མས། ངས་ཤེས་པ་མང་སྟེ། རེ་བ་མའི་འོག་

ནས། སྙན་ངག་ལ་ཁོད་རང་མཁས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །གཞན་ན་ཁོད་ལས་ལྷག་

པ་མེད། འོན་ཀང་ང་རྒྱལ་མ་ཆེ། དག་མང་བ་ཡིན་ཅེས་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་ལན་

ཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་འཁོར་བཅས་བོན་ནས། ཤ་ས་ནའི་སྔགས་

བགང་ཞིང༌། བསྐོར་བ་བས་ནས་ཁོད་ཀིས་ངའི་ཡིག་ཆ་ལས་ཁ་ཚར་དང་བཅས་པ་

རྩོམ་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་ལན་ཅིག་གཤིན་རེ་ཆོས་རྒྱལ་ལ། ཕོ་བརྒྱད་མོ་བརྒྱད་

ཀིས་བསྐོར་བ་བོན་ནས། བདག་རྣམས་ནི་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་བཀའ་སོད་རེ་བ་

མའི་བཀའ་བསྲུངས་ཡིན། ངེད་རྣམས་ཀིས་རེ་བ་མའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང༌། རེ་བ་

མའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་ངེད་ཅག་འཁོར་བཅས་བསྟེན་ཅིང་སྒྲུབ་དགོས་པ་

ཡིན་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །ཁད་པར་ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྒྲུབ་ལ་མ་ཧེའི་གདོང་ཅན་བཞིས་
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བསྐོར་བ་བོན་ནས། ཁོ་བོ་ནི་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀིས་རེ་བ་མའི་བཀའ་བསྲུངས་

དངོས་སུ་བཀའ་བསྒོས་པ་ཡིན། ཁེད་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་ཡི་དམ་བརན་པར་གིས་

ཤིག །ཅེས་གསུང་ཞིང༌། ཕི་སྒྲུབ་ཀིས་དབྱུག་ཏོ་ཕག་དུ་གཏད་བྱུང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་གཅིག་ལ། རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པ་བོན་ནས་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་

དུ་སྟོན་པ་དངོས་དང་ཁད་མ་མཆིས་པའི་ཤཱཀ་མུ་ནེའི་བསྟན་བ་ཉིན་མོ་ལྟར་གསལ་

བའི་ཕིར་དུ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀི་མིག་གི་

བདུད་རྩིའམ་སྙིང་གི་ཐིག་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་འབོན་པ་ཡོད། ཁོད་ཀིས་ཡང་དེའི་བསྟན་

པ་རྒྱས་པར་གིས་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །འདི་ལ་རིགས་པས་བརགས་ནའང༌། རེ་བ་

མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་པས་

བསྒྲུབས་སོ། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས། ས་སྐ་བ་རྣམས་ཀིས་བདག་

ཉིན་མཚན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། ཁོད་ལ་གཏོར་ཟན་ནར་མར་འཕེན་གིན་འདུག །བ་

མའི་བཀའ་བསྒོ་དང༌། ཁོ་ཚོས་རྦད་པའི་རྣ་ལ་འོངས། ཁོད་ཀི་རྩར་སེབ་པ་དང༌། ཨ་

ཙ་མ། བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་གཅིག་འདུག་པ་དེ་མེད་པར་བས་པས་ཅི་ཙུག་བེད། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་བ་ནས་ལེགས་པར་བརྒྱུད་པའི་རེ་བ་མ་ཡབ་སྲས་ལ་གནོད་པ་བསྐལ་

ནས་སུ་ལ་སྐོབ་སྙམ་ནས་ལོག་ཕིན། འོན་ཀང་མི་ཁོད་གློད་ནས་མ་སོད་པར་ཟོན་

རེའང་གིས་ཅེས་གསུང་ངོ༌། ། ༈ ཡང་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་བོན་ནས། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པ་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་དུ་འདུག་པ། ཁད་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ལྟ་བ་རྣམ་དག་འདི། འདི་མིན་པ་སུས་ཀང་མ་ཤེས་པར་འདུག་པས་འདི་ལ་འཁོར་
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གིན་ཡོད་ནའང༌། གཏོར་མ་རེ་ཡང་སྟེར་མ་ཉན་པས་རྩིག་པ་རེ་ཟ་ཡང་བྱུང་གསུང་

ངོ༌། ། 

༈ རེ་བ་མ་གཞན་དོན་ལ་ཐེགས་རེས་སུ། བ་མ་འདིའི་”མནལ1་ལམ་དུ་ཡང་

ཡང་བོན་ནས་ཆེས་མང་པོ་གསུང་གིན་ཡོད་པ་ལ། ༈ དེ་ཡང་ལན་ཅིག་གསུང་ཆོས་

གོལ་ནས་ནང་དུ་ཕེབས་པ་གཅིག་ལ། ལར་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྔོན་བསོད་

ནམས་ཆེན་པོ་མ་བསགས་པས། ཡོངས་འཛིན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མེད་ལ། 

འདུས་བས་མི་རག་པར་བསྟན་ན། རག་པར་བསྒོམ། ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་

སྟོང་པར་བསྟན་ན་བདེན་པར་འཛིན། ལོངས་སྤྱོད་གཡོ་བ་སྙིང་པོ་མེད་པར་བསྟན་

ན། འབད་རྩོལ་ཆེར་བཏང་ནས་སྒྲུབ། ”ཚེ2་འདིའི་སྙན་གགས་བྲག་ཆ་ལྟར་བསྟན་

ནས། ཐོབ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཛིན། མདོར་ན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་སྔགས་

མཚན་ཉིད་ཀི་ལེགས་བཤད། རོ་རེ་འཆང་གི་གསང་བའི་གནད་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པ་

ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཐའ་ཆོད་པར། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང་གཉིས་

སུ་མེད་ཅིང༌། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་གི་བརོད་བ་མཐར་

ཐུག་པ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་ལྟར་ཆེར་དཀོན་པ། རོ་རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཚེ་

འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བེད་ནུས་པའི་ལམ་ཟབ་མོ་རེ་བ་མའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་དང་

བཅས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཉིན་མཚན་དུ་འབད་ནས་བཤད་ཀང༌། སྐལ་བ་མེད་པས་གསུང་

གི་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་འདི་ལྟ་བུ་མི་མཐོང་བར། ཡོངས་འཛིན་རེ་བ་མ་རོ་རེ་

འཆང་ལྟ་བུ་དོར་ནས། བཤེས་གཉེན་ངན་པ་གླེན་ཅིང་གཏི་ཐུག་ཐུག་པ་ཅི་ཡང་མ་

1 མ་ཕི། ༢༤ན༢ན།   རྣ   * མནལ 

2 མ་ཕི། ༢༤ན༣ན།   ཆ   * ཚེ 
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བསབས་ཤིང༌། གང་ཡང་མི་ཤེས་པ། བང་དོར་གི་གནས་ལ་རྨོངས་པ། དམ་པ་བར་

མ་ཆད་པའི་མན་ངག་མེད་པས། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རང་བཟོ་འབའ་ཞིག་གིས་ཁེར་བ། 

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བའི་ལོག་པའི་གཅོང་རོང་དུ་

ཤོར་བ། ལྷག་པའི་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པས་ལམ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་འདུད་

དང་བར་ཆོད་ཀིས་ཁེར་བ་ཐོབ་བ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕངས་

དོར་ནས། འགོ་བ་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བ། ཚེ་འདིའི་རེད་བཀུར་དང༌། འདོད་

ཡོན་དང་སྲེད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ། ངོ་ཚ་དང་ཁེལ་མེད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བས། མི་

ཚེ་ཧིལ་པོ་གཏི་ཐུག་ཅང་མེད་ཅི་མེད་བསྒོམ་པ་ལ་སྒྲུབ་ཚུགས་སམ་དགེ་སྦོར་དུ་

བས་པའི་བཤེས་གཉེན་དུད་འགོ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་མདུན་དུ། ཁ་བསག་དང་གཞོག་

སོང༌། རེད་པ་དང་བཀུར་སྟི། སྙན་པའི་གགས་པ། ངག་འཁལ་དང་ཀུ་ཅོ། དམག་དང་

ཆོམ་རྐུན་གི་གཏམ། བདག་བསྟོད་གཞན་སོད་ཀི་ཚིག་སྟེ་ཉན་ཅིང་ཉམས་ལེན་དང་

ཀུན་སྤྱོད་ཁི་ཕག་ལྟར་རུལ་བ། ཨེ་མ་འདི་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་སོ་ན་གནས་ཤིང༌། བང་

དོར་གི་གནས་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་སེམས་རྣལ་དུ་ཕོབ་ལ་ལྟོས་དང༌། གཏམ་དང་

པོ་སྨྲས་ན་ནི་ཟོག་པོའི་མཚང་ལ་འཕོག །མ་སྨྲས་ན་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་ལ་སྙིང་

བརྩེ་བས་མ་བཟོད་ཅིང༌། ད་དུང་འདི་ནི་རེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་དགག་པའི་ཕིར་

སྨྲས་པ་ཡིན། ལར་འཆི་བ་ནི་མ་དན། ཚེ་འདིའི་རེད་བཀུར་གིས་གཡེངས། འདོད་

ཡོན་གི་འགོང་པོས་ནི་ཁེར། ལོག་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་རྣམས་

ལ་གཟིགས་དང༌། ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་སྐོ་ཞིང་སྤྱན་ཆབ་མང་པོ་ཤོར་བས། དེའི་

ཚེ་མཆོད་པ་བཟང་བ་བཤམས་ནས། རེ་བ་མ་ལ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་གདབ་ཅིང་
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བཤུམས་པས། རེ་བ་མ་གླང་པོ་ཆེ་དཀར་པོ་ཅང་ཤེས་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་

པ། ལོ་དྲུག་ཅུ་ལོན་ཅིང་མཆེ་བ་དྲུག་ཡོད་པ། སྤུ་མདོག་གངས་རི་ལྟར་དཀར་པ། 

ལུས་གསེར་གི་ད་བས་གཡོགས་ཤིང༌། གསེར་གི་དིལ་བུ་གཡེར་ཁ་བསམ་གིས་

མི་ཁབ་པས་སྤས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་ལ་ཆིབས་ཤིང༌། རེ་

བ་མ་རང་གི་ཚུལ་དུ་བོན་ནས། ངའི་བུ་སེམས་མི་བདེ་མི་དགོས། བ་མ་དན་པར་

བ་བས། སྔར་བསགས་ཀི་སིག་པ་སྟོབས་ཅན་འདག་ལ། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་གསོག་ནུས་པ་ཡིན་ཅིང༌། ངེད་རང་དཔོན་སོབ་ཀི་མདུན་མ་

རྩ་བ་ནས་ལེགས་པ་ཡིན། རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་མིད་ལས་ཀང་བ་མ་དན་ནས་

བ་མ་དན་དྲུག་གི་མགུར་སོགས་མཛད་པ་ཡིན། ངའི་བསྟན་པ་འདི་རྒྱས་པར་གིས་

ཅེས་གསུང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག །ལྟ་བའི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་འགའ་ཞིག་དང༌། བསྐེད་རོགས་

ཀི་གནད་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བས། བདག་གི་བ་མ་དེ་བཞུགས་ན་ཞུ་

བ་ཡིན་པ་ལ། རེ་བ་ན་མ་བཞུགས། ཐག་ཆོད་པའི་ཞུ་ས་གཞན་ནི་མེད། བདག་གི་

བ་མ་དེ་བཞུགས་ན་དགའ་བ་ལ། ངའི་བ་མ་དེ་གང་ན་བཞུགས་ན་སྙམ་དུ་དགོངས་

ནས་ཐུགས་སྐོ་ཞིང་ཕོགས་གཞན་དུ་ཆོམ་ཆོམ་བྱུང་བས། མཎལ་དང་བཅས་པའི་

མཆོད་པ་བཟང་བ་ཞིག་ཕུལ་ནས། ཕ་རིན་པོ་ཆེ་རེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་ཆོ་ངེ་ཆེན་

པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སྤྱན་ཆབ་བཏོན་པས། རེ་བ་མ་ནོར་བུ་མུ་ཏིག་ཆུ་སྐེས་

ལ་སོགས་པས་སྤས་པའི་གསེར་གི་ཁི་ལྷའི་བུ་མང་པོས་བཏེག་པ་གཅིག་གི་སྟེང་

དུ་བོན་ནས། དཀའ་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་བཅད། བཀའ་རེས་གནང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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ཡང་མང་པོ་གནང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་མང་པོ་གསུངས་སོ། ། ༈ ཡང་ལན་ཅིག །ལམ་

རིམ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་རེ་བ་མའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་གཟིགས། ཡིག་

ཆ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་མང་དུ་གཟིགས་པས། སེ་སོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་

སོགས། མདོར་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི། གང་

ངེས། གོ་རིམས། རྩོམ་པ་པོ་རང་རང་གི་བཞེད་པ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཤིང་རའི་སྲོལ་

འབེད་རྣམས་ཀི་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་དཔོད་ཚུལ། 

གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་བ་རྣམས་ཀིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་བདེ་སྟོང་

གི་རིན་པོ་ཆེ། སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་སོགས་ཟབ་ལམ་གི་རྣམ་གཞག །དེ་དག་གི་

དོན་ཚ་གང་ལྟར་འགལ་བ་མིན་པར། མ་གི་འདུལ་བའི་རུང་ཆུ་འདེབས་པ་ཡན་ཆད་

ནས། སྔགས་བ་མེད་ཀི་ཤིན་ཏུ་སྤོས་མེད་མན་ཆད་དུ། མན་ངག་ཆང་ཆུང་ཁ་འཐོར་

བར་མ་སོང་བར། གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐེན་ནམ་ཐབས་སུ་དིལ་ནས་

སྟོན་ཅིང༌། དེའང་བསྟན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཆད་ཤེས་པ་གཅིག་དང༌། ཉན་ཤེས་

པ་གཅིག་གིས་དཔད་ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་ན། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གང་གིའང་

རྒྱུད་ལ་སྐོར་ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཆོག་ཀང༌། རང་རང་གི་བོ་དང་འཚམས་

པར་སེམས་འདུལ་ལུགས། མདོར་ན། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་མགོ་བཟུང་

སྟེ། ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་བས་”ཐེག1་པ་ཆེན་པོར་འཇུག་པ། འཇུག་སོམ་

ཆོ་གས་བཟུང་ནས་རང་སིན་བེད་ཕར་ཕིན་དྲུག །གཞན་སིན་བེད་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་

བསབ་ཚུལ་སོགས་དེ་ལྟ་བུས་སོད་རུང་དུ་བས་ནས། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་རོ་

རེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཟབ་ལམ་རོ་རེའི་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་

1 མ་ཕི། ༢༥བ༡ན།   ཐོག   * ཐེག 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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ལམ་གི་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ། ངའི་བ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

ཀི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་

དང༌། བོད་ཀིའང་བཀའ་གདམས་པ་དང༌། ཕག་རྒྱ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་བྱུང་འདུག་

པས། རེའི་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དན་གགས་ནས་དད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་འཁྲུངས། 

སྤྱན་ཆབ་ཀང་ན་བཟའ་བངས་པ་ཙམ་བཏོན་ནས། བདག་གི་ཕ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་དིན་

འཁོར་བ་མེད་དོ། །འཛམ་བུ་གླིང་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དིན་གསོབ་དུ་

མེད་དོ། །རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་པས། རེ་བ་མ་སེང་གེ་

དཀར་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་སྤས་པ་

གཅིག་ཆིབས་པ། སྐུ་མདོག་དམར་སེར་རལ་གི་གླེགས་བམ་འཛིན་པ་གཞོན་ནུའི་

ཚུལ་ཅན། རལ་བའི་ཐོར་ཚུགས་སུ་སྤས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་

སྤས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་བོན་ནས། ངའི་བུ་ངུ་མི་དགོས། ངས་

ཆོས་གཅིག་བཤད་ཀིས་གསུངས། སྤྱིར་སྙིགས་དུས་ཀི་སེམས་ཅན་གི་རིགས་

ལ་ས་ཚོགས་འོང༌། ཁད་པར་དུ་ད་ལྟའི་དུས་ལ་མི་རག་འཆི་བ་མ་དན་ཅིང༌། ངན་

སོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྡུལ་མ་དན་པས། རེད་བཀུར་སྙན་གགས་ལྟོ་གོས་ཀི་བ་བ་

ཕལ་བ་ལ་ཞེན་ཅིང༌། ཚེ་འདིའི་བ་བ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ནས་འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་

མདུན་མ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་ཞོག །སྐེ་བ་ཕི་མའང་ཇི་ལྟར་འགྱུར་རམ་སྙམ་པའང་སེམས་

མཁན་དཀོན་པར་གདའ། བེད་འདོད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང༌། ད་ལོ་ལ་ཆོས་རྒྱགས་འད་

བསགས། དག་འདུལ་ཅིང་གཉེན་སྐོང་བའི་མཇུག་སྡུད་འཁྲུན་ཆོད་ཚར་བ་དང་བེད་

སྙམ་པ་དང༌། ཟླ་བ་འདི་ལ་མི་བེད། རིང་མ་བེད་སྙམ་པ་དང༌། དེ་རིང་མི་བེད་སང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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བེད་སྙམ་པ་དང༌། སྔ་དོ་མི་བེད་ཕི་དོ་བེད་སྙམ་པའི་ཕི་བཤོལ་རྒྱང་སྲིང་ཞིང༌། བེད་

པར་བཤམས་པའི་ཚེ་ཡང༌། བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་རེད་པར་དཀའ། 

དེས་བསྟན་པའི་ལེགས་བཤད་ཤེས་ཅིང་གོ་བར་དཀའ། ཤེས་ནས་ཀང་ཚེ་འདིའི་

མདུན་མ་བཙན་ཐམས་སུ་བཅད་ནས། དབེན་པ་བསྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་

པ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ལས་ཀང་དཀོན་པར་འདུག་གོ །ཁོ་བོས་བ་མ་དང་ཡི་དམ་

ལ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ། ཚོགས་གསོག་སྒིབ་སྦོང་བས། གཞུང་ལུགས་ཆེན་

མོ་རྣམས་ལ་བརྒལ་ཤིང་ལེགས་པར་མཐའ་བཅད་པའི་ལེགས་བཤད་འདི་རྣམས་

ལ་བལྟས་སྟེ། ཡིད་ཆེས་པར་བས་ལ། དབེན་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་ན་

སངས་རྒྱས་ལག་མཐིལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བེད་མཁན་དཀོན། དེ་བས་ན་སོད་རུང་

གི་གདུལ་བ་འགའ་རེ་སྲིད་པས། དེ་དག་ལ་ཕན་པ་གིས། ཁད་པར་ངའི་སྔགས་ཀི་

ལེགས་བཤད་འདི་ཤིན་ཏུ་ནས་རྒྱས་པ་ཅིག་གིས། ཅེས་གསུང་ངོ༌། །སྐེ་བ་ཕི་མ་

འདི་ལ་མྱུར་དུ་འཕད་དོ་གསུང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག་བ་མ་འདིས། རེ་བ་མ་དན་གགས་ནས། ངའི་བ་མ་དེ་གང་ན་

བཞུགས་ཡོད་ན། ནམ་ཞིག་མཇལ་ན་སྙམ་དུ་སྤྱན་ཆབ་མང་དུ་བཏོན་ཅིང་ཐུགས་

མནན་བས་མི་ནོན་པ་ཙམ་དུ་སྐུ་ལུས་འདར། བ་སྤུ་གཡེངས་བེད་ཅིང༌། རེ་བ་མ་

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ། ཁེད་ཀིས་ང་ལ་རང་གཟིགས་དང༌། སེམས་ཅད་དམུ་རྒོད་ཀི་

སྤྱོད་པ་འདི་རྣམས་ལ་གཟིགས་དང༌། ཁེད་ཀི་བསྟན་པ་འདི་ཡང་བར་སང་གི་གློག་

གམ། དི་ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟར་མྱུར་དུ་རང་སྡུད་པ་འད་ན། ང་ཡང་བ་མ་ཁེད་ཀི་ཞབས་

དྲུང་དུ་ནམ་ཞིག་འོང་ན་ཞེས་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་པས། རེ་བ་མ་སྟག་ཆེན་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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འཇིགས་སུ་རུང་བ་གཅིག་ལ་ཆིབས་ནས། རྣལ་འབོར་པའི་ཆ་ལུགས་མཛད༌། སྐུ་

མདོག་དམར་པོ་སྤྱན་དང་ཤངས་ཆེ་བ། ཕག་གཡས་རལ་གི་འབར་བ་ནམ་མཁའ་

ལ་འཕར་བ། གཡོན་པ་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཀ་པཱ་ལ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བ། རལ་

བ་དམར་པོའི་ཐོར་ཅོག་ལ་དར་དམར་པོས་བཅིངས་པ། རུས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་

པ། ཤིན་ཏུ་འཛུམ་ཞིང་བཀྲག་ཆེ་བ་ལ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུས་སྐོར་བ་ཉིད་དགེས་

བཞིན་དུ་བོན་ཏེ། བུ་ཤེས་པ་འཕོ་མི་དགོས། ང་ལའང་ཁོད་མིན་པ་བསམ་རྒྱུ་མེད། 

ཁོད་ཀིས་ཀང་ང་མིན་པ་སུ་བསམ། ཁོད་བཞག་ནས་ང་གར་མི་འགོ། ང་དན་ན་

སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་རིམ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་རྣམས་ངའི་

ཁ་ཆེམས་དང༌། ངའི་ཚབ་ཡིན་པས་འདི་རྣམས་ལ་ལྟོས། སྤྱིར་སེམས་ཅན་བསོད་

རྣམས་ཆུང་དུ་སོང༌། ཉོན་མོངས་པ་རགས། བསྟན་པའི་འཇུག་སྡུད་པའི་མགོ་ཡང་

བརྩམས་འདུག །ཁོད་རང་མཁའ་སྤྱོད་དུ་འོང་བའི་འདུན་པ་ཐོང་གསུང་ངོ༌། ། 

༈ ཡང་ལན་ཅིག །ང་རང་འགོ་བའི་མདུན་མ་རང་བས་ན་ལེགས་པ་འད། ངའི་

བ་མ་དེ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་ཅིང༌། གསོལ་བ་བཏབ་ན། དེའི་དུས་སུ་འབོན་དུ་རེ། དེ་

ཙ་ན་རེ་བ་མ་གང་ན་བཞུགས་ཀང་ཞུ་ལ། ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཡང་འགའ་ཞིག་ཡོད་སྙམ་དུ་

དགོངས་ནས། གསེར་གི་མཎལ་དང་བཅས་པའི་མཆོད་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་བོ་ཡུལ་

དུ་མི་ཤོང་བ་ཙམ་ཀི་མཐའ་ཡས་པ་མུ་མེད་པ་གཅིག་བཤམས། ཕ་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས། འགོ་བ་མགོན་མེད་ཀི་སྐབས་གཅིག་པུ། རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

འགན་གི་དོ་མེད་རོ་རེ་འཆང༌། ཞེས་གསོལ་བ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་ནས། ཤུགས་དག་

ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བཏབ་བས། རེ་བ་མ་སྤིན་དཀར་པོ་གསར་པ་ཕུང་ཕུང་པ་གཅིག་གི་
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དབུས་སུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྔར་གིས་ཆ་ལུགས་སུ་བོན་ནས། བུ་ད་ནི་མྱུར་དུ་འོང་

བའི་གབས་གིས། བདག་གིས་བསུ་མཁན་གཏོང་གསུང་བ་ལ། རེ་བ་མ་ད་ལྟ་གང་ན་

བཞུགས་པ་ལ། བདག་ཀང་དེར་འོང་བ་ལགས་ཞུས་པས། སྤྱིར་ངའི་སྤྲུལ་པ་མཁའ་

སྤྱོད། དགའ་ལྡན། འཛམ་བུའི་གླིང་སོགས་མང་པོ་ན་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་རི་

བོ་རྩེ་ལྔར་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་རེ་ལ་སྔ་དོ་དབུ་མ་དང་

ལམ་རིམས། ཕི་དོ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་བསྐེད་རོགས་འཆད་ཀིན་ཡོད། 

ཁེད་རང་ཡང་དེར་འོང་བའི་སོན་ལམ་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཐོབ། རིང་པོར་

མི་ཐོགས་པར་འཕད་པ་ཡིན་གསུང༌། འོ་ན་རེ་བ་མ་ལ་གུས་པའི་གདུལ་བ་གཞན་

གིས་ཀང་གསོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབ་ཅིང༌། སོན་ལམ་ཤུགས་ཅན་བཏབ་ན། ཞིང་དེར་

སྐེ་ཞིང་གསུང་གི་བདུད་རྩི་མོང་ངམ་ཞུས་པས། ཁོ་བོ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་

ཁད་མེད་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་ན། ཞིང་དེར་སྐེ་ཞིང་རེས་སུ་འཛིན་པ་ལས་འོས་མེད་

ཀང༌། གསོལ་བ་འདེབས་མཁན་མེད་པས་ལན་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །འོ་ན་རེ་བ་མ་དང་

རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀིས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ལ་ཇི་ལྟར་དགོས་པ་ལགས་

ཞུས་པས། ཁོ་བོ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དབེར་མེད་ཀིས་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

རྒྱུ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ། ངེས་འབྱུང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་

གསུམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཅིང༌། དེ་ལ་མོས་པ་གཅིག་དགོས་གསུང་ངོ༌། །གཞན་ཇི་

ལྟར་དགོས་ཞུས་པས། ཁོ་བོ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རེན་བཞེངས་ཤིང༌། དབེར་མེད་འབྲལ་མི་རུང་དུ་གསོལ་བ་དག་ཏུ་འདེབས་པ་

དང༌། བསྟོད་ཅིང་སོན་ལམ་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་མིན་པར་འདེབས་པ་དང༌། ལས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བསྒོམ་པ་དང༌། སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་སིག་ལྟུང་

ལ་བཤགས་བསམས་བེད་པ་སོགས་བས་ན་རེས་སུ་འཛིན་ཅིང༌། དེར་སྐེ་བར་ཐེ་

ཚོམ་མེད་གསུང་ངོ༌། །དེར་རེ་བ་མའི་སྐུ་མདུན་དུ། རེ་བཙུན་བ་མ་བོ་བཟང་གགས་

པའི་དཔལ། །མོས་གུས་སྙིང་ནས་ཡིད་ཀིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཁེད་རང་གང་

དུ་བཞུགས་པའི་ཞིང་ཁམས་དེར། །བདག་ཀང་མྱུར་དུ་འོང་བར་བིན་གིས་རློབས། 

ཞེས་སོན་ལམ་དེ་ལྟར་བཏབ་བོ། །དེ་ནས་བ་མ་འདི་གཞན་དོན་ལ་འབོན་པར་

ཐུགས་འདུན་བཏང་ནས་ཡོད་པ་ལ། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་མགོན་པོ་བོན་ནས། 

བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཁོད་མེད་ན། རེ་བ་མའི་བསྟན་པ་རྣམ་དག་འདི་སུས་འཛིན་

ཅེས་མི་འཟོད་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དོ། ། 

༈ ཡང་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་བཅས་བོན་ནས། བདག་ཅག་རྣམས་

ནི་རེ་བ་མའི་བཀའ་བསྲུང་དུ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀིས་དངོས་སུ་བཀའ་བསྒོས། རེ་བ་

མས་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཁོད་བསུ་བ་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུང་ངོ༌། ། 

༈ བཞན་ཡང་ངོ་མཚར་ཅན་མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། ༈ ཡང་མགོན་པོ་ཞལ་བཞི་པ་

བོན་ནས། མི་ཁོད་མེད་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པའི་རེ་བ་མའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་འདི་

སུས་འཛིན་ན། ཁ་གཏོང་མཁན་མང་སྟེ་ཞེས་ཞལ་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་སོ། །ང་

ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་སྐོང་ཡིན། ལྟ་བ་དབུ་མ་འཛིན་པ་ལ་དགའ། ཆོས་གསང་བ་

འདུས་པ་ལ་དགའ། རེ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཁད་པར་མེད། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མི་

བསྲུང་ཞིང༌། ལས་འབྲས་ལ་མི་འཛེམ་པའི་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་བ་མ་གོ་བའོ་ཞེས་གསུང་

ངོ༌། །དེ་ཡང་ཚེས་ཉི་ཤུའི་ནུབ་མོ་ལྷའི་བུ་མང་པོས། གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་དང་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ།
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སོགས་པ་ཁེར་ནས་བསུ་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ཡང་མཐོང་སང་འགའ་རེ་ལ། གླང་པོ་

ཆེ་ལ་ཆིབས་ནས་དགའ་ལྡན་དུ་”བཞུད1་པར་མངོན་ཞིང༌། འགའ་རེ་ལ་བང་ཤམ་བྷ་

ལར་བོན་པར་སང༌། ཁ་ཅིག་གིས་སེང་གེ་ལ་ཆིབས་ནས་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བཞུད་པར་

མཐོང་བ་སོགས་ཉམས་སང་མང་པོ་བྱུང་ངོ༌། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཐམས་

ཅད་དུ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ཁོད་ཀིས་རེས་བཟུང་ནས། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་

རྣམས་འདོམས་པ་དང༌། །འགོ་ཀུན་མ་ལུས་ཁོད་ཀིས་རེས་བཟུང་ཤོག །

ཅེས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་བདག་གི་ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་

ཟད་བསེབས་པ་འདི། རེ་བཅུན་བོ་བཟང་གགས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། བ་མ་འདིའི་

ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ནོད་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སོང་ཆོས་ལྡན་རབ་འབོན་གིས་

སང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་རོགས་ཤིང༌། སྲིད་གསུམ་དི་ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟར་གཟིགས་

ནས། ཚེ་འདི་བོས་བཏང་གི་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་མཛད་པ། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པའི་

སྒྲུབ་གནས་གངས་བུ་ལེའི་མགུལ་རྒྱན་དུ་སྦར་བ་འདིས་ཀང༌། རྒྱལ་བའི་བསྟན་

པ་སྤྱི་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང༌། རེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་འོ། །བསམ་

དོན་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

1 མ་ཕི། ༢༧བ༤ན།   གཞུད   * བཞུད 
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༄༅། །མན་ངག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཞུགས་སོ་བི་ཛཧ་ར། །

༄༅༅། །བ་མ་དང་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་

ལ་འདིར་མགོན་པོའི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་ལ་རག་ལས། 

ཐུགས་དམ་གཏོར་མས་བསྐོང༌། འཕིན་ལས་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་ལས་འཆོལ་དགོས་

པ་ཡིན་པས། ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མའི་གནད་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་རང་གི་

སྒྲུབ་ཁང་ངམ། །མགོན་ཁང་ལ་སོགས་པར་དུས་རག་ཏུ་འཇོག་པའི་གཏོར་མ་ལ་

རག་གཏོར་ཞེས་ཟེར། ལོའམ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་བཞག་ནས། ལོ་ཟད་ཟླ་

ཟད་ཀི་ཉི་ཤུ་དགུ་ལྟ་བུའམ། རང་གནས་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་དུས་དེ་

དག་ཏུ་ཕུལ་ཏེ་གཏོར་མ་བསྡུད་པ་ནི། རེན་གཏོར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ད་ལྟར་འཛིན་གཏོར་

ཞེས་གགས་པ་དང་དོན་གཅིག་གོ །ནུབ་རེ་བཞིན་གསར་དུ་བཅས་ཤིང་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་འབུལ་བ་ནི་རྒྱུན་གཏོར་ཞེས་བ་བ་དང༌། འཕལ་གཏོར་ཞེས་བ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་དམ་བཅུ་བཞིའམ། བཅོ་ལྔའམ། མར་ངོའི་ཉི་ཤུ་

དགུ་ལྟ་བུ་ལ། གཏོར་མ་གསར་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བར་བཤམས་ཏེ་རྒྱས་པར་ཕུལ་

ནས་དུས་དེའི་ནུབ་ཉིད་ལ་གཏོང་བ་ནི་དུས་གཏོར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང༌། རྣམ་

སྲས་ལྟ་བུ་ལ་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་དང༌། བཅོ་ལྔ་ངེས་བཟུང་དུ་གལ་ཆེ། ཞལ་བཞི་

པ་ལྟ་བུ་ལ། ཡར་ངོའི་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི། མར་ངོའི་ཉི་ཤུ་དགུ་གསུམ་པོ་གལ་ཆེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 633 

མཉམ་ཡིན་ཀང་མགོན་པོ་འདི་དང༌། །གུར་མགོན་ལ་སོགས་པ་ལ་མར་ངོའི་ཉི་ཤུ་

དགུ་ལྷག་པར་གལ་ཆེ་ལ། མགོན་པོ་འདི་ལ་བརེན་ནས་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་

འདོད་ན། ཡར་ངོའི་བརྒྱད་དང༌། བཅོ་ལྔ་ལ་ཡང་དུས་གཏོར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ནད་

དང་དག་བགེགས་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བྱུང་བའི་དུས་ཀི་ཚེ། གཏོར་མ་གསར་

དུ་བཤམས་ཏེ་ཕུལ་ནས། དུས་དེའི་ཚེ་ཉིད་གཏོང་བ་ལ། བོ་བུར་ལས་བཅོལ་གི་

གཏོར་མ་ཞེས་ཟེར། གཏོར་མ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བར་བཤམས་ཏེ། ཞག་རེ་ལ་ཐུན་དྲུག་

དྲུག་ཏུ་གསོས་ཤིང༌། དྲུག་དྲུག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་ནས། ལས་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་

མ་བརན་པོ་མ་བྱུང་གི་བར་ཐེབས་ཅིག་ཀང་མི་འབུལ་ཞིང། མི་བསྔོ་བར་བཞག་

ནས། ཞག་རེ་ལ་འཕལ་གཏོར་ཐུན་དྲུག་ཏུ་འབུལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚེ། ལས་འདི་དང་

འདི་སྒྲུབས་ཤིག །ལས་དེ་དང་དེ་བསྒྲུབ་ན། གཏོར་མ་ཆེན་པོ་འདི་འབུལ་བ་ཡིན་

ནོ། ཞེས་བས་ནས་གཏོར་མ་གཏའ་འམ། གཏོད་པར་འཛིན་པ་ནི། གཏའ་གཏོར་

ཞེས་ཟེར། ལས་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརན་པོ་བྱུང་ན། གཏོར་མ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་

གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་འབུལ་བ་ཡིན་ནོ། །

མགོན་པོ་ལྕམ་དལ་གཉིས་ཀ་ལ་གཏོར་མ་རེ་རེ། ཐུན་གི་མཐར་གསར་དུ་

བཤམས་ཤིང་ཕུལ་ནས། ཡབ་ཀི་དེ་ཉིད་ནུབ་མོ་གཏོང༌། ཡུམ་གི་དེ་སྔ་དོ་གཏོང་

བ་ལ་ཐུན་གཏོར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་གུར་མགོན་དང་ཞལ་བཞི་པའི་ལུགས་ཡིན་གི། 

མགོན་པོ་འདི་ལ་དེ་མི་དགོས་སོ། །གཏོར་མ་ཆེན་པོ་ལྷར་བསྐེད་པ་ལ་གཏོར་ཆུང་

ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསྟབས་པ་ལ་སོགས་པའི། སྒྲུབ་པ་ཞག་གངས་ཅི་རིགས་པར་བས། དེ་

ནས་བར་ཆད་སེལ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བ་ཞག་གསུམ་མམ། བདུན་ནམ། དགུའམ། 
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བཅུ་གསུམ་མམ། བཅོ་ལྔའམ། ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བེད་པ་གཏོར་སྒྲུབ་དང༌། 

གཏོར་མ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ། གཏོར་ཆུང་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསྟབས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་

པ་ཞག་གངས་ཅི་རིགས་པར་བས་ཏེ། མཐར་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་དག་བགེགས་

ཀི་ཕོགས་སུ་ཁེར་ནས་བརེབ་གཏོར་དུ་བེད་པ་ནི་གཏོར་ཆེན་ཞེས་བའོ། །འདི་དག་

གི་རྣམ་དབེ་ཞིབ་ཏུ་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན་གཏོར་མ་བེད་པ་ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་

ཟད་ལ། ཁད་པར་མགོན་པོ་འདིའི་ལུགས་ལ་གཏོར་སྒྲུབ་དང༌། གཏོར་ཆེན་གི་ཁད་

པར་དང༌། རྣམ་དབེ་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ། དེ་”མ1་ཤེས་ན་གཏོར་སྒྲུབ་བེད་པ་

སྐད་ཟེར་ནས། གཏོར་ཆོག་དཀྱུས་མས་གཏོར་མ་ཞག་རེ་ལ་ལན་ཁ་ཡར་རེ་བསྔོ་བ་

དང༌། བསྟོད་པ་གང་ཤེས་རེ་བེད་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ཅི་ཡང་བ་རྒྱུ་མེད་པར། མཐར་

དངོས་གྲུབ་ཏུ་ལེན་རྒྱུའི་གཏོར་མ་དེ་ཉིད་ཕིར་”ཁེར2་ནས་འརེབས་པ་ལ་སོགས་པ་

ནོར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་བོ་ལྟོས་འཆའ་དགོས་པ་འབྱུང་སྟེ། དེ་འད་བ་ལ་དངོས་གྲུབ་

འབྱུང་བ་དང་དག་བགེགས་ཐུལ་བ་གང་ཡང་རི་བོང་གི་རྭ་དང་མཚུངས་པ་ཙམ་སྙིང་

པོར་ཟད་པ་ཡིན་ནོ། །

རག་གཏོར་དང༌། གཏའ་གཏོར་ཡང་ཡི་གེའི་བར་ནོར་བ་ལ་བརེན་ནས་གཅིག་

ཏུ་”འཁྲུལ3་པ་དུ་མ་འབྱུང་བར་སང་ཞིང༌། དིང་སང་ཕལ་ཆེར་ལ་གཏོར་མའི་རྣམ་

དབེའི་མིང་ཡང་མི་སང་ངོ༌། །དེ་ལ་རག་གཏོར་ནི། མར་གསར་རེང་གང་ཡང་རུང་བ་

ཅིག་རྩེག་ཆོད་པར་བསྐོལ་བ་ཚགས་ལ་བཙགས་ཤིང༌། བརྩིགས་དང་ལྷད་མེད་པར་

བཏོན་པས། ཤས་ཆེར་ཁུ་བ་བས་པ་ལ། ཆང་གར་མ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བཏབ་པའང་
1 མ་ཕི། ༢བ༥ན།   ལ   * མ 

2 མ་ཕི། ༢བ༦ན།   ཁར   * ཁེར 

3 མ་ཕི། ༢བ༧ན།   འཕྲུལ   * འཁྲུལ 
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མར་”གི1་བཞི་ཆ་ཙམ་དང༌། གི་ཁག་ལ་སོགས་པའི་ཁག་སའང་ཅུང་ཟད་བསྲེས་པ་

ལ་སན་ལྔ། འབྲུ་ལྔ། རིན་པོ་ཆེ་ལྔ་རྣམས་ཀང་ཕེ་མས་བས་ཏེ་བཏབ་ནས། དེ་དག་

གི་རྒྱུ་ནས་སྦུར་སོགས་དང་རོ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ནས་ནག་པོ་རེན་བཏགས་

བས་པའི་རྩམ་པ་དང༌། འཚགས་པ་འདེས་ངེས་པར་བསོལ་ཏེ། ”ཟན2་ཧ་ཅང་སྐ་

བ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཏོར་མ་དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་སྙིང་པོ་མ་མཐའ་རྩེ་ཁྲུ་གང་

ཡན་ཆད་ཡོད་པ་ལ་མཐེབ་དཀྱུས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གངས་ཚང་བ་བཅད་ཁམ་ཕིར་

བསྟན་པས་ཕི་མཐའ་བསྐོར་ནས་རིན་པོ་ཆེའམ། ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལས་བས་པས་

སོད་ཁེངས་ཤིང་སོད་ཀི་ཁ་ལས་ཕིར་མ་ཐལ་བ། མཐེབ་ཀྱུ་རྣམས་ཀི་སྦར་མཚམས་

ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བའོ། །

མར་ཞུ་བས་ཁུ་བ་བས་པས་གཏོར་མ་ལོ་ཇི་ཙམ་སོང་ཡང་གཏོར་མ་རུལ་མི་

འགོ་ཞིང་སེམས་ཅན་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་གཏོར་མའི་རས་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡང་ཆང་ནི་གཏོང་མའི་རྒྱུ་ཁད་པར་བ། བདུད་རྩི་ལྔས་མགོན་པོ་ཚིམས་ཤིང་

དངོས་གྲུབ་མྱུར། གི་ཁག་སོགས་ཀིས་རྣོ་ཞིང་དག་པོའི་ལས་མྱུར། སན་ལྔས་གནས་

དེར་ནད་ཉུང༌། འབྲུ་ལྔ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ལྔས་ཟས་དང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ། གཏོར་མས་

སོད་མ་ཁེངས་ན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་དཀའ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་གནོད། སོད་ལས་

ཕིར་ཐལ་ན་འཁོར་དང་ར་ཕྱུགས་སོགས་ལ་གཟན་པར་འགྱུར་བས་ལེགས་པར་བོ་

ཞིབ་པ་དང༌། གཏོར་མ་གང་ལ་ཡང་ཁ་རླངས་དང་ལུས་ཀི་གིབ་མ་དང་མཆིལ་མ་

འཐོར་སོགས་ཡེ་མ་ཤོར་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་དེ་སྟག་གི་པགས་པ་སེར་

1 མ་ཕི། ༣ན༡ན།   གི   * གི 

2 མ་ཕི། ༣ན༢ན།   བཟན   * ཟན 
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བཞི་དང༌། རྔ་མ་སོགས་ཚང་ཞིང་མ་ཉམས་པའམ། ཡོད་ན་སྐེས་པ་གིར་བསད་པའི་

གཡང་གཞི་ལ་སོགས་པ་ཁི་སྟེགས་མཐོན་པོ་ལ་བཀབ་པའི་སྟེང་དུ་འབྲུ་ས་དུ་མ་ལ། 

ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་དང༌། དབང་པོ་ལག་པ་བཟང་དྲུག་ལ་སོགས་པ་དང༌། རིན་

པོ་ཆེ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བསྲེས་པའི་ཕུང་པོ་སྤུངས་པའི་སྟེང་དུ་བཞག །ཤ་ཆེན་ལ་

སོགས་པས་ཀང་བརྒྱན། གཏོར་མ་དེ་ལ་ནང་རེན་གི་མན་ངག་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་

མདའ་དར་ལ་གསང་བའི་རེན་གི་མན་ངག་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་གི་སྙིང་དར་ནག་གིས་

དིལ་བ་དང༌། མེ་ལོང་དང་མགོན་པོའི་སྐུ་ཙཀ་ལི་རྣམས་བཏགས་ལ་བཙུགས། དེའི་

སྟེང་ནས་དར་ནག་གི་གུར་ཆེན་པོ་ཕུག་གཏོར་མ་དེའི་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་མགོན་པོའི་

བྲིས་སྐུའམ། ལྡེར་སྐུ་སོགས་མན་ངག་ལྟར་བཞེངས་ཤིང་རབ་གནས་ལེགས་པར་

བས་པ། གཏོར་མ་ལས་སྐུ་སྐེད་པ་ཡན་ཆད་ཙམ་གིས་མཐོ་བ། གཏོར་མ་ལ་སྤྱན་

ཧིག་གིས་གཟིགས་པ་ལྟར་བཞུགས་སུ་གསོལ། གཞན་ཡང་བ་རེ་དང། དར་ནག་གི་

འཕན་དང༌། ཁག་གི་ཨཾ། དབང་པོའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་རས་དུ་མ་རྣམ་

པར་བཀོད་དོ། །རག་གཏོར་དེའི་མདུན་རོལ་དུ་རྒྱུན་གཏོར་རམ། རེན་གཏོར་ལེགས་

པར་བཤམས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་པོ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་སྔོན་དུ་འགོ་བས་བིན་གིས་བརླབས་

པའི་ནང་མཆོད་ཀིས་གཏོར་མ་དང༌། མཆོད་རས་དང༌། དམ་རས་རྣམས་ལ་གཏོར་

ནས། ཐོག་མར་མཆོད་རས་དམ་རས་རྣམས་བསྐེད་ཅིང་བིན་གིས་བརླབས། དེ་

ནས་མདུན་གི་རག་གཏོར་དང༌། རྒྱུན་གཏོར་གཉིས་ཀ་བསངས་སྦངས། བསྐེད་

ཅིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་རྒྱས་པར་བ་སྟེ། རག་གཏོར་ལ་གཟུངས་ཐག་བཏགས་

པ་ནས། ལག་པ་གཡོན་པས་བཟུང་ལ། ཕོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
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ཅད་ཀི་ཐུགས་ཁ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུ་བཀུག་པ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གཏོར་མ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་སྟེ། ངག་བཅས་ནས། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་

ཧ་ཧོཿཧྲིཿ ཅེས་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པར་བའོ། །འདི་མན་ཆད་དུ་ནམ་ཡང་

རག་གཏོར་ཅུང་ཟད་ཀང་བསྒྲུལ་མི་ཉན། གསོ་བའི་དུས་ཡིན་པ་མི་རེག །དམ་ཚིག་

དང་མི་ལྡན་པ་དང༌། རེས་གནང་མ་ཐོབ་པ་དང༌། ཆོས་སྐོང་མི་གཅིག་པ་སོགས་ལ་

གཏན་ནས་མི་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་མདུན་གི་མགོན་པོའི་སྐུ་དང༌། རག་གཏོར་གཉིས་

ཀ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་རྒྱས་པར་བས། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས་

མགོན་པོའི་སྐུ་དང༌། རག་གཏོར་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བསྟིམ། ”མཆོད1་

པ། གསོལ་འདེབས། ཡིག་བརྒྱ། བཤགས་པ། བཟླས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བ། 

དེ་ནས་རྒྱུན་གཏོར་རམ་འཛིན་གཏོར་བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ། མདུན་གི་སྐུ་དང༌། 

རག་གཏོར་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འབུལ། གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦར་

བའི་གཏོར་རོངས་བ། སོས་སྦོར་ནར་མར་བསྲེག །བསྟོད་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་བ། 

སོན་ལམ་བཏབ། ནོངས་པ་བཟོད་གསོལ་བ། ཡེ་ཤེས་པ་སྐུ་དང༌། རག་གཏོར་ལ་

བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཞིང༌། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བརོད་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། ཁྱུང་པོས་

མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་རྒྱ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ལོ་དང་མི་རབས་དུ་མའི་བར་དུ་ཡིན་ཀང་གཏོར་མ་དེ་ནུབ་རེ་བཞིན་

སྔར་གི་རས་དང་འད་བས་མཐེབ་ཀྱུ་རེ་རེས་གསོ་བར་བ་ཞིང༌། ནུབ་རེ་བཞིན་དེ་

ལ་གཏོར་མའི་བསྐེད་ཆོག་མི་བེད་པར། དེ་དང་མདུན་གི་མགོན་པོའི་སྐུ་གཉིས་ཀ་

མགོན་པོར་བསྐེད། ཡེ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་ལ་རྒྱུན་གཏོར་སོགས་འབུལ་བ་

1 མ་ཕི། ༤ན༢ན།   མཆེད   * མཆོད 
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ན་བརན་བཞུགས་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་བར་ནུབ་རེ་བཞིན་”ཅིས1་ཀང་མ་ཆག་པར་

སྔར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་མདུན་གི་

མགོན་པོའི་སྐུ་དང༌། རག་གཏོར་གཉིས་ཀ་མགོན་པོར་དངོས་སུ་མོས་ནས། རང་ཡི་

དམ་གི་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བ་སྟེ། སྔགས་འཕེང་གི་གུག་གི་ཕེང་བའམ་མེའི་ཆུན་པོ་

ལྟ་བུར། དེ་གཉིས་ཀ་དང་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ། ལྟེ་བ་ནས་ལྟེ་བར་འཁོར་བར་

བསམ་ལ་བཟླས་པ་བ་སྟེ། ཚུལ་འདི་ནི་དུས་རག་ཏུ་འཇོག་པའི་གཏོར་མ་ལྷར་བསྒྲུབ་

པ་ཞེས་བ་བའི་མན་ངག་ཆེས་ཟབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་བསྟན་པ་འཇིག་པ་ལ་ཐུག་པའམ། དགོན་གནས་དེ་ཉིད་དག་བགེགས་

ཀི་གནོད་པས་འཇིག་པ་ལ་ཐུག་པའམ། དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་དག་ཆེན་པོ་བེད་པ་

བྱུང་ན། རག་གཏོར་དེ་ཉིད་ཀང་ཟོར་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཚད་

དུ་ཕིན་པའི་མཚན་མ་ཐོབ་ཅིང༌། ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་བརན་པོའི་གདེང་དང་ལྡན་པ། 

དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པའི་སྔགས་པས། རག་གཏོར་དེ་ཉིད་ཀང་ལེགས་

པར་གསོས་ཏེ། མགོན་པོར་བསྐེད་པ་སོགས་གོང་ལྟར་བས་ནས་མདུན་དུ་གཏོར་

ཆུང་བཤམས་པ་རྣམས་བསྒལ་བའི་ལས་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པ། 

གཏོར་ཆེན་གི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བས་ནས། བསྟོད་བསྐུལ་རྣམས་ཚར་བ་

དང་རག་གཏོར་གི་མགོན་པོ་མདུན་གི་མགོན་པོའི་སྐུ་མགོན་པོར་བསྐེད་པ་དེའི་

ཐུགས་ཁར་གཤེགས་སུ་”གསོལ2་ནས། དེ་མན་ཆད་གཏོར་ཆེན་གི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བས་ནས། དག་ཕོགས་སུ་ཁེར་ཏེ་ཟོར་དུ་འཕེན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕི་དེ་ཉིན་

1 མ་ཕི། ༤ན༥ན།   ཅི   * ཅིས 

2 མ་ཕི། ༤བ༣ན།   གསེལ   * གསོལ 
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ནུབ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པ་ལ། སྔར་གི་རག་གཏོར་དེའི་ཤུལ་དུ། རག་གཏོར་

གསར་པ་སྔར་ལས་མི་ངན་ཞིང་མི་ཆུང་བ་བཤམས་ནས། ཆོ་ག་གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་བེད་པའི་སྐབས་སུ། བསྐང་བཤགས་ཀང་རྒྱས་པར་བ་ཞིང་གྲུབ་ན་མགོན་

པོའི་སྐུ་དང་རག་གཏོར་ལ་གཟུངས་ཐག་བཏགས་པ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཟུང་ཏེ། 

ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་”ཐེར1་ལ་སོགས་པའི་བཟླས་པ་བའོ། །འདི་ལ་ཡི་དམ་གི་ནུས་པ་

ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང༌། མགོན་པོ་ལེགས་པར་བཅུན་པ་ཡིན་ན་གཏོར་མའི་མགོན་པོ་

གཤེགས་སུ་མི་གསོལ་བར་གཏོར་མ་ལྷར་བསྒྲུབས་ཤིང་ལྷར་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ཟོར་

དུ་འཕངས་ན་ཐོག་ལྟར། གང་ལ་འཕངས་པ་རྡུལ་དུ་རློག་པར་འགྱུར་རོ། །

འོན་ཀང་འདི་སུ་རུང་རུང་གིས་བས་ན་མགོན་པོ་རང་ལ་ལྡོག་”ཉེན2་ཤིན་ཏུ་

ཆེའོ། ཞེས་གསུང་ངོ༌། །འཛིན་གཏོར་རམ་རེན་གཏོར་ནི། ནས་ནག་རེན་བཏགས་

ཀི་གཏོར་མ་འཆའ་བ་དང༌། བིན་གིས་བརླབས་པ་དང༌། ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་གཏོར་

ཆོག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བེད་པ་ལ་གཏོར་མ་བཅས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནས་

བཟུངས་ཏེ། ལོའམ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཐར་གཏོར་མ་སྐོང་གི་བར་དུ། གཏོར་མ་

མི་བསྒུལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་ལ། གཏོར་མ་ཐོག་མར་འབུལ་བའི་ཚེ། 

མགོན་པོ་གཏོར་མའི་རྒྱབ་ཕོགས་སུ་ཞལ་ཚུར་གཟིགས་པ་བསྐེད་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་

པ་བཅུག་ནས་གཏོར་མ་མཐར་སྐོང་གི་བར་དུ་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་

དང༌། བྲིས་སྐུ་སོགས་ལ་བསྟིམ་པ་སོགས་གང་ཡང་མི་བེད་པར་ནུབ་རེ་བཞིན་དམ་

ཚིག་པ་གསལ་གདབ་པ། ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ་པ་ཐེབས་རེ་བེད། གཏོར་མ་ཕུལ་ཞིང་

1 མ་ཕི། ༤བ༥ན།   གཏེར   * ཐེར 

2 མ་ཕི། ༤བ༦ན།   ཉན   * ཉེན 
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བསྟོད་བསྐུལ་སོགས་ཚར་བ་ན། མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་ཧཱུཾ་མཐིང་ཁ་ཅིག་

ཆད་བྱུང་སྟེ་གཏོར་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་གཏོར་མའི་ནང་གི་དབུས་ན་འོད་འབར་

བ་དང་བཅས་ཏེ་ཡོད་པར་བསམ་སྟེ། སྐབས་སྐབས་སུ་ཡིད་ལ་དན་ཙམ་དན་ཙམ་

བ། འདི་ལ་བདག་དང༌། གནས་དང༌། གཏོར་མ་དང༌། འཁོར་བསྲུང་བའི་དགོས་པ་

ཁད་པར་ཅན་ཡོད་གསུངས། ནུབ་ཕི་མར་བཟླས་པ་ཚར་ནས་གཏོར་མ་བིན་གིས་

རློབས་པའི་སྔོན་ཙམ་དུ་ཧཱུཾ་དེ་གཏོར་མ་ལས་ཐོན་པ་མདུན་གི་མགོན་པོའི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་བསྟིམ། ཡང་བསྟོད་བསྐུལ་ཟིན་པ་དང་སྔར་ལྟར་གཏོར་མའི་ནང་དུ་བབས། 

མཐར་གཏོར་མ་སྐོང་བ་ན་གཙོ་བོ་མགོན་པོའི་གཏོར་མ་རང་ཡང་ཐོག་ཁར་འཁེར་

ནས། ཆང་གིས་བྲན་ཏེ། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཤར་ལྷོ་ནས་ཞལ་ཚུར་གཟིགས་ཏེ་

མདུན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་ནས་གཏོར་མ་བཞེས་པར་བསམ་ལ། རོལ་མོའི་

སྒ་དང་དབངས་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པའམ། དིལ་བུ་ཙམ་གིས་ཀང་རུང་སྟེང༌། 

སྤྱི་བཏབ་ཀིས་ཕུལ་ནས་བསྐང་བར་བ་སྟེ། ཉི་ཤུ་དགུ་ལ་སོགས་པའི་དུས་གཏོར་

ཀང་བསྐང་བའི་ཚུལ་ནི་འདི་ཉིད་དེ། གཏོར་མ་ཕིར་སྐོང་བའི་ཚེ། ནུབ་མོ་ཡིན་ན། 

གིབ་གནོན་གི་གདོན་བསྲུང་བའི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབར་བཙུགས། ཉིན་མོ་ཡིན་ན་

མེད་ཀང་རུང་གསུངས། གཏོར་མ་བསྐངས་ཚར་ནས་ནང་དུ་སེབ་པ་ན་གཏང་རག་

གི་མཆོད་པ་དང་བཟོད་གསོལ། སོན་ལམ་བས་ནས་མདུན་གི་མགོན་པོ་དེ་བྲིས་

སྐུ་སོགས་ཡོད་ན་བརན་བཞུགས་བ། མེད་ན་རང་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ་

བཀྲ་ཤིས་བའོ། །དུས་གཏོར་ལ་ཡང་མཇུག་ཆོག་ཚུལ་འདི་ཉིད་དོ། །རྒྱུན་གཏོར་

ཞེས་ཀང་བ། འཕལ་གཏོར་ཞེས་བ་བ་ནི། གཏོར་ཆོག་དཀྱུས་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། 
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གཏོར་མ་ཕིར་བཏོན་ནས་སྐོང་བ་སོགས་མི་བེད། མཇུག་ཆོག་ཟིན་པ་དང་གཏོར་

མ་བསྡུད་པ་ཡིན་ནོ། །བོ་བུར་དུ་ལས་འཆོལ་བའི་གཏོར་མ་ནི། ནད་ལ་སོགས་པའི་

བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆེད་ཡིན་ན། དུས་གཏོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལ། གཙང་ཞིང་གཙང་

མར་སྦར་བའི་གཏོར་རོངས་ཀི་ཚེ། དེ་ཉིད་ཀི་མིང་ནས་སོས་ཏེ་ལས་འཆོལ་བ་ཡིན་

ནོ། དག་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་བོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརེབ་གཏོར་བེད་པ་ཡིན་ན། 

གཏོར་མ་བསྔོ་ཐབས་གཅིག་ལས་མི་བེད་ཀང༌། གཏོར་ཆུང་བཏགས་ལ་སོགས་

པའི་ཆོ་ག་དང་དམིགས་པ་དང་ཕིར་ཁེར་ནས་འཕེན་ཚུལ་ཐམས་ཅད་གཏོར་ཆེན་

གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བ་བ་ཡིན་ནོ། །དུས་གཏོར་ནི། མཆོད་གཏོར་

སྦན་གཟིགས་སོགས་ཤིང་ཏུ་བཟང་བར་གསར་པ་བཤམ་ནས་ཆོ་ག་གཏོར་ཆོག་

དཀྱུས་མ་དང་འད་བ་ལ། མཆོད་འབུལ་དང་བསྟོད་བསྐུལ་དང་གཙང་ཞིང་གཙང་

མར་སྦར་བའི་གཏོར་རོངས་རྣམས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བ་སྟེ། གཏོར་མ་ཐོག་ཁར་

བསྐངས་པ་དང་མཇུག་ཆོག་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

༈ ད་ནི་གཏོར་སྒྲུབ་དང༌། གཏོར་ཆེན་གི་རྣམ་དབེ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཐོག་

མར་གཏོར་”སྒྲུབ1་དང༌། གཏོར་ཆེན་གི་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། 

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོ་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་དང་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་བེད། 

གཏོར་ཆེན་ནི་དག་བགེགས་ལ་དག་ལས་བ་བ་དང༌། རྦོད་གཏོང་བད་ཁ་བཟློག་

པ་དང༌། ནད་ཡམས་དག་པོ་བཅད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ་བེད་དེ། མདོར་ན་ཞི་

རྒྱས་དབང་གསུམ་ལ་གཏོར་སྒྲུབ་བེད་ཅིང༌། དག་པོ་ལ་གཏོར་ཆེན་བེད་པ་གཙོ་

ཆེའོ། །དགོས་པ་མི་འད་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། གཏོར་མའི་བཤམ་

1 མ་ཕི། ༥བ༥ན།   བསྒྲུབ   * སྒྲུབ 
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ཚུལ་མི་འད། འབུལ་བའི་དམིགས་པ་མི་འད། བཟླས་པའི་སྔགས་མི་འད། འཕིན་

ལས་འཆོལ་ཚུལ་སོགས་མི་འད། མཐར་གཏོང་བའི་ཚུལ་མི་འད། དེ་ལ་གཏོར་སྒྲུབ་

བ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། དང་པོར་གནས་ཁང་སོགས་བརྒྱན་ཅིང་མཆོད་གཏོར་

བཤམས་ཚུལ། དེ་ནས་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བ་ཞིང་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་འཕིན་ལས་འཆོལ་

བ། མཐར་གཏོར་མ་གཏོང་བ་དང་རེས་ཆོག་ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་གཙང་ཞིང་མཚམས་དམ་པར་བཅད། སྔོན་དུ་ཆག་ཆག་

དང་བི་དོར་ལེགས་པར་བས་ཤིང༌། ཡོལ་བ་བ་རེ་སྤྱན་གཟིགས་སོགས་ཅི་འབོར་

པ་བཀོད་པ་ལེགས་པར་བཤམས། དི་བཟང་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པར་བྱུགས་

པའི་ས་ལ་ཁྲུ་གང༌། ཟླུམ་པོར་བསྐོར་ནས། དེའི་ནང་དུ་ཟླུམ་པོ་གཉིས་བསྐོར་བ་མུ་

ཁྱུད་དེའི་ནང་ནས་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་རྩེ་མོ་ཕར་བསྟན་པ་མེ་རི་དང་བཅས་པའི་

དབུས་སུ་གི་གུག་ཡུ་བ་ལ་ཧཱུཾ་མཐིང་ནག་གིས་མཚན་པ་དང༌། ཟླུམ་པོའི་ཕི་རོལ་གྲུ་

བཞིར་བཅད་པ་ཕོགས་མདོག །དེའི་ཕི་རོལ་དུ་དུར་ཁོད་ཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་

བྲི། ཟླུམ་པོ་ལང་”གུ1། དེའི་མུ་ཁྱུད་སྔོན་པོར་བ། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཞལ་རང་ལ་དང་ཐད་

དུ་གཟིགས་པ་ལ་མགོན་པོའི་བྲིས་སྐུ་དགམ་མོ། །གཏོར་མའི་སོད་ཟངས་གཞོང་

ལ་སོགས་པ་གས་ཆག་བུག་པ་ལྷན་པ་སོགས་ཡེ་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་གཙང་བའི་ནང་

དུ་ནས་ནག་”རེན2་བཏགས་ལས་བས་པའི་དཔལ་བཤོས་ཁྲུ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་

མཐེབ་ཀྱུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་གངས་ཚང་བས་བསྐོར་ཏེ། སོད་ལས་ཕིར་མ་ཐལ་པས་

ཁེངས་པར་དགང་། དེ་ལ་བར་ཆད་སེལ་བ་དགོས་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན། མཐེབ་ཀྱུ་

1 མ་ཕི། ༦ན༤ན།   ཀུ   * གུ 

2 མ་ཕི། ༦ན༥ན།   བརེན   * རེན 
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ཁ་ཕིར་བསྟན། ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང༌། འགོ་བ་དབང་དུ་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་

ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་དེའི་དོན་དུ། དམིགས་ཕུག་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་བེད་ན། མཐེབ་ཀྱུ་

ཐམས་ཅད་ཁ་ནང་དུ་བསྟན། སྙིང་པོ་ཟླུམ་པོར་བ། གཏོར་མ་ལ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་

ཆང་ལ་སྦར་བའི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་བསྲེ་བ་གནད་ཆེ་བ་ཡིན། བར་ཆད་སེལ་བ་གཙོ་

བོར་བས་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཡིན་ན། ནང་རེན་གི་མདའ་དར་ལ། གསང་རེན་གི་སྙིང་

སྔགས་ཅན་བཏགས་པ་བཙུགས། ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་དབང་སྡུད་གཙོ་བོར་

བས་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཡིན་ན། མདའ་དར་དམར་ནག་ལ་མེ་ལོང་གས་ཆག་མེད་

པ་ལ་ནང་མཆོད་བིན་གིས་བརླབས་པ་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་སྦར་བ་དར། ལི་ཁི་དང་

མཚལ་བཏུལ་མ་བསྲེས་པས་དབུས་སུ་ཧྲིཿདང༌། དེའི་མཐའ་ལ་ཧྲིཿརིང་ཆ་ཚེག་དག་

མ་ཆད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་མགོ་བོ་ཕིར་བསྟན་ཞིང་ཁ་ནང་དུ་བསྟན་ཏེ་བསྐོར་བ་བྲིས་

ནས་བཏགས་ཏེ་བཙུགས། ཚེ་དང་ཆོས་དང་བསོད་ནམས་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

ན། གཏོར་སོད་ཀི་ནང་དུ་གུར་གུམ་དང༌། གྷི་ཝང་བསྲེས་པས་པད་འདབ་བརྒྱད་

ཆེན་པོ་བྲི། དེའི་ལྟེ་བ་ལ་གཏོར་མའི་སྙིང་པོ་ཟླུམ་པོ་དང༌། འདབ་མའི་སྟེང་ལ་མཐེབ་

ཀྱུ་ཁ་ཕིར་བསྟན་པས་བསྐོར། གཏོར་མ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དི་བཟང་ལ་སོགས་པ་

བསྲེ། གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སམ་མེད་ན། རིན་པོ་ཆེ་བརར་

བ་བསྲེས་པའི་མར་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་རྒྱལ་ཟུར་བརྒྱད་པ་བས་ནས་གཏོར་མའི་

རྩེ་ལ་གཟུགས། མདའ་དར་དམར་སེར་ལ་མེ་ལོང་ནང་མཆོད་བདུད་རྩི་རིལ་བུ། ག་

བུར། གུར་གུམ། གྷི་ཝང༌། ལི་ཁི་སྦར་བས་ཧྲིཿབཅུ་གསུམ་སྔར་ལྟར་བྲིས་ལ་བཏགས་

ཏེ་བཙུགས། ཐམས་ཅད་ལ་གཏོར་མ་མཉི་ཆེན་མོའི་ཁར་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་
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བཞག །དེའི་གཡས་ཀི་”གལ1་མགོར་ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ། གཡོན་གི་གལ་མགོར་

ལྷ་མོའི་གཏོར་མ། དེའི་འོག་ཏུ་ཏཀྴད་ཀི། ཡི་དམ་གི་འོག་ཏུ་ཛི་ན་མི་ཏའི། དཀིལ་

འཁོར་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཊཀྐི་རཱ་ཛའི། མདུན་དུ་ཀེ་ཏ་པཱ་ལའི་གཏོར་མ་བཞག །གཞན་ཡང་

གཡོན་གི་མཐའ་ལ། མཁའ་འགོ་སྤྱི་གཏོར་དང་གཞི་བདག་གཏོར་མ་བཤམས། 

ཆོས་སྐོང་གཞན་གི་གཏོར་མ་མི་བ་ཞིང༌། གཏོར་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བསྔོ་བ་སོགས་ཡེ་

མི་ཉན། ལྷ་མོའི་གཏོར་མ་ལ། ཁ་ཅིག་གྲུ་གསུམ་སྙིང་གི་དབིབས་ལྟ་བུ་མཐེབ་ཀྱུས་

བསྐོར་བ་བེད། ཁ་ཅིག་གཟན་གི་ཆང་བུ་ཆེན་པོ་གསུམ་མགོ་གེན་དུ་བལྟས་ནས་

བངས་པའི་སྟེང་དུ། སར་ཡང་དེ་འད་བ་གསུམ་བརྩེགས་པའི་མཐའ་མཐེབ་ཀྱུས་

བསྐོར་བ་བེད་དེ། རེ་བཙུན་བ་མ་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕག་ལེན་

ལ་མཐེབ་ཀྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བཅད་ཁམ་མདུན་དུ་བསྟན་པ་དྲུག་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་

མཐེབ་ཀྱུ་དེ་འད་ཅིག་བཅད་ཁམ་སྟེང་དུ་བསྟན་མཐེབ་རེས་ནང་དུ་བསྟན་ཏེ་གེན་དུ་

བངས་ཏེ་བཙུགས། མཐའ་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་མཛད་དོ། །

འོན་ཀང་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མན་ངག་ལྷ་མོ་ཕག་བཞི་མའི་སྒོས་སྒྲུབ་

ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པ་དེའི་ལུགས་ལ་གཏོར་མ་དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་མཐེབ་

ཀྱུས་བསྐོར་བ་བེད་པ་མན་ངན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ལ་ཡོད། ཀེ་ཏ་པཱ་

ལ་ལ་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་གསུམ་སྦག་བེད་བ་བ་སྔོན་གི་ཡིག་རིང་ན་ཡོད་པ་

དེའི་ལག་ལེན་བེད་ལུགས་ལ། ཁ་ཅིག་བཤོས་བུ་ཟུར་གསུམ་གསུམ་གཤིབས་

ནས་མཐའ་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་བེད། ཁ་ཅིག་བཤོས་བུ་ཟུར་གསུམ་གཅིག་གི་

ལོགས་གསུམ་ལ་ཡང་ཟུར་རེ་བཏོན་ཏེ་བེད་ཀང༌། བ་མའི་ཕག་ལེན་ལ། གཟན་གྲུ་

1 མ་ཕི། ༦བ༥ན།   བྲལ   * གལ 
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གསུམ་གསུམ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་བརྩེགས་པ་བང་རིམ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་ཡོད་

པ་ལ། གཏོར་མ་སྤྱི་འགོ་ལ་དེའི་ཐོག་ཏུ་བཤོས་བུ་ཟུར་གསུམ་ཅུང་ཆུང་བ་གཅིག་

བཞག །མཐའ་མ་མཐེབ་ཀྱུས་བར་རིམ་འོག་མ་མ་ནུབ་ཙམ་བསྐོར་བ་བེད། བསྐང་

བཤགས་གཙོ་བོར་བེད་ན་བང་རིམ་རྣམས་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། དོམ་དང་། ཁི་ནག་

ལུག་ནག །བ་ནག་གི་གཟུགས་དགོད། གཏོར་ཆེན་གི་དུས་དང༌། དག་ལས་གཙོ་

བོར་བེད་ན་སྟེང་དུ་བཤོས་བུའི་དོད་ལ། ”མི1འི་སྙིང་དངོས་སམ་གཟུགས་ཁག་

གིས་སྦགས་པ་དགོད། གནོད་སྦིན་གཞན་གསུམ་ལ་བཤོས་བུ་ཟུར་གསུམ་རྩེ་མོ་

གཡས་ཕོགས་སུ་ཅུང་ཟད་རེ་གཅུས་བཅུས་པ་རེ་བེད། དིང་སང་ཐམས་ཅད་ལ་

ཟླུམ་གཏོར་དགའ་བ་རེ་བས་ནས། རྒྱན་དང་བཀོད་པ་སོགས་རང་རང་གི་སང་བ་

ལ་གང་དན་རེ་མ་གཏོགས། བ་མ་གོང་མའི་ཕག་ལེན་དང་མན་ངག་རྣམས་ཆེར་མི་

གདའ་འོ། །

དེ་ལྟར་གཏོར་མ་བཤམས་པའི་མདུན་དུ་ཁག་གི་ཨཾ། དབང་པོའི་མེ་

ཏོག །མགོན་པོའི་སོས་སྦོར། ཚིལ་ཆེན་གི་མར་མེ། དུག་ཁག་གི་དི་ཆབ། བཤོས་

བུ་དམར་ནག་ཤ་ཆེན་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞལ་ཟས། ཐོད་པའི་ཅང་ཏེའུ། མི་རྐང་གི་

གླིང་བུ། རྔ་བོ་ཆེ་དང༌། རྐང་གླིང་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པའི་རས་རྣམས་བཤམས། 

གཏོར་སྒྲུབ་ལ་ནི་ཁད་པར་དུ་གཏོར་ཆུང་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བཏབ་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་མེད་མི་

རུང་ཡིན་ལ། གཏོར་ཆུང་བེད་ལུགས་ལ་མི་འད་བ་མང་སྟེ། ཁ་ཅིག་གཏོར་མ་ཆེ་

བའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་ཆུང་བའང་དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་

གཅིག་བཞག་ནས། གཏོར་མ་ཆེ་བ་ལྷར་བསྐེད། ཆུང་བ་གཏོར་མར་བིན་བརླབས་

1 མ་ཕི། ༧ན༥ན།   མ   * མི 
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བས་ལ་འབུལ་བ་ན་གཏོར་མ་ཆུང་བ་དེ་ལག་ཏུ་གཟུང་ནས་བེད། དེ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་

གསོ། གཏོར་མ་ཆེ་བའི་སོད་དུ་མི་བླུག །ཐོན་ཁང་གཏོར་མ་ཆེ་བའི་ལྷ་བཏེག་ནས། 

ཆེ་བ་རང་ཡང་གཏོར་མར་བིན་རླབས་བས་ཕུལ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ལེན། ཆུང་བ་

དེ་བརེབ་གཏོར་དུ་བེད་པའི་ལུགས་ཡོད། ཁ་ཅིག་མཐེབ་ཀྱུ་མང་པོ་ཞིག་སྙིང་པོ་

མེད་པར་སོད་དུ་སྤུངས་པ་བིན་རླབས་བེད། འབུལ་རན་པ་ན་གཏོར་སྔགས་ཚར་རེ་

བརོད་པ་དང༌། གཏོར་ཆུང་གི་མཐེབ་ཀྱུ་དེས་གཏོར་མ་ཆེ་བ་གསོ་བ་མཉམ་དུ་བེད། 

དེ་མ་ཡིན་པས་གཏོར་མ་ཆེ་བ་མི་གསོ། མཐར་ཐོག་ཁར་གཏོར་ཆུང་བཏབ་ཟིན་མ་

ཐག །སར་ཡང་གཏོར་མ་ཆེ་བ་གསོས་ནས་སྦངས་ཏེ་ལྷ་བཏེག་བིན་རླབས་བས་

ནས་འབུལ། དེ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ལེན། གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་གཏོར་མ་ཆེ་བ་བརེབ་གཏོར་དུ་

བེད་པའི་ལུགས་སུ་ལའང་མེད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་གཏོར་སེར་ལྔའི་ནང་དུ་རེ་རེར་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་གསུམ་བཤམས། 

གཏོར་མ་ཆེ་བ་ལྷར་བསྐེད། གཏོར་མ་ཆུང་བ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་གཏོར་

ཆུང་དང་པོ་བ་མ་དང༌། གཉིས་པ་ཡི་དམ། གསུམ་པ་མགོན་པོ་ལ། བཞི་པ་ལྷ་མོ་ལ། 

ལྔ་པ་གནོད་སྦིན་བཞི་ལ་འབུལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་ཆེ་བའི་སོད་ཀི་ནང་དུ་

བླུག་གོ །བདག་གིས་བ་མ་དམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ལས་ཆོས་འདིའི་སྐོར་གི་གདམས་

པ་མནོས་ཤིང་ཕག་ལེན་བཙལ་བ་ལས། །བ་མ་འགའ་ཞིག་སོ་སོ་གོང་དུ་བརོད་

པའི་ཕག་ལེན་དེ་དག་སོ་སོ་ལ་ཕག་བཞེས་མཛད་པ་སང་མེད། འོན་ཀང་རེ་བཙུན་

མུས་པ་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབོར་པ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཕག་”བཞེས1་མཛད་པ་ཉིད་

རྣམ་པར་དག་པར་མཐོང་ནས། འདིར་དེའི་མན་ངག་ཞིབ་པར་བརོད་ན་ཁྱུང་པོའི་

1 མ་ཕི། ༧བ༧ན།   བཞིས   * བཞེས 
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གསུང་གི་ཟིན་བྲིས་ཀི་ཡི་རིང་མང་པོ་ལས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་གཏོར་མ་ཕུལ་བའི་ཐུན་རེ་

རེ་ལ་ཡང་གཏོར་ཆུང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེ་འབུལ། ཞེས་འབྱུང་བའི་ལག་ལེན་འདི་

ལྟར་བེད་པ་ཡིན་གསུངས་ནས། གཏོར་སེར་ལྔའི་ནང་དུ་གཏོར་སེར་དང་བོར་མཐེབ་

ཀྱུ་གསུམ་བཅད་ཁམ་ཕིར་བསྟན། ལྟག་པ་གསུམ་སྤད་ནས་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་

བཞག །དེ་དག་གི་སྟེང་གི་དབུས་སུ་མཐེབ་ཀྱུ་གཅིག་བསྟེན་ཐབས་སུ་བཞག །དེའི་

སྟེང་དུ་གཅིག་བཅད་ཁམ་སྟེང་དུ་བསྟན། མཐེབ་རེས་མདུན་དུ་བསྟན་ནས་གེན་དུ་

བངས་ཏེ་བཙུགས། གཏོར་སེར་གཞན་བཞི་ལའང་བརན་ཐབས་ཀི་མཐེབ་ཀྱུ་གཅིག་

པོ་མེད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་སྔར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤམས་པའི་གཤོམ་ཐེབས་ཅིག་

ལ་མཐེབ་ཀྱུ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཚང་བར་འོང་བ་ཡིན། གཏོར་མ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་

ཆང༌། ཆུ། ནང་མཆོད་ཀིས་རིམ་བཞིན་བྲན། ཐུན་རེ་ལ་གཏོར་མ་ཆེ་བ་དང༌། འཁོར་

གི་གཏོར་མ་རྣམས་ཀང་གསོ་ཐེབས་རེ་དང་སྦོང་ཐེབས་རེ་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཆོ་ག་ཇི་ལྟར་བ་ཞིང་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས་འཕིན་ལས་བཅོལ་བའི་

རིམ་པ་ནི། ཐོག་མར་ཡི་དམ་གི་སྒོམ་བཟླས། དེ་ནས་མགོན་པོའི་མཆོད་རས་སྤྱན་

གཟིགས་རྣམས་བསངས་སྦངས་བསྐེད་དེ། བིན་གིས་བརླབས་ཤིང༌རོལ་མོ་དང༌། 

གུ་གུལ་གི་དུད་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་རྒྱུན་རིང་བས་བིན་དབབ། དེ་ནས་མགོན་

པོ་འཁོར་བཅས་ཀི་མངོན་རོགས་རྒྱས་པར་བསྒོམས་ནས་སོས་སྤྱོར་བསྲེགས་ཏེ། 

རིག་པ་གདེངས་དང་ལྡན་པས་ཐོད་རྔ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་དང་བཅས་པས་སྤྱན་འདེན་

རྒྱས་པ་དང༌། ཕག་འཚལ་ཕི་ནང་གི་མཆོད་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་བ། དེ་ནས་གསོལ་

འདེབས་ཤུགས་དག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བ་ཞིང༌། རོལ་མོའི་སྒ་དང་བཅས་པས་ཡེ་
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ཤེས་ལེགས་པར་དབབ། དེ་ཡང་གཏོར་སྒྲུབ་ལ་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས། བསྐང་

བཤགས་གདུང་ཤུགས་ཆེ་ལ་རྒྱུན་རིང་བ། གཏོར་ཆེན་ལས་ང་རྒྱལ་བརན་ཞིང༌། ཞེ་

སང་དང་དག་ལས་ཤུགས་དག་ལ་མ་ཡེངས་ཤིང་ངར་ཆེ་བ་གལ་ཆེ། གང་ལ་ཐོག་

འབབ་པ་འད་བ་གཅིག་དགོས། སྤྱོད་ཀ་མེད་པ་འད་བ་བས་པས་མི་འོང༌། བསྐོངས་

སུ་བླུག་པ་དང་ཁད་ཅི་ཡོད་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །

དེ་ནས་ཡིག་བརྒྱ་མང་དུ་བཏོན་པའི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས་བཤགས་

པ་དབངས་དང་བཅས་པའམ། མེད་ཀང་ངག་དལ་ཞིང་བོ་གདུང་ཤུགས་དག་པོ་

བ། དེ་ནས་བསྐང་གསོ་རྒྱས་པར་བེད། དེ་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་ལ། དབང་དུ་

བསྡུ་བའི་ཕིར་གཏོར་སྒྲུབ་བེད་པ་ཡིན་ན་གཏོར་མ་ཆེ་བའི་མདའ་དར་མེ་ལོང་དང་

བཅས་པའི་མདའི་མགུལ་པ་དང་མདུན་གི་བྲིས་སྐུ་གཉིས་གཟུངས་ཐག་གིས་སྦེལ་

ཏེ། དེའི་ས་མོ་ནས་སྔགས་ཐུན་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་བཟུངས་ནས། ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཁོ་

ནའི་བཟླས་པ་དང༌། དམིགས་པ་བེད། རྒྱས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནའང་གཟུངས་ཐག་

སྔར་ལྟར་བས་ནས། དམིགས་པ་མགོན་པོའི་སྤྱི་བོའི་བ་མ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་རིན་

པོ་ཆེ་དབང་རྒྱལ་བསམས་པ་དང༌། བ་མ་དང་མགོན་པོ་གཉིས་ཀའི་སྐུ་འོད་ཟེར་

སེར་པོ་དང༌། མགོན་པོའི་དབྲལ་བའི་སིན་དྷུ་རའི་སྟེང་གི་མཁའ་འགོ་མ་བཅུ་གསུམ་

སྐུ་མདོག་སེར་མོ་འོད་ཟེར་སེར་པོ་འཕོ་བར་བསྒོམ་སྟེ། བ་མ་དང༌། མགོན་པོ་དང་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀི་སྐུའི་འོད་ཟེར་གིས་བདག་དང༌། གང་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་

པའི་གང་ཟག་དེ་དག་དང༌། དགེ་འདུན་དང༌། རང་གི་གནས་མལ་དང༌། དགེ་འདུན་

གི་གནས་མལ་དང༌། འཁམས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་
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ཀིས་ཕི་ནང་མ་ལུས་པར་ཁབ་སྟེ། གསེར་བཙོ་མ་དི་མ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་ཏེ། ཚེ་

དང་བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང༌། དབང་ཐང་དང༌། ཆོས་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་

པར་བས་པར་བསྒོམ་ལ། སྔགས་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་དང་སྙིང་པོའི་སྔགས་ལ་རྒྱས་པའི་སེལ་

ཚིག་སྦར་བའི་བཟླས་པ་ཕེད་མར་བས་ཤིང༌། སྔགས་ཐུན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། དཔེར་

ན་མི་བཞི་བཞིས་དུས་རེ་ལ་སྔགས་བཟླ་བའི་ཐུན་བེད་ན། གཉིས་ཀིས་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་

དང༌། གཉིས་ཀིས་སྙིང་པོ་བཟླ་བ་ལྟ་བུའོ། །

སྙིང་པོའི་སྔགས་ལ་སེལ་ཚིག་སྦོར་ཚུལ་ནི། བསོད་ནམས་རྒྱས་པར་འདོད་

ན། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀིཾ་ཀེ་ཏ་བིགྷནྜ་བི་ན་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་མ་མ་པུ་ཎེ་པུཥིཾ་

ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དང༌། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་གཉིས་ཀ་རྒྱས་པར་འདོད་ན། མ་

མ་ཨ་ཡུ་པུ་ཎེ་པུཥིཾ་ཞེས་པ་དང་། ཆོས་རྒྱས་པར་བེད་ན། དྷརྨ་པུཥིཾ་ཅེས་སྦར་ལ་

བ། གཞན་དོན་དུ་བེད་ན། མ་མའི་དོད་ལ་ཆེ་གེའི་མོ་སྦར་བར་བའོ། །དག་བགེགས་

ཀི་བར་ཆད་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་བེད་ན། མགོན་པོ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྒོ་ནས་སྐུའི་

གཟི་བརིད་བསྐེད་པ་ཐུན་རེ་ལ་ཐེབས་རེ་བེད། དེ་ནས་གཙོ་བོར་སྙིང་པོ་སྔགས་

ཐུང་དང༌། རྩ་སྔགས་ཤཱ་ས་ན་ཅུང་ཟད་ཉུང་བར་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་གཏོར་ཆོག་

དཀྱུས་མ་ན་ཡོད་པ་ལྟར་ལ། སྐབས་སྐབས་སུ་སྔགས་འཕེང་ལས་མེ་ལྕེ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་འཕོས་པའི་ནང་ནས་གི་གུག་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མེ་སྟག་འཐོར་

བ་ལྟར་འཕོས་ཏེ་དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་བཅད་ཅིང་གཏུབས་ནས་མེས་བསྲེགས་

ཏེ་ཐལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་བས་པར་བསམས་པ་ཡང་ཡང་བའོ། །དེ་ཡང་འདིའི་

སྐབས་སུ་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོ་བ་ཐམས་ཅད་མེ་ལྕེ་དག་ལ་རྩུབ་པ་འཁིལ་ཞིང་
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མཆེད་ལ་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམས་པ་ཡིན། ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་བཟླས་པའི་ཚེ་

བ་མ་དང་མཁའ་འགོ་དང་མགོན་པོའི་སྐུ་ལས་འཕོས་པའི་འོད་ཐམས་ཅད་མེ་ལྕེ་ལྟ་

བུ་མ་ཡིན་པའི་འོད་དམར་སྨུག་འཕོས་པས་གང་དབང་དུ་བ་བའི་ལྷ་མི་ལ་སོགས་

པ་ཐམས་ཅད་འོད་དེས་ཁབ་སྟེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་འོད་ཀིས་དམར་ལམ་

ལམ་སོང་བ་དང༌། སེམས་བདག་ཉིད་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་དུང་དུང་བ་བསྐེད་

པར་བསམ་པ་དང༌། འོད་དེའི་རྩེ་མོ་ཐམས་ཅད་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་གྱུར་པས་སེམས་

ཅན་དེ་དག་གི་སྙིང་དང་སྐེ་གནས་ནས་ཕུག་སྟེ་རང་དབང་མེད་པར་དངས་ནས་

བདག་གི་རྐང་པའི་དྲུང་དུ་”འགེལ་བར་1བསམ། བ་མའི་རྐང་པའི་དྲུང་དུ་དན་པ་

ཉམས་ཤིང་འགེལ་བར་བསམ་པ་དང༌། སྐབས་སྐབས་སུ་བ་མ་དང་མཁའ་འགོ་

བཅུ་གསུམ་མགོན་པོ་དང་བཅས་བས་ཌ་མ་རུའི་སྒ་དག་ཏུ་མཛད་ཅིང་སྤྱན་ནམ་

མཁའ་ལ་ཧིག་ཧིག་གཟིགས་པས་གནས་གསུམ་ཀི་མཁའ་འགོ་དང༌། ཡུལ་ཉི་ཤུ་

རྩ་བཞིའི་དབའ་པོ་དང་དཔའ་མོ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་ནམ་མཁའ་ལ་

སྤིན་ལྟ་བུ་འདུས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་དང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཆར་བཞིན་དུ་འབབ་

བར་བསམ་པ་ཡང་ཡང་བེད། ཕི་མ་འདི་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བེད་པ་ལ་འོད་

ཟེར་སེར་པོར་བསྒོམས་པ་དང་དམར་སྨུག་ཏུ་བསྒོམ་པ་ཁད་པར་ཡིན་ནོ། །དབང་

གི་སྐབས་སུ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཁོ་ཆགས་ཀི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་

དང༌། རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པའི་ཉམས་དང་

ལྡན་པ། འཛུམ་ཁོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མགོན་པོའི་ཐུགས་

བསྐེད་ཚུལ་མྱཻ་ཏི་པའི་གསུང་ཁྱུང་པོས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་རྩོད་པ་མེད་པའི་གསུང་

1 མ་ཕི། ༩ན༦ན།   -འགེལ་བར་   * འགེལ་བར་ 
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ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་ལས་བྱུང་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤིན་

རེ་གཤེད་པོ་ཉིད་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བའོ། ཞེས་པའི་མན་ངག་

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྒོ་ནས་སྐུའི་གཟི་བརིད་བསྐེད་པ་འདི་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཡང་དེ་

ཉིད་ལས་གསང་བའི་མཁའ་འགོ་མ་དབང་གི་རང་བཞིན་རྣམས་ཀི་དབང་དང་ལྡན་

པར་བའོ། །

དེ་ཉིད་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའི་མན་ངག་ནི། 

དཔྲལ་བའི་སིན་དྷུ་རའི་སྟེང་གི་མཁའ་འགོ་མ་ལ་བརེན་ནས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་

དམིགས་པ། ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་གི་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། དབང་དེ་ཉིད་ཀི་སྒོ་ནས་

རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དང༌། བཟླས་པ་སོགས་ཀི་མན་ངག་གི་ཞལ་

ཤེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་འདི་དག་ཡིན་ཞིང༌། སྙིང་ལ་གཅེས་པར་

དམ་དུ་འཆང་བའི་མན་ངག་མེད་དུ་མི་རུང་བ་འདི་དག་ཡིན་པས། ཁོང་སྙིང་མེད་

པའི་བླུན་པོའི་བོས་བས་ཀི་ཡིག་ས་མང་པོ་ལ་མཆོག་ཏུ་བཟུངས་ཏེ་དགོས་པ་གང་

ཡང་འགྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཐོག་ཆོས་ཀིས་རང་གཞན་བསླུ་བར་མ་བེད་ཅིག །བ་

མའི་སྐུའི་འོད་ཟེར་དམར་སྨུག །མགོན་པོའི་སྐུ་ལ་འཕོག་པས། མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་

ནག་པོ་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལ་མཆིན་ཁ་ཟེར་བ་ཡིན་པས། 

འདི་ལས་ཟབ་པའིམཆིན་ཁའི་མན་ངག་ཀང་མེད་དོ། །དེས་ན་རྣམ་གངས་མང་བ་

ལ་དགའ་བར་མ་བེད་ཅིག །རྨི་ལམ་དང་ལྟས་ངན་པ་བཟློག་པ་དང༌། ནད་དང་མི་

ཁ་སོགས་བཟློག་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་བེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་

དང༌། བཟླས་པ་གང་ལ་བ་བ་སོགས་གོང་དུ་བར་ཆད་བཟློག་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་
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པ་དང་འདའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པ་བས་ནས་སྔགས་ཀི་ཐུན་ལ་ཡོད་པ་མིན་པ་དག་

གིས་གཏོར་མ་འབུལ་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་ནི་གོང་དུ་ལྟར་བསྐེད་

པའི་སྔ་རོལ་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཟིན་པས། འདིར་སྔོན་ལ་ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་

བིན་གིས་བརླབས་ལ་དབུལ། དེ་རེས་གཏོར་ཆུང་རྣམས་དང་འཁོར་གི་སྒོས་གཏོར་

རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་ལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བིན་གིས་རློབས་པའི་

ཆོ་ག་གཏོར་ཆོག་གི་དཀྱུས་ན་ཡོད་པ་ལྟར་བ། དེ་ནས་གཏོར་ཆུང་དང་པོ་ལག་ཏུ་

བཟུང་ནས་སྟེང་དུ་འཕར། གཏོར་ཆེན་མགོན་པོར་བསྐེད་པའི་ཕོགས་ལ་བསྟན་ནས་

བཟུང་ནས། རིག་པ་ལེགས་པར་བསྒིམས། དམིགས་པ་གསལ་བཏབ། བོ་ཤུགས་

དག་ལ”ཏབ་ཏོབ1་ཏུ་མ་སོང་བར་བས་ནས་མ་གཡེལ་ཅིག་ཚར་གཅིག་བ། དེ་ནས་

ཧཱུཾ་ལན་དྲུག་བརོད་པ་ལ། ཧཱུཾ་དང་པོ་བརོད་པས་གཏོར་ཆུང་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་རེ་

རེ་བསམ། ཧཱུཾ་གཉིས་པ་བརོད་ནས་གཏོར་མའི་སྟེང་གི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་

ལྟ་བུ་ཕོགས་བཅུར་འཕོས། རྒྱས་པ་དང་དབང་གི་སྐབས་སུ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབོར་མ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ་གཏོར་མ་

ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གདོན་འགེགས་དག་པོ་ལ་སོགས་པ་བར་ཆད་བཟློག་པའི་ཆེད་

ཡིན་ན། འོད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་དག་བགེགས་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་བཀུག་

ནས་གཏོར་མ་ལ་བཅུག་པས། ངོ་བོ་དག་བགེགས་ཀི་ཤ་ཁག་ལ་རྣམ་པ་བདུད་རྩིར་

བསམ། རྨི་ལམ་ངན་པ་དང༌། མི་ཁ་སོགས་དང༌། ནད་ལ་སོགས་པ་ནི་གན་ཡོད་

པའི་ས་ཕོགས་ནས་ཁ་དོག་སྔོ་དམར་གི་རྣམ་པར་བཀུག་སྟེ། གཏོར་མ་ལ་ཐིམ་པས་

གཏོར་མ་ཡང་ཁ་དོག་སྔོ་དམར་ཤིག་གེ་འདུག་པ་བསམས། རྨི་ལམ་ངན་པ་རྣམས་

1 མ་ཕི། ༡༠ན༤ན།   སྟབ་སྟོབ   * ཏབ་ཏོབ 
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ཇི་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་དེ་བཀུག་ནས་གཏོར་མ་ལ་ཐིམ་པས་བདུད་རྩིར་དབེར་མེད་དུ་

གྱུར་པར་བསམས་ལ། སར་ཡང་ཧཱུཾ་གསུམ་པ་བརོད་པས། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་

ཀི་ལགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་རོ་རེ་རྩེ་གཅིག་པ་དམར་པོ་འོད་ཀི་སྦུ་གུ་ཅན་དུ་གྱུར་

པས་གཏོར་མ་ལ་འོད་ཀི་སྦུ་གུ་ཟུག་པར་བསམས། དེ་ནས། ཧཱུཾ་གསུམ་བརོད་པས། 

མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀི་འོད་ཀི་སྦུ་གུ་ནས་བརྔུབས་ཏེ་སིབ་སིབ་གསོལ་བར་

བསམ་མོ། །གཏོར་ཆུང་རྣམས་རིམ་པས་གཏོར་མ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་བླུག་ཅིང༌། སྔགས་

ཐུང་ལ། བ་ལིཾ་ཏ་བཏགས་པ་ལན་བདུན་དང༌། ཤཱ་ས་ན་ལ། བ་ལིཾ་ཏ་བཏགས་པ་བར་

དུ་བཅུག་པ་ལན་བདུན་བརོད། དེ་ནས་སྒོས་གཏོར་རྣམས་རང་རང་གི་བསོལ་བར་

བསམས་ལ། ལྷ་མོ་དང་གནོད་སྦིན་བཞིའི་རང་རང་གི་གཏོར་སྔགས་རིམ་པས་

བརོད། དེ་ནས་གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦར་བའི་གཏོར་རོངས་རྒྱས་པར་བས་ནས་

བར་ཆད་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་སེལ་བའི་གཏོར་བསྒྲུབ་ཡིན་ན་དག་བགེགས་ཚར་

གཅོད་པ་དང༌། བར་ཆད་བཟློག་པའི་འཕིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་ཐལ་མོ་བརེབ། རྒྱས་

པ་དང་དབང་གི་ཡིན་ན་ཐལ་མོ་མི་བརེབ་པར་ཐལ་མོ་སྦར་ནས་འདོད་དོན་ཞུ་ཞིང༌། 

ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་དང་འགོ་བ་དབང་དུ་སྡུད་པ་ལ་

སོགས་པའི་འཕིན་ལས་བཅོལ་བར་བའོ། །ཐལ་མོ་བརེབ་པའི་ཚེ་རང་གི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་གནོད་བེད་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ལ་དངས་ཏེ། 

རང་གི་ལག་མཐིལ་གཉིས་གནམ་ལྕགས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་པའམ། རྩིབས་

སྟོང་པ་རེ་རེར་གྱུར་པའི་བར་དུ་བཅུག་ནས་བསམས་པས་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་

བརླག་པར་བས་ནས། ཤ་ཁག་རུས་པ་རྣམས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀིས་ལྷག་མ་
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མེད་པར་གསོལ་བར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་བསྟོད་བསྐུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་བ་ཞིང༌། 

བ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ་ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལན་བདུན་ནམ། ཉེར་

གཅིག་ལ་སོགས་པ་གུས་པ་དག་པོ་རྩེ་གཅིག་པས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཉིན་

ཞག་རེ་ལ་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་ཐུན་དྲུག་དྲུག་ཏུ་མགོན་པོ་འཁོར་

བཅས་བསྐེད་པ་ནས་བསྟོད་བསྐུལ་སོགས་རོགས་པའི་བར་ཚུར་རེ་རེ་བ་ཞིང༌། ཆོ་

ག་དང་པོ་རང་གི་བཟླས་པ་ཚུགས་པ་ནས་གཏོར་སྒྲུབ་ཞག་ཇི་ཙམ་བེད་པའི་ཞག་

གངས་རོགས་པའི་ཐུན་ཐ་མ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་བར་དུ་སྔགས་ཐུན་སྐད་ཅིག་

ཀང་བར་མ་ཆད་ཅིང༌། ངག་མ་ཤོར་བར་བ་ལ། ཞག་གངས་རོགས་པའི་ཐུན་ཐ་མའི་

གཏོར་མ་འབུལ་བ་ན་གཏོར་མ་ཆེ་བའི་མགོན་པོ་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེག་ནས་

གཏོར་མ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་མདུན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པའི་

མགོན་པོ་དེ་ལ་དབུལ་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་མཐར་གཏོར་མ་གཏོང་བ་དང༌། རེས་ཆོག་ཇི་ལྟར་བ་བའི་རིམ་པ་ནི། 

གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་གཏོར་མ་ཆེ་བ་ཕིར་”བཏོན1་ན། དངོས་གྲུབ་ཡལ་བས་གཏན་ནས་

འཁེར་མི་ཉན་ཞིང་གཏོར་མ་ཆེ་བ་ལ་གཏོར་ཆུང་བཏབ་པའི་གཏོར་ཆུང་གི་མཐེབ་

ཀྱུ་ནས་ལྷ་མོ་དང་གནོད་སྦིན་བཞིའི་གཏོར་མ་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་བཞག །ཡི་དམ་དང་

གཏོར་མ་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ཐོག་ཁར་ཁེར་ནས་ཤར་ཕོགས་སུ་ཁ་

བསྟན་ཏེ་བསྒིགས། གཏོར་མ་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་ཀིས་བྲན། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་པས་

བིན་གིས་བརླབས། ཤར་ལྷོ་བསིལ་བའི་ཚུལ་གི་དུར་ཁོད་ནས་མགོན་པོ་འཁོར་

བཅས་ཌཱ་མ་རུ་དང་དིལ་བུ་ཨེར་ཁའི་སྒ་དང་བཅས་པས་བོན་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལ་ཞལ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༣ན།   སྟོན   * བཏོན 
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ཚུར་གཟིགས་ཏེ་བཞུགས་ནས་གཏོར་མ་བཞེས་པར་བསམས་ལ་སྤྱི་”བསྟབས1་བ་

ཞིང་འབུལ། རྒྱས་པ་དང་དབང་གཏོར་”གི2་གཏོར་སྒྲུབ་ཡིན་ན་སྤྱི་བཏབ་ཟིན་ནས་

མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ནམ་མཁའ་ན་བཞུགས་པ་དེ་དག་རང་གནས་སུ་གཤེགས་

པར་བསམ་ལ། གཏོར་མ་རྣམས་ཀི་རྩེ་མོ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་གཏོར་ཏེ་ལྷག་མ་དེ་མ་

ཐག་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བའོ། །

དག་བགེགས་ཀི་གནོད་པ་དང༌། བར་ཆད་བཟློག་པའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཡིན་ན། སྤྱི་

བཏབ་ཟིན་འཕལ་ལ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཞལ་ཕར་ལ་གཟིགས་ཏེ། སྤྲུལ་པའི་

ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤོས་པས་འཇིགས་པའི་ཚམས་རྔམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

མཛད་ཅིང༌། བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་པ་དང༌། དག་བགེགས་ཐམས་

ཅད་ཚར་གཅོད་པའི་ལས་མཛད་པར་བསམ་སྟེ། གཏོར་མ་རྣམས་མཚོན་ཆ་དང༌། 

མེའི་ཕུང་པོར་བསམ་ནས། གནོད་བེད་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ཤིང་གཏུབས་ནས་

ཚར་བཅད་པར་བསམ་ནས། རང་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་བརན་པོས་གཏོར་མ་ཕར་

ལ་རྩེ་མོ་བསྟན་ནས་ཁ་ཕུབ་པར་བ་ཞིང་ཤཱ་ས་ན་བརོད་ནས་ཐལ་མོ་བརེབ་པར་

བའོ། །དེ་ནས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ་སར་ཡང་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། 

ནང་མཆོད་འབུལ་བ་བསྟོད་པ་རྣམས་བས་ནས། ཡིག་བརྒྱ་དང་བཟོད་པར་གསོལ། 

མགོན་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པ་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་དང་པོ་བསྐེད་པ་

དེ་བྲིས་སྐུ་སོགས་ལ་བརན་བཞུགས་བ། བསྔོ་བ་སོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་རྒྱ་མ་

བའོ། །དེ་ཡང་གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་ཀི་གཅེས་པའི་མན་ངག་ནི། མཚམས་དམ་པོ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༥ན།   བསྟན   * བསྟབས 

2 མ་ཕི། ༡༡ན༦ན།   གི   * གི 
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སྒྲུབ་པ་པོ་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་སེལ་མེད་པ་ཆང་ཕུད་མ་ཉམས་ཤིང༌། 

གཏོར་ཕེ་སོགས་རས་གང་ལ་ཡང་འབགས་པ་དང་གིབ་ཆེན་དང་དམ་ཉམས་ཀི་

རས་མ་འདེས་པ། ཆོས་ས་ཆོས་སུ་མ་སོང་ཞིང་། བ་མ་དང་མགོན་པོ་ལ་དད་པ་

དག་པོ་དང་ཡིད་ཆེས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། གཏོར་མ་དང་མཆོད་རས་ནང་མཆོད་རྣམས་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ཐོག་མར་བས་པ་ནས་ཞག་གངས་རོགས་པའི་མཇུག་གི་བཀྲ་

ཤིས་མ་ཟིན་གི་བར་ལ་ཕག་དར་མི་བ། སྟན་མི་སྤྲུག །སྒྲུབ་རས་ཕིར་མི་འདོན། ནང་

མཆོད་ཀི་ཀ་པཱ་ལ་དང་གཏོར་མ་ཆེ་བ་མི་བསྒུལ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཁ་ཤགས་དང་

ཚིག་རྩོད་སོགས་མི་བ། དེའི་རིང་ལ་ཆོས་སྐོང་གཞན་ལ་གཏོར་མ་མི་བསྔོ། །སྒྲུབ་

པ་པོ་གཏོར་སྒྲུབ་དེ་ལ་གཏོགས་པ་སུ་ཡང་དེའི་རིང་ལ་གནས་ཁང་གཞན་དུ་མི་

ཉལ། གཏོར་མའི་དྲུང་ལས་གཞན་དུ་སྔགས་ཐུན་པས་སྔགས་མི་བཟླ། གཏོར་སྒྲུབ་

པ་རྣམས་གིབ་ཅན་གི་ཟས་མི་ཟ། མི་ངོ་གསར་པ་སུ་ལ་ཡང་མི་འཕད་པ་རྣམས་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆེའོ་སྟེ། དམ་ཚིག་འདི་དག་ལས་འགལ་ན་བར་ཆད་འཇུག །ཆོས་སྐོང་རང་

ལ་བཟློག །ནང་དུ་གནོད་པ་དང་བཀྲ་མི་ཤིས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ་བར་

གསུངས་པས་ཆོས་སྐོང་ཤིན་ཏུ་གཉན་པོ་ལ་ཅིར་ཡང་མི་སེམས་ལ་བིས་པ་”རྩེད1་

མོ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཕན་གནོད་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་འབྱུང་དུ་རེ་བ་བཞད་གད་

ཀི་གནས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །གཏོར་མ་ཆེ་བ་ནི་བསྒྲུབ་པ་པོ་དམ་ཚིག་གཙང་ཞིང་ཆོས་

སྐོང་གཅིག་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བངས་ཏེ། རང་གི་ཁ་ཟས་སུ་ལོངས་

སྤྱོད་པར་བ་ཞིང༌། གཞན་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་སུ་ལ་ཡང་སྦིན་པར་མི་བ་སྟེ། བིན་

ན་དངོས་གྲུབ་ཉམས་ཤིང་བར་ཆད་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཏོར་སྒྲུབ་བ་བའི་མན་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།   རྩད   * རྩེད 
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ངག་ཞིབ་བར་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

ད་ནི་གཏོར་ཆེན་གི་མན་ངག་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཞི་རྒྱས་སོགས་ཀི་

གཏོར་སྒྲུབ་ནི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གངས་བཟང་པོ་དང༌། གཟའ་སྐར་བཟང་ཞིང་འཇམ་པོ་

དང༌། དུས་སྦོར་བཟང་པོ་འཛོམ་པའི་སྔ་དོའི་ཆ་ལ་ཐོག་མར་བཙུགས་ཤིང༌། བར་

ཆད་སེལ་བ་སོགས་ཀི་གཏོར་སྒྲུབ་ཡིན་ན་མར་ངོའི་ཉི་ཤུ་དགུ་ལ་དངོས་གཞི་འོང་

བ་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་ཡིན་ལ། གཏོར་ཆེན་ནི། མར་ངོའི་ཚེས་གངས་དང་གཟའ་སྐར་

དང་སྦོར་བ་དང༌། ”བེད1་པ་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པའི་ཉིན་ཕེད་དམ་ནམ་ཕེད་ལྟ་བུ་ལ་ཐོག་

མར་བཙུགས་ནས་ཉེར་དགུ་ལ་གཏོར་མ་འརེབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་དཀིལ་

འཁོར་གང་དུ་བེད་པའི་གཞི་དེར་རོ་ཐལ་ལམ། རོ་སོལ་གིས་ནག་པོར་བྱུགས་པའི་

དབུས་སུ་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མེ་རི་དང་བཅས་པ་བྲི། དེའི་དབུས་སུ་

ཉི་མའི་དབུས་སུ་གི་གུག་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ནག་པོས་མཚན་པ་བྲི། དེའི་སྟེང་དུ་ནས་ནག་

རེན་དུ་བཏགས། ཁག་ཆང་བསྲེས་པས་ཁུ་བ་བས་ཏེ། གི་ཁག་ལ་སོགས་པས་ཀང་

སྦགས་པའི་དཔལ་བཤོས་རྩེ་ཁྲུ་གང་བ་ཟུར་གསུམ་པ་བས་པའི་མཐའ་མཐེབ་ཀྱུ་

ཆེན་པོ་ཟུར་ལ་བསངས་ནས་བསྐོར་ཏེ། བཅད་ཁམ་ཕིར་བསྟན་པ་རྣམས་ཁག་གིས་

སྦགས་པ་གཅན་གཟན་མི་རོ་གསར་པ་བཟོས་པའི་གདོང་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས། དར་

ནག་མེ་ལོང་དང་བཅས་པས་བརྒྱན་ཏེ་མཉི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཁར་”འཇོག2་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བྲིས་སྐུ་དགམ་པ་དང༌། ཁག་གི་མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་བཤམས་

པ་སྔར་བཤད་པ་དང་འད་ཞིང༌། དང་པོ་ནས་གཏོར་ཆེན་བེད་པ་གསང་ནས་བེད་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༤ན།   བད   * བེད 

2 མ་ཕི། ༡༢ན༧ན།   འཇག   * འཇོག 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 658  

པའང་བར་ཆད་ཆུང་བའི་རྒྱུར་བཤད་ལ། མཚམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བཅད་པ་དང་

གཞན་གི་ཟས་དང་གཏོར་མའི་རས་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་ཡེ་མ་འདེས་པ་གལ་ཆེ་

སྟེ། འདེས་ན་རང་ལ་”ལྡོག1་པའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པས་དང་པོ་གཏོར་

ཕེ་སོགས་སྒྲུབ་པའི་དུས་ནས་བོ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་བའོ། །

དེ་ནས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀི་བསྐེད་ཆོག་ལ་སོགས་པ་སྔར་བར་ཆད་

སེལ་བའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་བ་ལ་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཤིན་ཏུ་དག་པ་རྔམ་པར་བསམས། དེ་ནས་བཤགས་པ་ཚར་བ་ཡན་ཆད་ཀི་ཆོ་ག་

གཞན་ཐམས་ཅད་བར་ཆད་སེལ་བའི་གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་བ་

ལ། ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་གི་བཟླས་པ་ཐུན་རེ་ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེ་དང༌། སྙིང་པོ་སྔགས་ཐུང་

བརྒྱ་རྩ་ཙམ་རེ་བ། དེ་ནས་སྔགས་ཐུན་བེད་པ་དང་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་

ཤཱ་ས་ན་ལ་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སེལ་ཚིག་སྦར་ནས་བེད་དེ། སེལ་ཚིག་སྦོར་

བའི་ཚུལ་ནི། དག་བགེགས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་བསལ་མེད་པར་སྤྱིར་

དག་བགེགས་ཀི་གནོད་པ་བཟློག་པ་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ཡིན་ན། ཨི་དཾ་

དུཥཾ་དག་བགེགས་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མ་ར་མ་ར། གྷ�ཧྣ་གྷ�ཧྣ། བན་དྷ་བན་དྷ། ཧ་ན་

ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་མེ་ཀེན་དག་བགེགས་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། 

ཅེས་པ་དང༌། དམིགས་བསལ་ཡོད་ན། ཆེ་གེ་མོ་ཁ་ཁ་སོགས་བརོད་པར་བའོ། །དེ་

ལྟར་བཟླས་པ་བེད་པའི་སྐབས་ཀི་དམིགས་པ་ནི་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྒོ་ནས་སྐུའི་

གཟི་བིན་བསྐེད་པ་ཐུན་རེ་ལ་ཐེབས་རེ་རེ་བཟླས་པའི་ཐོག་མར་བ། དེ་ནས་རང་

གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སོགས་པའི་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་ལ་གནས་པའི་

1 མ་ཕི། ༡༢བ༢ན།   ལྡག   * ལྡོག 
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ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་འོད་ཟེར་མེ་འོད་དག་པོ་”འཕོས1་པ་ལྟ་བུ་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀར་

འཕོག་པས། མགོན་པོའི་གནད་དུ་འཕོག་པ་ལྟར་བསྐུལ་ཏེ་ཁོས་འཁྲུགས་རྔམས་

པས་ཞབས་ས་ལ་བརེབས། དག་པོའི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སྒོགས་ཤིངཌཱ་མ་རུའི་སྒ་

དག་ཏུ་མཛད་དེ་སྤྱན་གསུམ་འཁོར་རྣམས་ལ་དག་ཏུ་གཟིགས་པས་འཁོར་ཐམས་

ཅད་རང་དབང་མེད་པར་ཁོས་འཁྲུགས་རྔམས་པས་འཇིགས་པའི་གད་རྒྱངས་ས་

དང་བར་སང་གང་བར་བསྒགས་ཏེ། ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་དག་པོའི་མཚོན་

ཆ་ས་ཚོགས་པར་འཛིན་པའི་འཇིགས་པའི་ཕོ་ཉ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་པས་ཐོགས་

པ་མེད་པར་སོང་སྟེ། དག་བགེགས་གནོད་བེད་ཐམས་ཅད་ཞགས་པས་བཅིངས་

ཤིང་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུངས་ཏེ་ཁིད་འོང་ནས། བཅད་པ་དང་གཏུབ་པ་དང༌། དོན་

སྙིང་འབིན་པ་ལ་སོགས་པ་བས་ཏེ། གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤ་ཁག་རུས་པ་

ནང་ཁོལ་ཐམས་ཅད་ཆོམ་ཆོམ། དམར་ཇིར་ཇིར་གསོལ་བར་བསམ་ནས། རིག་

པ་ངར་དང་ལྡན་པས་སྔགས་དག་ཏུ་བཟླས་པ་ནི། སྔགས་བཟློས་པ་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བཟླས་པའི་མགོ་ལ་དམིགས་པ་དེ་ཐེབས་རེ་དན་ཙམ་གིས་མི་

ཆོག་གི་བཟླས་པའི་རིང་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དམིགས་པ་དེ་ནར་མར་བའོ། །དེ་ལྟར་

ཐུན་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་ནར་མར་སྔགས་བཟླ་ཞིང་གཞན་རྣམས་ཀི་བཟླས་པ་ཅུང་

ཟད་རེ་བས་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ་འཇུག་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཏོར་ཆེན་བེད་

པའི་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ་གསང་བའི་ལས་དྲུག་བ་བའི་མན་ངག་ཤེས་དགོས་པ་

ཡིན། དེ་ལ་དང་པོ་མན་ངག་ལ”།2  རེ་ཆུང་གིས་ནི་མོས་པར་བེད། “།རོ་རེ་ཞགས་

1 མ་ཕི། ༡༢བ༧ན།   འཕས   * འཕོས 

2 མ་ཕི། ༡༣ན༥ན།   -།   * །
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པས་འདེན་པར་བེད། “།ཁ་ཊྭཾ་གས་ནི་གནས་གསུམ་བསྣུན། “།གི་གུག་བཤས་

ཤིང་སྲོག་དང་ཕལ། “།འཕེང་བ་འཛིན་པས་ཐོད་པར་བླུག །དོན་སྙིང་ལྔ་པོ་གཙོ་

བོས་གསོལ། “།ལྷག་མ་ཁག་བཅས་འཁོར་གིས་གསོལ། །རྣམ་ཤེས་པད་ཅན་དུ་

འཕངས། །ཁོ་ནི་ཕ་ཤར་ཁུགས་པར་བསམས། “།དག་བགེགས་དེ་གཏོར་མའི་ཁར་

རྒྱབ་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་བསྟན་ནས་གཏོར་མའི་ཁར་ཁུགས་པར་བསམ་མོ། །གསང་བའི་

ལས་དྲུག་གི་ཞལ་གདམས་སོ། ཞེས་བ་བའི་ཡིག་ཆུང་འདི་ལས་མེད་དོ། །

འདིའི་དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། རང་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་བརན་པོ་ལ་གནས་

ནས། རང་དང་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་

ཤིང༌། མགོན་པོའི་ཕག་གཡོན་ཞགས་པ་འཛིན་པའི་བསིགས་མཛུབ་ཀི་རྩེ་ལས་

ཁོ་བོ་རབ་ཏུ་བརྔམས་ཤིང་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན། ཕག་གཉིས་ཞགས་པ་འཛིན་པ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕོས་ཏེ། དམིགས་པའི་དག་བགེགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་གནས་སུ་

སོང་སྟེ། འོད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་སྙིང་ཁར་བཏབ་ཅིང་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀིས། ཞགས་

པས་མགིན་པ་ནས་བཅིངས་ནས། བསྒྲུབ་བ་གཅེར་བུ་གོས་དང་བྲལ་བ་དེ་ལ་ཁོ་བོ་

རྣམས་ཀིས་རྒྱོབ་ཅིག །གསོད་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་སྒ་དག་པོ་སྒོགས་ཤིང་ཐོགས་པ་

མེད་པར་ཁིད་འོངས་ཏེ་གཏོར་ཆུང་རྣམས་ཀི་སྟེང་གཏོར་སོད་རྣམས་ཀི་ནང་ན། རང་

ལ་རྒྱབ་བསྟན་མགོན་པོ་ལ་མདུན་བསྟན་ནས་འདར་ཧེད་ཧེད་འདུག་པར་བསམ་

ལ། རང་གི་ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁིཾ་ཁེ་ཏ་བིགྷནྜ་བིན་ཡཀ །དག་བགེགས་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་

ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ལན་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་དག་ཏུ་བརོད་ཅིང་མགོན་

པོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་མགོན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཁོས་པའི་སྒ་དག་པོ་སྒོག་ཅིང༌། ཕག་
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གཡོན་གི་གཉིས་པའི་”རྩེ1་གསུམ་བསྒྲུབ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་བསྣུན། གཡས་ཀི་

མཐའ་མའི་ཌཱ་མ་རུ་དག་ཏུ་དཀྲོལ་བས་བསྒྲུབ་བ་ཡིད་མོས། མགོ་འཁོར་བས་དན་

པ་ཉམས་ཤིང༌། དབང་པོའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཁག་གི་རྒྱུན་ནར་གིས་བྱུང་བ་ལ། 

གཡས་ཀི་དང་པོའི་གི་གུག་གིས་བསྒྲུབ་བའི་བྲང་གཤགས་ཤིང༌། འཕེང་བ་འཛིན་

པའི་ཕག་གིས་དོན་སྙིང་ལྔ་ཕྱུང་ནས། གཡོན་གི་དང་པོའི་ཐོད་པར་བླུག་ནས་ཞལ་

དུ་དམར་ཅིར་ཅིར་གསོལ། ཤ་ཁག་གཞན་རྣམས་ཀིས་གཏོར་མའི་ནང་དམར་མེར་

ཁེངས་པ་སྟེ་གཏོར་སོད་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་དེང་བས་པས་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་

ཞལ་དམར་དང་ངེ་བ་རྣམས་སུ་སིབ་སིབ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། གཏོར་སྔགས་

རྣམས་བརོད་ཅིང་གཏོར་ཆུང་རྣམས་བརབ་པར་བའོ། །

དེ་ཡང་ཐོག་མར་གཏོར་མའི་བིན་རླབས་གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་ལྟར་བས་

ནས། དེ་ནས་ཕག་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་བསྒལ་བའི་ལས་དྲུག་པོ་འདི་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་རང་ཆགས་སྒོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའམ། དག་བགེགས་ཀི་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའམ། 

མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལས་མྱུར་དུ་མི་བེད་པའི་རྣམ་པ་ཡོད་པའི་ཚེ་ན། བཟླས་པ་

ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་སོང་བ་དང༌། སྙིང་པོ་དང་སྔགས་རིང་གཉིས་ཀི་བཟླས་པ་མི་བེད་པའི་

བར་སྐབས་དེར་མགོན་པོའི་གནད་འབེབས་ཀི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་ཟུར་ན་ཡོད་པ་

ལྟར་དག་ཏུ་བས་ནས། དེ་ནས་སྙིང་པོ་དང་རྩ་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་

ཞིང༌། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་གཏོར་ཆེན་བེད་པ་ཡིན་ཀང་གནད་”འབེབས2་

མི་བའོ། །དེ་ལྟར་གཏོར་མ་ཕུལ་ནས། བསྟོད་བསྐུལ་རྒྱས་པར་བ་ཞིང༌། ཁད་པར་

1 མ་ཕི། ༡༣བ༤ན།   རྩ   * རྩེ 

2 མ་ཕི། ༡༤ན༢ན།   འབབས   * འབེབས 
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ལྷ་མོ་དང༌། གནོད་སྦིན་གཤེད་གཉིས་དག་ཏུ་བསྐུལ་བར་བའོ། །གཏོར་ཆེན་དག་པོ་

རང་བཟློག་པ་སྟོབས་ཅན་དགོས་པའི་ཚེ་ཡིན་ན། ལྷ་མོ་ཕག་བཞི་མར་བ། ཀེ་ཏ་པཱ་

ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་བསྐེད་ནས་འབུལ་བར་བའོ། །གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཏོར་

སྒྲུབ་སོགས་ཀི་སྐབས་དང་ལྷའི་བསྐེད་ཆོག་སོགས་འད་བར་བས་པ་ནི། གཏོར་

ཆེན་དཀྱུས་མའི་དབང་དུ་བས་ལ། ལྷ་མོ་ཕག་བཞི་མ་སོགས་ཀི་བསྐེད་ཆོག་མི་འད་

བར་བེད་པ་ནི། གཏོར་ཆེན་གི་ནང་ནས་ཀང་ཆེས་དག་པོ་དང་སྟོབས་ཆེན་བེད་པའི་

དབང་དུ་བས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ལྷ་མོ་ནི་ཁག་གི་རྒྱ་མཚོ། ཞག་གི་རྦ་ཀོང་འཁྲུགས་པའི་དབུས་ན་

དམ་ཉམས་དག་བགེགས་མནན་པའི་སྟེང་དུ་དེ་ར་རྐང་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་མཾ་སྔོན་

ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞི་

མ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མི་གདུག་པའི་གཟུགས་ཅན་མེའི་ཕུང་པོ་དང་མཚུངས་

པའི་སྤྱན་གསུམ་དག་བགེགས་ལ་ཕིར་གཟིགས་ཤིང༌། མཆེ་བ་གཙིགས་ནས་རབ་

ཏུ་གདངས་པའི་ལགས་རྣམ་པར་བསྐོད་པའི་ཞལ་ནས་ཁག་འཛག་པ། སྙན་གཡས་

པ་ལ་སེང་གེ་དང༌། གཡོན་པ་ལ་དུག་སྦྲུལ། སྤྱི་བོར་རྨ་བའི་སྒོ་མདོངས་ཀིས་བརྒྱན་

པ། མིའི་པགས་པ་རློན་པས་སྟོད་གཡོགས་སུ་གོན་པ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པོ་ན་

རལ་གི། གཉིས་པ་ན་གི་གུག །གཡོན་གི་དང་པོ་ན་ཐོད་པ་རློན་པ་དག་བོའི་སྙིང་

ཁག་གིས་བཀང་བའི་ཁག་རྒྱུན་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། གཡོན་གཉིས་པ་ན་ནལ་བུའི་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ། དེ་རའི་སྟེང་ན་ཞབས་ཕེད་སྐིལ་དུ་བཞུགས་པ། སྒའི་སྔ་རུ་
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སྲིན་”པོ1འི་ཡ་”མགལ2་ལ་བས་ཤིང༌། ཕི་རུ་སྲིན་པོའི་མ་”མགལ3་ལ་བས་པའི་

སྔ་ཤ་ལ་བདུད་ཀི་ཁམ་ཤིང་ནག་པོ་དང༌། ཕི་ཤ་ལ་ནད་ཀི་རྐལ་པ་བཏགས་པ། 

འཁོར་ཆུ་སྲིན་གདོང་ཅན་ནག་པོ་གཡས་སྤྲུལ་ཞགས་ནག་པོ་དག་ལ་འདེབས་ཤིང༌། 

གཡོན་དེའུའི་འཐུར་ནས་བཟུང་སྟེ་གཙོ་བོ་ལ་བལྟ་བ། སེང་གེའི་གདོང་ཅན་དམར་

ནག་ཕག་གཡས་ཀི་གི་གུག་དག་ལ་འཕར་ཞིང༌། གཡོན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་

སིགས་མཛུབ་གདེངས་པ་ཁ་ཕིར་བལྟས་ནས་དག་ལ་འོ་དོད་འབོད་ཅིང༌། ལྷ་མོའི་

ཕི་བཞིན་”འབྲང4་བའོ། །

ལྷ་མོ་དེའི་སྙིང་པོ་ནི། ༀ་མ་མ་སརྦ་ཙ་དྷུ་ར་བྷཀ་ཛ་ར་མ་ཏི་འུར་བ་འུར་བ་ས་

མ་ཡ་ཀྲི་ར་ཛ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སྟེ། རང་ཡི་དམ་དང་མགོན་པོ་གང་ཡང་

རུང་བའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་ནས་མདུན་གི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀར་མཾ་སྔོ་ནག་མི་འབར་

བ་བསམ་ཞིང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་འཕོས་པས། མཾ་ལ་ཕོག་པས་

ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བསམ་སྟེ། བཟླས་པ་ནི་བསྙེན་པའི་དམིགས་པའོ། །སྭཱཧཱའི་

གོང་དུ་དག་བགེགས་མཱ་ར་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་”ཏ5་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྦར་བ་ནི་

གཏོར་སྔགས་སོ། །མྱཻ་ཏི་པས་མཛད་པའི་བསྐལ་མེ་ཆེ་བ་ནི་འདིའི་བསྟོད་པའོ། །ལྷ་

མོ་ནི་ཕག་གཉིས་མ་ལས་ཤིན་ཏུ་གཉན་ཞིང་སྟོབས་ཆེ་ལ་རྩུབ་ཅིང་མྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །སྙིང་ལྟར་གཅེས་ཤིང་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་སོབ་མ་རེ་རེ་ཙམ་མིན་པ་ལ་སྟེར་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༡ན།   བུ   * པོ 

2 མ་ཕི། ༡༤བ༡ན།   འགལ   * མགལ 

3 མ་ཕི། ༡༤བ༡ན།   འགལ   * མགལ 

4 མ་ཕི། ༡༤བ༣ན།   འབྲེང   * འབྲང 

5 མ་ཕི། ༡༤བ༥ན།   -ཏ   * ཏ 
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བའི་ལུགས་མེད་དོ། །བསྙེན་སྒྲུབ་དང་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཙམ་ཡང་གཞན་གིས་མ་

རིག་པ་བེད་དོ། །ཀྱཻ་ཏ་པཱ་ལའི་ཡུམ་ནི་གནོད་སྦིན་གི་གཡོན་ན་མ་མོ་མཁའ་འགོ་

ཤ་ཟ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབུས་ན་ལྷ་མོ་ནག་མོ་སྐུ་ལ་དར་ནག་གི་གོས་འཇོལ་རིང་

གསོལ་བ། ཕག་གཡས་ན་མེ་ལོང་དང༌། ཞགས་པ་ཐོགས་ནས་དག་ལ་གཡོབ་

ཅིང་ཞགས་པ་འདེབས་པ། ཕག་གཡོན་དག་པོའི་སྙིང་ཁག་གིས་བཀང་བའི་ཐོད་

པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་གེན་དུ་བརེས་པ། སྤྱན་གསུམ་དམར་པོ་

གློག་ལྟར་འཁྱུག་པ། འཇིགས་པའི་གད་མོ་རྒོད་ཅིང་ཕོགས་བཅུར་རྒྱུག་ཅིང་སྐད་

ཅིག་ཙམ་གིས་དག་བགེགས་ཐལ་བར་རློག་པའོ། །

བཟླས་པའི་སྔགས་ནི་གནོད་སྦིན་ལ། སྔོན་དུ་བསྙེན་པའི་ཚེ་དཀྱུས་མ་དང་

འད། དམིགས་པའི་མན་ངག་ནི། རང་བདག་བསྐེད་མགོན་པོར་བས། བསིལ་བའི་

ཚལ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས་ནས་བཅུག །མདུན་དུ་ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་རང་ལ་མིག་

ཡར་བལྟ་ཞིང་བཀའ་ནོས་པར་བསམས། རང་མིག་གནོད་སྦིན་ལ་ཐུར་དུ་བལྟ་

ཞིང༌བཀའ་བསྒོ་བར་སེམས་པའོ། །གཏོར་ཆེན་ཤིན་ཏུ་དག་པོ་ལ་སོགས་པའི་ལས་

སྦོར་གི་སྐབས་སུ། ༀ་ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་བིགྷནྜ་ཧཱུཾ། ༀ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡག་ཤ་དམ་ཉམས་

འདིའི་ཙིཏྟ་ལ་དུན་དུན་རྦད་རྦད། ཅེས་བཟླས་པར་བ་ཞིང༌། ཡུམ་ལ་རག་མོ་ནག་

མོ་དམ་ཉམས་འདིའི་ཙིཏྟ་ལ་རྦད། ཁ་ལ་ཕུར་ཡ་རྦད། ཅེས་བཟླ་བར་བའོ། །གཏོར་

སྔགས་ནི། ༀ་ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་བིགྷནྜ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡག་ཤ་དམ་ཉམས་འདིའི་

ཙིཏྟ་ལ་དུན་དུན་རྦད། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཀེ་ཏ་པཱ་ལ་དག་བགེགས་ཆེ་

གེ་མོའི་རཀྟ་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཙིཏྟ་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཾ་ས་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་
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ཧི། གླཽ་རོ་ཙ་ན་ལ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་དང༌། ཡུམ་ལ་བཟླས་སྔགས་ཀི་མཇུག་ཏུ། 

ཨིདཾ་བ་ལིཾ་”ཏ1་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། རཀ་མོ་ནག་མོ་དག་བགེགས་ཆེ་གེ་མོའི་རཀྟ་ལ་

ཞེས་པ་མན་ཆོད་སྔར་ལྟར་སྦར་བའོ། །བསྟོད་བསྐུལ་དཀྱུས་མ་དང་འདའོ། །

ཏཀད་ནི་ར་ནག་ལ་ཆིབས་པ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་”ཟ2་བེར་སྔོ་ཁ་གསོལ་ཞིང༌། 

ཞབས་ལ་སག་ལྷམ་ནག་པོ་བསམས་པ། ཕག་གཡས་རུ་མཚོན་དམར་པོ་འཕར་

ཞིང༌། གཡོན་པ་ཙནྡན་གི་བེ་ཅོན་སྐུར་བསྟེན་པའི་ནང་ནས། བདུད་འདུལ་གི་དམག་

ཚོགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་འབྱུང་བ། བང་ཕོགས་ཀི་གནོད་སྦིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ནི། 

”ཅེ་སྤྱང3་སྦང་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་སྤྲུལ་ཏེ་ས་ལ་འབྱུང་བ། ལྷོ་ཕོགས་ཀི་གཤིན་རེ་

ཆེན་པོ་བརྒྱད་ནི། ཁི་ནག་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་སྤྲུལ་ཏེ་ཕི་བཞིན་དུ་འབྲང་བའོ། །དེའི་

བསྙེན་སྔགས་ནི། ༀ་དུ་ཡག་ཛ་མཧཱ་ཀ་ལ་ཏཀ་ཤད། དུ་ཏི་མ་རི་ནི་ཛ་ཛ། ཞེས་པ་

སྟེ། དམིགས་པའི་མན་ངག་གོང་དུ་གནོད་སྦིན་ལ་བརོད་པ་ལྟར་རོ། །གཏོར་ཆེན་

ཤིན་ཏུ་དག་པོ་ལ་སོགས་པའི་ལས་སྦོར་གི་དུས་སུ་བསྙེན་སྔགས་དེའི་མཇུག་

ཏུ། །ར་ཙ་ཏི་བ་ཤད་དུ་དུ་ཁུག་ཁུག །ཎི་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛ་ཛ། ཞེས་པ་དང་། མཧཱ་ཀ་ལ་

རཱུ་པ་རཱུ་པ་ཤ་ཏྲུན་ནན། ཚལ་བ་ནན། མཱ་ར་ཡ་ནན། དུ་ཡ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏཀ་ཤད་ཤུ་

དུ་དུ་རྒུར་རྦད་རྦུད་ཐུམ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་སོད་སོད་ཅེས་པ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

དིལ་ནས་བཟླས་པ་བ་སྟེ། སྔགས་དང་པོ་བསྙེན་སྔགས་ནི་བོད་པ། གཉིས་པ་རྦད་

པ། གསུམ་པ་བསད་པའོ། །གཏོར་སྔགས་ནི་བསྙེན་སྔགས་ལ་ཏི་ཡཾ་ཏ་བྷོ་བ་ལིཾ་ཏ་

དམ་ཉམས་དག་བགེགས་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བཏགས་པའོ། །བསྟོད་བསྐུལ་ནི། 
1 མ་ཕི། ༡༥ན༥ན།   -ཏ   * ཏ 

2 མ་ཕི། ༡༥ན༦ན།   མཐའ   * ཟ 

3 མ་ཕི། ༡༥ན༧ན།   ལྕེ་སྦང   * ཅེ་སྤྱང 
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ཀམ་གཡེལ་མ་གཡེལ་མགོན་པོའི་ཚོགས། “།ཚུར་གཤེགས་ཚུར་གཤེགས་མགོན་

ནག་ལགས། ཅེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་དྲུག་དྲུག་ཏུ་བས་པའི་ཞག་

གངས་ཐིམ་པའི་ཐུན་ཐ་མ་ལ། གཏོར་མ་ཆེ་བའིམགོན་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་”བཏེག1་

ནས། གཏོར་མ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། དེ་ནས་བསྒལ་

བའི་ལས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་བས་ནས། གཏོར་མ་ཆེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་

དབུལ་བར་བའོ། །

གཏོར་མ་འབུལ་བ་ཐུན་སྔ་ཕི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མགོར་མ་གཡེལ་ཅིག་

དང༌། མཇུག་ཏུ་གཙང་ཞིང་གཙང་མར་སྦར་བའི་གཏོར་རོངས་དང༌། ཐལ་མོ་བརབ་

བའི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ། གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ནས་

ཐེབས་ལྡོག་རྩིས། སྒ་གཅན་གི་གདོང་དང་མ་ཐུག །བིཥི་དང་མ་འཛོམ་པ་བས་ལ། 

བ་དན་དང་གླིང་བུ་སོགས་ཀི་རོལ་མོའི་སྒ་དང༌། ཤ་ཆེན་གི་དུད་པ་དང༌། ནང་མཆོད་

འཐོར་བ་ལ་བརྩོན་པས་གཏོར་མའི་ས་དངས་ཏེ། རེས་གནང་ཐོབ་པ་དམ་ཚིག་གཙང་

བས་གཙོ་བོའི་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་དང༌། འཁོར་རྣམས་ཀིས་གཏོར་མ་དང་བཅས་པ། 

ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ཁེར་ནས། ཇི་ལྟར་ཐུང་ནའང་གོམ་པ་

བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུའི་མཐའི་བར་དུ། གནོད་པའི་དག་བགེགས་ཀི་ཕོགས་སུ་སོང་སྟེ། 

གཏོར་མ་རྣམས་གདོང་ཕར་བསྟན་ནས་བསྒིགས་ཏེ། སྔོན་དུ་ཆང་ཕུད་གཏོར་ནས། 

འཇིག་རེན་གི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང༌། གཟའ་ལ་སོགས་པ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་འབྱུང་པོ་མི་མ་

ཡིན་མཐུ་བོ་ཆེ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་བསྔོས་ནས། ཁོ་བོ་བསམས་པ་

བང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད། ལམ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་པོར་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༤ན།   བཏག   * བཏེག 
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བས་ནས། རང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་

པའི་སྐུ་ལ་སོད་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་པའི་བསམ་སྦོར་

ལ་གནས་པ། དགེ་འདུན་གི་ཆོས་འཁོར་གཉེན་པོ་བཤིག་པ། སྐེ་བོ་དུ་མ་ལ་འཚེ་

བར་བེད་པའི་དག་བགེགས་གདུག་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་ལ། དག་པོ་

གཏོར་མའི་ལས་བེད་ཀི། ཁེད་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ཞི་བའི་ཆོས་འཆད། བདེན་པའི་

དམ་བདར། འདུན་པའི་རས་སྟེར་པ་ཡིན་པས། བདུད་རྩི་འདི་བཏུང་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་

སྔགས་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་འདིས། རབ་ཏུ་ཚིམ་པར་

གིས་ལ་གནོད་པ་དང་གདུག་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང༌། ཕན་ཚུན་

ཕན་པ་དང༌། བམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གིས་ལ། ཁོ་བོ་བསྒྲུབ་བ་དམིགས་

ཀིས་བསལ་བ་ལ། གཏོར་མའི་ལས་ཀིས་ཚར་གཅོད་པ་ལ། རུ་ང་བ་དང༌། ཕག་

དོག་པ་དང༌། གནོད་པ་ཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང༌། བཟང་པོའི་ས་འདེན་པ་དང༌། ངན་

པའི་རྒྱབ་བརེན་གང་ཡང་མ་བེད་པར་རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་སོང་ཤིག་ཅེས་

བརོད། ”བདེན1་བདར། དཔང་གཟུགས་འདི་ཙམ་གིས་ཆོག །དེ་ཡང་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་

པ་པོ་བདག་ཉིད་གོས་ནག་པོ་གོན། རོ་སོལ་གིས་གདོང་ནག་པོར་བསྒྱུར། ཐོད་ནག་

བཅིངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆས་འཇུག་ཀང་བའོ། །དེ་ནས་གྲུབ་ན་རྔ་ལ་སོགས་

པའི་སྒ་དང། དབངས་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པའམ། མེད་ཅིང་མི་སྤོ་ན། དེ་དག་

མ་བས་ཀང་རུང་སྟེ། སྤྱི་བཏབ་མི་བེད་པར་དེའི་དོད་ལ། ཧཱུཾ་ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་

ཕོ་བྲང་ནས། ཅེས་པའི་བསྐུལ་དག་ཏུ་བས་ལ། རང་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་བརན་

ཞིང༌། ཁོས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས། གཙོ་བོའི་གཏོར་མ་དཔལ་འབར་དང་བཅས་

1 མ་ཕི། ༡༦ན༥ན།   བདན   * བདེན 
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པ། དེ་ཉིད་ཧཱུཾ་ལས་དུག་དང༌། མཚོན་དང༌། མེའི་ཕུང་པོ་སྐད་ཅིག་ལ། འཇིག་རེན་

གསུམ་བརླག་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གཏོར་མ་

ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཕག་གོང་གཡས་སུ་འཕར་ཏེ། ཤཱ་ས་ན་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་

པ་དག་ཏུ་བརོད་ཅིང༌། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ནི། གཏོར་མ་ནི་ཐོག་འཁྱུག་པ་ལྟར་དག་

པོའི་སྒ་དང་བཅས་པས་ཐོགས་པ་མེད་པར་སོང་སྟེ། དག་བགེགས་ཁོ་རང་གི་མདུན་

ན་གནས་པ་མངོན་སུམ་པ་ལྟར་བསམས། དེའི་སྙིང་ཁའི་དཀིལ་ན་སྲོག་གི་”རེན1་

རྣམ་ཤེས་ཨ་ཐུང་ཏིལ་མར་གི་མར་མེ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་མདའ་འཕངས་པ་ལྟར་ཕོག་པས་

ནག་ཐུམས་ཀིས་སོང་ནས་སྲོག་དང་བྲལ་ཡིད་དན་པ་ཉམས། ལུས་ཤ་ཁག་རུས་པ་

ཐམས་ཅད་ཆོམ་ཆོམ་དུ་སོང༌། གཏོར་མ་འགོ་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མགོན་པོ་གཙོ་

འཁོར་ཐམས་ཅད་བར་སང་གང་བ་ཤིན་ཏུ་ཁོ་ཞིང་བརྔམས་པས་འཇིགས་པའི་གད་

མོས་ས་གཞི་དང་རི་བོ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བེད་པའི་འབྲུག་སྒ་ལྟར་སྒོགས་ཤིང་

བརྒྱུད་དེ་སོང་ནས། བསྒྲུབ་བའི་ཤ་ཁག་རུས་པ་ཐམས་ཅད་ཆོམ་ཆོམ་ལྷག་མ་མེད་

པར་ཟོས། ཁོས་པའི་གར་མཛད་ཅིང༌། ནད་དང་དུག་དང༌། མཚོན་གིས་ཆར་ཕབ་

པས། ཡུལ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞིང་རླག་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་དམིགས་པ་གསལ་

ཞིང་བརན་པར་བས་ལ། ཤཱ་ས་ན་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བརོད་དེ་གཙོ་བོའི་གཏོར་

མ་འཕངས། དེ་རེས་འཁོར་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་གཏོར་སྔགས་གོང་དུ་བརོད་པ་དེ་

དག་བརོད་ལ། རེ་རེ་ནས་འཕངས། དེ་ནས་སྔགས་དག་ཏུ་བརོད། གོས་དང་ཐལ་མོ་

བརབ། ཐུན་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་པ་ཡོད་ནའང་འཕངས། དེ་ནས། ༀ་བཛྲ་རཀ་རཀ་ཧཱུཾ་

ཞེས་བརོད་དེ། རང་གནས་པའི་གཏོར་མ་འཕངས་ས་དེ་ནས། རོ་རེའི་རྭ་བས་བར་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༢ན།   རན   * རེན 
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བཅད་པར་བསམས་ལ། བསྲུང་འཁོར་གསལ་གདབ། དཔོན་སོབ་ཐམས་ཅད་ཕིར་

མིག་མི་བལྟ། གནས་དེར་ཡོ་བེད་ཡེ་མ་ལུས་པར་བས་ལ་ངག་བཅད་དེ་སྔགས་

བཟློས་ཤིང་ནང་དུ་འོངས་ནས་རེས་ཆོག་རྣམས་གཏོར་སྒྲུབ་ཀི་སྐབས་ནས་བཤད་

པ་ལྟར་བའོ། །

གཏོར་ཆེན་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་བེད་པ་དང༌། བྲིས་པ་མང་མོད་ཀང་འདི་ལྟ་བུའི་

མན་ངག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་ཟབ་པའི་ཞལ་ཤེས་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པ་

ནི། དིང་སང་ས་”སྟེང1་མ་ལུས་པ་ཟོང་དུ་གསེར་ཁུར་པོ་ཐེག་ཚད་ཁུར་ནས་བཙལ་

ཡང་རེད་པའི་གདམས་པ་མ་ཡིན་པས་ལས་འབྲས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་སོད་མིན་ལ་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་སེལ་བར་སྲོག་ལྟར་གཅེས་པར་བཟུང་ངོ༌། །གཏོར་ཆེན་ལ་བརེན་

པའི་དག་པོའི་ལས་སྦོར་མན་ངག་བསད་པ་ཚིག་དིལ་གི་མན་ངག་དུག་ལྟ་བུ་སུ་ལ་

ཡང་མི་སྦིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ནི། བེ་བུམ་ནག་པོའི་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆུང་གཙོ་ཆེ་

ཤོས་གཅིག་ཡིན་ལ། ཡིག་ཆུང་དངོས་ནི་འདི་ལྟར། ན་མོ་གུ་རུ། ཡེ་ཤེས་མགོན་

པོའི་ལྟོ་བ་རུ། །དག་བགེགས་མནན་ཅིང་བསྒལ་བར་བ། །ལིང་ག་སྔགས་གནད་མ་

ནོར་ཅེས། །གི་གུག་བསྒྲུབ་བ་གསད་པར་བ། །བསྟན་པ་འཇིག་ལ་ཐུག་པ་ན། །རྣལ་

འབོར་”བསྙེན2་སྒྲུབ་མཐར་སོན་ཅིང༌། །དམ་ཚིག་ལྡན་པས་བ་བའི་ལས། །དེ་ལས་

གཞན་དུ་བ་བ་མིན། །གཏོར་མདའ་གཏོར་མའི་བཅའ་གཞི་དང༌། །བྱུག་པའི་རས་

གསུམ་ལག་ལེན་གིས། །མན་ངག་བ་མའི་ཞལ་ལས་བྲིས། །འདི་ནི་དུག་དང་འད་

བས་ན། །སྙིང་གི་བུ་ལའང་སྦིན་མི་བ། །ཨྠིི། ཞེས་པའོ། །འདིའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༡ན།   སྟེངས   * སྟེང 

2 མ་ཕི། ༡༧ན༤ན།   བསྙན   * བསྙེན 
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དང་བཅས་པའི་མན་ངག་ཚིག་བརྒྱུད་ཡིན་པས། བ་མ་ཁྱུང་པོས་རོགས་ལྡན་ཞང་

”སྒོམ1་ཆོས་སེང་ལ་སྔོན་དུ་གནང་ཚར་ནས། རྨོག་ཅོག་པ་ལ་ཡང་མ་གནང་བར། 

ཁོང་གིས་ཞང་སྒོམ་ཆོས་སེང་ལ་ཞུས། རྨོག་ཅོག་པས་ཀང་སྐེར་སྒང་པ་ལ་དུས་

ཕིས་བར་དུ་གནང་ཡོད་པའི་གཏམ་ཡང་གསུང་མ་ཉན། ཕིས་སྐུ་གཤེགས་པའི་གོང་

ཙམ་དུ། སྐེར་སྒང་དུ་གདན་དངས་ནས་འབུལ་བ་ཚད་མེད་པ་མཛད་པའི་དུས་སུ། 

འདི་དང་སེར་བ་དབབ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། འཁོར་གི་སྒོས་སྒྲུབ་ཟབ་ཤོས་གཅིག་

གཉིས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་གནང༌། དམན་ངག་ལ་ལྷག་མ་ཡོད་”རེ2་གསུང་

དབུ་”སྙུང3་བཞེས་པ་ཡིན་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །འདིའི་ལག་”ལེན4་གི་མན་ངག་ནི་འདི་

ཡིན་ཏེ། རོ་ཐལ་གིས་བྱུགས་པའམ། ཕུང་ཤུལ་གིས་ལས་བས་པའི་སྟེགས་བུའི་

ཁར་རོ་སོལ་གིས་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་རྩེ་མོ་ཕར་བསྟན་པ་བྲིས་པའི་སྟེང་དུ་ས་

བོན་མིང་བྲིས། གྲུ་གསུམ་དེ་འབྲུབ་ཁུང་མཚོན་བེད་ཡིན་གི། ལྷ་གང་དུ་བསྐེད་པའི་

ཆོས་འབྱུང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་གཏོར་མ་བཅའ་བ་ནི། ནས་ནག་རེན་བཏགས་ཀི་ཕེ། ཁག་ཆང་བསྲེས་

པ་ལ་གི་ཁག་སྦར་བས་ཁུ་བ་བས་ཏེ། དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་ཆེན་པོ་ཁྲུ་གང་

ལས་མི་ཆུང་བ་བས་པའི་གསུམ་གཉིས་སྟེང་དུ་བཞག །གསུམ་ཆ་འོག་ཏུ་བཞག་

པའི་མཚམས་ནས་གིས་བཅད་ལ། འོག་མ་དེའི་དབུས་སུ་འབྲུབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་ཅུང་

ཡངས་པ་ཅིག་བྲུ། དེ་ནས་ཤ་ཤུན་ནམ། རྒྱུ་ཤུན་ནམ་གོ་གའམ་མེད་ན་ཤོག་བུ་ལ་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༥ན།   བསྒོམ   * སྒོམ 

2 མ་ཕི། ༡༧ན༧ན།   རི   * རེ 

3 མ་ཕི། ༡༧ན༧ན།   སྙིང   * སྙུང 

4 མ་ཕི། ༡༧བ༡ན།   ལན   * ལེན 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 671 

ཡང་རུང་སྟེ། སོར་བཞི་ཙམ་ལ་དག་བགེགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ལིང་ག་སྔགས་ཅན་

དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲིས་པ་ལ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བ་དང་མདུན་དུ་མགོན་པོ་བསྐེད་

ཅིང་སྤྱན་དངས་ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་སྤོས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་

ཀྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། རང་དང་མགོན་པོ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་ཁོ་བོ་ཞགས་

པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་ཏེ། སྒྲུབ་བ་དེའི་སྐེ་ནས་ཞགས་

པས་བཅིངས། སྙིང་ཁ་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུངས། རྒྱབ་ནས་དབྱུག་པ་དང་ཐོ་བ་

སོགས་ཀིས་བསིགས་བཞིན་པས། རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནག་པོའི་སྟེང་དུ་གཅེར་

བུ་གོས་དང་བྲལ་བ་དབང་པོའི་སྒོ་རྣམས་ནས་ཁག་འཛག་ཅིང༌། ཁ་ནས་སིད་ཅེས་

སྒོག་པ་འདར་ཞིང་སྐྲག་པའི་མིག་ཅན། དེ་ཉིད་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལྕགས་སྒོག་

གིས་བཅིངས་ཏེ། བཞག་ནས་ཐོགས་པ་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀི་མདུན་དུ་ཁིད་འོང་

བར་བསམས་ལ། དམིགས་པ་བརན་པོས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་བཛྲ་

མཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁིཾ་ཁེ་ཏ་བིགྷྣྰན་བི་ན་ཡ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཆེ་གེ་མོ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿཛཿ 

ཞེས་ལན་ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་པ་བརོད་ནས། སེམས་མ་ཡེངས་པར་རྩེ་གཅིག་

ཏུ་བསྒིམས་ཏེ། དངོས་སུ་ཁུགས་པའི་མོས་པ་བརན་པོ་བས་ནས། ལིངྒ་དེ་ལ་ཛཿཧཱུཾ་

བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ་ཞིང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྲེས་ལ། ལིངྒ་དག་བགེགས་གང་ཡོད་པ་

དེ་དངོས་སུ་མོས་པར་བ། དེ་ནས་དག་བོ་དེའི་ལུས་ལ་གནས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་ལྷ་དང་། མགོན་སྐབས་མཛད་པའི་ལྷ་དང༌། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

ཆོས་སྐོང་རྣམས་ལ། བསྒྲུབ་བ་དེས་བ་མའི་སྐུ་དག་བས་པ་དང། དགེ་འདུན་གི་སེ་

བཤིག་ཅིང༌། དཀོར་འཕོགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་
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པའི་བསམ་སྦོར་དག་པོ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཆོས་བཞིན་དུ་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ་

རྣམས་ལ། བར་དུ་གཅོད་ཅིང་རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང༌། སྐེ་བོ་དུ་མ་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་

བ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་རྒྱས་པར་བསྒགས་ཏེ། འདི་ལྟ་བུ་ཡུན་དུ་སོང་ན། བསྟན་

པ་དང་སེམས་ཅན་དུ་མ་ལ་གནོད་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཞིང༌། འདི་ཉིད་ཀང་ཡུན་རིང་

དུ་ངན་སོང་ལས་ཐར་ཐབས་མེད་པའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་དུ་མ་གསོག་པར་འདུག་

པས་འདིའི་ལུས་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་མ་ལགས་ཀི་འདིའི་ལུས་ལ་མ་ཞུགས། 

མགོན་སྐབས་མ་མཛད་པར་འདི་ཉིད་ཆོམས་ཤིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརོད་པས། 

དེ་ཐམས་ཅད་སྲིན་པོ་ཁོས་པ་ལྟ་བུའི་ཁོ་བོ་རྣམས་སུ་གྱུར་ཏེ། དེའི་ལུས་ལས་དོན་

སྙིང་དང་ནང་ཁོལ་སོགས་ཐམས་ཅད་དངས་ཏེ། ཚུར་བོན་ནས་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམས་

བདག་ཉིད་སྔར་ལས་ཀང་མཐུ་སྟོབས་ཆེས་ཆེར་ཆེ་བར་བསྒོམས་པར་བའོ། །དེ་ནི་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་དང་དབྲལ་བའོ། །

ད་ནི་གོ་ཆ་དང་འབྲལ་བ་ནི། བདག་དང་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ལས་འཕོས་

པའི་ཁོ་བོ་བཤད་མ་ཐག་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིས་དེའི་ལུས་ལ་གནས་པའི་བསྲུང་བ་དང༌། 

སྔགས་མདུད་དང༌། དེ་རང་དང་དེ་སྐོབ་བའི་བ་མ་སོགས་ཀིས་བསྒོམས་པའི་བསྲུང་

འཁོར་ཐམས་ཅད་འོད་ཀི་ཞགས་པ་དང༌། ཁོ་བོའི་ཕག་གི་ཞགས་པས་བཅིང་ཞིང་

ལྕགས་ཀྱུ་རྣམས་ཀིས་བཏབ་སྟེ། ཁོ་བོ་ཡན་ལག་རགས་ཤིང༌། ལུས་ཆེ་བ་རི་རབ་

ཀང་བསྒུལ་བར་ནུས་པ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་རང་དབང་མེད་པར་དངས་ཏེ་འོང་

བར་བསམས་ནས། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕག་རྒྱ་བཅའ་ཞིང༌། ཆེ་གེ་མོའི་རཀ་སཾ་པུཥིཾ་རཀ་

མན་དེ་དེ་བ་ཏན་ཚ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་མང་དུ་བརོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་དམིགས་པ་
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བརན་པོས་བཀུག་ནས། བསྲུང་འཁོར་རྣམས་བདག་ཉིད་ཀིས་བསྒོམས་པའི་བསྲུང་

འཁོར་ལ་བསྟིམ། སྔགས་མདུད་དང༌། བྲིས་པའི་འཁོར་ལོ་དང༌། རེན་འབྲེལ་གི་རས་

དང༌། བིན་རླབས་ཀི་རས་དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་དེག་ལུས་ལ་གནས་པ་བསྲུང་བའི་དོན་

དུ་བཅངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཀི་གཡོན་ཕོགས་སུ་བཞག་པར་

མོས་ཏེ། རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་ཁོ་བོ་ལྟེ་བ་མན་ཆད་ཕུར་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་སྤོས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་བཙུགས། ཡང་རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་ཁོ་བོ་རོ་རེ་ཐོགས་

པ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། ཕུར་བུ་རྣམས་ཀི་སྤྱི་བོ་ནས་བརྡུངས་པར་བསམ་ཏེ། ༀ་གྷ་གྷ་གྷཱ་

ཏ་ཡ་ལ་སོགས་པའི་མཇུག་ཏུ། ཆེ་གེ་མོ་རཀ་སཾ་པུཥིཾ་དི་པ་མ་རཀ་མཌྞ་དེ་བ་ཏཤྩ་

བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ལན་བདུན་ལ་སོགས་པ་བརོད་པར་བའོ། །བ་

མ་གོང་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལ་གྷ་གྷ་སོགས་མི་འདུག་ནའང༌། ཡོད་པ་འཐད་པར་

མཐོང་ངོ༌། །

དེ་ནས་བསོད་ནམས་ཀི་མཐུ་དང་དབྲལ་པ་ནི། བདག་དང་མགོན་པོའི་སྐུ་ལས་

འཕོས་པའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་གངས་མེད་པ་མདུན་གི་བསྒྲུབ་བ་དེའི་བ་སྤུའི་

སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ལུས་ཀི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་དེའི་བསོད་ནམས་དང་གཟི་

བརིད་དང། དབང་ཐང་དང༌། དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དཀར་

པོ་དང༌། སེར་པོའི་རྣམ་པར་ཚུར་དངས་ཏེ། བདག་གི་བ་སྤུའི་སྒོ་རྣམས་ནས་ཞུགས་

པས་བདག་ཉིད་གཟི་བརིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཅིང༌། བསྒྲུབ་བ་དེའི་དབང་

པོ་དང་ལུས་ཀི་མདངས་ཤོར། བསོད་ནམས་དང་གཟི་བརིད་ཉམས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རིད་

པར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །
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དེ་ནས་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་དང་དབྲལ་བ་ནི། དགུག་པའི་དམིགས་པ་དང༌། 

བཀུག་ནས་ཕུར་གདབ་བེད་པ་སྔར་ཇི་ལྟ་བ་ལ། ཁད་པར་ནི་ཆེ་གེ་ལོ་ཀ་དེ་བ་ཨཱ་

ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་པའི་སྔགས་ཀིས་དགུག་པ་དང༌། ཆེ་གེ་ལོ་ཀ་དེ་བ་རཀ་བཛྲ་ཀཱི་

ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་པས་འདེབས་པའོ། །ཁད་པར་རས་ཀིས་དབྲལ་བ་ནི། 

དེ་ནས་སྒྲུབ་ཁང་མ་ཡིན་པའི། སྒོ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཐོག་ཕུབ་པ་ཅིག་ཏུ་སོང་ལ། 

ལིངྒ་དེ་སྨྱུག་མ་བཀས་པའི་བར་དུ་རྐང་པ་མ་ཟིན་ཙམ་བཅུག །རང་གི་ལག་པ་རས་

ལ་སོགས་པས་དིལ་ཏེ། དུ་བ་མི་འཕོག་པར་བས་ལ་སྨྱུག་མའི་རྩ་བ་ནས་བཟུང་

སྟེ། རོ་སོལ་གི་མེ་ལ། གུ་གུལ་ནག་པོ། སེ་ནག་གི་རོ། བཙན་དུག །ཟ་འོག །དབི་

མོང་ནག་པོ། ར་བོན་པ། མུ་ཟི་ནག་པོ་རྣམས་བསྲེགས་པའི་དུད་པ་ལ་བདུག །དེའི་

ཚེ། ལིངྒ་བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་བསམས་ལ། རས་རྒོད་ཀི་དུད་པས་བདུགས་པས་

ཡིད་མོས། དན་པ་ཉམས། ལྷ་བསྲུངས་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སུ་འཁོར་མི་ནུས་པར་

བསམས། དམིགས་པ་མ་ཡེངས་པར་བེད་པ་མ་གཏོགས་སྔགས་བཟླ་མི་དགོས། 

རང་གི་ས་བུག་དང༌། གོས་དང༌། ལུས་ལ་དུ་བས་མ་ཕོག་པ་དང༌། དུ་བ་སྒྲུབ་ཁང་

དུ་ཡེ་མ་སོང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པས་ལྷ་དང་དབྲལ་བ་དང༌། གོ་ཆ་དང་

དབྲལ་བ། བསོད་ནམས་ཀི་མཐུ་དང་བྲལ་བ། འཇིག་རེན་གི་ལྷ་དང་དབྲལ་བ་སྟེ་ཁ་

སྦོར་དབེ་བ་བཞི་པོ་འདི་ལ། བེ་བུམ་ནག་པོའི་མན་ངག་ཅེས་ཐ་སྙད་བས་པའི་ཡིག་

ཆུང་མདོར་བསྡུས་ཚན་པ་བཞི་འདུག་ནའང༌ཁོ་བོས་གསལ་ཤིང་རྒྱས་པར་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ། བ་མའི་མན་ངག་ལྟར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན། ཁ་སྦོར་དབེ་བ་འདི་འད་བའི་

ཟབ་ཅིང་རྒྱས་ལ་ཚང་བ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐོང་གང་གི་མན་ངག་ལ་མི་འདུག་གོ །ཁ་སྦོར་
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དབེ་བ་མ་ཐུབ་ན། དག་ལས་ཅི་འད་བ་ཞིག་བས་ཀང་ནུས་པ་ཐོན་མི་སྲིད་པས། 

འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་ལས་སྦོར་འདིའི་རིགས་ལ་མེད་དོ། །

དེ་ལྟར་ཁ་སྦོར་དབེ་བ་ཡིད་ཆེས་པ་བས་པའི་ལིངྒ་དེ་མ་ལྟེབ་པར་བལ་ཚོན་

སྔོ་དམར་གི་སྐུད་པས་རྒྱ་གམ་དུ་བསྐིགས་ཏེ། གཏོར་མའི་གསུམ་ཆ་ཞབས་ཀི་

ཆ། ཟུར་དུ་བཅད་པའི་དབུས་སུ་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པ་དེའི་ནང་དུ་མགོ་མཇུག་ལྡོག་

ནས་ཁ་མདུན་དུ་ཕོགས་ལ་བསྟན་ཏེ་བཅུག །དེ་ནས་ལྕགས་ཕེ། རོ་ཕེ། ཡུངས་ཀར། 

ཡུངས་ནག །སྐེ་ཚེ། གཤང་གཅི་སོགས་ལ། ཤཱ་ས་ན་ཁི་ཕག་ལ་སོགས་པ་བཟླས་

ནས། སྔོན་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཐུན་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་གྲུ་གསུམ་ཁེངས་པར་དགངས། 

མེད་ན་མ་བཀངས་ཀང་རུང་ངེས། དེ་ནས་དེའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མའི་གསུམ་གཉིས་

ཟུར་དུ་བཅད་པ་དེ་སྦར་ནས་སྦར་མཚམས་མི་མངོན་པར་བ། གཏོར་མའི་ལོགས་

ཅིག་མི་ཁག །གཅིག་ཁི་ཁག །གཅིག་ར་ཁག་གིས་བྱུགས། བག་གཟན་ལ་དག་པས་

ནག་པོར་བསྒྱུར་བའི་བ་རོག་ལྡིང་པ་གསུམ་གི་གཟུགས་སྨྱུག་མའི་རྩེ་ལ་བསྐོན་པ། 

གཏོར་མའི་ལོགས་གསུམ་ལ་བཙུགས། མཐེབ་ཀྱུ་སོགས་གོང་དུ་གཏོར་ཆེན་ལ་

བཤད་པ་དང་འད། འདི་ལ་མར་གིས་གཏོར་རྒྱན་མེ་བེད། རྒྱལ་འགོང་ལ་བསྒོས་

སུ་བེད་ན། ར་ཁག་གི་དོད་ལ་དེའུའི་ཁག་དང༌། བ་སྒོ་གསུམ་བསྐོན་པའི་བར་བར་

དུ་སྔགས་ཐུར་བྲིས་ཤིང༌། གི་ལྕགས་ཀི་ལྡེ་ཁུ་བས་སྨྱུག་མ་དང་ཅ་ར་དང༌། ལྟོང་

ཐམས་ཅད་རྒྱ་སག་ལ་དུག་ཁག་བསྲེས་པའི་ཁུ་བས་བྱུགས་པའི་མདའ་ལ་དར་ནག་

བཏགས་པ་གཏོར་མ་ལ་བཙུགས། གཞན་འཁོར་གི་གཏོར་མ་དང༌། གཏོར་ཆུང་གི་

བཤམས་ཚུལ་གོང་གི་གཏོར་ཆེན་ལ་བརོད་པ་ཇི་ལྟ་བའོ། །མདུན་དུ་རོ་སོལ་གིས་
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རྩེ་མོ་ཕར་བསྟན་པའི། གྲུ་གསུམ་ནག་པོ་ཅིག་བྲིས་པའི་དབུས་སུ། བག་གཟན་ལས་

བས་པའི་ལིངྒ་སོར་བཞི་པ་གཅིག་བཞག །དེ་ནས་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་དྲུག་དྲུག་ཏུ་

བེད་པ་དང༌། ཐུན་རེ་རེ་ཞིང་ཆོ་ག་བེད་པའི་ཆོ་ག་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག །གཞན་ཐམས་

ཅད་གོང་དུ་གཏོར་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་བ་ལ། འདིའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ནི། །མདུན་གི་གཏོར་མ་ཆེན་པོ་ལྷར་བསྐེད་པའི་

ཚེ། མདུན་དུ་འབྲུབ་ཁུང་ནག་པོ་ཟུར་གསུམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང༌། གཏིང་ཟབ་པ་ནད་དང་

དུག་གི་ན་བུན་འཚུབ་པའི་ནང་ན། དག་བོ་སྤྱི་བོ་ཚུགས་སུ་གནས་པའི་འབྲུབ་ཁུང་

གི་སྟེང་ན། པད་དང་ཉི་མ་དང༌། ཚོགས་བདག་གི་གདན་ལ་མགོན་པོ་བསྐེད་པར་བ་

ཞིང༌། ལྷ་མོ་ཕག་བཞི་མ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་གི་བསྐེད་ཚུལ་ཁད་པར་བ་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི། གཏོར་མའི་ཞབས་ཀི་འབྲུབ་ཁུང་བཤད་མ་ཐག་

པ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་ནང་གི་ལིངྒ་དག་བོར་དངོས་སུ་མོས་པའི་སྤྱི་བོ་ཚུགས་སུ་

གནས་པའི་སྙིང་རྩའི་ནང་ན་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་སྲོག་གི་དྭངས་མ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་

རྣམ་པ་ཏིལ་མར་གི་མར་མེ་ལྟར་གསལ་བར་བསྒོམ་པར་བ་ཞིང༌། གཏོར་མ་མགོན་

པོར་བསྐེད་པ་དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་གི་གུག་རྣོ་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར་པ་ཐོན་བྱུང་

སྟེ། འོག་གི་འབྲུབ་ཁུང་གི་ནང་དུ་སོང་ནས། དག་བོ་སྤྱི་བོ་ཚུགས་སུ་གནས་པའི་

བཤང་ལམ་ནས་ཞུགས་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ནས་སོང་སྟེ། སྙིང་ཁའི་ཨ་ཐུང་མར་མེ་ལྟ་

བུ་དེའི་དཀིལ་དུ་ཤུགས་དག་ཅིང་མྱུར་བར་འཁོར་བས། ཨ་ཐུང་དེ་ནས་ཐུམ་ཐུམ་

སོང་ཞིང་དག་བོ་ཁ་ནས་ཁག་ནར་ནར་འཛག་པར་བསམས་ལ། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་ཀཱ་ལ་
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ཁིཾ་ཁེ་ཏེ་བིགྷནྜ་”བི1་ན་ཡ་ཀ་མིང་རུས་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཅེས་

དམིགས་པ་གསལ་ཞིང༌། རིག་པ་གིམས་ལ་ང་རྒྱལ་བརན་པས་བཟླ་བར་བ་སྟེ། ཤཱ་

ས་ན་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བཟླ་བ་ལ་ཡང་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །སྔགས་བརྒྱ་

རྩ་རེ་ཙམ་སོང་བ་དང༌། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་གི་གུག །འཕོས་པ་སྔར་ལྟར་སོང་སྟེ། 

སྔར་སྙིང་ཁ་ན་འཁོར་བཞིན་པའི་གི་གུག་དེ་ལ་བསྟིམ་པས། སྔར་ལས་ཀང་ཤུགས་

དག་ཏུ་འཁོར་བའི་དམིགས་པ་བས་ལ། སྲོག་དང་དབྲལ་བར་བསམ་མོ། །འདི་ནི་

”སྔགས་གནད2་མ་ནོར་ཅེས་ཞེས་པའི་ཞལ་ཤེས་དངོས་གཞིའོ། །

གཏོར་མ་སྟོབ་པའི་དུས་སུ་གོང་དུ་བཤད་པའི་བསྒལ་བའི་ལས་དྲུག་འདི་ལ་མི་

བེད། སྔོན་དུ་གཏོར་ཆུང་དང་འཁོར་གི་གཏོར་མ་རྣམས་བིན་གིས་བརླབས། དེ་ནས་

མདུན་གི་བག་གཟན་གི་ལིངྒ་དེ། དག་བོའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་དག་བོར་དངོས་སུ་བསམ་ལ། དེ་ནས་དག་བོ་དགུག་པ། ལིངྒ་ལ་

བསྟིམས་པ། ཁ་སྦོར་དབེ་བ་བཞི་དང་བཅས་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་འདི་བཞིན་བ། དེ་

ནས་རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་ལས། མགོན་པོའི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕོས་ནས། ཤིན་ཏུ་

ཁོས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པས། ཡོད་ན་གི་ལྕགས་ལས་བས་པའི་གི་གུག །མེད་ན་

སྐེས་པ་དར་མ་གཡུལ་དུ་བསད་པའི་གི། དེ་ཡང་མེད་ན་གི་ངར་དང་ལྡན་པ་ལ་གི་

ཁག་གིས་བྱུགས་པ་ལག་ཏུ་བཟུང་སྟེ། དེ་ཉིད་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པོའི་གི་གུག་ཏུ་

བསམས་ནས། སྔགས་ཐུང་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དག་ཏུ་

བརོད་ཅིང༌། ལིངྒ་དག་བོར་དངོས་སུ་མོས་པ་དང༌། ཞེན་པ་དག་པོ་བས་པའི་རྐང་པ་

1 མ་ཕི། ༢༠ན༣ན།   བ   * བི 

2 མ་ཕི། ༢༠ན༥ན།   སྔར་གནང   * སྔགས་གནད 
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གཡས་ནས་བརྩམས་ཏེ་རིམ་བཞིན་གཏུབ། མགོན་པོའི་འཁོར་ལྷ་མོ་དང༌། གནོད་

སྦིན་གཤེད་བཞི་ལ་སོགས་པས་ཀང་དག་བོ་གསོད་པ་དང་གཏུབ་པའི་ལས་བེད་

པར་བསམས། དེ་ལྟར་གཏུབས་པའི་དུམ་བུ་རྣམས་གཏོར་ཆུང་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་

བཅུག་པས། ཐོད་པ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་བ་རྣམས་སར་ཡང་

དག་བོའི་ཤ་ཁག་”རུས1་པ་དོན་སྙིང༌། ནང་ཁོལ་མགོ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གིས་

དམར་མེར་ཁེངས་པར་བསམ་སྟེ། དེ་མ་ཐག་གཏོར་ཆུང་ལག་ཏུ་འཕར་ནས་དེངས་

བེད་པ་དང་མཉམ་དུ་མ་གཡེལ་ཅིག་བས་ནས་བསྟབས་པ་དང་མཇུག་ཏུ་གཙང་ཞིང་

གཙང་མར་སྦར་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་རོགས་དང༌། བསྟོད་བསྐུལ་རྣམས་སྔར་

དང་འདའོ། །བསྟོད་བསྐུལ་ཟིན་མ་ཐག་ཡང་བག་གཟན་གི་ལིངྒ་ཅིག་བས་ལ། སྔར་

ལྟར་གྲུ་གསུམ་ནག་པོའི་དབུས་སུ་གཞུག་གོ །འདི་ལྟར་ཞག་རེ་ལ་ལན་དྲུག་དྲུག་གོ 

།འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་གི་བཟླས་པ་ཡང་ཁ་ཡར་རེ་ལས་མི་བེད་ཡིག་བརྒྱ་

ཐུན་རེ་ལ་ཡང་ལྔ་བཅུ་རེ་ཙམ་དང་བཤགས་པ་ནན་ཏན་བེད། ཆོས་སྐོང་རང་ལ་མི་

ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །སྔགས་ཐུང་སུམ་ཆ། སྔགས་རིངས་གསུམ་གཉིས་འཁོར་རྣམས་

ཀི་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཅི་རིགས་པ་བཟླའོ། །

ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་རགས་ཐོན་པོ་སོང་ཞིང༌། དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་

གཙང་བ་ནང་ན་སེལ་ཡེ་མེད་པའི་གོགས་གསུམ་བཞི་སོགས་མ་གཏོགས་མཚན་

ཉིད་དེ་དག་མ་ཚང་བའི་སྒྲུབ་གོགས་ནི་ཆོས་སྐོང་རང་ལ་”ལྡོག2་པའི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་མང་ན་མི་དགའ་ཞིང༌། སྔགས་ཐུན་ནར་མ་མེད་ཀང་རུང་

1 མ་ཕི། ༢༠བ༣ན།   དུས   * རུས 

2 མ་ཕི། ༢༠བ༧ན།   བཟློག   * ལྡོག 
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ངོ༌། །ལིངྒ་ལ་དག་བོའི་རྐང་རེས་ཀི་སའམ། གཅིན་ཤུལ་གི་སའམ། ཟག་རས་སམ། 

ལུས་ཀི་དི་མ་གང་རུང་འདེས་ན་ཤིན་ཏུ་ཁད་ཆེ་ཞིང་མྱུར་རོ། །དག་བོ་དུ་མ་ལ་བ་

དགོས་པ་བྱུང་ན། གཏོར་མ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་བས་ལ། གསུམ་གཉིས་སྟེང་དུ་གསུམ་ཆ་

འོག་ཏུ་བཞག་པའི་མཚམས་ནས་བཅད་པའི་གསུམ་ཆ་པ་དེ་ཡང༌། ཡང་ཆ་མཉམ་

གསུམ་དུ་བགོས་ནས་བཅད་པའི་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། དབུས་དང་ཟུར་གསུམ་དུ་འབྲུབ་

ཁུང་རེ་རེ་བྲུས་པས། འབྲུབ་ཁུང་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ལ། རེ་རེ་ཡང་

ལིངྒ་རེ་རེ་དང་ཤིན་ཏུ་མང་ན་འབྲུག་ཁུང་རེ་རེར་ལིངྒ་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་ལ་

སོགས་པ་ཡང་བཅུག་ཏུ་རུང་ལ། ནང་དུ་ལིངྒ་བཅུག་པའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཕི་

རུའམ། བག་གཟན་གི་ལིངྒ་བཅའ་བ་དང་བཟླས་པའི་ཚེ། དེ་སྙེད་ཀི་གི་གུག་སྤོ་བ་

སོགས་ཤེས་པར་བའོ། །མགོན་པོ་ལེགས་པར་འགྲུབ་ན། ལིངྒ་དངོས་སུ་མ་བཅུག་

ཀང་གྲུ་གསུམ་རྣམས་སུ་མིང་ཡིག་བསྒོམས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་ཐོགས་པ་མེད་པར་

འགྲུབ་པར་སང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རང་ལ་རྦོད་གཏོང་བེད་པའི་བད་མ་བསད་

པ་ལ་ཡང་ཆོ་ག་འདི་ཉིད་དོ། །གོང་ཁེར་དཀྲུག་པར་འདོད་ན། ཤོག་བུ་ལ་གོང་ཁེར་

དེའི་གཟུགས་བྲིས། དབུས་སུ་རྒྱལ་པོ་དང་བོན་པོ་གཙོ་བོ་དག་གི་གཟུགས་ཀི་

ལིངྒ་སྔགས་ཅན་བྲིས་པ་ལ་དགུག་གཞུག་སོགས་སྔར་ལྟར་”བེད1་པའི་ཚེ། གོང་

ཁེར་རངས་པོ་དཀྲུག་ཅིང་བསྟིམ་པ་སོགས་བས་ནས། གཏོར་མའི་ནང་གི་འབྲུབ་

ཁུང་དུ་གཞུག །བཟླས་པའི་ཚེ་སྔགས་ཐུང་དང༌། སྔགས་རིངས་ཀིའང༌། དི་ན་མེ་ཀེ་

ནའི་མཇུག་ཏུ་གོང་ཁེར་ཆེ་གེ་མོ་དཀྲུགས་དཀྲུག་ཕེ་ཕེ། ཤིག་ཤིག །གོང་ཁེར་ཆེ་

གེ་མོའི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ། བི་དེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བཟླས་

1 མ་ཕི། ༢༡ན༥ན།   བད   * བེད 
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པར་བ་ཞིང༌། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་གི་གུག་གི་འཁོར་ལོ་དུས་མཐའ་ལྟ་བུའི་དག་པོའི་

རླུང་དང་བཅས་པ་སྤོས་པས་གོང་ཁེར་དེའི་དབུས་སུ་སོང་སྟེ་རྣམ་པར་དཀྲུགས་

ཤིང་གཏོར་ནས་ཉམས་པར་བསམས་ཏེ། འདི་ལ་ཕི་རུ་མིའི་ལིངྒ་མ་གཏོགས་གོང་

ཁེར་གི་ལིངྒ་མི་དགོས་སོ། །དེ་འད་བ་ཕི་ནང་གི་རགས་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་གསུམ་གང་

ཡང་རུང་བ། ཡིད་བརན་ཐུབ་པ་ངེས་པ་མ་བྱུངགི་བར་དུ་བས་པའི་མཐར། གཏོར་

མ་ཆེ་བའི་མགོན་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེག །གཏོར་ཆེན་གཏོར་ཆུང་ཐམས་ཅད་བིན་

གིས་བརླབས། ལིངྒའི་ཆོ་ག་གོང་ལྟར་བས་ཤིང་དབུལ་ལ་གཏོར་མ་ཕིར་ཁེར་

ནས་ཟོར་དུ་འཕེན་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཐམས་ཅད་སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཁད་པར་ནི་གྲུ་

གསུམ་སྟེང་འོག་སྦར་འཚམས་ནས་ཕལ་ཏེ། སྟེང་གི་གསུམ་གཉིས་ལ་དཔལ་འབར་

བཙུགས་པ་ཟོར་དུ་འཕེན་པའི་དམིགས་པ་ནི། སྔར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྲུ་གསུམ་འབྲུབ་

ཁུང་ཅན་གི་ལིངྒ་ཕྱུང་སྟེ། ཟོར་འཕངས་པའི་ས་དེ་ཉིད་དུ་སྦིན་སྲེག་རྒྱས་བསྡུས་

གང་རུང་བས་ལ་ཐལ་བ་དག་བོའི་ཕོགས་སུ་རླུང་ལ་བསྐུར་རོ། །འདི་དག་གི་སྐབས་

སུ་ཤིན་ཏུ་དག་པོའི་ཆས་འཇུག་དང་ཆང་ཕུད་འཐོར་ཞིང༌། ཁག་བསྒེང་བ་ལ་བརྩོན་

པ། དམིགས་པ་གསལ་ཞིང་ང་རྒྱལ་བརན་པ་དང༌། སེམས་མ་ཡེངས་པས་བ་བ་

གཅེས་ཤིང༌། གྲུབ་ན་ནང་དུ་སེབ་མ་ཁད། གཏོར་མ་གསར་པ་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་

པ་བཟང་བ་གཅིག་བཤམས་ནས་བསྐང་བཤགས་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་བའོ། །འདི་

འད་བའི་ལས་སྦོར་གང་ལ་བས་པའི་ཡུལ་བསོད་ནམས་ཀི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

བགེགས་གདུག་པ་ཅན་ཡིན་ན་ནི། རིམ་གོ་དང་བཟློག་པ་སོགས་ཀི་རྒྱབ་ཚན་

བསྐེད་པའང་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཏོར་མའི་ལས་སྦོར་མ་ལུས་པར་བཤད་ཟིན་
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ཏོ། །    ། །

༈ ད་ནི་གཏོར་སྒྲུབ་དང་གཏོར་ཆེན། དུས་གཏོར་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་སུ། 

དག་བོ་དང་བད་མ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་གཏོར་ཕེ་དང༌། ཆང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་

བསྲེས་པ་དང༌། དག་བོ་སོགས་ཀིས་གཏོར་སྒྲུབ་སོགས་ཀི་སྐབས་སུའམ། སྐབས་

གཞན་དུ་ཡང་བཟའ་བཏུང་བིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་དགོས་པ་བྱུང་བ་དང༌། །དག་བོ་དང་

བད་མ་སོགས་དང་སྟན་ཅིག་ལ་འདུག་པ་དང༌། གལ་སྟན་ཅིག་ལ་འདུག་དགོས་པ་

བྱུང་ན་དེ་དག་ཉིད་དག་བོ་མྱུར་དུ་ཚར་གཅོད་པའི་གོགས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། རང་ལ་

ཆོས་སྐོང་སོགས་ཀི་སྐོན་མི་ཡོང་བ་འབྱུང་བར་བེད་པའི་མན་ངག་ཁད་པར་ཅན། 

དག་པོ་ཚོགས་སུ་ཟ་བ་བཟའ་བཏུང་གིས་ཚར་བཅད་པ། བད་ཤ་ལྤགས་པ་སྟེ། དེ་

འད་བའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི། དག་

བོའི་གཏོར་ཕེ་སོགས་མི་བསྲེ། དབང་མེད་བྱུང་བའམ། གཞན་གིས་བསྲེས་པའི་

དོགས་པ་བྱུང་བ་ན། དེ་འད་བའི་གཏོར་ཕེ་དང་ཆང་ཕུད་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་ཀི་

ཡོ་བད་དུ་བས་ཏེ། གོང་དུ་བཤད་པའི་བསྒལ་བའི་ལས་དྲུག་པོ་ཡིད་ཀི་དམིགས་

པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་ངག་ཏུ་གཞན་”གིས1་ཐོས་པར་མི་བརོད་པར་ཤུབ་བུའི་

བཟླས་པ་བས་སྟེ། ཚོགས་ཀི་ཡོ་བད་དེ་དག་དག་བོ་དེ་རང་གི་ཤ་ཁག་རུས་པ་དོན་

སྙིང་དུ་དངོས་སུ་བསམས་ནས། སྔགས་ལ་དག་བོ་དེའི་མིང་སེལ་ཚིག །སེལ་བའི་

གཏོར་སྔགས་ཤུབ་བུས་བརོད་ནས། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་ཚོགས་འབུལ་

བར་བསམ་ཞིང༌། རང་ཉིད་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས། དག་པོ་དེའི་ཤ་ཁག་རུས་

གསུམ་སོགས་ལ་དངོས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བསམས་ཏེ། ཚོགས་ཀི་ཡོ་བད་ལ་

1 མ་ཕི། ༢༢ན༢ན།   གི   * གིས 
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ལོངས་སྤྱོད་པར་བའོ། །གཏོར་མ་རང་ལ་བསྲེས་ནའང༌། དེ་དག་ལ་གཏོར་ཆུང་བས་

ཏེ། ལས་དྲུག་བས་པས་ལྷག་པར་མྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་མགོན་པོར་བསྐེད། ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །སར་ཡང་བསིལ་

བའི་ཚལ་ནས་མགོན་པོ་སྤྱན་དངས་པ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྙིང་ཁར་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསམས། དེའི་ཐུགས་ཁར་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་མཐིང་ཁ་མེ་འབར་བར་བསམས། ཧཱུཾ་དེ་ལས་ཁོ་བོ་སྤོས་ནས་

དག་བོ་དེ་ཉིད་འགུགས་པའི་དམིགས་པ་དང༌། བཀུག་ནས་ཁོ་རང་གི་བིན་པའི་

བཟའ་བཏུང་རྣམས་ལ་བསྟིམ་པ་དང༌། བསྟིམ་ནས་དག་བོ་དེ་དངོས་སུ་མོས་པ་ལ། 

གི་གུག་གིས་བཅད་པའི་དམིགས་པ་རྣམས་སྔར་བག་གཟན་གི་ལིངྒ་ལ་བཤད་པ་

ལྟར་བས་ལ། ཐམས་ཅད་དག་བོའི་ཤ་ཁག་དོན་སྙིང་སོགས་སུ་མོས་ཏེ། དག་པོ་

འདིའི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་མ་ཟད་བར་དུ་བདག་གི་ཟས་སྐལ་འཐུང་སྐལ་

ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམ་སྟེ། ཟོས་ཤིང་འཐུངས་པ་མགིན་པར་ནར་སོང་བ་རྣམས། 

ཐུགས་ཀའི་མགོན་པོ་དེས་ཀང་ཞལ་དུ་དམར་ཇིར་རི་རི་གསོལ་བར་བསམས་ལ་

ལོངས་སྤྱད་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་བས་ན་ནི་ཁ་ཟས་བངས་པར་བས་ཀང༌། སར་

དག་བོ་མྱུར་དུ་བརླག་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས་ལ། རང་བཟའ་བཏུང་ནར་མ་ལ་

ཡང་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་བས་ན། སྒོལ་བའི་ལས་མཆོག་སྟེ། དེ་ལྟར་བཟའ་བཏུང་

སོགས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཤཱ་ས་ན་ལ་དག་བོའི་མིང་”སེལ1་སྦར་

བའི་གཏོར་སྔགས་ཤུབ་བུས་བཟླས་བར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དག་བོའི་བད་མའམ། སྟན་གཅིག་ལ་འདུག་པའམ། གལ་རྐང་

1 མ་ཕི། ༢༢བ༢ན།   སེལ   * སེལ 
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གཅིག་ལ་ཚོགས་པའི་ཚེ། རང་མགོན་པོར་བསྐེད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབེར་མེད་དུ་

བ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་མཐིང་ནག་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་”པོ1་ཅིག་ནར་ལ་ལུས་ཀི་

ནང་ན་ཡར་བྱུང་སྟེ། རང་གི་ས་བུག་གཡས་ཀི་སྒོར་སེབ་པ་དང༌། འོད་དེ་མགོན་པོ་

མཚོན་གང་བ། འཁོ་ཞིང་རྔམས་པ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། བད་མའམ་དག་བོ་དེའི་ས་བུག་

གཡོན་པ་ནས་ཞུགས། དག་བོའམ། བད་མ་དེའི་སྲོག་རྩ་སྙིང་དང་བཅས་པ་གི་གུག་

གི་”རྦད2་དེ་བཅད་དེ། དམར་ཙ་ར་ར་ཁེར་འོང་ནས། ཞལ་དུ་བཅུག་སྟེ་དམར་ཇི་རི་

རི་གསོལ་ནས་ཁོ་ཆུང་བདག་གི་ས་བུག་གཡོན་ནས་ཞུགས། སྙིང་ཁའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་

པར་བསམ་ཞིང་སྔགས་ཐུང་སྔགས་རིངས་མིང་སེལ་དང་བཅས་པ་ཤུབ་བུས་ནར་

མར་བཟླས། དམིགས་པ་དེ་ཡང་ཡང་དུ་བའོ། །དེ་ལྟར་མན་ངག་གསུམ་ཞལ་ཤེས་

དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་གཏོར་མ་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་དབེ་ལས་སྦོར་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཉེ་

བར་མཁོ་བའི་མན་ངག་ཟུར་འདེབས་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ། མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་

པ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་མན་ངག་དང་ལྡན་པར་ཁས་འཆེ་བས་ས་”སྟེང3་ཁབ་པ་

ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་”མོང་དུ4་མ་གྱུར་བ། སྙིང་དང་འད་བར་གཅེས་པའི་མན་ངག་

གསལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་མ་སྦས་པར། ཆ་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

བཀོད་པ་འདི་ནི། སོད་ལྡན་ལས་འབྲས་ལ་འཛེམ་ཞིང་བསྙེན་བསྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་སྙིང་

པོར་བེད་པ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་གཅེས་པར་འཛིན་པ། དམ་ཚིག་དང་

1 མ་ཕི། ༢༢བ༣ན།   པ   * པོ 

2 མ་ཕི། ༢༢བ༤ན།   སྦད   * རྦད 

3 མ་ཕི། ༢༢བ༦ན།   སྟེངས   * སྟེང 

4 མ་ཕི། ༢༢བ༦ན།   མོངས་སུ   * མོང་དུ 
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སོམ་པ་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟར་སྐོང་བ་རེ་རེ་ཙམ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་བསམ་སྟེ། མགོན་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན། མན་ངག་འདི་ནི་སྙིང་ལས་གཅེས། །དགོས་འདོད་སྦིན་

པའི་ཡིད་བཞིན་ནོར། །སྲོག་འཕོག་ཧ་ལ་ནག་པོའི་དུག །དག་བགེགས་འབྱུང་པོའི་

བཤན་པ་ཡིན། །གསེར་དང་ར་ཁབ་གོས་དར་ལ། །བརེ་ཚོང་བ་བའི་གདམས་པ་

མིན། །དད་ལྡན་དམ་ཚིག་སོམ་ལ་གནས། །སིག་ལ་འཛེམ་ཞིང་བ་མར་གུས། །སྙིང་

རེ་ཆེ་ཞིང་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོན། །བསྟན་པ་འབའ་ཞིག་གཅེས་པ་འཛིན། །དེ་ལྟའི་སོབ་

མ་སོད་ལྡན་ལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ལག་ཆ་རུ། །ལུང་ནོད་བཀའ་རྒྱ་བཏབ་ལ་

སྦིན། །སོབ་མ་རིམ་པ་དེ་དང་དེ། །གང་གི་ལག་སོང་དེ་དེས་ཀང༌། །ཇི་སྐད་བཤད་

པའི་མཚན་ཉིད་དག །རབ་རོགས་རྣོད་ལྡན་མ་ཡིན་པ། །འབུལ་བ་ཟས་ནོར་ཁ་སག་

གི །རེས་འབྲང་རང་འདོད་ལྷུར་ལེན་པ། །ངོ་དགར་སྟེར་ན་སྟེར་བེད་དེ། །ནག་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡིས། །སྙིང་ཁག་འཐུངས་ལ་ཚར་ཆོད་ཅིག །ས་མ་ཡ་གུ་རྒྱ་

གུ་རྒྱ། 

འདིས་ཕ་མས་ཐོག་དངས་པའི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐར་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ཚར་

བཅད་ནས། ཀུན་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཁོ་ནར་གྱུར་

ཅིག ། མངྒ་ལཾ། །    ། །
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༄༅། །འཇམ་དཔལ་དུས་དགའི་སྐུར་བཞེངས་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་འཕིན་ལས་ལ་བརེན་ནས་

དག་བགེགས་ཚར་གཅོད་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་མན་ངག་གི་

ཡིག་ཆུང་དང་ཡང་ཆུང་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

པོ་ཉིད་ཀི་མཛད་པ་དང་གསུང་ངག་ཞལ་ཤེས་ཚ་གོ་བ་སོགས་

ཀི་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་འགའ་ཞིག་བཞུགས། 

༄༅༅། །ན་མོ་བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝཱ་ཡ། ཡ་ཡིག་ལས་བྱུང་ཧ་ལའི་མདོག་ཅན་མི་

སྡུག་བརིད་པའི་གཟུགས་ཅན་སྟང་སྟབས་དུ་མས་འཇིག་རེན་གཡོ། ”།1རོལ་པ་

གེན་འབར་ཐོད་ཞགས་བཅིངས་བསྣུན་འཇིགས་རུང་མཚན་མ་གེན་བསྒེངས་སྤྱན་

དམར་ཟིལ་གནོན་མེ་དཔུང་ཀོང་ན་བཞུགས། །བདུད་རིགས་ལྔ་བཅུའི་མགོ་བོའི་

དོ་ཤལ་ཁག་གི་ཐིག་ལེས་རབ་བརྒྱན་ཆུ་གླང་ཞལ་གི་ང་རོ་ཆེར་སྒོག་ཅིང༌། ”།རྭ་

གཉིས་མེ་འབར་དུག་སྦྲུལ་རྒྱན་ཅན་སྤྲུལ་པ་དུ་མས་རུ་ཏ་འདུལ་མཛད་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་པོ་རག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་

ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་སྔོན་མེད་ཞལ་ཤེས་སུ་བས་པ་མ་གཏོགས་ཡི་གེ་མེད་

1 མ་ཕི། ༡ན༡ན།   -།   * ། 
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པ་ལ་འདིར་ཡི་གེར་བཏབ་པ་ལ། ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཟོད་པར་

གསོལ་ལོ། །དེ་ཡང་གཙང་ལ་སྟོད་པ་སོབ་དཔོན་རིན་ཆེན་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་

གདམས་དང༌། ལྷོ་བྲག་པ་ཆོས་ཀི་སེངྒེའི་མན་ངག་དང༌། ཡར་ཀླུངས་པ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེའི་ཞལ་ཤེས་དང༌། ཡར་འབྲོག་པ་སྔགས་འཆང་བསོད་ནམས་

རྒྱ་མཚོའི་མན་ངག་དང༌། ཁད་པར་དུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་འདིའི་ལུང་བསྟན་

ཐོབ་བ་ཤར་བཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གི་བདུད་རྩི་དང༌། རྭ་རོ་རེ་གགས་པས་གུད་

དུ་སྦས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་ཏུ་གནང་བ་དང། གཞན་ཡང་རྒྱ་བོད་གཉིས་

ཀི་མཁས་གྲུབ་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གི་མན་ངག་རྣམས་རང་བཟོ་

དང༌། །ཕོ་ཚོད་ཀིས་མ་བསད་པའི་སྒོ་ནས་གོགས་རོ་རེ་འཛིན་པས་ཡང་དང་ཡང་

དུ་སྙིམ་པ་གསེར་གིས་བསྐང་པའི་མེ་ཏོག་དང་གོས་ཡུག་དཀར་པོ་ཇ་སིག་གིས་

བརྒྱན་པ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་དུ་བས་སོ། །

དང་པོ་ནི། ཞི་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་བྲི་བའི་རས་ལ་སོགས་པ་ནས་

བཟུངས་ཏེ་མན་ངག་ཐམས་ཅད་གཞུང་དུ་གསལ་ལ། འདིར་དག་པོ་ཁོ་ནའི་འཁོར་

ལོའི་མན་ངག་གོ །དང་པོ་འཁོར་ལོ་དུར་ཁོད་ཀི་རས་ལ་བྲིས་ཟེར་བ་ནི་གཞུང་

དུ་མ་ནས་གསུངས་ཀང༌། གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གི་མན་ངག་ལས་རྒྱ་གར་དུར་

ཁོད་ཀི་རས་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དུག་ཤོག་གམ་ཤོག་བུ་རོ་ལ་བཀབ་པ་དེ་ལ་ཁག་

ས་དང༌། དུག་ས་དང༌། དགའི་ཟག་རས་བྱུགས་པའི་དུག་ཤོག་དེ་ལས་འཁོར་དང་

གནམ་འཁོར་གཉིས་བར་གི་ལིང་ག་དང་གསུམ་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ཆ་སྙོམས་

བེད་པ་གལ་ཆེ། མ་མཉམ་པ་བྱུང་ན་དག་པོའི་འཁོར་ལོ་རང་ལ་ལྡོག་པས་ཟབ་པར་
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བའོ་གསུངས། ཐིག་སྐུད་ནི་སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པ་དང་སྭ་ནཿཤྲིའི་མན་ངག་ལས་

ཁི་ར་གཉིས་ཀི་སྤུ་དང༌། བ་འུག་གཉིས་ཀི་སྒོ་སྤུ་དང༌། གང་ཡིན་མི་གིར་ཤི་བའི་

སྐྲ་ལ། རབས་ཆད་ཕོ་མོའམ་ཡུག་ས་ཕོ་མོ་གང་ཡང་རུང་བས་སྐུད་པ་ཕ་མོ་གསུམ་

སྒིལ་དུ་བས་པས་ཐིག་གདབ་བོ། །སག་ཚ་ནི་གི་ཁག་ལ་སོགས་པ་བཤན་བའི་ཁག་

དང༌། ཡུག་ས་མོའི་དོར་ར། དམེ་པོའི་ལྷམ་འབོག་གཉིས་བཀྲུས་པའི་ཁུ་བ་དང༌། སྐེ་

ཚེ། ཙི་ཏ་ཀའི་ཁུ་བ། ལྒ། དོད་སན། ཕོ་བ་རིལ། བ་ཚ། གུ་གུལ་རྣམས་ཀིས་ཁུ་བས་

བྲིའོ། །འབྲི་བའི་མྱུ་གུ་ནི་གི་ལྕགས་ལས་བས་པའི་སྨྱུ་གུའམ། གི་རུས་དང༌། བ་རྒོད་

ཀི་སྒོ། བ་རོག་གི་སྒོ་རྩེའི་སྨྱུ་གུ་གང་རུང་ངོ༌། །གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གི་མན་ངག་

ལས་དག་པོའི་འཁོར་ལོ་བྲི་བ་ལ། ཁི་ར་བ་འུག་གཉིས་ཀི་སྒོའམ་རུས་པས་བྲི་བར་

མན་ངག་ཏུ་གསུངས་སོ། །འབྲི་བའི་དུས་སུ་རང་ཉིད་ཁ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བལྟས་ཤིང་

གཤིན་རེའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས་ཤིན་ཏུ་ཁོས་པའི་དབང་གིས་དག་བོ་བསད་པར་

བའོ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་ཤུགས་དག་པོ་དང་ལྡན་པར་བ་དགོས་སོ། །དུས་ཚོད་ནི་

ཉི་ཤུ་དགུ་ལ་སོགས་པ་གཟའ་སྐར་དུས་སྦོར་ངན་པ་དང༌། ཉི་མ་ནག་ཆེན་ནག་ཆུང་

ལ་སོགས་པ་ཐེབས་ཡོད་པ་ཉིད་ཕེད་ཕིན་ཆད་དུ་རླུང་ས་བུག་གཡོན་དུ་རྒྱུ་དུས་

བརྩམས་པར་བའོ། །

འབྲི་དུས་ཕག་རྒྱ་ནི་ལག་པ་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦར་བ་གུང་མོ་གཉིས་རྩེ་སྤད། 

མཐེའུ་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར། མཛུབ་མོ་དང་མིང་མེད་གཉིས་བཀུག །མཐེ་བོང་

གཉིས་མཉམ་པར་བས་ལ། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ང་རྒྱལ་དང་དམ་རྒྱ་བཅིངས་ལ་

ངག་ཏུ། ༀ་ཧིཥིཿནས་ན་ན་མ་མ་ཤ་ཏྲུཾ་མཱ་ར་ཡ། ན་ཤ་ཡ། སྟཾ་བྷ་ཡ། བྷནྡ་ཡ། ཧཱུཾ་
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ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་བཟླ་ཞིང་བྲིའོ། །ཕག་རྒྱ་ནི་ཐོག་མར་སྨྱུ་གུ་ལེན་དུས་དགོས་པ་ཡིན་

གི། ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ནས་བྲི་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་བྲི་བ་ནི་ས་འཁོར་རྩ་མུཎིའི་

ལྟོ་བར་བྲིས། གནམ་འཁོར་ལས་གཤིན་གི་གཟུགས་ཀི་ལྟོ་བར་བྲི་བར་བས་ལ། སྐུ་

མདོག་ཕག་མཚན་མངོན་རོགས་དང་མཐུན་ནོ། །བསད་བསྐྲད་དབེ་བ་མནན་པ་ལ་

སོགས་འཁོར་ལོ་བཞི། ས་འཁོར་རིམ་པས་བཟློག་པ་སྟེ། གནམ་འཁོར་དག་ནི་རིམ་

བཞིན་བྲི། ཞེས་སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་རོ་རེའི་མན་ངག་ཏུ་གསུངས་པ། ས་འཁོར་

གཡོན་དུ་རིམ་པས་ཡི་གེ་རེ་རེ་བཟློག་སྟེ་བྲི་བ་དང༌། གནམ་འཁོར་གཡས་སུ་ཡི་གེ་

རེ་རེ་ནས་དང་པོར་ཡོད་པ་ལྟར་བྲིའོ། །

ཡང་མན་ངག་ལས་གནམ་མཁོར་ལ་རང་གི་མཛུབ་མོའི་ཁག་གིས་མང་སེལ་

བྲིའོ། །འོག་མ་ས་འཁོར་ལ་དགའི་ཟག་རས་ཀི་མིང་སེལ་བྲིའོ། འཁོར་ལོ་མ་འགིག་

ན་རང་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པས་འགིག་པ་གལ་ཆེའོ། །གསང་བའི་གནད་དམ་པའོ། །ཡི་

གེ་རྣམས་རེག་ལ་མ་རེག་པས་རང་རང་གི་རེ་མིག་གི་དབུས་སུ་བྲི་བ་དང༌། ཡི་གེ་

རྣམས་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་ཕོག་པ་ཡེ་མ་འཛོལ་བ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །སྟེང་

འོག་གི་ཡི་གེ་རྣམས་མགོ་ཕིར་བསྟན་རྒྱུ་ཡིན་པས་རང་ལ་མི་ལྡོག་པ་དང༌། གདམ་

ངག་སྒྲུབ་ས་བའི་དགོས་པ་དང་གནད་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །ཅུང་ཟད་ཅིག་འཛོན་ན་རང་

ལ་ལྡོག་པས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཡོན་གིས་མཉེས་པ་དང༌། ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་

ལ་ཚོགས་གཏོར་བཟང་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །སྟེང་འཁོར་འོག་འཁོར་གཉིས་དང་

ལིངྒའི་དཔེ་ཆུང་གསུམ་ཕག་ལེན་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བ་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་ཐུགས་

སུ་ཆུད་པར་གིས་ཤིག །དེ་ནས་སའི་འཁོར་ལོ་དེ་རས་སམ་དུག་ཤོག་ལ་བྲིས་པའི་
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འཁོར་ལོ་ལ་སྤྱན་དངས་ཏེ། གཞུང་ན་ཡོད་པ་ལྟར་ས་ལ་བྲིས་པའི་འཁོར་ལོ་དེ་ཚུར་

རོ་རས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་དང༌། ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་

པོ་དེ་དག་ལྷ་བཅུ་བདུན་གི་རང་བཞིན་དུ་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་སོ་བ་

གཞུང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །

ད་ནི་དགའི་རུ་པ་དང་ལིངྒ་བཅའ་བ་ནི། དག་བོའི་རྐང་རེས་ཀི་ས་དང༌། གཤང་

གཅི་དོར་བའི་ས་དང༌། ཆུ་འགམ་གི་ས་དང༌། དུག་ས་ཚོགས། ཁག་ས་ཚོགས་པ་

དང༌། དུར་ཁོད་ཀི་ས་དང༌། ལམ་བཞི་མདོའི་ས་དང༌། ཤིང་གཅིག་དང། གོགས་

མཁར་དང༌། གཡུལ་འཐབ་བས་པའི་ས་དང། རྒྱལ་པོའི་སྒོ་ཁང་གི་ས་དང༌། སྤ་

ཚིལ་རྣམས་བསྲེས་ནས་དག་བོའི་གཟུགས་བརན་སོར་བཞི་པ་བས་པའི་སྙིང་ཁར་

ལིངྒ་དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲིས་པའི་སྙིང་ཁར། ༀ་ཧྲི་ཥིཿནས་ཕཊ། དག་བོ་རུས་ཆེ་གེ་

མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་གོ་ག་ལ་དུག་ཁག་ས་ཚོགས་པས་བྲིས་པ་གཞུག །དེ་

ནས་གཞུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་ལྷ་བསྒོམ་ཏེ། ལིངྒའི་གསང་གནས་ལྟེ་བ་སྙིང་ག །ལོག་

མ་སིན་མཚམས་རྣམས་སུ་མི་གིར་ཤི་བའི་རུས་པ་ལ་ཕུར་པ་སོར་གསུམ་རེ་བས་

པ་བཏབ། སྒལ་ཚིགས་སུམ་ཅུ་ལ་སྐེར་པ། གླ་བ་ཤིང། དུག་ཚེར་གསུམ་གི་ཚེར་

མ་རྣོན་པོ་རེ་རེ་ལ་བཅུ་བཅུ་བས་པས་སུམ་ཅུ་བཏབ་པ་དགོད། དེ་ནས་ཧྲིཿཥི་ལ་

སོགས་པ་ཅི་མང་གི་བསྙེན་པ་ཉིན་གཅིག་བའོ། །

དེ་ནི་ལིངྒ་བཅས་པའོ། །དག་པོའི་འཁོར་ལ་སྦ་བ་ནི། རོ་རས་སམ། ཤོག་བུ་ལ་

ལིངྒ་དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲིས། །དེའི་དབྲལ་བར་རུས། སྙིང་ཁར་ཡའི་ནང་དུ་མིང་རུས་

བྲིས། ལྟེ་བར་ཚེ། བརླ་ལ་བརླ་དྭགས་དང་བཅས་པ་བྲིས་ལ། དག་བོ་བཀུག་ཅིང་ལྷ་
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དང་ཕལ་བའི་རས། ར་བོང་མཛེ་ཕོ་མོའི་ལྷམ་འབོག །ཡུག་ས་མོའི་དོར་ར། ཏེ་ལོའི་

ཤ །ཟ་འོག་དུམ་བུ་རྣམས་ཀིས་ལིངྒ་བཅིངས། །རང་ཉིད་དང་སྒྲུབ་ཁང་ལ་དུ་བ་མ་

འཕོག་པ་གལ་ཆེ། ལིངྒ་”དེ1་དག་བོར་དངོས་སུ་དམིགས་ལ། ས་འཁོར་དང་གནམ་

འཁོར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལིངྒའི་སྙིང་གའི་ཡ་དང༌། འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀི་ཡ་མ་འཛོལ་

བར་སྙིང་གའི་ཡ་འོང་བར་མན་ངག་བཞིན་ལྟེ་བ་ལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་རོ་སྐྲའི་སྐུད་

པས་རྒྱ་གམ་དུ་འཁོར་ལོ་ཡེ་མི་མཐོང་བར་བཅིངས། འཁོར་ལོ་དེ་རབ་མཛེ་ཐོད་ཕོ་

མོ། འབྲིང་རབ་ཆད་ཐོད་པ། ཐ་མ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་ཐོད་པ་གཉིས་ཁ་སྦར་བའི་ནང་དུ་

འཁོར་ལོ་སྟེང་འོག་མ་ནོར་བར་བས་ལ་ཕོ་སྟེང་མོ་འོག་ཏུ་བཅུག །ཐོད་པ་སྟེང་མའི་

ཚངས་བུག་གི་ཐད་དུ་མཐེ་བོང་ཤོང་བའི་བུག་པ་ཟུར་གསུམ་པ་གཅིག་བས་པའི་

ནང་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་རཾ་དང་མེའི་དཀིལ་འཁོར་བྲིས་པའི་ནང་དུ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་

ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བྲིས་ཐོད་པའི་ཕིའི་རྒྱབ་ཏུ་རི་རབ་ལྷུན་པོ་དབུས་སུ་གཅིག་དང༌། 

ཕོགས་སུ་གསེར་གི་རི་བདུན་གིས་བསྐོར་བ་བྲིས། བུག་པའི་ལྟེ་བ་ཡོད་པའི་ཕི་

རོལ་ཏུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་སེར་པོ། གི་ཐོད་འོག་མའི་ནང་དུ་རླུང་བྲིས་ལང་ཁུ་ཡི་གེ་ཡཾ་

གིས་མཚན་པའི་དབུས་སུ་ཆེ་གེ་མོ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿཨཿ ཞེས་བྲིའོ། །

དེ་ནས་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀི་ཤི་སྐྲ་བསྒིལ་བའི་གཟུངས་ཐག །གནམ་འཁོར་ལ་

བཏགས་ཤིང་ཐོད་པ་སྟེང་མའི་བུག་པར་དངས་པས་ཐོད་པ་གཉིས་ཁ་སྦར་ལ་རོ་སྐྲ་

ཕོ་མོ་གཉིས། ཁི་ར་བ་འུག་ལ་སོགས་པའི་སྐུད་པས་རྒྱ་གམ་དུ་བསམས་པའི་སྐུད་

པ་མི་མཐོང་བར་བའོ། །དེ་ནས་རང་ཁ་ལྷོར་བལྟས་པའི་མདུན་དུ་འབྲུབ་ཁུང་ནག་

པོ་རོ་སོལ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀིས་ནག་པོར་བྱུགས་པའི་ནང་དུ་སྔར་གི་སྤ་ཚིལ་གི་རུ་བ་

1 མ་ཕི། ༣བ༥ན།   ད   * དེ 
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དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་མཉིའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་སྟེང་འོག་མ་ནོར་བར་བཞག་ཅིང༌། གཟུངས་

ཐག་རང་གི་ལག་པས་བཟུང་ཐོད་པའི་བུག་པ་ལ་གླང་ནག་པོ་དར་མའི་རྭ་གཡས་

པའི་རྩེ་མོ་བཅད་པ་མེ་ཆུས་མ་གོས་པའི་ཐུན་དུ་བཅུག །དེའི་ནང་ནས་ཐུན་འཕངས་

ཏེ་ཐོད་པའི་ནང་གི་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་འཕོག་པར་བའོ། །ཐུན་རས་ནི་དུག་ས་ཁག་

ས་འདེས་པའི་རློན་ཐུན་དང༌། ཡུངས་ཀར་ཡུངས་ནག །སྐེ་ཚེ་ཤངས་ཚེ། ཐང་ཁོམ་

ལྕགས་ཕེ།  རོ་ཕེ། ཤྭ་སྦུད་དག་པོ་བྱུང་བའི་རོ་ཕེ། གོགས་རོའི་ཕེ་མ། ཐོག་རྒྱབ་པའི་

ཕེ་མའོ། །བྲག་ཁར་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འཇིག་རེན་པའི་ཚོགས་གཏོར་བཟང་བ་གལ་

ཆེའོ། །དེ་ནས་ཐོད་པ་བིན་རླབས་དང༌། འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བ་དང༌། ཉེས་པ་བསྒགས་

པ་རྣམས་གཞུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་བའོ། །

སྐབས་འདིར་སྤ་ཚིལ་གི་ལིངྒའི་བཤང་ལམ་ནས་གི་ལྕགས་ཀི་མདུང་བཙུགས་

ལ་རོ་བསྲེགས་པའི་སོལ་བ། དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པའི་ཐབ་ཁ་གཅོད་རོ་འམ་ཤིང་

ལེབ་མོ་དབུས་སུ་བུག་པ་ཡོད་པ་གཅིག་གིས་བཀབ། བུག་པའི་ནང་ལྷ་དབེའི་རས་

བཏབ། ཏེ་ལོའི་ཤ།།ཟ་འོག་གི་དུམ་བུ་རྣམས་ཤིབ་ཏུ་བརྡུངས་ལ། རོ་སོལ་གི་མེ་

ལ་བསྲེགས། སྤ་ཚིལ་གི་རུ་བ་བུག་པའི་ཁར་ཡོད་པ་བ། ཕི་ར་མའི་སོད་གས་ཆག་

མེད་པ་གཅིག་གི་བཀབ་ལ། འདམ་གི་མཐའ་མ་གཡོགས་འདོར་ན་རང་ལ་དུ་བ་མ་

ཕོག་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ནས་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་གཤིན་རེ་ཕོ་བརྒྱད་

མོ་བརྒྱད་གཙོ་བོ་དང་བཅུ་བདུན་དུ་བསྒོམ། ཕིའི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་གཤིན་རེའི་

གོང་ཁེར་སྒོ་མེད་ལྕགས་ཀི་བཙོན་ཁང་དུ་བསྒོམ་པར་བའོ། །དེར་འཇིགས་བེད་

དང་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་སྲོག་ལ་བརྔམས་པ་རེ་རེ་དག་བོའི་ཤ་ཟོས་ཁག་འཐུང་རུས་
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པ་མུར་བར་བསམ་ཞིང༌། གཞུང་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཤིན་རེ་རང་ལ་བསྟིམ་པས་

རང་མཐུ་དང་ནུས་པ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་སོགས་གཞུང་དུ་གསལ་ལ། བཟླས་

པ་ནི་ལག་པ་གཡོན་པས་གཟུངས་ཐག་བཟུང་ཞིང༌། ལག་པ་གཡས་པས་དུང་ཆེན་

གི་འཕེང་བ་བཟུང་ལ། ༀ་ཧྲིཿཥིཿནས་ཕཊ། དག་བོ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

ཞག་བདུན་གི་བར་ལ་མཚམས་བཅད་ཅིང་བཟླས་པ་བའོ། །ཁད་པར་དུ་ཉིན་ཕེད་

དམིགས་པ་དང་བཟླས་པ་རག་ཏུ་བེད། དེ་ལྟར་དག་བོ་བཀུག་པ་དང༌། ལྷ་དང་བྲལ་

བ་དང༌། ལིངྒ་ལ་བསྟིམ་པ། འཁོར་ལོའི་བསྐེད་ཆོག་རྣམས་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་བཞིར་

བཅད་ཅིང་སྒྲུབ་གོགས་སུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བེད་ཅིང་ཡི་དམ་གི་ང་

རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བའི་ངེས་ཤེས་དག་པོ་རབ་དངོས་སམ། འབྲིང་རྨི་ལམ། ཐ་མ་

ཉམས་ལ་དག་བོའི་གླ་ཁུག་པ་དང༌། གཅོད་པ་དང་བཅད་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སྒྲུབ་

པ་ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །

དེ་ཡང་རྭ་ལོའི་མན་ངག་ལས། །ཅུང་ཟད་འགོར་ན་རབ་རྐང་ངམ། འབྲིང་དེལ་

གི་སངས་ནང་དུ་ཞག་བདུན་བར་སངས་ལ་ཅུང་ཟད་སྐམ་ན་དེའི་ཆུ་དང་དུག་ཆུ་

བསྲེ། བཟླས་པ་བེད་པའི་དུས་སུ་ཕིར་བཏོན་ནས་བོང་བུའི་སངས་ཀི་དུད་པ་དང༌། 

ལྷ་དབེའི་རས་ཀི་བདུགས་པས་ཞག་བདུན་ནས་ངེས་པར་འགྲུབ། འཁུ་ལྡོག་རང་ལ་

མི་འབྱུང་ཞིང་དག་ལས་འགྲུབ་པ་ཏེ་ཚོམ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཐོན་

ནས་ཐོད་པའི་བུག་པ་སྤ་ཚིལ་ལམ་ལ་ཆས་བཀག །གཞུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཉེར་དགུ་

འམ་གཟའ་སྐར་ངན་པ་ལ་གཏད་ཅིང༌། ཡ་མ་རཱ་ཛའི་གཉེར་གཏད། དག་པོའི་གཏོར་

མའང་བིན་བསྐུལ་བའང་བའོ། །དེ་ནི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་ཚར་བ་ཡིན་ལ། ད་ནི་ལིངྒ་དང་
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འཁོར་ལོའི་སའི་གནད་དུ་དག་པོའི་གཏད་བ་བ་ནི། ཁམས་པ་བཟང་པོ་ལ་གོགས་

མཁར་བདུན་གི་ས་འབྲེས་ལ། ལས་གཤིན་གཟུགས་མདའ་གང་ཙམ་ལ་གཞུང་

དུ་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་དང་བཅས་པ་འཁོར་པའི་ནང་དུ་ཐོད་པ་དང་མཐུན་རས་

བཤོང་པ་གཅིག་དྲུས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་འཁོར་ལོ་འཇུག་པའི་ཧར་པོ་བཞག །དེ་ལ་མེའི་

སོ་བཏང་ཞིང་མེ་ཆུའི་འཇིགས་པ་མེད་པར་བས་ལ། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀི་གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་

མོ་བིན་རླབས་ཅན་གི་དམ་རས་དང༌། གནས་ཆེན་རྣམས་ཀི་ས་དང༌། བོད་ཀི་བསྟན་

བསྲུང་དག་རྩལ་ཅན་དང༌། འབྱུང་པོ་མ་རུངས་པ་གནས་པའི་ས་དང༌། དུར་ཁོད་ཀི་

ས་ལ་དུག་ཁག་གི་སྐོ་བ་བས་ལ་ལས་གཤིན་གི་ཕི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་བྱུགས་

སོ། །

དེ་ནས་གནམ་སྟོང་གི་ཉི་མ་ཕེད་ལ་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཞུ་ནས་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་

རྣམས་མེར་འབར་བརགྱུར་པར་བསྒོམས། །ཐོད་པ་ཁ་སྦར་ལས་གཤིན་གི་སྙིང་

ཁར། དཔྲལ་བ་དང། ལས་གཤིན་གི་ཞལ་དུ་གཟུང་ཐག་འོང་བར་བའོ། །བུག་པ་སྤ་

ཚིལ་ལམ་ལ་ཆས་བཀག །དེའི་ཕི་ལ་ལ་ཆའི་འབེར་སོགས་ཀི་གཡོགས་ལ་ཆུའི་

འཇིགས་པ་ཐུབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་གནམ་སྟོང་གི་ནམ་ཕེད། དུར་ཁོད་དམ། འབྱུང་

པོའམ། གཤིན་རེའམ། བདུད་བཙན་རྒྱལ་འགོང་མ་རུངས་པ་གནས་པའི་སའམ། 

ཡང་ན་གཉན་ས་དག་པོ་ས་འདི་དང་འདི་ཞེས་སར་ཁེར། དོང་གྲུ་གསུམ་བྲུས་པའི་

ནང་དུ་རོ་ཡཾ་ལ་གི་ཁག་གི །ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿའི་འཇུག་ཏུ་དམ་ཉམས་པའི་དག་པོ་འདི་ཞེས་

བ་བ་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་དང་ས་གཉན་འདི་ན་གནས་པའི་ལྷ་འདེ་ཁེད་རྣམས་ལ་

གཏོད་པས་མ་ཤོརཅིག་མ་བཏང་ཅིག །ཅེས་བས་པའི་སྟེང་དུ་སྔར་གི་སྤ་ཚིལ་རུ་
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པ། མགོ་མཇུག་ལྡོག་ལ་ཁ་ལྷོར་བསྟན་ལ་བཞག་གོ །དེའི་སྟེང་དུ་གཤིན་རེ་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རེའི་སྐུ་དེ་ཁ་བུག་ཏུ་ཁ་ལྷོར་བསྟན་ལ་བཞག །བདེན་སྟོབས་དང་

དག་གཏོར་བསྐུལ་ཅི་རིགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རང་གི་ཆོས་སྐོང་ལས་མཁན་ལ་

སོགས་པའི་བསྐུལ་བ་ཡང་བའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་རོ་གཡམ་ལ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བྲིས་

པས་ཁ་བཅད། གཞི་བདག་དང་འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བིན་འཕིན་ལས་བཅོལ། 

བཀའ་བསྒོ་རོགས་པརབའོ། །འདིའི་གཞུང་དང་མན་ངག་ཕག་ལེན་གསུམ་ལས། 

གཞུང་ནི་རོགས་གསུམ་གི་འགེལ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་དང་

ཕག་ལེན་ཁོ་ནའོ། །གཞུང་ལ་རྒྱབ་རེན་བེད་ཅིང་འབྲེལ་པ་དང་མན་ངག་ཕག་ལེན་

གསུམ་བསྒགས་ནས་སྒྲུབས་པས། རྣོ་མྱུར་ཁད་འདོན་ཡིན་པས་ཤེས་ལྡན་རྣམས་

ཀི་གོ་བར་མཛོད་ཅིག །ཁོ་བོའི་སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་དཀར་ཕོགས་ལ་ལྷའི་བུས་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མན་ངག་སྦས་པ་རྣམས་གསལ་བར་ཡིག་ཆུང་དུ་བྲིས་པའི། ཡི་

གེ་པ་ནི་ཤེས་རབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་མཚན་མོའི་མགོན་པོ་མ་སེབ་ཀི་བར་དུ། ཨ་

ལོཀ་ཟུང་འབྲེལ་གི་ངོས་ལ་བྲིས་པའོ། །དཔེ་ཆ་འདི་ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་བཀའ་

དམ་པར་ཁེད་ཀིམཛད་པ་དང༌། དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས་ཀང་བསྲུང་མ་ཆེན་པོ་

མཛོད་ཅིག །གུ་ཧེ་ས་མ་ཡཱ། ཤུབྷ། ། 

༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་ནག་པོའི་

ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མོ་བཛྲ་བྷྱཻར་ཝཱ་ཡ། འདིར་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་
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འཁྲུལ་འཁོར་གི་གནད་ཀི་ཞལ་གདམས་འགའ་ཞིག་ཡི་གེར་བྲིས་པར་བ་སྟེ། དེ་

ཡང་མཎལ་བྱུགས་པའི་རས་ནི། ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གཉིས། དི་བཟང་དང་བ་བྱུང་

ལྔའོ། ”།1ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གི་དོད་དེང་སང་བ་མའི་ཕག་ལེན་ལ་ནང་མཆོད་

ཀི་བེད་དོ། །གཞན་ནི་མིའི་ཡིན་ནོ། །དི་བཟང་ནི་ཙནྡན་དཀར་དམར་ལ་སོགས་

པའོ། །བ་བྱུང་ལྔ་ནི། བའི་འོ་མ། ཞོ། མར། གཅི་བ། ཆུ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །བའི་མགིན་

པ་དག་བེད་ཀི་རས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་གསུངས། །ཐིག་གདབ་དུས་ལས་གང་སྒྲུབ་

ཀི་རླུང་རྒྱུ་དུས་གཞུང་དུ་གསལ་ཞིང༌། རླུང་ས་བུག་གཡས་གཡོན་བཙན་ཐབས་སུ་

འཇུག་པའི་མན་ངག་ནི་གསང་སྔགས་སྤྱིའི་མན་ངག་ལྟར་རོ། །སྔགས་བཏུ་ནི་གཞུང་

ལྟར་ལ། དངས་པའི་དུས་སུ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་གི་དུས་སུ་འཁྱུད་པའི་ཕག་རྒྱ་བ། 

ༀ་བཛྲ་བེ་ག་ཧཱུཾ་གི་དུས་སུ་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕག་རྒྱ་བ། གསལ་བེད་ཀི་དུས་སུ་ཤུལ་

དུ་སོ་སེའི་ལས་མཐུན་པའི་བསྐུལ་སྔགས་བྲིས་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་

རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་སོ་སོའི་ལས་ཀི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པའི་ཡི་གེ་བྱུང་ནས། 

ལས་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པ་དེ་འགྲུད་པའི་གོགས་བེད་པར་བསམ་མོ། །བསྲེ་བའི་

སྔགས་བརོད་པའི་ཚེ་འཁིག་སྟབས་ཀི་ཕག་རྒྱའོ། །ནང་གི་ཡ་བརྒྱད་དབི་བའི་ཚེ་

དག་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ལྷོའི་ཡ་ནས་གཡས་བསྐོར་བས་ལ་དབི། །དེ་གཞན་རྣམས་

ལའང་འདེའོ། །སའི་འཁོར་ལོ་བྲིས་ཟིན་ནས། རས་གཞིའི་འཁོར་ལོ་གཞུང་དུ་

བཤད་པ་བཞིན་བྲི་བར་བ། བྲིས་ཚར་ནས་ལྷག་ཆད་ཀི་ཉེས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་

འཁོར་ལོའི་གཟུགས་མེ་ལོང་ལ་འཚར་དུ་བཅུག་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། དེ་ནས་སྦོ་བའི་

སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དམིགས་པ་སོགས་གཞུང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་བེད། ཁད་པར་

1 མ་ཕི། ༥བ༥ན།   -།   * ། 
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ས་འཁོར་གི་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་ཁ་ཕིར་ལ་བསྟན། དབུ་ནང་ལ་བསྟན་པའི་དགོས་པ་

ཡང་ཡང་དན་པ་གལ་ཆེ། དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ནང་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ནུས་མཐུ་ཆེར་འབྱུང་བའི་ཕིར་དུ་ནང་གི་ཡི་གེ་རེ་རེ་ལ་ཕིའི་

ཡི་གེ་རིམ་བཞིན་རིམས་ཀི་ཐིམ་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བསྒོམས། འདི་ཤིན་ཏུ་

གནད་ཆེའོ་གསུངས། དེ་ཡང་འཁོར་གཅིག་ཏུ་བྲི་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུའི་དུས་སུ་གཅིག་ཏུ་

བྲིས་པས་འབྲས་བུའི་དུས་སུ་གཅིག་ཏུ་འོང་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ས་འཁོར་

གི་ཡི་གེ་རྣམས་སྤྱན་དངས་པའི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་བའོ། །

རས་གཞི་འཁོར་ལོའི་སྟེང་དུ་སེབ་ཏུ་ཉེ་བ་ན་གཉིས་སུ་སོང་ནས་རས་གཞིའི་

ས་འཁོར་གནམ་འཁོར་སོ་སོ་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་བེད། ས་འཁོར་གནམ་འཁོར་

གཉིས་ཁ་སྦར་བས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་སྒྲུབ་བ་རྣམས་གཤིན་རེའི་ལྟོ་བར་ཆུད་

པའི་མོས་པ་དག་པོ་བ། འདི་ནི་འཁོར་ལོའི་རབ་གནས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་གསུངས། 

དེ་ནས་དབུས་ཀི་ཡ་ཆེན་པོ་མ་འཕྱུགས་པར་མན་ངག་བཞིན་དུ་འཁོར་ལོ་ལྟེབས་

སོ། །བདེན་སྟོབས་བརོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གཞུ་ལྟ་བུ་

སྔོན་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་རཾ་ལས་མེའི་དཀིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་པ་འབར་བ། 

དེའི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་བ་དེ་ཉིད་སྐྲ་བཤིག་པ། ལག་པ་གཡས་ན་གཞུ་དང་མདུང་ཐོགས་

པ། གཡོན་ན་མདའ་དང་རལ་གི་དང་སྟ་རེ་ལ་སོགས་པ་ཐོགས་པ། ཁོ་རང་གི་ཕ་མ་

ཉེ་”འབྲེལ1་ཡུལ་མི་ཁིམ་ཚེས་ཐམས་ཅད་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁོའི་མདུན་དུ་

ཡོད་པར་བསམས། རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གཡོས་པས། མེའི་དཀིལ་འཁོར་འབར། 

དེ་ལས་ཁོའི་ཤེས་རྒྱུད་འཁྲུག་ནས་ལག་པ་གཡས་ཀི་གཞུ་ཡི་ཕལ་རྒྱབ་པས་ཕ་

1 མ་ཕི། ༦བ༡ན།   འགེལ   * འབྲེལ 
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བརྒྱེལ། དེ་ཀ་ལ་ཕའི་སྙིང་བཏོན། གཡོན་གི་མདའ་ཡི་མ་ལ་རྒྱབ་པས་མ་བརྒྱེལ། 

དེ་ག་ལ་ལག་པ་གཡོན་གི་མའི་སྙིང་བཏོན་ཞིང་ཕ་མ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་ཀི་

ལས་བས། དེ་ལས་ཀང་ཁོའི་ཤེས་རྒྱུད་འཁྲུག་ཏུ་སོང་ནས་ཉེ་འབྲེལ་ཡུལ་མི་ཁིམ་

ཚེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་དུ་རྣལ་འབོར་པ་རང་དང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རེན་བིན་བརླབས་ཅན་དང། ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དང༌། བསྟན་བསྲུང་གཉན་པོ་

དང༌། གཞི་བདག་གཉེན་པོ་གནས་པའི་ས་རོ་ཤིང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་མཚོན་

གི་རྒྱབ་མེ་སྔར་རླུང་གི་གཡོས་ནས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་བས་པར་བསམས། 

དེ་ནས་ཁོ་ལས་སྟོབས་ཅན་བས་པའི་ལུགས་སུ་འདོད་ནས་ལག་གི་མཚོན་རྣམས་

བོར། ངལ་གསོ་བའི་རྣམ་པར་བསམས་ནས་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ནི་བསྒལ་བའི་ཞིང་བཅུ་

ཚང་བ་ཡིན་ནོ་བས་ལ་བདེན་སྟོབས་བརོད་པར་བའོ། ཁད་པར་དུ་འཁོར་ལོ་སྦ་བའི་

གཞི་བདག་དེ་དང་ཡང་འགས་འཁོན་སྤད་པར་བའོ། །འདི་ནི་ལས་མྱུར་བའི་མན་

ངག་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ། །གུ་ཧ་ས་མ་ཡ་ཁ་ཐཾ། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་མན་

ངག་ཡིན་ནོ། ། ཨྠ�ི། 

༄༅། །གཤིན་རེ་གཤེད་ནག་པོའི་འཁོར་ལོ་ལྟེབ་ཚུལ་གི་མན་

ངག་ཟིན་བྲིས་ཡང་ཆུང་བ་བཞུགས་པའི་དཔེ་དམ་པར་བའོ། །

༄༅༅། །ན་མ་ཤྲི་ཡ་མནྟ་ཀ་ཡ། དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ནག་པོའི་འཁྲུལ་

འཁོར་གི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་བྲི་ཚུལ། འཁོར་ལོའི་ལིངྒ་དང༌། སྤ་ཚིལ་གི་

ལིངྒ་གཉིས་འབྲི་ཚུལ་དང༌། འཁོར་ལོ་ལྟེབ་ཚུལ་གི་མན་ངག་རྣམས་བ་མ་གོང་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 698  

རྣམས་ཀི་ཟབ་པར་བེད་ནས་གཞུང་དང་ཡིག་ཆུང་གཉིས་གང་ལ་ཡང་མ་བཀོད་

ཅིང་སོབ་དཔོན་གི་ཕག་བཞེས་བལྟ་དགོས་པའི་ཟབ་གནང་དུ་ཡོད་པ་ལ། འདིར་དེ་

རྣམས་བརེད་དོགས་པའི་མན་ངག་ཟིན་བྲིས་སུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འཁོར་ལོ་

དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲི་བ་དེའི་དབུས་རེ་མིག་ལྔ་པའི་དབུས་སུ་ཡིག་གསར་གི་ཡི་གེ་ཡ་

བྲིས་པའི་ནང་དུ་དགའི་མིང་རུས་པ་ཚེ་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་མཐར། དག་བོ་འདི་

ཞེས་བ་བ་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་གཤེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ད་ལྟར་ཉིད་དུ་བསད་

པ་དང༌། ཟས་སྐལ་དུ་གཏད་དོ་མ་ཤོར་ཅིག །ཅེས་བྲིའོ། །ཡིག་གསར་ཞེས་པ་ནི། 

གཤིན་རེའི་སྲོག་སྙིང་ཡ་ཡིན་ལ། །གསར་པ་ནི་རྣོ་མྱུར་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལཉྩ་ཝརྡྷུ་ཨོ་རྒྱན་སོགས་ཀི་ཡི་གེ་བྲིས་ན་ཐད་ཟེར་བ་འདུག་སྟེ་འདིར་རྭ་

ལོ་ཙཱ་བའི་མན་ངག་དམ་པའོ། །རེ་མིག་གི་ཟུར་བཞི་ལ་ལིངྒ་བཤོང་ན་སྙིང་ཁར་མིང་

རུས་དང་བཅས་པ་བྲིའོ། །གཞན་རྣམས་དཔེ་རིས་དང་མཚུངས། ལིངྒ་དཔེ་ཆུང་ལྟ་

བུ་ལ་རྩ་ནག་བཅུ་བདུན་གྲུ་གསུམ་བཅུ་བདུན། དེའི་ནང་དུ་གཤིན་རེའི་སྲོག་སྙིང་

བཅུ་བདུན་སྔགས་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་པ་བྲིས། དབུས་སྙིང་ཁའི་ཡི་གེ་ཡ་ཡིག་དབུ་

ཅན་གི་ནང་དུ་ཎ�་བྲིས་པའི་མཐར། དག་བོ་དམ་ཉམས་འདི་ཞེས་བ་བའི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་མཁར་རེ་དབང་ཐང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལ་བསད་སྐལ་དང་ཟས་སྐལ་ནོར་སྐལ་དུ་གཏད་དོ་མ་ཤོར་ཅིག་བ་

བ་བྲིས། ལིངྒ་དེའི་ཕི་རོལ་ཏུ་གཤིན་རེ་རེ་རེ་ནས་མིང་བྲིས་ལ་དག་བོ་འདི་ཞེས་

བ་བ་བསད་སྐལ་ཟས་སྐལ་ནོར་སྐལ་དུ་གཏད་དོ། །མ་”ཤོར1་ཅིག་བ་བ་གཤིན་

རེའི་ཁ་མིག་གང་བས་དག་བོ་གཅིག་ལས་མེད་ཀང་མིང་བརྒྱ་བྲིས་དགོས་པ་ཡིན་

1 མ་ཕི། ༧ན༦ན།   ཤེར   * ཤོར 
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ནོ། །མཐར་དམོད་བཅོལ་ཤེས་ཚད་ཀི་བསྐོར་བའི་ཕི་རོལ་དུ་ཛ་དང་རྒྱ་གམ་གིས་

བསྐོར་ཟག་རས་བྱུག་གོ །དེ་ནས་ཡིག་ཆུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་གཤིན་རེ་ཕོ་མོ་གཉིས་

དང་ལིངྒའི་མགོ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྟན་ནོ། །ཡི་གེ་རྣམས་ཡེ་མ་འཛོལ་བ་གཅིག་

ཐོག་ཏུ་གཅིག་ཕེབས་པ་ལ། ཁི་ར་བ་འུག་གི་ཀད་པ་གང་རེད་ཀི་ལིངྒ་དང་སྟེང་འོག་

གི་འཁོར་ལོའི་མཚམས་རྣམས་སུ་བྱུགས་པས་ཡི་གེ་རྣམས་མི་འཛོལ་ཞིང་བསྒྲུབ་

པ་མྱུར་བའི་དགོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་གསུང་ངོ༌། །

དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་རྣོ་མྱུར་གི་ལྟེབ་ལུགས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདི་ནི་ལྟེབ་

ལུགས་བྲང་ཐུམ་པའམ་མཚོན་པ་རྣོལ་བ་ལྟ་བུའི་ལྟེབ་ན་རང་ལ་འཁུ་ལྡོག་མེད་ཅིང་

དག་ལ་མྱུར་བའི་མན་ངག་དམ་པའོ། །དེ་ཡང་ལྟེབ་ལུགས་ནི། ཟུར་བཞི་ནས་ཆ་

སྙོམས་པར་ཚུར་གནམ་འཁོར་གི་སྟེང་དུ་ལྟེབ་པ་ལ། ཡིག་གསར་ཡའི་ཐོག་ཏུ་མ་

སེབ་ཙམ་དུ་མནན། དེ་ཡང་གཡས་ཀི་དེ་ཚུར་ལྟེབ། གཡོན་གི་དེ་ཚུར་ལྟེབ། དེ་ནས་

ཞབས་རས་ཡར་ལྟེབ། ཡང་མགོ་ནས་མར་ལྟེབ་པ་དང༌། དབུས་ཀི་རིགས་ལྔའི་ཡི་

གེ་རྣམས་ལ་ལྟེ་བ་ཆག་མ་འཕོག་པ་བ་མའི་ཕག་ལེན་ལྟར་ལྟེབ་པའི་ཕི་རོལ་རོ་

སྐྲའི་སྐུད་པས་རྒྱ་གམ་དུ་བཅིངས་ལ། གཞུང་དང་མན་ངག་ཏུ་ཡོད་པ་ལྟར་ཐོང་པར་

བཅུག་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་གོ །

གཞན་ཡང་ཞི་རྒྱས་དབང་རྣམས་ལ་དར་ལྟེབ་ལྟ་བུ་བ་གསུངས་པ་ནི། དབུས་

ཀི་རེ་མིག་ལྔ་མ་ཉམས་པ་ལ་བསྲུང་བ་ལྟར་ལྟེབ་པ་གཙོ་ཆེ་བར་བ་གསུངས་

སོ། །མནན་བསྐྲད་ཐམས་ཅད་ལ་རྦ་རླབས་ལྟ་བུར་ལྟེབ་གསུངས་པ་ནི། ལྟེ་བའི་ཡི་

གེ་ལྔ་མ་ཉམས་པ་ལ་གཅིག་ཕི་ལ་ལྟེབ་གཅིག་ནང་ལ་ལྟེབ་པ་སོགས་བ་མའི་ཕག་
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ལེན་ལ་ལྟོས་ཤིག །འདི་རྩུབ། འཁུ་ལྡོག་ཆེ་བར་ཡོང་འདུག་གསུང་འདུག །གྲུབ་

ཐོབ་དཔལ་འཛིན་གི་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞིང་བཅུ་དག་ནི་རུ་ཏ་ལ། ཞག་བདུན་

དག་གིས་བསྒལ་འདོད་ན། སྔོན་དུ་གཟའ་སྐར་ཐེབས་བཟློག་ལེགས་པར་རྩིས་ལ་

དགུ་སྟོང་གི་ཉི་མ་ལ་དུས་མཚུངས་པར་བའོ། །ཡར་ངོ་ལ་བབས་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་

བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་སོགས་ལ་འབད་པར་བའོ། །འདི་ནི་རབ་འབམས་མདོ་རྒྱུད་

དུ་མའི་དོན་ལ་མཁས་ཤིང༌། རབ་མཆོག་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་

པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པ། གཞུང་དང་

མན་ངག་ཕག་ལེན་ལ་རང་འདོད་བོའམ་དི་མ་གོས་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རེའི་གསུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། མདོ་སད་པ་ངག་དབང་གགས་

པས་བསྟན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞལ་ཤེས་རྣམས་ཟིན་བྲིས་སུ་བས་པའོ། །རང་

ཉིད་གཅིག་པུས་ཀང་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་

དག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀི་ལས་ཐོགས་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་གདམས་པ་ཡང་འདིའོ། །ང་

རྒྱལ་ཤེས་འདོད་བོ་ནི་”མ1་མཆིས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ཉམས་སུ་

བངས། །ལྟ་ལོག་བོན་པོའི་མགོ་ལ་ཚད་མདའ་རྒྱབ། །རྒྱ་བེད་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་

བཛྲ་མུ། །ད་རུང་མངོན་སྤྱོད་འདི་ནི་སྒྲུབ་སྙིང་འདོད། །གདམ་ངག་དཔེ་ལ་མ་བཞག་

ཉམས་སུ་ལོངས། ། ཧེ་ཧེ། རང་གི་སོབ་མ་སྔགས་འཆང་རོ་རེ་དབང་ཕྱུག་གི་ངོ་མ་

ཆོག་པས་ཟིན་བྲིས་སུ་བས་པ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་

ཅིག ། ས་མ་ཡ་གུ་ཧ། 

1 མ་ཕི། ༨ན༢ན།   ན   * མ 
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༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ནག་པོའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་

སྦས་དོན་ཡིག་ཆུང་གི་འཕེང་བ་ཧ་ལའི་ལོ་འདབ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅༅། །ན་མོ་བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཙཀ་སིདྡི་ཧོ། མེ་ལྕེ་ཀུན་ནས་གཡོ་བའི་འོད་

འབར་འཕེང་འཁྲུགས་དབུས། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྒ་སྒོག་གར་གི་སྐབས་གསུམ་

སྙིང་འབིན་བེད། །སྤྲུལ་པ་དུ་མ་ཕོགས་བཅུར་འགེད་ཅིང་རྣལ་འབོར་རེ་འདོད་

སྐོང་། །བཅོམ་ལྡན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །ཁོ་

གཉེར་རྣམ་པར་འབར་བ་ཉི་མ་སྟོང་ལས་རྒལ་བ་བཞིན། །མིག་སན་ལྟ་བུར་གནག་

པའི་ལུས་ཅན་ཁག་ཞག་རུས་པས་བརྒྱན། །བདེན་གཉིས་སྟོན་ཕིར་འབིགས་བེད་

རྭ་གཉིས་མ་རུངས་རྡུལ་དུ་རློག །བདུད་རིགས་ལྔ་བརྒྱའི་མགོ་བོ་དོ་ཤལ་མཛད་

ལྡན་རྔམས་སྟོབས་མ་ཧེའི་ཞལ། །ལོག་འདེན་རུ་ཊ་འདུལ་མཛད་ལས་ཀི་གཤིན་

རེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །མ་རུང་འདུལ་མཛད་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀི་ལས། །ལྟེབ་ལུགས་

གསུམ་དང་དག་ལས་ལིངྒ་བཅའ། དེ་ཡི་མན་ངག་སྦས་དོན་ཡི་གེ་རྣམས། །གསལ་

བར་བཀོད་འདི་གཞན་དུ་སེལ་མི་བ། །དེ་ཡང་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤནྟི་པས་མཛད་

པའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་དང༌། ལྟེབ་ལུགས་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཞི་བའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་མཛད་པའི་མན་ངག་དང༌། ལཱ་ལི་ཏ་བཛྲ་གི་མཛད་པའི་གཤིན་རེ་འབྱུང་

བའི་ཡིག་ཆུང་རྣམས་དང༌། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་
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ལུགས་དར་ལྟེབ་མར་བཞེད་པ་དང༌། མར་མེ་མཛད་བཟང་པོས་མཛད་པའི་མན་

ངག་ལ་ལིངྒའི་བྲི་ཐབས་དང༌། །ན་ག་བུདྡིས་མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་དང་

འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་མཛད་པའི་འཁོར་

ལོའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ལིངྒ་བྲི་ཐབས་རྣམས་དང༌། སོ་ན་ཐ་ཤིས་མན་

ངག་ཡིག་ཆུང་དང༌། སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་མཛད་པའི་དེ་ཉིད་གསལ་བར་

བེད་པ་དང༌། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གི་མཛད་པའི་ཞི་བ་ལས་བདུན་གི་ཡིག་ཆུང་དང༌། རོ་རེ་

གྲུབ་པས་མཛད་པའི་དག་པོ་ཕོགས་གཅིག་པར་གགས་པ་འཁོར་ལོ་ལིངྒའི་གཡས་

ཕོགས་ནས་སྔོན་དུ་ལྟེབ་གསུངས་པ་དང༌། བིརྺ་པས་མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་སྦས་

དོན་དང༌། མན་ངག་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་པ་དང༌། གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་

འཁོར་ལོའི་མན་ངག་གི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་ཡོད་རོ་རེས་མཛད་

པའི་འཁོར་ལོའི་ཟུར་རྒྱན་ལིངྒ་བཤད་ཚུལ་དང༌། སོབ་དཔོན་བོ་བཟང་སྙིང་”པོས1་

མཛད་པའི་མན་ངག་ཕོགས་གཅིག་པར་གགས་པ་དང༌། ནག་པོ་པས་མཛད་པའི་

འཁྲུལ་འཁོར་གི་སྦས་གནད་དིས་ལན་དང༌། འཇིམ་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པའི་འཁོར་

ལོའི་མན་ངག་ལིངྒ་གང་གི་འབྲི་ཚུལ་རྣམས་དང༌། རྭ་སྐོ་གཉིས་ཀིས་འཁྲུལ་འཁོར་

མན་ངག་འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་དང་བཅས་པ། གྲུབ་ཐོབ་མགར་གིས་མཛད་པའི་

ཡིག་ཆུད་རྣམས་དང༌། རྒྱ་བོད་ཀི་གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་

མན་ངག་སྙན་རྒྱུད་གཅིག་མ་ཞེས་གགས་པ་དང༌། རྒྱ་སྟོན་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་

ཀི་མཛད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་དང༌། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་

པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་གཞུང་དང༌། དེའི་མན་ངག་ཟུར་རྒྱན་དང༌། དགའ་སྟོན་ཆོས་ཀི་

1 མ་ཕི། ༨བ༥ན།   པས   * པོས 
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རལ་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་དང༌། ལྷོ་བྲག་པ་སྔགས་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་

གིས་མཛད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཟུར་རྒྱན་དང༌། གཙང་ལ་སྟོད་པ་བ་མ་སེང་གེས་

མཛད་པའི་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་མར་གགས་པ་དང༌། སྙིགས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་

གཉིས་པ་ཤར་བཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་གི་གསུངས་འགོས་

རྣམས་དང༌། འཐོར་བ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བས་ཏེ། མཐོང་

བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་མན་ངག་ཕག་ལེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་མན་

ངག་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་ཡིག་ཆུང་འདིས་གསལ་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོའི་

ལྟེབ་ལུགས་གསུམ་དུ་བཤད་འདུག་པ་ལས་དར་ལྟེབ་རྦ་རླབས་བྲང་ཐུམ་ལྟར་དང་

གསུམ་ལས། གོང་མ་འཇམ་ཞིང་བུལ་བ་འཇིམ་ལོ་བཞེད། བར་བ་རྩུབ་ཅིང་སྟོབས་

ཆེ་རང་ལ་མི་ལྡོག་ཅིང་མྱུར་བ་རོ་རེ་གྲུབ་པ་དང༌། སོ་ན་ཐ་ཤྲི་བཞེད། །འོག་མ་ཤིན་

ཏུ་འཇམ་ཞིང་རང་ལ་འཇམ། བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་རྣོ་ལ་མྱུར་བར་གསུངས། ལྟེབ་

ལུགས་གཉིས་པ་རྭ་སྐེ་གཉིས་ཀི་ལུགས། ལ་ལས་འོག་མ་དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ནས་

དངས་ཡང་ཟེར། འཇམ་སྟོབས་མྱུར་བའི་མན་ངག་བ་མས་གསུངས། དར་ལྟེབ་ལྷ་སེ་

དག་ལ་བས་ན་བཟང༌། །མི་སེ་དག་ལ་རྦ་རླབས་ལྟར་དུ་ལྟེབ། །བྲང་ཐུམས་ནང་རྒྱས་

དག་ལ་མྱུར་བར་གསུངས། །དག་བོ་བོ་བུར་བྱུང་ན་བེད་རྒྱུ་རེད། །འཕིན་ལས་བཞི་

ལ་དར་ལྟེབ་ལྟར་དུ་བེད། ཡང་མན་”སྙེར1། རྦ་རླབས་བྲང་ཐུམ་དག་ལས་དག་ལ་

དགོས། །ཞི་རྒྱས་དབང་ལ་དར་ལྟེ་བ་བེད་ཅེས་གསུངས། ལྟེབ་ལུགས་གསུམ་གང་

བེད་ཀང་སྟེང་འཁོར་དང་འོག་འཁོར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལིངྒ་གཞུག་ལ་མ་ནོར་བར་

ལིངྒ་དང་འཁོར་ལོའི་གཡས་ཀི་ཕོགས་ནས་དང་པོར་བཅག །ཡ་ཎ�་གཉིས་མ་ཆག་

1 མ་ཕི། ༩ན༦ན།   སྙར   * སྙེར 
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པར་ལྟེབ་པ་མན་ངག་བཞིན་དུ་དིལ་བར་བའོ། །

༈ ད་ནི་དག་པོའི་ལིངྒ་བྲི་ཐབས་ལ། གསོན་པོ་མིག་བགད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་

ཡིན། ཤི་བ་མིག་བཙུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང། གོས་དང་བྲལ་བ་ལུས་རིད་ཅིང། 

ཚིགས་ཆེན་བཞིན་འབུར་བ། ཉམ་ཐག་པ་དབང་མེད་གཅེར་བུ་སྐྲ་ལྷུག་ལ་ཟིངས་པ་

ལྟོ་བ་ཆེ་བ་མ་ངན་གི་ཟུག་རྔུ་བུག་པ་དགུ་ནས་རྣག་ཁག་འཛག་པ། རྨ་དང་ཤུ་བའི་

འཕེང་བས་སྟོད་སད་ཀུན་ཏུ་བསྐོར་བ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གནམ་ལྕགས་འབར་

བའི་ཐག་པས་དུ་མ་བཅིངས་པ་སྨྲེ་སྔགས་ཀི་ཚིག་གི་སྐད་འབིན་པ་ལྟ་བུ་བྲིས་པའི་

སྙིང་ཁར་ཡི་གེ་ཎ�་ཆེན་པོ་དེའི་དཀིལ་དུ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་དང་པོའམ་བ་”དྭགས1་

རུས་པ་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་མཐར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཁུག་ཅིག །སྒོལ་

ཅིག །གནོན་ཅིག་ཅེས་བྲིས་སོ། །མིང་རུས་དང་ཎ�་དང་བཅས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་དེའི་དི་

རས་སོགས་ཀི་ཐིག་ལེ་གདབ་ཅིང༌། ཎི་ཕོགས་བཞིར་ཛཿབཞིས་བསྐོར་རོ། །འཁོར་

ལོ་གཉིས་ལ་ང་ཉ་སངས་པ་དང༌། ལིངྒ་ལ་ང་ཉ་བྲི་བ་ནི། འཁོར་ལོ་ལ་ང་ཉ་སངས་པ་

ནི་དག་པོ་གཅོད་བེད་དག་སྔགས་འཁོར་ལོ་ལ་མ་ངན་གི་ཡི་གེ་སངས་པ་དང༌། ལིངྒ་

ཉམ་ཐག་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ང་ཉ་བངས་པ་རྭ་སྐོ་འཇིམ་གསུམ་གི་ལུགས་ལ་གསུངས་

པས། དཔྲལ་བར་རུས་བྲིས་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་ང་ཉ་བཀོད་ལ། ངག་ལ་གཤིན་རེ་

ང་ལོང་ཞེས་པ་བྲིས། གཞན་ཡང་དཔེ་ཆུང་ལྟ་བུ་མཚན་མ་བཀོད་པ་ནི། སྙིང་ཁར་ཎ

�་དེའི་ཉ་མཐར་ཛཿ སྤྱི་བོ་ལ་ལཾ་ནན་བཞི། ཡ་མཁལ་ལ་ཁ། མ་མཁལ་ལ་༼ཀ༽ཐམ། 

རྣ་བ་གཉིས་༼ག༽ལ་གཤིན་རེ་འོན་བཞི། །༼ཁ༽ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿབཞི་ལག་པ་གཉིས་ལ་

ཆག །མཁའ་གསང་༼བ༽གནས་སུ་དུང་༼ཅ༽བཞི། ནི་སྟྭཾ་བཾ་ཡ་བཞི། ཡཾ་ལཾ་རཾ་ཝཾ་

1 མ་ཕི། ༩བ༢ན།   དགས   * དྭགས 
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ཨེ་ཞེས་པའི་སྔགས་རྣམས་གནས་གསུམ་བཀོད། ཎ�་ཛཿའི་མཐར་ཁ་ལ་གཤིན་རེ་

ང་ལོང༌། དཔུང་པ་༼ཁ༽གཡས། པུས་མོ་༼ག༽གཡས། །བརླ་༼ཅ༽གཉིས། རྐག་པ་

གཉིས། རྐང་༼ཛ༽ཞབས་གཉིས། འདོམས་སུ་ཡི་གེ་འདི་ལྔ་བྲིའོ། །གཤིན་རེ་ཡ་བ་

ཏི་དང༌། ཕ་སངས་དང༌། གཤིན་རེ་འབེབས་མ་རྣམས་ལ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ཞེས་བ་བའི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ་ཁུག་ཅིག །མ་ཤོར་ཅིག །ཁག་ནད་སྨོ་

འབོག་ས་ཚོགས་ཐོང་ཅིག་ཅེས་དང༌། གཤིན་རེ་གླང་མགོ་ཅན་དང༌། རྨིག་པ་དང༌། 

གཤིན་རེ་ཕོ་ཉ་མོ་དང། མཆེ་བ་མ་རྣམས་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །མ་ཤོར་ཅིག །ཁུ་

ཅིག །རེངས་སུ་ཆུག་ཅིག །སྨོར་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་དང༌། གཤིན་རེ་རལ་པ་ཚར་

དགུ་དང༌། མིག་དམར་དང༌། མཚན་མ་ནག་མོ་དང༌། དུས་མཚན་མོ་རྣམས་ལ་ཆེ་

གེ་མོ་འདི་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །མ་ཤོར་ཅིག །ཁུག་ཅིག །ཟས་སྐལ་དང་འཐུང་སྐལ་

དུ་གཏད་དོ། །མ་ཤོར་ཅིག་ཅེས་བྲིའོ། །དེའི་ཕི་རིམ་ལ་གསང་སྔགས་པ་གཞན་ནས་

འབྱུང་བའི་དམོད་བཅོལ་ས་ཚོགས་བྲིས་པའི་ཕི་རོལ་ཏུ་རྒྱ་གམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་

བར་བར་ཡི་གེ་ཡཾ་དང་ཛ། ཡཾ་རཾ་ལཾ་ཝཾ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཡི་གེ་ཤོག་

བུ་གིར་མ་སོང་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེ་བྲིའོ། །འདིའི་མན་ངག་དམ་པ་ལ་འཁོར་ལོ་ལ་

རང་ཁག་དགོས་པ་དང༌། ལིངྒ་ལ་རང་གི་དི་མ་དང་ཁ་རླངས་མ་སོང་བར་དགོས་

པ་བ་མའི་གསུང་འགོས་དང༌། མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་གསུང་ཚད་མར་བེད་ན་ཡོད་

དོ། །དེ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཆེ་བའི་བཤད་པ་ཡོད་དེ་ཡི་གེ་མང་དོགས་པས་མ་བྲིས་

སོ། །དེ་ལྟར་ལིངྒ་གཉིས་སུ་བེད་ན་མྱུར་བ་དང༌། གཅིག་ཏུ་བེད་ན་བུལ་བ་དང་

གཅིག་གཉིས་གང་བེད་ཀང་སྔགས་རྣམས་གཡས་བསྐོར་དང་གཡོན་བསྐོར་བས་
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ན་བསོལ་ནས་བཞག་གོ །འཁོར་ལོ་རང་གི་སིགས་མཛུབ་བས་པའི་ཁག་དགོས་པ་

ནི་གཅོད་བེད་ཀི་འཁོར་ལོ་དག་སྔགས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། རང་ཡི་དམ་དུ་

བསྒོམ་ལ་ཁ་ལྷོར་བལྟས་ལ་སིགས་མཛུབ་བས་པའི་ཁག་ཅེས། ལིངྒ་བྲི་དུས་རང་

གི་དི་བརླང་མ་སོང་བ་དགོས་ལ་མཁས་པ་ཤནྟི་པ་དང་རེ་ཉིད་ཀི་བཞེད་པའོ། །འདི་

ཁད་པར་ཆེ་བཞེས་པའི་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གཡས་བསྐོར་བྲིས་པ་ཡབ་ལ་སྦར་

ཞིང༌། གཡོན་སྐོར་བྲིས་པ་ཡུམ་ལ་སྦར་བའི། ཡུམ་འཁོར་འོག་ཡབ་འཁོར་སྟེང་དུ་

བས་པའི་བར་དུ་ལིངྒ་བཞག་ལ་མན་ངག་ལྟར་དུ་ལེགས་པར་དིལ་བའི་སྟེང་དུ་བ་

འུག་གི་སྒོ་གཉིས་རྒྱ་གམ་དུ་བཞག །འོག་ཏུ་ར་ཁི་གཉིས་ཀི་སྦུ་རྒྱ་གམ་དུ་བཞག་ལ་

རོའི་སྐྲ་ལས་བས་པའི་སྐུད་པ་ནག་པོས་རྒྱ་གམ་དུ་འཁོར་ལོ་མི་མཐོང་བར་དཀྲིའོ། །

དེ་ནས་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པ་ཐོན་ཅིག །འདིའི་

འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་གསུམ་དང་ལིངྒ་གཅིག་གཉིས་སུ་བེད་ཅིང་སྔགས་བཀོད་

ལུགས་ནི། ཞལ་ཤེས་མེད་པའི་བདག་གི་བཟོ་བཅོས་”དང1་མཁས་འདོད་དང་ཁད་

ཆོས་དང་རང་བཟོ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་གོང་མའི་མན་ངག་སྙན་རྒྱུད་དུ་སང་བ་ལ་

ཡིག་ཆུང་དུ་གསལ་བར་བས་པའོ། །ང་ཉ་བསལ་བ་དང་བཀོད་ལུགས་ནི་ཡ་མ་ར་

ཛའི་རྒྱུད་དང་འཇིམ་ལོའི་བཞེད་པར་སང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འདི་རྣམས་

མི་འཐད་ཅེས་པའི་བཤད་ལུགས་སང་བ་དེ་དག་གི །ཁོད་ཀི་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་

ཡིན། རོག་བདུན་རོག་གསུམ་གི་རྒྱུད་ཀི་དགོངས་པ་མི་རུང་ཡང་ད་ལྟའི་གཏོར་

མ་མིན་པའི་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྐོར་ལ་བཀའ་གཏེར་རྒྱ་གཞུང་མི་འད་བ་དུ་མ་

དང༌། དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་མདའ་བརེས་པའི་རྒྱ་བོད་ཀི་

1 མ་ཕི། ༡༠ན༧ན།   དང   * དང 
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མཁས་གྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ཁོད་ཀི་ཨེ་ལོན། མན་ངག་གི་རྩ་ཁུངས་ཨེ་ཆོད་ལགས། 

ལན་འདི་ལྟར་དུ་བཏབ་པས་སྔོན་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་དུས་ནའང་ཟབ་ཁད་ཀི་རགས་

མངོན་སུམ་དུ་སང་བ་དེ་ཡིན་མོད། ཁད་པར་ཁོད་རང་གི་ལུགས་དེ་ལག་ཏུ་ལོང་

དང་ལོ་ཟླ་བའི་ཞག་དུས་ཨ་ཐབས་ཧེ། དམུས་ལོངས་ལམ་མི་བགོད་པས་མཁས་པ་

མཐོང་ན་ཞེས་སང་སྐེ། བླུན་པོ་མཐོང་ན་གཟི་དམངས་ཕྱུང༌། ཡིག་ཆུང་མཐོང་ན་ཁད་

གསོད་བེད། ངེས་ཤེས་ཡོད་ཀང་ཕིན་ཅི་སྒོམ། དེ་འདར་མན་ངག་དམ་དུ་སོས། རོ་

རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆིས་ཤིང་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་

དང༌། འཁྲུལ་འཁོར་འདིའི་མན་ངག་ལུང་བསྟན་དུ་ཐོབ་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་

བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་དགེས་བཞིན་དུ་གནང་ཞིང་རེས་སུ་བཟུང་

བའི་བཀའ་དིན་ལས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་མན་ངག་ལ་མཁས་པ་

མང་དུ་ཐོས་པའི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟག་པོས་མདོ་སད་པ་ཚ་གོ་དབོན་

པོ་ངག་དབང་གགས་པས་ཐོག་དངས་དགེ་སོང་བཞི་སེས་གསེར་གི་མཎལ་བ་གོས་

དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་དང་སྲོང་སྲིན་པོ་རིའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་སྦར་བས་དེས་ཀང་བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཞིང་དག་བགེགས་ཚར་གཅོད་པར་

གྱུར་ཅིག །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་གཞུང་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་འདི་

གཞན་དུ་མ་ཁར་ཅིག །ས་མ་ཡ་གུ་ཧེ། ཨྠ�ིཿ 
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༄༅། །འདི་ན་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་ 

ཡང་ཆུང་གཅིག་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅༅། །བ་མ་དང་དཔལ་གཤིནརེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདི་སྔོན་ཆད་ཡི་

གེའི་རིས་སུ་བྲི་མ་མོང་ཞིང་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་ལས་

ཞལ་དང་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་འདི། སྙིང་དང་འད་བའི་སོབ་མའི་དོན་དུ་

ཡི་གེར་བྲིས་པ་ལ་བ་མ་དང་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། 

དེ་ཡང་ས་འཁོར་དང་གནམ་འཁོར་གཉིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྟེང་འོག་ཏུ་ཡེ་

མ་འཆུགས་པར་འོང་བ་དགོས་ཏེ། རེ་མིག་དགུ་ལ་ནང་དུ་ལྟེབ་ཆག་མ་”སོང1་བ་

དགོས་པ་ནི་མན་ངག་གོ །ཡི་གེ་རྣམས་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་འབབ་བ་ནི་སྟེང་འོག་

ཡི་གེའི་མགོ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན་ལ། མ་དང་སུག་པ་རྣམས་

ཅུང་ཞིག་འཛོལ་ནས་འོང་སྟེ། དཔེར་ན་ན་དང་ན་གཉིས་ཁ་སྦོར་བ་བཞིན་དུ་གཞན་

རྣམས་དེས་རིགས་མཚུངས་སོ། །ལིངྒ་སྔགས་ཅན་སྔགས་མེད་གཉིས་ལ་མང་ཉུང་

གང་བེད་ཀང་ཤོག་བུ་གཅིག་ལ་ལིངྒ་གཉིས་བྲི་ཞིང༌། ལིངྒའི་ས་བོན་ཎ�་དང་ཡིག་

བཞི་དང། སྔགས་ཅན་བཅའ་ན་སྲོག་སྔགས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཐ་དད་དུ་སྟེང་འོག་གི་

མགོ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པའོ། །དེ་ལ་ལིངྒ་སྔགས་ཅན་བཅའ་ན་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་ལ་

མྱུར་ཞིང༌། སྔགས་མེད་བཅའ་ན་འཇམ་ཞིང་རང་ལ་མི་ལྡོག་ཅུང་ཞིག་བུལ་བུལ་

འདའོ། །ཅེས་གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་འཛིན་གི་གསུངས་སོ། །སྔགས་ཅན་ལའང་རྣམ་པར་

གཉིས་སུ་འདུག་སྟེ། དེ་ཡང་རྭ་སྐོ་གཉིས་ཀི་སྔགས་ཅན་བཞེད་ལ། །མའི་ནུ་ཞོ་བུ་ལ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན།   སང   * སོང 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 709 

བིན་པ་དང༌། ཕའི་ཀོག་པ་བུ་ལ་དཀོན་ཞེས་པའི་མན་ངག་འདུག་པ་ནི་གོ་ས་སྟེ། ས་

འཁོར་དང་གནམ་འཁོར་གཉིས་ཀི་དག་བེད་བཅུ་དྲུག་པ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ། གོང་

འོག་གི་ལིངྒ་གཉིས་ལ་དེ་བཞིན་དུ་བྲི་ཞིང༌། བར་མའི་ལིངྒ་མང་ཉུང་གང་བེད་ཀང་

ཤོག་བུ་གཅག་ལ་ལིངྒ་གཉིས་བྲི་ཞིང། མང་ཉུང་ཞེས་པ་ནི། བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཡང་

ཆད་ལ་བོ་རྩེ་གཏད་པའོ། །མ་འཕྱུགས་པའི་གནད་ཀི་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་རས་ལ་ཐར་

ནུའི་འོ་མ་དང༌། གླང་སྟག་རིས་ཀི་ཀད་པ་རྒྱུངས་པ་གང་ཡིན་ལ་རུ་ཏ་གང་བེད་ཀི་

ཟག་རས་བསྲེས་ལ། སྐ་ས་རན་པས་ཡི་གེ་སྟེང་དུ་བྱུགས་པས་དེས་བསམས་ནས་

འགོ་བས་ཡེ་མི་འཆུག་གོ །སྟེང་འོག་གི་ཡི་གེའིམགོ་མཇུག་རྣམས་དང་མགོ་ཕོགས་

གཅིག་ཏེ་མི་འཛོལ་བར་འདོད་པ་ནི་ངེད་ཀི་ཕག་ལེན་ལ་མེད་ཅིང༌། དཔེ་འབྲིའོ་ཞེས་

ཟེར་བ་འདུག་སྟེ། ནུས་པ་ཆུང་ལ་དགོས་པ་དོར་བར་བ་མས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་ལྟེབ་ལུགས་ལ་དར་ལྟེབ་ལྟར་དུ་བེད་ན། དང་པོ་གཡས་དང་དེ་ནས་

གཡོན་གཉིས་ཚུལ་ལྟེབ་ལ་ལིང་རྩེ་ཉི་ཤུའི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཤོག་རྐང་གཅིག་བཞག་

ལ་ལྟེབ། ”དེ1་ནས་མགོ་མཇུག་གཉིས་ལྟེབ། དེ་ནས་སྔར་བཞིན་ཕོགས་རེ་རེ་ནས་

གཉིས་གཉིས་གསུམ་གསུམ་དུ་ལྟབ་ལ་བཞག་གོ །མཁས་པ་རིག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་

ཡིན། །རྨོངས་པ་ཙིཏྟ་གཏོར་ནས་འགོ། ཅེས་རང་གི་རིག་པས་དཔོད་ལ་ཤོག་བུའི་

གཞི་མ་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔད་ཅིང༌། གཉིས་གསུམ་གང་ལྟེབ་རིག་པས་དཔོད། 

གཉིས་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་ཀི་ལྟེབ་ལུགས་ནི། དེ་ཡང་དང་པོ་གཡས་ཀི་

ཕོགས་ནས་ཚུལ་ལྟེབ། དེ་ནས་ཕིར་ལྡོག་པ་ལྟེབ། ཡང་གཡོན་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་

དུ་ལྟེབ་ལ། རེ་མིག་ཉི་ཤུ་དགུའི་ཐད་ལ་ཆག་ལྟེ་མ་སོང་བ་བའོ། །གཉིས་གསུམ་

1 མ་ཕི། ༡༡བ༢ན།   ད   * དེ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 710  

དུ་འཁོར་ལོ་ལ་སྦེལ་སྟེ་ལྟེབ་ལ། དེ་ནས་དེའི་ཕི་མ་ཡང་ཕོགས་གཉིས་སུ་ཁུག་པོ་

གཉིས་ཡོད་པ་ལ་ལིང་རྩེ་ཉི་ཤུ་དགུ་ལ་ཆག་ལྟེབ་མ་སོང་བར་བའོ། །

དེ་ནས་གསུམ་པ་མཚོན་ཆ་ལྟར་ལྟེབ་པ་ནི། ཡང་དང་པོ་གཡས་ཀི་ཕོགས་

ནས་ཟུར་གཅིག་ལྟེབ། ཡང་ཟུར་གཅིག་ནས་ཟུར་གཅིག་ཏུ་ཚུར་ལྟེབ། ཡང་དེའི་

གཡས་ཟུར་གཅིག་ཚུར་ལྟེབ་ལ་གཡོན་ཟུར་དང་གཞན་གཉིས་པོ་རྣམས་ཟུར་ལ་

ལྟེབ་ཅིང་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་ལྟེབ། གང་དགོས་རང་གི་རིག་པས་དཔད་ལ་མཛོད་

ཅིག །ཡང་ཞལ་གདམས་ལས་འོག་འཁོར་གི་དབུས་སུ་གཞུའི་དབིབས་སམ། རི་མོ་

བྲིས་པའི་དཀིལ་དུ་ཡ་ཡིག་གསར་དང༌། སྟེང་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་ཉིས་

བརྩེགས་བྲིས་པའི་དབུས་སུ་མ་བྲིས་པས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་རོ། །ལྕགས་མཁར་

བཅུ་དྲུག་ལའང༌། དག་པོ་ལ་ༀ་སངས་པའི་ཧྲིཿནས་མགོ་བརྩམ་ལ་ན་ན་གཤིབས་

ལ་བྲིས་ཤིང༌། ཕཊ་ཅེས་པ་ཡན་རྣམས་ཚང་བར་”བྲི1འོ། །ཞི་བ་ལ་སོགས་གཞན་

རྣམས་ལ་ༀ་ནས་བཟུང་སྟེ་རཱ་ན་ཞེས་པ་གཤིབས་ཤིང་ཧཱུཾ་ཞེས་ཡན་བྲིའོ། །ཕཊ་ནི་

སངས་པའོ། །སོབ་དཔོན་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དག་པོ་ལ་ནི་ༀ་སངས་ཤིང༌། ཞི་རྒྱས་

དབང་ལ་ཕཊ་རྐང་སངས། དེ་ཡང་ཡ་མ་རཱ་ཛའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། ཞེས་དང༌། 

དེས་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པ་གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་འཛིན་གི་བཞེད། དེ་ནས་འཁོར་ལོའི་

སྔགས་རྣམས་ཡེ་མ་འཕྱུགས་པར་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་ཕབ་ལ། ཡིག་མགོ་རྣམས་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སྟོན་ཅིང་བསོལ་ནས་བཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཚ་སྒྲུབ་དང་གང་སྒྲུབ་གཉིས་ལས། ཚ་སྒྲུབ་བེད་ན་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་

གསུངས་ཀང་སྤ་ཚིལ་གི་རུ་པ་དང་གོའི་བག་ཟན་གི་རྐེན་མི་ཐེག་པས་ནིམ་པའི་

1 མ་ཕི། ༡༡བ༧ན།   བྲེ   * བྲི 
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མེ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྲོ། ཅེས་པས་ལས་མྱུར་བར་གསུངས་ཀང༌། དེ་ལས་མྱུར་བར་

འདོད་དེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ཚ་བའི་ངར་དང་ལྡན་པས་ལས་ལ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་གསུངས་

སོ། །གང་སྒྲུབ་བེད་པ་ནི་འཇམ་ལ་བུལ་ཞིང་རྨི་ལམ་འཇམ་དུ་འགོ་བར་འཇིམ་ལོས་

གསུངས་སོ། །བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཟུར་རྒྱན་དང༌། གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་

འཛིན་བཟང་པོའི་ཟིན་བྲིས་ལོག་རོག་འཇོམས་བེད་ལས་ཚ་བའི་དོད་དུས་རྒྱུན་དུ་

བརགས་ནས་སྤ་ཚིལ་དང་གོའི་བག་ཟན་གི་རྐེན་མི་ཐུབ་པས། ཡ་མ་རཱ་ཛའི་རྒྱུད་

ལས། མེ་རས་བསགས་པས་ཚ་སྒྲུབ་ཏུ་འགོ། ལས་ནི་མྱུར་ཞིང་ཤིན་ཏུ་རྩུབ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། རས་བསྡུ་བ་ནི་རོ་སོལ་དང༌། མུ་ཟི་སེར་པོ་བ་མ་གསར་གི་སྒོ་ངའི་

སེར་ཐིག །རྒྱ་ཚྭ། རྒྱམ་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚྭ། ལྕེ་མང་ཚྭ། ཤིང་ཚྭ། རྒྱ་རས་སྔོན་པོ་རྣམས་

ཆ་སྙོམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྡུང་ལ། ཕི་ནང་གི་འཁོར་ལོ་དང་ལིངྒ་ལ་བྱུགས་པས་དེས་

ཚ་སྒྲུབ་བེད་པའི་གོ་ཆོད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་གཞུང་དུ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་

ལྟར་བའོ། །

འཁོར་ལོའི་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་ནི། སྟེང་འོག་གི་ཡ་གཉིས་པོ་ལས་ལྷ་བསྐེད་ཅིང༌། 

དེའི་སྙིང་གའི་ནང་དུ་དག་བགེགས་དམིགས་ཡུལ་དེ་མགོ་ཏིང་ལོག་ནས་རང་

དབང་མེད་པར་ཉམ་ཐག་ཉོན་མོངས་པའི་གནས་སུ་འདུག་པ་ལ། དུག་ལྔའི་སྟོབས་

རྒྱས་ནས་ཁོས་དེ་མ་ཁག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་བཤིག་པ་ལ་སོགས་པ་

བས་པས་བསྒལ་བའི་ཞིང་ཅུ་ཚང་བར་གྱུར་པ་ལ། འཁོར་ལོའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐེད་པ་

རྣམས་ཀི་བིན་རླབས་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དེའི་གཤེད་དུ་གྱུར་ནས་

ཁོ་རང་གི་ཉོ་མོངས་པ་དེ་རང་གི་གཤེད་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་དུག་ལྔ་བསྡུས་པའི་ཕུང་
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པོ་དང་མཉམ་དུ་ཟད་ནས་རྣམས་པར་ཤེས་པ་མར་མེ་ལྟ་བུ་དེ་ནག་སྐམ་ཀམ་སད་

ནས་ཡལ་སོང་བར་བསྒོམ། ཞེས་དང༌། དེ་ལ་བསྡུ་དཔད་ཞུས་པས་ལུང་བསྟན་ཏེ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྔའི་མན་ངག་ཤེས་དགོས་སོ། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཁོས་དུག་ལྔའི་གཤེད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། མན་ངག་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་

བརྩོན་པར་མཛོད། །བ་མའི་ཕག་”བཞེས1་ལ་ཡི་གེ་ཡཀེ་མ་མེ་ད་ལ་སོགས་པ་ལྟེ་

བའི་ཡི་གེའི་དཀིལ་དུ་མིང་ཡིག་བཞི་བཞིར་བྲི་བར་གསུངས་པ་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡིག་གསར་བྲིས་པས་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ཞིང༌། མིང་སེལ་བཞི་ཡང་ཚུད་པའི་མན་

ངག་ཞལ་གདམས་མན་ངག་ཡི་གེ་བཀོད་པའོ། །མནན་པ་བེད་པའི་ས་དམིགས་

རྣམས་གཞན་གི་མན་ངག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ལེགས་པར་བརགས་ལ། གཟའ་སྐར་

དུས་སྦོར་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་ལ་བེད་ཅིང༌། ཐེབས་བཟློག་དཔད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །

ལོ་གཅིག་གི་མི་འགྲུབ་པ་རྣམས་ཞག་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་

སོ། །ཨེ་མ་དག་པོའི་ལས་ལ་ཟབ་པའི་གནད། །མན་ངག་ཡིག་ཆུང་ལས་ཀང་ཡང་

ཆུང་འདི། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེ་ཡི། །སྦས་པའི་སྙན་བརྒྱུད་

ཞལ་གདམས་འདི། །ཡོན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད་རོར་ཞིང༌། །ངག་དབང་གགས་པས་

ཡང་ཡང་ཞུས། །ལས་མཐའ་ལོག་སྒྲུབ་བེད་ལ་བརྩོན། །གདམ་པ་འདི་ཡི་ཟབ་

ཁད་ཡིན། །ལྟ་ལོག་མགོ་ལ་ཚད་མདའ་རྒྱབ། །ཟབ་པའི་མན་ངག་མངོན་སུམ་

བྱུང༌། །ཆེམ་ཆེམ་རུ་ཏའི་མགོ་ལ་ཆེམ། །རྒྱབ་རྒྱབ་མུ་སྟེགས་མགོ་ལ་རྒྱབ། །ཤིག་

ཤིག་ལོག་ལྟའི་མགོ་ལ་ཤིག །སྤ་སྤ་ཞིང་བཅུའི་མགོ་ལ་སྤ། ཞེས་པ་དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག །སྙན་རྒྱུད་དུ་བས་པ་ལས་བདག་གི་

1 མ་ཕི། ༡༢བ༣ན།   བཞས   * བཞེས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 713 

གནད་ཀི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་དུ་མ་ཐེབས་པ་རྣམས། ཡང་ཆུང་ཟིན་བྲིས་སུ་བས་པ་

འདི་ལོག་ལྟ་ཚར་གཅོད་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་གྱུར་ཅིག །བ་མ་དམ་པའི་ཡིག་

ཆུང་མན་ངག་ཏུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡང་ཆུང་དུ་ཟིན་བྲིས་སུ་བས་པ་འདི་སུ་ལ་ཡང་མ་

འཁར་ཅིག །ས་མ་ཡ་གུ་ཧེ། ཨྠི�། 

༄༅། །དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དག་པོའི་རླུང་འཁོར་ 

མན་ངག་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །དིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་མ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་རྒྱལ་རོ་རེ་འཆང་དང་

དབེར་མ་མཆིས་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །རླུང་འཁོར་གི་ཞལ་

གི་གདམས་པ་ནི། ཡི་དམ་གི་བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་ཞིང༌། བསྟན་པ་ཉམས་པ་མ་

བཟོད་པའི་སེམས་བཟང་པོ་དང་ལྡན་པ་རང་ལ་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པ་ཐེར་ལ་འབོར་

ནུས་ཤིང༌། འདིའི་མན་ངག་དང་ལྡན་ཞིང་ཆོས་སྐོང་གི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་གང་

ཟག་ཁད་པར་ཅན་གཅིག་གི་ལས་འདི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཡང་བསྟན་པ་ལ་

གནོད་ངེས་ཤེས་པ་དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་བཙུགས་ཆོག་པའི་ལྷའི་སང་བ་ཐོབ་པ་གཅིག་

དགོས་ཀིས། སྔགས་འབུམ་ཚོ་རེ་གཉིས་གཉིས་དང་ལྷའི་སང་བ་ཅུང་ཟད་བོ་ཡུལ་

དུ་འཆར་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། འདི་སྒྲུབ་ན་འཇིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་བས་

ཟབ་འཚལ་ལོ། །འཁོར་ལོ་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ནི་གིབ་མ་ཁ་ཆུ་<ལིངྒ་སོགས་ལ་གིབ་མ་ཡང་འགོ་མི་

ཉན།>སྦགས་ནས་བཟློག །ཡི་གེ་རེ་ཁ་འདེས་ན་<ཡི་གེ་ཕན་ཚུན་འདེས་པ་དང་རྩིབས་དང་མུ་ཁྱུད་
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ཀི་རེ་ཁར་ཡི་གེ་རེག་ན།>ཟློག །རི་རབ་བསྒོམ་པ་སངས་ན་<དག་ལས་ཀི་ཚེ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་སངས་

ནའོ། །>བཟློག །མནན་གཏད་ནོན་རགས་བྱུང་ན་བཟློག ཅེས་བ་མ་གོང་མ་རྣམས་

ཀི་འཁོར་ལོ་བཟློག་པའི་རྒྱུ་བཞི་གསུངས་པས་དེ་དག་གི་མ་གོས་པ་ནི། མནན་པ་

སོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་དག་ལས་དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཡ་ཆེན་པོའི་

ནང་དུ་ཏི་བྲི་ཞིང་བགེགས་ལ་ཏི་བྲི་བ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀའི་མདུན་མ་ངོས་

ལ་བེད་པ་ཡི་ཡི་གེ་གཅིག་སྟེང་དུ་གཅིག་ཡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ལགས། ཡིག་

མགོ་སྔོན་ལ་འགོ་བ་ཡང་གནད་ཆེ་བར་ཡོད་པས་བདུན་རྒྱབ་བྲི་ལུགས་སོགས་

ཡེ་མ་འཕྱུགས་པ་གཅིག་དགོས་སོ། །འདིའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་བཅུ་འཁྲུལ་འཁོར་བསོན་

པ་ཡིན་ན། མུ་ཁྱུད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མུ་ཁྱུད་གཅིག་བསྐོར་བ་ལ་ལིང་རྩེ་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་བཅད་དོ། །མདུན་གི་ལིང་རྩེ་སོགས་ལིང་རྩེ་བརྒྱད་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་མན་ངག་

བཞིན་འགོད། བར་གི་ལིང་རྩེ་རྣམས་ལ་ཟུར་ཁང་བཞིན་དགོད། འོག་འཁོར་འདིའི་

ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་གཡོན་ངོས་སུ་ཕི་འགོས་ལ་འབྲི། དཔེར་ན་དག་བགེགས་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའི་དག་ཞེས་པ་ཐད་སོར་བྲིས་ནས། བགེགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནས་དེའི་རྒྱབ་ནས་

འཐུད་དེ་བྲི་བ་ཡིན་ནོ། །

བསད་བསྐྲད་དབེ་བ་ཕི་ལ་བསྐོར་ཞེས་གསུངས་པས་འདི་གཡོན་བསྐོར་ཡིན་

ཞིང༌། དག་པོའི་བཟློག་པའི་འཁོར་ལོ་བཅས་ལུགས་འདི་དག་པོའི་ལས་གཞན་

གི་སེལ་ཚིག་འགོད་ལུགས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །འཁོར་ལོ་རྣམས་བརྩེགས་པའི་

མཐར་རོ་སྐྲས་རླུང་མི་འཆོར་བར་བཅིངས་པ་དང། སྟེང་ནས་ཆར་གིས་མི་གནོད་

པའི་བག་ཟན་གཏོང་བ་སོགས་ཀང་བོ་ཡིས་དཔད་པ་གང་ལེགས་བའོ། །འདི་བ་
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སོགས་འཁོར་ལོའི་ལས་གང་སྒྲུབ་ཀང༌། མ་ཧེའི་ཞལ་གི་རྣལ་འབོར་སྔོན་དུ་འགོ་

བས་གཏོར་མ་བཏང༌། མདུན་བསྐེད་ལ་ཕི་ནང་གི་མཆོད་པས་མཆོད་ལ་སྨྱུ་གུ་དང༌། 

སག་ཚ་སོགས་ཀང་མན་ངག་བཞིན་དུ་བེད། བྲིས་ཟིན་ནས་བགེགས་གཏོར་བཏང༌། 

གུག་གུལ་གི་བདུག་པས་བདུག །འཁོར་ལོ་བསངས་སྦངས་ནས་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་

ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་པོ་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅས་པར་བསྐེད་པའམ། ལེགས་པར་མོས་

པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པ་རྣམས་བས་ཏེ་རླུང་སྒོམ་ལེགས་

པར་བཅས་པ་འཁོར་ལོ་ཟུང་གཅིག་གམ། །བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་སྐབས་དང་སྦར་ལ་

འཛུགས། གཟུ་དཔང་བདེན་པ་དར་རྒྱས་པ་དམ་ཅན་སྤྱི་བསྐུལ་ཁདཔར་འཁོར་ལོ་

རླུང་གི་ནར་ནར་བསྐོད་པ་དང༌། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་བསྐུལ་རླུང་ལྷ་ཕོ་མོའི་བསྐུལ་

རྣམས་ཞེས་བཏགས་པས་བཏང༌། རྒྱུན་པར་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་མི་བེད་ཅིང༌། ཡི་

གེ་རྣམས་ལྷའི་ངོ་བོར་མོས་པས་བསྐུལ་ཆེ་ཆུང་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ནས་གཏོང་

བ་དང༌། ཡིད་ལ་ཀར་ཀར་བའིསྒོ་ནས་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡང་བསྐོར་རོ། །འཁོར་ལོ་

འཛུགས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་”འཚུབ1་འོང་བ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་ནུས་པ་ཆེ་བ་ཡིན་གི། 

གཞན་ཟིན་ནས་འཚུབ་འོང་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་སྐོན་དུ་མི་བལྟ། འཚུབ་ཅུང་ཟད་བྱུང་

ན་དགའ་བོ། །

མཐའི་སེལ་ཚིག་ནི། བད་མ་རྦད་འདེ་རྦོད་གཏོང༌། ཕུར་ཁ་ཟོར་ཁ། ཉེན་འབེད་

གཏད་ཁམ། མནན་པ། བསྐྲད་དབེ། རྨོངས་རེངས། མེ་ཆུ་དུག་མཚོན། ནད་ངན་

བརྩོན་སོགས་ཕ་རོལ་བས་ཅི་བས་པ་བེད་དུ་བཅུག་པ་ཐམས་ཅད་དག་བོ་ཁོ་ལ་བྷླཽཿ 

བཟློག་བཟློག་བསྒྱུར་བསྒྱུར། མི་ཁ་བྲམ་མཆུ་ཁ་མཆུ་ཐམས་ཅད་བཟློག་བྷོ། དག་བོ་

1 མ་ཕི། ༡༣བ༧ན།   འཆུབ   * འཚུབ 
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ཐམས་ཅད་ཧུར་ཐུམ་རྦད། ཅེས་སོགས་དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་མིང་འདི་ཞེས་བ་

བས་བས་སམ་བེད་དུ་བཅུག་པའི་རྦད་འདེ་རྦོད་གཏོང་ཞེས་སོགས་བྲིའོ། །གཤིན་

རེའི་དག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདི་གཞིར་བཞག་གི་ལུགས་ལ་འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ་

གང་ཞལ་གང་ལ་སྟོན་དགོས་པའི་གནད་བཤད་ན། དབུས་ཀི་ཡ་ཆེན་པོའི་ནང་ཟུར་

ཁང་བཞི་ཁང་པ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་ནང་དུ་བད་མ་ལྟ་བུའི་མིང་བྲིང་ལ། མ་ར་

ཡ་ཕཊ། ཞེས་སོགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་དེ་རྣམས་སྒྲུབ་

བ་དེའི་བརྩོན་ཁང་དུ་འགྱུར་བའི་གནས་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་

བཞི་དང་བཅས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཞལ་ནང་ཁོ་ནར་སྟོན་པ་ཡིན་

ནོ། །སེལ་ཚིག་དེ་བཞིན་ཡང་མི་བེད། ལས་འདི་ལྟར་བུ་ཡང་མི་སྒྲུབ་པར་དག་ལྟ་བུ་

ཕིར་བཟློག་པ་ཙམ་ཡིན་ན། བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་དུས་ཀི་ཁོ་བོ་ཞལ་གཟིགས་པ་དང་

མཐུན་པར་ཡི་གེ་དེ་རྣམས་དག་སོགས་བཟློག་པའི་དོན་ལ་ཞལ་ཕིར་གཟིགས་པར་

བའོ། །

འཁོར་ལོ་མཁན་པོ་རྣམས་ཚུལ་འདི་ལ་རྩོད་གཞི་ཆེ་བར་སང་ནའང༌། རྒྱུ་

མཚན་ཞིག་ཡུལ་དུ་མ་སོང་ན། དེ་ལྟ་བུ་ལ་དོགས་པའི་གནས་མེད་དོ། །ཡི་གེ་

བཏུས་པས་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཡོངས་རོགས་གཅིག །དེ་སྟེང་ལྟེ་བར་འོས་པའི་ཡི་གེ་

བསྲེས་པའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ས་བོན་འབྱུང་ལ། དེ་གཉིས་

ཀ་ལ་གངས་འདེན་ལུགས་གཅིག་ཤེས་ན་འཕེང་སྔགས་ཚང་བ་གཅིག་ཀང་འོང་བའི་

ཚུལ་འདི་དག་གོ་བ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་ཡོད་དོ། །བསད་བསྐྲད་དབེ་བའི་

འཁོར་ལོའི་རིགས་ལ་བསྐུལ་སྔགས་ཕཊ་ཅེས་པ་བྲིས། མནན་པ་ལ་ལམ་རྨོངས་
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རེངས་ལ་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་ཕཊ་རུང་ངམ་བརག་གོ །བསད་པ་ལ་ཟུར་བཞི་ཧཱུཾ་

ཕཊ་མ་རཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་དང༌། དབུས་ཀི་ཡ་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་

ཡིག་དང་པོ་བཞག་པའི་མཐར་ཧཱུཾ་ཕཊ། མིང་རུས་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་

དང༌། ཁང་པ་བརྒྱད་ལ། ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་རྣམས་བྲིའོ། །ཡང་ན་

དབུས་ཀི་ཡའི་ནང་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་དང་པོ་བཞག་པའི་མཐར་དང༌། ཟུར་བཞི་

ཁང་པ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

པ་བྲི་ཞིང༌། འོན་ཀང་བསད་སྐྲད་སོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབུས་ཀི་སེལ་

ཚིག་ལ། མིང་རུས་འདི་ཞེས་བ་བ་ཞེས་པའི་སེལ་ཚིག་ངེས་པར་བའོ། །བསྐྲད་པ་ལ་

གནས་གསུམ་ཀར་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་ཨུ་ཙ་ཊ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་པ་བྲི། དེ་བཞིན་དུ་རྨོངས་

རེངས་སོགས་ལ་སེལ་ཚིག་མན་ངག་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དགོད། དབུས་ཀི་སྒྲུབ་

བའི་མིང་དང་པོ་འཇོག་པའི་དོན་ནི། དཔེར་ན་བསོད་ནམས་བཟང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ན། བ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཕན་གནོད་གང་གིས་ཡིན་ཀང༌། ཡི་གེ་གཅིག་སྟེང་

དུ་གཅིག་འོང་བའི་མ་འཕྱུགས་པ་གལ་ཆེ་བས་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་པོ་ལ་བགང་ལུགས་

ཀི་འཕེང་སྔགས་ཚང་བ་འོང་བའི་འགོད་ལུགས་མ་བས་ན་འཕྱུགས་འོང་བས་འདི་

ཁོ་ན་རྩིས་སུ་བཟུང་ཅིག །སྟེང་འོག་གི་འཁོར་ལོ་ལ་ལྷོ་བང་གི་ཐ་སྙད་གོ་བ་ནོར་

ནས་བེད་པའི་ལུགས་སང་ན་ཡང་ཡི་གེ་མ་འཕྱུགས་པ་གཅིག་དགོས་སོ། །ལུགས་

གཅིག་ལ་ས་འཁོར་གི་ས་ཆེན་པོ་མ་ལ་སྟོན། གནམ་འཁོར་གི་མ་ངོས་ལ་བང་གི་ཐ་

སྙད་བེད་པ་སང་”ངོ་1། །འདི་དག་རོགས་པར་གོ་བ་ལ་བ་མ་མཉེས་པའི་ཞལ་ཤེས་

དགོས་སོ། །ཟབ་ཨྠ�ི། ཡཾ་ཡཾ་ཏི་ཕེ། རླུང་ལྷ་ཡབ། མཾ་མཾ་མ་ཏི་ཕེ། ཡུཾ་ར་ཙ་བུ། པུ་རུ་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༦ན།   པོ   * ངོ་ 
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པུ་རུ། ཏྭེཾ་ཏཾའུ་ཕེ། ཤག་ཕེ་ཤག་ཕེ། ཁ་བུར་པ་ཁ་བུར་པ། ཤག་ཕེ། ཁ་ལ་བུར་པ་

ཤག་ཕེ། ཞེས་བྲིས་པ་གནད་ཆེ་བར་ཡོད་དོ། །མན་ངག་འདི་རྣམས་ས་མ་ཡ་གུ་ཧེ། 

བཀྲ་ཤིས། ཨྠ�ིཿ 
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༄༅། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་ 

སྦས་དོན་ཡིག་ཆུང་གི་འཕེང་བ་ཧ་ལའི་ 

ལོ་འདབ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མ་བཛྲ་བྷེ་ར་ཝ་ཙཀྲ་སིདྡི་ཧོ། མེ་ལྕེ་ཀུན་ནས་གཡོ་བའི་འོད་

འབར་འཕེང་འཁྲུགས་དབུས་དག་ཏུ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྒ་སྒོག་གར་གིས་སྐབས་

གསུམ་སྙིང་འབིན་བེད། །སྤྲུལ་པ་དུ་མ་ཕོགས་བཅུར་འགེད་ཅིང་ས་ཚོགས་རེ་འདོད་

སྐོར། །བཅོམ་ལྡན་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །ཁོ་

གཉེར་རྣམ་པར་འབར་བ་ཉི་མ་སྟོང་ལས་རྒྱས་པ་བཞིན། །མིག་སན་ལྟ་བུར་གནག་

པའི་ལུས་ཅན་ཁག་ཞག་རུས་པས་རྒྱས། །བདེན་གཉིས་སྟོན་ཕིར་འབེགས་བེད་རྭ་

གཉིས་མ་རུང་རྡུལ་དུ་རླག །བདུད་རིགས་ལྔ་བཅུའི་མགོ་བོའི་དོ་ཤལ་མཛེས་ལྡན་

རྔམ་སྟབས་མ་ཧེའི་ཞལ། །ལོག་འདེན་རུ་ཏ་སྒོལ་མཛད་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་རྒྱལ་

གྱུར་ཅིག །མ་རུང་”འདུལ1་མཛད་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀི་ལས། །ལྟེབ་ལུགས་གསུམ་

དང་དག་ལས་ལིངྒ་བཅའ། །དེའི་མན་ངག་སྦས་དོན་ཡི་གེ་ནི། །གསལ་བར་བཀོད་

འདི་གཞན་དུ་སེལ་མི་བ། །

དེ་ཡང་མཁས་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤན་ཏི་པས་མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་

1 མ་ཕི། ༡ན༤ན།   བདུལ   * འདུལ 
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མན་ངག་དང༌། ལྟེབ་ལུགས་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་

པའི་མན་ངག་རྣམས་དང༌། ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་གིས་མཛད་པའི་གཤིན་རེ་གཤེད་འབྱུང་

བའིའཁྲུལ་འཁོར་ཡིག་ཆུང་རྣམས་དང༌། འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་

པའིའཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་དར་ལྟེབ་མར་བཞེད་པ་དང༌། མར་མེ་མཛད་བཟང་

པོས་མཛད་པའི་མན་ངག་ལ། ལིངྒ་བྲི་ཐབས་དང། ན་ག་བོ་དྷིས་མཛད་པའི་བསྲུང་

འཁོར་དང༌། འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་

མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ལིངྒ་བྲི་ཐབས་རྣམས་དང༌། 

སོན་ཤིས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་སྙིང་

པོས་མཛད་པའི་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པ་དང༌། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་གིས་མཛད་པའི་

ཞི་བ་ལས་བདུན་གི་ཡིག་ཆུང་དང༌། སོབ་དཔོན་རོ་རེ་གྲུབ་པས་མཛད་པའིདག་པོ་

ཕོགས་གཅིག་པར་གགས་པའི་འཁོར་ལོའི་ལིངྒའི་གཡས་ཕོགས་རྣམས་སྔོན་དུ་

ལྟེབ་གསུངས་པ་དང༌། འབིར་བ་པས་མཛད་པས་འཁོར་ལོའི་སྦས་དོན་དང༌། མན་

ངག་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་པ་དང༌། གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་མཛད་པའི་མན་ངག་དོན་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་ཡོད་རོ་རེས་མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་ཟུར་རྒྱན་ལིངྒའི་

བཤད་ཚུལ་དང༌། སོབ་དཔོན་བོ་བཟང་སྙིང་པོས་མཛད་པའི་མན་ངག་ཕོགས་

གཅིག་པར་གགས་པ་དང༌། ནག་པོ་པས་མཛད་པའི་གསང་བ་གནད་ཀིས་དིས་

ལན་དང། འཇིམ་ལོཙྪ་བས་མཛད་པའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ལིངྒའི་བྲི་ཚུལ་རྣམས་

དང༌། རྭ་སྐོ་གཉིས་ཀིས་འཁྲུལ་འཁོར་གིས་མན་ངག་འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་

རྣམས་དང། གྲུབ་ཐོབ་འགར་གིས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་མན་ངག་ཡིག་ཆུང་
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རྣམས་དང༌། བོད་ཀི་གྲུབ་ཐོབ་དཔལ་འཛིན་བཟང་པོས་མཛད་པའི་མན་ངག་དང་

སྙན་བརྒྱུད་གཅིག་མར་གགས་པ་རྣམས་དང༌། རྒྱུ་དོན་ཀུན་དགའ་བརྩོན་འགྲུས་

ཀིས་མཛད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་རྣམས་དང༌། བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་

ཀིས་མཛད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་གཞུང་དང་དེའི་མན་ངག་ཟུར་རྒྱན་དང༌། རྐང་

སྟོན་ཆོས་ཀི་རལ་གིས་མཛད་པའི་མན་ངག་དང༌། ལྷོ་བྲག་པ་སྔགས་བཙུན་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་”གིས1་མཛད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཟུར་གི་རྒྱན་དང༌། གཙང་ལ་སྟོད་

པ་བ་མ་སེངྒེས་མཛད་པའི་མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་དང༌། གཙང་ལ་སྟོད་པ་སོབ་དཔོན་

རིན་ཆེན་ཟླ་བ་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་ཞལ་གདམས་དང༌། ལྷོ་བྲག་པ་ཆོས་ཀི་

སེངྒེའི་མན་ངག་དང༌། ཡར་ལུང་པ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆོས་དབིངས་རོ་རེའི་ཞལ་ཤེས་

དང༌། ཡར་འབྲོག་པ་སྔགས་འཆར་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་མན་ངག་དང༌། སྙིགས་

དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཤར་ཙོང་བ་སུ་མ་ཏི་ཀིརིའི་གསུང་སྒོས་ཐོར་བུ་བ་རྣམས་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ། མཐོང་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་མན་ངག་ཕག་ལེན་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་མ་བསད་པ་རྣམས་ཡིག་ཆུང་འདིར་གསལ་བར་

བ་སྟེ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་འདུག་པ་ལ། དར་

ལྟེབས་རྦ་རླབས་བྲང་ཐུམ་ལྟར་དང་གསུམ་ལས། གོང་མ་འཇམ་ཞིང་བུལ་བ་འཇིམ་

ལོས་བཞེད། བར་མ་རྩུབ་ཅིང་སྟོབས་ཆེ་བར་སོ་དཔོན་༼རང་ལ་མི་བཟློག །༽རོ་རེ་གྲུབ་

དང་སོན་ཤིས་བཞེད། འོག་མ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཞིང་རང་ལ་འཇམ། །བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་

རྣོ་ལ་མྱུར་བར་གསུངས། །ལྟེབ་ལུགས་གཉིས་པ་རྭ་སྐོ་གཉིས་ཀིས་ལུགས། །ལ་

ལས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ནས་དངས་ཡང་ཟེར། །འཇམ་སྟོབས་མྱུར་བའི་མན་ངག་

1 མ་ཕི། ༢བ༣ན།   གི   * གིས 
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བ་མས་གསུངས། །དར་ལྟེབ་ལྷ་སེ་དག་ལ་བས་ན་བཟང༌། །མི་སེ་དག་ལ་རྦ་རླབ་

ལྟར་དུ་ལྟབ། །བྲང་ཐུན་ནང་རྒྱས་དག་ལ་མྱུར་བར་གསུངས། །དག་བོ་བོ་བུར་དུ་

བྱུང་ན་བེད་རྒྱུ་རེད། །འཕིན་ལས་བཞི་དར་ལྟེབ་ལྟར་དུ་བེད། ཡང་མན་སྙེ་ལས། 

རྦ་རླབས་བྲང་ཐུམ་དག་པོ་དག་ལ་དགོས། །ཞི་རྒྱས་དག་ལ་དར་ལྟེབ་བེད་ཅེས་

གསུངས། །ལྟབ་ལུགས་གསུམ་གང་བེད་ཀང་སྟེང་འཁོར་དང་འོག་འཁོར་གཉིས་

ཀི་བར་དུ་ལིངྒ་གཞུག་ལ། མ་ནོར་བར་ལིངྒ་འཁོར་ལོའི་གཡས་ཀི་ཕོགས་ནས་

དང་པོ་བཅག །མན་ངག་བཞིན་དུ་དིལ་བར་བའོ། །ད་ནི་དག་པོའི་ལིངྒ་བྲི་ཐབས་

ལ། གསོན་པོ་མིག་བགད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་ཡིན། ཤི་བ་མིག་བཙུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་མ་

ཡི་ཞིང༌། གོས་དང་བྲལ་བ་ལུས་རིད་ཅིང་ཚིགས་ཆེན་བཞི་འབུར་བ་ཉམས་ཐག་པ་

དབང་མེད་གཅེར་བུ་སྐྲ་ལྷུག་ལ་གཟིངས་པ། ལྟོ་བ་ཆེ་བ་མ་ངན་གི་ཟུག་རྡུ་ཅན་བུག་

པ་དགུ་ནས་ཁག་དང་རྣག་འབབ་པ། རྨ་དང་ཤུ་བའི་འཕེང་བས་སྟོད་སད་ཀུན་ནས་

ཁབ་པ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གནམ་ལྕགས་འབར་བས་ཐག་པས་དམ་དུ་བཅིངས་

པ སྨྲེ་སྔགས་ཀི་སྐད་འབིན་པ་ལྟ་བུ་བྲིས་པའི་སྙིང་ཁར་ཡི་གེ་ཎི་ཆེན་པོ་དེའི་དཀིལ་

དུ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་དང་པོའམ། བ་དྭགས་རུས་དང་བཅས་པ་བྲིས་པའི་མཐར་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཞུག་ཅིག །སྒོལ་ཅིག །ནོན་ཅིག །ཅེས་བྲིའོ། །མིང་རུས་ཎི་

དང་བཅས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་དེའི་དི་རས་སོགས་ཀི་ཐིག་ལེ་བཏབ་ཅིང༌།  ཎིའི་ཕོགས་

བཞི་ཛ་བཞིས་བསྐོར་བ། འཁོར་ལོ་གཉིས་ལ་ང་ཉ་གཉིས་སང་བ་དང༌། ལིངྒ་ལ་ཡང་

ང་ཉ་གཉིས་བྲི་བར་བ་སྟེ། འཁོར་ལོའི་ང་ཉ་གཉིས་སྦོད་བ་ནི། དག་པོ་གཅོད་བེད་ཀི་

དག་སྔགས་འཁོར་ལོ་ལ། མ་ངན་གི་ཡི་གེ་སང་བ་དང༌། ལིངྒ་ཉམ་ཐག་ཉོན་མོངས་
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ལ་ང་ཉ་གཉིས་བངས་པ། རྭ་སྐོ་འཇིམ་གསུམ་གི་བཞེད་པའོ། །དཔྲལ་བར་རུས་

བྲིས་པའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཉ་བཀོད། །ཁ་ལ་གཤིན་རེ་ང་ལོང་ཅེས་པ་བྲི། གཞན་

ཡང་དཔེ་ཆུང་ལྟ་བུའི་མཚན་མ་དགོད་པ་ནི། སྙིང་ཁར་ཎི། དེའི་མཐར་ཛ། སྤྱི་བོར་

ལམ་ནན་བཞི། ཡ་མཆུ་ལ་ཁ། མ་མཆུ་ལ་ཐམ། ཁ་ལ་གཤིན་རེ་ང་ལོང༌། རྣ་བ་གཉིས་

ལ་འོན་བཞི། དཔུང་པ་གཉིས་ལ་ཆག །ལག་པ་གཉིས་ལ་ཞ། གསང་གནས་ལ་ཚ། 

བརླ་ལ་དུང༌། རྐེད་པ་ལ་ན། ཉ་གཉིས་ལ་གིམ། ལྟག་ཁུང་དུ་ཝཾ། རྐང་ཞབས་ལ་ཡཾ། 

འདོམ་དུ་ཡི་གེ་འབྱུང་ལྔའི་ས་བོན་ཏེ། ཡཾ་རཾ་ལཾ་ཝཾ་ཨེ་བྲི། སྔགས་རྣམས་གནས་

རྣམས་སུ་བཀོད་ཅིང༌། སྙིང་ཁའི་ཎི་ཛ་བཞིའི་མཐར། གཤིན་རེ་ཡ་བ་ཏི་དང༌། ཕ་

སང་དང༌། གཤིན་རེ་འབེབས་མ་རྣམས་ལ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ཞེས་བ་བའི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །མ་ཤོར་ཅིག །ཁུག་ཅིག །རེང་དུ་ཆུག །ཁག་ནད་

དང༌། སྨོ་འབོག་ས་ཚོགས་ཐོང་ཅིག །ཅེས་དང༌། གཤིན་རེ་གླང་མགོ་ཅན་དང༌། རྨིག་

པ་དང༌། གཤིན་རེ་ཕོ་ཉ་མོ་དང༌། གཤིན་རེ་མཆེ་བ་མ་རྣམས་ལ་ཆེ་གེ་མོ་གཉེར་དུ་

གཏད་དོ། །མ་ཤོར་ཅིག །ཁུག་ཅིག །རེང་དུ་ཆུག །ཁག་ནད་དང་སྨོ་འབོག་ས་ཚོགས་

ཐོང་ཅིག །ཅེས་དང༌། གཤིན་རེ་རལ་པ་ཚར་དགུ་དང༌། མིག་དམར་དང༌། མཚན་

མོ་ནག་མོ་དང༌། དུས་མཚན་མ་རྣམས་ལ་ཆེ་གེ་མོ་འདི་གཉེར་དུ་གཏད་དོ། །མ་ཤོར་

ཅིག །ཁུག་ཅིག །ཟས་སྐལ་ལ་གཏད་འཐུང་སྐལ་ལ་གཏད་དོ། །བསད་སྐལ་དུ་གཏད་

དོ། །མ་ཤོར་ཅིག །ཅེས་བྲིའོ། །དེའི་ཕི་རོལ་དུ་སྔགས་སམ་གཞན་དམོད་བཅོལ་ས་

ཚོགས་བྲིས་པའི་ཕི་རོལ་དུ། རྒྱ་གམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བྲིས་པའི་བར་བར་དུ། ཡམ་

དང་ཛ་དང་ཡཾ་རཾ་ལཾ་ཝཾ་ཨེ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བཞིའི་ཤོག་བུའི་གར་མ་སོང་བ་ཉི་
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ཤུ་རྩ་གཅིག་བྲིའོ། །འདིའི་མན་ངག་དམ་པ་ལ། འཁོར་ལོ་ལ་རང་ཁག་དགོས་པ་

ནི། འཁོར་ལོ་ལ་རང་བསིགས་མཛུབ་བས་པའི་རང་ཁག་དགོས་པ་ནི། གཅོད་བེད་

ཀི་འཁོར་ལོ་དག་སྔགས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། རང་ཡི་དམ་དུ་བསྒོམ་ལ། ཁ་

ལྷོ་ཕོགས་སུ་བསིགས་མཛུབ་བས་པའི་ཁག་གོ །ལིངྒ་ལ་རང་གི་དི་རླངས་མ་སོང་

བ་བེད་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་དི་མ་དང་ཁ་རླངས་དང་མཆིལ་སབ་ལ་སོགས་པ་

གཏན་ནས་མ་སོང་བར་བེད་པ་རེ་ཉིད་དང༌། བ་མའི་གསུང་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཤནྟི་

བ་རྣམས་སོགས་ཀི་གསུང་སྒོས་རྣམས་ལ་གསལ་བར་ཡོད་པས་གོ་བར་བ་དགོས་

སོ། ། 

དེ་ལྟར་ལིངྒ་གཉིས་སུ་བེད་ན་མྱུར་བ་དང༌། གཅིག་ཏུ་བེད་ན་བུལ་བ་དང༌། 

གཅིག་གཉིས་གང་བེད་ཀང༌། སྔགས་རྣམས་གཡས་སྐོར་དང་གཡོན་བསྐོར་དུ་

བེད་ཅིང་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཞག་གོ །གཡས་སྐོར་བྲིས་པ་ཡབ་ལ་སྦར་

ཞིང༌། གཡོན་བསྐོར་བྲིས་པ་ཡུམ་ལ་སྦར་བའི་ཡུམ་འཁོར་འོག་ཏུ་ཡབ་འཁོར་སྟེང་

དུ་འོང་བ་བས་པའི་བར་དུ་ལིངྒ་བཞག་ལ་མན་ངག་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་དིལ་ལ། 

སྟེང་དུ་བ་རོག་འུག་པ་གཉིས་ཀི་སྒོ་རྒྱ་གམ་དུ་བཞག །འོག་ཏུ་ར་ཁི་གཉིས་ཀི་སྤུ་

རྒྱ་གམ་དུ་བཞག་ལ། རོའི་སྐྲ་ལས་བས་པས་སྐུད་པ་ནག་པོས་རྒྱ་གམ་དུ་འཁོར་ལོ་

མི་མཐོང་བར་དཀྲི། དེ་ནས་གཞུང་དུ་ཡོང་པའི་ལག་ལེན་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བའོ། །དིའི་

འཁོར་ལོའི་ལྟེབ་ལུགས་གསུམ་དང༌། ལིངྒ་གཅིག་གཉིས་སུ་བེད་ཅིང༌། སྔགས་

འགོད་ལུགས་ནི་ཞལ་ཤེས་མེད་པའི་རང་བཟོ་མ་ཡིན་ནོ། །བ་མ་གོང་མའི་གསུང་

རྒྱུན་རྣམས་ཡིག་ཆུང་དུ་བས་པའོ། །ང་ཉ་གསལ་བ་སངས་དང་བང་བཀོད་ལུགས་
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ནི། ཡ་མ་ར་ཛའམ་རྒྱུད་དང༌། འཇིམ་ལོའི་བཞེད་པར་སང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འདི་

རྣམས་མི་འཐད་ཅེས་པའི་བཤད་ལུགས་གནང་བ་དེ་དག་ཁོད་ཀིས་ཇི་ལྟར་རིག་

པ་ཡིན། རོག་བདུན་རོག་གསུམ་གི་དགོངས་པ་མན་རུང་ཡང། ད་ལྟའི་གཏེར་མ་

མིན་པའིགཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྐོར་ལ་བཀའ་གཏེར་མི་འད་བ་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་དང༌། 

དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་མངའ་བརེས་པའི་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀི་

མཁས་གྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ཁོད་ཀིས་ཨེ་ལོན། མན་ངག་གི་རྩད་ཁུང་ཨེ་ཆོད། ལག་

ལེན་འདི་ལྟར་འདི་ལྟར་དུ་བཏབ་པའི། སྔོན་འདས་པ་དང་ད་ལྟའི་དུས་ནའང། ཟབ་

ཁད་ཀིས་རགས་མངོན་སུམ་དུ་སང་བ་དེ་ཡིན་མོད། ཁད་པར་ཁོད་རང་གི་ལུགས་

དེ་ལག་ཏུ་ལོང་དང་ལོ་ཟླའི་ཞག་དུས་ཨེ་ཐེབས། ཧྱཻ། དམུས་ལོང་ས་ལམ་མི་བསྒོད་

པས། །མཁས་པ་མཐོང་ན་ཞེ་སང་སྐེ། །བླུན་པོ་མཐོང་ན་གཟི་མདངས་ཕྱུང༌། །ཡིག་

ཆུང་མཐོང་ན་ཁད་གསོད་བེད། །ངེས་ངེས་ཡོད་ཀང་ཕིན་ཅི་བྷྱཻ། །དེ་ལྟར་མན་ངག་

དམ་པ་སྦོས། །རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀི་གསུང་དང༌། ལག་ལེན་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕག་ལེན་དང༌། མན་ངག་རྣམས་རང་གིས་ཀང་མོང་བས་གྲུབ་

པའི་ཡིག་ཆུང༌། ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྦ་གསང་མེད་པར་རེ་བཙུན་བ་

མའི་གསུང་ལྟར་གོགས་སོབ་མས་གསེར་གི་མཎལ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ནས་གསོལ་

བ་བཏབ་ངོར་སྭསྟི་ཤིས་སྦར་བའོ། །

མཁན་པོ་ངག་དབང་གགས་པའི་དོན་དུའོ། །རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆིས་

ཤིང༌། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དངོས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། འཁྲུལ་འཁོར་འདིའི་

མན་ངག་ལུང་བསྟན་དུ་ཐོབ་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་
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གི་ཞལ་སྔ་ནས་དགེས་བཞིན་དུ་གནང་ཞིང་རེས་སུ་བཟུང་བའི་བཀའ་དིན་ལས་

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་མན་ངག་ལ་མཁས་པ་མང་དུ་ཐོས་པའི་བཙུན་

པ་དགེ་ལེགས་དཔའ་བཟང་པོས། མདོ་སད་པ་ཚ་གོ་དབོན་པོ་ངག་དབང་གགས་

པས་ཐོག་དངས་དགེ་སོང་བཞི་སེས་གསེར་གི་མཎལ་བ་གོས་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་

བ་བཏབ་པའི་ངོར། དང་སྲོང་སྲིན་པོའི་རི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦར་བ་འདིས་ཀང་

བསྟན་པ་ལ་ཕན་ཞིང་དག་བགེགས་ཚར་གཅོད་པར་གྱུར་ཅིག །གཤིན་རེ་གཤེད་

ཀི་གཞུང་འཁྲུལ་འཁོར་མན་ངག་གི་སྦས་དོན་ཡིག་ཆུང་འདི་གཞན་དུ་མ་འཁར་

ཅིག །ས་མ་ཡ་གུ་ཧ་ཨྠ�ི། ། ཤུ་བྷཾ། 
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་ཡིག་

ཆུང་ཉེར་གཅིག་རྣམས་འདིར་ནི་རིམ་བཞིན་ 

གནས་པ་ལེགས། །

༄༅༅། །ན་མ་ཤི་ཀ་ལ་ཙཀྲ་ཡེ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ལུས་རྣམ་སང་གི་ཆོས་བདུན་

དང་ལྡན་པའི་སིན་མའི་དབུས། དབུ་མའི་རྩ་ནང་དུ་སེམས་དང་མིག་འབྲས་གཉིས་

སའི་ཕོགས་སུ་ཧིལ་བས་ལ་ཕེད་མིག་གེན་དུ་ཕོགས་པའི་ལྟ་ལྟངས་ཀི་རྩ་གཉིས་

ཕད་པ་དབུ་མའི་ནང་དུ་བསྒོམ་པ་ཡིན་པས། རྩ་འཁོར་ནས་ཐད་དཀར་སོར་གཅིག་

ན་ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་

པས། རགས་བཅུ་གཉིས་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་རོགས་པ་དེ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་

ལག་ལྔའི་སྒོ་ནས་བརན་པར་བེད་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལྟ་གོ་རིམ་

ངེས་པའི་སྒོམ་པ་མིན་ཡང༌། རགས་བཅུ་པོ་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་རོགས་པར་འཆར་བ། 

གསལ་བ། སྲ་བ་རང་གི་ལུས་ཀོར་གིས་འཁོར་བ་འབྱུང་ཡང༌། རགས་བཅུ་གཅིག་

པ་དུས་ཀི་རྩལ་མཐོང་བ་ཅུང་ངེས་དཀའ་བས། དེ་མཐོང་བར་བེད་པ་དང༌། ཁད་པར་

གསང་འདུས་སོགས་སུ་གཉིས་ཀི་འོད་གསལ་རླུང་སྟོབས་ཀི་ཟིན་པ་དང༌། བ་མའི་

མན་ངག་གིས། ལུས་ཀི་ནང་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ན། ཕི་རོལ་དུ་ལོགས་སུ་མཚོན་
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བེད་སྒྱུ་ལུས་ལྡང་ནུས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དགའ་བཞིའི་མཐར་ལུས་ཀི་ནང་རྩ་

འཁོར་གི་དབུས་དེ་ཉིད་དུ་རེས་དན་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་བ་འོང་ལ། དེའི་རྒྱུར་ད་

ལྟར་གི་སྟོང་གཟུགས་རྣམས་ལ། རང་གི་སེམས་ཀི་དབང་ཐོབ་ནས་འདུག་པ་ཙམ་

གི་རེས་སུ་བེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་སོད་བཅུད་རྣམས་མཐའ་ནས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བསྡུད་དེ། རྣལ་འབོར་པ་རང་གི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། སིན་མའི་

དབུས་ཀི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་བསྡུས་ལ། སྔར་བཤད་པའི་སེམས་དང་ལྟ་སྟངས་

དང༌། མིག་འབྲས་གཉིས་སའི་ཕོགས་སུ་ཧིལ་ཏེ། བ་བ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་བས་

ནས། དམིགས་རྣམ་སྐོང་བ་དང༌། རེས་འགའ་སྟོང་གཟུགས་རྣམས་ལ་དགོས་སུ་

དེ་ལྟར་བས་སོ། །རགས་ཀི་སྟོང་གཟུགས་དབུ་མའི་རྩ་འཁོར་གི་ཐད། ནམ་མཁར་

འདུག་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། གང་འདོད་པ་ཅིག་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་འདུག་པར་

བསྒོམས་ནས་གཟུང་ནས། སྔར་ལྟར་བསྐངས་པས་གང་བཟུང་བ་མ་གཏོགས་

གཞན་ཀུན་དག་ནས་འགོའ།ོ །བསམ་གཏན་གི་བརན་པར་བེད་པ་ལའང་ཡན་ལག་

ལྔའི་སྟེང་དུ་འདི་མཛད་དོ། །

རོར་བཟླས་སོགས་སྲོག་ཐུར་གང་རུང་རེ་ལ་དམིགས་པ་བུམ་པ་ཅན་སོགས་

གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པའི་སྲོག་ཐུར་དབུ་མར་བསྲེ་བ་སྲོག་རྩོལ་དང༌། སྲོག་ཐུར་

སྲེས་པ་རྩ་འཁོར་དྲུག་གི་ལྟེ་བར་སེམས་རེན་གི་ཐིག་ལེ་དང་གཅིག་ཏུ་དམིགས་

པས་ནི་འཛིན་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཏུམ་མོ་འབར་བ་ལ་གེགས་མེད་པ་འདི་མཛད་

དོ། །རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའི་རག་ས་སྒོར་ངེས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ན་སྲོག་ཐུར་སོགས་

རང་གི་ཐུན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་དང༌། བོངས་ཚོད་སྲན་མའམ་ཉུངས་དཀར་གི་ཚད་
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ཙམ་ཁ་དོག་སྔོ་ལ། དམར་བའི་མདངས་ཅན། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་བཞག་

ལ་སེམས་བཅུག །འགོ་འོང་བཀག་ན་མི་བདེ་མེད་ཙམ་དུ་བཟུང་བར་བའོ། །འདི་ལ་

གནས་ཆ་རེད་ན་གོ་རིམ་ངེས་པའི་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཁམས་གསུམ་པའི་སྟོང་གཟུགས་

མི་འཆར་ཡང༌། སོར་བསམ་གི་གཟུགས་རེད་ནས་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་སྟོང་

གཟུགས་དུ་མ་འཆར་དགོས་ཀང་དགོས་ལ། འཆར་ཡང་འཆར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་

ཀང་སྲོག་མ་ཆིངས་པའམ། འཛིན་པ་མཐར་ཕིན་ཀང་དབུ་མ་ནས་གཏུམ་མོ་བསྐུལ་

བའི་སྟོབས་ཀིས། ཞུ་བདེ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མེད་པའི་དབང་པོའི་རིགས་ཡོང་སྟེ། 

སོ་སོར་བསྡུད་པ་ལ་སོགས་པས་སྔགས་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་ཞེས་པ། ལྷན་སྐེས་

ཀི་བདེ་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མ་གྲུབ་ན། །ནོར་བུར་ན་ད་སྒོམ་གསུངས་པས། ལུས་

ཀི་འདུག་སྟངས་རྐང་པ་གཡོན་པའི་རིང་བས། རོ་རེའི་རྩ་བ་གཡོན་པ་མནན། གཡས་

པའི་སོར་མོའི་རྩེ་མོ་གཡོན་པའི་པུས་མོའི་འོག་ཙམ་དུ་ཚུད་པ་བེད། ལག་པ་རོ་རེ་

ཁུ་ཚུར་གཡོན་ནང་དུ་འོང་བར་བས་ནས་སྙིང་ཁར་བསོལ། ན་ད་རླུང་ཧཱུཾ་གི་སྒ་ཅན་

བ་བ་ལ་བཤད་ཀང༌། རོ་རེ་ནོར་བུའི་དབུས་ན་རྩ་དབུ་མའི་མར་ས་ཡོད་པས་དེའི་

ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཉུང་འབྲུ་ཙམ་མགོ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ་རྩེ་མོ་ཕིན་ཉུག་ཙམ་ཅིག་དང་ལྟེ་བ་

མན་ཆད་ཀི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གསལ་བཏབ། མགོ་མདུན་དུ་བསྒུར་བས་ཏེ། ས་

ནས་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་རླུང་གི་སྒ་དག་པོ་ཅིག་བེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ནོར་བུའི་ནང་གི་རླུང་

དེ་རོ་རྐང་ལ་མ་ཤོར་བ་བས་ནས་བསྒིམས་ཏེ། སྒྱུ་མ་ཕི་ནང་ལོག་པ་ལྟར་ཧིལ་བས་

ཏེ། མགོ་བོ་གེན་དུ་ལྟས་ལ་དབུ་མའི་ནང་ནས་ཡར་”འཕེན1་ཏེ། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་

དབུས་སུ་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་བཞག་རྐང་སོར་རྣམས་ལེགས་པར་བསྐུམས་ཤིང༌། 

1 མ་ཕི། ༣ན༡ན།   ཞོལ། ༣ན༢ན།   འཐེན 
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མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སོར་བསྡུད་དང་འད་བར་བའོ། །འདི་ལ་ལུས་ཀི་འདུག་སྟངས་དང་

ཧཱུཾ་ཡིག་གི་སྒ་དག་པོ་བ་བ་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཡུན་རིང་ན་རག་ཏུ་མི་འབྱུང་གསུང་

ངོ༌། །འདི་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཀི་”རླབས་འཆིར1་བའི་བཙན་ཐབས་གཉིས་ཀ་ལ་རླུང་

མཉམ་རྒྱུར་སོང་ན་མ་གཏོགས་མི་ཉན་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་པས་དབུ་མ་ནས་གཏུམ་མོ་

ཚུལ་བཞིན་འབར་ཏེ། དགའ་བཞིའི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་

ངེས་པར་བས་པའི་མཐར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དན་པ་ཙམ་གིས། ལུས་མ་བརགས་པའི་

སྟོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤར་བ་རེས་དན་ནོ། །

སྲོག་འཛིན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མ་ཐོབ་ཀང་དགའ་བཞི་རིམ་

ཅན་དུ་ངེས་པའི་མཐར། སྟོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་འདོད་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། 

རྡུལ་ཕ་རབས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པས་འཁྱུད་དེ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆ་

མཐུན་ཙམ་ཞིག་སྟེར་བ་འོང་པས་དེ་དན་པས་ལྡང་བ་ལ་ནི། འཛིན་པའི་དུས་སུ་སྟོང་

གཟུགས་དུ་མ་ཤར་བ་ན། འདིར་རེས་དན་དུ་ལྡང་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དག་པོ་དང༌། 

བསམ་གཏན་གི་སྐབས་སུ་སེམས་ཀི་དབང་ཐོབ་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ། འདི་དག་མཐུན་

པ་ཙམ་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་པས། དགའ་བཞིའི་མཐར་དན་པར་བས་ལ། ལྡང་སྙམ་

པའི་འདུན་པ་དག་པོ་བའོ། །འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཡང༌། གཏུམ་མོ་

མ་འབར་གོང་དུ་སེམས་རེན་ལ་གནས་ཆ་རེད་ནས་སྟོང་གཟུགས་ཤར་བའི་དུས་

ན་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་བཞི་པའི་རེས་དན་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་ལྡང་གསུང་ངོ༌། །ལྷ་

མོ་དེས་བདེ་བ་མི་སྟེར་བའི་གང་ཟག་འོང་ཏེ་གཟུགས་རྣམས་ཀི་མགུ་བར་མ་གྱུར་

ན་ཞེས་པས་སྟོང་གཟུགས་ཀིས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྟེར་བ་མ་ཉན་ན་

1 མ་ཕི། ༣ན༢ན།   རླབས་འཆིར   ཞོལ། ༣ན༤ན།   སྐབས་འཚོར 
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ཞེས་པ་ཡིན་པས། ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྲོག་རྩོལ་དུ་

འགོ་བ་ལ་དོན་དེ་རྣམས་ཚང་དགོས་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ། དབང་

གིས་སོད་རུང་དུ་བ་བ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པ། སྔགས་དང་རྒྱུད་ཤེས་པ། 

སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པར་གོ་བ་དང་ལྔ་དགོས་སོ། ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། ཡུལ་

ནི་རོག་པའི་ཤེས་པས་བརན་ན་མང་བར་འདུག་གསུང་ངོ༌། །དབང་མཚན་ཉིད་ཚང་

བ་ཐོབ་པ་དང༌། རྩ་ལྟུང་”གིས1་མ་གོས་པ་ངེས་པར་དགོས་སོ། །

བཞི་པ་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་པ་ཤེས་པ་མ་རེད་ཀང༌། མཁའ་གསང་བིན་གིས་

རློབས་པ་དང༌། ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་བང་བ། དགའ་བཞི་བསྐེད་པའི་ས་ཚིགས་ལ་

མཁས་ཤིང་དམིགས་ཕེད་པ་མ་མཐར་དགོས་སོ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་དབུ་མའི་མར་

སང་ཚོལ་བ་དང༌། སྤོད་འཆིང་ལ་མཁས་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །སྐེ་གནས་ཨ་ལས་

པདར་བསྐེད་པ་དེའི་དབུས་ན། དྷུ་ཏི་ཧཱུཾ་ལས་བསྐེད་པ་དེ་སོར་མོ་དྲུད་པས་རེད་པ་

དང༌། དྷུ་ཏི་སང་ནུས་ཀང་ཁུ་རུལ་སོགས་ཀི་དི་མས་ཁ་འབར་བར་ཡོད་པ་དེ། ལྕེ་

རྩེ་ལ་ཧི་བཀོད་དེ་ཆོས་འབྱུང་དུ་བཅུག་ནས་དྲུད་པས་སད་དེ། ལས་སུ་རང་ནས་ཁ་

བ་ལ་རེག་པ་ལྟར་ལྕེ་རྩེ་དྲུད་དེ་དེ་མ་བྱུང་བར་དུ་བསྐུལ་ཏེ། དེ་ལྟར་སད་ན་ཡབ་ཀི་

རོ་རེ་ལས་སུ་རུང་བས། ཡུམ་གི་པད་ཁ་འབེད་ནུས་པ་ལྟར། རོ་རེའི་དབུས་ནོར་

བུའི་ནང་ཨ་ལས་པདར་བསྐེད་པ་ཡང༌། ཡུམ་དེས་འབེད་ནུས་ཏེ་དེ་ནི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་བཅུག་ལ་ནོར་བུའི་དབུས་ཞེས་པ་མགིན་

པ་མགོ་ཁེར་གི་དབུས་ན་རྩ་འཁོར་ཡོད་པས། དེར་ཡུམ་གི་རོ་རེས་སེབ་པ་ངེས་

པར་དགོས་སོ། །རིགས་བརག་པའི་ཚེ་ཆོས་འབྱུང་གི་ནང་འཕ་ཞིང་རིང་བ་འབྲིང་དུ་

1 མ་ཕི། ༣བ༢ན།   གི   * གིས 
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གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནི། དེ་དུས་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སྐེས་ཡོད་པས་དོན་དན་

པ་ཙམ་གིས་བདེ་སྟོང་སྦོར་ནུས་སོ། །དན་རྒྱུའི་ལྟ་བ་ནི། གཅིག་དུ་བྲལ་གི་གཏན་

ཚིགས་གང་རུང་ཅིག་གིས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ནུས་པ་གཅིག་དགོས་

སོ། །དེ་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ལག་ཏུ་བང་དུ་ཡོད་དོ། །འདི་རེས་དན་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡང་

གསུངས་པས། དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་དགོས་སོ། །གོང་དུ་བཤད་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཉམས་སུ་མོང་བ་ནི། ཡན་ལག་དྲུག་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ནོ། །བདེ་བ་དེས་རང་

བཞིན་མེད་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བདེ་བ་སྟེར་བ་ནི། སྟོང་ཕོགས་ཀི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དིལ་བུ་ཞབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་ཀི་གཏུམ་མོར་བཤད་པ་ཡང་འདི་

ཉིད་དོ། །འདི་གཉིས་སེལ་མར་ཉམས་སུ་བངས་པས་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འཐོབ་ཅེས་

གསུང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་འདི་ལྟར་ས་ར་ཧས་ཁིམ་དང་ཁིམ་ན་དེའི་གཏམ་སྨྲ་ཡང༌། 

བདེ་ཆེན་གནས་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །རྒྱུད་སེ་སོ་སོར་

གསུངས་པ་རྣམས་ཚིག་མི་མཐུན་ཡང༌། དོན་ལག་རེས་སུ་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་ཐིམ་པས་

འབྲལ་བུ་དགའ་བ་བཞི་དན་ལ། དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངེས་ནས་

བསྒོམ་པ་ལྷན་སྐེས་དང༌། འོད་གསལ་གི་རྒྱུན་སྐོང་བ། ལམ་གི་སྙིང་པོར་མཛད་པ་

ཅིག་ཤེས་ན། གདམས་ངག་གི་གནད་མི་འཆུག་པའི་གཟེར་ཐེབས། རྒྱུད་དོན་ལ་མི་

འཇིགས་པའི་སོབས་པ་ཐོབ། ཚུལ་དེ་ལ་དགོངས་ནས་ས་ར་ཧས་ཟ་ཞིང་འཐུང་ལ་

གཉིས་སྤོད་གི་དགའ་ཞིང༌། རག་ཏུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར་ལོ་འགེངས། ཆོས་འདི་ལྟ་
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བུས་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། རྨོངས་པའི་གཇིག་རེན་མགོ་བོ་རོག་པས་

མནན་ནས་སོང༌། གང་དུ་རླུང་དང་སེམས་ནི་མི་རྒྱུ་ཞིང༌། ཉི་མ་ཟླ་བ་འཇུག་པ་མེད་

གྱུར་པ། མི་ཤེས་པ་དག་གནས་དེར་སེམས་ནི་དབུགས་དབྱུང་ཞིག །མདའ་བསྣུན་

གིས་ནི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྟན་ནས་སོང༌། ཅེས་རྨོངས་པ་རྩད་ནས་གཅོད་

པའི་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་བསྡུས་པར་གསུངས་སོ། །འདི་ལྟ་བུའི་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་ལ་ནི། མན་སྙེ་ལས། ཤེས་རབ་དང་བཅས་པའི་ཐབས་དག་སྙོམས་

པར་འཇུག་པ་ན། ལ་ལ་ན་དང༌། ར་ས་ནའི་རླུང་དག་དྷཱུ་ཏཱིར་འཇུག་པ་ན་གཏུམ་མོ་

འབར་རོ། །དེ་ཡང་ཕུང་པོ་བསྲེག་ཅིང་ཟླ་བ་འཇུ་བར་བེད་དོ། ཞེས་དེ་དང་སྦར་

བ་དེ་ལྟར་བང་སེམས་འཇུ་པར་བཤད་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རོ་རེས། དེའི་

ཚེ་ས་བུག་གཉིས་རྒྱུ་བ་ལྡོག་པར་བཤད་པས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པ་ཡིན་ནོ། །འདིནི་ཕིའི་

སྲོག་རྩོལ་ལོ། །ཏེ་ལོ་པས། གཟུགས་སྒ་དི་རོ་འདོད་ཡོན་ལ། །སེམས་ལ་ཞེན་པ་

བྱུང་བའི་ཚེ། །སྦང་མ་རྩི་ལ་འབར་དང་མཚུངས། །ཞེན་པ་ཐོང་ཅིག་ན་རོ་པ། ཞེས་

སྤྱིར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཁད་པར་རིག་མའི་འདོད་ཡོན་ལ་མ་ཞེན་ཞིང༌། 

སྟོང་པའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པས་སེམས་འཕོག་པ་དང༌། ཕི་ནང་གི་རེན་འབྲེལ་ཀུན་སྒྱུ་

མར་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་དུ་ན། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་

འབྱུང་ལས། གསུངས་པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་འབྱུང་ལ། ཁེ་ཆེ་ས་ན། ཉེན་ཡང་

ཆེ་བས་བ་མ་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་པར་བ་དགོས་པར་ཡོད་པ་རྣམ་དཔོད་ཅན་ཡིན་ན་

ཚིམ་ས་བར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བརག་པར་རིགས་སོ། །ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པའི་ལམ་

གི་མཆོག །གསང་བ་ལས་ཀང་ཆེས་གསང་བའི། །མན་ངག་གནད་ཀི་ཉིང་ཁུ་འདི་
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ནི། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆིས་པ་དེ་ཉིད་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་མཉེས་

པར་བས། ཡུན་རིང་དུ་བསྟེན་ཅིང་ །རིན་པོ་ཆེའི་མཎལ་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་བ་

བཏབ་པ་ལ་དགེས་བཞིན་གནང་ལ། སྔགས་ཀི་ཚུལ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་གིས་

ནན་ཏན་ཡུན་རིང་དུ་འགྲུབ་པར་བས་པ། ཤར་ཁ་བ་རིན་ཆེན་ཆོས་རྒྱལ་གིས་ཡི་

གེར་འདི་བའི་གནང་བ་བྱུང་ནས། དགེ་ལྡན་གཟིམས་ཁང་དུ་བརེད་བང་དུ་བས་

པའོ། །དཔེ་འདི་སུ་ལ་ཡང་མི་སྟོན་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད། དགེའོ། །  

༈ མི་བསྐོད་པའི་རེས་དན་གི་སྐབས་སུ། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དང་ཆགས་པ་རྣམས། །དཔྲལ་པ་ལ་སོགས་རྣམས་ལ་འགོད། སྭཱཧཱ། 

གསང་བ་གཙུག་ཏོར་དང་། དེ་ནས་པད་རྣམས་སྦང་བ། ཧཱུཾ་སྐེས་རོ་རེ་དང་ལྡན་

པ། །ཤེས་རབས་ཐབས་ཀི་རྒྱུ་ཉིད་དོ། །ཧཱུཾ་ལས་བདག་གི་རོ་རེ་ཉིད། །རྩེ་མོ་ལྔ་

པ་རྣམ་པར་བསམ། །དེ་དབུས་པད་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཨ་ཡིག་ལས་ནི་རབ་ཏུ་

བརག །དེ་ལྟར་པད་བཅས་རོ་རེ་ཉིད། །པད་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བཞག །རྣལ་འབོར་པ་

དེས་ཧཱུཾ་ཕཊ་བརོད། །བྷ་ག་ལིང་གས་རབ་མནན་པས། །མངལ་དུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་

རྒྱུ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྤོ་མི་བ། །ལམ་གསུམ་པོ་ནི་མ་ལུས་པ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་སྒོམ་བ། ཅེས་ཟེར་བ་གཅིག་བཤད་དོ། །ད་རུང་མཁས་པས་དོན་ལ་

དཔད་ནས་ཞུས་དག་པར་མཛོད་ཅིག ། 

༈ རེ་བཙུན་དམ་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་གི་ས་བོན་གི་ངེས་དོན་བཤད་
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རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་དོན་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལས། 

ༀ་ནི་སྐུ་ཡི་རོ་རེ་ཡི། །སྙིང་པོ་རུ་ནི་ཡང་དག་བཤད། །ཡི་གེ་ཨ་དང་ཡི་གེ་ཨོ། །ཡི་

གེ་མ་ཞེས་བ་བ་གསུམ། །ཨ་ནི་ཆོས་འཁོར་པདར་གནས། །རླུང་གི་དཀིས་འཁོར་

ལ་ནི་ཁབ། །དེ་ཉིད་ཁོ་ནར་རླུང་ཆེན་པོ། །སྲོག་ཅེས་བ་བ་ཐམས་ཅད་གསུང༌། ཅེས་

དང༌། ༀ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོར་གནས། །མེ་དང་ཉི་མ་འད་བ་ཡི། །མགིན་པའི་

མཐར་གནས་སྤྱི་གཙུག་མཐར། །ཁབ་པ་གཟི་བརིད་ཀི་ནི་ལུས། ཞེས་དང༌། ཡི་གེ་

མ་ནི་ཐིག་ལེ་ཙམ། །མཐོ་བའི་གནས་ནི་སོར་བཅུ་གཉིས། །རྒྱལ་པོའི་གཙུག་ཏོར་

གནས་ན་གནས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཨ་དང་ཨུ་དང་མ་གསུམ་བསོམས་པ་ལས། ༀ་

དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་སྒ་པ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་ཀང༌། དེའི་མཚོན་དོན་མི་ཤེས་པས། དེའི་

མཚོན་དོན་ནི་ཡི་གེ་ཨ་ནི་དེའི་པདར་གནས་པའི་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་མཚོན་པ་

ཡིན་ལ། སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་དེ་རླུང་གི་འཁོར་ལོ་ལ་ཁབ་ཅེས་པ། སྲོག་འཛིན་གི་

རླུང་སྙིང་ཁར་གཟུང་ཏེ། སིན་མའི་དབུས་རླུང་གི་འཁོར་ལོའི་བར་དུ་ཁབ་པ་མཚོན་

པ་ཡིན་ནོ། །

ཡི་གེ་ༀ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་ཀི་འཁོར་ལོར་གནས་ཞེས་པ། མགིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་

ཀི་འཁོར་ལོ་སྟེ་བར་གནས་པའི་གེན་རྒྱུའི་རླུང་མཚོན་པ་ཡིན། རླུང་དེའི་ཁ་དོག་

ནི་མེ་དང་ཉི་མ་འད་བར་ཁ་དོག་དམར་པོ་དང༌། གནས་པ་ཡང་མགིན་པ་ནས་སྤྱི་

གཙུག་གི་བར་དུ་ཁབ་ཅིང༌། གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡི་གེ་མ་ནི་བདེ་ཆེན་

གི་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བ་ན་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

ཐིག་ལེ་དེ་ནི་མགིན་པ་ནས་སོར་བཅུ་གཉིས་ཙམ་དུ་སོང་བའི་རྒྱལ་བའི་གཙུག་ཏོར་
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གི་གནས་ཞེས་པ་དེ་ན་གནས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཨ་དང་ཨོ་དང་མ་ཡིས་མཚོན་དོན་དེ་

ལྟར་བས་པ་ༀ་ཡིག་གིས་སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ། སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་དང༌། 

གེན་རྒྱུའི་རླུང་དང༌། ཐིག་ལེ་གསུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་”ཚོགས་པ1་མཚོན་པ་ཡིན་ཅིང༌། 

སྐུ་རོ་རེ་སྒོམ་པའི་གནས་ཀང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གསུང་རོ་རེའི་ཡིག་དོན་གི་རྒྱུད་

ལས། ཡི་གེ་ཨ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །གསུང་གི་རོ་རེ་སྙིང་པོ་མཆོག །ཨ་གཉིས་དང་ནི་ཡི་

གེ་མཆོག །རིང་པོར་བས་ཏེ་ཡེ་གེ་གསུམ། ཞེས་དང༌། ཨ་ནི་ཆོས་འཁོར་པད་ལས། 

མགིན་པ་ཡི་གེ་ཨ་གཉིས་འགྱུར། །སྲོག་ཡིག་དང་ནི་ཐུར་སེལ་བ། །ཡི་གེ་ཧའི་ཀུན་

ནས་ནི། །མགིན་པའི་དབུས་ན་གནས་པས་བཅིང༌། ཞེས་ཡི་གེ་ཨ་གཉིས་དང་ཧ་

གཅིག་སྟེ། ཡི་གེ་གསུམ་བསྡུས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ལ། གསུང་རོ་རེའི་ས་

བོན་ཨཱ་ཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་གསུངས་ཀི། ཨ་ཡིག་དང་པོས་ནི་ཆོས་འཁོར་

པད་ཞེས་པ། སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ན་ཡོད་པའི་སྲོག་ཡིག་ཅེས་པ་སྲོག་

འཛིན་གི་རླུང་མཚོན་ཞིང༌། ཨ་ཡིག་གཉིས་པ་ཐུར་སེལ་ཞེས་པ་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་

མཚོན་པ། ཧ་ཡིག་གིས་ནི་མགིན་པའི་དབུས་ན་གནས་པའི་གེན་རྒྱུའི་རླུང་མཚོན་

ཞིང༌། མཚོན་དོན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་

ལས་གསུང་རོ་རེའི་ས་བོན་ཨ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཨཱ་ཡིག་གོ །མགིན་པའི་རྩ་འཁོར་

གི་དབུས་སུ་བསྒོམས་པས་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་དང༌། ཐུར་སེལ་གི་རླུང་དང༌། གེན་

རྒྱུའི་རླུང་གསུམ་མགིན་པའི་རྩ་འཁོར་དུ་ཆིངས་པ་མཚོན་ཞིང༌། དེས་ན་གསུང་རོ་

རེ་བསྒོམ་པའི་གནས་ཀང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་རོ་རེའི་ཡིག་དོན་ནི་རྒྱུད་ལས་

ཧ་དང་དེ་བཞིན་ཡི་གེ་ཨུ། དེ་ནི་ཡི་གེ་མ་དང་གསུམ། ཞེས་དང༌། ཧ་ནི་ཐུར་སེལ་

1 མ་ཕི། ༥བ༢ན།   ཚངས་མས   ཞོལ། ༦བ༣ན།   ཚོགས་པ  * ཚོགས་པ 
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མིང་ཅན་རླུང༌། །བཤང་སྒོ་གསང་བའི་དབུས་ན་གནས། ཡི་གེ་ཨུ་ནི་སྟེང་འགོ་

རླུང༌། །མགིན་པའི་པདའི་དབུས་ན་གནས། །ཡི་གེ་མ་ནི་སྲོག་རླུང་ཡིན། །དཔྲལ་

བར་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །དེ་དག་གཉིས་གྱུར་སྙིང་ཁ་ལས། །ཐུགས་ཀི་ས་བོན་

དུ་ནི་བརོད། ཞེས་ཧ་དང༌། ཨུ་དང་མ་གསུམ་པོ་བཏུས་པའི་ཡི་གེ་ཧས་ནི། ཐུར་སེལ་

གི་མིང་ཅན་གི་རླུང༌། །བཤང་སྒོ་གསང་བའི་དབུས་ན་གནས་པ་མཚོན་ཞིང༌། ཡི་གེ་

ཨུས་ནི་སྟེང་འགེའི་རླུང་ཞེས་པ་གེན་རྒྱུའི་རླུང་མགིན་པའི་པདའི་དབུས་ན་གནས་

པ་མཚོན་ལ། མ་ཡིག་གིས། སྙིང་ཁ་ན་གནས་པའི་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་དང༌། སྙིང་

ཁ་ནས་དཔྲལ་བ་རླུང་གི་འཁོར་ལོའི་བར་དུ་གནས་པ་མཚོན་ཞིང༌། ཡི་གེ་གསུམ་པོ་

དེའི་མཚོན་དོན་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས། ཡི་གེ་གསུམ་པོ་དེ་ཐུགས་རོ་རེའི་ས་

བོན་ཧཱུཾ་ཡིག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་སྙིང་ཁར་བསྒོམས་པའི་གནས་ཀང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་ས་བོན་ཡི་གེ་གསུམ་པོའི་ངེས་དོན་འདི་ལྟར་

དུ་ཤེས་པར་བས་ནས་རོ་རེ་བཟླས་པ་བས་པས། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ་རླུང་

དང་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་ཆིངས་ཤིང༌། མགིན་པ་དང་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་དུ་ཡང༌། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་རྣམས་ཆིངས་པར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་

ཅིང༌། བསྐེད་རིམས་ཀི་སྐབས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ། སྤྱི་བོ་མགིན་

པ་སྙིང་ཁ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སུ་བསྒོམས་པ་ཡང༌། རོགས་རིམ་འདི་ལྟ་བུའི་

སིན་བེད་དུ་འགོ་ཞིང༌། ངེས་དོན་ཁད་པར་ཅན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྦར་བའི་”ཆེད་

དུ1་ཡིན་ལ། འདིས་ནི་གཞི་དུས་ཀི་སྤྱི་བོར་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་གནས་པ་དང༌། སྲོག་

འཛིན་པ་དང༌། །གེན་རྒྱུ་དང༌། ཐུར་སེལ་ལ་སོགས་པའི་རླུང་རྣམས་ཀི་གནས་ཚུལ་

1 མ་ཕི། ༦ན༥ན།   ཚདུ   ཞོལ། ༧བ༣ན།   ཆེད་དུ  * ཆེད་དུ 
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ཡང་བསྟན་ཞིང༌། འདི་ལྟ་བུའི་ངེས་དོན་ཤེས་ནས་རོ་རེ་བཟླས་པ་བས་པའི་འབྲས་

བུ་ལ། སྤྱི་བོར་ཐིག་ལེ་དང་རླུང་ཆིངས་པ། མགིན་པ་དང་སྙིང་ཁར་གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་གི་རླུང་ཆིངས་པར་དེས་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །རོ་

རེ་གསུམ་གི་ངེས་དོན་གསལ་བེད་འདིས། །འགོ་ཀུན་རོ་རེ་གསུམ་གི་སྐུ་ཐོབ་

ཤོག །ཅེས་པ་འདི་རོ་རེ་གསུམ་གི་ངེས་དོན་གི་ཐོ་ཡིག་སྟེ། གསལ་བེད་ཀི་ཐོ་ཡིག་

ཅེས་ཀང་ཟེར། རྒྱུད་རིམ་འདི་འད་བ་སུ་བྱུང་བྱུང་ལ་བསྟན་མི་ཉན་གསུང༌། །

༄༅། རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་

གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་བཅས་

པའི་སྐབས་སུ་དན་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བ་བའི་ཚུལ། འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་

ལྡང་བའི་དུས་མཚམས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་རོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་

ལས། དང་པོར་སིག་སྒྱུ་ལྟ་བུ། དེ་ནས་དུ་བ་ལྟ་བུ། དེ་ནས་སྲིན་བུ་མེ་ཁེར་ལྟ་བུ། དེ་

ནས་མར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་པ་ལ། ཟླ་བའི་འོད་ཀི་ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་ཡེ་ཤེས་འཆར་ལ། དེའི་དུས་

སུ་འདི་ནི་སང་བའི་ཡེ་ཤེས་སོ་སྙམ་དུ་དན་པ་དང༌། དེའི་སྔོན་དུ་མར་མེ་ལྟ་བུ་འོང་

བ་ཡིན་སྙམ་དུ་དན་པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་པ་ལ། ཉི་འོད་ཀི་ཁད་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་སྙམ་དུ་དན་པའི་དན་པ་གསུམ་

དང་ལྡན་པར་བ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤར་བའི་ཚེ། འདི་ནི་མཆེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་སོ་སྙམ་དུ་དན་པ་དང༌། འདིའི་གོང་དུ་སང་བའི་ཡེ་ཤེས་སོང་བ་ལས་

བྱུང་བའོ་སྙམ་དུ་དན་པ་དང༌། འདིའི་རེས་སུ་ཉེར་ཐོབ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ། 
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མཚམས་ཀི་མུན་པས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་ཉེར་ཐོབ་འབྱུང་ངོ་སྙམ་དུ་དན་པ་གསུམ་དང་

ལྡན་པར་བ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཉེར་ཐོབ་ཤར་བའི་ཚེ། ནམ་མཁའ་ཉེར་ཐོབ་ཀི་དུས་

སུ་ངེས་མི་ནུས་ཀང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀི་སྟོད་སད་གཉིས་སུ་འདི་ནི་ཉེར་ཐོབ་བོ་སྙམ་དུ་

དན་པ་དང༌། འདི་སང་བ་མཆེད་བའི་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་བྱུང་བའོ་སྙམ་དུ་

དན་པ་དང༌། འདིའི་རེས་སུ་འོང་གསལ་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ། གློད་

བེད་ཀི་རྐེན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་འབྱུང་ངོ༌། །སྙམ་དུ་དན་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་

འབྱུང་ངོ༌། །སྙམ་དུ་དན་པ་དང་ལྡན་པར་བ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་འོད་གསལ་ཤར་བའི་

ཚེ། འདི་ནི་འོད་གསལ་ལོ་སྙམ་དུ་དན་པ་དང༌། འདི་ནི་ཉེར་ཐོབ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་

བྱུང་བའོ་སྙམ་དུ་དན་པ་དང༌། འདིའི་རེས་སུ་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་བོ་སྙམ་དུ་དན་པའི་དན་

པ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོད་གསལ་ཤར་བའི་ཚེ་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་ཟླ་

འོད་དང་ཉི་འོད་དང་མཚམས་ཀི་མུན་པ་དང་བཅས་པའི་གློད་བེད་ཀི་རྐེན་གསུམ་

དག་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའི་རང་མདོག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐོན་པའི་སྟོང་མེ་རེ་བ་གཡོ་

མེད་དུ་གནས་པ་གཅིག་འོང་ཞིང༌། དེའི་ངང་ནས་འདར་འཕིག་ཙམ་གི་ཅུང་ཟད་

གཡོ་བ་ཅིག་འོང་བས། དེ་བྱུང་བའི་ཚེ་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ཡིན་པས། 

”མཚམས1་དེ་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བར་བའོ། །རེ་ཤིག་རོགས་སོ། །སང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་གི་ཞལ་གདམས་ཆེས་ཤིན་དུ་ཟབ་པའི་བརེད་བང་ལགས། དགེའོ། ། 

 

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་

1 མ་ཕི། ༧ན༣ན།   འཚམས   * མཚམས 
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གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །འཕོ་བའི་རྣལ་འབོར་གི་སྙིང་ཁའི་ཡི་གེ་འགོད་པའི་

སྐབས་སུ། ཉིང་ཁ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབུས་དྷུ་ཏིའི་ནང་དུ། སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་

གི་ངོ་བོ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གཞུ་བརྡུངས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ཐུར་དུ་ལྟས་པའི་དཀིལ་

རང་གི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ཧཱུཾ་ཡིག་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ། ཧཱུཾ་གི་ཀད་ཀོར་འོག་ཏུ་རྣམ་

ཤེས་ཀི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་མཚོན་བེད་ཡུམ་ཡིག་གཉིས་མགོ་ཐུར་དུ་བསྟན་

ཏེ་གཤིབས་པའི་ཡུམ་གི་ཞབས་ཀྱུ་གཅིག་གི་བར་དུ་ཧཱུཾ་གི་ཀད་ཀོར་ཚུད་ཙམ་བེད་

ཅིང༌། ཡུམ་གཉིད་པོ་དེའི་བར་དུ་ཧི་ཡིག་མགོ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ་ཚུད་པར་བེད། ཧཱུཾ་གི་

ཞབས་ཀྱུའི་སྟེང་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞོན་པའི་ངོ་བོ་ཡུམ་ཡིག་གཉིས་མགོ་ཐུར་དུ་ལྟ་

བའི་ཡུམ་གཉིས་ཀི་ཀད་ཀོར་གི་བར་དུ་ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཚུད་ཙམ་བེད་ཅིང༌། ཡུམ་

གཉིས་པོ་དེའི་བར་དུ་ཀ་ཡིག་མགོ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ་ཚུད་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་བས་

པས་འཕོ་ཁིད་ཆེན་མོ་དང༌། རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པས་མཛད་པའི་བསྲེ་འཕོ་བའི་མན་

ངག་དང༌། མན་ངག་སྙེ་མ་སོགས་མི་གསལ་ཞིང༌། དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ངེས་

པ་བ་ན་མེད་པ་བདེ་བག་ཏུ་སྟེར་བར་འགྱུར་ཞིང༌། འཕོ་ཁིད་ཆེན་མོའི་སྐབས་དང༌། 

མན་ངག་སྙེ་མར། ཡུམ་ཡུམ་གི་བར་དུ་ཧེ་བཀོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡང༌། ལེགས་པར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རོ། །བསྲེ་འཕོའི་སྐབས་ཀི་ཡུམ་དང༌། གཉིས་ཀ་མགོ་གེན་

ལྟ་ཞེས་པའི། །ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་ཕོགས་ལ་སྟེང་དུ་བས་ནས། དེར་ལྟ་བ་ལ་གེན་ལྟ་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཧཱུཾ་ཡིག་དང་མགོ་ལྟ་ཕོགས་མི་འད་བ་མིན་ནོ། །སྲོག་

འཛིན་གི་རླུང་མཚོན་བེད་ཀི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གཞུ་བརྡུངས་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་

སུ་བསྒོམས་ཞེས་པ། དོན་ཤེལ་དྭངས་པའི་ཕེང་བའི་དཀིལ་ན་མར་ཕེང་ཐག་ཡོད་
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པ་ལྟར་བསྒོམས་པ་མན་ངག་ཡིན་ནོ། །སྙིང་ཁར་ཡི་གེ་ལྔ་ཞེས་དངོས་སུ་གསུངས་

ཤིང༌། འདིར་ཡི་གེ་བདུན་དུ་བས་པ་མི་འགལ་ཏེ། སྟེང་གི་ཡུམ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་

དང༌། འོག་གི་ཡུམ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བེད་པས། སྐོན་མེད་དོ། །མན་ངག་འདི་

དང་མི་ལྡན་པར། །འཕོ་བའི་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ཀུན། །མིག་སྒྱུ་ཆུ་ལ་འཐུང་དང་

མཚུངས། །དེ་བས་འདི་ལ་གཅེས་པར་བཟུང༌། འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆུང་འདི་

ཤིན་ཏུ་གཅེས་པས་བཀའ་རྒྱ་དམ་པར་ཡོད་དོ། །  

༄༅། །རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ལྡན་

བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ཀི་པདོར་གུས་པས་ཕག་འཆལ་ལོ། །འདིར་བསྲེ་བ་

སྐོར་དགུའི་གདམས་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། སད་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་

དང་བསྲེ་བ། གཉིད་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ། འཆི་བའི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་

བསྲེའོ། །དང་པོ་ལ་སད་དུས་ཀི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་

ལུས་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། སད་དུས་ཀི་ལོངས་སྐུ་ལས་ལངས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བསྟེན་ནས། རླུང་སྙིང་ཁའི་

དྷུ་ཏིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས། སིག་སྒྱུ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རགས་

རྣམས་འཆར་ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་སང་བ་མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་རྣམས་

འཆར་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་ལྟ་བ་དན་པར་བེད་ཅིང༌། ཁད་པར་འོད་གསལ་གི་

དུས་སུ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་བསྒོམས་པར་བེད་པ་ནི། སད་དུས་ཀི་འོད་གསལ་

ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་འོད་

གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་དེ་ལས་ལྡང་བར་རྩོན་པ་ན། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་
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ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་སྟེ། གསང་

འདུས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ལོགས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོ་དང༌། འཇིགས་བེད་ཀི་

སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ལོངས་སྐུ་རོ་རེའི་འཛིན་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་

སྐུ་དེ། འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུར་སྐད་ཅིག་གིས་ལྡང་བ་ནི། སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལོངས་

སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ལས་ལྡང་

བར་རྩོམ་པ་ན། རྣམ་སིན་གི་ལུས་འདི་གསང་འདུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

འམ། རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ལྡང་བ་དང༌། འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་

འཛིན་པ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུར་ལངས་ལ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུ་དེ། སྤྲུལ་སྐུའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་གི་བཞུགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་བ་ནི། སད་དུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

བསྲེ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་སྐོར་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་གཉིད་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་ལ་གསུམ། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་

བསྲེ་བ། རྨི་ལས་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །དང་པོ་

སད་དུས་སུ་སྙིང་ཁར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་པ་ལ་གོམས་པའི་གང་ཟག་

གིས། གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་རླུང་བསྡུད་པའི་དམིགས་པ་བས་པས། གཉིས་དུ་འགོ་

བའི་ཚེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་རང་ཤུགས་ཀིས་སྙིང་ཁར་འདུ་བའི་འདུ་ཚབས་

གཞན་ལས་ཆེ་བ་ཅིག་འོང་ཞིང༌། དེའི་སྟོབས་ཀིས་གཉིད་དུ་སོང་བ་ན། སང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཅིག་འཆར་ལ། དེའི་འོད་

གསལ་གི་དུས་སུ་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དན་པར་བས་ལ། འོད་གསལ་ཇི་ཙམ་གནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 743 

ཀི་བར་དུ་འཇོག་པ་ནི། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན་རྨི་

ལམ་འཆར་བས། དེའི་དུས་སུ་རྨི་ལམ་གི་ལུས་དེ་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ལས་ལོགས་

སུ་བེ་སྟེ། ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོའམ། འཇིགས་བེད་ལྟར་ན། ལོངས་སྐུ་རོ་

རེ་འཛིན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་འཇའ་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུར་སྐད་ཅིག་གིས་

ལངས་ཏེ། ཇི་ཙམ་གནས་ཀི་བར་དུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་

པ་ནི། རྨི་ལས་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། རྣམ་སིན་གི་ལུས་འདི་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། རོ་རེ་འཆང་གང་རུང་དང༌། འཇིགས་བེད་ལྟར་ན། སྤྲུལ་སྐུ་

འབྲས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུར་བསྒོམས་ལ། དེའི་ཐུགས་

ཀར་རྨི་ལམ་གི་ལོངས་སྐུ་དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གི་བཞུགས་པར་བསྒོམས་

པས་སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་བ་ནི། སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་གཉིས་དུས་ཀི་

བསྲེ་བ་སྐོར་གསུམ་མོ། །

གསུམ་པ་འཆི་བའི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ་ལ་གསུམ། འཆི་བའི་འོད་

གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི་འཛམ་བུ་གླིང་པའི་མི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཅིག་རིམས་ཀི་འཆི་བའི་

ཚེ། སྙིང་ཁར་རང་ཤུགས་ཀི་རླུང་རྣམས་འདུ་བའི་གནད་ཀིས། འཆི་བའི་ཚེ་སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འཆར་ཞིང་

དུས་དེར་ཤར་བའི་འོད་གསལ་ནི་མའི་འོད་གསལ་ཡིན་ལ། སྙིང་ཁ་ལ་སོགས་པའི་
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གནས་རྣམས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརེན་ནས། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་

གསལ་དང་བཅས་པ་ཤར་བ་ནི་བུའི་འོད་གསལ་ཡིན། འཆི་བའི་ཚེ་རླུང་བསྡུད་པར་

རྩོམ་པ་ན། སྙིང་ཁའི་བསྡུད་རིམས་ལེགས་པར་བསྒོམ་སྟེ། འོད་གསལ་མ་བུ་ལེགས་

པར་བསྲེས་པའི་འོད་གསལ་ཤར་བའི་ཚེ། ལྟ་ཐོག་ཏུ་ལེགས་པར་བཞག་སྟེ། འོད་

གསལ་ལ་ཇི་ཙམ་གནས་གནས་ཀི་བར་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི། འཆི་བ་ཆོས་སྐུར་

བསྲེ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་འཆི་བའི་འོད་གསལ་དེ་ལས་ལངས་

ནས་བར་དོ་འཆར་བར་རྩོམ་པ་ན། བར་དོའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས། ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོའམ། རོ་རེ་འཆང་གང་རུང་གི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན། 

འཇིགས་བེད་ལྟར་ན། ལོངས་སྐུ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་སྐུ་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་

སྐུར་ལྡང་བར་བའོ། །འདི་ནི་ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་འོང་བའི་དོད་ལ། སྒྱུ་མའི་ལོངས་

སྤྱོད་རོགས་པའི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་པས། བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །གསུམ་

པ་ནི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པར་བརྩམས་པ་ན། སྐེ་བ་ལེན་རྒྱུའི་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དེ་

སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ། སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུར་སྒོམ་པའི་དུས་

སུ། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་ཞུགས་པར་

བསྒོམས་ཏེ། སྐེ་གནས་སུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་ནི། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་འཆི་བའི་དུས་ཀི་བསྲེ་བ་སྐོར་གསུམ་མོ། །

དེ་ལྟར་བསྲེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ། ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོ་

དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་སྐུར་ལྡང་བའི་དགོས་པ་ནི་བསྐེད་རིམས་ཀི་སྐབས་ཀི་བར་
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དོའི་སྦོང་བེད། བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཁེར་བའི་ལམ་འཁེར་དང་པོར་མགོན་པོ་རྒྱུ་

རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་ཡིན་པས་སོ། །”བསྐེད1་རིམས་སྐབས་ཀི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་

སྐུར་འཁེར་བའི་ལམ་འཁེར་དང༌། སྐེ་བ་སྦོང་བེད་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། 

འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཡིན་པས། 

སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་སྐབས་སུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དུ་

ལྡང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའོ། །བསྲེ་བ་སྐོར་དགུའི་

གདམས་པ་འདི། དམ་ཚིག་སོམ་པར་ལྡན་པ་ཡི། །སྐལ་ལྡན་སོབ་མ་མ་གཏོགས་

པ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཙམ། །བསྟན་ཞིང་སྦིན་པར་བ་བ་མིན། །དེ་བས་

སྙིང་ལྟར་གཅེས་པར་བཟུང་། །དེ་ལྟར་བསྲེ་བ་སྐོར་དགུའི་གདམས་པ་གསལ་བར་

བཀོད་པ་འདི་ནི། མདོ་ཁམས་སྟོད་པ་དགེ་བཤེས་བ་མ་དཔལ་གིས་མཎལ་དང་

བཅས་ཏེ་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ཤིན་ཏུ་གོ་བདེ་ཞིང༌། མན་ངག་ཕིན་

ཅི་མ་ལོག་པར་བཀོད་པའི་དགེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུམ་གི་གོ་འཕང་

ཐོབ་གྱུར་ཅིག །མན་ངག་འདི་ལ་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་འཛོད་ཅིག །ཨྠི�། 

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་

གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དམིགས་པ་སྒོམ་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་མཁིས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཚ་བའི་རྐེན་གི་མགོ་བོ་ན་བར་གྱུར་ན། རང་གི་”ཐོད2་པའི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁོར་དཀར་པོ་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། དེའི་འོག་ཕོགས་ཀི་དབུས་སུ་

ༀ་ཡིག་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ། འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དང༌། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་
1 མ་ཕི། ༩ན༦ན།   བསྐོད   * བསྐེད 

2 མ་ཕི། ༩བ༤ན།   ཐད   * ཐོད 
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དཀར་པོ་བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་བབ་ལ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

དཀར་པོ་འཕོས་པས། རང་གི་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་སྟེ། འོད་ཟེར་རྣམས་ཀི་

བསིལ་སངས་ཀི་སོང་བ་དང༌། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་རྣམས་ཀི་ལུས་བདེ་མེར་གིས་སོང་

བར་བསྒོམ། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་མགོ་བོ་ན་བ་ལ་སོགས་པའི་གེགས་རྣམས་སེལ་

ཞིང་ལུས་ལ་བདེ་བ་བསྐེད་པས། གེགས་སེལ་བ་དང༌། དམིགས་པ་ལ་བོགས་ཐོན་

དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་ངོ༌། །

ཡང༌། འོག་སྒོའི་ཕ་ཐིག་དང༌། སྙིང་ཁའི་མི་བཤིགས་པ་བསྒོམ་པ་ལ་སོགས་ཀི་

སྐབས་སུ། སྟོད་སད་དུ་རླུང་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་གཟེར་དག་པོའི་ནད་བྱུང་ན། 

གང་ན་བ་དེ་ཉིད་ནས་རླུང་བསོངས་ཏེ་སོས་རེང་གི་དུད་པ་བཞིན་དུ་སྔོ་ཕྱུར་གིས་

བྱུང་ནས། མི་བཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བསྒོམས་པའི་སྐབས་ཡིན་ན། མི་བཤིགས་

པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། འོག་སྒོའི་ཕ་ཐིག་བསྒོམས་པའི་སྐབས་ཡིན་

ན། འོག་སྒོའི་ཕ་མོ་ལ་ཐིམ་པར་ཡང་ཡང་བསམ་པར་བ་ཞིང༌། གང་ན་བའི་གནས་

དེ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་མེར་གིས་སོང་བར་བསྒོམ། ལུས་ཀི་སྟོད་སད་གང་དུ་

ཟུག་གཟེར་བོ་བུར་དུ་བྱུང་ཡང་འདི་ལྟར་ལན་མང་དུ་བསྒོམས་པས། གེགས་སེལ་

དམིགས་པ་སོགས་ལ་བོགས་ཐོན་པར་འགྱུར་རོ། །རོགས་རིམས་སྐབས་སུ་གེགས་

སེལ་ཚུལ་འདི་ལྟར་བར་ན་གེགས་སེལ་བ་དང་། བོགས་ཐོན་པ་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་

ཡིན་ལ། འདི་བཞིན་མ་ཡིན་པར་རོགས་རིམ་གི་རླུང་བསྡུད་པའི་གེགས་སེལ་ལ་རོ་

སྟོད་ན་བ་དང༌། མགོ་ན་བ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བའི་ཚེ། མགོ་དང་རོ་སྟོད་ཁོལ་ཚགས་

ལྟ་བུར་བསྒོམས་ནས་ནད་རྣམས་རྣག་ཁག་གི་རྣམ་པར་ཕིར་ཐོན་པར་བསྒོམས་པར་
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ནི། ནད་རྣམས་ཞི་ཐུབ་པ་ཙམ་བྱུང་ཡང༌། སྔར་རླུང་རྣམས་འབད་པས་ནང་དུ་བསྡུས་

པ་རྣམས་ཕིར་ལ་ཐོན་ནས་འགོ་བས། དུས་ཕིས་རླུང་བསྡུད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་

སོང་ནས། རླུང་འདུ་མི་ཐུབ་པས་དེ་ལྟ་བུའི་གེགས་སེལ་ནི་སང་བར་བའོ། །

ཡང་རོགས་རིམ་བསྒོམ་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་འདུ་མ་ཐུབ་པར། མགོ་བོ་གཟི་

འཁོམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ནད་བྱུང་ན། བརྒྱལ་བ་དང་འབོག་པ་ལ་སོགས་པ་རླུང་

ལ་བརེན་པའི་གེགས་མང་པོ་འབྱུང་བས། དེ་རྣམས་སེལ་བའི་ཐབས་ནི་རླུང་མཉམ་

རྒྱུ་རང་དུ་ངེས་ཅན་དུ་སོང་བའི་སྐབས་སུ། ”ལྟེ1་བར་རླུང་གཅིག་བཟུང་སྟེ། མགིན་

པར་བཙན་ཐབས་རྒྱག་པ་ལག་ལེན་བཞིན་བེད་པ་ལན་འགའ་ཟུང་བས་པར། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་གེགས་རྣམས་སེལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། རླུང་ནང་དུ་འདུས་པའི་

རགས་ཀི་མཐོང་སང་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཕ་མོ་བསྒོམ་པའི་སྐབས་སུ་ཆུ་

འགག་པ་ལ་སོགས་པའི་ནད་བྱུང་ན། འོག་སྒོའི་རོར་བཟླས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་བས་པས་གེགས་སེལ་ཞིང༌། དམིགས་པ་ལ་བོགས་ཐོན་པར་འགྱུར་

རོ། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པའི་ཞལ་གི་བུམ་བཟང་ལས་འོངས་པའི་མན་ངག་རིན་

ཆེན་དམ་པ་འདི་ཉམས་སུ་མོང་བར་བས་ནས། སྙིང་དང་འད་བའི་བུ་ཆེན་ལ། །ཡི་

གེར་བཀོད་ནས་བིན་པ་ཡིན། །འདི་ལ་གཟིགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛོད། དགེའོ། ཨྠི�། 

༄༅། །བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྙིང་ཁར་སྲོག་ཐུར་བསྲེ་

བའི་ཞལ་གདམས་ནི། དེ་ཡང་རོ་རེ་བཟླས་པས་སྙིང་ཁར་སྲོག་ཐུར་བསྲེ་བས། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ། ༀ་གི་གདངས་ཀིས་འཇུག་ཅིང༌། གནས་པ་

1 མ་ཕི། ༡༠ན༥ན།   ལྟ   * ལྟེ 
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ཨ་ཡི་གདངས་ཀིས་བེད། འབྱུང་བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་བེད་དགོས་པས། འདིར་

ཡང་སྟེང་གི་ས་སྒོ་ནས་རླུང་ནང་དུ། ༀ་གི་གདངས་ཀིས་འཇུག་པ་དང༌། འོག་སྒོ་

གཉིས་ནས་ཡང་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ། ༀ་གི་གདངས་ཀིས་འཇུག་པ་དུས་མཉམ་

དུ་བེད། དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་ཁའི་མི་བཤིགས་པའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་འདེས་ནས། 

ཨཱཿཡིག་གི་གདངས་སུ་དུས་མཉམ་དུ་གནས་པ་དང་། ཡང་ཕིར་འབྱུང་བ་ན། ཧཱུཾ་ཡི་

གདངས་ཀིས་འབྱུང་བ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་བེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྟེང་རླུང་ས་བུག་

ནས། ༀ་གི་གདངས་དང་། འོག་རླུང་ཡང་འོག་སྒོ་གཉིས་ནས་ༀ་གི་གདངས་ཀིས་

གསང་གནས་ཀི་བར་འཇུག་ཅིང་། གསང་གནས་ཀི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ། ཨཱཿཡི་

གདངས་ཀིས་དུས་མཉམ་དུ་གནས་པ་དང་། ཕིར་འབྱུང་ན་ཧཱུཾ་ཡི་གདངས་ཀིས་དུས་

མཉམ་དུ་སྟེང་འོག་གི་སྒོ་གཉིས་ནས་ཕིར་འབྱུང་བ་དུས་མཉམ་པའི་རོར་བཟླས་བ་

ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བ་ལ་ཡང་བའོ། །སྙིང་ཁ་ལྟེ་བ་གསང་གནས་གསུམ་དུ་སྲོག་

ཐུར་བསྲེ་བའི་ཞལ་གི་གདམས་པའོ། །མན་ངག་རོར་བཟླས་ཡང་། རྩ་འཁོར་གསུམ་

གི་དབུས་རང་རང་གི་ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་ནས་བའོ། །    ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རོར་བཟླས་ཀིས་སྙིང་

ཁའི་རྩ་མདུད་འབེད་པའི་མན་ངག་ཁད་པར་ཅན་ནི། སྟེང་རླུང་ༀ་གི་གདངས་ཀིས་

ནང་དུ་འཇུག་པ་ན། སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་མི་བཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་མར་

ལ་ནུད་པ་གཅིག་བས་ཏེ། དེར་ཨཱཿཡིག་གི་གདངས་ཀིས་གནས། ཧཱུཾ་གི་གདངས་

ཀིས་ཕིར་འབྱུང་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྔར་གི་གནས་སུ་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་བྱུང་བའི་

དམིགས་པ་བའོ། །མན་ངག་འདི་རྨི་ལམ་ཟིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བའོ། །འདི་ནི་
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ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་ངག་ཡིན་པས་སྦའོ། །དགེ་འོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣམ་གསུམ་རིགས་

དབེའི་ཞལ་གདམས་ནི། བསྒོམ་བས་པས་ལྷ་རང་གི་ཞལ་མཐོང་བ་དང་། རྩ་ནང་དུ་

རླུང་ཞུགས་པས་ལྷ་ཞལ་མཐོང་བ་དང་། གདོན་གི་སྤྲུལ་ནས་ལྷའི་གཟུགས་སུ་མཐོང་

བ་དང་། རིགས་གསུམ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་བརག་པ་ནི། ལུས་གནད་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་

ལག་པ་མཉམ་གཞག་སོགས་རྣམ་སང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་ལེགས་པར་བས་ཏེ། 

སིན་མཚམས་ཀི་ཁོ་བོའི་སྤྱན་ཡོད་ས་དེ། རྩ་དབུ་མའི་ཡར་སའི་བུག་པའི་ཐད་དུ་

མིག་གེན་དུ་ཧིག་བས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་ཐད་ནས་ལྷ་གར་ཡོད་པ་དེར་བལྟས་པས། དོན་

གི་ལྷ་རང་ཡིན་ན། རང་གི་ལྷ་དེ་ལ་བལྟས་པས། ”ཇེ1་གསལ་རང་དུ་འགོ་ལ། རྩ་རླུང་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ལྷའི་མཐོང་སང་ཡིན་ན་བལྟས་པ་དང་དེ་ག་རང་དུ་གནས་ཏེ་

འགྱུར་ལྡོག་མི་བེད་པ་ཅིག་འོང་། གདོན་གི་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་གཟུགས་ཡིན་ན། བལྟས་

པ་དང་གཏན་མེད་དུ་ཡལ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཟབ་དགེ་འོ། །

༄༅། །འདིར་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཐེག་པ་གཞན་གི་ཡུལ་

ཁད་པར་ཅན་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་ཚུལ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ནས་

བསྒོམ་ཚུལ། ཞི་གནས་དངོས་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མཐོང་དངོས་བསྒོམ་ཚུལ། ཞི་

གནས་རེས་མཐུན་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མཐོང་རེས་མཐུན་བསྒོམ་ཚུལ། ལས་དང་

པོ་པས་ལྟ་བ་ལ་མོང་བ་འདོན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་ལུགས་འདིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༤ན།   ཇ   * ཇེ 
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མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཚེ། སྤྱད་བསྒོམ་འཇོག་པའི་ཞོལ་ལ། ངེས་པའི་ལྟ་བའི་འཛིན་

སྟངས་མ་འཇོག་ཅིག །གཉིས་པའི་ཚེ་དཔད་དོན་ངེས་པའི་ཚེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་

རོ་གཅིག་ཏུ་འདེས་ཀང༌། ཆོས་ཉིད་ཀི་སང་ཆ་ངེས་ཡུལ་དུ་མ་བེད་ཅིག །གསུམ་

པའི་ཚེ། དཔད་དོན་ངེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཤིན་སྦངས་གཉིས་ཐོབ་པས། དཔད་

པས་གནས་པ་འདེན་ཅིང༌། གནས་པའི་ངང་ནས་སོ་སོར་དཔོད་ནུས་པས་མཉམ་

པར་གཞག་ན་གནས་པ་དང༌། ཇི་ལྟ་བའི་དོན་སོ་སོར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཟུང་

འབྲེལ་དུ་ཡོད་པ་ཆ་སོ་སོར་ཕེད་པར་མཛོད་ཅིག །བཞི་པའིཚེ་དཔད་དོན་ངེས་པ་

ན། གནས་ཆ་འདེན་པ་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའི་མཐུ་ཡིན་ཀང༌། དེ་གཙོ་བོར་མ་འཛིན་

པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་”དཔད1་ནས་”དཔད2་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་དང་”དཔད3་མཐར་

འཇོག་པ་གཉིས་མཉམ་པར་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །ལྔ་པའི་ཚེ། མོང་བ་འདོན་ཟེར། 

ཐོན་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་ཡོངས་གཅོད་ཀི་ངེས་པ་དགག་པར་གིས་ཤིག །ལྟ་

བའི་ཡིག་ཆུང་ལྟ་བ་རོ་རེ་ཚིག་ངོ་མཚར་ཅན་འདི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་ཡོད་པས། སྦ་

བར་མཛོད་ཅིག །ཟབ་བོ། ཨྠི�། 

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལོ། །སད་དུས་ཀི་འོད་གསལ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་འོད་གསལ། འཆི་བའི་དུས་ཀི་

འོད་གསལ་ལས། སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བའི་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་དེ། རྣམ་

སིན་གི་ཕུར་པོ་འདི་ལས་ལོགས་སུ་བེ་སྟེ། གསང་འདུས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། དང་

1 མ་ཕི། ༡༡བ༢ན།   སྤྱད   * དཔད 

2 མ་ཕི། ༡༡བ༢ན།   སྤྱད   * དཔད 

3 མ་ཕི། ༡༡བ༢ན།   སྤྱད   * དཔད 
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པོའི་མགོན་པོ། འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ། འཇམ་དཔལ་གི་

སྐུར་ལྡང་བར་བེད་དེ། དེ་གཉིས་བསྒོམས་པ་དེ་དག་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་རིམ་པ་

བཞིན། བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཁེར་བའི་ལམ་འཁེར་ཡིན་ཞིང༌། འདིར་ཡང་སྒྱུ་ལུས་

ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་

ལྡང་བའི་ཚེ། རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་ནས་ལྡང་བ་དང༌། ཆུ་ལས་ཉ་

ལྡང་གི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ཀང༌། སྔ་མ་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་

སིན་གི་ལུས་འདི་ལས་ལོགས་སུ་བེད་ནས། ལོགས་སུ་ལྡང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནས་

རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་ལ་ཚུལ་འཇུག་པ་ནི། སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ཆེས་

ཟབ་པའི་གདམས་པ་ཡིན་པས་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །ཨྠི�། 

༄༅། །རེ་བཙུན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་

འགོ་བའི་གདམས་པ་ནི། རིག་མ་མཚན་”ཉིད1་དང་ལྡན་པ་”བཙལ2་ལ། དེའི་རེས་

སུ་རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མའི་རྩ་འཚོལ་བ་ནི། རང་གི་མཛུབ་མོ་ལ་ཧི་བཀོད་

ནས་རྩ་”མཉེད3་ཅིང་བཙལ་ཏེ་རེད་པ་ན་བདེ་བ་སྐེ་ཞིང༌། རྩ་དེ་ཕིར་ཐོན་ནས་རིང་དུ་

འགོ་བ་དང༌། འབྲེང་ནས་འོང་ལ། ཁ་ནས་སིད་ཀི་སྒ་འབྱུང་བ་ན། ལྕེ་རྩེས་རྩ་དེ་ཉེད་

ཅིང་བསྐུལ་བས། རྩ་དེའི་ཁ་བེ་ནས་འོང་ལ། དེ་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅིང༌། རོ་རེ་

དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མའི་རྩ་དེ་རང་གི་ནོར་བུའི་ནང་དུ། རྩ་དབུ་མའི་མར་ས་ཡོད་

པས་དེའི་རྩེ་དང༌། རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མའི་རྩའི་རྩེ་གཉིས་འཕད་པར་བས་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།   -ཉིད   ཞོལ། ༡༥ན༥ན།   ཉིད   * ཉིད 

2 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།   རྩལ   * བཙལ 

3 མ་ཕི། ༡༢ན༢ན།   གཉེད   * མཉེད 
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སྟེ། རྩ་དེའི་རྩེ་མོ་ནོར་བུའི་དབུས་ཀི་རྩ་འཁོར་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་རྩེ་མོའི་ནང་ནས་ཞུགས་

པས། རང་གི་དབུ་མའི་མར་ས་ཡང་ཁ་བེ་ནས་དབུ་མར་རླུང་ཞུགས་པས། རོ་རྐང་

གི་རྩ་གཉིས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ་འགགས་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་དང་ཕག་

རྒྱ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བའི་ཞལ་

གདམས་ཟབ་མོ། ཨྠི�།  

༄༅། །ཟབ་མོ་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་ལ་འཇུག་པའི་ལམ་བསྟན་པ་ཞེས་བ་

བ། རེ་བཙུན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་གི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་

མཆིའོ། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རེས་བསྐོད་པའི་རྣམ་རོལ་གིས། མ་ནོར་རྒྱལ་བའི་

ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པ། །རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་བ་མ་ཡི། །ཞབས་

ཀི་པདོར་སྤྱི་བོས་ཕག་འཚལ་ལོ། །རོ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་བཅུད་མཐར་ཐུག་པ། །བ་

མའི་ཞལ་གི་གདམས་པ་གནད་ཀི་མཆོག །སྔོན་མེད་ཡི་གེར་བྲིས་ལ་མཁའ་འགོ་

ཡིས། །བུ་ལྟར་རྩེར་དགོངས་བིན་གིས་བརླབས་ཏུ་གསོལ། །དེ་ཡང་བདག་གི་བ་

མ་རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ནི། ཆེས་ཆེར་དཔག་པར་དཀའ་བའི་བོ་གོས་ཀི་སྟོབས་

ཀིས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལ་དི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་ལེགས་པར་དཔད་ཅིང༌། 

ཕ་ཞིང་ཆེས་ཞིབ་པར་ཚད་མ་གསུམ་གི་སྒོ་འདོགས་ལྷག་མ་མེད་པར་བཅད་པ་

དང༌། འཇམ་དབངས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ཆོས་ཀི་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་ཉིན་རེ་བཞིན་གསན་པས་འཁྲུལ་བའི་དི་མ་སངས་པ་དང༌། 

ས་ར་ཧ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང༌། ཤ་བ་རི་དང་ལཱུ་ཨི་པ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་

པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང༌། ཞིང་སྐོང་
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མཁའ་འགོ་སྤིན་ལྟར་འདུ་བས་ཕི་ནང་གི་རེན་འབྲེལ་མ་ལུས་པ་འགིག་པ་དང༌། ལྷན་

ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་མཛད་པས། རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་ལ། ཉམས་མོང་ཚད་མས། ཐེ་ཚོམ་མ་ལུས་པར་བཅད་པ་དང༌། དཀིལ་

འཁོར་གི་བདག་པོ་ཉིད་ཀིས། ཨ་ཏི་ཤ་འདས་ནས། བོད་དུ་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་

གནད་མ་ལུས་པར་རོགས་པ་གཞན་མ་བྱུང་བས། ད་ཁོད་”ཀིས1་འདི་ཡི་བདག་པོ་

གིས་ཤིག་ཅེས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་གཏད་པས་རང་ཉིད་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་”པོར2་

གྱུར་པ་སྟེ། ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། རེ་འདིས་རང་ཉིད་ལམ་གང་ནས་རོ་

རེ་འཆང་གི་སར་གཤེགས་ཤིང༌། གདུལ་བ་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ཀང་ལམ་འདི་

ནས་འཁིད་པར་མཛད་པའི་སྲོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཙོ་བོ་ནི། རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡང་རྩེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང༌། མ་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོ་དང་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་བིན་རླབས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཏེར་

དཔལ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

སྒོ་གཉིས་པོ་འདི་རེ་རེས་ཀང་དངོས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་བདེ་བག་ཏུ་སྦིན་པར་

ནུས་མོད། འོན་ཀང་རེ་བ་མའི་བཞེད་པས་གཉིས་ཀ་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བངས་

ན་བསྐེད་རོགས་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་མཆོག་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་ཁད་པར་བ་

ཡོད་པས། ཅི་ནས་ཀང་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་རིན་པོ་

ཆེ་འདི་ཉིད་ཀི་གསུང་གི་གནད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་། རང་ཉིད་ལམ་སྲོལ་མ་

ཉམས་པར་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་པའི་བ་མས། ལམ་འདིའི་སྒོ་ནས་སོབ་མ་ཇི་ལྟར་

1 མ་ཕི། ༡༢བ༤ན།   ཀི   * ཀིས 

2 མ་ཕི། ༡༢བ༤ན།   བར   * པོར 
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བཀྲི་བ་དང༌། སོབ་མས་ཀང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་བ་སྙམ་ན། སོབ་མ་ནི་ཐེག་པ་

ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པའི་ཚེ་འདི་ལ་མ་ཆགས་ཤིང་། བང་ཆུབ་དོན་གཉེར་ཀི་

བསམ་པ་ལ་མོང་བ་ས་ཟིན་སྐེས་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་པ་རེད་ཅིང་ཟབ་མོ་

རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་མོས་པ་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་གསག་སྔགས་ཤེས་ལོ་ཟེར་བ་དང་དབང་

དང་རྒྱུད་དང་ཁིད་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་མིན་པ་

དགོས་ཏེ། དེ་འད་བ་དེ་ནི་ཡུན་ཐུང་ལ་ཐོབ་རྒྱ་ཆེ་བ་གཅིག་དགོས་པས། མང་དུ་ཉན་

ཀང་མི་ཤེས་པ་གཅིག་འོང་ཞིང༌། དེས་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་སོབ་མ་བསྡུད་པ་གཙོ་བོར་

བས་ནས་བཤད་པས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཅལ་ཅོལ་དུ་སོང་ནས། དར་བ་

ཙམ་གིས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་མེད་ཅིང་གནོད་པ་གཅིག་འོང་བ་ཡིན། རོག་གེ་དང་ཕིའི་

བཤད་ཆོས་ལ་ཧ་ཅང་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་པ་ཅིག་གལ་ཆེ་སྟེ། དེ་ལ་གཙོ་བོར་འཛིན་

པ་དེས། གལ་ཆུང་སྔགས་ལ་བས་ནས་ཉ་”བའི་འཇག1་པའི་ལག་ཏུ་ནོར་བུ་རིན་

པོ་ཆེ་ཤོར་པ་ལྟ་བུ་ཅིག་འོང༌། དེ་འད་དེས་སྐེ་བོ་གང་མང་ས་དང༌། སོད་དུ་མི་རུང་

བའི་མདུན་དུའང༌། བསྐེད་རོགས་ཀི་གནད་ཟབ་མོ་ཐམས་ཅད་གང་ཤེས་”སྒོག2་

གླེང་དུ་འཁེར་ནས། གསང་སྔགས་དང༌། ཀ་བུམ་གི་རྩོད་པ་ལ་གསང་སྒོག་འོང་མི་

འོང་གི་ཁད་པར། བོ་ཡུལ་དུ་ལྕི་ཡང་མེད་པ་གཅིག་འོང་བས། གསང་སྔགས་འདེ་

ལ་གཏད་པ་དང་འད་བ་གཅིག་འོང༌། གཞན་ཡང་རོག་གེ་དང་ཕིའི་ཐོས་པས་དེགས་

ཤིང་ང་རྒྱལ་ཆེ་བ་དེ་ལ་གཙོ་བོར་ཞེན་པ་ནི། ལན་ཅིག་སྔགས་ལ་ཞུགས་ཀང་ཡུན་

རིང་དུ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐབས་མེད་པས། གདམས་པ་རོགས་པར་མ་ཐོབ་ཀང་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༤ན།   བའི་འཇག   ཞོལ། ༡༦བ༦ན།   བས་འཇོག 

2 མ་ཕི། ༡༣ན༥ན།   སྒོག   ཞོལ། ༡༧ན༡ན།   བགོ 
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ཁད་དུ་བསད་ནས་འགོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རགས་པ་རྩེ་གཏོགས། ར་རྩ་ཟ་བ་འད་བ་

ཅིག་མིན་པ་གདམས་ངག་ཕ་མོ་ནས་གནད་རྩད་གཅོད་མི་ཤེས། གང་ཤེས་སྨྲ་བ་ལ་

དགའ་བ་ལྷུར་ལེན་ཅིང༌། ཉམས་སུ་ལེན་མི་ནུས། ང་རྒྱལ་གི་བ་མ་བསྟེན་མི་མཁས་

པར་དམ་ཚིག་ལ་ཅིར་ཡང་མི་རྩི་བ་གཅིག་འོང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་དགོངས་ནས། རྒྱུད་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། །ཁོ་དང་བཅས་ཤིང་རོག་གེར་

གུས། །ན་སོ་དག་ནི་ཡོལ་བ་དང༌། །གང་ཡང་དགེ་སོང་དངོས་གནས་དང༌། །ཞེན་

དང་ཆགས་པས་བཅིངས་པ་ལ། །རིན་ཐང་མེད་པའི་རིན་ཆེན་ནི། །དེ་ལ་བཤད་

པར་མི་བའོ། །ཅེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པར། ཁོ་དང་བཅས་ཞེས་བ་བ་ནི། སྤོ་ཐུང་བ་

དང༌གནོད་པར་སེམས་པ་དེ་བས་པ་དིན་དུ་མི་བཟོ་བའོ། །རོག་གེ་བར་གུས་པ་ཞེས་

བ་བ་ནི། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ལ་གུས་པའམ། འཇིག་རེན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་

གུས་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའོ། །ན་སོ་དག་ནི་ཡོལ་བ་དག་ནི་ཞེས་པ་ནི། ལུས་རིངས་པ་

སྟེ་ཁུ་བ་འབིན་མི་ནུས་པའོ། །ཞེན་དང་ཆགས་པས་བཅིངས་ཞེས་བ་བ་ནི། ཞེན་པ་

སེར་ས་ཆེ་བའི་ཆགས་པས་བཅིངས་པ་ནི་མ་ནིང་སྟེ། དེ་དག་ལ་བརེན་པར་མི་བེད་

དེ། ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔགས་ལ་མོས་པ་དང༌། འདུན་པ་ཤུགས་དག་ཅིང་

ཁེངས་པ་ཆུང་བའི་སྟེང་དུ། ཚད་མ་དང་རིག་པ་ལ་མཁས་པ་ནི། མཆོག་ཏུ་ཡོན་ཏན་

ཡིན་གི་སྐོན་ག་ལ་ཡིན། རོག་གེ་དང་ཕིའི་ཐོས་པས་སེམས་ཕོགས་ཤིང་སྔགས་ལ་

གཙོ་བོར་མི་འཛིན་པ་སོད་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། རྒན་པོ་སོད་དུ་མི་རུང་

བར་བསྟན་པ་ནི། ལམ་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ལུས་ཀི་ཁུ་བའི་ནུས་པ་མ་ཟད་པ་

གལ་ཆེ་བར་བསྟན་ཏེ། འདི་ཤིན་དུ་གནད་ཆེའོ། །དེས་ན་གཞོན་དུས་ཐོས་པ་བས་
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ལ། རྒན་པོར་སོང་བ་དང་ཉམས་ལེན་བེད་དོ་ཟེར་བ་ནི། ལམ་འདིའི་དགག་བའི་

གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །གང་ཡང༌། དགེ་སོང་དངོས་གནས་དང༌། ཞེས་པ་ལ། འགེལ་པར་

དངོས་སུ་བཤད་པ་མ་བྱུང་ཀང༌། གསང་དབང་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་ལྟ་བུ་ནི། 

རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་མཆོག་འགའ་ཞིག་ལ་དགེ་སོང་ཡིན་ཡང་དང་པོ་ནས་

དངོས་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་ཡོད་ཀི། དེ་མ་གཏོགས་པའི་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པའི་

དགེ་སོང་ལ་གསང་དབང་སོགས་དངོས་དབང་དུ་བསྐུར་དུ་མི་རུང་བའི་དོན་ཡིན་

གི། སྤྱིར་དགེ་སོང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་སྟོན་པའི་སོད་དུ་མི་རུང་ཞེས་སྟོན་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། སྔགས་ཀི་གདུལ་བ་ལ་སོ་ཐར་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་རེན་མཆོག་ཏུ་དུས་

འཁོར་སོགས་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་སོགས་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་

སོབ་མ་མདུན་དུ་འོངས་ཏེ། ལམ་འདི་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

བཀའ་དིན་ཞུ་བའི་ཕིར་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བེད་ན། དེ་ལ་རིགས་གཉིས་ཏེ་གོ་བ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང༌། ”མོང1་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་བསྐེད་

རོགས་ཀི་ལམ་ས་ཟིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

དང༌། རྩ་ལྟུང་དང་སྦོམ་པོའི་བསྲུང་མཚམས་ལེགས་པོར་མ་སྐེས་ཀི་བར་དུ་ཚིག་

བཟུང་བ་བཤད་པ་ཉན་ནས་སྔར་དབང་མ་ཐོབ་པའམ། ཐོབ་ཀང་དམ་ཚིག་གསོ་

བའི་ཕིར་དུ་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དབང་དོན་འཕོད་ངེས་པ་གོ་རིམས་

མ་འཆོལ་བར་བང་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྡུལ་མཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

དབང་བསྐུར་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར། ལུས་དཀིལ་གི་དབང་མི་བསྐུར་ན། བུམ་དབང་

1 མ་ཕི། ༡༤ན༣ན།   མང   * མོང 
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མ་བསྐུར་བ་ལ་དབང་གོང་མ་བསྐུར་བ་ལྟ་ཅི་སོས། དབང་ཐོབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་

སོམ་པ་ལ་ཐུན་དྲུག་གི་སོམ་སེམས་སོགས་མ་ཆག་ཅིང༌། ཕིར་བཅོས་དང་བསྲུང་

སོམ་ལ་འབད་པའི་ངང་ནས། བོ་མཆོག་གིས་སྔགས་ལམ་རིམ་དང༌། གཞན་ཁོ་བོས་

སྦར་བའི་རྒྱུད་སེ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལེགས་པར་ཉན་ཞིང་སྦངས་ནས། སྔགས་

དང་ཕར་ཕིན་གི་ལམ་གི་ཁད་པར་དང༌། རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀི་ལམ་

གི་ཁད་པར། སིན་བེད་དབང་དང༌། ལམ་རིམ་པ་གཉིས། ས་ལམ་དང་སྤྱོད་པ་བེད་

ཚུལ། ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་བེད་ཚུལ། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་སོགས་སྔགས་

སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་ཆགས་པ་གཅིག་བ། དེ་མེད་ན་སྔགས་ལ་མོས་པ་སྐད་

བས་ཀང་གཞན་གི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་པ་གཅིག་མིན་པ་ཟབ་མི་ཟབ་ཀི་རྣམ་དབེ་ལྟ་ཅི་

སོས། མུན་རོ་འཕངས་པ་འད་བ་ཅིག་འོང་བ་ཡིན། དེ་ནས་ཐོག་མར་གསང་འདུས་

དང། དེ་ནས་བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དཀིལ་ཆོག་ཐིག་སྦིན་སྲེག་སོགས་ཆ་ལག་

དང་བཅས་པ་ལ་ཞིབ་པར་ལེགས་པར་སྦངས། དེ་ཡང་གསང་འདུས་ལ་གོ་བ་སྔོན་

དུ་ཆགས་ན། གཞན་རྣམས་ལ་གོ་བ་འབད་མེད་དུ་ཆགས་ཤིང༌། དེ་ལས་བཟློག་ན་

དེ་ཙམ་དུ་ཕན་ཆུང་བར་ཡོད་པས། སྔོན་ལ་འདུས་པ་ལ་འཁིད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་

སྔོན་དུ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་ལ་རེ་བ་མས་མཛད་པའི་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་

བཤད་དང༌། ཁོ་བོས་སྦར་བའི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པ་སོགས་ཞིབ་པར་ཉན་ཅིང་སྦངས་

ནས། ཀུན་གི་གཞི་མ་བསྐེད་རིམ་ལ་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་དང༌། འབྲས་བུའི་ཆོས་

མཐུན་རོགས་རིམ་གང་གིས་སིན་བེད་དུ་གང་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་གོ་བ་ལེགས་

པར་ཆགས་པ་བས། དེ་ནས་བསྐེད་རིམ་ལ་སེམས་འཛིན་ཚུལ་གི་གོ་བ་ལེགས་
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པར་ལོན་པའི་བསྐེད་རིམ་གི་འཁིད་བ། དེ་ནས་གདན་རོགས་ཀི་ཁིད་ས་ཆོས་སུ་མ་

སོང་བར་ལེགས་པར་འཁིད་ནས། བསྒོམས་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང༌། སྐེ་ཚུལ་

སོགས་ཀི་ཕོགས་མཐོང་ཡོད་པ། རིམ་ལྔ་སྤྱི་དང་སོ་སོའི་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་

པ་ཅིག་འཁིད་ཀི་སྐབས་སུ་འོང་དགོས་པས། དེ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་ཆོས་དང་ཟང་

ཟིང་གི་འབྲེལ་པ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་འཇུར་ལ་བཏབ་ནས་འཁིད་དགོས་པ་

ཡིན། དེ་ཡང་ལུས་དབེན་གི་ཕ་མོ་བསྒོམས་པ་དང༌། རོར་བཟླས་ལ་དམིགས་པ་ཟླ་

བ་རེ་རེ་ལ་མ་མཐའ་ཟླ་བ་ཕེད་རེ་ཙམ་མམ། རིང་ན་འཁིད་དཀྱུས་མ་ལའང་དམིགས་

པ་རེ་ལ་ཞག་ཉེར་གཅིག་རེ་ཙམ་འཇོག་པ་མཛད། དེ་ནས་མི་བཤིགས་པ་བསྒོམ་པ་

དང༌། རྨི་ལམ་གི་སྐོར་རྣམས་རིང་བ་རེ་འཇོག །གཞན་རྣམས་དུས་སྐབས་དང་སྦར་

བར་བའོ། །

དེ་ལྟར་ཁིད་རོགས་ནས་ངེས་པར་རིམ་ལྔ་གསུང་བ་ཕག་ལེན་ཡིན་ཞིང༌། མི་

ཉན་པ་མེད་ཡོད་ཅིང་ལེགས་པར་ཉན་ཞིང༌། ཞིབ་ཏུ་བལྟ་བ་དང༌། སེམས་པ་སོགས་

ཀི་སྒོ་ནས་འདུས་པའི་ལམ་གི་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་པ་གཅིག་བ། དེ་ཡང་འདུས་

པའི་བསྐེད་རོགས་ཀི་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་པའི་སྒོ་ནས། སྟོང་པ་བཞི་ལས་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་འགྲུབ་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་གཅིག་དང༌། དེ་འོད་གསལ་གིས་སྦངས་

བས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་ཚུལ་མཐའ་ཆོད་པ་མ་ཤེས་ན། ཚེ་གཅིག་སངས་

རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བེད་པའི་ལམ་གི་ཕོགས་མཐོང་ཙམ་ཡང་ཡོང་ས་མེད་

པས། འདི་ལ་སྤྱད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བོ་གོས་ཅན་གི་ལྕོགས་ཙམ་ཡོད་

ན། ངེས་པར་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལ་གོ་བ་ཆགས་པ་ངེས་པར་སྦངས་ཤིང༌། དེ་ནས་
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བདེ་མཆོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་རེ་བ་མས་མཛད་པ་ལེགས་པར་

ཉན་ནས་སྐེད་རིམ་གི་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་པ་དང་བསྐེད་རིམ་གི་ཁིད་བེད། དེ་

ནས་ལོ་དིལ་གི་ཁིད། རེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་དང༌། ནག་པོའི་རོགས་རིམ་དཔིད་ཐིག་

ལ་ཁིད་ཡིག་མཛད་པ་མེད་ན་ཡང༌། རེ་ཉིད་ལ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་གསུང་གི་སྟེང་

ནས། བདེ་མཆོག་གི་རོགས་རིམ་སོ་སོའི་སྐབས་ཀི་གྲུབ་ཆེན་གི་དགོངས་པ་ལྟར་

སྐོང་ཚུལ་དང༌། གོ་བའི་རྣམ་གཞག་ལེགས་པར་ཆགས་ཀི་བར་དུ་འཁིད་བ། དེ་ནས་

བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་སྦངས། དེ་ཡང་བསྐེད་རོགས་ལ་སྔོན་ལ་གོ་བ་

མ་ཆགས་ན། རྒྱུད་ཚར་ཇི་ཙམ་ཉན་ཡང༌། ཡམ་མེ་བ་གཅིག་ལས་གོ་བ་གཏིང་ཕིན་

པ་འོང་ས་མེད་པས། གོ་རིམས་ཀི་ཕག་བཞེད་ཡེ་མ་འཆོལ་བ་དགོས་ཤིང༌། རོགས་

རིམ་གི་འཁིད་ཐམས་ཅད་ལ་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས་པ་དང༌། གདན་རོགས་ཀི་སྐབས་

སུ་ཁིད་ཀི་མགོ་འཛུགས་པ་ན། བ་མ་ལ་མཆོད་པ་རྒྱས་པར་བཤམས་ནས་བིན་

གིས་བརླབས་ཏེ། བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐེད་པ་ལ་མཆོད་བསྟོད། གཏོར་མ་དང་

མཎལ་རྒྱས་པར་ཕུལ་ནས། གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་གི་

དམིགས་པ་ལ་སོབ་པ་ན་ཡང་དེ་ལྟར་བ་སྟེ་རིམ་ལྔ་ནས་འབྱུང་བའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། 

འོད་གསལ་རང་གི་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་བསྟོད་པ་གསོལ་འདེབས་དང་བཅས་

པ་བེད་ལ། འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཐོག་མཐའ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཆོ་ག་ནི། རེ་

ཉིད་”ཀིས1་ལོགས་སུ་མཛད་པ་ལྟར་བེད་པ་དང༌། རྒྱུད་མཆོད་ཀི་ཚོགས་འཁོར་

རྒྱས་པ་དང༌། བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཐོག་མར་མཆོད་པ་དང་གསོལ་གདབ། བར་

དུ་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས་པ་དང༌། མཐར་གཏང་རག་གི་མཆོད་གཏོར་དང༌། བསྟོད་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༡ན།   ཀི   * ཀིས 
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པ་སོགས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཕག་བཞེས། ས་ཆོས་དང་ཕིར་རོལ་དུ་ཡེ་མ་སོང་

བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཀི་སྐབས་སུ་སྔགས་བཏུ་བེད་ན་ཚོགས་

འཁོར་ཁད་པར་ཅན་བས་ནས། སྔགས་བཏུའི་རེས་གནང་དང་སྦེལ་ནས་མཛད་པ་

ཕག་ལེན་ཡིན། གལ་ཆེ་བ་རང་མིན་པ་རྒྱུད་གསུང་རེས་ཀི་མི་མཛད། དིལ་བུ་རིམ་

ལྔའི་བ་མ་སྔ་མའི་ཕག་བཞེས་ཀི་བིན་རླབས་དེ་ཡང་གལ་ཆེ་བ་ལ་མཛད། དེ་དག་

གིས་འདུས་པ་དང༌། བདེ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་སོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་ཚུལ་དཀྱུས་

མ་དེ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནི་སོབ་མས་ཚེ་འདི་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་པ་ཏེ། བསྐེད་

རོགས་ཀི་ལམ་ས་ཟིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཅིག་བ་མས་ཇི་ལྟར་བཀྲི་བའི་ཚུལ་བརོད་

པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བོ་ནུས་ཆེ་ཆུང་གི་རྒྱུད་ལ་སྦངས་པ་བེད་མི་བེད་སྐབས་དང་

སྦར་བ་མ་གཏོགས། སྔར་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་གཅིག་རོགས་པར་སྔོན་དུ་

བཏང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། དེ་ནས་ལམ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་དམར་

ཁིད་དུ་བས་ལ། དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་མོང་བ་ས་ཟིན་རེ་མ་སྐེས་ཀི་བར་

དུ། མ་སྐེས་པ་བསྐེད་ཚུལ་དང༌། སྐེས་པ་བོགས་འབིན་ཚུལ། གེགས་སེལ་སོགས་

མན་ངག་གི་གནད་ལ་མཁས་པས་ལེགས་པར་འཁིད་པ་ཡིན། དམར་འཁིད་ཅེས་པ་

སན་པའི་”སོབ1་དཔོན་གིས་མི་ཡི་རོ་ཁ་ཕེ་ནས། དོན་ལྔ་སོད་དྲུག་གི་ཆགས་ཚུལ་

སོགས་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། འཁིད་པ་ལྟར་འདི་ལྟར་བསྒོམས་ན། འདི་

བཞིན་འབྱུང་ཞེས་ཁུངས་སྟོན་པ་ཙམ་མིན་པར། དངོས་སུ་མ་སྐེས་བར་དུ་བ་མས་

ལག་ཁིད་བས་ནས་ཁིད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བས་ནས། ཚེ་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༦ན།   སབ   * སོབ 
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འདིར་རོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་འདོད་ན། བ་མའི་རེན་ཚུལ་སོགས་ལ་ད་ལྟ་ཉམས་

ལེན་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་མང་དུ་ཡོད་པས། དེ་རྣམས་ཁོ་བོས་ཡིག་ཆུང་དུ་

བཀོད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ནས་ལག་ལེན་ལ་སྦོར་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་ནས་

དམ་ཚིག་སྐོར་ལ། དམ་ཚིག་རོ་རེའི་བཟླས་པ་དང༌། རོ་རེ་མཁའ་འགོའི་སྦིན་སྲེག་

སོགས་ཀི་རེ་ཉིད་ཀི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད་དུ་དེ་རྣམས་བའོ། ཞེས་པ་ལས་དངོས་སུ་

མ་བཤད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཞལ་ལས་འབྱུང་བའི་གནད་གལ་ཆེ་བ་འགའ་རེ་ཡོད་

པ་རྣམས་ད་ལྟ་ནང་མ་དང། སྐབས་སྐབས་སུ་ལག་ལེན་ལ་སྦོར་བ་ལ་མེད་མི་རུང་

ཡིན་པས། ཡི་གེ་ལོགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས། འཕལ་དུ་ལག་ལེན་

ལ་སྦར་བར་བའོ། །

དེ་ནས་ལམ་བསྐེད་རོགས་གང་ཉམས་སུ་ལེན་ཀང་ཐོག་མར་ལྟ་བ་མཐར་

ཐུག་པ་ལེགས་བར་ངེས་ནས། སྐོང་ཚུལ་གི་གནས་ལ་མཁས་པ་གཅིག་དགོས་

ཏེ། དེ་མེད་ན་བསྐེད་རོགས་གང་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་ཐབས་རྐང་པའི་ཉམས་ལེན་

དུ་སོང་བས། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཉམས་ལེན་ཆ་ཙམ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང༌། 

བསྐེད་རོགས་གང་ལ་ཡང་འཁོར་བའི་རྩ་བ་གཅོད་པའི་གཉེན་པོ་གཏན་ནས་མ་

འདེས་པ་ཅིག་འོང་བས། ཐོག་མར་ལྟ་བ་ཚོལ་བ་དང༌། དེ་ཡང་དབུ་ཚད་ཀི་རིག་པ་

ལ་སྦངས་པ་ཡིན་ན་ཅུང་ཟད་འཁིད་པར་ས་བ་དང༌། མ་སྦངས་པ་ལ་ལྟ་བའི་ངེས་པ་

འདེན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང༌། ལྟ་བ་གོ་བས་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་དང༌། སྔགས་ཀི་

ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་ཡེ་མི་འད་ཞིང༌། ཞི་ལྷག་གི་གོ་རིམ་དང༌། ལྟ་བ་སྐོང་བའི་བེད་ལས་

སོགས་ལ་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང༌། རོགས་རིམ་པ་དང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་པ་
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དང༌། ལྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མྱུར་བུལ་གི་ཁད་ཉི་ཟླའི་བགོས་དང༌། བ་

གླང་གི་འགོས་ལས་ཀང༌ཁད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོད་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་འོང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གནད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གི་མཚམས་མེད་

ལྔ་དང༌། མི་དགེ་བ་བཅུ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་རྣམ་གངས་ཚང་བ་དང༌། ཆོས་སངས་པ་

དང་དགེ་སོང་གི་ཕམ་པ་བཞི་ཅར་སྤྱད་པ་རྣམས་ཀང༌། ལམ་འདིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

འཚང་རྒྱ་བའི་གནད་ལ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལྟ་བའི་

ཡི་གེར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ནས་བསྐེད་རིམ་ལ་བརན་པ་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་ནས་བསྒོམས་ན། རོགས་

རིམ་རེས་མཐུན་པ་ཙམ་སྐེ་ལ། བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་བསྒོམས་ན། རོགས་

རིམ་ཡང་རྒྱུད་སེ་དང༌། གྲུབ་ཆེན་གི་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་སྐེ་བ་

ཡིན་ཞིང་། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གིས་བཤད་པའི་རོགས་རིམ་རེས་མཐུན་པ་ཙམ་

སྐེས་ན་ཡང༌། བོད་ལ་རོགས་རིམ་འགངས་ཆེན་སྐེས་པར་གགས་པ་ཕལ་ཆེ་བའི་

རོགས་པས་སྐྲུན་པར་མི་ནུས་ཤིང༌། སྐེ་བ་གཏན་གི་མདུན་མ་གྲུབ་པ་ཡིན། གང་

ལྟར་ཡང་རོགས་རིམ་གི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རིམ་ལ་མོང་བ་ས་ཟིན་མ་སྐེས་བར་དུ་

སྦོང་བ་གནད་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་བསྐེད་རིམ་ལ་གསལ་སང་དང་ང་རྒྱལ་བརན་

པོ་སྒྲུབ་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག །རེ་ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་བསྟན་མོད་

ཀི། རེ་རེ་ནས་རིམ་ཅན་དུ་འཁིད་ཚུལ་ཞིབ་པར་ངེས་པ་དང༌། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་

བོའི་རིགས་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའི་འཁིད་ཚུལ་མི་འད་བ་དགོས་པ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ངེས་

དགོས་པར་ཡོད་པ་རྣམས་བསྐེད་རིམ་གི་ཡི་གེར་བལྟ་བར་བའོ། །
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བསྐེད་རོགས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣལ་མར་མི་སྐེ་བའི་གེགས་

ཀི་གཙོ་བོ་ནི་བིང་རྒོད་གཉིས་ཡིན་པས། འདི་གཅོད་པའི་ཚུལ་ལ། བཞུང་ཆེན་མོ་

རྣམས་ནས་འབྱུང་བའི་བིང་རྒོད་ཀི་གཉེན་པོར་དན་ཤེས་བརེན་ཚུལ་སོགས་ཀི་

འགངས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ལམ་རིམ་དུ་རེ་ཉིད་ཀི་གསུངས་”པ1་ལྟར། བསྐེད་

རིམ་སོགས་ཀི་སྐབས་སུའང་ཤེས་པར་བས་ནས། བིང་རྒོད་གཅོད་པ་ཡིན་མོད་

ཀིས། འོན་ཀང་བིང་རྒོད་ཤིན་ཏུ་ཤས་ཆེ་བ་ལ། ཐོག་མར་བིང་རྒོང་བཙན་ཐབས་སུ་

གཅོད་པའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་དང༌། བིང་རྒོད་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུ་དང་སྤྱོད་ལམ་བརེན་ཚུལ་

སོགས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་མན་ངག་ལོགས་སུ་ཤེས་པར་བ་དགོས་སོ། །ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་ནི། ལུས་ཀི་བེད་ཆིངས་དང་འཁྲུལ་

འཁོར་དང་སྤྱོད་ལམ་ལ་སོགས་པའི་གནད་ཞིབ་པར་ངེས་ནས། ལག་ལེན་ལ་གདབ་

པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པས། དེ་དག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་ལུས་ཀི་བེད་ཆིངས་

བསྟན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ། 

ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དག་གིས་ཐོག་མར་གང་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའི་གཞི། གནས་པ་རྩ། གཡོ་བ་རླུང༌། བཀོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

གསུམ་གི་དང་པོར་འགྲུབ་ཚུལ། ད་ལྟ་རྩ་ཕ་རགས་རྣམས་ལུས་ཀི་གནས་གང་ན་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ། རླུང་རྣམས་གནས་གང་དུ་གནས་ནས། དུས་གང་གི་ཚེ་གང་

ནས་གང་དུ་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་ཞིང་བེད་ལས་གང་བེད་པ། ཁམས་དཀར་དམར་གཙོ་བོ་

དང༌། ཕལ་པའི་ཁད་པར་དང༌། དེ་གནས་གང་ན་གནས་ཤིང་འཕེལ་འགིབ་སོགས་

ཇི་ལྟར་བེད་པའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་བླུན་པོའི་རང་བཟོས་མ་བསད་ཅིང༌། རྒྱུད་དང་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༦ན།   མ   * པ 
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གྲུབ་ཆེན་ཀི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བ་མའི་མན་ངག་གི་ལེགས་པར་མཐའ་

ཆོད་ངེས་ཤིག་མེད་མི་རུང་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རེ་ཉིད་ཀི་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་རིམ་

པར། རྩ་ཡི་རྣམ་གཞག་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་མཛད་ཀང༌། གཞན་གསུང་རབ་གང་དུ་

ཡང་གསལ་པོ་མེད་ཅིང༌། ཞལ་ལས་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ངེས་

དགོས་པར་ཡོད་ལ། རླུང་གི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་པར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་དུ་གསུངས་

མོད་ཀི། གསུང་རབ་བརླིང་བས་བོ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཅུང་ཟད་རོགས་པར་དཀའ་

བ་ཁ་ཅིག་དང༌། ད་དུང་ཞིབ་ཆ་ངེས་དགོས་པའང་ཁ་ཅིག་ཡོད་ལ། ཁམས་དཀར་

དམར་གི་རྣམ་གཞག་ནི། རོགས་རིམ་གི་ཡི་གེ་རྣམས་སུ་ཅི་རིགས་པར་གནས་

མོད་ཀི། ད་དུང་ཁད་པར་ངེས་དགོས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྙིང་

ཁར་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་བེད་པའི་གནད་དང༌། སྤྱི་བོ་མགིན་པ་སྙིང་ཁ་

གསུམ་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་འགོད་པའི་གནས་ལ་སོགས་པ་ཆེས་

ཟབ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཤེས་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་གནས་པ་རྩའི་གསལ་བེད། 

གཡོ་བ་རླུང་གིས་གསལ་བེད། བཀོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གསལ་བེད་རྣམས་

ལས་ཞིབ་པར་ངེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ཙམ་གི་ཕན་ཐོགས་ཤིང༌། མ་ཤེས་

ན་ཉམས་ལེན་གི་གནད་ཀི་གཙོ་བོ་དེ་དག་མི་རེད་པས་གནད་དེ་དག་ལེགས་པར་

ཤེས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་དེའི་རེས་ལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་འབོར་

ཟབ་མོ་བསྒོམས་ནས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་

སར་དམིགས་པས་བསྣུན་ནས་བསྒོམ་པར་བེད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གསུང༌། དེ་ཡང་

རྩ་གནས་གང་ན་གནད་ཆེ་བ་གང་ཡོད། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བས་
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ནས་ཡོད་ཏན་གང་སྐེ། གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམས་པས་རྒྱུད་ལ་ཐོག་མ་དང༌། 

བར་དང༌། ཐ་མར་སྐེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་འབྱུང༌། དེ་ལ་ཡང་རླུང་འདུ་མི་འདུ། འདུ་

ལུགས་ལེགས་ཉེས། འདོད་པ་བཞི་འདུ་བའི་ཕི་ནང་གི་རགས། འདུ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

བེད། འདུ་ལུགས་ལ་ཡོན་ཏན་སྐེ་ཚུལ། ཉེས་པ་ལ་སྐོན་སྐེ་ཚུལ། དགེ་བ་ལ་བོགས་

འདོན་དང་གེགས་སེལ་ཇི་ལྟར་བེད་ཚུལ། ཁད་པར་རླུང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིར་འདུས་པ་

ལས། གཏུམ་མོ་འབར་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་དབེ། 

དེ་ལ་ཁམས་ཞུ་བ་ཁད་པར་བ་དང༌། ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ། ཡས་

བབས་དང་མས་བརན་གི་དགའ་བཞིའི་རིམ་པ་མང་པོ་དང༌། ཁད་པར་ཡས་བབས་

དགའ་བཞི་ཐོག་མར་འདེན་ནུས་པའི་མཚམས་ནས། མས་བརན་དགའ་བཞི་རང་

གི་ངང༌གིས་འདེན་མི་ཐུབ་པས། དང་པོར་ཆེད་དུ་གཉེར་”ནས1་མས་བརན་འདེན་

དགོས་ཤིང༌། དེ་བང་བ་དང་རང་གི་ངང་གི་འདེན་ཐུབ་པས། ཐོག་མར་ཆེད་དུ་གཏད་

ནས་མས་བརན་བསྐེད་པའི་མན་ངག་དང༌། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་སོ་སོ་ནས་

བཤད་པའི་དགའ་བཞིའི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སོགས་ཀི་གོ་བ་ཙམ་མིན་པར་རིམ་

ལྔའི་མན་ངག་ལས་སྙིང་ཁར་སྟོང་པ་བཞི་འཆར་ནུས་པའི་མཚམས་ནས། མ་རྒྱུད་

ཀི་དགའ་བཞི་དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་འདེན་ནུས་སོ། ཞེས་རེ་རིན་པོ་ཆེས་

མཛད་པའི་རོགས་རིམ་གི་ཡི་གེ་དག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་ལེན་སྦོར་ཚུལ་

གི་མན་ངག་གི་གནད་དང༌། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་རླུང་གི་གེགས་བྱུང་བའམ། སྔར་

བཞིན་དུ་མན་ངག་བསྒོམས་པ་ལས་རླུང་ལ་སོགས་པའི་གེགས་ཆེན་པོར་སོང་བ་

ཞིག་མདུན་དུ་འོངས་ནས། མན་ངག་ལ་དོན་གཉེར་སྐེས་པ་རང་གིས་འཁིད་དགོས་

1 མ་ཕི། ༡༧བ༦ན།   དད   * ནས 
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པ་བྱུང་ན། རང་རེའི་དམིགས་པ་སྐེ་ཚུལ་ལ་གེགས་ཆེན་པོ་མི་འབྱུང་བས་པས་མི་

ཆོག་གི་སྔར་གེགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཟིན་མ་ཐོན་པ་དེ་བཏོན་ནས་འཁིད་དགོས་པས། 

གེགས་སེལ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་དགོས་ཏེ། རེ་ཉིད་ཀི་དྲུང་དུའང་གེགས་ཆེན་པོར་

གྱུར་པ་མན་ངག་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་གོལ་བ་མང་པོ་བྱུང་ངོ༌། །

དེ་ལྟར་གོ་བའི་ཚོལ་ལུགས་མ་ནོར་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི །ཚེ་འདིར་རྒྱུད་

ལ་སྐེ་བ་ལ་བོ་རྩེ་གཏོད་ན་ནི། དམིགས་པ་ཕ་རགས་བསྒོམ་ཚུལ། བོགས་འདོན་

གེགས་སེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལག་ལེན་ལ་འགེལ་བ་ན། ཐེ་ཚོམ་མི་སྐེ་

བའི་ལེགས་པར་བང་བ་ཅིག་དགོས་སོ། །དེ་བས་ན་རེ་ཉིད་ཀི་གསུང་རབ་ལས་གོ་

བ་ཚོལ་ལུགས་མཐའ་དག་པར་གསུངས་མོད་ཀི། ལག་ལེན་ལ་སྦོར་ཚུལ་ཕ་ཞིབ་

འགའ་ཞིག་དང༌། ཟབ་མོའི་གནད་མང་པོ་ཞིག་ཞལ་ལས་ཤེས་པ་དགོས་པར་བས་

ཏེ། དངོས་སུ་ཡི་གེར་མ་བཀོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་བདག་

ཉིད་”བརོད1་པས་འཇིགས་ཏེ། བ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཡིག་ཆུང་ཐོར་བུ་བ་

བྲིས་པ་ལ། མ་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་རོགས་རིམ་གང་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་པའི་

གནད་ལུས་ཀི་གསང་གནས་དང༌། ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་དགའ་

བཞི་ཡས་བབས་དང༌། མས་བརན་ཇི་ལྟར་བསྐེད་པ་ལ་གནད་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆུང་

གཅིག །འདུས་པའི་རོགས་རིམ་ལ་གཙོ་བོར་སྙིང་ཁར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་སྟོང་པ་

བཞི་བསྐེད་དེ། དེའི་མཐར་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་ལ་རོ་རེ་བཟླས་པའི་གནད་ཀི་ཡིག་

ཆུང་གཉིས། སེམས་དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་གནད་ཀི་ཡིག་ཆུང་གསུམ། རླུང་གི་འདུ་

རགས་ལེགས་ཉེས་དང་འདུས་པ་ལས་ཉམས་མོང་སྐེ་བའི་རིམ་པ་སོགས་བསྟན་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༦ན།   བརེད   * བརོད 
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པའི་གནད་ཀི་ཡིག་ཆུང་བཞི། སྒྱུར་ལུས་ཀི་གདམས་ངག་གི་ཡན་ལག་བསྲེ་བའི་

སྐོར་ལ་གཉིད་འོད་གསལ་དང་བསྲེ་བ། རྨི་ལམ་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྲེ་བ། སད་པ་སྤྲུལ་

སྐུ་དང་བསྲེ་བ་གསུམ་ཀ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་བསྲེ་བ་དང༌། འདུན་པའི་སྟོབས་ཀི་བསྲེ་

བ་གང་བེད་ཀང་མཆོག་ཏུ་གཅེས་ཤིང༌། གདན་རོགས་ཀི་ཁིད་ཡིག་དང༌། རིམ་ལྔ་

གསལ་སྒོན་གཉིས་ཀ་རུ་རྨི་ལམ་རླུང་སྟོབས་དང༌། འདུན་པའི་སྟོབས་ཀི་འཛིན་པ་

གཉིས་ཀ་ལ། རྨི་ལམ་གི་ལུས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་གཅིག་སང་བ་

དེ་བ་མས་ཞིབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ་སྟེ། དེ་ནི་རྨི་ལམ་གི་གདམས་ངག་གི་སྙིང་པོ་ཡིན་

ལ། ཁད་པར་དུ་རྨི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བར་དོ་སྒྱུ་མ་ཟིན་པའི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་དང༌། གདན་རོགས་ཀི་ཁིད་ལས། བསྲེ་བ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་ད་

དུང་བ་མས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་སོགས། གདམས་

ངག་ཟབ་མོ་ཞལ་ལས་ཤེས་དགོས་པའི་ཁུང་བསྟན་ཙམ་མཛད་པ་རྣམས་བརེད་ཐོ་

ལྟ་བུར་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པ་བསྲེ་བའི་ཡིག་ཆུང༌། ཡང་གཙོ་བོར་མ་རྒྱུད་ནས་

གསུངས་པ་འཕོ་བའི་སྐོར་ལ། རེ་ཉིད་”ཀིས1་མཛད་པའི་འཕོ་བའི་ཡི་གེ་ན་ཅུང་ཟད་

མི་གསལ་ཞིང༌། ཞལ་ལས་འབྱུང་བའི་དམིགས་པའི་གནད་ཅུང་ཟད་བྲིས་པའི་འཕོ་

བའི་ཡིག་ཆུང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་སུ་ཉེར་འཁོ་རླུང་གི་གེགས་སེལ་བ་དང༌། 

ཐིག་ལེའི་གེགས་སེལ་བ་སྟེ། གེགས་སེལ་གི་ཡིག་ཆུང་གཉིས། རྣམ་གསུམ་རིགས་

དབེའི་ཡིག་ཆུང༌། སྔགས་བ་མེད་ལ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་གང་གི་སྐབས་སུའང་ལམ་

མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་ཕག་རྒྱའི་ལམ་ཡིན་པ་ལ། རེ་ཉིད་ཀི་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་

འགོ་བའི་གནད་གལ་ཆེ་བར་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་དེའི་གནད་རྣམས་ཞིབ་པར་

1 མ་ཕི། ༡༨བ༥ན།   ཀི   * ཀིས 
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བྲིས་པ། ཕག་རྒྱའི་ལམ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཡིག་ཆུང༌། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཇི་

སྲིད་བར་ཉེ་བར་འཁོ་བའི་ཐོར་བུ་ཅི་རིགས་པར་ཡི་གེར་བྲིས་པའི་ཡིག་ཆུང་སྟེ། དེ་

ལྟར་བཀོད་པའི་ཡིག་ཆུང་ཐོར་བུ་བདག་ལས་བསྟན་པ་ལྟར། ཐོག་མར་བ་མ་བསྟེན་

ཚུལ་དང༌། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་

པའི་ཉམས་ལེན་བེད་པ་གཞིར་བས་ནས། ལྟ་བ་སྐོང་ཚུལ་གི་གནད་ལ་མཁས་པས། 

བསྐེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གི་ལམ་ལ་ངེས་པར་ཁིད་དེ། མན་ངག་འདི་དག་གང་

དང་གང་དུ་སྦོར་དགོས་པ་དེ་དང་དེར་སྦར་ཏེ། བོགས་འདོན་ཞིང་གེགས་བསལ་ཏེ་

ཁིད་པས། ངེས་པར་ལམ་ས་ཟིན་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་བོད་ལ་གགས་པའི་གདམས་ངག་ཇི་ལྟར་ཟབ་པ་དག་ལ་ཡང༌། ཉམས་

ལེན་གི་གནད་རྒྱུད་སེ་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་དང་བསྟུན་ནས་ལེགས་པར་མ་

དཔད་ན། ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བ་དང༌། གནད་འཆུགས་པ་གཉིས་ཀ་མང་བར་

འདུག །ལྷག་པར་”ཁུ1་བདེས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའི་གདམ་ངག་

གི་གོ་བ་ཆགས་པ་དང༌། རྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ཅི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་གོ་

བ་ཕོགས་མཐོང་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའི་ཚོད་དུ་འདུག །དེའི་གནད་ཀི་སྒྲུབ་པ་སྙིང་

པོར་མཛད་པའི་ཅི་འད་ཞིག་ལའང་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པའི་ཉམས་རོགས་ཁད་པར་

ཅན་སྐེས་པ་བོད་འདིར་ཤིན་ཏུ་ཉུང༌། རང་རེའི་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་གདམས་པའི་གནད་

ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང༌། ལམ་སྤྱིའི་གོ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་པ་གཅིག་

གིས། ཚེ་འདི་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཁ་བཤད་རྣམ་གཡེང་གིས་ཡིད་མ་འཕོགས་པ་

བས་ཏེ། སྔོན་གི་བ་མ་མི་ལ་དང༌། རྒོད་ཚང་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གི །སྒྲུབ་

1 མ་ཕི། ༡༩ན༤ན།   ཁུ   ཞོལ། ༢༤བ༤ན།   ཞུ 
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པ་སྙིང་པོར་བས་པས་རྒྱུད་སེ་དང་མཐུན་པའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་རྒྱ་གར་བའི་

གྲུབ་ཐོབ་འད་བ་འོང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆུང་ཉི་

ཤུ་འཇུག་པའི་ལམ་བསྟན་པ་དཀར་ཆག་གི་ཡིག་ཆུང་དང་ཉེར་གཅིག་པོ་འདི་ནི། 

བདག་ཉིད་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་འདོད་པའི་ཡིད་ཀི་རེ་

བ་ཕི་ནང་གི་བར་དུ་གཅོད་པས་མ་བཅད་ན་ཉེར་མཁོའི་གཙོ་བོ་དག་བརེད་པས་

འཇིགས་པ་དང༌། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པར་འདོད་པ་རེ་རེ་ཙམ་བྱུང་

བ་སྲིད་ནའང༌། འཁིད་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་ངེས་པས་ཕན་གདགས་པ་དང༌། ཁོ་བོ་འཇིགས་

དུས་ཀི་ཕོ་ཉས་ཁིད་པར་གྱུར་ན། རེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ངག་རོ་རེ་འཆང་གི་ཞལ་

གི་བདུད་རྩི་འདི་དག་གངས་རིའི་ཁོད་དུ་ལྷག་མ་མེད་པར་འགྱུར་དུ་དོགས་པས་

འཇིགས་ཤིང༌། མན་ངག་གི་གནད་མཐའ་དག་ལ་གོ་བ་ཚུལ་ལུགས་ཀི་གནད་མཐའ་

དག་པ་ཞལ་ལས་ཤེས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལ། ཁོ་བོ་དུས་ཕིས་རེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་དྲུང་

དུ་སར་ཡང་ཉན་ནས། གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་གསེར་གི་མཎལ་དང༌། ཚོགས་ཀི་

འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་ལ་འབད། ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ནས། ཟླ་བ་

བཅུའི་རིང་ལ་ཉིན་མོ་རྒྱུད་སེ་དང་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་དང༌། མཚན་

རེ་རེ་བཞིན་བསྐེད་རོགས་ཀི་གདམས་ངག་གི་གནད་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྩལ་བ་དག་

ཡིད་ལ་གཅགས་པར་བགིས་ཤིང༌། ཁད་པར་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བ་བའི་གནད་

ཞིབ་ཅིང་མང་བར་གསུངས་པ་དག །ཟུར་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་ཉམས་པར། དུས་དེ་ཉིད་

ནས་ལོ་དྲུག་གི་བར་དུ་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་ཤར་དང༌། སེམས་པས་མ་བརེད་པར་བས་

ནས་ལོ་བདུན་པ་ལ་བབས་པ་ན། རེ་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་མང་དུ་བཏབ་ཅིང༌། མཁའ་
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འགོ་ཆོས་སྐོང་ལ་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཏེ། དཔལ་རི་བོ་མདངས་

ཅན་གི་དགོན་པར། ༧རོ་རེ་འཛིན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་ཡི་གེར་བྲིས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞལ་ལས་ཤེས་པའི་གདམས་པ་འདི་དག་ལ་རེ་ཉིད་ཀི་བཀའ་རྒྱས་དམ་དུ་

གཏབ་པས། སྙིང་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བེད་པའི་སྐབས་སུ། གསང་བདེ་གཉིས་ཀི་

བསྐེད་རོགས་ཀི་གཞུང་ཁིད་རེ་ཉིད་ཀི་འཁིད་ཡིག་གི་སྟེང་ནས། ལེགས་པར་ཐོབ་

པ་བཤད་པ་ཙམ་ལ་སྙིང་པོར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ། ནན་གི་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང༌། གུས་

པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དག་མ་ཡིན་པ་ལ། བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།    །།
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཞལ་གི་པདོ་ལས་

འོངས་པའི་ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །ན་མོ་གུ་རུ། བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་འདིར་

རོགས་རིམ་དུ་འཇོག་པར་བེད་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་བསྒོམས་པ་ཙམ་གིས་རོགས་རིམ་དུ་

འཇོག་མི་ནུས་སྟེ། སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། སྟོང་

ཉིད་དང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཀང་རོགས་རིམ་དུ་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

གཉིས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ་རླུང་

གི་རྣལ་འབོར་བསན་པས་དེར་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། སྟོང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང༌། 

རླུང་གི་རྣལ་འབོར་གསུམ་ཀ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བོགས་འདོན་པའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་ལ་རོགས་རིམ་

དུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལུས་ཀི་གནད། རྩ་དང༌། རླུང་དང༌། ཐིག་ལེ་རྣམས་ཀི་

གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པས། ཐོག་མར་རྩའི་ཡོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བ་སྟེ། 

དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནས་དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་གི་མདོར། ལུས་ཀི་གཡས་

གཡོན་གཉིས་མདུན་རྒྱབ་གཉིས་སྟེ་བཞི་ལ། རྩ་ཉི་ཁི་ཉི་ཁི་སྟེ། ལུས་ལ་རྩ་བརྒྱད་ཁི་

ཡོད་པར་བཤད་ལ། སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ནས་ལུས་ལ་རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟོང་ཡོད་པར་

བཤད་པ། དེའི་ནང་ནས་ཀང་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། རླུང་དང་རྣམ་པར་
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ཤེས་པའི་རེན་བེད་པའི་ཕིར། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་རྩའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། 

སྐྲ་དང་སེན་མོ་དང་བ་སྤུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ནི་སྤྱི་

བོར་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས། མགིན་པར་བཅུ་དྲུག །སྙིང་ཁར་བརྒྱད། ལྟེ་བར་དྲུག་ཅུ་རེ་

བཞི་དེ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཉེར་བཞི་ནི་འོག་ནས་འཆད་པའི་སྙིང་ཁའི་རྩ་བརྒྱད་ལས་

གསུམ་གསུམ་དུ་གིས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བརྒྱད་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པོ་དེ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་ཀང་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། རྩ་གཞན་ཐམས་ཅད་

དེ་ལས་སྐེ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་མངལ་དུ་དང་པོར་ཆགས་པའི་ཚེ། སྙིང་ཁའི་

ལྟེ་བ་ལ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ། ཤར་དང་ལྷོའི་འདབ་མ་གཉིས་ལ། རིམ་པ་ལྟར་དུ་

སུམ་སྐོར་མ་དང༌། འདོད་མ་གཉིས་སྟེ་ལྔ་དུས་མཉམ་དུ་ཆགས་སོ། །དེ་ནས་ནུབ་

ཏུ་ཁིམ་མ། བང་དུ་གཏུམ་མོ། །དབུ་མ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བདུད་བྲལ་མ་སྟེ་གསུམ་

ཆགས་སོ། །སྙིང་ཁར་དང་པོར་ཆགས་པའི་རྩ་བརྒྱད་ནི་དེ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

ཕོགས་ཀི་རྩ་གཞི་ནི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ལ། ནང་དུ་བུག་པ་རོལ་བའི་ཚུལ་

གིས་རྩ་བ་ཟུག་ཡོད་ལ། ཡང་འཚམས་ཀི་རྩ་བཞི་ནི་ཕོགས་ཀི་རྩ་བཞི་ལས་གེས་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོར་བརོད་ན། ཤར་སུམ་སྐོར་མ་ལས་ཤར་ལྷོ་མཚམས་ཀི་

རྩ་དེ་གེས་པ་ཡིན་ལ། མཚམས་ཀི་རྩ་གཞན་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར། ལྷོའི་འདོད་

མ། ནུབ་ཀི་ཁིམ་མ། བང་གི་གཏུམ་མོ་གསུམ་ལས་གེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སྙིང་

ཁའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ནི། སུམ་སྐོར་མ་སོགས་ཀི་རྩ་བཞི་དང༌། དེ་ལས་གེས་པའི་

མཚམས་ཀི་རྩ་བཞི་སྟེ། བརྒྱད་པོ་དེ་ཡིན་པས་སྙིང་ཁར་དང་པོར་ཆགས་པའི་རྩ་

བརྒྱད་དང་མི་གཅིག་གོ །རྩ་འདབ་མ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྩ་
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བརྒྱད་བརྒྱད་གེས་པ། བརྒྱད་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ཉེར་བཞི་པོའི་སྟེང་

དུ་སྙིང་ཁར་དང་པོར་ཆགས་པའི་རྩ་བརྒྱད་བསན་པ་དེ། བང་སེམས་འབབ་པའི་

རྩ་སོ་གཉིས་ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཉེར་བཞི་པོ་དེ་ལས་གསུམ་གསུམ་དུ་

བེད་བས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཐིམ་

པ་དང༌། ལོངས་སྤྱོད་དང་བདག་པོ་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་འབེད་པ་ཡིན་ནོ། །བདུན་ཅུ་

རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ལས། རེ་རེ་ལ་སྟོང་སྟོང་དུ་གེས་པས་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་

ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརོད་ན། 

རོ་རྐང་གཉིས་ཀིས་དབུ་མ་ལ་ལྕགས་སྒོག་གི་ཚུལ་གིས་འཁྱུད་ནས་ཡོད་ལ། དེ་

ཡང་དབུ་མ་དབུས་ན་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་མུན་པ་དང། ཁུ་ཁག་དང༌། རླུང་འབྱུང་བ་

ལས། སྙིང་སྟོབས་རྡུལ་མུན་གི་ནང་ནས། མུན་པའི་རྩ་དང༌། སྐེས་པ་བུད་མེད་མ་

ནིང་གསུམ་གི་ནང་ནས། མ་ནིང་གི་རྩ་དང༌། ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་གསུམ་གི་ནང་ནས་སྒ་

གཅན་གི་རྩ་ཞེས་བའོ། །

དབུ་མའི་གཡས་ན་རོ་མ་གནས་ཤིང༌། དེའི་ནང་ནས་ཁུ་བ་དང་ཅུང་ཟད་འདེས་

པའི་ཁག་ཕལ་ཆེར་འབབ་བོ། །དེའི་ཁ་ནི་སྙིང་གི་ཕོགས་ན་ཡོད་དོ། །སྟེང་འོག་

གཉིས་ཀ་ལ་བུག་པ་ཡོད་པ་ལ། སྙིང་གི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཁ་ཡོད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། ཁག་ཕིར་འཕེན་པ་དང་ནང་དུ་བསྡུད་པའི་བ་བ་སྟེང་ཕོགས་ཀི་མགིན་པ་ནས་

བེད་ཀི། འོག་གི་བུག་པ་ནས་མི་བེད་པས་དེའི་དོན་གི་ཡིན་ནོ། །རྐང་མ་ནི་དབུ་མའི་

གཡོན་ན་ཡོད་ཅིང༌། ཁག་དང་ཅུང་ཟད་འདེས་པའི་ཁུ་བ་ཕལ་ཆེར་འབབ་བོ། །དེ་ལ་

ཟླ་བ་དང༌། སྐེས་པ་དང༌། སྙིང་སྟོབས་དང༌། ཐབས་ཀི་རྩ་ཞེས་བ་སྟེ། ཁུ་བ་གཙོ་
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བོར་འབབ་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པ་འདའོ། །རོ་མ་ལ་ཉི་མ་དང༌། བུ་མེད་དང༌། རྡུལ་དང༌། 

ཤེས་རབ་ཀི་རྩ་ཞེས་བ་སྟེ། ཁག་གཙོ་བོར་འབབ་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པ་འདའོ། །དེ་ལ་

རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ནི། སྤྱི་བོ་ནས་སུམ་མདོའི་བར་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ནས་གཉིས་སུ་

གེས་སྟེ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་རྩ་ཚན་གཅིག་རྐང་མཐིལ་དུ་འགོ་ལ། ཚན་གཅིག་

ནོར་བུའི་བར་དུ་འགོ་བས། རྐང་པ་གཉིས་དང་ནོར་བུ་གསུམ་ཀ་ལ་རྩ་གསུམ་ཡོད་

པ་འད་བ་ཡིན་ནོ། །རྐང་མའི་སྟེང་འོག་གཉིས་ཀ་ལ་བུག་པ་ཡོད་པར་འད་བ་ལ། ལྟེ་

བ་ཁོ་ན་ལ་ཁ་ཡོད་ཟེར་པ་ནི། ཁུ་བ་ཕིར་འཕེན་པ་དང༌། ནང་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ལྟེ་

བ་ནས་བེད་པས་དེའི་ཆ་ནས་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། ལྟེ་བ་མན་ཆད་དུ་ནི་རྐང་

མ་དབུས་སུ་ཡོད་ཅིང་དི་ཆེན་འབབ་ལ། དབུ་མ་གཡས་ན་ཡོད་ཅིང་ཁུ་བ་འབབ། རོ་

མ་གཡོན་ན་ཡོད་ཅིང་གཅི་བ་འབབ་པོ། །སོམ་འབྱུང་ལས། རོ་མ་འབྱུངབའི་ལམ་

དུ་བཤད་པ་དང༌། རྐང་མ་འཇུག་པའི་ལམ་དུ་བཤད་པ་ནི། ཤེས་པས་ཡུལ་འཛིན་

པའི་དུས་སུ། ངོ་མའི་ནང་ནས་རླུང་དང་བསེབས་ནས་ཕིར་ཐོན་ཏེ་ཡུལ་འཛིན་ཅིང༌། 

ཡུལ་བཟུང་ཟིན་ནས་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་རྐང་མའི་ནང་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་

འཁོར་བཞིར་བང་སེམས་འབབ་པའི་ཆ་ནས་དགའ་བ་བཞིའམ། བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་

ཚུལ་ནི། གཏུམ་མོ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པས་དམར་ཆ་འཕེལ་ཏེ། བང་སེམས་ཞུ་ནས་སྤྱི་བོ་

ནས་འབབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། མགིན་པར་སེབས་ཀི་བར་ལ་དགའ་བཞིའི་ནང་ནས་

དགའ་བ་དང༌། དགའ་བ་དེ་ལ་ཡང་དགའ་བའི་དགའ་བ་དང༌། དེའི་མཆོག་དགའ་

དང༌། དེའི་ཁད་པར་གི་དགའ་བ་དང༌། དེའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་ཡོད་པས་དེ་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 775 

ཀང་སྐེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བང་སེམས་དེ་མགིན་པ་ནས་འབབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྙིང་

ཀར་སེབ་ཀི་བར་ལ་མཆོག་དགའ་དང༌། དེ་ཡང་དགའ་བ་བཞི་ཡོད་པས་དེ་དག་

ཀང་སྐེའོ། །ཡང་སྙིང་ཁ་ནས་འབབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལྟེ་བར་སེབ་ཀི་བར་ལ་ཁད་

པར་གི་དགའ་བ་དང༌། དེ་ཡང་དགའ་བ་བཞི་ཡོད་པས་དེ་དག་ཀང་སྐེའོ། །ཡང་ལྟེ་བ་

ནས་འབབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་ཀི་བར་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་དང༌། 

དེ་ཡང་དགའ་བ་བཞི་ཡོད་པ་རྣམས་སྐེའོ། །དེ་ཡང་གགས་ཚོད་ལ་རྩ་འཁོར་བཞིར་

གགས་ཤིང༌། ཞིབ་ཏུ་བས་ན་འཁོར་ལ་བདུན་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་བཞི་པོའི་

སྟེང་དུ་གཙུག་ཏོར་ན་རྩ་འདབ་བཞི། གསང་གནས་ན་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས། ནོར་བུའི་

རྩེ་ན་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་རྩ་འཁོར་གསུམ་སྟེ་བདུན་ནོ། །དེ་དག་གི་ལྟེ་བར་རོ་

རྐང་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་གི་སྟེང་དང༌། གཅིག་གི་འོག་ནས་འཁྱུད་ནས་ཡོད་ཅིང༌། 

དེ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་དེ་དག་གཉིས་ཀི་མ་སེབ་པའི་བར་”སྟོང1་ཅུང་ཟད་ཡོད་

དོ། །

སྙིང་ཁའི་དབུ་མའི་ནང་ན་རྣམ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་རླུང་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རླུང་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཁུ་ཁག་གཉིས་ཀང་ཡོད་ཅིང་

དེ་ཡང་རྩ་བདུན་ཀི་ཐད་ཀི་དབུ་མའི་ནང་ན་ཡོད་དོ། །ལུས་ཟུང་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་

ནས་ཁུ་ཁག་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་དེའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དང་

པོར་མངལ་དུ་ཆགས་དུས་ཁུ་ཁག་གཉིས་སྙིང་ག་ན་ཡོད་ལ། དེ་ནས་ཁུ་བ་སྟེང་གི་

ཕོགས་སུ་སོང་སྟེ། གཙོ་བོར་སྤྱི་བོ་ན་གནས་ལ། དེ་ཡང་ནམ་བསྒོམས་པ་ན་སྐེ་བ་

ཡིན་གི་སོད་དུ་བླུག་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁག་འོག་ཏུ་སོང་སྟེ་གཙོ་

1 མ་ཕི། ༣བ༤ན།   སྟོངས   * སྟོང 
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ཆེར་ལྟེ་བ་ན་གནས་ལ་གཏུམ་མོ་འབར་བ་དང༌། ཐིག་ལེ་འཛག་པའི་དམིགས་པ་ལྟེ་

བ་སོགས་སུ་གཏོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །རྩ་དེ་དག་ཏུ་བང་སེམས་དཀར་

དམར་དང༌། རླུང་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི་རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ལ་

སྟོང་ཕག་ཉེར་བཞི་ཚན་པ་གསུམ་ཡོད། དེའི་ཚན་པ་གཅིག་ལ་ཁུ་བ། ཚན་པ་གཅིག་

ལ་ཁག་གོ །ཚན་པ་གཅིག་ནས་རླུང་འབབ་པས། རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལ་

ཁུ་ཁག་རླུང་གསུམ་འབབ་ཚུལ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེའི་གེས་གཞི་རྩ་ཉེར་བཞི་པོ་དེ་

ལ་རྩ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ་ཡོད་པས། གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཡང་ཁུ་ཁག་རླུང་གསུམ་འབབ་

ཚུལ་དེ་ཡང་སྔ་མ་དང་འདའོ། །

རྩ་ཉེར་བཞི་པོ་གེས་གཞི་སྙིང་ཁའི་རྩ་བརྒྱད་ལ་ནི་གཤང་གཅི་གཉིས་ཁུ་ཁག་

གཉིས། བད་ཀན་སྟེ་བདུད་རྩི་ལྔ་འབབ་བོ། །བརྒྱད་པོ་དེའི་གེས་གཞི་རོ་རྐང་དབུ་

མ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་འབབ་ཚུལ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། རྩ་རྣམས་བསྡུ་ན། སྟོང་

ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དེ་ཡང༌། བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། དེ་ཡང་ཉེར་

བཞིར་འདུ། དེ་ཡང་སྙིང་ཁའི་རྩ་བརྒྱད་དུ་འདུ། དེ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་དུ་འདུ། 

དེ་གཉིས་ཀང་དབུ་མར་འདུའོ། །གེས་ཚུལ་ནི་གོང་ལྟར་རོ། །ལྷ་གཙོ་བོ་ལ་འཁོར་

སྤོ་བསྡུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། སྙིང་ཀའི་རྩ་དང་རླུང་ལས་ཕོགས་ཀི་རྩ་དང་རླུང་གཞན་

རྣམས་སྤོ་བསྡུ་བེད་པ་དེ་ལ་དཔེ་བས་ནས་བསྒོམས་པ་ཡིན་ནོ། །སྙིང་ཁའི་རྩ་ཞེས་

པ་སྲོག་པ་རྩ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒལ་ཚིག་ཀི་ནང་ཙམ་ན་རྒལ་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་

གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་བརེན་ནས་ཡོད་དོ། །དེའི་མགོ་ནི་

གྲུ་གསུམ་དུ་ཡོད་ལ། མགིན་པར་གཞོན་ནུ་མའི་ནུ་མ་འད་བ་དང༌། སྙིང་ཁར་མིག་
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འད་བ་དང༌། ལྟེ་བར་པད་འད་བ་དང༌། གསང་གནས་ན་རོ་རེ་འད་བ་དང༌། ནོར་བུར་

ཟར་མའི་མེ་ཏོག་གི་ཕིའི་དབིབས་འད་བའོ། །དེས་ན་རྩ་དང་རླུང་གང་ཡིན་ཀང་སྙིང་

ཁ་ན་ཡོད་ཞེས་པ་ནི། ནུ་མ་གཉིས་ཀི་བར་གི་ཐད་དང་གི་རྒལ་ཚིགས་ཀི་ནང་ཙམ་

ན་ཡོད་པ་ལ་གོ་དགོས་སོ། །སྔར་བཤད་པའི་བང་སེམས་འབབ་པའི་རྩ་སོ་གཉིས་

པོ་དེ་སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ནང་ནས་སྙིང་ཁའི་རྩ་བརྒྱད་འདུག་པའི་

ཕིར་རོ། །སོ་གཉིས་པོ་དེ་བདེ་མཆོག་གི་ལྷ་མོ་དང་སྦར་ན། རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་

ནི་རོ་རེ་ཕག་མོ་ཡིན་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྩ་ཉེར་བཞི་ནི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་

ལྷ་མོ་ཉེར་བཞི་དང༌། གསུམ་སྐོར་མ་སོགས་ཕོགས་ཀི་རྩ་བཞི་ནི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་

འབྱུང་བའི་རྩ་ཡིན་པས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ལྷ་མོ་བཞི་དང་སྦར་བ་ཡིན་ལ། སྒོ་

”མཚམས1་མ་བརྒྱད་ལ་རྩ་སྦོར་རྒྱུ་མེད་པ་འད་གསུང༌། སྙིང་ཁའི་རྩ་ཧཱུཾ་རིང་པོ་ནི་

བདེ་མཆོག་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྩ་ཉེར་བཞིའི་ནང་གི་ཁམས་གསུམ་སྟེ་ཉེར་

བཞི་ནི། འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དཔའ་བོ་ཉེར་བཞི་དང་སྦར་རོ། །

དེ་ཡང་བདུད་གལ་མར་འཆི་བའི་དུས་མ་གཏོགས་གཞི་དུས་སུ་བང་སེམས་

མི་འབབ་པས་དེ་ལྷ་མོ་དང་མི་སྦོར། དེ་ལ་བདུད་ཟེར་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་གཞན་

གཉིས་ཀར་བང་སེམས་འབབ་པ་འགོག་པའོ། །དེ་ཡང་གཞི་དུས་སུ་ཐ་མལ་པ་ལ་

འཆི་བའི་དུས་མ་གཏོགས་པ་དེའི་ནང་དུ་བང་སེམས་མི་འབབ་ཀང༌། ལམ་དུས་སུ་

ས་མཐོན་པོར་སོང་བའི་ཚེ། འཆི་བའི་གོང་ནས་ཀང་དེའི་ནང་དུ་བང་སེམས་འབབ་

པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་སོ་གཉིས་ཀི་བདུད་གལ་མ་མ་གཏོགས་སོ་གཅིག་པོ་དེ་བདག་མེད་

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་དང་ཡང་སྦོར་བ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་མོ་ལ་གསུམ། འཁོར་བཅུ་བཞི་ལ་རྩ་

1 མ་ཕི། ༤བ༡ན།   འཚམས   * མཚམས 
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གཉིས་གཉིས་སྟེ་”1་སོ་གཅིག་ཐིམ་མོ། །ལྷ་མོ་དེ་དག་བསྐེད་པའི་ཡི་གེ་ནི། ཨཿཚིག་

དག་ཅན་མ་གཏོགས་པའི་དབངས་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་

རྣལ་འབོར་ལ་བརེན་ནས་ལྟེ་བའི་ཁག་དང༌། སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཡར་མར་འགོ་སྲིད་

ཀི། སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཀི་ནང་གི་བང་སེམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང༌། ལྷན་སྐེས་

ཀི་རླུང་རྣམས་འཆི་བའི་དུས་མ་གཏོགས་འཕོ་”འཇུག2་མི་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རོགས་

རིམ་གི་རོགས་པ་རྣལ་མ་གཅིག་རྒྱུད་ལ་སྐེ་འདོད་ན། དེ་ལ་འཆི་དུས་ཀི་འབྱུང་

བ་བསྡུད་རིམ་ཤེས་དགོས་དེ་ལ་བསྐེད་རིམ་ཤེས་དགོས་པས། དེ་ནི་ཐམས་ཅད་

སྟོང་པ་སྟེ་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ལས། སྟོང་པ་ཉེར་ཐོབ་སྟེ་དི་ཟ་བར་སྲིད་དུ་སྐེ་བའི་

སེམས་འབྱུང༌། དེ་ལས་ཐབས་”མཆེད3་པ་སྟེ་བར་དོ། དི་དང་གནས་ལ་འདོད་པའི་

སེམས་འབྱུང༌། དེ་ལས། ཤེས་རབ་སང་བ་སྟེ་མངལ་དུ་སྐེ་བ་འཛིན་པའི་སེམས་

འབྱུང༌། དེས་ན་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཀ་ཡོད་མོད། 

འོན་ཀང་འབྱུང་བ་རགས་པ་སྐེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན། དང་པོར་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྣམས་

རིམ་པ་ལྟར་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་རེས་ནས་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་རྣམས་དང༌། མིག་

སོགས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོགས་པ་རྣམས་

འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་ཉིན་མཚན་གི་དབེ་བ་གཉིས་ཀིས་ཕེ་བས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡིན་ནོ། །

བསྡུད་པའི་དུས་སུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་མེ་ལ། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ། རླུང་སེམས་

ལ། དེ་སང་བ་ལ། སང་བ་མཆེད་པ་ལ། དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་འོད་

གསལ་ལ་ཐིམ། དེ་ནི་འཆི་བའིའོད་གསལ་དངོས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་
1 མ་ཕི། ༤བ༤ན།   +ངེས 

2 མ་ཕི། ༤བ༦ན།   འཆུག   * འཇུག 

3 མ་ཕི། ༤བ༧ན།   འཆད   * མཆེད 
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ཞེས་བརོད་ཀང༌། ས་ཁམས་ཡེ་མེད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ལ། སས་ཤེས་པའི་རེན་མི་

བེད་པ་ལས་ཆུ་ལ་ཐིམ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་སོགས་ཀང་དེ་དང་

འདའོ། །རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་ཞེས་པ་ས་སྒོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རགས་པས་ཤེས་པའི་

རེན་མི་བེད་པའམ། ཡང་ན་རླུང་རགས་པ་དེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་ལ་

ཐིམ་པའོ། །དེ་དུས་རླུང་རགས་པས་ཤེས་པའི་རེན་མི་བེད་ཀང༌། ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་

ཕ་མོས་ཤེས་པའི་རེན་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རླུང་ཕ་བ་གཅིག་པུས་ཤེས་པའི་རེན་བེད་

ཀི་རགས་པས་མི་བེད་པའི་དུས་ནི་སེམས་སང་བ་ལ་ཐིམ་པ་ནས། སྟོང་ཆེན་འོད་

གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་བར་དུའོ། །

དེ་ནས་འོད་གསལ་ལམ། འཆི་བའི་འོད་གསལ་ལས་སྟོང་ཆེན་ཉེར་ཐོབ་དི་

ཟའི་སེམས་བར་དོ་སོགས་འབྱུང་བ་སྔར་དང་འདའོ། །དེས་ན་གཞི་དུས་སུ་རྩ་དང་

རླུང་དང་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་པོར་ཆགས་ས་སྙིང་ཁར་ཆགས་ལ། མཐར་བསྡུད་པ་

སྙིང་ཁར་བསྡུད་པ་དང་འད་བ་ལམ་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་སྙིང་ཁའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་ལ་སྤོ་བསྡུ་མང་དུ་བས་སྟེ་བསྒོམས་པས། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་

འཆི་དུས་ཀི་འབྱུང་བ་བསྡུད་པ་”སྒུག1་མི་དགོས་པར། དེའི་གོང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གིས་མཐུས་འབྱུང་བ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྡུས་པས། གཉིས་སང་དང་བྲལ་བའི་

འོད་གསལ་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས། བསྐེད་རིམ་གི་

སྐབས་སུ་གཞི་དུས་ཀི་སྐེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་དང་སྦར་ནས་བསྒོམ་དགོས་པར་མང་

དུ་གསུངས་པ་དང༌། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བོགས་འདོན་ཚུལ་གཞན་དང་མི་

འད་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་མང་དུ་གསུངས་པའི་དགོངས་

1 མ་ཕི། ༥ན༧ན།   དགུག   * སྒུག 
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པ་ནི། འཆི་བའི་ཚེ་ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་ཡར་འགོ། སྤྱི་བོའི་དཀར་ཆ་མར་འོངས་བའི་

འདུ་འཕོད་ལ་བརེན་ནས། གཉིས་སང་དང་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་ལ། 

དེ་ཡང་གཉིས་སང་འགགས་པ་ཙམ་ལ་འོད་གསལ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་མཚན་

ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དང་འད་བར་ལམ་དུས་སུ་རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབོར་

ལ་བརེན་ནས་དམར་པོ་དང་དཀར་པོའི་འདུ་འཕོད་བས་པ་ཡོད་ཅིང༌། འདུ་འཕོད་

འབྱུང་དུས་སུ་གཉིས་སང་རགས་པ་འགགས་པས། དེའི་དུས་སུ་སྟོང་ཉིད་ཀི་ངེས་

ཤེས་གསལ་བཏབ་ན། གཞན་དང་མི་འད་བའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་ལ་བོགས་ཡོད་

པས་དེ་ལ་དགོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

རྩ་ཉེར་བཞི་དང༌། བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང༌། སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སམ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འབེད་

པ་དང༌། གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ནི། རྩ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་འབབ་པའི་རས་ལ་

བང་སེམས་དཀར་དམར་དང༌། རླུང་གསུམ་དུ་ངེས་པས་དེའི་གནད་”ཀིས1་ཡིན་

ནོ། །གཞི་དུས་སུ་རྩ་དང་རླུང་ཆགས་པའི་རིམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་སྐེ་བའི་རིམ་པར་

མཐུན་པར། བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལྷ་སྐུ་བསྒོམ་པ་དང༌། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་

སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་འབྱུང་བ་བསྡུས་ནས། གཉིས་སང་འགགས་པའི་འོད་

གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རེས་སུ། དེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཁོ་ནར། འཇའ་

ལུས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་འབྲས་དུས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་

གཉིས་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བེད་དོ། །དེ་ནས་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་ཁོ་ནར་ལྷའི་སྐུ་

བསྒོམ་ལ། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལྷ་སྐུ་ཡེ་མི་བསྒོམ་ན། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་

1 མ་ཕི། ༥བ༥ན།   -ཀིས   ཞོལ། ༦བ༣ན།   ཀིས   * ཀིས 
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ན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བའི་

སྐོན་ཡོད་པས། སྐབས་དེར་ཡང་ལྷ་སྐུ་ངེས་པར་བསྒོམ་དགོས་སོ། རླུང་ཆགས་

ཚུལ་ནི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་ནས། སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཆགས་པའི་ཚེ་དེའི་

ནང་གི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་ལས། ས་སྒོར་རྒྱུ་བའི་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་སྐེ་ལ། རླུང་དེ་

གཉིས་ཀ་ཡང་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་སེམས་ཅན་ལུས་ཉའི་རྣམ་པ་

ལྟར་ཡོད་པར་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་དང་

པོའི་དུས་ཀི་སྐེ་ཚུལ་ཡིན་ནོ །

ཟླ་བ་གཉིས་པ་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ལས་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་སྐེ་ལ། སྲོག་འཛིན་

གི་རྩ་བའི་གནས་ནི་སྙིང་ཁ་ཡིན་ཞིང༌། ཐུར་སེལ་གི་རྩ་བའི་གནས་ནི་གསང་གནས་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་རྐང་པ་གཉིས་ལག་པ་གཉིས་སྟེ་བཞི་དང༌། མགོ་དང་བཅས་པའི་

འབུར་པོ་ལྔ་དོད་པས་ལུས་རུས་སྦལ་གི་རྣམ་པར་ཡོད་དོ། །ཟླ་བ་གསུམ་ཐུར་སེལ་

གི་རླུང་ལས་མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་སྐེ་ལ། དེའི་རྩ་བའི་གནས་ནི་ལྟེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

ཚེ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་ཚར་བ་ལ་ཅུང་ཟད་སྒུར་པོར་ཡོད་པས། ཕག་རྒོད་ཀི་རྣམ་པར་

ཡོད་དོ། །ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་ལས། གེན་རྒྱུའི་རླུང་སྐེ་ལ། དེའི་རྩ་

བའི་གནས་མགིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་སྟོད་རྒྱས་པ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཡོད་དོ། །ཟླ་

བ་ལྔ་པ་ལ་གེན་རྒྱུའི་རླུང་ལས་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་སྐེ་ལ། དེའི་རྩ་བའི་གནས་ནི་

ཚིགས་ཆེན་བཅུ་བཞི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་མིའུ་ཐུང་གི་རྣམ་པར་ཡོད་པས། ཟླ་བ་དྲུག་

པ་ལ་མིག་གི་སྒོ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཀླུ་ཞེས་བ་བ་དང༌། འབྱུང་བ་ས་སྐེ། ཟླ་བ་བདུན་པ་

ལ་རྣ་བའི་སྒོ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་རུས་སྦལ་དང༌། འབྱུང་བ་ཆུ་སྐེ། ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་སའི་
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སྒོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རྩངས་པ་དང་འབྱུང་བ་མེ་སྐེ། ཟླ་བ་དགུ་པ་ལ་ལྕེ་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་

ལྷ་བིན་དང་འབྱུང་བ་རླུང་སྐེ། ཟླ་བ་བཅུ་པ་ལ་ལུས་ལ་རྒྱུ་བའི་རླུང་གཞུ་ལས་རྒྱལ་

དང་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ་ལུས་ཀི་སྦུབས་རྣམས་འབྱུང་ངོ༌། །ཡན་ལག་གི་

རླུང་ལྔ་པོ་དེ་དག་གཙོ་ཆེར་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ལས་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །

རླུང་གཞན་རྣམ་པ་བཞི་པོ་དེ ་དག་སྐེ་བ་དབང་པོ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་བ་སྲིད་

དོ། །སྲོག་འཛིན་གི་ཚེ་གནས་པ་དང༌། སྒོ་དགུ་ལ་རྒྱུ་བའི་ལས་བེད་དོ། །ཐུར་སེལ་

གི་གཤང་ལྕེ་ཐུར་ལ་འགོ་བའི་ལས་བེད། །མཉམ་གནས་ཀིས་ཟས་ཀི་དྭངས་མ་

ལུས་ལ་འགེམས་པའི་ལས་བེད། དྭངས་སྙིགས་འབེད་མཁན་ལྟེ་བའི་མེས་བེད། 

གེན་རྒྱུའི་ཟས་ལ་མང་བ་དང༌། སྨྲ་བ་སོགས་དང༌། རླུང་གཞན་རྣམས་ཀི་གེན་དུ་

འགོ་བའི་བ་བ་བེད། ཁད་བེད་ཀིས་ལུས་ཀི་ནང་གི་རླུང་གཞན་ལ་ཁབ་པ་དང༌། 

འགོ་བ་སོགས་ཀི་བ་བ་བེད། ཐུར་སེལ། སྲོག་འཛིན། གེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས་བཞི་

ནི་རིམ་པ་ལྟར། ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང༌། རིན་ཆེན་མགོན་པོ། རོ་རེ་མགོན་པོ། པད་

མགོན་པོ། ལས་ཀི་མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མགོན་པོ་རེ་རེའི་རླུང་

རྒྱུ་བ་ན་དགུ་བརྒྱ་བ་ཕག་རེ་རྒྱུ་ལ། དེ་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་རླུང་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལ་ཉིས་

བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་བཞིར་བས་ལ། ཚན་རེ་གོས་དཀར་མོ་སོགས་ལྷ་མོ་བཞིའི་

རླུང་ཡིན་ཞིང༌། ལྷ་མོའི་རླུང་ལ་འབྱུང་ཆུང་གི་རླུང་ཟེར་རོ། དེས་ན་མགོན་པོ་རེ་རེའི་

རླུང་རྒྱུ་བ་ན། ལྷ་མོ་བཞི་བཞི་རྒྱུ་བས། འབྱུང་ཆེན་གི་རླུང་རེ་རེ་རྒྱུ་ན། འབྱུང་བ་

ཆུང་བ་བཞི་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་གི་ཁད་པར་ནི། པད་

མགོན་པོ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ཡང་ཁ་དོག་རྣམ་ལྔའི་རླུང་རྒྱུ་ལ། དེའི་ཚེ་དམར་པོས་གཞན་
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བཞི་ལ་ཁབ་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་མགོན་པོ། རོ་རེ་མགོན་པོ། 

ལས་ཀི་མགོན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་རིམ་བཞིན། སེར་པོ་དང༌། །དཀར་པོ་དང༌། ལང་

གུ་རྣམས་གཙོ་ཆེ་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་ཕལ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ལྷ་མོ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ། མེའི་མེ་གོས་དཀར་མོ་རྒྱུ་བ་ན། ས་བུག་གཡས་པ་

ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་པ་ན། དམར་པོ་དབུས། གཡོན་ལ་ལང་ཁུ། འོག་ལ་དཀར་པོ། 

སེར་པོ་སྟེང་། སྔོན་པོ་གཡས་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་མཚོན་ནས་མེའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་

ཚེ། ལང་ཁུ་དབུས་དང༌། མེའི་ས་རྒྱུ་བའི་ཚེ། སེར་པོ་དབུས་དང༌། མེའི་ཆུ་རྒྱུ་བའི་

ཚེ་དཀར་པོ་དབུས་སུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཚེ། ས་བུག་གཡས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་

གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱུ་ཞེས། བ་མ་ཁ་ཅིག་གསུང་བ་མི་འཐད་པས། པདོ་མགོན་པོ་

ས་བུག་གཡས་པ་ཁོ་ན་དང༌། ལས་ཀི་མགོན་པོ་གཡོན་ཁོ་ན་དང༌། རིན་ཆེན་མགོན་

པོ་གཉིས་ཀ་ནས་དག་པོར་རྒྱུ་ཞིང༌། རོ་རེ་མགོན་པོ་གཉིས་ཀ་ལས་དལ་བར་རྒྱུ་

བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལུགས་ཀི་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་ལ་ཐུན་

རིང་པོ་གཅུ་གཉིས། ཐུན་ཕེད་པ་ཉེར་བཞི། ཐུན་ཕེད་པ་རེ་རེ་ལ་མགོན་པོ་རེ་རེའི་

རླུང་དགུ་བརྒྱ་པ་རེ་རེ་རྒྱུ་ལ། དགུ་བརྒྱ་པ་རེ་རེ་ལ་ལྷ་མོ་བཞི་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བ་

དེ། འབྱུང་ཆེན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཉེར་བཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་རེ་རེ་འབྱུང་ཆུང་གི་དཀིལ་

འཁོར་བཞི་བཞིར་ཕེ་བས། འབྱུང་ཆུང་གི་དཀིལ་འཁོར་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྒྱུ་བ་

ཡིན་ནོ། །འདི་པའི་ལུགས་ཀི་འཕོ་བ་ཉེར་བཞིར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། འཕོ་བའི་དོན་ནི། 

ས་བུག་གཡས་ནས་གཡོན་དུ་འཕོ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དགུ་བརྒྱ་པ་རེ་
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སོང་བའི་འཕོ་འཆུག་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་

མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་ཁོ་ན་ཡིན། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་མི་རྒྱུ་

ཞིང༌། དེའི་ཚེ་ན་ཡང་ཇི་ཙམ་རྒྱུ་ངེས་པ་མི་སང་ངོ༌། །མན་ངག་སྙེ་མ་ལས། རྒྱ་གར་

བའི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལས། ལྷ་མོ་གཅིག་གི་རླུང་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ། རྩ་

སོ་གཉིས་ལས་འབབ་པའི་ཚེ། བདུད་གལ་མའི་ནང་ནས་དབུགས་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་གཅིག་འབབ་པར་བཤད་པས། དེ་ལྟར་ན་བདུད་གལ་མའི་ནང་དུ་འཆི་བའི་

གོང་ཙམ་ནས་རླུང་འབབ་པ་དང་། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་འཆི་བའི་གོང་ནས་རྒྱུ་བ་འད་

བ་ཅིག་འབྱུང་ལ། འོན་ཀང་མན་ངག་དེ་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་ངེས་

པ་མི་སང་ངོ༌། །ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ནི་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་

གི་རླུང་རྣམས་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ཐད་ཀར་འོག་དང་སྟེང་དུ། གེན་གསེག་

ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུ་ཚུལ་ནི། སྤྱིའི་དབང་དུ་བས་ན་ཉིན་

ཞག་གཅིག་ལ་དབྱུ་གུ་རེ་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཉིན་

ཞག་གཅིག་ལ་ལྟེ་བའི་འདབ་མ་ནས་དབྱུ་གུ་རེ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་ལ། དབྱུ་གུ་རེ་ལ་རླུང་

སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་ཕེད་དང་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡོད་དོ། །

ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཆུ་ཚོད་སོ་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་ཆུ་ཚོད་

སོ་གཉིས་ཀི་རླུང་སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་ལ་རྒྱུ། ཆུ་ཚོད་རེ་ལ་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་

དང་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་དོ། །ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་དང་

མཐུན་པར། འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་རླུང་མགིན་པའི་འདབ་མ་ནས་རྒྱུ་ལ། འཕོ་བ་རེའི་

རླུང་ལ། སྟོང་དང་ཕེད་དང་བཞི་བརྒྱ་རེ་ཡོད་ཅིང༌། ཡང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་
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ཚོད་བརྒྱད་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར། སྙིང་ཁའི་རྩ་འདབ་ནས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀི་

རླུང་རྒྱུ་ལ། ཐུན་ཚོད་རེའི་རླུང་ལ་ཉིས་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ཀང་གང་

ཟག་གཅིག་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་དུས་སུ། རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའི་

ཚུལ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ནས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་སྔ་ཕི་

མ་ཡིན་པར་དུས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལྟེ་བའི་འདབ་མ་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བ་

རོགས་པའི་ཚེ། སྤྱི་བོའི་འདབ་མ་གཅིག་ནས་གཉིས་པ་ལ་འཕོ། སྤྱི་བོའི་འདབ་མ་

གཉིས་པ་ནས་རྒྱུ་བ་རོགས་པའི་ཚེ། མགིན་པའི་འདབ་མ་གཅིག་ནས་གཉིས་པར་

འཕོ་ལ། མགིན་པའི་འདབ་མ་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བ་རོགས་པའི་ཚེ། སྙིང་ཁའི་འདབ་མ་

གཅིག་ནས་གཉིས་པར་འཕོ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བཤད་པའི་དགོས་པ་ནི། དེ་དག་གིས་གནས་ཚུལ་

ཐིངས་ནས་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས། སྟོང་པ་དང་བདེ་བ་དབེར་མེད་པའི་རོགས་

རིམ་གི་རོགས་པ་སྐེ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ། སྟོང་པ་ནི་ཡུལ་ལ་བེད་པ་དང༌། ཡུལ་

ཅན་ལ་བེད་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ཤནྟི་པས་བཤད་པ་ལྟར་ཡུལ་བདག་མེད་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ལ་རྣམ་པ་མང་དུ་ཡོད་དེ། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའི་

ལུས་སེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདེ་བ་དང༌། དབུགས་བགངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་

པའི་ཞི་གནས་ཀི་བདེ་བ་དང༌། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ནས་བཤད་པའི་སྲོག་རྩོལ་བཀག་

པའི་རླུང་སྦོར་གི་བདེ་བ་རྣམས་ནི། འདིར་དོན་དུ་གཉེར་བ་མ་ཡིན་ལ། འོ་ན་གང་

ཡིན་སྙམ་ན། དགའ་བཞིའི་ནང་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རླུང་རོར་

བཟླས་དང་གཏུམ་མོའི་མེ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་
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འཕེལ་ནས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་སྟེ། ལུས་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་བདེ་བ་སྐེ་ལ། 

དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་སྟེ། ཡིད་ལ་དགའ་བའམ། བདེ་བ་སྐེ་ལ། དགའ་བ་དེས་

སྟོང་ཉིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ལ། དེ་དང་སྟོང་ཉིད་གཉིས་ནི། ནམ་མཁའ་དང༌། ནམ་

མཁའ་སྦོར་བ་ལྟ་བུར་སྦོར་བའི་ཚེ། བདེ་སྟོད་དབེར་མེད་པའམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་

རོགས་རིམ་ཞེས་བའོ། །

ཡང་སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྟོང་པ་དང་སྙིང་རེ་དབེར་མེད་ཅེས་བཤད་པའི་

སྟོང་པ་ནི། ཆོས་སྐུའི་ཉེར་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། 

སྙིང་རེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ལ་མི་བེད་ཀི། གཟུགས་

སྐུའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཐབས་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེས་ན་སེམས་རེན་

ཐིག་ལེ་ཡིན་པས། རེ་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་གཉིད་དུ་

སོང་མ་སོང་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཉིད་དུ་སོང་བ་ལ་རྨི་ལམ་ཡོད་མེད་གཉིས་ལས། 

རྨི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་འཐུག་གི་དུས་སུ། སེམས་ཀི་རེན་བང་སེམས་དཀར་

དམར་སྙིང་ཁ་ན་གནས་པས། སྙིང་ཁར་སེམས་འཛིན་ལ། རྨི་ལམ་རྨི་བའི་དུས་སུ་

དེ་གཉིས་མགིན་པར་གནས་པས་མགིན་པར་སེམས་འཛིན། གཉིད་དུ་མ་སོང་བའི་

དུས་སུ། གཙོ་ཆེར་ལྟེ་བར་གནས་པས་དེར་སེམས་འཛིན་ལ། ཕོ་མོ་སྦོར་བ་བེད་

པའི་དུས་སུ་དེ་གཉིས་སྤྱི་བོར་གནས་ཞེས་བཤད་དོ། །དུས་འཁོར་བའི་ལུགས་

ལ། དང་པོ་གཉིས་སྔ་མ་གཉིས་དང་འད་ལ། ཕི་མ་གཉིས་བཟློག་སྟེ་བཤད་(གཞན་

གཉིས་བཟློག་ནས་གཉིད་དུ་མ་སོང་བའི་དུས་ནི་སྤྱི་བོ་དང༌། ཕོ་མོ་སྦོར་བ་བེད་

པའི་དུས་ནི་ལྟེ་བར་གནས་པར་བཤད་དོ། །)དོ། །སྤྱིར་སྔགས་ཀི་ལུགས་ལ་རབ་ཚེ་
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འདིར། འབྲིང་བར་དོར། ཐ་མ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་པ་དང་བསྟུན་ན། དང་པོར་སེམས་

བསྐེད་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་བཟུང༌། སྤྱོད་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སོབ་པ་སོགས་ལམ་

ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་ནས། དེས་ན་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པ་ཐོབ་པར་བས་ཏེ། རྩ་ལྟུང་དང་སྦོམ་པོ་སོགས་ཀིས་མ་གོས་ཤིང༌། དམ་

ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པས་རྒྱུད་དག་པར་བས། དེ་ནས་ཕ་ཐིག་གི་བར་གི་བསྐེད་

རིམ་བརན་པར་བས། དེ་ནས་རོ་རེ་གསུམ་གི་རོགས་རིམ་རྣམས་རྒྱུད་ནས་བཤད་

པ་བཞིན་དུ་ཐོབ་པར་བས་ལ། དེ་ནས་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ་བརེན་ནས། སྒྱུ་

ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ལངས་ཏེ་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ལ་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་དོ། །

གཉིས་པ་སེམས་དབེན་ལ་གསུམ་ལས། སེམས་སང་བའི་ཡེ་ཤེས་མན་ཆད་

ཀི་བསྐེད་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་དགོས་ལ། སང་བ་

ཉེར་ཐོབ་ནི་མ་ཐོབ་དགོས། མཆེད་པ་ཐོབ་མ་ཐོབ་གང་ཡིན་ཡང༌། དེའི་ཚེ་སྤྱོད་པ་

བེད་པའི་རྐེན་མ་འཛོམ་པའམ། ཞིང་ལས་སོགས་བྲེལ་བའི་དབང་གི་སྤྱོད་པ་བེད་

རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་འཆི་བའི་ཚེ། དེས་སྤྱོད་པའི་དོད་ཐུབ་པར་བེད་པ་ནི། འབྱུང་བ་

བསྡུད་པའི་མཐར་མན་ངག་གིས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ལ། དེའི་མཐར་ལོངས་

སྐུར་ལངས་སྟེ། འོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། བ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བར་དབང་བསྐུར་བ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བས་པ་གཅིག་ངེས་
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པར་ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ལ། བསྐེད་རིམ་དང་ལུས་དབེན་གཉིས་རྒྱུད་ལས་སྐེས་

མ་སྐེས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་འཚང་རྒྱའོ། །འདི་ལ་

ཚེ་དེ་ལ་སེམས་དབེན་གི་རོགས་པ་གསུམ་གང་ཡང་མ་སྐེས་པ་གཅིག་དགོས་

ཏེ། སྐེས་ན་ཚེ་འདི་ལ་སངས་རྒྱ་བའམ། ཡང་ན་བར་དོར་སངས་རྒྱ་བས་ཁབ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་རེ་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། བསྐེད་རིམ་བརན་པ་

གཞིར་བཞག་ནས། རླུང་གཏུམ་མོ་སྤྱོད་པ་གསུམ་མཐར་ཕིན་ན། ཚེ་འདི་ལ་སངས་

རྒྱ་བའམ། དེ་ལྟར་མ་ནུས་ནང་བཟོད་འཆི་བའི་དོན་གསལ་ཟིན་པའི་དོན་དུ། ད་

ལྟ་གཉིད་འཐུག་དང་སྟོང་པ་བསྲེས་ནས་བསྒོམས། དེ་ལེགས་པོ་གཅིག་བྱུང་ན་ད་

བཟོད་འཆི་ཙ་ན། ཐ་མལ་གི་འཆི་བ་རང་དགའ་བར་མི་འགོ་བར། འོད་གསལ་བཟུང་

ནས་འཆི་བ་ཆོས་སྐུར་འཁེར་ཐུབ་ལ། ད་བཟོད་བར་དོ་ཟིན་པའི་དོན་དུ། ད་ལྟ་དང་

པོར་རྨི་ལམ་གི་མན་ངག་བག་ཆགས་ལ་སྦངས་ཏེ་རྨི་ལམ་བཟུང་སྟེ། དེ་ཟིན་པའི་ཚེ་

བར་དོའི་མན་ངག་དང་བསྲེས་ནས་བསྒོམས་པས། ད་བཟོད་བར་དོ་ཟིན་”ཏེ1་ཐ་མལ་

གི་བར་དོ་རང་དགའ་བར་མི་འཆོར་བར་ལོངས་སྐུར་འཁེར་ཤེས་ཤིང༌། དེའི་དུས་

ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟ་བསྐེད་རིམ་ལ་སྦངས་པས་བར་དོར་སང་བ་ཐམས་

ཅད་ལྷ་སྐུར་ཤར་ནས། དེའི་གནད་ཀིས་ཆགས་སང་ཁེགས་ནས། སྐེ་གནས་སུ་སྐེ་

བ་མེ་ལེན་པར་བར་དོའི་རེན་དེ་ལ་ལམ་ལྷག་མ་བསྒོམས་ཏེ། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བར་

དོར་སངས་རྒྱ། དེ་ལྟར་མི་ནུས་པར་སྐེ་གནས་གང་རུང་ཅིག་ཏུ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་

སངས་རྒྱ་དགོས་པ་དེས་ནི། འཕོ་བ་དང་གོང་མཇུག་གི་གདམས་ངག་བསྒོམས་པ་

ཡིན་ལ། འདི་ནི་རྒྱུད་དགེས་པ་རོ་རེ་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་གསུངས་སོ། འདི་

1 མ་ཕི། ༩ན༢ན།   ཏོ   * ཏེ 
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ནི་གདམས་ངག་ལེགས་ལ་ཕན་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞིག་སང་ངོ༌། །འོན་ཀང་བར་དོར་སང་བ་ལྟ་

སྐུར་ཤར་ནས། མངལ་སྐེས་ཁེགས་སུ་ཆུག་ཀང་སྐེ་གནས་གཞན་གསུམ་ཨེ་ཁེགས་

ཡིན་གསུང༌། དེ་ཡང་རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་རོགས་རིམ་གི་གནད་དམ་གཙོ་བོ་ནི། 

སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་དང་སྟོང་ཉིད་དབེར་

མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པར། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ་ལ་སོགས་ལ་རྒྱ་གར་གི་

མཁས་གྲུབ་ཁུངས་མ་རྣམས་ཞལ་མཐུན་ལ། སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་བའི་ཐབས་སུ་

རླུང་སྤྱོར་སོགས་དང༌། མེ་དམིགས་སོགས་ཀི་གདམས་པ་མང་པོ་གསུངས་ཀང༌། 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཏུམ་མོར་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྦོར་དྲུག་པའི་ལུགས་ཀི་

ནི། སོར་བསམ་གཉིས་ཀི་རྩ་དབུ་མའི་ལམ་སྦངས་ནས། སྲོག་རྩོལ་གི་རླུང་དབུ་

མར་འཛུད་ཅིང༌། འཛིན་པས་ཚུད་པ་བརན་པར་བེད་ལ། རེས་དན་གི་དུས་སུ་རླུང་

གི་མཐུས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་ནས། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐེ་ལ། དེ་ནམ་སྐེས་

པ་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་མ་ཐག་སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་པས་ནི། ངག་དབེན་རོར་བཟླས་མཐར་ཕིན་

པའི་སྟོབས་ཀིས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་སྐེ་ལ། དགའ་

བ་དེས་སྟོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བཟུང་བ་ལ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། སྟོང་

པ་ལ་བདེ་བས་རྒྱས་བཏབ་པས་སམ། བདེ་བ་ལ་སྟོང་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་ནི་

བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་དོན་མིན་ནོ། །དེ་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ལ་སྤྱི་བོའི་

བང་སེམས་ཞུ་དགོས་པས། ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་བཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན། དེ་བཞུ་བ་ལ་ལྟེ་
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བའི་དམར་ཆ་འབར་དགོས་སོ། །དེ་རླུང་གིས་སྦར་དགོས་ལ། ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་

དང་རླུང་གནས་པའི་གཞི་ནི་རྩ་ཡིན་པས། རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རྩ་རླུང་ཐིག་

ལེ་རྣམས་ཞིབ་པར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དབུ་མ་ནི་མི་བསྐོད་

པའི་རྩ་ཡིན་པས་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་ཡོད་ལ། ”རོ་མ1་འོད་དཔག་མེད་ཀི་རྩ་ཡིན་པས་

ཁ་དོག་དམར་པོ་དང༌། རྐང་མ་ནི་རྣམ་སང་གི་རྩ་ཡིན་པས་དཀར་པོར་ཡོད་དོ། །དེ་

ཡང་སྤྱིར་བཏང་ཡིན་ལ། དམིགས་བསལ་ལ། གཏུམ་མོ་འབར་བའི་ཚེ་ན་གང་འབར་

བའི་རྩ་རྣམས་ཏིལ་མར་གི་མར་མེའི་མདོག་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །

དེ་ཡང་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུན་ཀི་ནང་གི་རྩ་དབུ་མའི་འོག་ཕོགས་ཀི་བུ་ག་ནི་ཅུང་

ཟད་ཁ་བེ་བ་ཆུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡོད་དོ། །སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཀི་ནང་གི་

རྩ་དབུ་མའི་ནང་གི་ཧཱུཾ་ནི། ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་རོག་པ་

འཇོམས་པའི་དཔའ་བོ་དང༌། འདོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་མི་ཤིགས་པ་དང༌། 

གཏུམ་མོ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་སྐེ་བས་ན་ས་བོན་དང༌། བང་སེམས་འཛག་པས་

ཚད་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་མེད་མ་སྟེ་ཨ་ཐུང་ནི། རྒོད་མ་ཁའི་

མེ་ཞེས་བརོད་ཀང༌། གླིང་བཞི་སོ་སོ་རང་རང་གི་ལྷོ་ཕོགས་ལྕགས་རི་ནག་པོའི་

མེས་ཆུ་སྐེམས་པ་དང་འད་བས་ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་འབར་ནས། སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་

ཞུ་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་སྐེས་པའི་ཚེ། གཟུང་འཛིན་གི་རོག་པ་གཅོད་པ་ཡིན་

ནོ། །ལྟེ་བ་སོགས་སུ་ཨ་ཐུང་ལ་སོགས་བསྒོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན། ན་རོ་པའི་སོབ་མ་ཁ་

ཅིག །སྤྱི་བོ་ནས་བང་སེམས་འབབ་པའི་ཚེ། དེ་ནས་འབབ་པའི་བང་སེམས་ལ་ཆ་

བཞིར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་མགིན་པར་སེབས་པའི་ཚེ་སྐམ་ཞིང༌། མགིན་པ་ལ་ཆ་

1 མ་ཕི། ༩བ༤ན།   རིམ   * རོ་མ 
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གསུམ་ཡོད། དེ་དང་བསྟུན་ནས་མགིན་པའི་ༀ་ལ་རིང་ཆ་གསུམ་འགྱུར་དང༌། སྙིང་

ཁར་སེབ་པའི་ཆ་གསུམ་དུ་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་སྐམ་པས། སྙིང་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་རིང་

ཆ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལྟེ་བར་སེབ་པའི་ཚེ་ཆ་གཉིས་པོའི་ཆ་གཅིག་སྐམ་པས། 

ལྟེ་བའི་ཨ་ལ་རིང་ཆ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ་གསུང༌། །སོབ་དཔོན་ཨ་བྷས། 

ནང་གི་སྒ་འདོན་ལུགས་ལ་བརགས་ནས་བེད་དོ། །གསང་གནས་ནས་རླུང་སྟོད་ལ་

འགོ་བའི་ཚེ་ལྟེ་བར་སེབས་པ་ན་ཨ་ཐུང་གི་སྒ་སྒོག་པ་དང༌། སྙིང་ཁར་ཧཱུཾ་རིང་ཆ་

གཉིས་ཀི་སྒ་སྒོགས་པ་དང༌། མགིན་པར་སེབ་པའི་ཚེ་ༀ་རིང་ཆ་གསུམ་དང་ལྡན་

པའི་སྒ་སྒོག་པས། དེའི་ཆ་ནས་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང༌། སྙིང་ཁར་ཧཱུཾ་རིང་པོ། མགིན་པར་

ༀ་རིང་ཆ་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ་པའི་དོན་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །

མདོར་བསྡུ་ན། སད་ནས་སོང་བའི་རླུང་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་གི་ཡུན་དང༌། སྙིང་ཁའི་

ཧཱུཾ་གི་སྒ་སྒོག་ཚེ་ཨ་ཐུང་ཉིས་འགྱུར་གི་ཡུན་དང༌། མགིན་པར་ༀ་གི་སྒ་སྒོག་དུས་

ཨ་ཐུང་གསུམ་འགྱུར་གི་ཡུན་ཡོད་པས། ཧཱུཾ་རིང་ཆ་གཉིས་དང༌། ༀ་ལ་རིང་ཆ་

གསུམ་ཡོད་དོ། །སྐབས་སུ་བབས་པའི་དམིགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། བསྐེད་རིམ་

མཐར་ཕིན་པ་རོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་དང༌། ཐུན་བཞིའི་ཚེ་ན་གསུམ་ལ་བསྐེད་རིམ་

གཅིག་ལ་རོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་དང༌། བསྐེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་བསྒོམ་པའི་ཐུན་

རེ་རེའི་རེས་སུ་རོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་གསུམ་ལས། འདིར་ནི་ཐ་མའི་ལུགས་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་ལྷ་གང་ཡིན་གི་མངོན་རོགས་བསྒོམས་ནས། དེ་རེས་བ་མའི་

རྣལ་འབོར་བསྒོམ་ཞིང༌། བ་མ་ལ་གསོལ་བ་བརྒྱ་རྩ་རེ་ཙམ་འདེབས་ལ། དེ་ནས་

སྤྱི་གཙུག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་གི་རྩ་གསུམ་པོའི་གནས་ཚུལ་ཁ་དོག་རྣམས་གསལ་
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འདེབས་ཤིང༌། ལྟེ་བ་ན་རྩ་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། གདུགས་ཁ་གེན་ལ་བསྟན་

པ་ལྟ་བུ། སྙིང་ཁ་ན་རྩ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གདུགས་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

མགིན་པ་ན་རྩ་དམར་པོ་འདབ་མ་ནང་མ་ལ་བཅུ་དྲུག་པ། གདུགས་ཁ་གེན་ལ་བསྟན་

པ་ལྟ་བུ། སྤྱི་བོ་ན་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པའི་རྩ་འདབ་མ་སོ་གཉིས་གདུགས་ཁ་སྦུབ་པ་

ལྟ་བུ་གསལ་བཏབ་ནས། ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་ཀི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སྟེང་ཨ་དམར་པོ་མགོ་

གེན་ལ་བསྟན་པ། སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་སྟེང་ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་མགོ་ཐུར་དུ་བསྟན་པ། མགིན་

པར་རྩ་མདུད་ཀི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ༀ་དམར་པོ་མགོ་གེན་བསྟན། སྤྱི་བོའི་རྩ་

མདུད་ཀི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ། ཧཾ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་བསྟན་རྣམས་བསྒོམ་ལ། 

གཙོ་བོར་ནི་ལྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་སེམས་འཛིན་ལ། ཡི་གེ་གཞན་གསུམ་ལའང་ཅུང་

ཟད་རེ་སེམས་འཛིན། གོང་གི་རྩའི་ཁ་དོག་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ནི་འདབ་མ་རྣམས་ཀི་

ཁ་དོག་ཡིན་ནོ། །

ཡང་བསྒོམ་པའི་དུས་སུ་རྩ་མདུད་དེ་དག་ཅུང་ཟད་གོལ་བའམ་ལྷོད་དེ་སོང་

བར་བསམ་ནས་རྩ་མདུད་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡི་གེ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་འཁོར་བཞི་

པོ་དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། དེ་ཡང་ཨེ་ལ་གཉིས་ལས་

ཐབས་ཀི་རྩ་ནི་སྤྱི་བོའི་རྩ། ཤེས་རབ་ཀི་རྩ་ནི་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་

གི་དབིབས་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཡོད་དོ། །ཝཾ་གི་རྩ་ལ་གཉིས་ལས་ཐབས་ཀི་རྩ་ནི་

མགིན་པའི་རྩ། ཤེས་རབ་ཀི་རྩ་ནི་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་དབིབས་

གདུགས་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །

རྩ་འདབ་དེ་དག་ལ་ཡི་གེ་འགོད་ཚུལ་ནི། རྒྱས་པ་བོས་མི་ལྕོགས་ན་གོང་དུ་
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བཤད་པ་ལྟར། རྩ་འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་ལྟེ་བ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་འགོད་ལ། རྒྱས་པ་

བོས་ལྕོགས་ན། ལྟེ་བའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ལ། སེ་ཚན་བརྒྱད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་འགོད་

པ་ཡིན་ཏེ། སྤྱིར་ལྟེ་བ་ལ་རྩ་མདུད་ཀི་ཕི་རོལ་ལ་འདབ་མ་བཞི། དེའི་ཕི་རོལ་ལ་

འདབ་མ་བརྒྱད། དེའི་ཕི་རོལ་དུས་འཁོར་བའི་ལུགས་ཀི་འདབ་མ་བཅུ་གཉིས། 

རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཀི་བཅུ་དྲུག །དེའི་ཕིར་འདབ་མ་རེ་བཞི་རྣམས་ཡོད་

པ་ལས། འདབ་མ་གཞན་དང་རོ་རྐང་གཉིས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ལ། བར་མ་

འདབ་མ་བརྒྱད་བས་ལ། བརྒྱད་པོ་དེ་དག་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་ལ་ཟུག་པར་

བསྒོམས། འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པའི་ཚེ། སྐབས་གང་དུ་ཡང་གཡས་

བསྐོར་དང༌། ཕོགས་ཀི་དང་པོ། མཚམས་ཀི་དང་པོ་བང་ཤར་ནས་བེད་པ་སྐབས་

འདིར་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཕོགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་སྔོན་དང༌། ”མཚམས1་ཀི་

ཡི་གེ་རྣམས་”རིང2་ལ་འགོད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ལྟེ་བའི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་བཞི་ལ་

རིམ་པ་ལྟར། ཨའི་སེ་ཚན་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཀ་ཙ་ཊའི་སེ་རྣམས་འགོད། 

ཤར་ལྷོ། ལྷོ་ནུབ། ནུང་བང་སྟེ་”མཚམས3་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར། ཏ་པ་ཡ་ཤའི་

སེ་རྣམས་འགོད་དོ། །སེ་ཚན་དེ་རྣམས་ཞིབ་པར་འགོད་མི་ནུས་ན། ཕོགས་བཞི་

མཚམས་བཞིར་རིམ་པ་ལྟར། ཨ་ཀ་ལ་སོགས་སེ་ཚན་གི་ཡི་གེ་དང་པོར་རྣམས་

འགོད་དེ། སྙིང་ཁའི་རྩ་འདབ་ཀི་ཕོགས་བཞི་དང་མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར། ཨ་

ཨི་ཨུ་ཨེ་རྣམས་དང༌། ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་ཐུང་ངུ་བརྒྱད་འགོད་དོ། །མགིན་པའི་རྩ་འདབ་

བཅུ་དྲུག་ལ། སྙིང་ཁའི་བརྒྱད་པོ་རྣམས་རིང་ཆ་ཅན། ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕོགས་
1 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན།   འཚམས   * མཚམས 

2 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན།   བཏིང   ཞོལ། ༡༣བ༡ན།   གརིང  * རིང 

3 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན།   འཚམས   * མཚམས 
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བཞི་མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་བཀོད་ཅིང༌། དེ་ཡང་ཤར་གི་འདབ་མ་ལ་འགོད་

དོ། །དེ་ནས་འདབ་མ་ལ་རྩ་རེ་རེ་བར་སྐབས་སུ་བཞག་ནས་འགོད་དོ། །སྤྱི་བོའི་རྩ་

འདབ་སོ་གཉིས་ལ་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་འགོད། དེ་ཡང་ཤར་ལ་ཨ་ལྟ་བུ་བཀོད་

ནས། དེ་ནས་ལྷག་མ་ལ་རྩ་རེ་རེ་བཞག་ནས་བཀོད་པ་སྔར་དང་འདའོ། །འདབ་མའི་

རྩ་རྣམས་ཀི་ཡི་གེའི་ཁ་དོག་ནི། རང་གི་ལྟེ་བའི་ཡི་གེའི་ཁ་དོག་དང་འད་ཞིང༌། ཡི་

གེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ན་ད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་བ་མོ་ལྟ་

བུའི་བདུད་རྩི་འཛག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

རྩ་མདུད་ནང་གི་ཡི་གེ་བསྒོམ་པའི་དགོས་པ་ནི། རྩ་མདུད་གོལ་ས་བའི་ཆེད་

ཡིན་ལ། འདབ་མའི་ཡི་གེ་བསྒོམ་པའི་དགོས་པ་ནི། འདབ་མའི་རླུང་སེམས་དབུ་

མར་འདུ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་འགོད་པའི་དུས་སུ་ཀ་

མི་འགོད་དོ། །མགོ་འཕེང་ལྔ་བཅུའི་དག་པ་སྦོར་བའི་ཚེ། ཀ་དང་བཅས་པའི་གསལ་

བེད་སོ་བཞི་དབངས་བཅུ་དྲུག་དང་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །རྩ་ནང་ན་དབངས་རྣམས་ཁ་

གེན་ལྟ། གསལ་བེད་རྣམས་ཐུར་ལྟར་བཤད་པ་ནི་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་ནང་

གི་ཡི་གེ་ཡིན་གི། འདམ་མའི་ཡི་གེ་མ་ཡིན། འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འགོད་ཚུལ་

ནི། ཤར་གི་འདབ་མ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་ན། ཤར་གི་འདབ་མའི་ཕིའི་ཕོགས་ནས་

རིམ་པ་ལྟར་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ཕི་མ་ན་ཨ་ཡོད་ལ། དེའི་མདུན་ན་ཨཱ་རིང་ཆ་ཅན་

ཡོད་ཅིང༌། དེས་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་གཞན་རྣམས་ཡོད་ཚུལ་རིགས་འགེ་ལ། འདབ་

མ་གཞན་རྣམས་ལ་ཀ་སེ་སོགས་སེ་ཚན་གཞན་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ནང་ཕོགས་ལ་རིམ་

པ་ལྟར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཡི་གེ་རྣམས་ལངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། གདོང་ལྟེ་
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བའི་ཡི་གེ་ལ་བསྟན་པའི་ཚུལ་གིས་འགོད་དགོས་སོ། །འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་

ཟླ་གདན་མ་བཤད་པས་མི་དགོས་ཤིང༌། ཡི་གེ་གཙོ་ཆེ་ཆུང་མ་གཏོགས་དབངས་

གསལ་འདེས་མ་ཡིན་ལ། དབངས་ཀི་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ན་ད་རྣམས་གསལ་བེད་ཡིན་

ནོ། །ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། དབུས་ཀི་ཨཾ་ནི་དབངས་ཤས་ཆེ་

ཞིང༌། གསལ་བེད་ཤས་ཆུང༌། ཤར་གི་ཡི་གེ་མ་གཏོགས་ཕོགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་

དབངས་ཡིག་མེད་པས་འདབ་མ་རྣམས་དབངས་ཤས་ཆུང་གསལ་བེད་ཤས་

ཆེའོ། །

སྙིང་ཁའི་རྩ་འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་ནི་གསལ་བེད་ཤས་ཆེ། མགིན་པའི་

རྩ་འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་ༀ་ནི་དབངས་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། དེ་གཉིས་ཀི་འདབ་མའི་ཡི་

གེ་རྣམས་ནི་དབངས་གསལ་ཆ་མཉམ་པའོ། །སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་

རྣམས་ནི་གསལ་བེད་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། དེའི་འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ནི་དབངས་ཤས་

ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དབངས་ཀི་བང་སེམས་དཀར་པོ་དང༌། གསལ་བེད་རྣམས་

ཀི་བང་སེམས་དམར་པོ་མཚོན་ནོ། །འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་གསལ་བཏབས་ནས་

དེ་ལ་སེམས་ཟིན་ན་ལེགས་ལ། མ་ཟིན་ཀང་འཁོར་ལོ་བཞིའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་

པོ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། ཉུངས་དཀར་འབྲིང་པོའི་ཚད་ཙམ་ལ་སེམས་ཟིན་ནས་གནས་ཆ་

རེད་ན་དེས་ཆོག །དེ་རེད་རེད་དུ་བསྒོམ་དགོས་ལ། ཡི་གེའི་གསལ་སང་ཤར་ན་

དམིགས་པ་སོ་རན་གསུང༌། དེ་རེད་ན་ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པ་སོ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡི་གེ་ཕ་མོ་བསྒོམ་པ་ནི། ཐིག་ལེ་དམིགས་རེན་རེད་པའི་ཆེད་”ཡིན1་པའི་

ཕིར། ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པའི་དུས་འདི་ལྟར་བ་སྟེ། སྔར་གི་དམིགས་རྣམ་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།   ཡན   * ཡིན 
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རིམ་པ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ནས། དེ་ནས་སུམ་མདོ་ནས་ལས་ཀི་རླུང་གཡོས་པས། 

ལྟེ་བའི་ཨ་ལས་མེ་སྦར་ཏེ་སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོའི་བར་དུ། རྩ་དབུ་མའི་ནང་ལ་ཡར་སོང་

སྟེ། མེའི་འོད་ཀིས་སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས། འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་

འདུས་ཤིང༌། ཧཾ་ཡང་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེར་གྱུར་པ་དེ་རིམ་གིས་མགིན་པར་བབས་ཏེ། 

དེའི་འོད་ཀིས་མགིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་སྟེ། ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ་ཡང་མགིན་

པ་ནས་བབས་ཏེ། སྙིང་ཁར་སེབ་པ་ན་དེའི་འོད་ཀིས་སྙིང་ཁའི་ཡི་གེ་ཞུ་ནས་ཐིག་

ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ་ཡང་སྙིང་ཁ་ནས་བབས་ཏེ། ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་དེའི་འོད་ཀིས་

ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། དམིགས་པ་

འཛིན་པའི་ཚེ་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་སེམས་དང་ཐིག་ལེ་རླུང་གསུམ་འདུས་པ་ཡིན་སྙམ་

པའི་མོས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ཞིང༌། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་པའི་དེའི་ངོ་བོ་ཡིན་སྙམ་དུ་

བསམ་ནས། ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་

པ་ཉུང་དཀར་འབྲིང་པོའི་ཚད་ཙམ་ལ་སེམས་འཛིན་ནོ། །དམིགས་རེན་འཆར་ཕིན་

ཆད་ཉུངས་དཀར་འབྲིང་བོའི་ཚད་ཙམ་ཁོ་ན་ལ་སེམས་འཛིན་གི། དེ་ལས་ཆེ་བ་

དང་ཆུང་བ་གང་ལ་ཡང་སེམས་མི་འཛིན་ནོ། །དམིགས་རེན་ཕ་མོ་འཆར་མ་ཐུབ་ན། 

གང་ཐུབ་ལ་སེམས་འཛིན་ནོ། །དམིགས་རེན་ཕ་མོ་ཤར་ནས་དེ་ལ་སེམས་འཛིན་

པའི་ཚེ། དམིགས་པ་འདི་བསན་ནས་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རང་གི་སེམས་

ཐིག་ལེ་ཕ་མོའི་ནང་ན་ཐིམ་པར་མོས་པ་བས་ནས་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་འཛིན། 

དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས། རང་གི་སེམས་དང་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་གཉིས་སང་ཕ་

མོ་ཡང་མེད་པར་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་ཤར་བའི་ཚེ། ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པའི་
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དགོས་པ་འགྲུབ་པས། དམིགས་པ་སོ་རན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེའི་རེས་སུ་དམིགས་

པ་གོང་མ་བསྒོམས་པས། སེམས་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཉམས་ཤར་ཡང༌། གོང་མའི་

དམིགས་པ་རྣམས་བསྒོམས་པའི་རེས་སུ། ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པའི་དུས་ཀི་

གསུམ་གཉིས་སམ་ཕེད་ཙམ་དུ་ཐུན་རེ་རེ་ལྟར་རླུང་ལ་དམིགས་ནས་བསྒོམ་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་སྒོམ་ཚུལ་ནི། རང་གི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་སྟེང་འོག་གི་རླུང་རྣམས་ལྟེ་

བའི་འོག་གི་སུམ་མདོར་བསྡུས་ནས། འདུས་མ་ཐག་ཏུ་རླུང་དེ་རྣམས་དབུ་མའི་ནང་

དུ་སེབ་ཙམ་ན་ཡལ་བའི་དམིགས་པ་ཡང་བེད་དོ། །

དེ་ལྟར་བསྒོམ་པ་ནི་རྩ་ལམ་སྦོར་བ་དང༌། རླུང་ལ་རེན་པའི་གེགས་རྣམས་མི་

འབྱུང་ཞིང༌། མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་སུ་ས་བུག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་འགགས་ནས་

འགོ་ཞིང༌། དེའི་འགགས་ཚུལ་ནི། དང་པོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ཚེ་དབུགས་གཉིས་གསུམ་དུ་རྒྱུ་བའི་ཡུན་ཙམ་དུ་རླུང་སྒོར་མི་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། 

དེ་ནས་གོམས་པ་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་རླུང་ས་སྒོར་མི་རྒྱུ་བའི་ཡུན་དེ་རིང་དུ་སོང་ད་

བཟོད་སྔ་དོ་རེ་ཙམ་རླུང་ས་སྒོར་མི་རྒྱུ་བ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་དང་པོར་འགགས་པའི་

ཚེ། ས་བུག་གི་རླུང་ལོག་ནས་རླུང་གིས་དོད་པ་གང་བའི་སང་བ་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་

དོད་པ་གང་བའི་སང་བ་ལོག་ནས་ས་སྒོར་རྒྱུས་ན། རླུང་འགག་ཚུལ་སལ་མ་མ་ཡིན་

ལ། དོད་པའི་ནང་གི་རླུང་དེ་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་ལྟར་ཡལ་ཡང༌། ད་རུང་རླུང་ས་

སྒོར་མི་རྒྱུ་ན་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དེ་ཡང་རྩ་བའི་རླུང་ལྔའི་ནང་ནས་

ཐུར་སེལ་གི་རླུང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གསར་རིང་གཉིས་ཡོད་པའི་རིང་པ་རིང་པ་རྣམས་

ཡལ་ནས་འགོ་བས་དབུ་མའི་ནང་དུ་མི་འགོ་ཞིང༌། རླུང་ས་སྒོར་རྒྱུ་བ་ལོག་པ་དང་
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དུས་མཉམ་དུ། ལྟེ་བའི་འོག་གི་རྩ་དབུ་མ་ཁ་བེ་བ་དུས་གཅིག་ཏུ་འོང་ཞིང༌། རྩ་ཁ་བེ་

བ་དེའི་ནང་ནས་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གསར་པ་སྐེས་ནས། དེས་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་ནས་མེ་

དེས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དེའི་དབིབས་ནི་གཞུའི་དབིབས་ལྟ་བུ་

ཡོད་དོ། །

དེ་ལྟར་རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་བཤད་པ་མང་དུ་བས་ཀང་མཐར་གཏུགས་

པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་སྟེང་གི་ས་སྒོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལོག་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་

”ལྟེ1་བའི་འོག་གི་རྩ་དབུ་མའི་ཁ་བེ་ནས་དེའི་ནང་དུ་རླུང་གསར་པ་སྐེས་ཏེ། དབུ་

མའི་རླུང་དེས་དབུ་མའི་ནང་གི་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་བའམ། ལྟེ་བའི་ཁག་འཕེལ་ནས་སྤྱི་

གཙུག་བར་དུ་སོང་བས། རྩ་དབུ་མའི་ནང་གི་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་ནས། འཁོར་

ལོའི་གནས་རྣམས་སུ་བབས་པས། རིམ་པ་ལྟར་དགའ་བཞིའི་རོགས་པ་རྣམས་རྒྱུད་

ནས་བཤད་པ་བཞིན་སྐེ་བ་ཡིན་པས། རྩ་གཞན་གི་ནང་གི་ཁག་འཕེལ། རྩ་གཞན་

གི་བང་སེམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ཡོད་མོད། འདིར་ནི་གཙོ་བོར་རྩ་དབུ་མའི་ནང་

གི་རླུང་གིས་མེ་སར། དེས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་

ཕལ་ཆེར་ནས། ས་སྒོའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་མ་ཐག་ཏུ། རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་སོང་ནས། 

དེས་མེ་སྦར་བ་ཡན་མཐུན་ལ། ས་སྒོར་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་པའི་ཐབས་སུ། དུས་འཁོར་

བས་བུམ་པ་ཅན་བསྒོམས། གསང་འདུས་པས་རོར་བཟླས་བེད། བདེ་དགེས་པ་ཡི་

གེ་དང་ཐིག་ལ་ཕ་མོ་ལ། སེམས་འཛིན་པ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་འདི་རྣམས་བེད་

དོ། །ས་སྒོའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་ནས། གོང་དུ་བཤད་པའི་རླུང་འགགས་པའི་མཐུས་རོ་

རེའི་ནང་གི་དབུ་མ་ཞར་བ་དེ་ཁ་བེ་ནས་སྦུབས་བཞིན་དུ་བས། དེའི་ནང་ནས་སྐེས་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༡ན།   ལྟ   * ལྟེ 
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པའི་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་གསར་པ་སུམ་མདོར་སོང་སྟེ། ཀ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་

མེ་དང་འདེས་ལ། ཐེབས་རེ་བསྐུལ་བ་ལས། བང་སེམས་ཞུ་བས་ཡས་འབབ་མས་

བརན་གི་དགའ་བ་དམིགས་ཕེད་པར་བས་ནས་སྐོང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །རེ་ཤིག་

རོགས་སོ། །འདི་ནི་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆུང་གང༌། གསལ་

བེད་གསུམ་ཞེས་ཐོ་ཡིག་ལས། །བྱུང་བའི་ཞལ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལེགས། །     ། །
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༄༅། །རོག་པ་གསུམ་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ 

ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཉི་འོད་དོ། །

༄༅༅། །ན་མོ་བཛྲ་བྷྱཻ་ར་ཝ་ཡ་མཎ་ལ་”བྷོཿ 1འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཁོས་

པའི་གར་མཛད་པས། །ནག་པོའི་རྩ་ལག་མ་ལུས་དྲུང་འབིན་ཅིང༌། །ཁམས་གསུམ་

ཟ་བེད་མ་ཧེའི་ཞལ་གདངས་པ། །བ་མ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་

ཉིད་མཉེས་བས་བསྙེན་བསྒྲུབ་མཐར་སོན་”པས2། །གང་གིས་འཁྲུལ་འཁོར་ཆོ་ག་

ལ་སྦར་ན། །རབ་འབམས་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་ལ་ཐོས་མེད་པའི། །སྟོབས་ལྡན་འཁོར་

ལོའི་མན་ངག་སྙིང་པོ་སྦིན། །དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་རྩ་

བའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཤླཽ་ཀ་འབུམ་པ་ཞེས་འཆད་ཅིང་། ”རོ་རེ་སོབ་

དཔོན3་གྲུབ་པས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་ལས་རྩ་བའི་རྒྱུད་སྟོང་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་པ་

ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལས་གྲུབ་ཆེན་ལ་ལི་ཏ་བཛྲ་གིས་ཕྱུང་ནས། ཨུ་རྒྱན་ནས་འཕགས་

པའི་ཡུལ་དུ་གདན་དངས་པའི། རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ། དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་རོག་

1 ཞོལ། ༡ན༡ན།   བྷཿ 

2 མ་ཕི། ༡ན༢ན།  པས  ཞོལ། ༡ན༢ན།   པ 

3 མ་ཕི།  ༡ན༣ན།  རོ་རེ་སོབ་སཔོན  ཞོལ། ༡ན༣ན།   སོབ་དཔོན་རོ་རེ 
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པ། རོག་པ་བདུན་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་གཙོ་བོར་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བསྐེད་རིམ་གི་རྣལ་འབོར་རབ་ཕ་མོ་ཡང་མཐར་ཕིན་

པས་ནི། རས་དང་སན་དང་སྦིན་སྲེག་”འཁྲུལ1་འཁོར་སོགས་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་

མེད་པར་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་དུས་ཤིན་ཏུ་

མྱུར་བ་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པ་ལ་འགྲུབ་པར་ནུས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་

པའི་བསམ་གཏན་གིལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རོག་པ་བདུན་པས་འཆད་ལ། བསྐེད་

རིམ་གི་རྣལ་འབོར་འབྲིང་ཕ་མོ་མཐར་མ་ཕིན་ཀང་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་མཐར་ཕིན་

པ་བཟླས་པས་ལྷ་མཉེས་པར་བས་པ་དག་གིས་ཀང་”འཁྲུལ2་འཁོར་སོགས་ལ་མི་

ལྟོས་པར་སྦིན་སྲེག་ཙམ་”གིས3་ལས་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་ནུས་

པས། དེ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་པའི་སྦིན་སྲེག་གི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནི་རོག་པ་དྲུག་

པས་འཆད་ཅིང༌། །སྐེད་རིམ་གི་རྣལ་འབོར་ཐ་མ། བསྐེད་རིམ་ཕ་རགས་གཉིས་ཀ་

མཐར་མ་ཕིན་ཀང༌། དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་

གཅེས་སྤས་སུ་བེད་ཅིང༌། ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་གོམས་པར་བས་པའི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་

བརན་པ་དང༌། ལྷས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཐོབ་པའམ། དེ་མ་ཐོབ་ཀང་

རྩ་སྔགས་སམ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་བེ་བ་སོགས་ཀིས་བཟླས་པ་དང༌། 

བཟླས་པའི་བཅུ་ཆའི་ཁ་སྐོང་གི་སྦིན་སྲེག་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་

གིས་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ནོར་བར་བསྒྲུབས་ན་”འཁྲུལ་འཁོར་ཉིད་ཀིས་ཞི་

1 མ་ཕི། ༢ན༡ན།  འཁྲུལ  ཞོལ། ༡ན༦ན།   འཕྲུལ 

2 མ་ཕི། ༢ན༣ན།  འཁྲུལ  ཞོལ། ༢ན༢ན།   འཕྲུལ   <འདི་ལྟ་བུའི་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་འདུག་པས་དེ་དག་མཚམས་རགས་

རེ་ལས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་མེད་> 

3 མ་ཕི། ༢ན༣ན།   གི    ཞོལ། ༢ན༢ན།   གིས   * གིས 
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རྒྱས་དབང་དག་གི་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པས། དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་

འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་རོག་པ་གཉིས་པས་སྟོན་ལ། རོག་པ་ལྷག་མ་བཞིས་དེ་ལྟ་བུའི་

ལས་རབ་འབམས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དང༌། བསྙེན་

བསྒྲུབ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྟོན་ཏོ། །རྭ་བ་དག་ནི། སྦིན་སྲེག་གི་རོག་པ་

ཡང་འཁོར་ལོའི་རོག་པ་དང་འབྲེལ་ཏེ། འཁོར་ལོ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་མཐར་འཁོར་

ལོ་སྦིན་སྲེག་ཏུ་བེད་པ་དང་འབྲེལ་ལོ། །རོག་པ་བདུན་པ་ཡང་”འཁྲུལ་འཁོར་དང་

འབྲེལ་ཏེ། ”འཁྲུལ་འཁོར་སྦ་བ་བས་ནས་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ཀི་བསམ་གཏན་བསྟན་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཞན་ཡང་གཤིན་རེ་གཤེད་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་འཁོར་ལོ་

”འབྲི1་བ་དང༌། བཞི་པ་དང་ལྔ་པས་”འཁྲུལ་འཁོར་གི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསྟན་ལ། 

གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ཀི་རོག་པ་དང་པོས་”འཁྲུལ་འཁོར་”འབྲི2་བ་དང་ལས་བསྒྲུབ་

པ་བསྟན་ཅིང༌། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པའི་ལེའུ་གཉིས་

པ་ནས་”འཁྲུལ་འཁོར་གི་ལས་བསྒྲུབ་པ་བསྟན། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་”འཁྲུལ་

འཁོར་”འབྲི་བ་བསྟན་ལ། རྩ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དོན། བཤད་

རྒྱུད་རོག་པ་གསུམ་པས་ཞིབ་པར་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་རོག་པ་གསུམ་པའི་རོག་པ་

དང་པོས་འཁོར་ལོ་”འབྲི་བའི་ཆོ་ག་དང༌། རོག་པ་གསུམ་པས་”འཁྲུལ་འཁོར་གི་

ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བསྟན་ཅིང༌། རོག་པ་གཉིས་པས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པ་བཅུད་

ལེན་དང་བཅས་པ་འཆད་པ་ལ། འདིར་ནི་རོག་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་
1 མ་ཕི། ༢བ༣ན། འབྲི  ཞོལ། ༢བ༣ན།   འདི 

2 མ་ཕི། ༢བ༤ན། འབྲི  ཞོལ། ༢བ༣ན།   འདི   <འདི་ལྟ་བུའི་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་འདུག་པས་དེ་དག་མཚམས་རགས་རེ་

ལས་འོག་མཆན་དུ་བཀོད་མེད་> 
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ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཅིང༌། རོག་བདུན་གི་རོག་པ་གཉིས་པ་དང་ཡང་ལེགས་པར་སྦོར་ཏེ་

བ་མའི་མན་ངག་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཏེ། གསལ་བར་”འབྲི་བར་བའོ། །དེ་ལ། དོན་

དམ་ཆོས་སྐུ་ཞི་བ་ཉིད། །གང་འདིར་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། །གཤིན་རེའི་དག་

ཞེས་གགས་པ་ཡི། །འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཆོ་ག་བཤད། ཅེས་པ་ནི་བཤད་པར་དམ་

བཅའ་བའོ། །ཡོན་ལྡན་ལྡན་པའི་སྔགས་པས་ནི། ཞེས་བ་བ་ནི། ཤེས་རབ་དང་སྙིང་

རེ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའོ། །ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བསྙེན་པ་ཡིས། ཞེས་བ་བ་

ནི་བསྙེན་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་རོགས་པར་བས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀིས་འཁོརལོའི་ལས་

སྦོར་བེད་པ་པོའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ནོ། །དུར་ཁོད་དབེན་པ་ལ་སོགས་པ། ཅེས་

”པས1་གང་དུ་”འབྲི་བའི་གནས་བསྟན་ནོ། །དེ་ནས་”འབྲི་བའི་སྔོན་དུ་ཇི་ལྟར་བ་

བ་ནི། མཎལ་ཁྲུ་དོའི་ཚད་དུ་བ། ཅེས་པས་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཁྲུ་དོ་གྲུ་བཞི་པ་བི་

དོར་ལེགས་པར་བ་སྟེ། ཁྲུ་དོའི་ཚད་དུ་བེད་པ་ནི་འཁོར་ལོའི་ཐིག་གི་ཕི་མཐའ་ནས་

ཕི་མཐའི་བར་ལ་སོར་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དི་དང་བ་ཡི་རྣམ་ལྔ་

དང༌། །ཉི་ཟླ་སོགས་པས་ཕི་དོར་བ། ཅེས་པ་ནི། དི་བཟང་དང་། བ་བྱུང་ལྔ་དང་། ཉི་

མ་སྟེ་ཁག་དང་། ཟླ་བ་སྟེ་ཁུ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་རི་ལུ་

ཆང་ལ་སྦར་བ་དང་བཅས་པས་གཞི་དེ་བྱུག་པར་བའོ། །

ཤ་ལ་སོགས་པ་དམ་རས་ལྔ། །གཞན་ཡང་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང༌། །ཕི་ནས་

མཆོད་པའི་བེ་བྲག་གིས། །ལེགས་པར་མཆོད་པ་བས་ནས་ནི། ཅེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་

ས་གཞི་བི་དོར་བས་ནས། ཤ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་ཡོད་པའམ། དེར་བསྒོམས་

ནས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཤ་དང་ཆང་ལ་སོགས་པའི་དམ་རས་རྣམས་ཚོགས་

1 མ་ཕི། ༣ན༢ན།   པའི   * པས 
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 804  

པར་བས་ནས། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་བདག་བསྐེད་སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པར་བསྒོམ་པ་

བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་བ་ནས་བདག་མདུན་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་བསྟོད་

བདུད་རྩི་མང་བ་ཚོགས་ཀི་འཁོར་ལོ། །འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

གཏོར་མ་དང་བཅས་པ་བ་བའི་དོན་ཏེ། སོབ་མ་ལ་སོབ་པ་དང་ལས་ལ་སྦོར་བ་

གཉིས་ཀའི་ཚེ་བ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་བ་བ་རྣམས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་བྲིས་པ་

སོགས་ཀི་བ་བ་”བརྩམ1་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ། འཁོར་ལོ་བྲི་དང་བཏུ་བ་དང༌། །དང་དང་

བསྲེ་དང་སོ་བ་”བརྩམ2། ཞེས་པ་ནི་སོམ་གི་ཚིག་སྟེ། དེ་ཡང་གཞིའི་འཁོར་ལོ་འབྲི་

བ་དང༌། སྔགས་བཏུ་བ་དང༌། སྔགས་དང་བ་དང༌། སྔགས་བསྲེ་བ་དང༌། འཁོར་ལོ་

སོ་བ་དང༌། འཁོར་ལོ་སྦ་བ་དང༌། འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བ་དང༌། མཇུག་གི་བ་བ་སྟེ། བ་བ་

བརྒྱད་བརྩམ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བརྒྱད་ལས་ཐོག་མར་གཞིའི་”འཁྲུལ་འཁོར་བྲི་བ་

བརོད་པར་བ་བ་ལ། སྔགས་པ་རྣལ་འབོར་ལྡན་པ་ཡིས། །ལྷོ་ཡི་ཕོགས་སུ་ཁ་ལྟས་

ཏེ། དམ་ཚིག་རེས་སུ་དན་པ་ཡིས། །ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། གསང་སྔགས་འདི་ནི་དན་

བེད་ཅིང༌། །འཁོར་ལོ་བྲི་བ་བརྩམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། རང་ལྷའི་ང་

རྒྱལ་ལ་གནས་པས་ཁ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ལྟས་ཏེ། དམ་ཚིག་རེས་སུ་དན་པས། ”བཛྲ3་

ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བརོད་དོ། །ཐིག་འདེབས་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །

ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཁ་བལྟ་བ་ནི་བསད་ལས་སོགས་དག་པོའི་དབང་དུ་བས་

པའོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ལྷོ་བང་གི་ཚངས་ཐིག །དེ་ནས་ཤར་ནུབ་ཀི་”ཚངས4་ཐིག །དེ་

1 མ་ཕི། ༣ན༧ན།   བརྩོམ   * བརྩམ 

2 མ་ཕི། ༣བ༡ན།   བརྩོམ   * བརྩམ 

3 མ་ཕི། ༣བ༣ན།   -བཛྲ   ཞོལ། ༣བ༥ན།   བཛྲ    * བཛྲ 

4 མ་ཕི། ༣བ༤ན།   ཚང   * ཚངས 
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ནས་ཟུར་ཐིག་གཉིས་གདབ་པར་བའོ། །དེ་ནས་ཐིག་སྐུད་སོར་བརྒྱད་པས་དབུས་

ནས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བར་བ་ཞིང༌། དེ་ཉིད་ལ་ཐིག་བཞི་སྙོམས་པར་བཏབ་ནས་

རེའུ་མིག་དགུ་པར་བའོ། །རེ་མིག་དགུ་པའི་ཟླུམ་ཐིག་ལས། སོར་བཞི་ཕིར་སོང་བ་

ནས་སར་ཡང་ཟླུམ་ཐིག་གཅིག་བསྐོར་ནས། དེ་དང་རེ་མིག་དགུ་པའི་ཟླུམ་ཐིག་གི་

བར་དེ་ལ་ཕོགས་བཞིར་རེ་མིག་རེ་རེ་དང༌། མཚམས་བཞིར་རེ་མིག་གཉིས་གཉིས་

ཏེ། རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་བ་ཞིང་། འདིའི་ཕོགས་བཞིའི་རེ་མིག་རྣམས་ཀི་དབུས་ནས་

ཚངས་ཐིག་འགོ་ལ། ”མཚམས1་བཞིར་ཟུར་ཐིག་གིས་གཡས་སུ་རེ་མིག་རེ་དང་

གཡོན་དུ་རེ་མིག་རེ་འོང་ངོ༌། །རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ཟླུམ་ཐིག་ལས་སོར་ཞི་ཕིར་

སོང་བ་ནས་སར་ཡང་ཟླུམ་པོའི་ཐིག་བསྐོར་ནས། དེ་དང་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཟླུམ་ཐིག་གི་བར་དེ་ལ། རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ཕོགས་ཀིས་རེ་མིག་བཞིའི་ཐད་

དུ། །དེ་ནས་ལས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བའི་རེ་མིག་རེ་རེ་དང༌། ”མཚམས2་རྣམས་སུ་ཟུར་

ཐིག་དབུས་སུ་སོང་བའི་རེ་མིག་རེ་རེ་གཡས་གཡོན་དུ་རེ་མིག་རེ་རེ་སྟེ་རེ་མིག་

བཅུ་དྲུག་པར་བའོ། །

དེ་ལ། དབུས་ནས་སོར་ཚད་བཅུ་དྲུག་པ། །ཀུན་ཏུ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་

ནི། །འདི་ནི་ནང་གི་འཁོར་ལོ་སྟེ། །རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བ་ལ། །སྒོ་མེད་ལྕགས་

མཁར་བཅུ་དྲུག་བ། །འདི་ནི་གཤིན་རེའི་གོང་ཁེར་སྟེ། །སྲིད་པ་གསུམ་གིས་འཇུག་

པའང་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། དབུས་ནས་ཕོགས་རེར་སོར་ཚད་བཅུ་

དྲུག་པའི་ཐིག་གིས་ཀུན་ཏུ་ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་འདི་ནི་ནང་གི་འཁོར་ལོ་སྟེ། ཟླུམ་

1 མ་ཕི། ༣བ༦ན།   འཚམས   * མཚམས 

2 མ་ཕི། ༣བ༧ན།   འཚམས   * མཚམས 
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ཐིག་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བའི་གསུམ་པ་ལ་སྒོ་མེད་ལྕགས་མཁར་བཅུ་དྲུག་

མཚོན་པའི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་བ་ཞིང༌། །བཅུ་དྲུག་པོ་འདི་ནི་འཆི་བདག་གཤིན་རེའི་

གོང་ཁེར་སྟེ། །སྲིད་པ་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྲོག་གི་འཇུག་པ་སྟེ་འགོ་ས་

ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་བའོ། །ཟླུམ་ཐིག་གསུམ་པ། དེ་ནས་ཕིར་སོར་བརྒྱད་སོང་བ་ནས་

ཟླུམ་ཐིག་བསྐོར་ནས། སོར་བརྒྱད་ཀི་ས་དེ་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བགོས་ཏེ། ནང་གི་

ཟླུམ་ཐིག་གསུམ་པ་དང༌། སོར་བརྒྱད་ཀི་ཕི་རོལ་གི་ཟླུམ་ཐིག་གཉིས་ཀི་བར་དུའང་

ཟླུམ་ཐིག་གཉིས་བསྐོར་ནས། །ནང་གི་འཁོར་ལོའི་ཕི་རོལ་ཏུ་མུ་འཁྱུད་གསུམ་རིམ་

འོང་བར་བའོ། མུ་འཁྱུད་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ཡང་རེ་མིག་ཁང་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྩ་

གཉིས་དང་ལྡན་པར་བས་ཏེ། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་ནས་ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་གི་བར་

ལ་གཡས་སུ་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་རེ་དང༌། གཡོན་དུ་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་རེའོ། །

དོན་དེ་ནི། དེའི་ཕི་རོལ་མུ་འཁྱུད་གསུམ། ཀུན་ཏུ་ལྕགས་རིས་བསྐོར་བ་

སྟེ། །མུ་འཁྱུད་དེ་དག་རེ་རེ་ལ། །ཁང་པ་སུམ་ཅུ་གཉིས་མཛེས། ཞེས་པས་བསྟན་

ནོ། །འགོ་བ་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་ཡིས། །འཁོར་ལོ་འདི་ལྟར་བྲིས་ནས་ནི། ཞེས་པ་གོ་

ས་ལ། དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། འཁོར་བའི་ཆོས་བཞིན་”གཅོད1་པ་ཡིས། ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་ན། འཁོར་བས་ཆོས་རེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་

བས་བདེ་བ་གཅོད་པ་བཞིན་དུ། རེ་མིག་རྣམས་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བས་མི་

མཐུན་ཕོགས་གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་འདི་ལྟར་བྲིས་ནས་ནི། ཅེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་

ནས་མཐའི་མུ་འཁྱུད་ཀི་ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་ནས་ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་ཏུ་སེབ་པའི་

བར་གཡས་ཀི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་ལ། ཀ་ཁ་ག་གྷ། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་

1 མ་ཕི། ༤ན༧ན།   སྤྱོད    ཞོལ། ༤བ༥ན།   གཅོད    * གཅོད 
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ད། ཅེས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་ང་ཉ་གཉིས་མེད་པ། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་གི་

རེ་མིག་ནས་མགོ་བརྩམ་སྟེ་བྲི་བར་བའོ། དེ་ནས་གོང་གི་འཕོ་ལ་འཐུད་དེ། ནུབ་ཀི་

ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་གི་རེ་མིག་ནས་བརྩམས་ནས། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་

གི་རེ་མིག་གི་བར། རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དྷ་ན། བ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་

ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀ། ཅེས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་བྲི་བར་བའོ། །དེ་ནས་དེའི་ནང་མ་

མུ་འཁྱུད་བར་མ་ལ། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་གི་རེ་མིག་ནས་མགོ་བརྩམ་སྟེ། 

ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་གི་རེ་མིག་ཚུན་ཆད་གཡས་ཀི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་ལ། 

ཨ་ཨཱཿ ཨི་ཨཱིཿ ཨུ་ཨཱུཿ ”རི་རཱི། ལི་ལཱི། ཨེ་ཨྱཻ།1ཨོ་ཨླཽ། ཨཾ་ཨཿ ཅེས་པ་དབངས་ཡིག་

བཅུ་དྲུག་བྲི་བར་བ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཤར་གི་རེའུ་མིག་ནས་མགོ་བརྩམས་པའི་

གཡོན་གི་རེའུ་མིག་བཅུ་དྲུག་ལའང་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་བྲི་བར་བ་སྟེ། དབངས་

ཡིག་ཚར་གཉིས་ཀའི་མགོ་ཤར་གི་རེའུ་མིག་ནས་བརྩམས་པའོ། །

དོན་འདི་དག་ནི། ཕི་རོལ་མུ་འཁྱུད་ཐ་མ་ལ། །ཡི་གེ ་ཀ་སོགས་ད་

ཡིག་མཐའ། །ང་ཉ་བསལ་ནས་”འགོད2 ་པར་བ། །ཡི་གེ་དྷ་སོགས་ཀ་ཡིག་

”མཐར3། །དེའི་རེས་སུ་བྲི་བར་བ། །མུ་འཁྱུད་དབུས་མ་དག་ལ་ནི། །དབངས་ཡིག་

བཅུ་དྲུག་ཉིས་འགྱུར་རོ། ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །བཏུ་དང་དགོད་སོགས་”བརྩམ4་པ་

ན། །མཚན་མ་འདི་དག་ཤེས་པར་བ། །ཟླ་བ་མིག་དང་ཡོན་ཏན་དང༌། །རིག་བེད་

མདའ་དང་དབང་པོ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་བཀྲ་ཤིས་གཟའ་དང་ཕོགས། །དག་པོ་ཉི་མ་

1 ཞོལ། ༥ན༣ན།   ར�་རཱ�། ལ�་ལཱ�། ཨ་ཨྱཻ  

2 མ་ཕི། ༤བ༥ན།   བཀོད    ཞོལ། ༥ན༥ན།   འགོད    * འགོད 

3 མ་ཕི། ༤བ༥ན། མཐར  ཞོལ། ༥ན༥ན།   འཐའ 

4 མ་ཕི། ༤བ༦ན།   བརྩོམ    ཞོལ། ༥ན༦ན།   བརྩམ    * བརྩམ 
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ཡན་ལག་པ། །ཆོས་ཞེས་བ་བར་རབ་ཏུ་གགས། ཞེས་བ་བ་ནི་བརའི་ཚིག་སྟེ། །གང་

གང་གི་བར་ཚིག་ཡིན་ཞེ་ན། །ཟླ་བ་ནི་གཅིག་གོ །མིག་ནི་གཉིས་སོ། །ཡོན་ཏན་ནི་

གསུམ་མོ། །རིག་བེད་ནི་བཞིའོ། །མདའ་ནི་ལྔའོ། །དབང་པོ་ནི་དྲུག་གོ །རྒྱ་མཚོ་ནི་

བདུན་ནོ། །བཀྲ་ཤིས་ནི་བརྒྱད་དོ། །གཟའ་ནི་དགུའོ། །ཕོགས་ནི་བཅུའོ། །དག་པོ་ནི་

བཅུ་གཅིག་གི །ཉི་མ་ནི་བཅུ་གཉིས་སོ། །ཡན་ལག་ནི་བཅུ་གསུམ་མོ། །ས་ནི་བཅུ་

བཞིའོ། །ཚེས་ནི་བཅོ་ལྔའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ནས། སྡུགས་བཏུབ་སོགས་ཀི་

ཚེ། བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་ཞེས་པ་ཁང་བ་བརྒྱད་པ་དང༌། ཡི་གེ་མིག་གི་ཚད་ལེན་ཅེས་

པ་ཡི་གེ་གཉིས་ལེན་པ་སོགས་ལ་གོ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་གཞིའི་དཀིལ་འཁོར་བྲི་

བའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་སྔགས་བཏུ་བ་ནི། ཕི་རོལ་མུ་འཁྱུད་ཐ་མ་ལ། །ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་

ནས་བརྩམས་ཏེ། །རིམ་མིན་གཟའ་ཅན་ཁང་པ་ནས། །ཡི་གེ་བཀྲ་ཤིས་ཙམ་བངས་

ཏེ། །ནང་གི་ངོས་ཀི་མུ་འཁྱུད་ཀི། །ཚངས་ཐིག་གིས་ནི་ངོས་དག་ལ། །ཕོགས་

བཞིར་མིག་གི་ཚད་དུ་སྦིན། ཞེས་པ་སྟེ། མུ་འཁྱུད་ཐ་མའི་ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་

ཁ་ཕིར་ལྟའི་གཡོན་གི་རེའུ་མིག་དང་པོ་ནས། གཡོན་སྐོར་དུ་བགངས་པའི་གཟའ་

ཅན་ཁང་པ་སྟེ་རེའུ་མིག་དགུ་བའི་ནང་ནས་ཡི་གེ་ཡ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚད་དེ་ལན་

བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་བངས་ནས། མུ་འཁྱུད་ནང་མ་དབངས་ཡིག་བཀོད་པའི་མུ་འཁྱུད་

ཀི་ནང་རོལ་མ་དེའི་ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་ཀི་རེ་མིག་དང་གཡོན་གི་རེ་

མིག་གཉིས་སུ་ཡི་གེ་ཡ་རེ་རེ་བྲི་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ། ཕོགས་གཞན་གསུམ་གིའང་

ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་རྣམས་སུའང་རེ་རེ་སྟེ། ཕོགས་རེ་རེ་ཡ་
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གཉིས་གཉིས་བྲི་བར་བའོ། །འདིར་ཤར་ཅེས་པ་ཕོགས་སྤྱིའི་དབང་དུ་བས་ན་ལྷོ་

ཡིན་མོད་ཀི། དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ཡ་ཁ་ལྷོ་ལ་བལྟས་པའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཁ་

གང་ལྟའི་མདུན་ལ་ཤར་དུ་བས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ལྷོ་ལ་ཤར་ཞེས་ཐ་སྙད་བས་

པའོ། །རིམ་མིན་ཕོགས་ཅན་ཁང་པ་ནས། །ཡི་གེ་མིག་གི་ཚད་བངས་ཏེ། །ཤར་དུ་

དེ་ཡི་གཡས་གཡོན་བཞག །ཅེས་པ་ནི། ཤར་ནས་གཡོན་བསྐོར་དུ་བགངས་པའི་

རེའུ་མིག་བཅུ་པ་ནས་ཡི་གེ་མ་ལན་གཉིས་བངས་ཏེ། ཤར་གི་ཡ་བྲིས་པའི་རེ་མིག་

གཉིས་ཀི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་མེ་མིག་གཉིས་སུ་མ་རེ་རེ་བྲི་བར་བའོ། །

རིམ་མིན་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་ཅན་བངས་

ཏེ། །མིག་གི་ཚད་དུ་བས་ནས་ནི། །དེ་ཡི་ངོས་ལ་རེ་རེ་བཞག །ཅེས་པ་ནི། མུ་

འཁྱུད་ཕི་མའི་ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་ནས་གཡོན་བསྐོར་དུ་བགངས་པའི་རེ་

མིག་བརྒྱད་པ་ནས། ཡི་གེ་རཱ་བངས་ཏེ། རཱ་དེ་ལ་དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་ཨ་རིང་

པོ་སྲོག་ཏུ་བཅུག་པས་རཱ་རིང་པོར་བས་ཏེ། “མུ་ཁྱུད་ནང་མའི་ཤར་གི་མ་བྲིས་

པའི་རེ་མིག་གཉིས་པོའི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་རཱ་རིང་བོ་རེ་

རེ་བྲི་བར་བའོ། །དབུས་ཀི་ཚངས་ཐིག་ནས་བགང་སྟེ། 1རྒྱ་མཚོ་ཅན་གི་ཁང་པ་

ནས། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པ། །མིག་གི་ཚད་དུ་བངས་ནས་ནི། །ལྷོ་

ཕོགས་དེའི་གཡས་གཡོན་བཞག །ཅེས་པ་ནི། ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་གི་འགམ་དྷ་

1 མ་ཕི། ༥བ༢ན།   -མུ་ཁྱུད་ནང་མའི་ཤར་གི་མ་བྲིས་པའི་རེ་མིག་གཉིས་པོའི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་རཱ་

རིང་བོ་རེ་རེ་བྲི་བར་བའོ། །དབུས་ཀི་ཚངས་ཐིག་ནས་བགང་སྟེ།    ཞོལ། ༦ན༥།   +མུ་ཁྱུད་ནང་མའི་ཤར་གི་མ་བྲིས་པའི་རེ་

མིག་གཉིས་པོའི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་རཱ་རིང་བོ་རེ་རེ་བྲི་བར་བའོ། །དབུས་ཀི་ཚངས་ཐིག་ནས་བགང་སྟེ།    

* མུ་ཁྱུད་ནང་མའི་ཤར་གི་མ་བྲིས་པའི་རེ་མིག་གཉིས་པོའི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་རཱ་རིང་བོ་རེ་རེ་བྲི་བར་

བའོ། །དབུས་ཀི་ཚངས་ཐིག་ནས་བགང་སྟེ། 
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བྲིས་པའི་རེ་མིག་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་བགངས་པའི་རེ་མིག་བདུན་

པ་ནས། ཡི་གེ་མ་ལན་གཉིས་བངས་ཏེ། དེ་གཉིས་ལ་དབངས་ཡིག་བཅུ་གཅིག་པ་

ཨེ་ཐུང་ངུ་སྲོག་ཏུ་བཅུག་ནས་མུ་འཁྱུད་ནང་མའི་ལྷོའི་ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་

ཡ་བྲིས་པའི་མིག་གཉིས་པོ་དེའི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་མ་རེ་རེ་

བྲི་བར་བའོ། །

ནུབ་ནས་རིམ་པ་མིན་པ་ཡི། །ཟླ་བ་ཅན་གི་ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་

བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། །མིག་གི་ཚད་དུ་བངས་ནས་ནི། །ལྷོ་རུ་དེ་རེས་སྦིན་པར་

བ། ཞེས་པ་ནི་ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་ནས་བསྐོར་ཕོགས་རིམ་པ་མིན་པ་སྟེ་གཡོན་

བསྐོར་བས་པའི་ཟླ་བ་ཅན་ཏེ། རེ་མིག་དང་པོ་ནས་ཡི་གེ་ད་ལན་གཉིས་བངས་པ་

ལ། དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་པ་ཨོ་ཐུང་ངུ་སྲོག་ཏུ་བཅུག་ནས། ལྷོའི་རེ་མིག་

ཡི་གེ་མེ་བྲིས་པ་གཉིས་པོ་དེའི་འགམ་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་ཡི་

གེ་ངོ་རེ་རེ་བྲི་བར་བའོ། །དེ་ཉིད་དབངས་ཡིག་བསལ་བ་ནི། །མིག་གི་ཚད་དུ་

བངས་ནས་ནི། །སྔོན་བཞིན་ནུབ་ཀི་ཕོགས་སུ་སྦིན། ཞེས་པ་ནི། དེ་ལ་དབངས་

ཡིག་ཨོ་བཅུ་གཅིག་པ་བསལ་བ་སྟེ་ཕྱུང་ནས་ནི། ཡི་གེ་ད་རྐངས་པ་ལན་གཉིས་

བངས་ཏེ། མུ་འཁྱུད་ནས་མའི་ནུབ་ཀི་ཡ་བྲིས་པའི་རེ་མིག་གཉིས་པོ་དེའི་འགམ་

གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་ད་རེ་རེ་བྲི་བར་བའོ། །ནུབ་ནས་བཀྲ་ཤིས་

ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། །མིག་གི་ཚད་དུ་བངས་ནས་

ནི། །ནུང་ཀི་ངོས་སུ་དེ་རེས་སྦིན། ཞེས་པ་ནི། ནུབ་ནས་བགངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

ཁང་པ་རེའུ་མིག་བརྒྱད་པ་ནས་ཡི་གེ་ཡ་དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་པ་ཨོ་ཐུང་ངུ་
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དང་ལྡན་པར་བས་པའི་ཡོ་མིག་གི་ཚད་དུ་སྟེ་ལན་གཉིས་བངས་ནས་ནི་ནུབ་ཀི་

ཡི་གེ་ད་བྲི་བའི་རེ་མིག་གཉིས་པོ་དེའི་ངོས་གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་སུ་དེ་

རེས་བིན་ཞིང་བྲི་བར་བའོ། །

བང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གཅིག་པ་ལྡན་པ། །མིག་

གི་ཚད་དུ་བངས་ནས་ནི། །བང་གི་ངོས་ལ་དེ་རེས་སྦིན། ཞེས་པ་ནི། བང་གི་ཚངས་

ཐིག་ནས་ཤར་གི་ཕོགས་ལ་ཚུར་བགངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་རེའུ་མིག་བརྒྱད་

པ་ནས། །ཡི་གེ་ཀ་དབངས་ཡིག་བཅུ་གཅིག་པ་ཨེ་ཐུང་ངུ་དང་ལྡན་པ་མིག་གི་ཚད་

དུ་བངས་ནས་ནི། བང་གི་ཡ་བྲིས་པའི་རེ་མིག་གཉིས་པ་དེའི་ངོས་གཡས་གཡོན་

གི་རེ་མིག་གཉིས་ལ་དེ་རེས་སྦིན་པ་སྟེ་བྲིའོ། །རླུང་གི་ས་བོན་ཞེས་བ་བ། །མིག་

གི་ཚད་བངས་དེ་རེས་སྦིན། ཞེས་པ་ནི། རླུང་གི་ས་བོན་ཡི་གེ་ཡ་མིག་གི་ཚད་

བངས་ཏེ། ཀེ་བྲིས་པའི་གཡས་གཡོན་གི་རེའུ་མིག་གཉིས་སུ་དེ་རེས་སྦིན་ཞིང་བྲི་

བར་བའོ། །མདའ་ཅན་ཁང་པ་ནང་གནས་པ། །འོད་ཀི་གོང་བུར་བས་པ་དང༌། །དེ་

ཉིད་ནས་ནི་བགངས་པ་ཡི། །ས་ཅན་ཁང་པ་ནང་གནས་པ། །དབངས་ཡིག་གསུམ་

པ་ལྡན་པ་དག །ཟླ་བའི་ཚད་དུ་བངས་ནས་ནི། །བང་ཤར་མཚམས་སུ་རེ་རེ་

སྦིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་བསྐོར་ལ་བགངས་པའི་

མདའ་ཅན་ཁང་པ་རེའུ་མིག་ལྔ་པ་ན་གནས་པའི་ཡི་གེ་ཙ་འོད་ཀི་གོང་བུར་བས་པ་

སྟེ་ཚ་དང་བརྩེགས་ནས་ཙྪ་ཞེས་བ་བ་དང༌། རེའུ་མིག་ལྔ་པ་དེ་ཉིད་དང་པོར་བས་

ནས་ནི་གཡས་བསྐོར་ལ་བགངས་པའི་ས་ཅན་ཁང་པ་རེའུ་མིག་བཅུ་བཞི་པ་ན་

གནས་པའི་ཡི་གེ་ན་དབངས་ཡིག་གསུམ་པ་ཨི་ཐུང་ངུ་ལྡན་པ་སྟེ། བཅུག་པ་དག་
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ཟླ་བའི་ཚད་དེ་ཡི་གེ་རེ་རེ་བངས་ནས་ནི། བང་ཤར་མཚམས་སུ་རེ་རེ་སྦིན་པ་སྟེ། 

བང་ཤར་གི་ཟུར་ཐིག་ཁ་ནང་དུ་ལྟ་བའི་གཡས་ཀི་རེའུ་མིག་ཏུ་ཙྪ་དང༌། གཡོན་གི་

རེའུ་མིག་ཏུ་ནི་བྲི་བར་བའོ། །

རྒྱ་མཚོའི་ཁང་པ་ནང་གནས་པ། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་ལྡན་པ་དང༌། །རིམ་

མིན་ཡོན་ཏན་ཁང་པ་ནས། །ཟླ་བའི་ཚད་དུ་བཟུང་ནས་ནི། ཤར་ལྷོ་མཚམས་སུ་དེ་

བཞིན་སྦིན། ཞེས་པ་ནི། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་ནས་རིམ་མིན་གཡས་བསྐོར་གིས་

བགངས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཅན་གི་ཁང་པ་རེའུ་མིག་བདུན་པའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཡི་གེ་

ཛཿདབངས་ཡིག་གཉིས་པ་ཨཱ་རིང་པོ་དང་ལྡན་པར་བས་པའི་ཛཱ་རིང་པོ་དང༌། ཤར་

གི་ཚངས་ཐིག་ནས་རིམ་”མིན1་ཏེ་གཡོན་བསྐོར་དུ་བགངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་

རེའུ་མིག་གསུམ་པ་ནས་ཡི་གེ་ས་ཟླ་བའི་ཚད་དུ་རེ་རེ་བཟུངས་ནས་ནི། ཤར་ལྷོ་

མཚམས་སུ་དེ་བཞིན་སྦིན་ཏེ། ཤར་ལྷོའི་ཟུར་ཐིག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཁ་ནང་

ལྟའི་གཡས་ཀི་རེའུ་མིག་ཏུ་ཛཱ་རིང་པོ་དང༌། ”གཡོན2་གི་རེའུ་མིག་ཏུ་ཡི་གེ་ས་

བྲི་བར་བའོ། །རིམ་མིན་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་ལྔ་པ་ལྡན་པ་དང༌། 

ཡན་ལག་ཅན་གི་ཁང་པ་ནས། །ཟླ་བའི་ཚད་དུ་བངས་ནས་ནི། །ལྷོ་ནུབ་མཚམས་

སུ་དེ་བཞིན་སྦིན། ཞེས་པ་ནི། ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་ནས་གཡོན་བསྐོར་དུ་བགངས་

པའི་རིམ་མིན་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་རེའུ་མིག་བརྒྱད་པ་ནས་ཡི་གེར་དབངས་ཡིག་ལྔ་

པ་ཨུ་ཐུང་ངུ་དང་ལྡན་པར་བས་པས་རུ་ཐུང་ངུ་དང༌། ཤར་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་

བགངས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ཁང་པ། རེའུ་མིག་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་ཡི་གེ་ཎ་ཟླ་

1 མ་ཕི། ༦བ༣ན།   ན་ནི    ཞོལ། ༧བ༤ན།   མིན    * མིན 

2 མ་ཕི། ༦བ༤ན།   གཡན   * གཡོན 
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བའི་ཚད་དུ་རེ་རེ་བངས་ནས་ནི། ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་དེ་བཞིན་སྦིན་པར་བ་སྟེ། ལྷོ་

ནུབ་ཀི་ཟུར་ཐིག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཁ་ནང་ལྟའི་གཡས་ཀི་རེ་མིག་ཏུ་རུ་དང༌། 

གཡོན་གི་རེའུ་མིག་ཏུ་ཎ་བྲི་བར་བའོ། །

རིམ་མིན་ཚེས་ཅན་ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་གསུམ་པ་ལྡན་པ་དང༌། །རིམ་

མིན་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་ནས། །དབངས་ཡིག་གསུམ་པ་ལྡན་པ་དང༌། །རིམ་མིན་བཀྲ་

ཤིས་ཁང་པ་ནས། །ཟླ་བའི་ཚད་དུ་བངས་ནས་ནི། །ནུབ་བང་མཚམས་སུ་དེ་བཞིན་

སྦིན། ཞེས་པ་ནི། ཤར་ནས་རིམ་མིན་ཏེ་གཡོན་བསྐོར་གི་ཚེས་ཅན་ཁང་པ་རེའུ་

མིག་བཅོ་ལྔ་པ་ནས་ཡི་གེ་ན་དབངས་ཡིག་གསུམ་པ་ཨི་ཐུང་ངུ་དང་ལྡན་པར་བས་

པའི་ནི་དང༌། རིམ་མིན་བཀྲ་ཤིས་ཁང་པ་གཡོན་བསྐོར་གིས་རེའུ་མིག་བརྒྱད་པ་

ནས་ཡི་གེ་ར་ཟླ་བའི་ཚད་དུ་རེ་རེ་བངས་ནས་ནི། ནུབ་བང་མཚམས་སུ་དེ་བཞིན་

སྦིན་པར་བ་སྟེ། ནུབ་བང་གི་ཟུར་ཐིག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཁ་ནང་ལྟའི་གཡས་ཀི་

རེའུ་མིག་ཏུ་ནི་དང༌། གཡོན་གི་རེའུ་མིག་ཏུ་ནིར་བྲི་བར་བའོ། །དེ་དག་ནི་དབངས་

གསལ་གི་ཡི་གེ་ལས། རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་སོ་གཉིས་པ་བཏུ་བའོ། །སྔགས་བཏུ་བ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་སྔགས་དང་བ་ནི། དེ་ལྟར་འགོད་པར་བས་ནས་ནི། །དེ་ནས་དང་

པ་བརྩམ་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདི་ནི་བཤད་ཟིན་པ་དང༌། འཆད་འགྱུར་གི་

”མཚམས1་སྦོར། དེ་ནས་དང་བའི་ཆོ་ག་དངོས་ལ། དམ་ཚིག་རེས་སུ་དན་བེད་

ཅིང༌། །རོ་རེ་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། ཞེས་པའི་དོན་ནི། འོག་ཏུ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་

སྟྭཾ། དམ་ཚིག་གི་སྔགས་སོ། །ༀ་བཛྲ་བེ་ག་ཧཱུཾ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀི་སྔགས་སོ། ཞེས་

1 མ་ཕི། ༧ན༣ན།   འཚམས   * མཚམས 
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གསུངས་པ་ཡང་དངས་ཏེ་བཤད་པར་བ་བ་ལ། རང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པས། ༀ་

བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བརོད་ཅིང༌། དམ་ཚིག་རེས་སུ་དན་པར་བས་ལ། ༀ་བཛྲ་

བེ་ག་ཧཱུཾ། ཞེས་བརོད་ནས་རོ་རེ་ཤུགས་ཀིས་འཇུག་པས། འཁོར་ལོའི་ཐིག་གི་འོག་

ནས་འཛུལ་ཏེ་དབུས་སུ་ཕིན་པར་མོས་ལ། དེ་ནས་མུ་འཁྱུད་ལ་བཀོད་པའི་བཏུས་

པའི་ཡི་གེ་སོ་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད། ནང་གི་རེ་མིག་ལྔ་དང༌། དེའི་ཕིའི་རེའུ་མིག་བཅུ་

གཉིས་ཏེ་རེ་མིག་བཅུ་བདུན་པོ་དེའི་ནང་དུ་དང་བར་བའོ། །

ཤར་གི ་ཚངས་ཐིག་ངོས་གཉིས་ནས། ཡི ་གེ ་ཟུང་ལྡན་དངས་བས་

ནས། །དབུས་ཀི་ཁང་པར་བཞག་པར་བ། ཞེས་པ་ནི་ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་གི་ངོས་

གཡས་གཡོན་གི་རེ་མིག་ན་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་ཡ་གཉིས་པ་དངས་ལ། ལེ་ཚེ་དགུ་

པའི་དབུས་ཀི་ལེ་ཚེའི་ནང་གི་ཤར་དུ་ཡ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ། མགོ་དབུས་བུ་བསྟན་

ནས་བྲི་བར་བ་ཞིང༌། དེ་མ་ཐག་སྔར་མུ་འཁྱུད་ཀི་རེ་མིག་ལ་བཀོད་པའི་ཤར་གི་ཡ་

གཉིས་པོ་དེ་དབི་བར་བའོ། །ཕོགས་གཞན་ཚངས་ཐིག་ངོས་དག་ནས། །དེ་བཞིན་

ཟུང་ལྡན་དངས་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་དབུས་ཀི་ཁང་པར་བཞག །ཅེས་པ་ནི། སྔར་ཤར་

ཀི་འདེན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཕོགས་གཞན་གསུམ་གི་ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་

གཡོན་གི་རེ་མིག་གཉིས་ན་བཀོད་པའི་ཡ་གཉིས་གཉིས་པོ་རྣམས་དངས་ཏེ་ལེ་

ཚེ་དགུ་པའི་དབུས་ཀི་ལེ་ཚེའི་ནང་གི་ལྷོར་ཡ་གཉིས་གཤིབས། ནུབ་ཏུ་ཡ་གཉིས་

གཤིབས། །བང་དུ་ཡ་གཉིས་གཤིབས་ཏེ། ཡ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་མགོ་དབུས་སུ་

བསྟན་པ་བྲིའོ། །དེ་མ་ཐག་མུ་འཁྱུད་ཀི་ཕོགས་གསུམ་གི་ཡ་གཉིས་པོ་རྣམས་དབི་

བར་བའོ། །དེ་ནས་ཤར་གི་ཡི་གེ་ཡང༌། །ཟུང་ལྡན་གཉིས་པ་དངས་ནས་ནི། །རིམ་
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པ་གཉིས་པའི་ཁང་པར་བཞག །ཕོགས་གཞན་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། ཞེས་པ་ནི། དེ་

ནས་ཤར་གི་ཡི་གེ་ཟུང་ལྡན་གཉིས་པ་མ་ཟུང་ལྡན་དངས་ནས་ལེ་ཚེ་དགུ་པའི་ཤར་

གི་ལེ་ཚེའི་ནང་དུ་མ་གཉིས་པོ་གཤིབས་ཏེ་མགོ་ནང་དུ་བསྟན་ནས་བྲི་བར་བ་ཞིང༌། 

དེ་མ་ཐག་སྔར་གི་མ་གཉིས་པོ་དབི་བར་བའོ། །

རིམ་གཉིས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི། དབུས་ཀི་ལེ་ཚེ་རིམ་པ་དང་པོ་དང༌། 

མཐའི་ལེ་ཚེ་བརྒྱད་པོ་རིམ་པ་གཉིས་པར་བས་པའི། །དེ་ནས་ཕོག་གཞན་གསུམ་

དུ་བཀོད་པའི་ཡི་གེ་ཟུང༌། ལྷའི་མེ་མེ་དང༌། ནུབ་ཀི་ད་ད་དང༌། བང་གི་ཀེ་ཀེ་རྣམས་

དངས་ཏེ། །རིམ་པ་བཞིན་ལྷོའི་ལེ་ཚེ་དང༌། ནུབ་ཀི་ལེ་ཚེ་དང་། བང་གི་ལེ་ཚེ་རྣམས་

སུ་སྔར་ལྟར་བྲི་ཞིང་རིམ་པ་བཞིན་སྔར་གི་ཡི་གེ་ཟུང་རྣམས་དབི་བར་བའོ། །ཤར་

གི་ཟུང་ལྡན་གསུམ་པ་ཡང༌། །རིམ་པ་གསུམ་པའི་ཁང་པར་བཞག །ཕོགས་གཞན་

དུ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། ཞེས་པ་ནི། ཤར་གི་ཟུང་ལྡན་གསུམ་པ། རཱ་རཱ་དངས་ཏེ། ལེ་

ཚེ་དབུས་མ་ལ་ལྟོས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པ་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤར་གི་ཁང་

པ་སྟེ་རེ་མིག་ཤར་མ་གཅིག་པོ་དེའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་ར་གཉིས་པོ་གཤིབས་ཏེ་མགོ་ནང་

དུ་བསྟན་ནས་བྲི་ཞིང་”སྔར་གི1་ར་གཉིས་པོ་དབི་བར་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་

གཞན་གསུམ་གིའང་ཟུང་ལྡན་གསུམ་པ་དོ་དོ་དང༌། ཡོ་ཡོ་དང༌། ཡ་ཡ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་དངས་ཏེ། རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ལྷོ་དང༌། ནུབ་དང་བང་གི་རེ་

མིག་རེ་རེར་ཡི་གེ་གཉིས་གཉིས་བྲིས་ལ། སྔར་གི་ཡི་གེ་ཟུང༌། དོ་དོ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དབི་བར་བའོ། །མཚམས་ཀི་ཡི་གེ་ཡ་བྲལ་ནི། །རང་རང་ནང་

གི་མཚམས་སུ་དངས། ཅེས་པ་ནི། མཚམས་ཀི་ཡི་གེ་ཡ་བྲལ་ཏེ་ཟུང་མེད་པའི་རེ་

1 མ་ཕི། ༧བ༧ན།   -སྔར་གི   ཞོལ། ༩བ༡ན།   སྔར་གི    * སྔར་གི 
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རེ་བ། བང་ཤར་གི་ཙྪ་དང་ནི། ལྷོ་ཤར་གི་ཛཱ་དང་ས། ལྷོ་ནུབ་ཀི་རུ་དང་ཎ། ནུབ་

བང་གི་ནི་དང་ར་རྣམས། རང་རང་གི་ཐད་དང་གི་ནང་གི་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་

མཚམས་ཀི་རེ་མིག་རེ་རེར་ཡི་གེ་རེ་རེ་དངས་ནས་བྲི་བར་བ་ཞིང༌། སྔར་གི་ཡི་གེ་

བརྒྱད་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དབི་བར་བའོ། །དེ་དག་ཕྱུང་བའི་ཁང་སྟོང་དུ། །དབངས་

ཀི་ཡི་གེ་དང་བར་བ། །དབངས་ཀི་ཡི་གེའི་གཞི་ལ་ནི། །མིང་གི་ཡི་གེ་དང་བར་བ། 

ཞེས་པ་ནི། ཡི་གེ་སོ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ཕྱུང་བ་སྟེ། ཕིས་པའི་ཁང་བ་སྟེ་རེ་མིག་སྟོང་

པ་རྣམས་སུ་རང་རང་གི་ཐད་ཀི་ཕིའི་རེ་མིག་ན་ཡོད་པའི་དབངས་ཡིག་དེ་དང་དེ་

དངས་ནས་བྲི་བར་བ་ཞིང༌། དབངས་ཡིག་སྔ་མ་རྣམས་དབི་བར་བའོ། །

དབངས་ཡིག་རྣམས་ཕིས་པའི་ས་གཞི་ལ་ནི་རང་རང་གི་ཐད་ཀི་ཕིའི་རེ་མིག་

ན་ཡོད་པའི་མིང་གི་ཡི་གེ་སྟེ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་དེ་དང་དེ་དངས་ནས་བྲི་བར་

བ་ཞིང༌། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་སྔ་མ་རྣམས་དབི་བར་བའོ། །མིང་གི་ཡི་གེའི་གཞི་

ལ་ནི། །སོ་སོའི་ལས་དང་མཐུན་པ་ཡི། །བསྐུལ་བའི་ཡི་གེ་”དགོད1་པར་བ། ཞེས་

པ་ནི་གསལ་བེད་ཕིས་པའི་ཤུལ་རྣམས་སུ་ལས་གང་སྒྲུབ་པ་དེ་དང་མཐུན་པའི་

བསྐུལ་སྔགས་བྲི་བར་བའོ། །བསྐུལ་སྔགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསད་དང་བསྐྲད་དང་

དབེ་བ་ལ། །ཡི་གེ་ཕཊ་ནི་བཞག་པར་བ། །མནན་པ་ལ་ནི་ཡི་གེ་ལཾ། །ཞི་བ་ལ་ནི་

ཡི་གེ་”ༀ2། །རྒྱས་པ་ལ་ནི་དེ་བཞིན་སྭ། །དབང་ལ་ཧོཿཡིས་བརྒྱན་པ་སྟེ། །དགུག་

པ་ལ་ནི་ཡི་གེ་ཛཿ ཞེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུད་འདིའི་དཔེ་ཁ་གཅིག་ལས། དབང་ལ་བཾ་

གིས་བརྒྱན་པ་སྟེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པ་སྟེ། དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས་ཧོཿབྲི་

1 མ་ཕི། ༨ན༥ན།   བགོད   * དགོད 

2 མ་ཕི། ༨ན༦ན།   ཨོ   ཞོལ། ༡༠ན༢ན།   ༀ    * ༀ 
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བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་གསལ་བེད་ཕྱུང་བའི་ཤུལ་གི་རེ་མིག་རྣམས་སུ། བསད་བསྐྲད་དབེ་

བ་ལ་ཕཊ། མནན་པ་དང་ལྐུགས་པར་བེད་པ་ལ་ལཾ། ཞི་བ་ལ་ༀ། རྒྱས་པ་ལ་སྭཱཧཱ། 

དབང་ལ་ཧོཿ སྐེས་པ་དགུག་པ་ལ་ཛཿ བུད་མེད་དགུག་པ་ལ་ཧྲིཿ བྲི་བར་བ་ཞིང༌། 

ལག་ལེན་ལ་འདི་བཞིན་གིས། ཆོ་ག་ལ་བ་མ་དག །ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ་ཅེས་

པ་དང༌། ༀ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤན་ཏིང་ཀུ་རུ་ༀ། ཞེས་སོགས་

འགོད་དེ། གང་བས་ཀང་ཆོག་གོ །དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། མངོན་སྤྱོད་ལ། ཧཱུཾ་

བཞག་པ་དང༌། ཧཱུཾ་ཕཊ་གཉིས་ཀ་བཞག་པ་དང་། ཞི་བ་ལ། འགོར་ༀ་ན་མཿ མཇུག་

ཏུ་ན་མཿ བཞག་པའང་བཤད་ལ། ཡང་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། དང་པོར་ༀ་ཡིག་

མཐར་ནམཿ མཐར་ནི་ཝཥ་བོཥ། ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡི་གེ་ལྡན་ས་བོན། ཞི་བ་རྒྱས་པ་དབང་

མཐར་བེད། ཞེས་པའི་འགེལ་པར་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གིས། ཕག་འཚལ་ཞེས་

པ་ༀ་མོ། །དེའི་ཕི་ནས་ན་མའོ། །དེའི་རེས་ལ་སྔགས་དང་མིང་ངོ༌། །མཐའ་དང་ལྡན་

པར་ཡང་ན་མའོ། ཞེས་བ་བའི་སྭཱཧཱའི་ལྟག་ཡང་ན་མ་ཐ་སྟེ་ཞི་བ་ལའོ། །རྒྱས་པ་ལ་ནི་

ཝཥ་བོཥའོ། །དབང་ལ་ནི་བོཥ་དང་ཧོཿ ཧཱུཾ་ཕཊ་ནི་མཐར་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་ལའོ། ཞེས་

གསུངས་ལ། སྤྱིར་གང་བས་ཀང་འད་བར་མངོན་ཡང་། འཇིགས་བེད་ལ་གོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་དང༌། དམར་ནག་གཉིས་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་ལོ་དཔལ་འཛིན་གིས་

བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །བོ་བཟང་སྙིང་པོས་གུང་བུ་དགུག་པ་ལ་ཛཿ རྐང་པ་དགུག་

པ་ལ་ཧྲིཿ ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ནས། དེ་ལ་ལས་ཀི་འོད་ཟེར་ནི། ཞི་བ་ཆུ་སྟེ་རྒྱས་པ་

ས། །དབང་ལ་རླུང་སྟེ་དག་པོ་མེ། །དབེ་དགུག་བསྐྲད་པ་དག་པོར་མཐུན། །གནན་
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པ་དག་ནི་རྒྱས་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ཞི་བ་ལ་ཆུ་སྟེ་འོད་ཟེར་དཀར་

པོ། རྒྱས་པ་ལ་ས་སྟེ་འོད་ཟེར་སེར་པོ། དབང་ལ་རླུང་སྟེ་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ། །དག་པོ་

ལ་མེ་སྟེ་འོད་ཟེར་དམར་པོའ།ོ །འདིའི་དཔེ་ཁ་གཅིག་ལས། དབང་ནི་མེ་སྟེ་དག་པོ་

རླུང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། བཤད་དམར་གི་རྒྱུད་ལས། དབང་གི་སྐབས་སུ། རང་ལུས་

ལས་འཕོས་འོད་ཟེར་ནི། །དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་དབིབས་རྣམས་ཀིས། ཞེས་པ་དང༌། 

རྒྱུད་སེ་བིན་ཅན་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པས་ལེགས་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ཡང་འདི་ལྟར་གསུངས་པའི་དགོས་པ་གཉིས་ཏེ། འདིར་སྐབས་སུ་བབས་

པའི་དོན་ལ་སྦར་བ་དང༌། དེས་མཚོན་ནས་སྐབས་གཞན་ལའང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་

ནི། སྔར་བཤད་པའི་རོ་རེ་ཤུགས་ཀི་སྔགས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཐིག་གི་འོག་ནས་འཛུལ་

ནས་དབུས་སུ་འདུག་པར་མོས་ཏེ་ཡི་གེ་རྣམས་འདེན་པ་ན། ཞི་བའི་འཁོར་ལོ་ཡིན་

ན། རང་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་

པས་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་དངས་པར་བསམ་པ་དང༌། རྒྱས་པ་དང་མནན་པ་ལ་ལྷ་འོད་

ཟེར་སེར་པོ། དབང་དང་དགུག་པ་ལ་ལྷ་དང་འོད་ཟེར་དམར་པོ། བསད་པ་ལ་ལྷ་དང་

འོད་ཟེར་ནག་པོར་བསྒོམས་ཏེ། འོད་ཟེར་ཀི་ལྕགས་ཀྱུས་ཡི་གེ་རྣམས་དངས་པར་

བསམས་པ་ཡི་གེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་དེས་མཚོན་ནས་སྐབས་གཞན་དུའང་སྦར་བ་ནི། འདིར་མ་ཟད་

འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བ་དང་བསྒྲུབ་པའི་དུས་སུའང་བདག་མདུན་གི་ལྷ་དང་འོད་ཟེར་

ལས་ཀི་དབེ་བས་ཁ་དོག་འདི་བཞིན་དུ་བ་དགོས་པའི་དོན་ནི། སྔགས་དངས་པ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །
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བཞི་པ་སྔགས་བསྲེ་བ་ནི། དང་བའི་སྦོར་བ་བས་ནས་ནི། །བསྲེ་བའི་

སྦོར་བ་བརྩམ་པར་བ། ཞེས་བ་བ་ནི་མཚམས་སྦར་ཞིང་བ་བའི་རིམ་པ་བསྟན་

པའོ། །གཉིས་མེད་སྔགས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། ཅེས་པ་ནི། འོག་ཏུ་སྔགས་རྣམས་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། ༀ་བཛྲ་ཨ་ས་མེ། དི་ས་མེ། མཧཱ་ས་མ་

ཡེ་སྭཱཧཱ། ཡི་གེ་བསྲེ་བའི་སྔགས་སོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔགས་དེ་བརོད་ཅིང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མོས་ནས་ཡི་གེ་བསྲེ་བར་བའོ། །”ཇི་ལྟར་བསྲེ་

བར་བ་ཞེ་ན།1དབུས་ཀི་བཀྲ་ཤིས་ཡི་གེ་ཡ། །ཟླ་ལྟར་འོད་ཀི་གོང་བུར་བ། །འོད་ཀི་

གོང་བུ་དེ་ནང་དུ། །འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་བཞག་པར་བ། །དེ་དཀིལ་རང་མིང་དང་པོ་

བཞག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ཡ་བཀྲ་ཤིས་ཏེ་བརྒྱད་པོ་ཟླ་བ་ཞུ་བ་ལྟར་

འོད་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། འོད་ཀི་གོང་བུ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཡི་གེ་ཡ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་པར་བས་ལ། ཡ་བརྒྱད་པོ་ཕིས་ནས་དབུས་

སུ་ཡི་གེ་ཡ་ཆེན་པོ་གཅིག་བྲིས་ཏེ། དེ་ཡང་མ་ཡིག་ལ་ཁ་ལྟས་པའོ། །ཡ་ཡིག་ཆེན་

པོ་དེའི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་མིང་རུས་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་བའི་

མིང་རུས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་

དང་པོ་བཞག་པ་བྲི་བར་བའོ། །ཕོགས་ཀི་ཁིམ་ན་གནས་པ་ཡིས། །ཡི་གེ་ཟུང་ལྡན་

ཐམས་ཅད་ཀང༌། །དེ་ཚེ་འོད་ཀི་གོང་བུར་བ། ཞེས་པ་ནི། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ལེ་

ཚེ་དགུའི་ཕོགས་ཀི་ལེ་ཚེ་བཞིན་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ཟུང་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་རེ་མིག་

བཅུ་གཉིས་པའི་ཕོགས་ཀི་རེ་མིག་བཞིའི་ཡི་གེ་ཟུང་རྣམས་འོད་ཀི་གོང་བུར་འདེས་

1 མ་ཕི། ༩ན༧ན།   -ཇི་ལྟར་བསྲེ་བར་བ་ཞེ་ན།     ཞོལ། ༡༡ན༦ན།   ཇི་ལྟར་བསྲེ་བར་བ་ཞེ་ན།    * ཇི་ལྟར་བསྲེ་བར་བ་

ཞེ་ན། 
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ནས་ཡི་གེ་རེ་རེར་སོང་བར་བསམས་ལ། རེ་མིག་རེ་ན་ཡི་གེ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་

རྣམས་ཕིས་ཏེ། དེའི་ཤུལ་དུ་ཡི་གེ་རེ་རེ་བྲི་བར་བའོ། །

དེ་ཡང་རོག་བདུན་གི་རོག་པ་དང་པོ་ལས། དེ་དབུས་འཁོར་ལོ་བྲི་བ་ནི། །རེ་

མིག་དགུ་པ་ཟླུམ་པའོོ། །སྒོ་གཅིག་པོ་ནི་དབེ་བར་བ། །ལྷག་མ་ཡོངས་སུ་བཅད་

པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ནི། འཁོར་ལོ་རེ་མིག་དགུ་པའི་དབུས་ཀི་ལེ་ཚེའི་ཡ་

གཅིག་པོའི་ནང་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་གཞུག་པར་བའི། རྩ་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་ལྷག་

མ་གང་གི་ནང་དུ་ཡང་མིང་ཡིག་གཞུག་བར་མི་བ། ཞེས་བ་བའི་དོན་འདི་ཡང་

སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དག་གིས་མ་ཤེས་པར་སང་ངོ༌། །སྔགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་བཅུ་པ་

ཡང༌། །བཅུ་གཉིས་ཁིམ་དུ་སེལ་ཏེ་བྲི། ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་ལས་བསྒྱུར་

པའི་སྐོན་ཏེ། བཅུ་དྲུག་ཁིམ་དུ་སྤེལ་ཏེ་བྲི། ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ། །སྔགས་ཀི་རྒྱལ་

པོ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ནི་འཇིགས་བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། འཇིགས་བེད་ལ་ཧྲིཿཥིའི་

མཇུག་ན་ཧཱུཾ་གཅིག་དང་ཕཊ་གཅིག་ལས་མེད་དེ། སྭཱཧཱ་ཡང་མེད་པས་སོ། །

གཤེད་དམར་ལ་ནི་ཧཱུཾ་གཉིས་ཕཊ་གཉིས་སྭཱཧཱ་རྣམས་ཡོད་པས་ཡི་གེ་བཅུ་

བཞི་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་ཡི་གེ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་འགོད་

ཚུལ་སོ་སོར་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་འགོད་ཚུལ། རྭ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་

དག །མ་ཡིག་གི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པའི་ཕོགས་ཀི་རེ་མིག་དང་པོར་ༀ་ཧྲིཿ 

དེ་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་རེ་མིག་རེ་རེ་བར་དུ་རེ་རེ་ནས། རེ་མིག་གསུམ་པ་རིཥ། 

ལྔ་པར་ཝི། བདུན་པར་ཀྲ�་དགུ་པར་ཏ། བཅུ་གཅིག་པར་ན་ན། བཅུ་གསུམ་པར་ཧཱུཾ། 

བཅོ་ལྔ་བར་ཕཊ་འབྲི་ལ། རཱ་པ་ཁ་གཅིག །ཕཊ། མི་འབྲི་བར་ཏ་ཨ་ན་ན། ཞེས་པ་
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འགོད་པ་ནི་ནོར་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ཡི་གེ་བཅུའི་ཡ་གལ་དུ་འོང་དོན་མེད་

པ་གཅིག་དཀྱུས་སུ་བཅུག་ཅིང་འོང་ངོ་ཞེས་པ་གཅིག་ཆད་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ནི་སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་མཛད་པའི་རོག་བདུན་གི་འགེལ་པ་

ལས། མ་ཡིག་གི་ཐད་ཀི་ལྷོའི་རེ་མིག་དབུས་མ་རེ་མིག་དང་པོར་བས་པ་ལ། ༀ་དེ་

ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་རེ་མིག་རེ་རེ་བར་དུ་དོར་ནས། རེ་མིག་གསུམ་པ་ལ་ཧྲིཿ ལྔ་

པ་ལ་ཥི། བདུན་པ་ལ་ཝི། དགུ་པ་ལ་ཀྲ�། བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཏ་ན་ན། བཅུ་གསུམ་པ་

ལ་ཧཱུཾ། བཅོ་ལྔ་པ་ལ་ཕཊ། བགོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དམར་ནག་གི་འཁྲུལ་

འཁོར་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པ་བགོད་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པོ་

དང༌། ན་ག་བོ་དྷིས་རེ་མིག་རེ་རེར་ཡང་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་རོགས་པར་བསྒྲུབ་བའི་

མིང་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འགོད་པར་བཤད་ལ། འོན་ཀང་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་

གིས། དེའི་རེ་མིག་དང་པོ་ལ་ༀ། དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཧྲིཿའོ། །དེའི་གཉིས་པ་ལ་ཥིཿའོ། །དེའི་

རྒྱབ་ཏུ་ཝའོ། །གསུམ་པ་ལ་ཀྲ�འོ། །དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཏཱའོ། །བཞི་པ་ལ་ནི་ནའོ། །དེའི་རྒྱབ་

ཏུ་ཡང་ནའོ། །ལྔ་པ་ལ་ནི་ཧཱུཾ་མོ། །དེའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡང་ཧཱུཾ་མོ། །དྲུག་པ་ལ་ནི་ཕའོ། །དེའི་

རྒྱབ་ཏུ་ཡང་ཊའོ། །བདུན་པ་ལ་ཡང་དེ་ཉིད་དོ། །བརྒྱད་པ་ལ་ནི་སྭཱའོ། །དེའི་རྒྱབ་ཏུ་

ཧཱའོ། །དེ་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་བྲི་བར་བའོ། །ཧྲིཿ ༀ་ཝིཥིཿཏཱ་ཀྲ�་ན་ན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་བ་བ་རེ་མིག་བརྒྱད་པོ་ལ་བགོད་པར་བའོ །ཡང་འདི་ནི་མངོན་སྤྱོད་

ཙམ་ལ་ཡིན་ནོ། །ཞི་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་བ་ལ། མན་སྙེ་ལས། ༀ་ཧྲིཿཞེས་དང་ཥིཿཝི་ཞེས་དང་། ཏཱ་ཞེས་དང༌། ནན་ཞེས་

དང༌། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་དང༌། ཕཊ་ཕཊ་ཞེས་དང༌། སྭཱ་ཞེས་དང༌། ཧཱ་ཞེས་པའོ། ཅེས་སྔ་མ་
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དང་ཅུང་མི་འད་བར་གསུངས་ལ། ནག་པོ་བས་བས་ཟེར་བ་ལས་ཀང་བཤད་པ་ལས་

ཡིད་བརན་དཀའ་བར་སང་བས་མ་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་རེ་མིག་བརྒྱད་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་

པ་དང་བཅུ་བཞི་གང་བཀོད་ཀང་རུང༌། བར་བར་དུ་དོར་བའི་རེ་མིག་བརྒྱད་པོ་ལ། 

སྒྲུབ་བའི་མིང་ལ་སོ་སོའི་བསྐུལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་སེལ་ཏེ་བྲིའོ། །

ནང་གི་རེ་མིག་དགུ་པའི་ཟུར་གི་རེ་མིག་བཞིར་གང་བྲི་བར་བ་ཞེ་ན། དོན་འདི་

བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་རོག་པ་གསུམ་པ་འདིར། བིན་རློབས་ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བ་ཡང༌། ཁང་པ་

བཞི་ལ་ཟུར་རེར་མཛེས། ཞེས་གསུངས་ལ། ཁ་ཅིག་ལས། ཁང་པ་བཞི་ལ་ཟུར་རེས་

མཛེས། ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །འོན་ཀང་འདི་དག་མཐའ་ཆོད་པར་གོ་བ་ལ་རོག་པ་བདུན་

པའི་རོག་པ་གཉིས་པ་འཁྲུལ་འཁོར་གི་རོག་པ་ལས་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁྲུལ་

འཁོར་གསུང་བའི་རྒྱུད་དོན་ལེགས་པར་གོ་དགོས་པར་སང་ཞིང༌། རོག་བདུན་གི་

དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཆེ་བར་སང་བས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་པར་བཤད་

པར་བའོ། །དེ་ལ་རཱ་སྐོ་གཉིས་ཀའི་བཞེད་པས། རོག་བདུན་གི་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་

འཁོར་ལོ་ནི། རོག་པ་གསུམ་པ་ལས་གསུངས་པ་འདི་ལས་གཞན་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་

དུ་བཞེད་ཅིང་། དེ་ལ་ཆོས་རེ་བུས། དེ་ལྟར་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ། རོག་བདུན་གི་རྒྱ་

འགེལ་བཞི་ཀ་ལས་འཁོར་ལོ་འདི་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། རོག་པ་གསུམ་པའི་རོག་

པ་དང་པོ་འདི་དེའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་ཡང་འཇིགས་བེད་ཀི་

འཁྲུལ་འཁོར་སྟོན་པའི་རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་ལས། འཁོར་ལོ་འདི་ཉིད་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ལ། འོན་ཀང་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་བཤད་རྒྱུད་ཀི་

འཁྲུལ་འཁོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འད་དགོས་པས་མ་ཁབ་སྟེ། རྩ་རྒྱུད་ནས་བཤད་
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པའི་དཀིལ་འཁོར་དང་བཤད་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ལྷ་གངས་

སོགས་མི་འད་བ་དུ་མ་ཞིག་ཀེ་རོར་སོགས་རྒྱུད་དུ་མ་ལ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་ཐོག་མར་རཱ་པའི་བཞེད་པ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། རོག་བདུན་ལས། རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོ་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པ་བ་རོག་ཆེན་པོའི་སྒོ་རྩེའི་སྨྱུ་

གུས་སམ། མི་རུས་ཀི་སྨྱུ་གུས་གཅེར་བུ་སྐྲ་གཤིག་པ་ཁ་ལྷོར་ལྟས་ཏེ། མ་ཧེའི་

གདོང་གིས་སྦོར་མས་བྲི་བར་བའོ། །མེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་

པ་བཞག །དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པས་བསྐོར། །ཧཱུཾ་བརྒྱད་ཀང་བྲི། །ཟུར་དུ་ཕཊ་བྲི། ཞེས་

གསུངས་པས་འདིས་སྙིང་པོ་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བསྟན་ལ། ཡང་རོག་པ་དེ་ལས། 

དེ་ལ་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་གཞན་ཡང་གསུངས་ཏེ། འོན་

ཀང་འདིའི་ཁད་པར་ནི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་སྔགས་དང་ལྡན་པ་ཡི་གེ་བཅུའི་

སྔགས་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་པ། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡི་གེ་དང་སྔགས་སེལ་ལ་འགོད། 

ཞེས་གསུངས་པས་རྩ་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་”སྦགས1་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བསྟན་ཅིང༌། 

དེ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ནས། རྩ་སྔགས་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར། སྙིང་པོ་རྐང་པའི་

འཁྲུལ་འཁོར། ཉེ་སྙིང་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར། རྩ་སྔགས་དང་ཉེ་སྙིང་”སྦགས2་པའི་

འཁྲུལ་འཁོར། སྙིང་པོ་དང་ཉེ་སྙིང་སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར། སྔགས་གསུམ་ག་

སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཏེ། འཁྲུལ་འཁོར་བདུན་བསྟན་ནོ། །

དེ་ལ་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་ནི། དང་པོ་ལྟེ་བ་ཟླུམ་པོ་གཅིག་བསྐོར། 

དེའི་ཡང་ཕིར་ཐིག་ཟླུམ་གཅིག་བས་ནས། དེ་ནས་ཐིག་བཞི་མཐའི་ཟླུམ་པོ་ལ་རེག་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༥ན།   སྒགས   * སྦགས 

2 མ་ཕི། ༡༡ན༥ན།   སྒགས   * སྦགས 
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པ་རེ་མིག་དགུའི་ཐིག་བཞིན་དུ་བཏབ་པས། ལྟེ་བའི་ཕི་རོལ་གི་རིམ་པ་ལ་རེ་མིག་

བརྒྱད། དེའི་ཡང་ཕི་རོལ་གི་རིམ་པ་ལ་རེ་མིག་བརྒྱད་དེ། དེ་ལྟར་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་

གོ །འཁོར་ལོ་དེ་ཉིད་ལ་སྔགས་”འགོད1་ཚུལ་ནི། སྙིང་པོ་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་

ལ། འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་བསོལ་མ་གཅིག་བྲི། དེའི་དབུས་

སུ་རཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་རཾ། ཅེས་པ་བྲི། དེ་ལ་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་བཅུ་པས་འཁོར་བར་

བསྐོར་རོ། །དེ་ནི་རོག་བདུན་ལས། མེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་

པ་བཞག །དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པས་བསྐོར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འཁྲུལ་འཁོར་

གི་མེ་གཉིས་ནི་ཆོས་འབྱུང་ཉིས་རྩེག །སྔགས་ཀི་མེ་ནི་རཾ་གཉིས། ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་མེ་ནི་འཁྲུལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རཾ་གཉིས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མེ་གྲུབ་

གསུམ་འབར་བའི་ཕུང་པོར་བསྒོམ་པའོ། །ལྟེ་བའི་ཕིའི་ལེ་ཚེ་བརྒྱད་ལ། ཕོགས་ཀི་

ལེ་ཚེ་བཞི་པོ་རེ་རེའི་ནང་དུ་ཡང༌། ཧཱུཾ་རཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་རཾ། ཅེས་པའི་མཐའ་

སྙིང་པོས་བསྐོར་པ་རེ་རེ་བྲི། དེ་ནི་རོག་བདུན་ལས། ཧཱུཾ་བརྒྱད་ཀང་བྲི། ཞེས་པའི་

དོན་ནི། །མཚམས་ཀི་ལེ་ཚེ་བཞི་པོ་རེ་རེར་ཡང༌། ཕཊ་རཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ་

རཾ། ཅེས་པའི་མཐའ་སྙིང་པོས་བསྐོར་བ་བྲི། དེ་ནི་རོག་བདུན་ལས། ཟུར་དུ་ཕཊ་

བྲི། ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེའི་ཕིའི་ལེ་ཚེ་བརྒྱད་པོ་རེར་ཡང༌། རཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་

རཾ། ཞེས་པའི་མཐའ་སྙིང་པོས་བསྐོར་བ་བྲིའོ། །ཉེ་སྙིང་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། 

སྙིང་པོ་དང་ཉེ་སྙིང་བརེ་བ་མ་གཏོགས་པ་སྔར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །རྩ་སྔགས་རྐང་

པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། དབུས་ཀི་ལྟེ་བ་ལ་འགོད་ལུགས་རྩ་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་བརེ་

བ་མ་གཏོགས་སྔར་བཞིན་ལ། །ལེ་ཚེ་རྣམས་སུ་མིང་ཡིག་མཐའ་རེན་དང་བཅས་པ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༧ན།   བགོད   * འགོད 
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སྔར་ལྟར་བཀོད་པའི་མཐའ་སྐོར་ལ་རྩ་སྔགས་འགོད་ཚུལ་ནི་ལེ་ཚེ་ནང་མ་བརྒྱད་

པོ་རེ་རེ་ནང་དུ་ཡི་གེ་བཞི་ཕོགས་མཚམས་སུ་འགོད་དེ། ཤར་གི་ལེ་ཚེར་ཡ་མ་ར་

ཛ། ཤར་ལྷོའི་ལེ་ཚེར་ས་དོ་མེ་ཡ། སོགས་གཡས་སྐོར་དུ་འགོད་ཅིང༌། དེ་ཡང་མིང་

ཡིག་མཐའ་རེན་དང་བཅས་པ་དབུས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་ཀའི་མགོ་བོ་དབུས་

ཀི་མིང་ཡིག་ལ་ནང་དུ་བསྟན་ནས། མིང་ཡིག་གི་ཕོགས་བཞིར་ཡི་གེ་རེ་རེ་མིང་

ཡིག་དབུས་སུ་བས་པའི་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡི་གེ་བཞི་པོ་གཡས་སྐོར་དུ་འགོད་

དོ། །ཕིའི་ལེ་ཚེ་བརྒྱད་པོར་ཡང་རཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་རཾ། ཅེས་པའི་མཐའ་ཡི་གེ་བཞི་

ཚོམས་ཀིས་བསྐོར་བ་བཤད་མ་ཐག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །

རྩ་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། ལྟེ་བ་དང་ནང་གི་ལེ་ཚེ་

བརྒྱད་ལ་སྙིང་པོ་དང་མིང་ཡིག་སོགས་སྔར་ལྟར་དགོད་ཅིང་། ཕིའི་ལེ་ཚེ་རྩ་སྔགས་

བཞི་ཚོམས་སུ་འགོད་ཚུལ་སྔར་བཞིན་དུ་བས་པའོ། །དེ་ནི་རོག་བདུན་ལས། དེ་ལ་

ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་གཞན་ཡང་གསུངས་ཏེ། འོན་ཀང་

འདིའི་ཁད་པར་ནི། ཡི་གེ་གསུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་སྔགས་དང་ལྡན་པ། ཡི་གེ་བཅུ་

པའི་སྔགས་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་ཚིག་

དེའི་དོན། འོན་ཀང་གོང་དུ་སྙིང་པོ་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཤད་པ་དེ་དང་འདིའི་

ཁད་པར་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་རྐང་པ་ལས་མེད་ཀང་འཁོར་ལོ་

འདི་ནི་རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་སྔགས་དང་ལྡན་པའོ། །རྩ་སྔགས་སུ་མ་

ཟད་ཡི་གེ་ཅུ་པའི་སྔགས་སྒྲུབ་བའི་མིང་དུ་བཅས་པ་ཞེས་བ་བའོ། །རྩ་སྔགས་དང་ཉེ་

སྙིང་སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། སྙིང་པོའི་”དང་པོ1་ལ་ཉེ་སྙིང་བརེབ་མ་གཏོགས་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༤ན། དང་པོ  ཞོལ། ༡༥ན༣ན།   དོད 
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རྩ་སྔགས་དང་སྙིང་པོ་སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །

སྙིང་པོ་དང་ཉེ་སྙིང་སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། ལྟེ་བ་དང་ནང་གི་རེ་མིག་

བརྒྱད་ལ་འགོད་ཚུལ་ཉེ་སྙིང་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལ། རེ་མིག་

ཕི་མ་བརྒྱད་ལ་འགོད་ཚུལ་རྩ་སྔགས་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

བས་པའོ། །གསུམ་ཀ་སྦགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ནི། ལྟེ་བ་ལ་འགོད་ཚུལ་ཉེ་སྙིང་

རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། རེ་མིག་ནང་མ་བརྒྱད་ལ་འགོད་ཚུལ་

སྙིང་པོ་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། རེ་མིག་ཕི་མ་བརྒྱད་ལ་འགོད་

ཚུལ་རྩ་སྔགས་རྐང་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བས་པའོ། །དེ་ཡང་ཉེ་སྙིང་

སོགས་རེ་རེའི་བསྙེན་པ་བས་པ་ཡིན་ན་རྐང་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམས་དང༌། གཉིས་

གཉིས་ཀི་བསྙན་པ་བས་པ་ཡིན་ན། གང་ལ་བསྙེན་པ་བས་པ་གཉིས་གཉིས་སྦགས་

པའི་འཁྲུལ་འཁོར་དང༌། གསུམ་ཀ་ལ་བསྙེན་པ་བས་པ་ཡིན་ན་གསུམ་ཀ་སྦགས་

པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བ་ཞིང༌། དེ་ལ་ཡང་གང་བསྙེན་པ་སོང་བ་མང་བ་དེ་ནང་དུ་བྲི་

ལ། ཉུང་བ་དེ་ཕིར་བྲི་བར་བའོ། ཞེས་བ་བ་འདི་དག་ནི་རཱ་པའི་མན་ངག་ཞིབ་པར་

བཀོད་པའོ། །འདི་ལ་ཆོས་”རེ1་བུས། །རོག་བདུན་ལས། ཧཱུཾ་བརྒྱད་”ཀང2་བྲི། ཟུར་

དུ་ཕཊ་བྲི། ཞེས་པའི་དོན། ཧཱུཾ་བརྒྱད་ཕོགས་སུ་བྲི་བ་དང༌། ཕཊ་བརྒྱད་ཟུར་དུ་

བྲི་བ་མི་འཐད་དེ། རོག་པ་གསུམ་པ་ལས། བིན་རློབ་ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བ་ཡང༌། །ཁང་པ་

བཞི་ལ་ཟུར་རེས་མཛེས། ཞེས་ཧཱུཾ་ཟུར་དུ་བྲི་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཕོགས་དེ་ཁས་ལེན་པའི་ངོར་གནོད་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་

1 མ་ཕི། ༡༢བ༡ན།   རེ   ཞོལ། ༡༥བ༢ན།   རེ * རེ 

2 མ་ཕི། ༡༢བ༡ན།   རྐང   ཞོལ། ༡༥བ༢ན།   ཀང * ཀང 
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ཏེ། ཕོགས་དེ་ཁས་ལེན་པ་དག །རོག་པ་བདུན་པའི་གཞུང་དེས་བཤད་པའི་འཁྲུལ་

འཁོར་དང་རོག་པ་གསུམ་པའི་གཞུང་དེས་བཤད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གཉིས་དོན་མི་

གཅིག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོན་ཀང་རང་ལུགས་ནི། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པའི་འགེལ་པ་སོགས་ཀིས་

ཀང་རོག་བདུན་གི་འཕྲུལ་འཁོར་འདི། རོག་པ་གསུམ་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་དང༌། དོན་

གཅིག་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་ཅིང༌། དུས་འཁོར་སམ་བྷུ་ཊི། མན་སྙེ། འཇིགས་བེད་

རང་གི་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་དང༌། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་འཕྲུལ་འཁོར་འཆད་པའི་རྒྱ་

གཞུང་གཞན་ཡང་དུ་མ་ཞིག་འདུག་པ་གང་ནའང་རྭ་བ་སོགས་རོག་བདུན་གི་དོན་དུ་

བཞེད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་དེ་འད་ཟུར་ཙམ་ཡང་བཤད་པ་མི་འཇུག་པས། རོག་བདུན་

དང་རོག་པ་གསུམ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་ན་ལེགས་སོ། ཞེས་གསུང་

ངོ༌། །འོ་ན་རོག་བདུན་གི་རྒྱུད་ཚིག་དེ་དག་གི་ཚིག་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྙམ་

ན། འདི་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་འཆད་པ་ལ་ནི། རོག་བདུན་གི་ཚིག་གི་འཁྲུལ་གཞི་

ཆེ་བ་འདུག་པས་དེའི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་གལ་ཆེ་བར་སང་ངོ༌། །དེ་ལ་མེ་གཉིས་

ཅེས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་སོ་ན་ཤིས་མཛད་པ་དང༌། རོ་རེ་གྲུབ་པས་མཛད་པའི་རོག་

བདུན་གི་འགེལ་པར། རཾ་ནི་མེའི་ས་བོན་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ”འི་མིང་གིས1་

བཏགས་ནས་རཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་རཾ་ཞེས་པའོ། །གཞོན་ནུ་ཟླ་བའི་འགེལ་བར། མེ་

གཉིས་ནི་གྲུ་གསུམ་ཉིས་པ་བརྩེགས་ལ་བཤད་ཀང༌། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས། 

ཕཊ་ནི་མེ་དང་འད་བའི་ཕིར་མེར་བརོད་དེ། ཕཊ་མ་ར་ཡ་ཕཊ། ཞེས་པ་ལ་བཞེད་པ་

ལྟར་ལེགས་པས། ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པ་དེའི་ལེ་ཚེའི་ནང་དུ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ། 

1 མ་ཕི། ༡༢བ༧ན།   -འི་མིང་གིས   ཞོལ། ༡༦ན༢ན།   འི་མིང་གིས  * འི་མིང་གིས 
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ཞེས་པ་བཞག་པ་ནི། མེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་པ་བཞག་ཅེས་

པའི་དོན་ནོ། །ཕཊ་མེ་དང་འད་བའི་དོན་ཡང་མེས་གདུང་བ་བེད་པ་ལྟར། ཕཊ་གཉིས་

ཀི་བར་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་མོས་ཤིང་བསྐེད་ནས་བཅུག་

པའི་སྦོར་བས། བསྒྲུབ་བ་གདུང་བར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པས་

བསྐོར། ཞེས་པའི་དོན་ཡང་། མིང་ཡིག་མེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅུག་པ་”དེ་ལ་ཡི་གེ་

བཅུ་པས1་བསྐོར་ཞེས་པའི་མ་ཡིན་གི། ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པ་དེ་ལ་ལེ་ཚེའི་ནང་དུ་ཡི་

གེ་བཅུ་བ་བྲིས་པས་བསྐོར་ཞེས་པའོ། །ཧཱུཾ་བརྒྱད་ཀང་བྲི། ཟུར་དུ་ཕཊ་བྲི། ཞེས་པ་

ནི། ནང་གི་རེ་མིག་དགུ་པའི་ཟུར་གི། རེ་མིག་བཞིར་ཧཱུཾ་བརྒྱད་བྲི་བའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་རོག་བདུན་ལས། དེ་ལ་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་

གཞན་ཡང་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པ་ནི། ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་ལ་བརེན་ནས་

གོང་དུ་བཤད་པའི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལས་གཞན་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་བར་དུ་སྦོར་

བ་གསུངས་ཏེ། ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་གི་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་སྔ་མ་མ་ཡིན་

པའི་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་གཞན་གསུངས་ཏེ་ཞེས་བ་བའི་དོན་མ་ཡིན་

ནོ། །འོན་ཀང་འདིའི་ཁད་པར་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡང༌། མེ་གཉིས་ཀི་བར་

དུ་ཞེས་སོགས་ཀི་རྒྱུད་ཚིག་སྔ་མས་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་འཁོར་ལོ་འདི་མི་འད་

བའི་ཁད་པར་ནི། ཞེས་པའི་དོན་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པའི་འཁོར་ལོ་

འདིའི་སྔགས་འགོད་ཚུལ་གི་ཁད་པར་གོང་དུ་མ་བཤད་པ་འདིར་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་ནི། ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་སྔགས་དང་ལྡན་པ་

ཅེས་གསུངས་ཏེ། ནང་གི་རེ་མིག་བཅུ་བདུན་ལ། རྩ་སྔགས་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༣ན།   -དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པས   ཞོལ། ༡༦ན༥ན།   དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པས    * དེ་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པས 
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ཀི་སྔགས་དང་ལྡན་པ་ཅེས་པའོ། 

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་བསྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནི། ཕིའི་

རེ ་མིག་བཅུ་དྲུག་ལ་ཡི་གེ ་བཅུ་པའི་སྔགས་བསྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་པ་

བཞག །ཅེས་པའོ། །འོ་ན་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་གི་རེ་མིག་རེ་རེར་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་མིང་

དང་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གཉིས་ཀ་ཇི་ལྟར་འཇོག་སྙམ་ན། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡི་གེ་དང་སྔགས་

སེལ་ལ་”འགོད1་དོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མིང་གི་ཡི་གེ་དང་ཧྲིཿཥིའི་སྔགས་རེ་མིག་

བཅུ་དྲུག་ལ་སེལ་”ལ་འགོད་དོ2། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི། མིང་ཡིག་བྲིས་པའི་རེ་

མིག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཤིབས་པ་ལ་སྔགས་བྲིས་པའི་རེ་མིག་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གཤིབས་པའི་རེ་མིག་ལ་མིང་ཡིག་བྲིས་པའི་རེ་མིག་ཅེས་པའི་དོན་ཏོ། །འདི་དག་

གིས་ནི་གོང་དུ་མེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་བཅས་པ་བཞག །དེ་ལ་ཡི་

གེ་བཅུ་པས་བསྐོར། ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་བྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་ན་ལེ་ཚེ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བཀོད་པའི་བར་དུ་

དོར་བའི་ལེ་ཚེ་སྟོངས་པ་རྣམས་སུ། ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་པ་རེ་རེ་བྲི་

བའི་དོན་ཏེ། རོག་པ་གསུམ་བར། བཅུ་དྲུག་ཁིམ་དུ་སེལ་དེ་བྲི། ཞེ་པའི་དོན་ཡང་དེ་

ཉིད་དོ། །

དེས་ན་བིན་རློབ་ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཁང་པར་བཞི་ལ་ཟུར་རེར་མཛེས། ཅེས་

པའི་དོན་ནི། ནང་གི་རེ་མིག་དགུའི་ཟུར་གི་ཁང་པ་བཞི་རེ་རེར་ཡང༌། ཧཱུཾ་ཕཊ་ཆེ་

གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་བྲི་བའི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་བྲིས་པའི་ཧཱུཾ་བརྒྱད་དང༌། 

1 མ་ཕི། ༡༣བ༢ན།   བགོད   * འགོད 

2 མ་ཕི། ༡༣བ༢ན།   བ་འགོ་དོ   * ལ་འགོད་དོ 
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ཕཊ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་རོག་བདུན་ལས། ཧཱུཾ་བརྒྱད་ཀང་བྲི། ཟུར་རྣམས་སུ་ཕཊ་

རྣམས་བྲི། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། བིན་རློབ་ཞེས་པ་ནི། མིང་ཡིག་ཧཱུཾ་གཉིས་ཀིས་

བིན་གིས་བརླབས་ཅིང་བར་དུ་བཅུག་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གཤིན་རེ་གཤེད་

དམར་ནག་གི་རྒྱུད་གཉིས་ལས། བསྒྲུབ་བའི་མིང་ནི་སྦིན་བ་བ། འཚམས་ཀི་སྟོང་

པ་དག་ཏུའོ། །ཧཱུཾ་གཉིས་ཀི་ནི་བརེན་བས་པས། དགོས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་

བེད། ཅེས་གསུངས་པས་འགོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་གདོན་མི་ཟ་ལ། མན་སྙེ་ལས་

ཀང༌། ཟུར་གི་རེ་མིག་བཞི་རྣམས་སུ་རེ་མིག་སོ་སོར་ཧཱུཾ་ཆེ་གེ་མོ་རཀ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་དང༌། ཧཱུཾ་ཞེས་རབ་ཏུ་སྦོར་བས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱ་བོད་མང་

པོས་ཧཱུཾ་ཟུར་དུ་མ་འགོད་པར་ཕོགས་སུ་འགོད་པ་དང༌། ན་ག་བྷོ་དྷིས། འཁོར་ལོ་

སྟེང་མའི་ཟུར་བཞིར་ཧཱུཾ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ། འཁོར་ལོ་འོག་མའི་ཟུར་བཞིར་ཕཊ་མ་

ར་ཡ་ཕཊ། ཞེས་འགོད་པ་སོགས་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་དག་པོའི་ལས་ཀི་དབང་

དུ་བས་པ་སྟེ། ཞི་བ་སོགས་ལ་ནི། ན་མཿཆེ་གེ་མོ་ཤན་ཏིང་ཀུ་རུ་ནམཿཞེས་སོགས་

འགོད་པར་བ་ཞིང༌། སྔགས་ཀི་སེལ་ཚིག་སྦོར་ཚུལ་ཞིབ་པར་འོག་ཏུ་འཁོར་ལོ་སོ་

བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྔགས་བསྲེ་བ་དང་མཚམས་དང་རེ་

མིག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགོད་ཚུལ་སོགས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཡོངས་སུ་དག་པ་བཀོད་བས་ནས། །མཆོད་ཅིང་གཏོར་མ་བས་ནས་ནི། ཅེས་

པ་ནི། དེ་ལྟར་སའི་འཁོར་ལོ་རོགས་པར་ཡོངས་སུ་དག་པར་བཀོད་པར་བས་ནས། 

འཁོར་ལོ་དེ་ལ་དངོས་སུ་བཤད་པའི་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བསངས་སྦངས་བསྐེད་

ཅིང་བིན་གིས་བརླབས་ནས། འབུལ་བར་བས་ཏེ། དེ་ཡང་ཡཀེ་མ་མེ་ད་སོགས་ཀི་
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ཡི་གེ་བཅུ་འདུན་པོ་དེ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་ཐོད་པ་བཞིར་མོས་ནས་དེ་ལ་གཏོར་མ་

སོགས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འབུལ་བ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་འཁོར་ལོ་སོ་བ་ལ། སོ་བ་དག་ནི་བརྩམས་པར་བ། ཞེས་པ་ནི་མཚམས་

སྦར་བའོ། །འདི་ལ་བཅུ། གང་ལ་བྲི་བའི་གཞི། གང་གིས་འབྲི་བའི་སག་ཚ། འབྲི་

བའི་སྙུ་གུ། འབྲི་བའི་ཚེ་གང་ལ་ཁ་བལྟ་བའི་ཕོགས་དང་བསམ་པའི་ཁད་པར། འབྲི་

བ་ལ་འཇུག་པའི་དུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས། འཁོར་ལོ་སོ་སོ་ལ་ཕིའི་རི་མོ་མི་འད་

བའི་རྣམ་དབེ། དབུས་ཀི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དང་ཡི་གེ་གཞན་གི་མགོ་སྟོན་ཕོགས་ཀི་

ཁད་པར། ལས་སོ་སོའི་སྔགས་དང་སེལ་ཚིག་གི་རྣམ་དབེ། ས་འཁོར་གནམ་འཁོར་

གི་ཁད་པར་ལེགས་པར་མ་བྲིས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་བཅས་པ། སའི་འཁོར་ལོ་

བསྟིམ་ཞིང་བདེན་སྟོབས་བརོད་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནི། ལས་ཀི་དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བར། །འཁོར་ལོའི་”རས་ནི1་བངས་བས་

ནས། །ཞི་བ་དང་ནི་རྒྱས་པ་ལ། །ཤིན་ཏུ་དགེ་བའི་རས་ལ་བ། །དབང་དང་དགུག་པ་

སད་འཚོང་སོགས། །བསད་དང་དབེ་དང་བསྐྲད་པ་དང་། །མནན་པ་ལ་ནི་དུར་ཁོད་

རས། ཅེས་གསུངས་ཏེ། འཁོར་ལོ་བྲི་བའི་གཞི་ལས་མི་འད་བའི་དབེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་

མཐུན་པར་བངས་ནས་དེ་ལ་བྲི་བར་བའོ། །དེ་ཡང་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགེ་

བ་སྟེ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རས་ལ་བྲི་བར་བ། ཞེས་འདིར་བཤད་པ་དང༌། དམར་ནག་གི་

རྒྱུད་ལས། གོ་གའམ་སྙུག་མའི་ཤུན་པ་ལ་བྲི་བར་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། དུས་འཁོར་

ལས། ནྱ་གོ་ཏའི་ལོ་མ་དང༌། བིར་བ་པས་དར་དཀར་པོའམ། རས་དཀར་པོ་གཙང་

མ་དང༌། གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ལས་གླ་གོར་ཞོ་ཤའི་ཤུན་པ་ལ་བྲི་བར་བཤད་པ་དག་

1 མ་ཕི། ༡༤ན༧ན།   རེ་བ    ཞོལ། ༡༨ན༣ན།   རས་ནི    * རས་ནི 
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གང་ཡང་རུང་བའོ། །

བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་འབྲི་བའི་གཞི་ཡང་ཞི་རྒྱས་དང་འདའོ། །དབང་དང་

དགུག་པ་ལ་སད་འཚོང་མའི་འདོམས་བཀྲིས་ཀི་རས་དང༌། སོགས་པས་བསྡུས་པ་

ནི་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས་དབང་ལ་གོ་གའམ་རས། དགུག་པ་ལ་དུར་ཁོད་ཀི་རས་

སམ་ཟླ་མཚན་གིས་གོས་པའི་རས་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་

བའོ། །བསད་པ་དང་དབེ་བ་དང་བསྐྲད་པ་དང་གནན་པ་བཞི་ཀ་དུར་ཁོད་ཀི་རས་

ཅེས་པ་རོ་རས་ལ་བྲིར་རུང་ལ། ཁད་པར་ནི། ངག་གནན་པའི་འཁོར་ལོ་ཁམ་པོར་སོ་

མ་བཏང་བ་ལ་བྲི་བར་གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ནས་བཤད། ལྐུགས་པར་བ་བ་ཡང་དེ་དང་

འདའོ། །ཡང་གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ལས། དབེ་བའི་འཁོར་ལོ་ར་དང་མ་ཧེའི་ལྤགས་པ་

ལ་བྲི་བར་བཤད་པ་ནི་འཁོར་ལོ་གཅིག་ར་དང་གཅིག་མ་ཧེའི་ལྤགས་པ་ལ་འདི་བ་

ཡིན་ལ། རིམས་ཀིས་ཐེབས་པར་བ་བ་ལ། དུར་ཁོད་ཀི་”གོ་མོ་ཆེ་བ1་ལ་འབྲི་བར་

བཤད་དོ། །དུས་འཁོར་ནས་རྨོངས་པ་དང་རེངས་པ་ལ་ཨརྐའི་ལོ་མ་ཡོངས་སུ་སིན་

པ་ལ་འདི་བར་བཤད་དོ། །དག་པོའི་འཁོར་ལོ་གང་ཡིན་ཡང་རོ་རས་ལ་འབྲི་བར་

བཤད་པ་མང་ཞིང་རོག་བདུན་ལས་ཀང་བཤད་པས་འདིར་དེ་ལ་འབྲི་ཚུལ་བརོད་

པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བོད་དུ་རྒྱ་གར་གི་རོ་རས་ལྟ་བུ་རེད་དཀའ་ན་ཡང་། མི་གིར་ཤི་

བའི་རོ་རེད་པ་ལ་རས་སམ་དར་གང་ཡང་རུང་བ་བཀབ་ནས་ཅུང་ཞིག་བཞག་པ་

བངས་ཏེ་དེ་ལ་བྲི་བར་བ་ཞིང་། རོག་བདུན་ལས། སྔོན་དུ་གསུངས་པའི་རས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ། བ་རོག་གིས་ཟས་གཏོགས་པའི་ལྷག་མ་མི་གཙང་བ་དང༌། རྣམ་པར་

སང་མཛད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དུར་ཁོད་ཀི་རས་ལ་བྱུག་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ལ། རྣམ་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༦ན།   གོད་མོ་ཆབ   ཞོལ། ༡༨བ༣ན།   གོ་མོ་ཆེ་བ    * གོ་མོ་ཆེ་བ 
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པར་སང་མཛད་ནི་དག་བོའི་དི་ཆེན་ནོ། །

སྔོན་དུ་གསུངས་པའི་རས་ནི། གོང་དུ་དུག་དང་། ཁག་དང༌། ལན་ཚྭ་དང༌། སྐེ་

ཚེ་དང༌། ནིམ་པ་དང༌། ད་དུ་རའི་ཁུ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་པས། དེ་རྣམས་

དང༌། སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གོ་ཕེས་ཀང་བྱུག་པར་བཤད་པ་ལྟར། 

རས་དེ་རྣམས་ཀི་རོ་རས་ལ་བྱུག་ཅིང་ཨུར་ཆགས་རེ་བས་པ་ཐང་ཤ་ཆོད་པར་བ་

སྟེ། དེ་ལ་སོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རོའི་སྐྲས་ཐིག་འདེབས་པར་བཤད་

ཀང༌། མ་རེད་ན་ཐིག་སྐུར་གཞན་གིས་ཀང་རུང་བས། འཁོར་ལོའི་ཐིག་གདབ་པར་

བའོ། །ར་བ་དག་གི་ལག་ལེན་ལ་རོ་རས་ཀི་དོད་ཐུབ་ཏུ་བས་ནས་ཤོག་བུ་ཚིལ་

ཆེན་གིས་ཅུང་ཟད་བྱུག་པ་ལ་བེད་ཀང་འཐད་པར་མི་སེམས་ཤིང༌། རོག་བདུན་

ལས་བསྐྲད་པའི་འཁོར་ལོ་རྒྱལ་མཚན་གིས་རས་ལ་འབྲི་བར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་

དབང་ཕྱུག་ལ་ཕུལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་གི་རས་སོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་གང་གིས་འབྲི་བའི་སག་ཚ་ནི། གྷི་ཝཾ་གུར་ཀུན་ཞི་རྒྱས་ལ། །དབང་

དང་དགུགས་པ་ཙནྡན་དམར། །མནན་པ་ལ་ནི་ལྡོང་རོས་སོགས། །བསྐྲད་ལ་བ་

རོག་ཁག་གིས་ཏེ། །དབེ་བ་ར་དང་མ་ཧེ་སོགས། །བསད་པ་དུག་ལ་སོགས་པས་བྲི། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྐེས་པ་ཞི་བ་ལས་གུར་ཀུམ། བུད་མེད་ཞི་བ་ལ་གྷི་ཝཾ། བསྲུང་བ་

དང་རྒྱས་པ་ལ་གུར་ཀུམ། སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་གཉིས་ཀ་ཞི་བར་བེད་པ་ལ་ག་

བུར་དང་ཙནྡན་བསྲེས་པས་སག་ཚ་བ། དབང་དང་དགུག་པ་ལ་ཙནྡན་དམར་པོ་དང་

རྒྱ་སྐེགས་ཀི་ཁུ་བ་དང༌། རང་གི་སྲིན་ལག་གཡོན་པའི་ཁག་གིས་འབྲི་ཞིང༌། ཁད་

པར་དགུག་པ་ལ་རྒྱ་སྐེགས་ཀི་ཁུ་བ་དང་སྲིན་ལག་གི་ཁག་ཕེད་མར་བསྲེས་པར་
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བཤད་ཅིང་། གཤེད་དམར་གི་རྒྱུད་ལས་སྒ་རློན་པའང་བསྲེ་བར་བཤད་དོ། །མནན་

པ་ལ་ནི་ལྡོང་རོས་དང༌། སོགས་ཀི་སྒས་འབྲས་ཀི་ཁུ་བ་ལ་ཡུང་བ་དང་བ་བ་བསྲེས་

པས་སོ། །ཁབ་པར་ངག་གནན་པ་ལ། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་སྨོ་བེད་ཀི་ཁུ་བ་དང༌། དུར་

ཁོད་ཀི་སོལ་བ་དང༌། ཙག་རྣམས་བསྲེས་པས་བྲིས་ཏེ། སྨོ་བེད་དང་ད་དུ་ར་དང་ཐང་

ཁོམ་པ། ཀ་ཤོ་ཀན་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ། །སྐྲད་པ་ལ་བ་རོག་གི་ཁག་གིས་

སོ། །དེའང་རྐང་པའི། ཡང་ན་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། ཁག་དང་རོ་བསྲེགས་པའི་

ཐལ་བ་དང༌། དུག་དང་ལན་ཚྭ་དང༌། སྐེ་ཚེ་དང༌། ཏིལ་མར་དང༌། སྨོ་བེད་ཀི་ཁུ་བ་

རྣམས་བསྲེས་པས་འབྲི་བར་བཤད་དེ། གང་ཡང་རུང་བའོ། །དབེ་བ་ལ་ར་དང་མ་

ཧེའི་ཁག་དང༌། སོགས་ཁོང་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་ནི་གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ལས། བི་ལ་དང་

ཁིའི་ཁག་དང༌། ནིམ་པའི་ཁུ་བ་དང༌། ཁིམ་བའི་ཁག་དང་། སྐེ་ཚེ་བསྲེེས་པས་བྲི་

བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །བསད་པ་ལ་དུག་ལ་སོགས་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་སོགས་

ཁོང་ནས་བཏུ་རྒྱུ་ནི་རོག་བདུན་ལས། དུག་དང༌། ཁག་དང༌། ལན་ཚྭ་དང༌། སྐེ་ཚེ་

དང༌། ནིམ་པ་དང༌། ད་དུ་ར་”ཡི1་ཁུ་བ་ཡིས་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ་དམར་

ནག་གི་རྒྱུད་ལས། སྐེ་ཚེ་དང་ལན་ཚྭ་དང༌། དུག་དང་ནིམ་པ་དང༌། ཚ་བའི་མར་ཁུ་

དང༌། ཚ་བ་གསུམ་དང༌། དུར་ཁོད་ཀི་སོལ་བ་དང༌། སྨོ་བེད་ཀི་འདབ་མའི་ཁུ་བ་

དང༌། གཏུམ་པའི་ས་བོན་དང༌། འཛུབ་མོའི་ཁག་དང༌། ཙི་ཏ་ཀའི་ཁུ་བ་དང༌། ཚ་ཀོ་

ཅན་གི་ས་དང༌། གདོལ་པའི་ར་མའི་དེག་པས་བྲི་བར་བཤད་དོ། །ནིམ་པ་ནི་བོད་

དག་དབི་མོང་ཡིན། ཞེས་སྨྲ་བ་མང་ན་ཡང༌། དེས་དེའི་དོད་ཐུབ་པར་སྨྲ་ན། སྒྲུབས་

ཤིག །གཞན་དོན་གཅིག་པར་འདོད་ན་ཤིན་ཏུ་ངོ་མ་ཤེས་པར་ཟད་དེ། མདོག་ལང་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༣ན།   ཡིས   * ཡི 
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ནག །རོ་ཤིན་ཏུ་ཁ་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ཚ་བ་མཉམ་པ། ནུས་པ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བ། 

རྒྱ་གར་དང་བལ་པོ་སོགས་ན་སོང་པོ་ཆེན་པོ་སྐེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་བོད་དུ་ཐོན་

པ་དག་ཙི་ཀྲ་ཀའི་རྩ་བ་དང་དབིབས་མཐུན་ཤས་ཆེའོ། །

དབི་མོང་གི་ནུས་པ་དོང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་འད་དོན་མེད་དོ། །ཚ་བའི་མར་ཁུ་ནི་

སྐེ་ཚེ་སོགས་བཙིར་བའི་ཁུ་བ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་བསམས་ན་དི་ཚ་བ་བྲོ་བའི་འབྲུའི་

མར་ཁུ་ལ་འདོད་དོ། །གཏུམ་པའི་ས་བོན་ནི། གདོལ་པའམ་བཤན་པའི་ཁུ་བའོ། །ཚ་

བ་གསུམ་ནི། ལྒ་པི་པི་ལིང༌། ཕོ་བ་རིལ་ལུ། ཚ་ཀོ་ཅན་གི་ས་ནི། བ་ཚ་ཅན་གི་

སའོ། །གདོང་དྲུག་ལས། རིམས་ཀིས་ཐེབས་པར་བ་བ་ལ་ཨརྐའི་ཤིང་དང༌། ཙི་ཏ་

ཀ་དང༌། སྐེ་ཚེ་དང༌། ཁག་གིས་བྲི། རྒྱས་པ་ལ་གཞི་མཉམ་གི་སོས་ཀིས་བྲི། དབང་

ལ་གྷི་ཝང་ཟླ་མཚན་དང༌། སྲིན་ལག་གི་ཁག་དང༌། བིལ་པའི་ལོ་མའི་ཁུ་བ་དང༌། 

རས་དམར་པོའི་ཁུ་བས་བྲི་བར་བཤད་དོ། །རྭ་པ་དག་བསད་པ་ལ་ཡུག་ས་མོའི་དོར་

ར་བཀྲུས་པའི་ཁུ་བ་དང༌། དབེ་བ་ལ་གུ་གུལ་ནག་པོ་དང༌། ལྷམ་འབོབ་བཀྲུས་པའི་ཁུ་

བ་བསྲེ་བ་མན་ངག་ཏུ་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་འབྲི་བར་བེད་པའི་སྙུ་གུ་ནི། དགེ་བའི་ལས་ལ་བཟང་པོའི ་

ཤིང༌། །དགེ་མིན་ལ་ནི་རུས་པ་དང༌། ལྕགས་ལ་སོགས་པས་བྲི་བར་བ། ཅེས་

གསུངས་ཏེ། དགེ་བའི་ལས་ཞི་རྒྱས་བསྲུང་བ་གསུམ་ལ་ཤིང་བཟང་པོ་ཙནྡན་དཀར་

པོ་ལ་སོགས་པའི་སྙུ་གུས་བྲི་ལ། དག་པོའི་ལས་ལ་ནི་མི་རུས་དང་ལྕགས་དང༌། 

རོག་བདུན་དང་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་རོག་ཆེན་པོའི་སྒོ་རྩའི་

སྙུ་གུས་བྲི་བར་བ་ཞིང༌། ཆེན་པོ་སོས་པ་ནི་”ཁྭ1་ཏ་ལས་ཁད་པར་དུ་བ་བའི་ཕིར་

1 མ་ཕི། ༡༦ན༤ན།   ཁ   * ཁྭ 
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རོ། །གཤེད་དམར་གི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་གསལ་བེད། བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་མཛད་པ་

ལས་དུས་འཁོར་དངས་ནས། ཞི་བ་ལ་དུར་བ། རྒྱས་པ་ལ་ཀུ་ཤ །སྐྲད་པ་ལ་བ་རོག་

ཆེན་པོའི་སྒོ་རྐང༌། དབང་ལ་གསེར། དགུག་པ་ལ་ཙནྡན་དམར་པོའམ་སེང་ལྡེང༌། 

རྨོངས་རེངས་ལ་ཀ་པེའམ་ཨརྐའི་ཤིང་གི་སྙ་གུས་འབྲི་བར་བཤད་ཀང༌། རོག་པ་

བདུན་པ་དང་གསུམ་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གིས་ཆོག་གོ །

བཞི་པ་བྲི་བའི་ཚེ་གང་ལ་ཁ་ལྟ་བའི་ཕོགས་དང༌། བསམ་པའི་ཁད་པར་ནི། ཞི་

བར་ཤར་ཏེ་དབང་ལ་ནུབ། །རྒྱས་པ་བང་སྟེ་དག་པོ་ལྷོ། །གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་སྦར་

བར་བ། ཅེས་གསུངས་ཏེ། འཁྲུལ་འཁོར་འབྲི་བ་དང་། འཁྲུལ་འཁོར་གི་རབ་གནས་

དང༌། འཕྲུལ་འཁོར་ལས་ལ་སྦོར་བའི་སྐབས་གསུམ་ཀ་རུ་ཞི་བ་ལ་ཁ་ཤར་དུ་ལྟ་

ལ། རྒྱས་པ་ལ་བང་དུ་ལྟ། དབང་ལ་ནུབ་ཏུ་ལྟ། དག་པོ་ལ་ལྷོར་ལྟའོ། །གཞན་ཡང་

ཅི་རིགས་སུ་སྦར་བ་ནི། བསྲུང་བ་ཞི་བ་དང་འད། དགུག་པ་དབང་དང་འད། རེངས་

པ་དང༌། ལྐུགས་པ་གནན་པ་དང་འད་བ་སོགས་སོ། །དེ་ཡང་རོག་བདུན་ལས། སྦིན་

སྲེག་གི་ལས་འདི་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། ཞི་བ་ལ་ཁ་ཤར། རྒྱས་

པ་ལ་བང་། དབང་ལ་ནུབ། བསད་བསྐྲད་ལ་ལྷོ། རེངས་པ་ལ་བང་དུ་ལྟ་བར་བཤད་

ཅིང༌། དེ་དང་འདི་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པས། འདིར་དག་པོ་ལྷོ། ཞེས་གསུངས་

པ་སྤྱིར་བཏང་དུ་བས་ནས། དམིགས་གསལ་རྨོངས་རེངས་གནན་པ་”ལྐུགས1་པར་

བེད་པ་རྣམས་ལ་ཁ་བང་དུ་ལྟ་བ་བས་ནས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ལ། དབེ་བ་ལ་ནི་བསད་

བསྐྲད་དང་འད་བར་ཁ་ལྷོར་ལྟའོ། །

1 མ་ཕི། ༡༦བ༡ན།   སྐུགས   * ལྐུགས 
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རྭ་བའི་མན་ངག་ལ། རྦོད་”གཏོང1་བཟློག་པ་ལ་ཁ་བང་ནུབ་ལ་ལྟ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །བསམ་པའི་ཁད་པར་ནི། ཞི་བ་ལ་བམས་པའི་སེམས་དང༌། རྒྱས་པ་ལ་རབ་

ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་དང༌། དབང་དང་དགུག་པ་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་དང༌། དག་

པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱིར་བཏང་དུ་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོས་

ཀུན་ནས་བསང་ཞིང༌། ལས་སྦོར་བེད་པའི་དེ་དུས་ཀི་བསམ་པ། ཤིན་ཏུ་ཁོས་པ་

དང་། ཁད་པར་དུ་བསད་བསྐྲད་སོགས་གང་བེད་པ་དེ་ལ་འདི་བསད་པར་བའོ་སྙམ་

བ་དང་། བསྐྲད་པར་བའོ་སྙམ་པ་སོགས་སུ་དག་ཏུ་དམིགས་པའོ། །དུས་ཀི་ཁད་

པར་ནི། ཞི་རྒྱས་བསྲུང་བ་དགུག་རྣམས་ཡར་ངོ་དང་། དག་ལས་ཐམས་ཅད་མར་ངོ་

ལ་བ་བར་བཤད་པས་འཁོར་ལོ་འབྲི་བ་དང་ལས་ལ་སྦོར་བ་གཉིས་ཀ་དུས་དེ་དང་

དེ་ལ་བའོ། །དེ་ཡང་ཞི་བ་ཚེས་གཅིག་ལ། རྒྱས་པ་ཟླ་བ་ཉ་བ་ལ། །དབང་ཡར་ངོའི་

ཚེས་བརྒྱད་ལ། །དག་ལས་རྣམས་མར་ངོའི་བཅུ་བཞི་ལ་བརྩམ་པར་གསུངས་པས་

འཁོར་ལོ་བྲི་བ་ཡང་དུས་དེ་དང་དེ་ལ་བ་སྟེ། དག་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། ཚེ་གཅིག་ལ་

ནི་ཞི་བ་བ། །ཟླ་བ་ཉ་ལ་རྒྱས་པ་སྟེ། །བཅུ་བཞི་ལ་ནི་མངོན་སྤྱོད་དོ། །དབང་གི་ལས་

ནི་ཚེས་བརྒྱད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་འགེལ་པས། གཞན་གསུམ་ཡར་ངོ་དང་

བཅུ་བཞི། མར་ངོ་ལ་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཞི་བ་བསྲུང་བ་རྒྱས་པ་དབང་དགུག་

པ་རྣམས་གཟའ་སྐར་དུས་སྦོར་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་ལ་བྲི་བར་བའོ། །འཁྲུལ་འཁོར་

བསྒྲུབ་ཅིང་ལས་ལ་སྦར་བའི་ཐོག་མའི་ཉི་མའང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་བ་ལ། དག་པོའི་འཁྲུལ་

འཁོར་འབྲི་བ་དང་བསྒྲུབ་ཅིང་ལས་ལ་སྦོར་བའི་དངོས་གཞི་ནི། གཟའ་སྐར་ཤིན་ཏུ་

ངན་པ་དང༌། དག་གཟའ་རྒྱུ་བ་ལ་བའོ། །ཞི་བ་བསྲུང་བ་རྒྱས་པ་རྣམས་སྔ་དོ་བྲི་བར་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༢ན།   སྟོང   * གཏོང 
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བ་ཞིང༌། འཁྲུལ་འཁོར་བསྒྲུབ་ཅིང་ལས་ལ་སྦར་བ་ཡང་སྔ་དོའི་དུས་ནས་བརྩམ་

པར་བའོ། །དབང་དགུག་གཉིས་བྲི་བ་དང་ལས་ལ་སྦོར་བ་”དགོང1་མོ་བ་ཞིང༌། 

དག་ལས་ཀི་བྲི་བ་དང་ལས་ལ་སྦོར་བ་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་ཉིན་ཕེད་མཚན་ཕེད་

ནས་བའོ། །དེ་ཡང་ཞི་རྒྱས་བསྲུང་བ་གསུམ་བྲི་བ་དང་ལས་ལ་སྦོར་བ་ནི། རླུང་ས་

བུག་གཡོན་ཁོ་ན་ནས་རྒྱུ་བའི་དུས་དང། དབང་དགུག་དག་པོ་རྣམས་གཡས་ཁོ་ན་

ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་བརྩམ་པར་བའོ། །འཁོར་ལོའི་རབ་གནས་ཀི་དུས་ཀང་དེ་དག་དང་

འདའོ། །

ལྔ་པ་འབྲི་བ་ལ་འཇུག་པའི་དུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྔགས་ནི། ལག་པ་ཐལ་མོ་

སྦར་ལ། གུང་མོ་གཉིས་རྩེ་སྤད། མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར། མཛུབ་

མོ་དང་མིང་མེད་གཉིས་བཀུག །མཐེ་བོང་གཉིས་མཉམ་པར་བས་པ་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀིས་དམ་རྒྱ་བཅིངས་ལ། ༀ་ཧྲིཿཥིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་མ་མ་ཤ་ཏྲུཾ་མ་ར་ཡ་ན་ཤ་

ཡ་སྟྭཾ་བྷ་ཡ་བན་དྷ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཅེས་བཟློས་ཤིང་འབྲི་སྟེ། དག་པོའི་དབང་དུ་

བས་ཀི། ཞི་བ་ལ་ནི་ཧྲིཿཥིཿའབའ་ཞིག་བཟློས་ཤིང་འབྲི་ལ། ཕག་རྒྱ་ནི་ཐོག་མར་སྙུ་

གུ་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་དུ་ཡིན་གི། ཕག་རྒྱ་བཅིངས་བཞིན་པས་འབྲི་བ་མ་

ཡིན་ནོ། །

དྲུག་པ་འཁོར་ལོ་སོ་སོ་ལ་ཕིའི་རི་མོ་མི་འད་བའི་རྣམ་དབེ་ནི། དམར་ནག་གི་

རྒྱུད་ལས། གཤིན་རེའི་ལུས་གནས་བསད་པ་ལ། །ར་དང་མ་ཧེ་དག་ལ་དབེ། །རྔ་

མོའི་ལུས་གནས་བསྐྲད་པ་ལ། །ཞི་བ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །རྒྱས་པ་ཟླ་བ་སེར་

པོ་ལ། །བཙུན་མོའི་སྙིང་ཁར་དབང་དུ་བེད། །ལྐུགས་པ་རྭའི་ལུས་ལ་གནས། །ལྷུན་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༡ན།   དགོངས   * དགོང 
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པོའི་དབུས་སུ་རེངས་པ་སྟེ། །སེདེ་ཤ་ར་བྷ་གནས་དགུག །དེ་ལྟར་གཞན་རྣམས་ལ་

མཚོན་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། བསད་པ་ལ་འོག་འཁོར་ཙ་མུན་ཏིའི་གཟུགས་ཀི་ལྟོ་བ་

དང། སྟེང་འཁོར་ལས་གཤིན་གི་གཟུགས་ཀི་ལྟོ་བར་བྲི་བར་བ་ལ། དབེ་བའི་འཁོར་

ལོ་ར་དང་མ་ཧེ་ལ་གནས་པ་ནི། འོག་འཁོར་རའི་རྒྱབ་དང༌། སྟེང་འཁོར་མ་ཧེ་རྒྱབ་ཏུ་

བྲིས་ནས་ར་དང་མ་ཧེ་གཉིས་མགོ་མཇུག་བསོལ་མར་འདི་བའི། །བསྐྲད་པའི་འཁོར་

ལོ་སྔ་མ་མང་པོས་རྔ་མོའི་ཁེག་པར་འདི་ཡང༌། དེ་མ་ཡིན་གི་འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ་

དབུས་མ་ཁ་རྔ་མོའི་གདོང་ལ་བལྟ་བར་བས་ནས། རྔ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་བསྐོན་ཏེ། ཤ་སྒའི་

ཐོག་ཏུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ། །ཞི་བ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་འབྲིས་ལ། འདི་ལ་

ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་གི་མཐའ་ནས་རེ་ཁས་བསྐོར་བར་བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་བཤད་ལ། ཞི་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་བའི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཁོར་ལོ་

ཟླ་བ་སེར་པོའི་དབུས་སུ་འབྲི་སྟེ། ཞི་རྒྱས་ཀི་འཁོར་ལོ་གང་ཡིན་ཀང་འཁོར་ལོའི་

ཕིའི་ཟླུམ་ཐིག་ལས་ཅུང་ཟད་ཕིར་ཐལ་བ་ནས་ཟླ་བའི་ཕི་མཐའ་དང་། དེའི་མཐའ་

ནས་འོད་ཟེར་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོར་བའི་རི་མོ་དང་བཅས་པ་བའོ། །དུས་འཁོར་

ལས་རྒྱས་པ་གླང་པོ་ཆེའི་ལུས་ལ་འབྲི་བར་བཤད་ལ། མན་སྙེར་རའི་ལུས་ལ་འབྲི་

བར་བཤད་པས་དེ་རྣམས་གང་བས་ཀང་ཆོག་གོ །བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་འཁོར་ལོའི་

གསལ་བེད་ལས། དེ་ལ་ཞི་བའི་འཁོར་ལོའི་ཕི་རོལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་གིས་

བསྐོར་ཞིང་རེ་ཁས་བསྐོར་བར་བའོ། །

རྒྱས་པ་ལ་གླང་པོ་ཆེས་བསྐོར་བར་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་གླང་པོ་ཆེའི་ལྟོ་བར་

འཁོར་ལོ་ཆུང་བའོ། །བསད་པ་ལ་ཡི་དྭགས་ཀི་ལུས་སོ། །བསྐྲད་པ་ལ་རྔ་མོའི་ལྟོ་
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བར་རོ། །དབང་དུ་བསྡུ་བ་ལ་རི་དྭགས་ཀི་ལྟོ་བར་རོ། །དགུག་པ་ལ་རའི་ལྟོ་བར་

རོ། །རྨོངས་པ་ལ་རའམ་ལུག་གི་ལྟོ་བར་རོ། །མནན་པ་ལ་རུས་སྦལ་གི་ལྟོ་བར་

རོ། །ཇི་ལྟར་འཁོར་ལོ་ལྟོ་བར་འགྱུར། །ཕི་རོལ་གཟུགས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། ཞེས་

བཤད་ཅིང༌། ར་བ་སོགས་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་གི་བཞེད་པས། ཞི་བས་འཇིགས་པ་

བརྒྱད་ལས་སྐོབ་པར་གསུངས་པའི་ཆུའི་འཇིགས་པ་ཞི་བར་བེད་པ་རི་རབ་ཀི་

དབུས་སུ་འདི། མེའི་འཇིགས་པ་ཞི་བར་བེད་པ་ཆུའི་དབུས་སུ་འབྲི། དུག་ཞི་བར་

བེད་པ་རྨ་བའི་ཁོག་པར་འབྲི། མཚོན་ཆའི་འཇིགས་པ་ཞི་བར་བེད་པ་མེས་སྐོར་

བའི་དབུས་སུ་འབྲི། ནད་ཞི་བར་བེད་པ་དང་སྲོང་གི་ལྟོ་བར་འབྲི། སྦོད་གཏོང་ཞི་

བར་བེད་པ་གཤིན་རེ་ཕོ་མོའི་ལྟོ་བར་འབྲི། གཅན་ཟན་གི་འཇིགས་པ་ཞི་བར་བེད་

པ་སེངྒེའི་ལུས་ལ་འབྲི། བཙོན་ར་ཞི་བར་བེད་པ་རྒྱལ་པོའི་ལུས་ལ་འབྲི་ཞེས་འདོད་

ཅིང་རྒྱས་པ་ལའང༌། ཚེ་རྒྱས་པར་བེད་པ་བུམ་པའི་ནང་དུ། སྟོབས་རྒྱས་པར་བེད་

པ་གླང་པོ་ཆེའི་ལུས་ལ། དབང་པོ་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཚངས་པའི་ལུས་ལ། མདངས་

རྒྱས་པར་བེད་པ་ཤང་ཤང་གི་ལུས་ལ། ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་བེད་པ་གནོད་སྦིན་

གི་ལུས་ལ། རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བེད་པ་བཙུན་མོའི་གཟུགས་ཀི་ཁོག་པར་

བྲི་ཞེས་འདོད། དབང་གི་མོས་པ་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལའང༌། ལུས་

མཛེས་པར་བེད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་སད་འཚོང་མའི་ལུས་ལ། ངག་”སྙན1་པར་བེད་

པ་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་མགིན་པར། སེམས་འདུན་པར་བེད་པ་མི་གཞོན་ནུའི་ལུས་ལ། 

རང་གཞན་གིས་གཙོ་བོར་མཐོང་བར་བེད་པ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་གཟུགས་ཀི་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༢ན།   བསྙན   * སྙན 
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ལུས་ལ་བྲི། དབེ་བས་གསང་སྟེ་བརྒྱད་དང་འབེད་པར་གསུངས་པ་ལ། རིགས་”ཀི1་

གསང་སྟེ་བུད་མེད་ཀི་ལུས་ལ། ”རུས་ཀི་གསང་སྟེ་སྐེས་པའི་ལུས་ལ།2ཚེའི་གསང་

སྟེ་གཙང་པོའི་ལུས་ལ། འབྲང་གི་གསང་སྟེ་བྲན་མོའི་ལུས་ལ། ཕོ་ལྷའི་གསང་སྟེ་དི་

ཟའི་ལུས་ལ། དག་ལྷའི་གསང་སྟེན་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ལུས་ལ། ཞང་ལྷའི་གསང་སྟེ་

མིའམ་ཅིའི་ལུས་ལ། ཡུལ་ལྷའི་གསང་སྟེ་ལྟོ་འཕེའི་ལུས་ལ་འབྲི། གནན་པས་དབང་

པོ་དྲུག་འཆིང་བར་གསུངས་པ་ལ། རྣ་བ་འོན་པར་བེད་པ་འཕར་བའི་ལུས་ལ། མིག་

ལོང་བར་བེད་པ་དམུས་ལོང་གི་ལུས་ལ་བྲི། ས་ཞོམ་པར་བེད་པ་མཐའ་ཤིང་གིས་

བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། ངག་ལྐུགས་པར་བེད་པ་མཐའ་རལ་གི་རྩེ་མོ་ཕིར་བསྟན་པས་

བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། ལུས་སྐེམས་པར་བེད་པ་མཐའ་མེས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། 

སེམས་”མོས3་པར་བེད་པ་མཐའ་ཆུས་བསྐོར་དབུས་སུ་བྲི་ཞེས་འདོད་ཀང༌། རྒྱུད་

དང་གྲུབ་ཆེན་གིས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་བས་ན་ལེགས་སོ། དེ་ཡང་གོང་

དུ་བགངས་པའི་དག་ནག་གི་རྒྱུད་དེའི་འགེལ་པར་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་”གིས4་

གཤིན་རེའི་ལུས་ལ་གནས་ཞེས་བ་བ་ནི་གཤིན་རེའི་ལྟོ་བར་གནས་པའོ། །ར་དང་

མ་ཧེ་ནི་རྒྱབ་ཏུའོ། །བསྐྲད་པ་ནི་གདོན་པའོ། །རྔ་མོའི་ལུས་ལ་སྐོན་ཞེས་བ་བ་ནི་

རྒྱབ་ཏུ་གནས་པའོ། །བཙུན་མོའི་སྙིང་ཁ་ནི་པདའོ། །རྭ་ལ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྭའི་སྙིང་

ལ་གནས་པའོ། །རི་བོའི་དཀིལ་དུ་ཞེས་བ་བ་ནི། སྟེང་དང་འོག་དང་འོག་གི་གཡས་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༣ན།   ཀིས   * ཀི 

2 མ་ཕི། ༡༨ན༣ན།   -རུས་ཀི་གསང་སྟེ་སྐེས་པའི་ལུས་ལ།     ཞོལ། ༢༣ན༤ན།   +རུས་ཀི་གསང་སྟེ་སྐེས་པའི་ལུས་ལ།    

*རུས་ཀི་གསང་སྟེ་སྐེས་པའི་ལུས་ལ། 

3 མ་ཕི། ༡༨ན༦ན།   ཉོས   * མོས

4 མ་ཕི། ༡༨ན༦ན།   གི   * གིས 
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གཡོན་དང༌། མདུན་རྒྱབ་ཀི་རིའི་དཀིལ་དུ་བཞག་པ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏོ། །ཤར་བྷ་

ནི་རྐང་པ་བརྒྱད་ཡོད་པའི་སེངྒེའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྨོ་བར་བ་བ་ནི་མོས་པའམ། སྤེའུ་

ལ་སོགས་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་དགོད་པར་མཚོན་པར་བ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བའོ། །དེས་ན་ཞི་རྒྱས་བསད་བསྐྲད་དབེ་བ་རྣམས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བ་

ལ། །

༈ དབང་གི་འཁོར་ལོ་བཙུན་མོའི་གཟུགས་ཀི་བྷ་གའི་དབུས་སུ་བྲི། ལྐུགས་

པར་རྭའི་སྙིང་ཁར་བྲི་ཞིང༌། འགྱུར་གཞན་འགའ་ཞིག་ལས་ལུག་གི་ཞེས་འབྱུང་ལ། 

བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་ཀང་ལུག་གི་སྙིང་ཁར་བྲི་བ་དང༌། རྭའི་སྙིང་ཁར་བྲི་བ་གདམ་ང་

ཅན་དུ་བཤད་དོ། །མནན་པ་དང་རེངས་པའི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་རི་རབ་ཀི་དབུས་

སུ་འབྲི་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བོད་སྔ་མ་དག་རི་རབ་གཅིག་གི་དཀིལ་དུ་འབྲི་བ་ལྟར་

བེད་པ་མ་ཡིན་གི། གྲུབ་ཆེན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟེང་འོག་གཡས་གཡོན་མདུན་

རྒྱབ་རྣམས་སུ། ལྷུན་པོ་སེར་པོ་རེ་རེ་བྲིས་པའི་ལྷུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྩ་བ་ནང་དུ་

བསྟན་པའི་རྩ་བ་རྣམས་འཛོམས་པའི་དབུས་སུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ། །སེདེ་ཤར་བྷ་ནི་

སེདེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ཞེས་གགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔ་མ་མང་པོས། སེདེ་གཅིག་ལ་

ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གགས་པའི་རྐང་པ་འདི་བརྒྱད་ཡོད་པ་བྲིས་པ་ནི་ནོར་པ་སྟེ། ཡོངས་

སུ་གགས་པའི་རྐང་ལག་བཞི་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་གཤོག་པ་གཉིས་གཉིས་ཏེ། 

བརྒྱད་ཡོད་པ་དེས་འགོ་བའི་བ་བ་བེད་པས་རྐང་པ་དང་འད་བའི་ཕིར་རྐང་པ་བརྒྱད་

དོ། །དགུག་པ་ནི་དེའི་ལུས་ལ་གནས་པའོ། །ཡང་ན་མནན་པ་རུས་སྦལ་གི་ལྟོ་བར་

བྲིས་ཀང་རུང་ངོ༌། །མོས་པར་བེད་པ་སྤེའུའི་སྙིང་ཁར་འབྲི་བར་བའོ། །
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“བདུན་པ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དང་ཡི་གེ་གཞན་གི་མགོ་སྟོན་ཕོགས་

ཀི་ཁད་པར་ནི། 1དུས་འཁོར་དང་དེའི་ལུགས་སུ་བས་པའི་འཁོར་ལོའི་གསལ་

བེད་ལས། དབུས་སུ་དབེ་བ་ལ་ཡ། བསད་པ་ལ་མ། དབང་ལ་རྭ། རེངས་པ་ལ་ཀེ། 

དགུག་པ་ལ་ད། རྨོངས་པ་ལ་མེ། སྟོབས་བེད་པ་ལ་དོ། ཞི་བ་ལས་བསྐྲད་པ་ལ་ཙྪ། 

རིམ་བེད་ལ་ཎ། བསྐོད་པ་ལ་རུ། རྒྱལ་བར་བེད་པ་ལ་ཛཱཿ གདུང་བ་ཞི་བར་བེད་པ་

ལ་ཡོ། དག་བཟློག་པ་ལ་ནིའོ། །ར་དང་མཐའི་ཡ་དང་ནི་སྟེ། ཡི་གེ་གསུམ་དབུས་སུ་

མ་སོང༌། ལྷག་མ་དབུས་སུ་ཡི་གེ་གང་སོང་བ་དེའི་གནས་སུ་ཡ་ཡིག་འགོའ།ོ །ཡི་

གེའི་མགོ་སྟོན་ཕོགས་ནི། ཞི་བ་དང༌། སྟོབས་བེད་པ་དང༌། རྒྱལ་བར་བེད་པ་རྒྱས་

པ་དང་མཐུན། གདུང་བ་ཞི་བར་བེད་པ་དང༌། དག་བཟློག་པའང་རང་བསྲུང་བ་ཞི་

བ་དང་མཐུན་པས་དེ་དག་ལ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་བང་གི་ད་ལ་ཁ་བལྟ། ཡི་གེ་གཞན་

ཐམས་ཅད་མགོ་ཕིར་བསྟན་ནས། ཁ་ནང་ལ་བལྟའོ། །དབང་དང་དགུག་པ་དང་

རིམས་བེད་པ་དང༌། གསུམ་ལ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ལྷོའི་མ་ལ་ཁ་བསྟན། ཡི་གེ་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཁ་ཕིར་བསྟན་ནོ། །རྨོངས་པ་དང་རེངས་པ་ལ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ནུབ་

ཀི་མེ་ལ་ཁ་བསྟན། ཡི་གེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞོགས་གཡས་དབུས་སུ་བསྟན་

ནོ། །བསད་པ་དང་བསྐྲད་པ་དང་དབེ་བ་དང་བསྐོད་པ་སྟེ། བཞི་ལ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་

ཀ་ལ་ཁ་བསྟན། ཡི་གེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞོགས་གཡོན་དབུས་སུ་སྟོན། ཞི་བ་

སོགས་ལྔ་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མཐའ་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་རམ་ཝ་ཡིག་གིས་བསྐོར་

ལ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་རམ། གླང་པོ་ཆེའི་ལུས་ལ་གཞུག །བསད་པ་སོགས་བཞི་
1 མ་ཕི། ༡༨བ༦ན།   -བདུན་པ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དང་ཡི་གེ་གཞན་གི་མགོ་སྟོན་ཕོགས་ཀི་ཁད་པར་ནི།    ཞོལ། 

༢༤ན༤ན།   +བདུན་པ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དང་ཡི་གེ་གཞན་གི་མགོ་སྟོན་ཕོགས་ཀི་ཁད་པར་ནི།   * བདུན་པ་དབུས་

ཀི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དང་ཡི་གེ་གཞན་གི་མགོ་སྟོན་ཕོགས་ཀི་ཁད་པར་ནི། 
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ལ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་རམ་ཡ་ཡིག་གིས་བསྐོར། དབང་སོགས་གསུམ་ལ་མེའི་

དཀིལ་འཁོར་རམ་”ར1་ཡིག་གིས་བསྐོར། རྨོངས་རེངས་གཉིས་ལ་སའི་དཀིལ་

འཁོར་རམ་ལ་ཡིག་གིས་བསྐོར་བར་བཤད་དོ། །

བོད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་མང་པོ་ཡང་དུས་འཁོར་དང་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་འཁོར་

ལོའི་གསལ་བེད་ནས་གསུངས་པའི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དང༌། མགོ་སྟོན་ཕོགས་འདི་

ལྟར་ཕག་ལེན་ལ་བེད་པ་འདུག་ནའང༌། དུས་འཁོར་གི་དེ་ནི་ལས་སོ་སོ་སྒྲུབ་པའི་

ཕོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་དང་དུས་དང༌། ཁ་དོག་གི་དབེ་བ་སོགས་རྒྱུད་སེ་གཞན་

རྣམས་དང་ཚུལ་ཡེ་མི་འད་ཞིང༌། དེའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་དུ་འདུག་

པས། དེ་ལྟར་བེད་ན་ཁ་ལྟ་ཕོགས་ཀང་ཞི་བ་ལ་ལྷོར་བསད་ནས་བང་དུ་བལྟ་བ་དང༌། 

རྒྱས་པ་ལ་བདེན་བྲལ་དུ་བསད་ནས་དབང་ལྡན་དུ་ཁ་བལྟ་བ་དང༌། དགུག་པ་ལ་ལྷོར་

བལྟ་བ་དང་། བསད་པ་ལ་ནུབ་ཏུ་བསད་ནས་ཁ་ཤར་དུ་བལྟ་བ་སོགས་དང༌། དུས་

ཀང་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་བརྒྱད་དུ་བས་པའི་ཐུན་གསུམ་པ་ལ་བསད་པའི་ལས་

བ་བར་གསུངས་པ་སོགས་སྔར་ལྟར་བེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་གཤིན་རེ་གཤེད་

དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་གི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆེན་གི་གཞུང་རྣམས་ལས། ཞི་བ་

ལ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟ་བ་སོགས་དང༌། ཉིན་ཕེད་མཚན་ཕེད་ན་བསད་པར་བ་བའི་ལས་

བ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པར་བེད་དགོས་པས། རྣམ་

བཞག་མི་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བར་མ་བ་ཞིང༌། དུས་འཁོར་གི་དེ་

ལྟར་བེད་ན་དཀིལ་འཁོར་དང་ལྷའི་ཕོགས་མདོག་ཀང་ཤར་ནག་ལྷོ་དམར་བང་

1 མ་ཕི། ༡༩ན༥ན།   རྭ   * ར 
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དཀར་ནུབ་སེར་བ་བེད་དགོས་པས་བསམ་མནོ་ལེགས་པར་”ཐོངས1་ཤིག །དུས་

འཁོར་གི་རྒྱུད་དང་འགེལ་ཆེན་ལས། དབུས་ཀི་ཡི་གེ་འཕོ་ཚུལ་སྔར་ལྟར་གསུངས་

ཀང༌། དབུས་ཀི་ཡི་གེ་འཕོས་པ་ན། མཐའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་མགོ་གཞོགས་སྟོན་ཚུལ་

འཕོ་བ་འཁོར་ལོའི་གསལ་བེད་ལས་བཤད་པ་གོང་དུ་བསྟན་པ་དེ་འད་བ་ནི། རྒྱུད་

དང་འགེལ་པ་གང་ལས་ཀང་མ་གསུངས་ཤིང༌། དོན་གིས་ཐོབ་པར་ཡང་མི་སང་བས་

དུས་འཁོར་གི་ལུགས་གཞིར་བཞག་ལ་ཡང་ཡིད་བརན་མི་རུང་བར་སང་ངོ༌། །ཆོས་

རེ་བུས། གཤིན་རེ་གཤེད་ནག་པོ་སྐོར་གསུམ་གི་རྒྱུད་འགེལ་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་

ཡི་གེའི་གཙོ་བོ་འཕོ་བ་དང་ཁ་སྟོན་ཕོགས་མ་གསུངས་ལ་ཞེས་གསུངས་མོད། ཤིན་

ཏུའང་བཤད་”དེ2་འདི་ལྟར། དག་ནག་གི་རྒྱུད་ཀི་དཀའ་འགེལ་དུ་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་

འཛིན་གིས་ཞི་བའི་ལས་ལ་ཡི་གེ་ཡ་ཤར་དུ་འོང་བར་བཤད་ཅིང༌། བསད་པ་ལ་ཡ་

དབུས་སུ་འོད་བར་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་འགེལ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་བཅས་པ་

ལས་བཤད་པར་འུ་བུ་”ཅག3་ཐམས་ཅད་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། དེ་

ལྟར་ན་ཞི་བ་ལ་ཀེ་དབུས་སུ་འོང་བར་དེ་ཉིད་ཀིས་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །ཞི་བ་

ལ་ཀེ་དབུས་དང་བསད་པ་ལ་ཡ་དབུས་སུ་འོང་བར་གྲུབ་པ་ན། རྒྱས་པ་ལམ་དབུས་

དང༌། དབང་དགུག་ལ་མེ་དབུས་སུ་འོང་པ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །བསད་པ་ལ་

ཡང་མེ་དབུས་སུ་བས་པའི་མདུན་གི་རེ་མིག་ཏུ་མ་འོང་བ་ནི་བསད་པ་ལ་དབུས་

ཀི་ཡི་གེ་ཁ་ལྷོ་ལ་བལྟས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་

བཤད་པ་དངས་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞེས་བཞིན་དུ་སར་ཡང་
1 མ་ཕི། ༡༩བ༣ན།   ཐོང   * ཐོངས 

2 མ་ཕི། ༡༩བ༥ན།   -དེ   ཞོལ། ༢༥བ༡ན།   དེ    * དེ 

3 མ་ཕི། ༡༩བ༦ན།   ཆག   ཞོལ། ༢༥བ༢ན།   ཅག    * ཅག 
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དབུས་ཀི་ཡི་གེའི་ཁ་བལྟ་ཕོགས་མ་བཤད་དོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཁས་བངས་ཆེས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། བསད་པ་ལ་དབུས་

ཀི་ཡི་གེ་ཁ་ལྷོ་ལ་བལྟ་བར་དངོས་སུ་བཤད་པ་ན། ཞི་བ་ལ་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ཁ་ཤར་

ལ་བལྟ་བ་དང༌། དབང་དགུག་ལ་ནུབ་ལ་བལྟ་བ་དང༌། རྒྱས་པ་ལ་བང་དུ་བལྟ་བར་

ཤུགས་ལ་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱ་སྟོན་པ་སོགས་བཟློག་པ་དང་

རྨོངས་རེངས་མནན་པ་ལ་དབུས་སུ་ཡི་གེ་དེ་ཁ་བང་ལ་བསྟན་པ་བྲི་བ་དང་། འཁོར་

ལོ་བསྐུལ་བ་ན་ཡང་དབུས་སུ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལང་གུ་བསྒོམ་པར་འདོད་ཀང༌། 

བཟློག་པ་ལ་ཞི་དག་གཉིས་ཡོང་བས་ཞི་བ་ནི་བསྲུང་བ་དང་འད་བས་དབུས་སུ་ཀེ་

འོང་ལ། དག་པོ་ནི་དག་ལས་གཞན་དང་འད་བར་མངོན་ཞིང་མནན་པ་རེངས་པ་

སོགས་ལ་རྒྱུད་འདི་ཉིད་དུ་མནན་པ་དག་ནི་རྒྱས་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པས་ལྷ་

སེར་པོར་རིགས་ཤིང༌། དེའི་ཕིར་ཡི་གེ་ཡང་མ་དབུས་སུ་འོང་བར་རིགས་སོ། །”དེ་

བས་ན་རང་ལུགས་ནི།1བསད་བསྐྲད་དབེ་བ་དག་པོའི་དགུག་པ་རྣམས་ལ་དབུས་སུ་

ཡི་གེ་ཁ་ལྷོའི་མ་ཡིག་ལ་བལྟས་པ། གནན་རེངས་ལྐུགས་པ་སྨོ་བར་བེད་པ་རྣམས་

ལ་ཡི་གེ་མ་དབུས་སུ་ཁ་བང་ལ་བལྟས་པ། ཞི་བ་དང་བསྲུང་པ་ལ་དབུས་སུ་ཡི་གེ་

ཀེ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་པ། རྒྱས་པ་ལ་དབུས་སུ་ཡི་གེ་མ་ཁ་བང་གི་ད་ལ་བལྟས་པ། 

དབང་དང་དབང་གི་དགུག་པ་ལ་དབུས་སུ་ཡི་གེ་མེ་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་པ་བྲི་ཞིང༌། 

དབུས་སུ་ཡི་གེ་གཞན་གང་སོང་བ་དེའི་ཤུལ་དུ་ཡ་ཡིག་འགོའོ། །

དོན་འདི་ནི། ལས་སོ་སོའི་འོད་ཟེར་གིས་དབེ་བ་སྔར་གསུངས་པ་དང༌། ལས་

1 མ་ཕི། ༢༠ན༤ན།   - དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ནི།    ཞོལ། ༢༦ན༢ན།   +དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ནི།   * དེ་བས་ན་རང་

ལུགས་ནི། 
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སོ་སོ་ལ་ལྷ་གང་བསྒོམ་ཞིང་ཁ་གང་ལ་བལྟ་བ་བཤད་པ་དང་ལེགས་པར་གུང་

འགིག་པས་གདོན་མི་ཟ་བའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་ཡིན་ལ། དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ཁ་སྟོན་

ཕོགས་འཕོས་པའི་དབང་གི་མཐའི་ཡི་གེ་ཁ་སྟོན་ཕོགས་འཕོ་དགོས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་མ་བཤད་ཅིང༌། དེ་དགོས་ན་དཀིལ་

འཁོར་གི་གཙོ་བོ་ཞལ་གང་བསྟན་ལ་འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཞལ་སྟོན་དགོས་

པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་པོ་འདི་

དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅུ་བདུན་གི་ངོ་བོར་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ། །དབུས་ཀི་”ཡ1་མ་གཏོགས་པའི་ཡི་གེ་གཞན་རྣམས་ཁ་ཅིག་བཟློག་པ་ལ་

ཡི་གེ་དབུ་ནང་བསྟན། །བསྲུང་བ་དབུ་ཕིར་བསྟན་ཞེས་འདོད་པ་ཡོད་ཀང༌། རང་

ལུགས་ནི་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་དབུ་ཕི་རོལ་ཏུ་བསྟན་པའོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་འཁོར་ལོ་གང་ཡིན་ཡང་དབུ་ཕིར་བསྟན་

བ་སྟེ། འདི་ལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ། །ཞར་ལ་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་འབྲི་མི་འབྲིའི་རྣམ་

དབེ་བཤད་ན་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། མཐའི་ཡ་བོར་ཞི་བ་ལ། །ཡི་གེ་ནི་གཉིས་

དབེ་བར་བ། །ཕི་ནས་དཀིལ་གི་ཡ་སངས་ཏེ། །ཡི་གེ་ལྷག་མ་ཅི་བདེ་བར། ཞེས་

གསུངས་པའི་དོན། ཆོས་རེ་བུ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱུད་ཚིག་དེས་ཞི་རྒྱས་

ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་མ་འབྲི་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེར་མ་ཟད་

སོབ་མ་ལ་སོབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་འཁྲུལ་འཁོར་བྲིས་ནས་ཞག་འགའ་རེ་འཇོག་པ་

ཡིན་ན། །ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་ཕིས་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཤན་ཏི་པའི་

དག་ནག་གི་འགེལ་པར། སོབ་མ་ལ་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆེད་དུ། འཁྲུལ་འཁོར་

1 མ་ཕི། ༢༠བ༡ན།   -ཡ   ཞོལ། ༢༦བ༡ན།   ཡ    * ཡ 
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ལ་སོགས་པ་བྲིས་པ་ལ་དོན་མ་གྲུབ་པས་རེ་ཞིག་ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་སར་མི་འཕི་

བ་ལྟར་ན། འཁྲུལ་འཁོར་གི་རེའུ་མིག་གི་མཐའི་ཡ་དབི་ཞིང་ཡི་གེ་ནི་གཉིས་ཀང་སྟེ། 

དབུས་ཀི་ཡ་ཡང་དབི་སྟེ་ཡི་གེ་ལྷག་མ་རྣམས་བཞག་གོ །དགོས་པ་གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་

ནི་མ་ལུས་པར་དབི་སྟེ། འདི་ནི་གཞན་དུ་བས་ན་ནི། །འཁོར་ལོ་འདི་ནི་འཇིགས་པ་

ཆེ། །བྲིས་པ་གང་དུ་གཏན་གནས་པའི། །ཁིམ་དུ་རག་ཏུ་འཐབ་མོ་ནི། །ཡི་གེ་བྲིས་

པས་འབྱུང་བའོ། ཞེས་བ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བས་སོ། ཞེས་དང༌། གཞོན་ནུ་ཟླ་

བའི་འགེལ་བ་ལས། ལས་གྲུབ་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་གནས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས་

ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབེ་བའི་དོན་དུ་གསུངས་པ། ཞི་བར་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལས་

གྲུབ་པ་དང་དགོས་པ་ཉེ་བར་གྲུབ་ནས་གང་གི་ཚེ་བསྲུང་བ་རིགས་པར་བེད་པ་དེའི་

ཚེ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ཡང་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་དག་ཕིས་གཟུང་པར་བའོ་ཞེས་བ་བ་ནི་

མན་ངག་གོ །ལྷག་མ་ཞེས་པ་ནི་ཡི་གེ་བཞི་པོ་ཕིས་པ་ལས་གཞན་དག་གོ །ཇི་ལྟར་

བདེ་བར་ཞེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་པར་དབི་བའམ་བཞག་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་བཞེད་ལ། ཁ་ཅིག་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དེའི་དོན་ནི། དག་པོའི་འཁྲུལ་

འཁོར་གི་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ། སྔར་རེངས་པ་སོགས་ཀི་གནོད་པ་བས་པ་

དེ་ཞི་བར་བེད་ན་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་ཕིས་པ་ཡི་གེ་ལྷག་མ་རྣམས་བཞག་ཀང་རུང་སྟེ་

ཅི་བདེར་བས་པས་སྔར་གནོད་པ་བས་པ་དེ་ཞི་བར་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། 

དང་པོ་ནས་ཞི་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་མི་འབྲི་བར་

སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབུས་སུ་ཡི་གེ་གཞན་གང་སོང་བ་དེའི་ཤུལ་དུ་ཡ་འབྲི་དགོས་

པས་སོ། ཞེས་འཆད་དོ། །
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ཤན་ཏི་པའི་འགེལ་བའི་དགོངས་པ་ནི། དག་པོའི་འཁྲུལ་འཁོར་ས་ལ་བྲིས་

ནས་ཞག་འགའ་རེ་འཇོག་པ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་དབི་དགོས་པར་སྟོན་པ་ཙམ་དུ་འདུག་

པས། དེས་ཞི་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་ལ་ཡི་གེ་བཞི་འབྲིར་མི་རུང་བ་འགྲུབ་པ་ལ་ཅི་

ཡང་མི་ཕན་པར་སང་ལ། གཞོན་དུ་ཟླ་བའི་འགེལ་བ་དེས་ནི། དག་པོའི་འཁོར་ལོ་

ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་ཕིས་ནས་འཇོག་པར་བཤད་པ་ཙམ་

དུ་འདུག་པས། འདིས་ཀང་ཞི་རྒྱས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་མ་འབྲི་བར་

འགྲུབ་པ་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པར་སང་ངོ༌། །འོན་ཀང་མན་ངག་སྙེ་མ་ལས་ཞི་བའི་དོན་

ཁོ་ན་ལ་ནི་ཡ་གཉིས་དང་ནི་གཉིས་མི་འབྲིའོ།  །དེའི་གནས་བཞི་རྣམས་སུ་རབ་ཏུ་

སྦོར་བའོ། ཞེས་ཞི་བ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེ་མ་འབྲི་བར་ཡི་གེ་བཞི་པོ་དེའི་གནས་སུ་

སེལ་ཚིག་སྦར་བའི་སྔགས་འབྲི་བར་གསུངས་པས་རང་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་བས་ན་

ལེགས་སོ། །དེས་ན་དབུས་སུ་ཀྴེ་སོང་བའི་ཚེ་ཐོབ་ཐང་ལ་དེའི་དོད་དུ་ཡ་འགོ་རྒྱུ་

ཡིན་ནའང༌། དངོས་སུ་ཡ་མི་འབྲི་བར་ན་མཿཆེ་གེ་མོ་ཤིནྟིཾཀུ་རུ་ན་མཿཞེས་འབྲི་བ་

ལྷ་བུའོ། །ཚུལ་འདི་ནི་རྒྱས་པ་དང་བསྲུང་བ་ལའང་འདའོ། །ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་

ལའང་དབུས་ཀི་ཡི་གེའི་ནང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་ལ་ལས་དེ་དང་དེའི་སྔགས་སེལ་

ཚིག་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་འཇོག་པ་ནི་སྔར་དག་པོ་ལ་བཤད་པ་དང་རིགས་པ་

འདའོ། །

བརྒྱད་པ་ལས་སོ་སོའི་སྔགས་དང་སེལ་ཚིག་གི་རྣམ་དབེ་བཤད་པ་ནི། ནང་

གི་གྲྭ་བཞི་དང་ཕིའི་རེའུ་མིག་བཅུ་དྲུག་གི་བར་གི་རེའུ་མིག་རྣམས་ལ་འབྲི་བའི་

ལས་སོ་སོའི་སྔགས་དང་སེལ་ཚིག་གི་ཁད་པར་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། བསད་པ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་
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ཚེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཚ་བའི་རིམས་བེད་པརའདོད་ན། ཧཱུཾ་

ཕཊ་ཚེ་གེ་མོ་ལ་ཚ་བའི་རིམས་གིས་ཤིག་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་དང༌། གང་བའི་རིམས་

བེད་པར་འདོད་ན། ཧཱུཾ་ཕཊ་ཚེ་གེ་མོ་ལ་གང་བའི་རིམས་གིས་ཤིག་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

སོགས་སྦོར། ཞི་བ་ལ་ༀ་ན་མཿཚེ་གེ་མོའི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་ཤན་ཏིང་ཀུ་རུ་ན་

མཿཅེས་པའམ། ༀ་ན་མཿཆེ་གེ་མོ་འམ། ཡང་ན་གོང་ཁེར་ཆེ་གེ་མོའམ། ཡང་ན་དགེ་

འདུན་གི་སེ་ཆེ་གེ་མོའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའམ། རིམས་ཐམས་ཅད་ཤན་ཏིང་ཀུ་

རུ་ན་མཿ ཅེས་པའམ། ༀ་ན་མཿཆེ་གེ་མོའི་ཚེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་

པའམ། ཡང་ན་གདོན་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའམ། །ཡང་ན་ཆེ་གེ་མོའམ་དགེ་འདུན་གི་

སེ་ཆེ་གེ་མོ་པ་རྣམས་ཀི་བཤད་བསྒྲུབ་ཀི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའམ། 

ཆེ་གེ་མོའམ། ཡང་ན་གོང་ཁེར་རམ། ཡང་ན་དགེ་འདུན་གི་སེ་ཆེ་གེ་མོ་ལ་ཕ་རོལ་

གི་དམག་ཚོགས་དང་ཆོམ་རྐུན་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པའམ། རྒྱལ་པོའི་

ཆད་པ་ཅེས་པའམ། མེའི་འཇིགས་པ་དང༌། ཆུའི་འཇིགས་པའམ། དུག་གི་འཇིགས་

པའམ། གཅན་གཟན་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཤན་ཏིང་ཀུ་རུ་ན་མཿ ཅེས་སོགས་

སྐབས་དང་མཐུན་པར་སྦར་ལ། རང་དོན་དུ་བེད་ན་ཆེ་གེ་མོའི་གནས་སུ་བདག་གི་

སྐད་དོད་མ་མ་ཅེས་པ་གཞུག་པར་བའོ། །

བསྲུང་བ་ཡིན་ན་ཧཱུཾ་ཆེ་གེ་མོ་ལ། ནད་དམ། གདོན་ནམ། དགའི་གནོད་པའམ། 

བད་”སྟེམས1་དང་སྦོད་གཏོང་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྴ་ཧཱུཾ། ཞེས་བྲི་སྟེ། བསྲུང་

བ་ལ་ཐོག་མཐར་ཧཱུཾ་སྦོར་བར་མན་སྙེ་ལས་བཤད་པས་སོ། །རྒྱས་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ཆེ་

གེ་མོའི་ཚེའམ། བསོད་ནམས་སམ། འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་དམ། ཤེས་རབ་བམ། 

1 མ་ཕི། ༢༡བ༧ན།   སེམས   * སྟེམས 
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ཆེ་གེ་མོའམ། དགེ་འདུན་གི་སེ་ཆེ་གེ་མོའི་བཤད་བསྒྲུབ་བམ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཆེ་

གེ་མོའི་འཕིན་ལས་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཅེས་པའམ། ཡང་ན། བླཽ་ཥ་ཊ་ཆེ་གེ་མོའི་ཚེ་

སོགས་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྦར་ལ། རང་དོན་དུ་བེད་ན་ཆེ་གེ་མོའི་གནས་སུ་མ་

མ་འཇུག་པ་སྔར་ལྟར་རོ། །དབང་ལ་གང་ཟག་གཞན་དེ་བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུ་བར་

འདོད་ན། ཧོ་མ་མ་ཆེ་གེ་མོ་ཝ་ཤམ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཅེས་པའམ། ཡང་ན། ཝཥ་མ་མ་ཝཥ་

མ་ན་ཆེ་གེ་མོ་ཝཥ་ཅེས་པ་གང་རུང་དང་། གང་ཟག་གཞན་དེ་བདག་གི་བ་མ་ལྟ་

བུས་དབང་དུ་བ་བའི་ཕིར་དུ་བདག་གིས་འཁྲུལ་འཁོར་བེད་པ་ཡིན་ན། མ་མ་ཞེས་

པའི་གནས་སུ་བ་མ་ལྟ་བུ་དེའི་མིང་གཞུག་གོ །དགུག་པ་ལ་ལྷ་མོའམ། ཀླུ་མོའམ། 

གནོད་སྦིན་མོའམ། མིའི་བུ་མོ་དགུག་པ་ཡིན་ན། ཧྲིཿཆེ་གེ་མོ་ཨརྵ་ཡ་ཧིཿཞེས་པ་

དང༌། རྒྱལ་པོ་སོགས་སྐེས་པ་དགུག་པ་ཡིན་ན་ཛཿཆེ་གེ་མོ་ཨ་ཀརྵཡ་ཛཿཞེས་

བའོ། །མནན་པ་ལ། ལམ་ཆེ་གེ་མོ་སྭཱསྠ་ནི་སྟཾ་བྷ་ཡ་ལཾ་ཅེས་པའམ། ལམ་ཆེ་གེ་མོའི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྟཾ་བྷ་ཡ་ལཾ། ཅེས་པའམ། ལཾ་ཆེ་གེ་མོའི་དབང་པོ་ལྔ་དྲུག་སྟཾ་

བྷ་ཡ་ལཾ། ཅེས་བའོ། །ངག་མནན་པའམ་རེངས་པར་བེད་པ་ལ་ནི། ལམ་བདག་གམ། 

ཡང་ན། བདག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཆེ་གེ་མོས། ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་དོན་ལ་བཟློག་

པར་བེད་པའམ། མི་སྙན་པ་སྨྲ་བར་བེད་པའི་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོའི་ངག་དེ་གནན་པར་

གིས་ཤིག་ལཾ། ཅེས་པའམ། དེ་སཾ་ཀྲི་ཏའི་སྐད་དུ་འབྲི་ན། ལམ་དེ་བ་དཏྟ་སྱ་ཐཱ་པྲཱ་རཾ་

བྷ་ཀ་ར་ཡེ་ཀྲི་ཏེ་ཝ་ཡ་ཏོ་བི་རུ་པ་ཀཾ་ཝ་ཏ་ཏེ་ཡ་ཛྙ་ན་དྷ་སྱ་ཝཀ་སྟི་བྷ་ཡ་ནན་ཀུ་རུ་

ལཾ་ཅེས་བའོ། །

ལྐུགས་པར་བེད་པ་ལ་ལམ་ཆེ་གེ་མོའི་མུ་ཁཾ་བྷན་དྷ་ཡ་མཾ་ཅེས་བའོ། །དབེ་བ་
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ལ་ཕཊ་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོའམ། སེ་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོའམ། བི་དྷེ་

ཤ་ཡ་ཕཊ་ཅེས་པའམ། ཕཊ་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མོ་དང་དེའི་ལྷའམ་བསྲུངས་མ་ཆེ་གེ་མོ་

བི་དེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་པའོ། །བསྐྲད་པ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

བྲིའོ། །གཞན་ཡང་མིང་སེལ་བེད་ཚུལ་གི་རྣམ་དབེ་ལ། ཀུན་སྦོར་”ཡལ1་ག་འགོག་

པ་དང༌། །བསྡུད་པ་དང་ནི་སེལ་བ་དང༌། །ཁ་སྦོར་འདི་དག་དྲུག་རྣམས་ནི། །སྔགས་

བརོད་རྣམས་ཀི་བཀོད་ལུགས་དྲུག །ཆོ་ག་ཉམས་པས་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། །འདོད་པའི་

ཉོན་མོངས་འབའ་”ཞིག2་སྟེ། །རྨོངས་པས་བེ་”བ3་བརྒྱར་ཡང་ནི། །སྔགས་རྣམས་

འདི་ནི་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཀུན་སྦོར་ཞི་བར་ཤེས་པར་བ། །ཡལ་ག་དབང་དུ་བསྡུ་

བར་འདོད། །འགོག་པ་གསོད་པར་རབ་ཏུ་བརོད། །བསྡུད་པས་སང་བ་དན་པར་

འགྱུར། །སེལ་པ་རྒྱས་པ་ཤེས་པར་བ། །ཁ་སྦོར་ལས་ནི་ཐམས་ཅད་དུའོ། ཞེས་

གསུངས་པའི་དོན་ནི། ཞི་བ་ལ་ཀུན་སྦོར་ཏེ་དང་པོར་སྒྲུབ་བའི་མིང་དང་ཐ་མ་སེལ་

སྔགས་བཏགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བའི་སིག་པ་སོགས་ཤིནྟཾ་ཀུ་རུ་

ༀ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དབང་སྡུད་ལ་ཡལ་ག་ནི་དང་པོར་སྔགས་དང་མིང་ཐ་མར་བས་པ་སྟེ། ཧོ་ཆེ་གེ་

མོ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསོད་པ་ལ་འགོག་པ་ནི། སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་བར་

བར་དུ་མིང་གི་ཡི་གེ་བཀོད་པ་སྟེ། ཧཱུཾ། ཆེ། ཕཊ་གེ །ཧཱུཾ་མོ། ཕ་མ་ར་ཡ་ཊ། ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །སང་བའམ་དབེ་བ་ལ་སྡུད་པ་ནི། མིང་གི་ཡི་གེའི་བར་བར་དུ་སྔགས་ཀི་ཡི་

གེ་སེལ་བ་སྟེ། ཆེ་ཧཱུཾ། གེ་ཕཊ། མོ་ཧཱུཾ། ཞེས་ཕཊ། པ་ཧཱུཾ། བི་དྭེ། ཤ་ཡ་ཀུ་རུ་ཕཊ། 
1 མ་ཕི། ༢༢ན༧ན།   ཡ   * ཡལ 

2 མ་ཕི། ༢༢བ༡ན།   ཤིག   * ཞིག 

3 མ་ཕི། ༢༢བ༡ན།   -བ   * བ 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 853 

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱས་པ་ལ་སེལ་བ་ནི། དང་པོར་སྔགས། དེ་ནས་མིང་། དབུས་

སུ་སྔགས། ཐ་མར་ཡང་སྔགས་ཏེ། དཔེར་ན། ཝཥ་ཊད་ཆེ་གེ་མོ་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་ཝ་ཥ་

ཊ་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་ཝཥ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་སྦོར་ཅེས་པའི་མིང་སེལ་བེད་ཚུལ་འདི་

ནི་ལས་གང་བསྒྲུབ་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལྟར་བར་རུང་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མཐའ་

གཉིས་སུ་སྔགས་བར་དུ་མིང་བཅུག་པ་སྟེ། ན་མཿཆེ་གེ་མོ་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་ན་མཿཅེས་པ་

ལྟ་བུ་སྟེ། གོང་དུ་ལས་སོ་སོའི་སེལ་ཚིག་སྦོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་

ཁ་སྦོར་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

དགུ་པ་ས་འཁོར་གནམ་འཁོར་གི་ཁད་པར་ལེགས་པར་མ་བྲིས་པའི་ཉེས་

དམིགས་དང་བཅས་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀི་འབྲི་ཚུལ་

གི་ཁད་པ་ནི། ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དགུག་པ་ལ། ས་སྐོར་རིམ་བཞིན་བཀོད་བས་

ཏེ། །གནམ་སྐོར་དག་ནི་རིམ་ལས་བཟློག །བསད་བསྐྲད་དབེ་དང་གནན་པ་ལ། །ས་

སྐོར་རིམ་ལས་བཟློག་པ་དང༌། གནམ་སྐོར་དག་ནི་རིམ་བཞིན་བྲི། ཞེས་གསུངས་

ཏེ། ཞི་རྒྱས་དབང་དགུག་རྣམས་ལ་འཁོར་ལོ་འོག་མས་འཁོར་རིམ་བཞིན་དུ་གཡས་

སྐོར་དུ་བྲི་སྟེ། དེ་ཡང་ཞི་བ་ལ་ཐོག་མར་དབུས་ཀི་ཀེ་ཁ་ཤར་ལ་བསྟན་པ་བྲིས། 

དེ་ནས་ཤར་གི་རེའུ་མིག་ཡའི་གོ་སར་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲི། དེ་

ནས་ལྷོའི་མ། དེ་ནས་ནུབ་ཀི་མེ། དེ་ནས་བང་གི་ད། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཤར་གི་རེ་མིག་དབུས་མ་ཡ་འབྲི་ས་དེར་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲི། དེ་

ནས་གཡས་སྐོར་ལ་ཙྪ་བྲི། དེ་ནས་ནི་འབྲི་སར་ནིའི་དོད་ལ་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་
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བཅས་པ་བྲི། དེ་ནས་”རཱ1། དེ་ནས་”ཛཱཿ2དེ་ནས་ས། དེ་ནས་དོ། དེ་ནས་རུ། དེ་ནས་

ཎ། དེ་ནས་ཡོ། དེ་ནས་ནིའི་གོ་སར་ནིའི་དོད་ལ་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ། དེ་

ནས་ར་བྲི། དེ་ནས་རེའུ་མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ། སྔགས་བཏུ་བའི་ཚེ་ཀེ་འདི་བའི་རེའུ་

མིག་དེ་ཤར་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་དབུས་མ་ལ་ༀ། དེ་ནས་གཡས་སྐོར་

དུ་རེ་མིག་རེ་རེ་བར་དུ་དོར་ནས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བྲི། དེ་ནས་དབུས་ཀི་ལེ་

ཚེ་དགུ་པའི་ཤར་ལྷོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཟུང་བཞིའི་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་

བྲི། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གི་སེལ་སྔགས་རྣམས་བྲི་ལ། ཞི་བའི་གནམ་

འཁོར་ཏེ་འཁོར་ལོ་སྟེང་མ་ལ། དབུས་སུ་ཡི་གེ་ཀེ་ཁ་ནུབ་ལ་བལྟས་མགོ་ཤར་ལ་

བསྟན་པ་བྲི། ཀེ་ཁ་ནུབ་ལ་བལྟས་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་མདུན་གི་རེའུ་མིག་དེ་

ནུབ་ཀི་རེ་མིག་ཡིན་པས་དེར་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲི། དེ་ནུབ་ཏུ་བས་

པའི་ལྷོའི་རེ་མིག་ཏུ་དེ་ནས་མ་ཡིག་བྲི། དེ་ནས་ཤར་དུ་མེ་བྲི། དེ་ནས་བང་དུ་ད་བྲི། 

དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཡང་ཀེ་ཁ་བལྟས་པའི་ཕོགས་ནུབ་ཏུ་བས་པའི་

ནུབ་ཀི་རེ་མིག་དབུས་མར་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲི། དེ་ནས་རེ་མིག་དེ་

ནུབ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེའི་གཡོན་གི་རེ་མིག་ཏུ་ར། དེ་ནས་ནིའི་དོད་ལ་

སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ། དེ་ནས་ཡོ། དེ་ནས་ཎ། དེ་ནས་རུ། དེ་ནས་ཤར་

གི་རེའུ་མིག་ཏུ་དོ། །དེ་ནས་ས། དེ་ནས་ཛཱ། དེ་ནས་རཱ། དེ་ནས་ཡང་ནིའི་དོད་སྔར་

ལྟར། དེ་ནས་ཙྪ། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ། དབུས་ཀི་ཀེ་ཁ་བལྟས་པ་ནུབ་

ཏུ་བས་པའི་ནུབ་ཀི་རེའུ་མིག་དབུས་མར་ༀ། དེ་ནས་གཡོན་བསྐོར་དུ་རེའུ་མིག་

1 མ་ཕི། ༢༣ན༢ན།   རྭ   * རཱ 

2 མ་ཕི། ༢༣ན༢ན།   ཛཿ   * ཛཱཿ 
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རེ་རེ་བར་དུ་དོར་ནས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་བཀོད། དེ་ནས་ནང་གི་མཚམས་བཞི་དང་ཕིའི་

བར་དུ་དོར་བ་རྣམས་སུ་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲི་བ་སྔར་བཞིན་ནོ། །

འདི ་ལྟར་བས་ན་སྟེང་འོག་གི ་ཡི ་གེ ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ཐད་དུ་མ་

”འཆུགས1་པར་འགིག་འོང་བ་ཡིན་ནོ །དེ་བཞིན་རྒྱས་པ་ལ། ཐོག་མར་དབུས་སུ་ཡི་

གེ་མ་ཁ་བང་གི་ད་ཡིག་ལ་བསྟན་པ་བྲི། དེ་ནས་བང་གི་ད་བྲི། དེ་ནས་ཤར་གི་ཀེ། 

དེ་ནས་ལྷོར་ཡའི་གོ་སར་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བྲི། དེ་ནས་ནུབ་ཀི་མེ་བྲི། 

རེའུ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ། ཐོག་མར་བང་གི་དའི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་ཏུ་ཡོ། དེ་ནས་

བང་ཤར་གི་ནིའི་དོད་ལ་སྔགས་ཚིག་དང་བཅས་པ། དེ་ནས་ར། དེ་ནས་ཤར་གི་

ཡའི་དོད་ལ་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ། དེ་ནས་ཙྪ། དེ་ནས་ནིའི་དོད་ལ་སེལ་སྔགས། 

དེ་ནས་རཱ། དེ་ནས་ཛཱཿ། དེ་ནས་ས། དེ་ནས་དོ། དེ་ནས་རུ། དེ་ནས་ཎ། དེ་ནས་རེའུ་

མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཐོག་མར་བང་གི་དའི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་ཏུ་ༀ། དེ་ནས་གཡས་

སྐོར་དུ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་འགོད་པ་སྔར་བཞིན། དེ་ནས་ནང་གི་ཟུར་བཞི་དང་ཕིའི་བར་

དུ་དོར་བ་རྣམས་ལ་སེལ་སྔགས་འབྲི་བའང་སྔར་བཞིན་ནོ། །

དེ་ནི་རྒྱས་པའི་ས་འཁོར་ཡིན་ལ། གནམ་འཁོར་ལ་དབུས་ཀི་མ་ཁ་ལྷོར་བསྟན་

པ་དང༌། ད་ཡིག་ལྷོར་འབྲི་ཞིང་སེལ་སྔགས་བང་དུ་འབྲི་བར་དང༌། རྩིབས་བཅུ་

གཉིས་པ་ལ་ལྷོའི་རེ་མིག་དབུས་མར་ཡོ། དེ་ནས་གཡས་སྐོར་དུ་ཎ་དང༌། རུ་དང༌། 

དོ་དང༌། ས་དང༌། ཛ་དང༌། བང་གི་རེ་མིག་དབུས་མར་ར་དང༌། དེ་ནས་སེལ་སྔགས་

དང༌། ཙྪ་དང༌། སེལ་སྔགས་དང༌། ར་དང༌། སེལ་སྔགས་ཀི་རིམ་པས་དགོད་པར་

བའོ། །དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ། ཐོག་མར་ལྷོའི་དའི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་ཏུ་ༀ། དེ་

1 མ་ཕི། ༢༣བ༡ན།   འཚུགས   * འཆུགས 
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ནས་ཤར་ལྷོར་འཕོས་ཏེ་གཡོན་སྐོར་གི་ཡི་གེ་བཅུ་པ་དགོད་ཅིང༌། ནང་གི་ཟུར་བཞི་

དང་བར་བར་གི་སེལ་སྔགས་དགོད་པ་སྔར་ལྟར་རོ། །དབང་དགུག་ལ། ས་འཁོར་ནི། 

ཐོག་མར་དབུས་སུ་ཡི་གེ་མེ་ཁ་ནུབ་ལ་བསྟན་པ་བྲི། དེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ཡ། དེ་ནས་བང་

དུ་ད། ཤར་དུ་ཀ། ལྷོར་མ་རིམ་བཞིན་བྲི། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ནུབ་ཀི་

ཡའི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་ཏུ་དོ། །དེ་ནས་གཡས་སྐོར་དུ་རིམ་བཞིན་དུ་རུ་དང༌། ཎ་དང་། 

ཡོ་དང་། ནི་དང༌། ར་དང༌། ཡ་དང༌། ཙྪ་དང༌། ནི་དང༌། ར་དང༌། ཛ་དང༌། ས་རྣམས་

བྲིའོ། །དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ། ཐོག་མར་ནུབ་ཀི་ཡའི་ཐད་ཀི་རེ་མིག་ཏུ་ༀ། 

དེ་ནས་ནུབ་བང་གི་རེ་མིག་ཏུ་འཕོས་ཏེ་གཡས་སྐོར་གིས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་དགོད། དེ་

ནས་ཟུར་བཞི་དང་བར་བར་དུ་སེལ་སྔགས་དགོད་དོ། །གནམ་འཁོར་ནི། ཐོག་མར་

དབུས་སུ་ཡི་གེ་མེ་ཁ་ཤར་བསྟན་བྲི། དེ་ནས་ཤར་དུ་ཡ། བང་དུ་ད། ནུབ་ཏུ་ཀེ། 

ལྷོར་མ། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཤར་གི་ཡའི་ཐད་དུ་དོ། དེ་ནས་གཡོན་

སྐོར་དུ་རུ་དང། ཎ་དང༌། ཡོ་དང༌། ནི་དང། དེ་ནས་ར་དང༌། ཡ་དང། ཙྪ་དང༌། ནི་དང༌། 

ར་དང༌། ཛ་དང༌། ས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྲིའོ། །

དེ་ནས་རེ་མིག་ཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཤར་གི་ཡའི་ཐད་དུ་ༀ། དེ་ནས་གཡོན་སྐོར་དུ་ཡི་

གེ་བཅུ་པ་དགོས་པ་དང༌། ནང་གི་ཟུར་དང་ཕིའི་བར་བར་དུ་སེལ་སྔགས་དགོད་པ་

སྔར་བཞིན་ནོ། །བསད་པ་ལ་ས་འཁོར་གཡོན་སྐོར་དུ་འབྲི་སྟེ། ཐོག་མར་དབུས་སུ་

ཡི་གེ་ཡ་ཁ་ལྷོར་བསྟན། དེ་ནས་ལྷོའི་རེ་མིག་ཏུ་མ། དེ་ནས་ཤར་དུ་མེ་བྲི་བ་སོགས་

དང༌། རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཐོག་མར་ལྷོའི་མ་ཡིག་གི་ཐད་དུ་རཱ། དེ་ནས་ཤར་

ལྷོར་འཕོས་ཏེ་ཛ་བྲི་བ་སོགས་དང༌། རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཐོག་མར་ལྷོའི་མ་ཡིག་
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གི་ཐད་དུ་ༀ། དེ་ནས་རེ་མིག་གཅིག་པོར་ཏེ་ཤར་ལྷོར་ཧྲིཿའབྲི་བ་སོགས་གཡོན་

བསྐོར་དང༌། གནམ་འཁོར་ལ་གཡས་སྐོར་དུ་བ་སྟེ། ཐོག་མར་དབུས་སུ་ཡ་ཁ་བང་

བསྟན། དེ་ནས་བང་གི་མ། དེ་ནས་ཤར་གི་མེ་བྲི་བ་སོགས་དང༌། རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་

པ་ལ། ཐོག་མར་བང་གི་མའི་ཐད་དུ་རཱ། དེ་ནས་བང་ཤར་དུ་འཕོས་ནས་གཡོན་སྐོར་

དུ་བ་སྟེ། ལྷོའི་དའི་ཐད་དུ་ཡོ་བྲི་བ་སོགས་དང༌། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཐོག་

མར་བང་གི་མའི་ཐད་དུ་ༀ། དེ་ནས་ཤར་དུ་འཕོས་ཏེ་གཡས་སྐོར་ལ་ཡི་གེ་བཅུ་པ་

དགོད། དེ་ནས་ཟུར་བཞི་དང་བར་གི་རེ་མིག་རྣམས་སུ་སེལ་སྔགས་དགོད་པ་སྔར་

བཞིན་ནོ། །བསྐྲད་པ་དང་དབེ་བའང་སད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །མནན་པ། ངག་

རེངས་པ། ལྐུགས་པ། སྨོ་བར་བེད་པ་རྣམས་ལས་འཁོར་ལ་དབུས་ཀི་མ་ཁ་བང་གི་

ད་ལ་བསྟན། དེ་ནས་ནུབ་ཀི་མེ། ལྷོའི་ཡ། ཤར་གི་ཀེ། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་གཉིས་

པ་ལ། དང་པོར་བང་གི་དའི་ཐད་ནས་བརྩམས་དེ་གཡོན་སྐོར། དེ་ནས་རེ་མིག་བཅུ་

དྲུག་པ་ལ་བང་གི་དའི་ཐད་དུ་ༀ་བྲིས་པ་ནས་མགོ་བརྩམས་ཏེ་གཡོན་བསྐོར་དུ་བྲི་

ཞིང༌། གནམ་འཁོར་ལ་གཡས་སྐོར་དུ་བྲི་བ་དང༌། དབུས་ཀི་མ་ཁ་ལྷོར་བསྟན། དེ་ལྷོ་

དང་ཡ་བང་དུ་བྲི་བ་སོགས་སྔར་གི་རིགས་སྒེས་ཏེ་བའོ། །

འདི་དག་ལ་མཐའི་མུ་ཁྱུད་གསུམ་དབངས་གསལ་བསྐུལ་སྔགས་དང་བཅས་

པ་ས་ལ་བྲི་བ་ལྟར་འབྲི་བར་སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་བཤད་ཅིང༌། གཞན་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ས་ལ་འབྲི་བ་ནི་སྔགས་བཏུ་བའི་ཆེད་ཡིན་པས་སོས་པ་ན་བྲི་མི་དགོས་

པའི་ལུགས་སུ་མཛད་ལ། རང་ལུགས་ནི་བྲི་གཞི་ལ་ཤོང་ན་བྲིས་ཀང་རུང་ལ། མི་

ཤོང་བ་སོགས་ཡིན་ན་ངེས་པར་བྲི་དགོས་པ་མིན་ནོ། །གཤེད་དམར་གི་འཕྲུལ་
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འཁོར་གི་གསལ་བེད་ལས་འཁོར་ལོ་སྟེང་མ་ལ་མིང་སེལ་མི་འབྲི་བར་བཤད་ཀང་

གཞན་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་འོ། །སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་

པས་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་རེ་ཁ་ལ་མ་རེག་པར་བྲི་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ངེས་པར་བ་

དགོས་ལ། སྟེང་འོག་གི་ཡི་གེ་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་ཡེ་མ་འཆུགས་པར་འོང་བ་གལ་

ཆེའོ། །བོད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་དག་དག་པོའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་རང་གི་དི་མ་སོགས་ཡེ་

མ་འདེས་པ་དང༌། རང་གི་ལུས་ཀི་གིབ་མའང་མ་ཕོག་པ་དགོས་སོ་ཞེས་གསུང་ལ། 

དག་ནག་གི་འགེལ་པར་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་གིས་བསད་པའི་སྐབས་སུ་རང་ཁག་

ཅེས་པ་སྲིན་ལག་གིའོ། ཞེས་དང༌། བསྐྲད་པའི་སྐབས་སུ། རང་ཁག་ཅེས་པ་ནི་རང་

གི་ལག་པ་གཡོན་པའི་མཛུབ་མོའི་ཁག་གོ །ཅེས་བཤད་དོ། །ཅེས་གསུངས་ཤིང༌། 

བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་བསད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་གི་སག་ཚ་ལ་རང་གི་སིགས་མཛུབ་ཀི་

ཁག་ཅེས་བཤད། གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་ཀང་དག་ནག་གི་འགེལ་པར་བསད་པའི་སྐབས་

སུ་མཛུབ་མོ་ནི་རང་གིའོ་ཅེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལེགས་པར་མ་བྲིས་པའི་ཉེས་དམིགས་ནི། འདི་ལྟར་ལེགས་པར་

མ་བྲིས་ན། །འཁོར་ལོ་རང་ལ་བཟློག་པར་འགྱུར། །དེ་བས་ནན་ཏན་བསྐེད་དེ་བ། 

ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར་བོས་ཞིབ་ཏུ་ངེས་པར་

བ་སྟེ་ལེགས་པར་བྲི་དགོས་ཀི། ཅུང་ཟད་གཅིག་འཆུགས་ན་ཡང་དག་པོའི་འཁོར་

ལོ་ཡིན་ན་རང་ལ་བཟློག་པར་འགྱུར་ལ། ཞི་རྒྱས་སོགས་ཡིན་ནའང་འབྲས་བུ་ལོག་

པར་འབིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་ནན་ཏན་བསྐེད་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འཆུགས་

ཤིང་མ་ནོར་བར་བའོ། །སེལ་ཚིག་སྦོར་བའི་ཚེའང་བོད་ཀི་སྔགས་གསར་རིང་མང་
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པོས་ཞི་བ་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཟེར་པ་ལྟ་བུ་བས་ན། ཤནྟིཾ་ཅེས་པའང་བོད་སྐད་

དུ་ཞི་བ་ཅེས་པ་ཡིན་པས། ཞི་བ་ཞི་བར་མཛོད། ཅེས་པར་འགྱུར་ལ། ཞི་བ་ཞི་ན་མ་

ཞི་དགོས་པས་མ་ཞི་བར་མཛོད། ཅེས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ལྷས་སྦིན་གིས་

མཆོད་སྦིན་བསད་པར་འདོད་ནས་འཁྲུལ་འཁོར་བེད་པ་ལ། མཆོད་སྦིན་དག་བོ་མ་

ར་ཡ་ཕཊ་ཅེས་བྲིས་ན། མཆོད་སྦིན་དག་བོ་ལྷས་སྦིན་ཡིན་པས་ལྷས་སྦིན་རང་ཉིད་

སོད། ཅེས་པར་འགྱུར་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ངེས་པར་བས་ནས་མ་ནོར་བར་བ་བ་ཤིན་

ཏུ་གཅེས་སོ། །བཅུ་པ་སའི་འཁོར་ལོ་བསྟིམ་ཞིང་བདེན་སྟོབས་བརོད་ནས་རབ་ཏུ་

གནས་པར་བ་བ་ནི། རས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལེགས་ཟིན་ནས། མཎལ་ལ་གནས་འཁོར་

ལོ་དེ། །རས་ཀི་འཁོར་ལོར་སྤྱན་དངས་ཏེ། །རོ་རེ་བསྡུ་བའི་སྦོར་བ་ཡིས། །མཎལ་

འཁོར་ལོར་བསྡུ་བར་བ། །རས་ཀི་འཁོར་ལོ་མཆོད་ནས༌ནི། །བདེན་པའི་བིན་

བརླབས་དམིགས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་རས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལེགས་

པར་བྲིས་ཟིན་ནས། མཎལ་སའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་དེ་རས་ཀི་

འཁོར་ལོར་སྤྱན་དང་བར་བ་སྟེ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཞེས་པའི་སྔགས་བརོད་ཅིང༌། རོ་

རེ་འསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱ་བས་ནས་ས་ལ་བྲིས་པའི་འཁོར་ལོ་རས་ལ་བྲིས་པ་ལ་ཐིམ་པར་

བསམས་ནས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་བརོད་པར་བའོ། །

དེ་ནས་རབ་གནས་དངོས་གཞི་ནི། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་རོག་བདུན་གི་

འགེལ་པར། ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་པོ་དེ་དག་ལྷ་བཅུ་བདུན་གི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

བསྒོམས་ལ། རང་གི་སྙིང་ཁའི་ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀིས་གཤིན་རེ་གཤེད་

ལྷ་བཅུ་བདུན་གི་བདག་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་སྤྱན་དངས་ལ་མདུན་དུ་
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རྣམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ་མེད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ནས་སྔགས་བྲིས་པའི་

འཁོར་ལོ་ལ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྦོར་བས་བཅུག །དེ་ནས་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པར་གསུངས་པའི་རིམ་པས་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་བསྒོམས་ལ། སྔགས་ཡོངས་སུ་

བཟླས་ཏེ་ལས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་

ཐོག་མར་འཁོར་ལོ་བསངས་སྦངས་ནས་འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་”པོ1་དེ་ལྷ་

བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་དང་བཅུ་བདུན་དུ་བསྐེད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བ་སྟེ། ཐོད་པ་

བཞི་ཡང་རོ་རེ་མ་བཞིའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ལྷ་བཅུ་བདུན་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕིའི་རེ་

མིག་བཅུ་དྲུག་ལྕགས་མཁར་སྒོ་མེད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དངོས་སུ་མོས་པ་བ་ཞིང༌། ཡི་གེ་

བཅུ་པོ་རྣམས་འཇིགས་བེད་ཕག་གཉིས་པ་མ་ཧེ་ལ་གནས་པར་བསྐེད་དེ་སྐུ་མདོག་

ནི་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །

དེ་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐེ་མཆེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས། དེ་

ནས་རང་གི་སྙིང་ཁའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་

རྣམས་སྤྱན་དངས། མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པས་མཆོད། མུད་ག་ར་ཛཿ སོགས་ཕག་

རྒྱ་དང་བཅས་པས་དགུག་གཞུག་བཅིངས་མཉེས་པར་བ། དེ་ནས་དབང་ལྷ་སྤྱན་

དངས་མཆོད་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་བསྐུར་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ། 

དེ་ནས་ནང་གི་ཟུར་བཞི་དང་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་བར་གི་རེ་མིག་གི་མིང་

ཡིག་རྣམས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་དེ་དངོས་སུ་བསྐེད། དེ་ནས་དག་ལས་

གང་ཡིན་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལྷ་དང་དཔྲལ་བ་དང་ཁ་སྦོར་དབེ་བ་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་

རྒྱས་པར་བེད་ལ། དེ་ནས་བསྒྲུབ་བ་དགུག་པའི་དམིགས་པ་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་

1 མ་ཕི། ༢༥བ༤ན།   པ   * པོ 
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བ་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་བསྐེད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒོམས་ནས་བསྒྲུབ་བ་དངོས་ཡིན་

པའི་ངེས་པ་བརན་པོ་བ། ཞི་བ་རྒྱས་པ་དབང་དགུག་རྣམས་ལ་ཁ་སྦོར་དབེ་བ་མི་

བེད་པར་བསྒྲུབ་བ་དགུག་པའི་དམིགས་པ་རང་རང་གི་སྐབས་སུ་འོག་ནས་འཆད་

པ་ལྟར་བས་ལ་བསྟིམ་ནས་དོན་དུ་ཞེན་པ་ཤུགས་དག་པོ་བ་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་དེ་ཞི་བ་

ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་འདུག་པ་དང༌། རྒྱས་པ་ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁོར་སེར་

པོའི་དབུས་སུ་འདུག་པ་དང༌། བསད་པ་ལ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནག་པོའི་སྟེང་ན་མེ་

གྲུ་གསུམ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན་གཅེར་བུར་གནས་པ་སོགས་ལས་སོ་སོ་དང་

མཐུན་པ་འོག་འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ནས་

ལྷ་ལ་མཆོད་བསྟོད་བདུད་རྩི་མང་བ་གཏོར་མ་རྣམས་བ། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་

ཞུ་བ་ལས་ཡི་གེ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་གྱུར་བར་བསྒོམ་པའམ། ལྷ་ཞུ་བ་མ་བས་ཀང་

རུང་ངོ༌། །དེ་ནས་བདེན་སྟོབས་བརོད་པར་བ་སྟེ། །ལངས་ནས་ལྷ་ལ་ཕག་བ་སྟེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀའ་བདེན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པའི་ལས་སྦོར་འདི་དང་འདིས་འབྲས་བུ་འདི་དང་འདི་འབིན་པའི་ཚུལ་ནི་

ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་མི་སླུ་བར་བདེན་ངེས་སྙམ་པའི་དད་པ་དང་ངེས་པ་ཤུགས་

དག་པོས་ལན་གསུམ་བརོད་པར་བ་ཞིང༌། 

གཞན་ཡང༌། ཆོས་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི། །དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་

ཡི། །མཁས་པ་ལ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། ཞེས་འོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་ཤུས་དག་

བསྐེད་ནས། དེ་འད་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འདི་འད་བའི་ལས་
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སྦར་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་འབྲས་བུ་འབིན་པ་ལ་མི་སླུ་བའི་ངེས་པ་བསྒོམ་པ་གལ་

ཆེ་སྟེ། རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལས་སྦོར་ཐམས་ཅད་ཀང་བཤད་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་མྱུར་

དུ་འགྲུབ་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བས་ཟིན་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་སྟོབས་

ཆེན་འགྲུབ་པ་མྱུར་ལ་སྟོབས་ཆུང་ན་འགྲུབ་པ་བུལ་བ་སོགས་སུ་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པོ་

རྣམས་ལས་ནན་ཆེ་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལན་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་འདི་གོ་བ་གལ་

ཆེ་སྟེ་འདི་ཡང་དེ་ལྟར་གོ་དགོས་སོ། །འཁོར་ལོ་སོ་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ད་ནི་འཁོར་ལོ་སྦ་བ་སོགས་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་འདིར། ཇི་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཆོ་ག་བཞིན། །འཁོར་ལོ་སྦ་བར་བས་ནས་ནི། །གསང་སྔགས་བཟླས་

པ་བརྩམ་པར་བ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པས། རོག་བདུན་གི་འགེལ་པ་

རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་མཛད་པའི་གཤིན་རེ་བཤེད་ཀི་འཁོར་ལོའི་

དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་བ་མའི་མན་ངག་བཞིན་

དུ་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལ་ལས་སོ་སོའི་འཁོར་ལོ་སྦ་བ་བསྐུལ་བ། མཇུག་གི་བ་བ་

རྣམས་ཕོགས་རེར་བཤད་པར་བ་བ་ལ། རྒྱུད་འདི་དག་ཏུ་ནི་གཙོ་བོར་དག་ལས་

བཏོན་པས་ཐོག་མར་བསད་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་སྦ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་བཤད་

པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ལིངྒ་བཅའ་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། 

དུར་ཁོད་དང་ལམ་བཞི་མདོ་དང༌། ཤིང་གཅིག་དང༌། གོག་མཁར་གི་ས་དང༌། ”ལ་

རྩེའི་ས་དང༌། 1ཆུའི་འགམ་གཉིས་ཀི་ས་དང༌། མཚན་མ་གཅིག་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའི་

སྒོ་ཁང་གིས་དང༌། དག་བོའི་དི་ཆེན་དང༌དི་ཆུ་དང་། དུར་ཁོད་ཀི་སོལ་བས་དག་བོའི་

གཟུགས་བརན་སོར་བརྒྱད་པ་བས་པའི་སྙིང་ཁར་འཁོར་ལོ་གཞུག་ཅེས་བཤད་

1 མ་ཕི། ༢༦བ༥ན།   -ལ་རྩེའི་ས་དང༌།    ཞོལ། ༣༥ན༥ན།   ལ་རྩེའི་ས་དང༌།    * ལ་རྩེའི་ས་དང༌། 
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ཀང༌། རང་ལུགས་ནི་སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་བཤད་པ་ལྟར། དག་བོའི་རྐང་རེས་

ཀི་ས་དང༌། བཤང་གཅི་བས་པའི་ས་དང་ཆུ་འགམ་གི་ས་དང༌། དུག་དང༌། ཁག་ས་

ཚོགས་དང༌། སྤ་ཚིལ་རྣམས་བསྲེས་ནས་དག་བོའི་གཟུགས་བརན་སོར་བཞི་པ་

བས་པའི་སྙིང་ཁར་ཧྲིཿཥྚིཿའི་མཇུག་ཏུ་ཕཊ་མིང་རུས་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ། ཅེས་

པ་གོ་ག་སོགས་ལ་དུག་ཁག་གིས་བྲིས་པ་གཞུག །དེ་ནས་བསྒྲུབ་ཐབས་བསྒོམས་

ཏེ་རང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་ལ་གནས་པས། མདུན་དུ་”ཡཾ1་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁོར་གི་སྟེང་ན་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་གཤིན་རེ་ནག་པོ་རབ་ཏུ་ཁོས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་

དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་བསྐེད། དེ་ལ་ལྷོ་ཕོགས་རིམ་པ་བདུན་གི་ས་འོག་ན་གཤིན་

རེ་བསྒོམས་པ་དང་འད་བ་བཀུག་ལ་བསྟིམ། དེ་ལ་བཀའ་བསྒོ་བའི་བསམ་པས། 

ༀ་ཀ་ལ་རུ་པ་ཧཱུཾ་ཕཊ་མིང་རུས་ཆེ་གེ་མོ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་དག་ཏུ་བརོད་པས། 

གཤིན་རེ་སྐད་ཅིག་ལ་ཐོགས་ལ་མེད་པར་སོང་སྟེ། སྒྲུབ་བའི་སྙིང་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་

ཕུག །མགིན་པ་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ། ”ཡཾ2་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནག་པོའི་

སྟེང་དུ་རཾ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་གྲུ་གསུམ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་བཞག་སྟེ། རང་

དབང་མེད་པར་ཁིད་འོངས་ནས་རང་གི་མདུན་ན་སྐྲག་ཅིང་འདར་བར་འདུག་པར་

དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་བརན་པོ་བསྒོམས་ལ། དེ་ལ་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་ལྷ་དང་

དཔྲལ་བ་ནན་ཏན་བསྐེད་ལ་བའོ། །

དེ་ནས་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ བསྒྲུབ་བ་ལིངྒ་ལ་དགུག་གཞུག་བཅིངས་དབེར་མེད་པར་

བསྟིམ་ལ། ལིངྒ་དེ་སྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་མོས་པ་ཤུགས་ཅན་བའོ། །དེ་ནས་ལིངྒ་དེའི་

1 མ་ཕི། ༢༧ན༡ན།   ཡམ   * ཡཾ 

2 མ་ཕི། ༢༧ན༣ན།   ཡམ   * ཡཾ 
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སྙིང་ཁ་ལྟེ་བ་གསང་གནས་ལོག་མ་སིན་མཚམས་ཏེ་གནས་ལྔར་མི་རུས་ཀི་ཕུར་བ་

བཏབ། ཚིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དུག་གི་ཚེར་མ་རྣོན་པོས་བཏབ་ལ་དགང་ངོ༌། །དེ་ནས་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་སྤོས་པའི་ཁོ་བོ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཕག་ན་མཚོན་

ཆ་ས་ཚོགས་པ་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་བའི་ལུས་ལ་མཚོན་གིས་འདེབས་པ་

བརེག་ཅིང་ཟ་བ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་གཅན་ཟན་ས་ཚོགས་པས་ཟ་ཞིང་ཉམས་ཐག་པས་

སྐད་ངན་ཙེ་རེ་རེ་འདུག་པར་བསྒོམས་ལ། སེམས་མ་ཡེངས་པར། ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏ་

ན་ན་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་མང་ཞིག་བཟླས་པར་བ་སྟེ་དེ་ནི་ལིངྒ་བཅའ་

བའོ། །

དེ་ནས་འཁོར་ལོ་སྦ་བ་ནི། གོ་གའམ་ཤུ་གུ་ལ་ལིངྒ་དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲིས། དེའི་

དཔྲལ་བར་རུས། སྙིང་ཁར་མིང༌། ལྟེ་བར་ཚྭ། བརླ་ལ་”བརླ་དག1་བྲིས་པ་ལ། སྒྲུབ་

བ་དགུག་པ། ལྷ་དང་དཔྲལ་བ། ལིངྒ་ལ་བསྟིམ་པ་རྣམས་སྔར་ལྟར་བས་ནས་སྒྲུབ་

བ་དངོས་སུ་མོས་ཏེ། སྟེང་འོག་གི་འཁོར་ལོ་གཉིས་”རེ་མིག2་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་

ཡེ་མ་འཆུགས་བར་ཁ་སྦར་བའི་དབུས་ཀི་ཡ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྙིང་ཁ་འོང་བ་བས་

ནས་ལིངྒ་དེ་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅུག་སྟེ། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་གཉིས་སྦགས་

པ་དེ་ལྟེབ་ལུགས་ཡེ་མ་ནོར་བར་མན་ངག་བཞིན་ལྟེབ་ནས་རོའི་སྐྲས་འཁོར་ལོ་ཡེ་

མི་མཐོང་གི་བར་དུ་རྒྱ་གམ་དུ་དཀྲིའོ། །དེ་ནས་རབས་ཆད་པའི་ཐོད་པའམ། མཛེ་

ཐོད་དམ། གིར་ཤི་བའི་ཐོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་མཚན་ངན་གཉིས་ཁ་སྦར་བའི་བར་

དུ་འཁོར་ལོ་སྟེང་འོག་མ་ནོར་བར་བཅུག་པར་བའོ། །དེ་ཡང་ཐོད་པ་སྟེང་མའི་ཚངས་

1 མ་ཕི། ༢༧བ༡ན། བརླ་དག  ཞོལ། ༣༦ན༤ན།   བ་དྭགས 

2 མ་ཕི། རེ་མིག  ཞོལ། ༣༦ན༥ན།   ཡི་གེ 
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བུག་གི་ཐད་ནས་སྙུ་གུ་འབྲིང་པོ་ཤོང་བ་ཙམ་གི་བུག་པ་གཅིག་བ། ཐོད་པ་སྟེང་མའི་

ནང་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁོར་དམར་པོ་གྲུ་གསུམ་”རཾ1་གིས་མཚན་པ་བྲིས་པའི་དབུས་

སུ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མ་ར་ཡ་ཕཊ་ཅེས་པ་བྲི། ཐོད་པ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་རི་རབ་ལྷུན་པོ་སེར་པོ་

གསེར་གི་རི་བདུན་གིས་བསྐོར་བ། དེའི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་གི་དཀིལ་འཁོར་སེར་

པོ་གྲུ་བཞི་པ། དེའི་དབུས་སུ་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་སེར་པོས་མནན་པ་རྣམས་བྲི། ཐོད་པ་

འོག་མའི་ནང་དུ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནག་པོ་ཡཾ་གིས་མཚན་པའི་དབུས་སུ་ༀ་

ཆེ་གེ་མོ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿཨཿཞེས་པ་བྲི། ཐོད་པ་འོག་མ་དེའི་རྒྱབ་ཏུ་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁོར་ནག་པོའི་དབུས་སུ་ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ་ཅེས་པ་བྲི། དེ་ནས་ཐོད་པ་

གཉིས་ཁ་སྦར་ལ་རོ་སྐྲའི་སྐུད་པ་ནག་པོས་བསམས་ཏེ། རང་ཁ་ལྷོར་ལྟས་པའི་

མདུན་དུ་རོ་སོལ་གིས་གྲུ་གསུམ་ནག་པོར་”བཅུགས2་པའི་སྟེགས་བུའི་ཁར་“མཉི3་

ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་བཞག །རོ་སྐྲ་སྒིལ་བའི་གཟུངས་ཐག་ནང་གི་འཁོར་ལོ་བཅིངས་པའི་

སྐུད་པ་ལ་བརྒྱུས་ནས་ཐོད་པ་སྟེང་མའི་བུག་པ་ནས་དངས་ཏེ་རང་གིས་གཟུང༌། 

སྟེགས་བུའི་ཁར་འདས་པ་དང་འཇིག་རེན་པའི་གཏོར་མ་རྣམས་བཤམས། དུག་ས་

ཁག་ས་བསྲེས་པའི་རློན་ཐུན་དང༌། ཡུངས་ཀར་ཡུངས་ནག་སྐེ་ཚེ་ལྕགས་ཕེ་རོ་ཕེ་

སོགས་བསྲེས་པའི་སྐམ་ཐུན་རྣམས་མདུན་དུ་བཞག་ལ། སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་

བཅས་པ་མང་དུ་བཟླས་པས་ཐུན་ལ་བཏབ་ཅིང་ངར་བླུད་པར་བའོ། །

དེ་ནས་ཐོད་པའི་བུག་པ་ལ་ཐུན་རུ་བཅུག་ནས། དེའི་ནང་ནས་ཐུན་འཕངས་

ཏེ་ཐོད་པ་འོག་མའི་ནང་དུ་ཐུན་གིས་འཁོར་ལོ་མ་ནུབ་ཙམ་དུ་དགང་བར་བའོ། །དེ་
1 མ་ཕི། ༢༧བ༤ན།   རམ    ཞོལ། ༣༦བ༢ན།   རཾ * རཾ 

2 མ་ཕི། ༢༧བ༦ན། བཅུགས  ཞོལ། ༣༦བ༥ན།   བྱུག 

3 མ་ཕི། ༢༧བ༧ན།   མན་ཇི    ཞོལ། ༣༦བ༥ན།   མཉི 
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ནས་ཐོད་པའི་གའུ་ཁ་སྦར་དེ་ཉིད་བིན་གིས་བརླབས་པར་བས་ཏེ། “ལག་གཉིས་

མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་སྦར་ཏེ་མིག་ལྟར་བས་སོར་མོ་གསུམ་འཕལ་ཏེ་སིན་མ་

ལྟར་བ་བ1་མིག་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ཧཱུཾ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀྲི་ཏ་བཛྲ་དྷརྨྨཿཙཀྵུ་པྲ་བེ་ཤ་

ཡ་ན། ཞེས་བརོད་དོ། །“ལག་གཉིས་འཁིག་མ་སྤད་སོར་མོ་གཤིབས་སྟེ་ཅུང་ཟད་

བཀུག་ལ་ཁར་སྦར་བ2་ཞལ་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་ཡ་མཱན་ཏ་ཀ་དེ་བ་ཤོ་དྷ་ཡ་

ཏཾ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བརོད་དོ། །“རོ་རེ་བསམས་པ་བཅིངས་གུང་མོ་གཤིབས་

ནས་བསྒེངས་སྟེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ3་གཙུག་ཏོར་གི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་ཡ་མཱན་

ཏ་ཀ་བཛྲ་ཧིཿཞེས་བརོད་དོ། །“ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་འཛུབ་མོ་བཞི་བསྒེང་

སོར་མོ་གསུམ་བཀུག་པ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་བཟུང་བ4་མཆེ་བའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་

ལ། ༀ་བཛྲ་གུ་ཧ་གུ་ཧ་ལཾ། ཞེས་བརོད། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་ལ་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་ནང་

མཆོད་ཀིས་མཆོད་ལ། གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཚིག་འདིས་བསྟོད་

པར་བ་སྟེ། གདུག་པ་སྐྲག་བེད་འཁོར་ལོ་མེ་ལྟར་འབར། །དུས་གསུམ་ཁོ་རྒྱལ་

1 མ་ཕི། ༢༨ན༢ན།   -ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་སྦར་ཏེ་མིག་ལྟར་བས་སོར་མོ་གསུམ་འཕལ་ཏེ་སིན་མ་ལྟར་བ་

བ    ཞོལ། ༣༧ན༢ན།   +ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་སྦར་ཏེ་མིག་ལྟར་བས་སོར་མོ་གསུམ་འཕལ་ཏེ་སིན་མ་ལྟར་བ་

བ    * ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་སྦར་ཏེ་མིག་ལྟར་བས་སོར་མོ་གསུམ་འཕལ་ཏེ་སིན་མ་ལྟར་བ་བ 

2 མ་ཕི། ༢༨ན༣ན།   -ལག་གཉིས་འཁིག་མ་སྤད་སོར་མོ་གཤིབས་སྟེ་ཅུང་ཟད་བཀུག་ལ་ཁར་སྦར་བ    ཞོལ། ༣༧ན༣ན།   

+ལག་གཉིས་འཁིག་མ་སྤད་སོར་མོ་གཤིབས་སྟེ་ཅུང་ཟད་བཀུག་ལ་ཁར་སྦར་བ    * ལག་གཉིས་འཁིག་མ་སྤད་སོར་མོ་

གཤིབས་སྟེ་ཅུང་ཟད་བཀུག་ལ་ཁར་སྦར་བ 

3 མ་ཕི། ༢༨ན༣ན།   -རོ་རེ་བསམས་པ་བཅིངས་གུང་མོ་གཤིབས་ནས་བསྒེངས་སྟེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ    ཞོལ། ༣༧ན༤ན།   

+རོ་རེ་བསམས་པ་བཅིངས་གུང་མོ་གཤིབས་ནས་བསྒེངས་སྟེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ    * རོ་རེ་བསམས་པ་བཅིངས་གུང་མོ་

གཤིབས་ནས་བསྒེངས་སྟེ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ 

4 མ་ཕི། ༢༨ན༤ན།   -ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་འཛུབ་མོ་བཞི་བསྒེང་སོར་མོ་གསུམ་བཀུག་པ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་བཟུང་

བ    ཞོལ། ༣༧ན༤ན།   +ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་འཛུབ་མོ་བཞི་བསྒེང་སོར་མོ་གསུམ་བཀུག་པ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་

བཟུང་བ    * ལག་གཉིས་མཐེ་བོང་དང་འཛུབ་མོ་བཞི་བསྒེང་སོར་མོ་གསུམ་བཀུག་པ་ཁའི་གཡས་གཡོན་དུ་བཟུང་བ 
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ཧེ་རུ་”ཀ་ཡི1་ཐུགས། ལས་རྣམས་ཀུན་བེད་ཕག་དོག་རོ་རེ་སྟེ། །མ་ལུས་ཚེམས་

གཅོད་གསོལ་བ་”སྐུ་ཡི2་ངང༌། །ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀི་གདུག་རྩུབ་སྦོར་བ་གསུང༌། །ཀུན་

གི་རང་བཞིན་བརོད་ཀི་གཤིན་རེ་ཡི། །ལྡོང་འཛུད་དེས་ཀང་བཀའ་ལས་མི་འདའ་

ལ། །ཕོགས་བཅུར་སྤྲུལ་པས་གནས་ནས་འགུགས་མཛད་པ། །མ་ལུས་ཀུན་བེད་

འཁོར་ལོ་ཆེ་མཆོག་ལ། །གཞན་གི་དོན་ཕིར་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁོད་ནི་དཔའ་

བོ་མཐུ་ཆེན་ཁོད་ཀི་བདུད། །ང་ཡིས་ལུང་བསྟན་བདུད་རྣམས་མི་བེད་ཀང༌། །དམ་

ལས་འདའ་ཞིང་ལོག་པ་ཀུན་བསྐེད་ལ། །ཁོད་ཀང་དམ་ལས་མ་འདའ་ལས་རྣམས་

སྒྲུབས། །བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ང་ལས་འདོད་བསྒྲུབས་ན། །ངས་ནི་སྦིན་བ་བཀའ་

ལས་མ་འདའ་ཤིག །ཅེས་བསྟོད་ལ། དེ་ནས་རོ་ནག་གསུམ་གི་སྒེད་བུའམ། མཉིའི་

ཁར་ཐོད་པ་ཁ་སྦར་གི་འོག་མ་ལ་ར་འདམ་རློན་པ་སྲས་མོས་གཡོགས་པ་བཞག་

པའི་འོག་ནས་རོ་བསྲེགས་པའི་འགལ་དུམ་ལ་མེ་སྦར་བས་ཐོད་པའི་ནང་དོས་བ་

ཙམ་དུ་བསྲེའོ། །

དེ་ནས་འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བ་ནི། ཐོག་མར་ལྷ་དང་དབྲལ་བར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་

ལྷའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམས་ང་རྒྱལ་བརན་པོ་ལ་གནས་པས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་

བསྒྲུབ་བ་དགུག་པ་ཤུགས་དག་ཏུ་ཡང་ཡང་བས་ནས་མདུན་ན་དངོས་སུ་འདུག་

པའི་མོས་པ་བརན་པོ་བ། དེ་ནས་སྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ལ་གནས་པའི་ཁོ་རང་གི་ཡི་

དམ་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་མགོན་སྐབས་བེད་པའི་ཡི་དམ་དང༌། འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་བསྲུངས་མ་རྣམས་མངོན་སུམ་པ་ལྟ་བུར་ཡོད་པའི་དམིགས་པ་བརན་

1 མ་ཕི། ༢༨ན༥ན།   ཀའི   * ཀ་ཡི 

2 མ་ཕི། ༢༨ན༥ན།   སྐུའི   * སྐུ་ཡི 
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པོ་བས་ནས་དེ་དག་ལ་སྒྲུབ་བའི་ཉེས་པ་བསྒག་པར་བ་སྟེ། སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་ཆེ་གེ་མོ་འདི་ལ་བསྲུང་ཞིང་སྐོབ་པར་བེད་པའི་

ལྷ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསོལ། ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བ་འདིས་

ཕོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་སད་དོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་ལ་སད་དོ། །སངས་རྒྱས་གི་བསྟན་པ་དང་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་

ལ་གནོད་པ་འདི་དང་འད་བ་བས་སོ། །དགེ་འདུན་ཕེ་ཞིང་དཀྲུག་པ་དང་དགེ་འདུན་

གི་དཀོར་འཕོག་པ་སོགས་འདི་དང་འདི་བས་སོ། །སེམས་ཅན་གནོད་པ་འདི་དང་

འདི་ལྟ་བུ་བས་སོ། །

ཁད་པར་དུ་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་བསྒྲུབ་པ་པོ་བདག་གིས་ཉེས་པ་མ་བས་པའི་

ཚུལ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཀང་བདག་ལ་གནོད་པ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བས་སོ། །”དེས1་ན་བསྟན་པ་དང་བསྒྲུབ་པོའི་དག་པོ་འདི་ལྟ་བུའི་ལུས་ལ་

ཞུགས་པ་དང་མགོན་སྐབས་མཛད་པའི་འོས་མ་ལགས་ཤིང་དུས་མ་ལགས་”ཀི2། 

འདིའི་སྐབས་མཛད་པར་འདི་ཉིད་ཆོམས་ཤིག །ཅེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་བརོད་

དེ། དེ་ནས་རང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་དེའི་ལུས་

ལ་གནས་པ་དང་སྐོབ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤྱན་དངས་པས། དེའི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་རོ་རེ་ཁོ་བོ་སྲིན་པོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། སྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ལས་སྙིང་དང་རྒྱུ་

མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དངས་ནས་ཚུར་བོན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་རྣམས་རང་

ལ་ཐིམ་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་ཡིད་ཆེས་པ་བརན་པོ་བྱུང་གི་བར་དུ་བའོ། །དེ་

1 མ་ཕི། ༢༨བ༦ན།   དེ   * དེས 

2 མ་ཕི། ༢༨བ༧ན།   ཀིས   * ཀི 
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ནས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕག་རྒྱ་བཅའ་ཞིང༌། ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏ་ན་ན་ཆེ་གེ་མོའི་ཀ་སམྦུ་ཊ་

དིཾ་རཀ་”མནྟྲ1་དེ་བ་ཏཱནྩ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་བརོད་དེ། རང་གི་ཐུགས་ཁའི་ས་བོན་

ལས་སྤོས་པའི་ཁོ་བོ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་

མེད་པས། བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་སྔགས་མཁན་གཞན་གིས་བས་པའི་བསྲུང་བ་དང་འཁོར་

ལོ་དང༌། རིག་སྔགས་དང༌། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་སྲུངས་ཐམས་ཅད་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་

ཅིང་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་དངས་ནས་བདག་ཉིད་ཀི་གཡོན་ལོགས་སུ་བཞག་

པའི་དམིགས་པ་བརན་པོ་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གི་བར་དུ་ཡིད་

ཆེས་ཀི་བར་དུ་བས་ལ། དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའི་ཁོ་བོ་སྟོད་གཤིན་

རེ་གཤེད། སད་མདུང་གི་དབིབས་ཅན་གི་ཕུར་བུ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་དུ་མ་ཕྱུང་

སྟེ། བསྲུང་བ་དང་འཁོར་ལོ་དང༌། འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་བསྲུངས་སོགས་དེ་དག་རེ་རེ་

ནས་ཕུར་བུས་བཏབ་སྟེ་གཡོ་མགུལ་མེད་པར་བསམས་ལ། ༀ་གྷཱ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་

ཡ། སརྦ་དུཥན་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ། སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། བཛྲ་

ཀཱི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། ཆེ་གེ་མོའི་ཀ་སམྦུ་ཊ་དིཾ་རཀ་མན་ཏ་དེ་བ་ཏཱནྩ་

ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཞེས་ལན་མང་དུ་བརོད་ཅིང༌། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་

སྤོས་པའི་ཁོ་བོ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཕག་གཡས་པ་རོ་རེ་ཐོ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་

གཡོན་པས་ཕུར་བུ་གཙུགས་པ་གདུང་བར་བསམ་མོ། །གྲུབ་ཆེན་དཔལ་འཛིན་

གིས། བསྲུང་བ་སོགས་དེ་དག་རང་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦར་བའི་ཡུམ་གི་

པད་མར་བཅུག་སྟེ། སྙོམས་པར་འཇུག་ཅིང་ཕུར་གདབ་བ་བར་བཤད་དོ། །དེ་ནས་

བསྒྲུབ་བ་བཀུག་པ་མདུན་ན་འདུག་པ་དེ་འཁོར་ལོའི་བར་གི་ལིངྒ་དང་མདུན་གི་སྤ་

1 མ་ཕི། ༢༩ན༢ན།   མན   * མནྟྲ 
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ཚིལ་སོགས་ཀི་ལིངྒ་ལ་བསྟིམ་ནས་སྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་མོས་པ་བའོ། །སྐབས་འདིར་

སྤ་ཚིལ་གི་ལིངྒའི་བཤང་ལམ་ནས་ལྕགས་ཀི་གསལ་ཤིང་བཙུགས་པ་རང་གི་ལག་

པ་གཡས་རས་ལ་སོགས་པས་དུ་བ་མི་འཕོག་པར་ལེགས་པར་དིལ་ཏེ་བཟུང་ནས། 

རོ་བསྲེགས་པའི་འགལ་དུམ་ལ་སྦར་བའི་མེ་ལ་ཁི་ལུད་གུ་གུལ་ནག་པོ་ཡུག་ས་མོའི་

དོར་ར་བཤན་པའི་འབོབ་ཀི་དུམ་བུ་མུ་ཟི་ནག་པོ། ཟ་འོག་དུམ་བུ་རྣམས་བསྲེགས་

པའི་དུད་པ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བདུག་པར་བ་སྟེ། ལིངྒ་སྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་མོས་ནས་དེ་

ལྟར་བས་ན་ལྷ་དང་དབྲལ་བའི་མན་ངག་སྟེ། དེ་ཡང་རང་གི་སྒྲུབ་ཁང་དངོས་གཞི་མ་

ཡིན་པའི་སྒོ་ཁང་ལྟ་བུ་ལེགས་པར་བ་དགོས་སོ། །དེའི་ཚེ་དུ་བ་རང་གི་ལུས་དང་ས་

བུག་ལ་མ་འཕོག་པ་གལ་ཆེའོ །

དེ་ནས་འཁོར་ལོའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་པོ་”1ལྷ་བཅུ་བདུན་དུ་བསྐེད། 

ཕིའི་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་གཤིན་རེའི་གོང་ཁེར་དངོས་སུ་མོས་པ་བ་ཞིང་དེ་དག་ཏུ་

འཇིགས་བེད་ཕག་གཉིས་པ་རེ་དང༌། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་སྲོག་ལ་

བརྔམ་པ་རེ་རེ་བསྒོམས་ལ། དེ་དག་ལ་བསྒོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་

སྦན་དངས་ནས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཤིན་རེ་རང་རང་ལ་བསྟིམ། དབང་བསྐུར་

རྒྱས་གདབ་བ། སྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲུབ་བ་དེ་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁོར་ནག་པོའི་སྟེང་ན་མེ་གྲུ་གསུམ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་ན། གཅེར་བུ་ལྷ་དང་

བྲལ་བ་རིད་ཅིང་མདངས་མེད་ལ་སྐྲ་ལྷུགས་པར་འདུག་པ། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་ཐག་པས་བཅིངས་པ། རྨ་དང་ཤུ་བའི་ཕེང་བས་བརྒྱུས་པ། 

ཉམས་ཐག་ཅིང་འདར་ཡེང་ཡེང་པར་བསམ། བདག་དང་འཁོར་ལོའི་ནང་གི་གཤིན་

1 ཞོལ། ༣༩ན༥ན།   ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་དང་ 
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རེ་གཤེད་རྣམས་ལས་སྤོས་པའི་ཁོ་བོ་སྲིན་པོའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཕག་ན་མཚོན་ཆ་ས་

ཚོགས་ཐོགས་པ་རྣམས་དང༌། ལས་ཀི་གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབ་བ་

གསོད་ཅིང་ལྤགས་པ་བཤུ་བ་དང༌། རྒྱུ་མ་དང་དོན་སྙིང་འདེན་པ་དང༌། མིག་དང་ལྕེ་

འབྲུ་ཞིང་ཡན་ལག་གཅོད་པ་སོགས་ས་ཚོགས་པ་བེད་ཅིང༌། ཚར་གཅོག་པའི་སྒ་

དག་པོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྒོགས་པར་བསམས་ལ། སེམས་ཡེ་

མ་ཡེངས་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་བསྒིམས་ཏེ། ལག་པ་གཡོན་པས་ཐོད་པའི་

བུག་པ་ནས་དངས་པའི་སྐྲའི་གཟུངས་ཐག་ནག་པོ་གཟུང༌། གཡས་པས་དུང་ཆེན་

གི་ཕེང་བ་གཟུང་ལ། ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

བཟླས་པ་དག་ཏུ་བ་ལ། ཁད་པར་ཉིན་ཕེད་ནམ་ཕེད་བསྒིམས་ཏེ་བ་ཞིང༌། རྨི་ལམ་

དང་ཉམ་སང་སོགས་རང་གི་”ཉམས1་ཚོད་དང་སྦར་ནས་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་

”པ2་བའོ། །

དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སམ་སེམས་ཅན་གཞན་གི་རྣམ་པ་ཐོད་པ་ཁ་སྦར་གི་

ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་སོང་བའི་རྨི་ལམ་ཉམས་སང་འགའ་རེ་བྱུང་ནས་ཐོད་

པའི་བུག་པ་སྤ་ཚིལ་ལམ་ལ་ཆས་དགག་པར་བ་སྟེ། འོན་ཀང་གཟུངས་ཐག་སྔར་

ལྟར་འཇོག་གོ །དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་དགུག་པ་ལྷ་དང་དབྲལ་བ། ལིངྒ་ལ་བསྟིམ་པ། 

འཁོར་ལོའི་བསྐེད་ཆོག་རྣམས་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་བཞིར་བ་ཞིང༌། སྒྲུབ་གོགས་དུ་ཡོད་

ཀིས་ཀང་དེ་དག་རང་གིས་བེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བ་སྟེ། གཟུངས་ཐག་ནས་ཀང་

ཐམས་ཅད་ཀིས་འཛིན་ནོ། །དེ་ནས་ཉི་ཤུ་དགུ་དང་གཟའ་སྐར་ཤི་ཏུ་ངན་པ་འཛོམས་

1 མ་ཕི། ༣༠ན༣ན།   ཉམ   * ཉམས 

2 མ་ཕི། ༣༠ན༣ན།   -པ   ཞོལ། ༣༩བ༦ན།   པ    * པ 
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པ་ལ་དངོས་གཞི་ཡོང་བ་བས་ལ། དེའི་གོང་གི་ཉི་ཤུ་དྲུག་ནས། བདག་དང་འཁོར་

ལོའི་ནང་གི་ལྷ་ལས་འོང་ཟེར་དུག་གི་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་དམར་ནག་འཕོས་པས་བསྒྲུབ་བའི་

ལུས་མེས་བསྲེགས། །རྣམ་ཤེས་སྙིང་ཁ་ན་ཨ་ཐུང་གི་རྣམ་པ་མར་མེ་ལྟ་བུ་ཡོད་

པ་དེ་ཆུས་མེ་བསད་པ་བཞིན་ནག་ཐུམས་ཐུམས་བསད་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཡ་

མ་རཱ་ཛ་ས་དོ་མེ་ཡ་ཆེ་གེ་མོ་བྷྲ་མ་ཡ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བར་མ་ཆད་པར་ཁི་ཕག་

གཅིག་བཟླས་སོ། །དེའི་དུས་སུ་ལས་གཤིན་གི་འཁོར་ཡ་བ་ཏི་དང༌། ཕ་བསངས་

དང༌། ལུ་གུ་རྒྱུད་མ་དང༌། གཤིན་རེ་འབེབས་མ་རྣམས་ནི་བསྒྲུབ་བ་མགོ་འཁོར་དུ་

འཇུག་པའི་ལས་ལ་ཤིས་པས། རང་གི་སྒྲུབ་གོགས་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་”སྒོས1་

སུ་མཆོད་གཏོར་དང་བསྐུལ་བ་དང་གཉེར་གཏད་དག་ཏུ་ཡང་ཡང་བའོ། །

ཉི་ཤུ་བདུན་ལ། ཡ་མེ་དོ་རུ་ཎ་ཡོ་ད་ཡ་ཆེ་གེ་མོ་རཀ་ཚེདྷཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་

བར་མ་ཆད་པར་ཁི་ཕག་གཅིག་བཟླས་སོ། །དེའི་དུས་སུ་གཤིན་རེ་ཏེལ་པ་དང༌། 

ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་དང༌། གཤིན་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་དང༌། གཤིན་རེ་ཞགས་པ་མ་རྣམས་

ནི་སྒྲུབ་བ་ཁག་སྐྱུག་པའི་ལས་ལ་ཤིས་པས། སྒྲུབ་གོགས་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་

”སྒོས2་སུ་མཆོད་གཏོར་དང་གཉེར་གཏད་དག་ཏུ་བའོ། །དེ་ནས་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་ལ། 

ཡ་ད་ཡོ་ནི་ར་ཡ་ཀེ་ཡ་ཆེ་གེ་མོ་མུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བར་མ་ཆད་པར་ཁི་

ཕག་གཅིག་བཟླས་སོ། །དེའི་དུས་སུ་ལས་གཤིན་གི་འཁོར་གླང་མགོ་ཅན་དང༌། 

རྨིག་པ་དང༌། གཤིན་རེ་ཕོ་ཉ་མོ་དང༌། གཤིན་རེ་མཆེ་བ་མ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་བ་སྨོ་

བར་བེད་པའི་ལས་ལ་ཤིས་པས། བསྒྲུབ་གོགས་མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་སྒོས་སུ་

1 མ་ཕི། ༣༠བ༡ན།   དགོས   * སྒོས 

2 མ་ཕི། ༣༠བ༣ན།   དགོས   * སྒོས 
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མཆོད་གཏོར་གཉེར་གཏད་དག་ཏུ་བའོ། །དེ་ནས་ཉི་ཤུ་དགུ་ལ། ཡཀེ་ཡཙྪ་ནི་རཱ་མ་

ཡ་ཆེ་གེ་མོ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་བར་མ་ཆད་པར་ཁི་ཁག་གཅིག་བཟླས་སོ། །དེའི་

དུས་སུ་རལ་པ་ཚར་དགུ་དང༌། མིག་དམར་དང༌། གཤིན་རེ་མཚན་མོ་ནག་མོ་དང༌། 

དུས་མཚན་མོ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་གསོད་པའི་ལས་ལ་”བསྔགས1་པས་སྒྲུབ་གོགས་

མཆོག་གིས་དེ་དག་ལ་སྒོས་སུ་མཆོད་གཏོར་དང་གཉེར་གཏད་དག་ཏུ་བའོ། །དེ་

དག་ནི་འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བ་དངོས་གཞིའོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གི་བ་བ་ལ། ལས་ཀི་གཤིན་རེ་ལ་གཏད་པ་དང༌། ལས་གྲུབ་

ནས་ཇི་ལྟར་བ་བའོ། །དང་པོ་ནི། །རོག་བདུན་ལ། གོག་མཁར་གི་ས་ལ་གཤིན་རེའི་

གཟུགས་ཁྲུ་གང་ཙམ། ཞལ་གཅིག་པ། གསུས་པ་ཆེ་བ། ཕག་གཉིས་པ། ཕག་ན་

རལ་གི་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ། གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤིག་པ་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས། གཡས་ན་ལྕགས་ཀི་དབྱུག་པ་ཐོགས་པ་ཞེས་བཤད་

དེ། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟའི་རོག་བདུན་གི་རལ་གི་ཞེས་པ་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པ་ལས་སྒྱུར་

བའི་སྐོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །དེ་ནས་གོགས་མཁར་བདུན་གི་སའམ། སོབ་དཔོན་

མི་བསྐོད་པས་བཤད་པ་ལྟར་སྤ་ཚིལ་ལ། ལས་ཀི་གཤིན་རེའི་གཟུགས་མ་ཧེའི་

གདོང་པ་ཅན་ནམ། ཡང་ན་ཁོ་ཞལ་ཅན་ཕག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་འཕར་ཞིང་གཡོན་

པ་བསིགས་མཛུབ་བསྒེངས་པའི་རྩེ་ལ་ཞགས་པ་ནག་པོ་བཀལ་བ། ”གསུས2་པ་

ཆེ་ཞིང་ཁ་གདངས་པ་ཤིན་ཏུ་སྦོམ་ཞིང་རོ་སོལ་གིས་ནག་པོར་བྱུགས་པར་བ་

སྟེ། དེ་ཡང་ཁྲུ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་ཁོག་པ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་བས་པའི་རྒྱབ་ནས་

1 མ་ཕི། ༣༠བ༥ན།   སྔགས   * བསྔགས 

2 མ་ཕི། ༣༡ན༢ན།   བསུས   * གསུས 
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འཁོར་ལོ་འཇུག་པའི་ཧར་པོ་བཞག་པར་བ། དེ་ནས་གནམ་སྟོང་གི་མཚན་ཕེད་དུ་

ཉེ་བ་ན། འཁྲུལ་འཁོར་གི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་ནས་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་མེ་འབར་བར་གྱུར་

པར་བསྒོམས་ལ་འཁོར་ལོ་བཅུག་པའི་ཐོད་པ་ཁ་སྦར་ལས་གཤིན་གི་གཟུགས་ཀི་

སྙིང་ཁར་བཅུག །གཟུགས་ཀི་བུག་པ་སྤ་ཚིལ་སོགས་ཀིས་བཀག །དུར་ཁོད་དམ་

འབྱུང་པོ་དག་པོ་གནས་པའི་སར་ཁེར་ཕིན་ནས། ས་དེའི་མི་མ་ཡིན་ལའང་གཏོར་མ་

སྦིན། བདེན་པ་བདར་དབང་འཛུགས་བས་ལ་གོགས་གཞོལ། དེ་ནས་ས་དེར་དོང་

གྲུ་གསུམ་པ་རྩེ་མོ་ལྷོར་བསྟན་པ་གཏིང་རིང་བ་གཅིག་བྲུ། སྔར་བཅས་པའི་ལིངྒ་དག་

བོའི་ཟག་རས་སོགས་ལས་བས་པ་དེ་མགོ་མཇུག་ལྡོག་ནས་གཏིང་དུ་བཅུག །དེའི་

སྟེང་ནས་ལས་གཤིན་གི་གཟུགས་མགོ་བོ་ལྷོ་ལ་བསྟན་ཏེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བཞག །དེ་ནས་

ལས་གཤིན་གི་དག་གཏོར་བས་ནས་གཏད་པར་བ་བ་ལ། སྐབས་འདི་དང་འཕྲུལ་

འཁོར་གི་སྐབས་མ་ཡིན་པར་ཡང་ལས་གཤིན་གི་དག་གཏོར་བ་དགོས་པ་བྱུང་ན་

བ་བའི་ཚུལ་གི་ཆོ་ག་གཅིག་པས་འདིར་དེའི་ཆོ་ག་བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ཡང་འཁྲུལ་འཁོར་གཏད་པའི་སྐབས་སུ་ས་དང་བྲུས་པ་དེའི་མདུན་དང༌། 

སྐབས་གཞན་གི་ཚེ་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཀི་མདུན་དུ། ཁག་དང་ཆང་བསྲེས་པའི་ཐོད་

པ་བཀང་བའི་མཆོད་ཡོན་དང༌། མེ་ཏོག་སྔོན་པོའམ་ནག་པོ་དང༌། ཤ་ཆེན་གི་སོས། 

ཚིལ་ཆེན་གི་མར་མེ། དིའི་བྱུག་པ། ཁག་བྱུག་ཅིང་ཤ་ཆེན་གིས་བརྒྱན་པའི་བཤོས་

ཐོད་རྔ་སོགས་ཀི་རོལ་མེ་དང༌། གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་ཁག་གིས་སྦགས་ཤིང་ཤ་ཆེན་

གིས་བརྒྱན་པ་རྣམས་བཤམ་པར་བའོ། །དེ་ནས་རང་ཉིད་ཁ་ལྷོར་བལྟས་ཏེ་ལྷའི་

རྣལ་འབོར་བ་སྒོམ་ཞིང༌། གོས་ནག་པོ་གོན། ཁོ་བོའི་ལྟ་སྟངས་ཀིས་བལྟ་ཞིང༌། ཤིན་
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ཏུ་ཁོས་པའི་སེམས་ཀིས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བ་སྟེ། མདུན་དུ་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་

བཅས་བསྐེད་པ་ནི། པད་དང་ཉི་མ་དང་མ་ཧེའི་སྟེང་དུ་ཡ་ལས་ཐོད་དབྱུག་ཡས་

མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་དག་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ཚུར་འདུས་

དབྱུག་ཐོ་ལ་ཐིམ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་

མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་གདོང་པ་ཅན། རྭ་

རྣོན་པོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ། བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མེའི་ཕུང་པོ་དང་མཚུངས་

པའི་སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་ཏུ་བལྟ་བ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་རབ་འབར་བ་བཞི་

གཙིགས་ནས་ལགས་རྣམ་པར་བསྐོད་པ། སིན་མ་དང་ས་ར་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་སྐྲ་

ཁམ་པ་གེན་དུ་འཛིངས་ལ་འཕར་བ། ཕག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་འཕར་ཞིང་གཡོན་

བསིགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བསྒེངས་པས་དུས་ཀི་ཞགས་པ་ནག་པོ་འཛིན་པ་ཞབས་

གཡས་བསྐུམ་པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་རྭ་ཕག་ནས་བརིས་ཤིང༌། གཡོན་བརྒྱད་

པས་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་ཚངས་སྟེངས་ནས་བརིས་པ། སྦོམ་ཞིང་ཐུང་ལ་གསུས་

པ་འཕང་བ། གཅེར་བུ་ལིངྒ་དམར་པོ་གེན་དུ་ལངས་པ། ཡང་ན་པད་ཉིད་དང་རོའི་

གདན་ལ་གནས་པ། ཁོ་བོའི་ཞལ་ཅན། སྲིན་པོ་ཁོས་པ་ལྟ་བུ། ཕག་གཉིས་གི་གུག་

དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་བའོ། །

དེའི་གཡོན་དུ་ཙམ་དང་རྩེ་གསུམ་ལས་སྐེས་པའི་ཙ་མུཎི་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་མ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། རལ་པ་ནག་པོ་གཡེངས་

”ཤིང1་ནུ་མ་འཕང་བ། ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པའི་གཟུགས་ཅན། དུད་འགོའི་

པགས་པ་རློན་པའི་གོས་གོན་ཅིང༌། གཡས་རྩེ་གསུམ་དང་གཡོན་ཐོད་པ་འཛིན་པ། 

1 མ་ཕི། ༣༡བ༧ན།   - ཤིང   * ཤིང 
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དེ་དག་གི་ནང་གི་འཁོར་དུ་ཡ་བ་ཏི་དང༌། ཕ་བསངས་དང༌། རྨིག་པ་དང༌། རལ་བ་

ཚར་དགུ་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དང་། བོན་པོའི་ཚུལ་དང༌། སེ་དཔོན་གི་ཚུལ་

དང༌། ཕོ་ཉའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ། ལག་ན་འཁོར་ལོ་དང༌། བེ་ཅོན་དང་གསལ་ཤིང་

དང༌། མདུང་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་པ་འཛིན་པ་རྣམས་དང༌། དེ་དག་གི་

ཕིའི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡ་མ་དྷུ་ཏི་དང༌། ཀ་ལ་པ་ཤ་དང༌། ཡ་མ་”ད་ཌི1་དང་། ཀ་ལ་ར་ཏི་

དང༌། གསོད་པ་མོ་དང༌། ནག་མོ་དང༌། ནམ་གྲུ་དང༌། ཤ་ཀ་ལི་ལ་སོགས་པ་གཤིན་

རེ་ཕོ་མོའི་ཚོགས་ས་གཞི་གང་བ་རྣམས་ཀི་སྤྱི་བོར་ༀ། མགིན་པར་ཨཱཿ སྙིང་ཁར་

ཧཱུཾ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕོས་པས་ལྷོ་ཕོགས་རིམ་

པ་བདུན་གི་ས་འོག་ནས་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དངས། རང་

གི་ལག་པ་གཡས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས། མཐེ་བོང་ནང་དུ་བཅུག །མཛུབ་མོ་རྐང་

པ་ཅུང་ཟད་བཀུག་ནས། ལག་པ་འཕང་བསྟོད་ཅིང་འཕར་བའི་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་

བཅས་ལ། འདི་ནས་ལྷོའི་ཕོགས་རོལ་ན། །དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁིའི་ཕི་རོལ་ན། །ཐོད་

པ་ལྕགས་ཀི་གོང་ཁེར་ན། །ཡི་དྭགས་ཀུན་གི་སེ་དཔོན་པོ། །མ་མོ་ཀུན་གི་ཚོགས་

རེའོ། །གསོན་གཤིན་ཀུན་གི་ཟམ་ཁ་བ། །གསོན་པོ་”བརྐོ2་ལ་འདེབས་པ་པོ། །ཤི་

བ་ཀུན་གི་གཤིན་བུ་རེ། །དགེ་བ་ཅན་གི་སྟངས་འཛིན་པ། །སིག་པ་ཀུན་གི་ཆད་

པ་མཁན། ལེགས་ཉེས་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པ་པོ། །ཆོས་རྒྱལ་གཤིན་རེ་ཞེས་བ་

བ། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་”རླབས3་ཅན། །འཁོར་བཅས་དེང་འདིར་བདག་

ལ་དགོངས། །བདག་ནི་རྣལ་འབོར་སྒྲུབ་པ་པོ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཐུགས་
1 མ་ཕི། ༣༢ན༣ན། ད་ཌི  ཞོལ། ༤༢བ༢།   དཾཥི  དནི 

2 མ་ཕི། ༣༢ན༥ན། བརྐོ  ཞོལ། ༤༢བ༥ན།   བཀོས 

3 མ་ཕི། ༣༢ན༦ན། རླབས  ཞོལ། ༤༢བ༦ན།   སྟོབས 
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ཀི་སྲས། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་འབོར་བ། །རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་

པོ། །བསམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་བརླན། །རྒྱར་ནི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་འཆང༌། །གཟི་

བིན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་བསྐེད། དོན་ནི་འགོ་བ་ཡོངས་ཀི་དོན། །ལས་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀུན་གི་ལས། །བཀའ་ནི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ། །ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལ། །དག་པོའི་ལས་འདི་གཏད་པར་འདོད། །ཆེ་གེ་ཞེས་བའི་གདུག་

པ་འདི། །གསོན་ན་འགོ་བ་ཡོངས་ལ་གནོད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་

འཚེ། །དམིགས་ཀིས་རྣལ་འབོར་ཡོངས་ལ་སང༌། །འདི་དག་མྱུར་དུ་བསྒལ་བའི་

ཕིར། །ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་འདེན་ན། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ 

ཞེས་བརོད་པས། མདུན་དུ་ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་བོན་པར་བསམས་ལ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་

ཧོཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བ། རང་གི་སྙིང་ཁའི་ས་བོན་གི་འོད་ཟེར་

གིས་གཤིན་རེ་གཤེད་རིགས་ལྔ་སྤྱན་དངས་པ་ལ་མཆོད་ནས། འདི་ལ་དབང་བསྐུར་

དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བཛྲི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥེཉྩ་ཧཱུཾ། ཞེས་གསུང་ཞིང་

བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། དི་མ་ཐམས་ཅད་

དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེ་ནག་པོ་རྩེ་ལྔ་

པས་དབུ་བརྒྱན། དེ་ནས་ལག་པ་རོ་རེ་བསམས་པ་ལས། སྲིན་ལག་གཉིས་བརྐང་

སྟེ་བཤིབས་པའི་ཕག་རྒྱ་བསྟན་ལ། ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཡ་མརཱ་ཛ་ས་

པ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བརོད་པས། དེ་དག་གིས་བདག་ལ་”གླགས་འཚོལ1་

བའི་ནུས་པ་མེད་པར་བསམ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །དམ་ཚིག་

1 མ་ཕི། ༣༢བ༥ན།   རླགས་ཚོལ    ཞོལ། ༤༣བ༡ན།   ཀག་འཚོལ    * གླགས་འཚོལ 
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དབང་གིས་འདིར་བརན་བཞུགས། །མཆོད་པ་ཚུལ་བཞིན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །ཕིན་

ལས་མཛད་ཕིར་ཇི་སྲིད་དུ། །ལས་གྲུབ་བར་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་

མ་ཡ་སྟཱཾ། ཞེས་བརོད་དོ། །དེའི་ཚེ་འཁྲུལ་འཁོར་གཏད་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་དོང་ནང་

གི་གཟུགས་ལ་མེ་ཏོག་གཏོར། གཞན་གི་ཚེ་མེ་ཏོག་འཐོར་མི་དགོས་སོ། །དེ་ནས་

ལག་པ་གཡས་པས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས། གཡོན་པས་ཁག་ཆང་བསྲེས་པས་

བཀང་བའི་ཐོད་པ་བཟུང་ལ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་”ཨཾ1་

གསོལ་བས། དམར་གི་”ཨཾ2་ཞག་གི་མེ་ཏོག་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མི་བཟད་པ་འབྱུང་བར་

གྱུར་ཅིག །ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨཾ་པྲ་ཏིཙྪ། ཞེས་པ་ལ་

མཆོད་ཡོན་དབུལ། །ཡང་ལག་པ་གཡས་སྔར་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་གནས་ཤིང༌། གཡོན་

པས་མེ་ཏོག་བངས་ཏེ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་

བས། མེ་ཏོག་གི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཏོག་དང་ཁ་བད་དུ་ལྡན་པ། ཀ་བ་བརྒྱད་ཟུག་

པ། བ་རེ་དང་གདུགས་དང་ཕེང་བས་བརྒྱན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཅན་འབྱུང་

བར་གྱུར་ཅིག །ས་པ་རི་ཝ་ར་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་གི་མཇུག་ཏུ་ༀ་བཛྲ་པུཥེ་”པུཙྪ3་

ཧཱུཾ་ཞེས་པས་མེ་ཏོག །ཡང་ལག་པ་གཡས་སྔར་ལྟར། གཡོན་པས་ཤ་ཆེན་གི་སོས་

བཟུང་ལ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཤ་ཆེན་གི་བདུག་པ་ཕུལ་

བས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མགུལ་དུ་བདུག་པའི་སྤིན་བེཌཱུ་རྱའི་མདོག་ལྟ་བུ་རིན་

པོ་ཆེ་བརྩེགས་པ་འད་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ས་པ་རི་ཝ་ར་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར་

1 མ་ཕི། ༣༣ན༡ན།   ཨརྒཾ   * ཨཾ 

2 མ་ཕི། ༣༣ན༡ན།   ཨརྒཾ   * ཨཾ 

3 མ་ཕི། ༣༣ན༣ན། པུཙྪ  ཞོལ། ༤༤ན༡ན།   པུཉ    *འདི་ལྟ་བུའི་བྲི་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡོད་པ་དག་མཚམས་རགས་ལས་

འོག་མཆན་བཀོད་མེད།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 879 

གི་མཇུག་ཏུ་བཛྲ་དྷུ་པེ་”པུཙྪ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་བདུག་སོས། ཡང་ཕག་རྒྱ་

སྔར་ལྟར་ལ། གཡོན་པས་ཞུན་ཆེན་གི་མར་མེ་བཟུང་སྟེ། གཤིན་རེ་རྒྱལ་པོ་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ལ་མར་མེ་ཕུལ་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕོགས་འཚམས་སུ་མུན་

པ་འཇོམས་པ་ལྟ་བུའི་འོད་གསལ་བ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ས་པ་རི་ཝ་ར་ཡན་ཆད་

སྔར་ལྟར། བཛྲ་”དྷི1་པ་”པུཙྪ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾཿ ཞེས་པས་སང་གསལ། ཡང་གཡས་

སྔར་ལྟར། གཡོན་པས་དི་ཆབ་བཟུང་ལ། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ། བྱུག་པ་ཕུལ་བས། ལུས་དང་གནས་ཀི་དི་མ་དག་སྟེ་རེག་ན་བདེ་བའི་རེག་

བ་དང༌། དི་”སོམ2་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པས་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །ས་པ་རི་ཝ་ར་ཡན་

ཆད་སྔར་ལྟར། བཛྲ་གནྡེ་”པུཙྪ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་པས་དི་ཆབ། ཡང་གཡས་སྔར་

ལྟར། གཡོན་པས་ལྷ་བཤོས་བཟུང་ལས། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ་བཤོས་ཕུལ་བས། ཁ་ཟས་དི་དང་རོ་དང་ཁ་དོག་ཕུན་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་

དང༌། བདུད་རྩི་དཀར་པོ་དང༌། སེར་པོ་དང༌། དམར་པོ་དང༌། སྔོན་པོ་དང་བཅས་

པ། ཁམས་ཀི་ཟས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་བེད་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་

བར་གྱུར་ཅིག །ས་པ་རི་ཝ་ར་ཡན་ཆད་སྔར་ལྟར། བཛྲ་ནེ་ཝེ་ཏེ་པུཙྪ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་པས་ཞལ་ཟས་དང༌། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་སྔགས་བརོད་ཅིང་ཐོད་རྔ་

སོགས་རོལ་མོ་ས་ཚོགས་དབུལ་བར་བའོ། །དེ་ནས་གཏོར་མ་བསངས་སྦངས་བིན་

གིས་བརླབས། གཏོར་མ་ལག་པ་གཡོན་པས་བཏེག །གཡས་པས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་

རྒྱ་འཕར་ལ། ༀ་ཀཱ་ལ་རུ་པ་ཡེ་དག་པོ་ཤ་ཏྲུཾ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་

1 མ་ཕི། ༣༣ན༦ན། དྷི  ཞོལ། ༤༤ན༤ན།   དི 

2 མ་ཕི། ༣༣ན༧ན།   གནམ   * སོམ 
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ཧི་ཁཱ་ཧི། ཅེས་པ་ལན་བདུན་དང༌། ༀ་ཙ་མུཎི་དག་པོ་ཤ་ཏྲུཾ་མ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཨི་དཾ་

བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཅེས་པ་ལན་བདུན་དང་སྔར་གི་བཤོས་འབུལ་བའི་ཚིག་

གིས་བཤོས་ཀི་གནས་སུ་གཏོར་མ་སྦར་ནས་བརོད་དེ་གཏོར་མ་དབུལ་བར་བའོ། །

དེ་ནས་ལག་པ་གཡས་བེ་ཅོན་གི་ཕག་རྒྱ་འཕར། གཡོན་ཁུ་ཚུར་ཁ་གེན་ལ་

བསྟན་ནས་སྙིང་ཁའི་ཕོགས་སུ་བཟུང་བ་ཐོད་པའི་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། ཚིག་འདི་

དག་གིས་བསྐུལ་བར་བའོ། །ཧཱུཾ་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རེ་གཤེད་པོའི་བཀའ། །ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ། །དེ་རིང་དག་པོའི་འཕིན་ལས་འདི། །ཁོད་ཀི་ལས་

སུ་འོས་པ་ཡིན། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ན། །ཉེས་ལེགས་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་

པ་དག །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་བཀའ་འཁོར་ན། །བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་བསྲུངས་”མ1་

ཁོད། །ལས་དང་རྐེན་གིས་འཆི་བ་ཡི། །སྲོད་ལ་དབང་བེད་བདག་པོ་ཁོད། །དེ་

ཕིར་ལས་འདི་ཁོད་ལ་གཏད། །ཁོད་ཀི་འཁོར་”འདི2་མི་བསྲུན་ཏེ། །ཐ་མལ་སེམས་

ཅན་ཉེས་མེད་ཅིང༌། །གཞན་གིས་བསྐུལ་བར་མ་བས་པར། །”བོ3་བུར་ཕད་པའང་

འཛིན་བེད་ན། །ང་ཡིས་གཏད་པའི་ལས་འདི་རྣམས། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་

བཀའ་བཞིན་དུ། །དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ་མིག་ལ་བསྟན། །དམ་ཚིག་སྙིང་པོ་རྣ་བར་

བསྒགས། །རོ་རེ་ཐ་ཚིག་སྙིང་ལ་བཞག །དམ་རས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས་ཀང༌། །དམ་

ཚིག་འཕིན་ལས་གཉེར་དུ་གཏད། །ལས་འདི་མངོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས། །ཁོད་ཀིས་

ལས་འདི་མ་བསྒྲུབས་ན། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བཀའ་ཡང་བཅག །གཤིན་རེ་

གཤེད་པོའི་དམ་ཡང་བྲལ། །རང་གི་ཐ་ཚིག་རང་གིས་བསླུས། །དམ་ཚིག་གོགས་
1 མ་ཕི། ༣༣བ༦ན། མ  ཞོལ། ༤༤བ༦ན།   བ 

2 མ་ཕི། ༣༣བ༧ན། འདི  ཞོལ། ༤༥ན༡ན།   ནི 

3 མ་ཕི། ༣༣བ༧ན། བོ  ཞོལ། ༤༥ན༢ན།   གློ 
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པོ་བདག་ཅག་གི །རེ་བའི་བསམ་པ་གཏིང་ནས་བཅད། །དེབས་ལས་འདི་གྲུབ་

པར་གིས། །ཁོད་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་ན། ཡ་མ་”དྷུ1་ཏི་ཞེས་བ་བ། །ལག་ན་

ལྕགས་ཀྱུ་ནག་པོ་ཐོགས། །གང་ཞིག་གཟུང་བར་འདོད་པ་དེ། །དབྱུགས་པ་ཙམ་

གིས་འཛིན་པར་བེད། །ཁོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །ཆེ་གེ་ཞེས་བའི་ཡུལ་ཁམས་

ན། །ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བའི་མིང༌། །རུས་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ། །འདི་དག་འཁོར་

དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁོད་ཀིས་དེ་རིང་གཟུང་བར་གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་

དཀིལ་འཁོར་ན། །ཀཱ་ལ་པཱ་ཤ་ཞེས་བ་བ། །ལག་ན་དུས་ཀི་ཞགས་པ་ཐོགས། །གང་

ཞིག་”འཛིན་པར2་འདོད་པ་དེ། །བཏབ་བ་ཙམ་གིས་”འཛིན་པར3་བེད། །ཁོད་ལ་

གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །ཆེ་གེ་ཞེས་བའི་ཡུལ་ཁམས་ན། །ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་པའི་བ་

བའི་མིང༌། །རུས་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁོད་

ཀིས་དེ་རིངས་”བཟུང་བར4་གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་ན། །ཡ་

མ་དཎི་ཞེས་བ་བ། །ལག་ན་བེ་ཅོན་ནག་པོ་ཐོགས། །གང་ཞིག་གསོད་པར་འདོད་

པ་དེ། །འཕར་བ་ཙམ་གིས་འཆི་བར་བེད། །ཁོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །ཆེ་

གེ་ཞེས་བའི་ཡུལ་ཁམས་ནས། །ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བའི་མིང༌། །རུས་ནི་ཆེ་གེ་

མོ་ཞེས་བ། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁོད་ཀིས་དི་རིང་བསད་པར་

གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་ན། །ཡ་མ་དཾཥི་ཞེས་བ་བ། །ཟ་བེད་

མཆེ་བ་འབར་བ་ཅན། །གང་ཞིག་ཟ་བར་འདོད་པ་དེ། །གཙིགས་པ་ཙམ་གིས་ཟ་

1 མ་ཕི། ༣༤ན༣ན། སྷུ  ཞོལ། ༤༥ན༤ན།   དཱུ 

2 མ་ཕི། ༣༤ན༥ན། འཛིན་པར  ཞོལ། ༤༥ན༦ན།   བཅིང་བར 

3 མ་ཕི། ༣༤༥ན། འཛིན་པར  ཞོལ། ༤༥ན༦ན།   འཆི་བར 

4 མ་ཕི། ༣༤ན༦ན། བཟུང་བར  ཞོལ། ༤༥བ༡ན།   བཅིངས་པར 
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བར་བེད། །ཁོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །ཆེ་གེ་ཞེས་བའི་ཡུལ་ཁམས་ན། །ཆེ་

གེ་མོ་ཞེས་བ་བའི་མིང༌། །རུས་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ཀུན། །ཁོད་ཀིས་དེང་འདིར་ཟ་བར་གིས། །གཞན་ཡང་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་

ན། །ཀཱ་ལ་ར་ཏི་ལ་སོགས་པའི། །གསོད་པ་མོ་དང་ནག་མོ་དང༌། །ནམ་གྲུ་ཤ་ཀ་ལི་

ལ་སོགས། །བུད་མེད་ཚོགས་ཀིས་བསྐོར་བ་ནི། །ལ་ལ་ལས་ཀི་མེ་ལོང་ཅན། །ལ་

ལ་ནད་ཀི་རྐལ་པ་ཅན། །ལ་ལ་ཚོན་གི་གྲུ་གུ་ཅན། །ལ་ལ་བདུད་ཀི་ཁ་བམ་ཅན། །ལ་

ལ་ཤོད་”ཤོ་རེའུ1་དཀར་ནག་ཅན། །ལ་ལ་ལྕགས་ཀི་དེལ་ར་ཅན། །ལ་ལ་བོང་བུ་གྭ་

བ་ཞོན། །ལ་ལ་རླུང་ནག་འཚུབ་མ་ཞོན། །ལ་ལ་ཆུ་བ་ནག་མོ་ཞོན། །ལ་ལ་ནམ་གི་

གུང་ལ་རྒྱུ། །ལ་ལས་ཆུ་བོའི་གཞུང་ལ་རྒྱུ། །ལ་ལ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་རྒྱུ། །ཀུན་ཀང་

གཞན་སྲོག་འཕོག་པ་སྟེ། །ཁེད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ནི། །ཆེ་གེ་ཞེས་བའི་ཡུལ་

ཁམས་ན། །ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བའི་མིང༌། །རུས་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ། །འདི་དག་

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁེད་ཀིས་དེང་འདིར་བརླག་པར་གིས། །གཞན་ཡང་

ནང་གི་དཀིལ་འཁོར་ན། །ཡ་བ་ཏི་དང་ཕ་བསངས་དང༌། །རྨིག་པ་རལ་པ་དགུ་ལ་

སོགས། །ལ་ལ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ལ་ལ་བོན་པོའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ཁ་

ཅིག་དག་ནི་སེ་དཔོན་ཚུལ། །ལ་ལ་ཕོ་ཉའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ལག་ན་བེ་ཅོན་འཁོར་

ལོ་དང༌། །གསལ་ཤིང་མདུང་སོགས་མཚོན་ཆ་ཐོགས། །སོ་སོའི་སེ་དཔོན་མངགས་

པ་དང༌། །ཕོ་ཉ་ཕག་བརན་བཅས་པ་ལ། །འཕིན་ལས་”མྱུར2་དུ་གཏད་པ་ནི། །ཆེ་གེ་

ཞེས་བའི་ཡུལ་ཁམས་ན། །ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བ་བའི་མིང༌། །རུས་ནི་ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་

1 མ་ཕི། ༣༤བ༣ན།   ཤོད་དྷེའུ    ཞོལ། ༤༥བ༦ན།   ཤོ་རེའུ    * ཤོ་རེའུ 

2 མ་ཕི། ༣༤བ༦ན མྱུར  ཞོལ། ༤༦ན༤ན།   གཉེར 
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བ། །འདི་དག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །ཁོད་ཀིས་དེ་རིང་ཚར་ཆོད་ཅིག །ཅེས་

དག་ཏུ་བསྐུལ་ནས། །དམར་གི་”ཨཾ1་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་འཕར་ཞིང་”སྒེངས2་

ལ་སྔར་གི་མཆོད་ཡོན་གི་སྔགས་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་མནའ་ཆུ་བླུད་པར་བ་སྟེ། དི་ཆབ་ཀི་ནང་དུ་རོ་རེའི་རྩེ་མོ་བཅུག་ལ། ༀ་

བཛྲ་ཨུ་ད་ཀཧཱུཾ་ཋཿ ཞེས་ཉེར་གཅིག་བཟླས། དེ་ནས་གཤིན་རེའི་ཞལ་དུ་རོ་རེའི་རྩེ་

མོ་བཅུག་པར་བསྒོམས་ནས། འཁོར་ལོ་གཏད་པའི་སྐབས་སུ་དོང་ནང་གི་གཟུགས་

ཀི་ཁར་དངོས་སུ་རོ་རེ་བཅུག །སྐབས་གཞན་ཡིན་ན་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཀི་ཞལ་གི་

ཐད་དུ་རོ་རེ་འཕར་བ་ལ་དི་ཆབ་དན་ལ། གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོ་རེ་འོད་འབར་བ་རེ་རེ་གནས་པར་

གྱུར། འདི་ནི་ཁོད་ཀི་དམལ་བའི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་བསྲེག་པར་བེད། །དམ་

ཚིག་བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་ནི། །རོ་རེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ། །གལ་ཏེ་དམ་

ཚིག་འདས་གྱུར་ན། །འཇམ་པའི་རོ་རེ་ཁོས་ནས་ནི། །སྙིང་ཁ་ནས་ནི་གཤེགས་པར་

འགྱུར། །ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་”ཧཱུཾ་ཋ།3ཞེས་བརོད། དེ་ནས། “གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོ་རེ་འོད་འབར་བ་རེ་རེ་

གནས་པར་གྱུར། པར་བསམ་ལ། 4སྔོན་གི་ཐ་ཚིག་དན་བའི་ཕིར། །རོ་རེའི་ཐ་ཚིག་

1 མ་ཕི། ༣༤བ༧ན།   ཨརྒཾ    * ཨཾ 

2 མ་ཕི། ༣༤བ༧ན།   སྦེངས    * སྒེངས 

3 མ་ཕི། ༣༥ན༣ན། ཧཱུཾ་ཋ  ཞོལ། ༤༦བ༢ན།   ཧཱུཾཿ 

4 མ་ཕི། ༣༥ན༣ན།   -གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོ་རེ་འོད་འབར་

བ་རེ་རེ་གནས་པར་གྱུར། པར་བསམ་ལ།    ཞོལ། ༤༦བ༣ན།   +གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྙིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོ་རེ་འོད་འབར་བ་རེ་རེ་གནས་པར་གྱུར། པར་བསམ་ལ།    * གཤིན་རེ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་ཁར་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོ་རེ་འོད་འབར་བ་རེ་རེ་གནས་པར་གྱུར། པར་བསམ་ལ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 884  

འདི་བསན་པས། །མི་ཕེད་རོ་རེའི་དམ་ཚིག་ནི། །ཁོད་ཀི་སྙིང་ལ་གནས་པར་གྱུར། 

ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏཱིཥྛཿ ཞེས་བརོད་དེ། དོང་ནང་གི་གཟུགས་སམ་སྐབས་གཞན་

གི་ཚེ་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཀི་སྙིང་ཁར་རོ་རེ་བཞག་པར་བའོ། །དེ་ནས་སྐབས་གཞན་གི་

ཚེ་གཏོར་མ་རོལ་མོའི་སྒ་དང་བཅས་པས་དག་ཕོགས་སུ་ཁེར་ལ། གཏོར་མ་འཕང་

ཞིང་དམོད་བསྐུལ་དག་ཏུ་བ། གོས་དང་ཐལ་མོ་བརབ། གཤིན་རེ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ཁོས་འཁྲུགས་བརྔམ་པས་མི་བཟད་པའི་སྒ་དག་པོ་སྒོགས་པས་རིངས་པར་སོང་

སྟེ་དགའི་ཡུལ་ཕོགས་ཁབ་ཅིང་ནོན་ནས། ནད་ཀི་ན་བུན་གཏིབས། དུག་མཚོན་གི་

ཆར་ཕབ། དག་བོ་འཁོར་བཅས་ཀི་ཤ་ཁག་རུས་པ་བཟོས་ཤིང་འཐུངས་བའི་ཧབ་

སྒས་ནམ་མཁའ་གང་བར་བསྒོམ་མོ། །འཁོར་ལོ་གཏད་པའི་སྐབས་ཡིན་ན། །དེ་

ནས་གཤིན་རེའི་གཟུགས་དེ་ས་ས་རབ་ཏུ་དམ་པར་”བསྟེམས1་ཏེ་སྦས་ལ། སུས་

ཀང་སྦས་པར་མི་ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ནན་ཏན་བསྐེད་པར་བའོ། །དེའི་སྟེང་དུ་ཁོ་བོའི་

ཚམ་ངམ་གི་”སྟངས2་སྟབས་བས་ལ། གནས་དེའི་འབྱུང་པོ་ལ་ཡང་གཏོར་མ་སྦིན། 

འཕིན་ལས་བཅོལ་དཔང་གཟུགས་གཏད་ལམ་བསྟན་ལ། ཕིར་མིག་མི་བལྟ་བར་

རང་གི་གནས་སུ་ལོག་སྟེ་སྔགས་ཀིས་བསྐུལ་པ་དང༌། གཤིན་རེའི་རྒྱལ་པོ་དང༌། མ་

མོ་དང༌། ཅི་བགི་དང༌། གཤིན་རེའི་སྐེས་བུ་རྣམས་ལ་ཡང་གཏོར་མ་བིན་ལ་དག་ཏུ་

བསྐུལ་བར་བའོ། །རང་གིས་བསྟེན་པའི་ཆོས་སྐོང་དག་པོ་གཞན་ཡོད་ནའང་གཏོར་

མ་བིན་ལ་བསྐུལ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལས་གྲུབ་ནས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། ལས་གྲུབ་ནས་འཁོར་ལོ་སྦས་པའི་

1 མ་ཕི། ༣༥ན༧ན། བསྟེམས  ཞོལ། ༤༧ན༡ན།   གཏམས 

2 མ་ཕི། ༣༥ན༧ན།   སྟང   * སྟངས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 885 

གནས་ཀི་འབྱུང་པོ་ལ་གཏོར་མ་བིན་ནས། འཁོར་ལོ་གཤིན་རེའི་ཁོག་པ་ནས་ཕྱུང་

སྟེ། གནས་དེ་ཉིད་དུ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་དང༌། 

ལས་གཤིན་འཁོར་བཅད་ལའང་གཏང་རག་གི་གཏོར་མ་རྒྱས་པར་བིན་ལ། ཡི་གེ་

བརྒྱ་པ་མང་དུ་བཟླས་ནས་ལྷ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། ༀ་ཁེད་ཀི་སེམས་ཅན་དོན་

ཀུན་མཛད། ཅེས་སོགས་ཀི་མཇུག་ཏུ། ༀ་བཛྲ་མུཿཡེ་ཤེས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཤེགས་

སུ་གསོལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ། ཏི་ཥྛ་སིདྷ་ལོ་ཙ་ན། སརྦ་ཨརྠཱ་ས་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ། ཞེས་

སངས་རྒྱས་སྤྱན་གི་སྔགས་།”བཟླ1་ཞིང་འཁོར་ལོ་འོ་མས་བཀྲུ། རས་རྣམས་ཆུ་

ཀླུང་དུ་བཀྲུས་ཏེ་དོར་བར་བའོ། །དེ་ནས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ་བསྔོ་བ་དང་སོན་ལམ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་གདབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བའོ། །ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཤིན་ཏུ་བརན་པའམ། 

བཟླས་པའི་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། འཁོར་ལོ་ཐོད་པར་བཅུག་ཏེ་བཟླས་པ་

བས་ནས་བསྐུལ་བས་ཆོག་གི །གཤིན་རེ་ལ་”གཏོད2་པ། ས་ལ་སྦ་བ། ཐོད་པ་མེ་

ལ་བསྲོ་བ་རྣམས་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་བཤད་དོ། །བསད་པའི་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །    ། །

མནན་པའམ་རེངས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། འཁོར་

ལོ་སྦ་བ་ནི། རས་ལས་ཁམ་ཕོར་གྲུ་བཞི་པ་ཁ་སྦར་བས་ཏེ། སྐར་པའི་མེས་སོ་

བཏང་། ཁམ་ཕོར་འོག་མ་རའི་རང་མདོག་ཏུ་བཞག །སྟེང་མ་ཡུང་བ་དང་བ་བས་

སེར་པོར་བསྒྱུར་བ་ལ་རི་མོ་གྲུ་བཞི་པ་རིམ་པ་བདུན་བྲི། དེའི་ནང་དུ་རི་རབ་ལྷུན་

1 མ་ཕི། ༣༥བ༤ན།   བཟློ   * བཟླ 

2 མ་ཕི། ༣༥བ༥ན།   བརོད   * གཏོད 
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པོ་གྲུ་བཞི་པ། །”ལྕོག1་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་” ལྕོག2་རྣམས་ལ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧཱུཾ་ཞེས་

པ་རེ་བྲི། དེའི་སྟེང་དུ་སའི་དཀིལ་འཁོར་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་དེའི་སྟེང་དུ་ས་ཚོགས་

རོ་རེ་སེར་པོ་ལྟེ་བ་ལ་ལཾ་གིས་མཚན་པ་བྲི། དེ་ནས་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཁ་སྦར་བ་

ལེགས་པར་ལྟེབས་ནས་སྐུད་པ་སེར་པོས་མི་མཐོང་བར་དཀྲིས་ཏེ། སྟེང་འོག་མ་

ནོར་བར་ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར་གི་ནང་དུ་བཅུག །སྐུད་པ་སེར་པོ་རོ་རེའི་མདུད་པ་ཉི་ཤུ་

རྩ་གཅིག་དང་ལྡན་པས་ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦོར་རྒྱ་གམ་དུ་བཅིང༌། དེ་ལ་སྐུད་པ་སེར་པོའི་

གཟུངས་ཐག་རྒྱུས་པ་བ་སྟེ། པ་བས་སེར་པོར་བསྒྱུར་བའི་ས་གཞི་སྐམ་པོའི་སྟེང་དུ་

བཞག །འདས་པ་དང་འཇིག་རེན་པའི་མཆོད་གཏོར་བཤམས། སྤ་ཚིལ་སོགས་ལས་

ལིངྒ་བཅའ་བ་དང༌། འཁོར་ལོའི་བར་དུ་ལིངྒ་གཞུག་པ་མི་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཁ་བང་དུ་བསྟན། ལྷའི་རྣལ་འབོར་

བསྒོམས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་མང་ཅིག་བ། ང་རྒྱལ་བརན་པོ་ལ་གནས་པས་བསྒྲུབ་བ་

དགུག་པ། ལྷ་དང་དབྲལ་བ་སྔར་ལྟར་རྒྱས་པར་བས་ལ་འཁོར་ལོའི་མིང་ཡིག་ལ་

བསྟིམ་ནས་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་བསྒོམ། འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ་རྣམས་རོ་རེ་འཇིགས་

བེད་སེར་པོའམ། སེར་”ས3་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་ལྷར་བསྐེད་པ་

དང༌། ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་བ། ལྷ་རྣམས་ལས་འོད་

ཟེར་སེར་པོ་འཕོས་པས་སྒྲུབ་བའི་དབང་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀག་མགོ་

འཁོར། ཡིད་མོས། དན་པ་ཉམས་པར་བསམ། བསྒྲུབ་བ་ཁ་ལྷོར་བལྟས་པའི་མགོ་

བོའི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་གི་དཀིལ་འཁོར། དེའི་སྟེང་དུ་རི་རབ་ལྷུན་པོ། དེའི་སྟེང་ནས་
1 མ་ཕི། ༣༥བ༧ན།   ཅོག    ཞོལ། ༤༧བ༤ན།   ལྕོག    * ལྕོག 

2 མ་ཕི། ༣༥བ༧ན།   ཅོག    ཞོལ། ༤༧བ༤ན།   ལྕོག    * ལྕོག 

3 མ་ཕི། ༣༦ན༤ན།   ནག    ཞོལ། ༤༨ན༣ན།   ས   * ས 
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ས་ཚོགས་རོ་རེ་ཤིན་ཏུ་”བརིད1་པས་མནན་པར་བསྒོམ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་གསེར་

གི་རི་བདུན་དང་རི་མན་དྷ་ར་བ་ལ་སོགས་པས་མནན་པར་བསྒོམས་ལ། གཟུངས་

ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ། ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ”ལཾ2་ཆེ་གེ་མོ་སར་ཐན་སྟཾ་བྷ་ཡ་

ཧཱུཾ་”ལཾ3། ཞེས་ཁི་ཕག་གཅིག་བར་མ་ཆད་པར་བཟླས་སོ། །

ངག་མནན་པ་ལ་གཞན་སྔར་དང་འད་བ་ལ། བསྒྲུབ་བ་གན་རྒྱལ་དུ་འགེལ་ཞིང་

ལྕེ་བྲང་སྟེངས་སུ་ཕིར་དངས་པའི་སྟེང་ནས་ལཾ་ལས་སྐེས་པའི་དབང་ཆེན་གི་དཀིལ་

འཁོར་སེར་པོས་མནན། དེའི་སྟེང་ནས་ཧཱུཾ་ལས་སྐེས་པའི་ས་ཚོགས་རོ་རེ་སེར་པོ་

རྭ་གིས་པས་གཟེར་བཏབ་པ་ལྟར་བསམས། དེའི་སྟེང་ན་གཤིན་རེ་གཤེད་སེར་པོ་

སྐུ་ཤིན་ཏུ་ལིད་པས་གཡོ་བ་མེད་པར་མནན་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་

ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལཾ། བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་དོན་དགག་པ་བེད་པའམ། མི་

སྙན་པ་སྨྲ་བར་བེད་པའི་ཆེ་གེའི་ངག་སྟཾ་བྷ་ཡ་ལཾ། ཞེས་ཁི་ཁག་གཅིག་བཟླས་པར་

བའོ། །ཡང་ན་རྒྱ་སྐད་དུ་བས་པ་སྔར་ལྟར་བཟླས་སོ། །ལྐུགས་པར་བ་བར་འདོད་

ན་གཞན་ཐམས་ཅད་མནན་པ་དང་འད་བ་ལ། དམིགས་པའི་ཁད་པར། བསྒྲུབ་བ་དེ་

ལུག་གི་སྙིང་ཁར་བཅུག །དབང་ཆེན་གི་དཀིལ་འཁོར་གིས་ཟ་མ་ཏོག་བཞིན་དུ་ཁ་

སྦོར་བས་པར་བསྒོམ་མོ། །གཞན་དམིགས་པ་མནན་པ་དང་འད་བར་བས་ནས། ༀ་

ཧྲིཿཥྚིཿཝི་ཀྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། པཾ། ཆེ་གེ་མོའི་ཁ་ཆིངས་ཤིག་ཡིད་ཆིངས་ཤིག་ལྐུགས་

པར་གིས་ཤིག་པཾ། ཞེས་ཁི་ཁག་གཅིག་བར་མ་ཆད་པར་བཟླས་སོ། །ངག་རེངས་པ་

སོགས་ཀི་མཚན་མ་བརན་པོ་བྱུང་ནས། མཇུག་གི་ཆོ་ག་ནི། མནན་པ། ངག་མནན། 
1 མ་ཕི། ༣༦ན༦ན། བརིད  ཞོལ། ༤༨ན༥ན།   ལྕིད 

2 མ་ཕི། ༣༦ན༧ན།   ལམ    ཞོལ། ༤༨ན༦ན།   ལཾ   * ལཾ 

3 མ་ཕི། ༣༦ན༧ན།   ལམ    ཞོལ། ༤༨ན༦ན།   ལཾ   * ལཾ 
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ལྐུགས་པ་གསུམ་ཀ་ལ་དུར་ཁོད་དམ་”བྲག1་དང་ཆུ་འཐབ་པའི་སར་འཁོར་ལོ་ས་

འོག་ཏུ་སྦས་ལ། རོ་གཡམ་ལ་འོག་ཏུ་ས་ཚོགས་རོ་རེ་བྲིས། རྒྱབ་ཏུ་དབང་ཆེན་གི་

དཀིལ་འཁོར་ལ་”ལཾ2་བྲིས་པས་ཁ་བཅད། དེའི་སྟེང་ནས་སས་དམ་པོར་གཡོགས་

ཏེ་མི་མངོན་པར་བ་ཞིང༌། བྲག་དང་ཆུ་འཐབ་ཏུ་སྦོད་ན། ཁམ་ཕོར་གི་ཕི་རེ་བ་ནག་

པོས”གིལ3་དེའི་ཕི་ལ་ཆས་”གིལ4་ལ་ཆུ་གཏིང་དུ་འདམ་གི་འོག་ཏུ་སྦ་བར་བའོ། །

དེ་ནས་དེའི་གཞི་བདག་དང་ལས་གཤིན་ལ་གཏོར་མ་བིན་ནས་གཏད་པར་བ་

ཞིང༌། ལས་གཤིན་འཁོར་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ས་འོག་

རིམ་པ་བདུན་དུ་གཤིན་རེའི་གོང་ཁེར་དུ་ཁིད་པར་བསམ་མོ། །ཡང་སར་གསོ་བར་

འདོད་ན་འཁོར་ལོའི་ཡི་གེ་ཡ་གཉིས་དང༌། ནི་གཉིས་དང༌། སེལ་སྔགས་རྣམས་འོ་

མས་བཀྲུས་ཏེ། འཁོར་ལོ་ལྷག་མ་མཆོད་པའི་རེན་དུ་བཞག་པར་བའོ། །དེ་དག་ནི་

རོག་བདུན་ལས། ཆུའི་འགམ་དུ་སྦས་ན་རེངས་པར་འགྱུར། ཁིམ་དུ་བཞག་ན་ཞི་

བར་འགྱུར། ཕྱུང་ནས་ལེགས་པར་བཀྲུས་ན་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན་ནོ། །དབེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། སྦ་བ་ནི་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར། འཁོར་ལོ་སྐུད་པ་ནག་པོས་མི་མཐོང་བར་རྒྱ་གམ་དུ་བཅིངས་ཏེ་ཐོད་པ་ཁ་

སྦར་དུ་བཅུག །སྐུད་པ་ནག་པོས་བཅིངས། རོ་སོལ་གིས་བྱུགས་པའི་སྟེགས་བུ་ལ་

བཞག །མཆོད་གཏོར་སྔར་ལྟར་བཤམ་མོ། །གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་ལས། འཁོར་ལོ་

རའི་སྦལ་པ་དང་མ་ཧེའི་རྨིག་པ་གཉིས་ཁ་སྦར་བའི་བར་དུ་འཇུག་པར་ཡང་བཤད་

1  མ་ཕི། ༣༦བ༥ན།   ཁག    ཞོལ། ༤༨བ༦ན།   བྲག   * བྲག 

2 མ་ཕི། ༣༦བ༥ན།   ལ    ཞོལ། ༤༨བ༦ན།   ལཾ   * ལཾ 

3 མ་ཕི། ༣༦བ༦ན། གིལ  ཞོལ། ༤༩ན༡ན།   དིལ ། 

4 མ་ཕི། ༣༦བ༦ན། གིལ  ཞོལ། ༤༩ན༡ན།   དིལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 889 

དོ། །

ཡང་ན་འཁོར་ལོ་བཅུག་པའི་ཐོད་པ་ཁ་སྦར་ནི་མ་པའི་ཤིང་ལ་མེ་སྦར་བ་ལ་

ནང་དོས་པ་ཙམ་དུ་བསྲོའ།ོ །དེ་ནས་དུར་ཁོད་དུ་དོང་གྲུ་གསུམ་རྩེ་མོ་ལྷོར་བསྟན་

པའི་ནང་དུ་འཁོར་ལོ་སྟེང་འོག་མ་ནོར་བར་བཅུག །ཁ་རོ་གཡམ་གིས་བཅད་ལ་

བཞག་གོ །དེ་ནས་བསྐུལ་བ་ནི། རང་ཁ་ལྷོར་བལྟས། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་སྐུ་མདོག་

མཐིང་ནག་གི་རྣལ་འབོར་རོགས་པར་བསྒོམས། འཁོར་ལོའི་སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་

རྣམས་ཀང་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ནག་པོས་གཙོ་བས་པའི་ལྷ་བཅུ་བདུན་སོགས་སུ་

བསྐེད་ནས། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་དབང་བསྐུར་མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་སོགས་

བ། སྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀ་དགུག་པ་དང༌། སུ་ཕམ་པར་འདོད་པ་དེ་ལྷ་དང་དབྲལ་བ་སྔར་

ལྟར་བས་ལ་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀ་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་རྣམས་ལ་བསྟིམ། བསྒྲུབ་བ་

དེ་གཉིས་དངོས་སུ་མོས་པ་བ། དེ་ནས་སྒྲུབ་བ་གཉིས་ར་དང་མ་ཧེ་ལ་སོ་སོར་ཞོན། 

མཚོན་རྣོན་པོ་ཐོགས་ཏེ་ཕན་ཚུན་འཐབ་ཅིང༌། འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་སྤོས་

པའི་ཁོ་བོ་དང་གཤིན་རེ་དུ་མས་སོ་སོའི་ཕོགས་བཟུང་ནས་དལ་མེད་དུ་འཐབ་པར་

བསམས་ལ། ཧྲིཿཥྚིཿའི་མཇུག་ཏུ། ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་དང་ཆེ་གེ་མོ་དྷེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་ཁི་

ཕག་བཟླས་པར་བའོ། ཞེས་བཤད་ཀང་རོག་བདུན་ལས། འཁོར་ལོ་ཡང་མ་ཧེ་དང་

རའི་ཁག་གི་བྲིས་ཏེ། འདི་ནི་སྔགས་ཀི་བེ་བྲག་གོ །ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པར་

ཞག་བདུན་གིས་འབེད་པར་བེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་བརན་

པས་ཞག་བདུན་ལ་སོགས་པ་བཟླས་པ་བས་ནས་བསྐུལ་ན་ལེགས་སོ། །     ། །

དེ་ནས་མཇུག་གི་ཆོག་ནི། འཁོར་ལོ་ནིམ་པའི་ཤིང་གི་རྩ་བའམ་དུར་ཁོད་དུ་
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སྔར་ལྟར་སྦ་བར་བ་ཞིང༌། སར་འདོན་པར་འདོད་ན་ཡི་གེ་བཀྲུ་བ་སོགས་སྔར་ལྟར་

རོ། །ཡང་ན་རོག་བདུན་ལས། གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་སྦོར་བ་ནི། བ་རོག་དང་

འུག་པའི་གཤོག་སྒོ་དང་བྲམ་ཟེ་དང་གཏུམ་པོའི་སྐྲ་གཅིག་ཏུ་བ། ད་དུ་རའི་ཤིང་ལ་

མེ་རབ་ཏུ་སྦར་ལ། དུ་བ་མེད་པའི་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་དེའི་ཐལ་བ་བངས་ཏེ། ཡི་གེ་

བཅུ་པའི་སྔགས་བཟླས་ཏེ། བུད་མེད་སྐེས་པ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཐལ་བ་དེ་བཞག་ན། 

སྐད་ཅིག་གིས་བེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་སྟེ། སྐེས་བ་དང་བུད་

མེད་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། གང་དབེ་བར་འདོད་པ་དེ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་

བརན་སྔར་གི་ལིངྒའི་རས་དེ་དག་ལས་བས་པ་གཉིས་ཀའི་ཁོག་པར་འཁོར་ལོ་

བཅུག་ལ། འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་པ་དང་ལིངྒ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་དགུག་གཞུག་སྔར་ལྟར་བ་

སྟེ། བ་རོག་གི་གཤོག་པ་སོགས་བཞི་ད་དུ་རའི་ཤིང་གི་མེ་དུ་བ་མེད་པ་ལ་བསྲེགས་

ཏེ་ཐལ་བ་གཟུགས་བརན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འཐོར་ཞིང༌། ཡི་གེ་བཅུ་པ་སེལ་ཚིག་

དང་བཅས་པ་བཟླས་པ་བེ་བར་འགྱུར་རོ། །

བསྐྲད་པ་ལ་གསུམ་ལས། འཁོར་ལོ་སྦ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་གཉིས་ཁ་སྦར་ཏེ་ལྟེ་

བས་ནས་སྐུད་པ་ནག་པོས་དཀྲིས་པ་ཐོད་པ་ཁ་སྦར་དུ་བཅུག་ནས། གཡུང་མོའི་

སྐྲའི་སྐུད་པས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་འཅིངས་ལ་དུར་ཁོད་དུ་སྦའོ། །བསྐུལ་བ་ནི། འཁོར་

ལོའི་བསྐེད་ཆོག་དང་ལྷའི་རྣལ་འབོར་དབེ་བ་དང་འད། བསྒྲུབ་བ་དགུག་པ་དང་ལྷ་

དབེ་སྔར་ལྟར་བས་ནས་འཁོར་ལོ་མིང་ཡིག་ལ་བསྟིམ་རང་ཉིད་ཁ་ལྷོར་བལྟས་ཏེ། 

མདུན་དུ་ཡཾ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནག་པོ་གཞུའི་དབིབས་ཅན་གི་

སྟེང་དུ། རྔ་མོ་ཆེན་མོ་མདོག་སྔོན་པོ། དེའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་གཅེར་བུར་སྐོན་ཏེ། རླུང་
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གིས་བཏེག་ཅིང་རྔ་མོས་ཁེར་ནས། ཁ་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བལྟས་ཏེ་མགོགས་པར་ཁེར་

བ་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པ་དང༌། འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་སྤོས་པའི་ཁོ་

བོ་དབྱུག་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། ལས་གཤིན་འཁོར་དང་བཅས་པས་

རྒྱབ་ནས་དབྱུག་པས་བརེག་ཅིང་བརྡུངས་ནས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་དེད་པར་བསམས་

ལ། ཧྲིཿཥྚིཿའི་མཐར། ཕཊ་ཆེ་གེ་མོ་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བཏགས་ནས་རགས་མ་

བྱུང་གི་བར་དུ་བཟླས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་རོག་བདུན་ནས་གསུངས་པའི་”སྐོད1་

པའི་ལས་ཀི་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁོར་ལོ་འདི་ཉིད་ལ་རས་ལ་སོགས་པའི་དབེ་

བས་ཕེ་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །མཇུག་གི་བ་བ་ནི། ལས་གྲུབ་ནས་སར་གསོ་བར་འདོད་ན་

ཡི་གེ་བཀྲུ་བ་སྔར་ལྟར་རོ། །

ཞི་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་གསུམ་ལས། འཁོར་ལོ་སྦ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་སྟེང་འོག་

ཁ་སྦར་མ་ནོར་བར་བལྟེབ། སྐུད་པ་དཀར་པོ་གཙང་མས་འཇུར་མདུད་མེད་པར་

འཁོར་ལོ་མི་མཐོང་གི་བར་དུ་དཀྲི། དེ་ནས་ཁམ་ཕོར་སོ་མ་བཏང་བ་དཀར་པོ་ནག་

པོར་རི་དང་ཡུ་བ་དང་ཞབས་སྟེགས་མེད་པའི་ཁ་སྦར་གི་ནང་དུ་བཅུག །མེ་ཏོག་

དཀར་པོ་དང་སྦང་རྩིས་བཀང་། སྐུད་པ་དཀར་པོ་མདུད་པ་མེད་པས་རྒྱ་གམ་དུ་

བཅིངས། ཁར་ཕོར་སྟེང་མའི་དབུས་ནས་བུག་པ་བས་པ་ལ་གཟུངས་ཐག་དཀར་པོ་

དངས། ས་སྟེགས་དཀར་པོ་ཙན་དན་སོགས་ཀིས་བྱུགས་པའི་སྟེང་དུ་བཞག་པར་

བའོ། །

དེ་ནས་བསྐུལ་བ་ནི། རང་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ཏེ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དཀར་པོའི་

རྣལ་འབོར་གིས་བདག་བསྐེད་བཟླས་པ་སོགས་བ། འཁོར་ལོ་བསངས་སྦང༌། 

1 མ་ཕི། ༣༨ན༣ན། སྐོད  ཞོལ། ༥༠བ༤ན།   བསྐྲད 
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སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དཀར་པོའམ། གཏི་མུག་གཤིན་

རེ་གཤེད་ཀིས་གཙོ་བས་པའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཐོད་པ་བཞི་སོགས་སུ་བསྐེད། ཡེ་

ཤེས་པ་བསྟིམ། དབང་བསྐུར། མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་སོགས་བ། བསྒྲུབ་བ་ཟླ་བ་

ལ་གནས་པ་གོས་དཀར་པོ་གོན་པ། རང་གི་སྙིང་ཁའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་

བཀུག་སྟེ་འཁོར་ལོའི་མིང་ཡིག་ལ་བསྟིམ་པ་ཡང་ཡང་བས་ལ། དེ་དག་བསྒྲུབ་

བ་དངོས་སུ་མོས་པ་བ། རང་དང་འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་སྤོས་པའི་གཤིན་རེ་

གཤེད་དཀར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་བདུད་རྩིས་གང་བ་

འཛིན་པ་དུ་མས་བསྒྲུབ་བ་དེ་དག་གི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཀི་ཕི་ནང་

ཐམས་ཅད་དག་ཅིང༌། ཤེལ་དཀར་པོ་དི་མ་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། སིག་

པ་དང་ནད་ལ་སོགས་པ་དག་པར་བསམས་ལ་གཟུང་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ། ཧྲིཿཥྚིཿའི་

མཐར་ན་མཿཆེ་གེ་མོའི་སིག་པའམ། ནད་ལ་སོགས་པ་ཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་ན་མཿསྭཱཧཱ། ཞེས་

པ། སྒྲུབ་བ་གོས་དཀར་པོ་གོན་པ་དང༌། མི་གཙང་པ་སོགས་སྐྱུག་པ་དང༌། མེ་ཏོག་

དཀར་པོའི་ཕེང་བ་འདོགས་པ་རྨི་བ་སོགས་ཀི་མཚན་མ་བརན་པོ་མཐོང་གི་བར་

དུ་བཟླས་པར་བའོ། །མཇུག་གི་བ་བ་ནི། ལྷ་དང་བསྒྲུབ་བ་འོད་དུ་ཞུ་བས་སྔགས་

དང་མིང་ཡིག་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་བསྒོམས་ལ་མཆོད་བསྟོད་བཀྲ་ཤིས་བ་ཞིང༌། 

མཆོད་ཁང་སོགས་སུ་མཆོད་གལ་དུ་དབེན་པར་བཞུགས་ལ་རྒྱུན་དུ་མེ་ཏོག་དཀར་

པོ་གཏོར་ཞིང་མཆོད་པར་བའོ། །

བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི། སྦ་བ་གོང་དང་འད། བསྐུལ་བ་ལ་བདག་དང་འཁོར་

ལོ་དང་བསྒྲུབ་བའི་བསྐེད་ཆོག་སྔར་དང་འད། དམིགས་པའི་ཁད་པར། བདག་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 893 

འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ལ་ཁབ་

པས། བསྒྲུབ་བའི་བ་སྤུའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་རོ་རེ་ནས་འབྲུ་ཙམ་

འོད་ཟེར་འཕོ་བས་བར་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པར་བསམ་ལ། ཧྲིཿཥྚིཿའི་མཐར། 

ཧཱུཾ་ཆེ་གེ་མོ་རཀ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ཁི་ཕག་གཅིག་བཟླས་ཏེ། མཆོད་བསྟོད་སོགས་བ། ལྷ་

རྣམས་ཞུ་བས་སྔགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་འོད་ཟེར་འཕོ་བར་གྱུར་པར་བསྒོམ་མོ། །མཇུག་

གི་བ་བ་ནི། སྒྲུབ་བ་སྟན་དཀར་པོ་གསར་པ་ལ་འདུག །བགེགས་བསྐྲད། འཁོར་ལོ་

གའུ་ནས་ཕྱུང་སྟེ། དར་ལ་སོགས་པ་དི་མ་མེད་པས་ཐུམས་བས། དི་བཟང་གིས་

བྱུགས་ནས། སྒྲུབ་བ་ཕོའི་དཔུང་པ་གཡོན། མོའི་གཡས་སུ་གདགས་པར་བའོ། །

རྒྱས་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྦ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་གཉིས་ལེགས་པར་ལྟེབ། སྐུད་

པ་སེར་པོས་མདུད་པ་མེད་པར་འཁོར་ལོ་མི་མཐོང་བར་རྒྱ་གམ་དཀྲི། ཁམ་ཕོར་གྲུ་

བཞི་སེར་པོ་མར་དང་སྦང་རྩིས་བཀང་བའི་ནང་དུ་བཅུག །ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར། སྟེང་

མའི་དབུས་ནས་གཟུངས་ཐག་སེར་པོ་དང༌། ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར་སྐུད་པ་སེར་པོས་

མདུད་པ་མེད་པར་རྒྱ་གམ་དུ་དཀྲི། ས་གཞི་གཙང་མ་བརླན་དང་བཅས་པ་སེར་པོ་

གྲུ་བཞིར་བསྒྱུར་བའི་སྟེང་དུ་བཞག་ཅིང༌། མཆོད་གཏོར་བཤམ། བསྐུལ་བ་ནི། རང་

ཉིད་ཁ་བང་དུ་བལྟས། རང་འཇིགས་བེད་སེར་པོའི་རྣལ་འབོར་རོགས་པར་བསྒོམ། 

འཁོར་ལོའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་འཇིགས་བེད་སེར་པོས་གཙོ་བས་པའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་

དང་ཐོད་པ་བཞི་སོགས་སུ་བསྐེད། ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག །དབང་བསྐུར། མཆོད་བསྟོད་

གཏོར་མ་སོགས་བ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་སྒྲུབ་བ་གོས་

སེར་པོ་གོན་ཞིང་ཟླ་བ་སེར་པོའི་སྟེང་ན་གནས་པ་བཀུག་སྟེ། འཁོར་ལོའི་མིང་ཡིག་
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ལ་བསྟིམ་པ་ཡང་ཡང་བས་ནས། མིང་ཡིག་ཡོད་པ་རྣམས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་

ཡོད་པར་བསྒོམ། བདག་དང་འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྤོས་པའི་

གཤིན་རེ་གཤེད་སེར་པོ་གསེར་གི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པས་སྤྱི་བོ་

ནས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང༌། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དང་ཤེས་རབ་

སོགས་རྒྱས་པར་བསམས་ལ། ཧྲིཿཥྚིཿའི་མཐར་སྭཱཧཱ། ཆེ་གེ་མོའི་ཚེའམ་བསོད་

ནམས་ཤེས་རབ་་སོགས་པུཥིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ། ཞེས་མཚན་མ་མཐོང་གི་བར་དུ་བཟླས་

པར་བའོ། །མཇུག་གི་བ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་ཞི་བ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་རང་

ངམ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་དོད་དང་མ་བྲལ་བར་བཅད་བར་བའོ། །

དབང་གི་འཁོར་ལོ་ལ་གསུམ་ལས་སྦ་བ་ནི། འཁོར་ལོ་སྟེང་འོག་ཁ་སྦར་མ་

ནོར་བར་ལྟེབ། སྐུད་པ་དམར་པོ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་སྦེལ་བས་རྒྱ་གམ་དུ་བཅིང༌། ཁམ་

ཕོར་སོ་མ་བཏང་ཞིང་རྩ་བ་དང་ནག་ནོག་མེད་པ་ཟླ་གམ་དམར་པོ་མར་དང་སྦང་

རྩིས་གང་བ་ཁ་སྦར་གི་ནང་དུ་བཅུག །ཁམ་ཕོར་ཁ་སྦར་འཁོར་ལོ་ལྟར་སྐུད་པ་

དམར་པོས་དཀྲི། ཙན་དན་དམར་པོ་སོགས་ཀིས་བྱུགས་པའི་ས་གཞི་ཟླ་གམ་གི་

སྟེང་དུ་བཞག །མཆོད་གཏོར་བཤམ་ཞིང་ཐུན་གསུམ་དུ་མེ་ཏོག་དམར་པོས་མཆོད། 

གཤེད་དམར་གི་འཁོར་ལོའི་གསལ་བེད་ལས་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཀི་འོག་ཏུ་བཞག་

ཅེས་འབྱུང་ཡང༌། རོག་བདུན་ལས་ཁིམ་གི་ནང་དུ་བཞག་ཅེས་པ་ཙམ་ལས་མ་

གསུངས་ལ། གཞན་ཁུངས་ཐུབ་ཀིས་མ་གསུངས་པས་དེ་ངེས་བཟུང་དུ་མི་དགོས་

སོ། །

དེ་ནས་བསྐུལ་བ་ནི། རང་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་ལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དམར་པོའི་
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རྣལ་འབོར་རོགས་པར་བསྒོམ་མོ། །འཁོར་ལོ་བསང་སྦངས་ནས། སྔགས་ཀི་ཡིག་

འབྲུ་བཅུ་བདུན་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་དམར་པོའམ་འདོད་ཆགས་གཤིན་རེ་གཤེད་

ཀིས་གཙོ་བས་པའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང༌། ཐོད་པ་བཞིར་བསྐེད་པ་སོགས་བས་ནས། 

ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག །དབང་བསྐུར། མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་སོགས་བ། དེ་ནས་རང་

གི་སྙིང་ཁའི་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བསྒྲུབ་བ་ཟླ་བ་དམར་པོའི་སྟེང་ན་གནས་

པ་དགུག་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བ་སྟེ། འཁོར་ལོའི་མིང་ཡིག་རྣམས་ལ་རེ་རེ་

ནས་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་མོས་པ་བ་ཞིང༌། རང་གི་མདུན་དུ་ཡང་གཅིག་བཞག །དེ་

ནས་བདག་དང་འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕོས། བསྒྲུབ་བའི་

ལུས་ལ་ཕོག་པས་དམར་”ལམ་ལམ1་སོང་སྟེ། བསྒྲུབ་བའི་སེམས་རང་དབང་མེད་

པར་བདག་ལ་ཆགས་ཤིང་འདུན་པར་བསམས་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཡིད་མོས་ནས་རང་

དབང་མེད་པར་བདག་གི་རྐང་པའི་དྲུང་དུ་མགོ་བོ་ལྷུང་བར་བསྒོམས་ནས། ཧྲིཿཥྚིཿའི་

མཇུག་ཏུ། ཧོ་ཆེ་གེ་བདག་གིའམ་བ་མ་ཆེ་གེ་མོ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོཿ ཞེས་དབང་

དུ་འདུས་པའི་རྨི་ལམ་སོགས་ཀི་མཚན་མ་བརན་པོ་མ་བྱུང་བར་དུ་བཟླས་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བཟླས་པ་བས་ཀང་དབང་དུ་མ་གྱུར་ན། འཁོར་ལོ་ཁམ་ཕོར་ནས་ཕྱུང་

སྟེ་སེང་ལྡེང་གི་མེ་དུ་བ་མེད་པ་ལ་བསྲོ་ཞིང་དམིགས་པ་བརན་པོས་སྔགས་དག་ཏུ་

བཟླ་བ་ཡང་ཡང་བའོ། །

དགུག་པ་ལ་ཁམ་ཕོར་གི་དོད་བུད་མེད་ཀི་ཐོད་པ་ཁ་སྦར་ལ་བེད་པ་དང༌། 

སྐུད་པ་དམར་པོ་བསྒིལ་མས་བེད་པ་མ་གཏོགས། འཁོར་ལོ་སྦ་བ་དབང་དང་འད། 

རང་དང་འཁོར་ལོའི་བསྐེད་ཆོག་དབང་དང་འད། རང་དང་འཁོར་ལོའི་ལྷ་རྣམས་ལས་

1 མ་ཕི། ༣༩བ༦ན།   ལཾ་ལཾ   * ལམ་ལམ 
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གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་སྤོས་ཏེ། སྒྲུབ་བ་ཕོའི་

སྙིང་ཁ་དང༌། མོའི་བྷ་ག་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ། མགིན་པ་ཞགས་པས་བཅིངས་

ཏེ། རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་སྟེང་ན་སེང་གེ་དམར་པོ་རྐང་པ་བརྒྱད་”པ1་ལ་བསྐོན་

ནས་མྱུར་བར་ཁིད་འོངས་པ་རང་གི་རྐང་པའི་དྲུང་དུ་ལྷུང་བར་བསམས་ལ། ཧྲིཿཥྚིཿའི་

མཇུག་ཏུ། ཧྲིཿབུད་མེད་ཆེ་གེ་མོ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧྲིཿཞེས་པའམ། ཛཿསྐེས་པ་ཆེ་གེ་མོ་ཨ་

ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་ཁུགས་པའི་མཚན་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བཟླས་པར་བ་ཞིང༌། མ་བྱུང་

ན་སེང་ལྡེང་གི་མེ་ལ་”གདུགས་པ2་སྔར་དང་འདའོ། །ཡང་ན་རོག་བདུན་ལས་དབང་

གི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་བའི་གཟུགས་བརན་སོར་བཅུ་དྲུག་པའི་སྙིང་ཁར་བཅུ་གནས་

བཟླས་པ་བ་བར་བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །དབང་དགུག་གཉི་ག་ལ་མཇུག་གི་བ་བ་ནི་ཇི་

སྲིད་དབང་དུ་བ་བར་འདོད་ཀི་བར་དུ་འཁོར་ལོ་རང་གི་གནས་སུ་མཆོད་ཅིང་བཞག་

པའམ། ཡང་ན་ལས་གྲུབ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། ཡི་གེ་

བཞི་དང་སེལ་སྔགས་བཀྲུ་བ་སྔར་ལྟར་བའོ། །དེ་དག་གིས་ནི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

རོག་པ་གསུམ་པ་འདིར་དེའི་སྔགས་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་

ནི། གོང་དུ་རེ་རེ་ནས་སྦར་ནས་བཤད་ཟིན་ལ། གཞིའི་དཀིལ་འཁོར་བྲི་བ་དང་

སྔགས་བཏུ་བ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་དགོས་པ་བསྟན་པ་ནི། ཨཱ་ལི་

ཀཱ་ལིའི་གོང་ཁེར་ནི། །གསང་སྔགས་འབྱུང་བའི་རྩ་བ་སྟེ། །ལས་ཀི་བཙོན་ར་དག་

ཀང་ཡིན། །ཡི་གེ་བཏུ་བ་མེད་ན་ནི། །གསང་སྔགས་སྒ་ནི་ལོག་པར་འགྱུར། །ཡི་

1 མ་ཕི། ༤༠ན༣ན།   -པ   ཞོལ། ༥༣ནབ༢ན།   པ    * པ 

2 མ་ཕི། ༤༠ན༤ན། གདུགས་པ  ཞོལ། ༥༣ནབ༤ན།   བསྲོ་བ 
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གེ་ཚང་བར་མ་བཀོད་ན། །གསང་སྔགས་སྒ་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར། །གསང་སྔགས་

བར་ཡིས་མ་བརོད་ན། །སྔགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་མེད་པར་འགྱུར། །དང་བ་དག་ནི་

མ་བས་ན། །ཤིན་ཏུ་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡི་གེ་བསྲེ་བར་མ་བས་ན། །བཅུ་

དྲུག་ཁང་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །སྐོར་ཕོགས་ལོག་ན་དོན་མི་འགྲུབ། །རིག་སྔགས་

ཉམས་དང་ལོག་པ་ནི། །ལྷ་མིན་གཡུལ་དུ་ཕམ་པ་དང༌། །དབང་པོའི་དག་ཡིས་དག་

བསད་བཞིན། །འཁོར་ལོ་སོ་བ་མ་བས་ན། །ཆོ་ག་དག་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གི་དོན་ནི། ཐོག་མར་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་བཀོད་པའི་གོང་ཁེར་ཏེ་རེ་

མིག་ནི་གསང་སྔགས་ཡི་གེ་སོ་གཉིས་པོ་འབྱུང་བའི་རྩ་བ་སྟེ་གཞི་ཡིན་ལ། དག་

ལས་སྒྲུབ་པའི་བཙོན་ར་སྟེ། རེ་མིག་བཙོན་ཁང་བསྒྲུབ་བ་བཙོན། ཡི་གེ་བཙོན་

བསྲུངས་ལྟ་བུ་དག་ཀང་ཡིན་ནོ། །སྔགས་བཏུ་བ་མེད་ན་ནི། སྔགས་ཀི་སྒ་རིང་ཐུང་

དང་འཐུག་སྲབ་གུག་བསྐེད་སོགས་ལོག་པ་སྟེ་མ་དག་པར་འགྱུར་ལ། ཡི་གེ་སོ་

གཉིས་པོ་ཚང་བར་མ་བཀོད་ན་རྩ་བའི་གསང་སྔགས་ཀི་སྒ་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར། 

ཟླ་བ་མིག་ལ་སོགས་པའི་བརས་མ་བརོད་ན་སྔགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཡི་གེ་ནང་དུ་དང་བ་དག་ནི་མ་བས་ན་ནང་གི་རེ་མིག་རྣམས་སུ་སྔགས་ཀི་ཡི་

གེས་འཁོར་བ་སྟེ་ཁབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡི་གེ་བསྲེ་བ་མ་བས་ན་ཡི་གེ་སོ་གཉིས་

ཡོད་པས་ནང་གི་ཕོགས་བཞི་དང་དེའི་ཕིའི་བཅུ་གཉིས་ཏེ་རེ་མིག་བཅུ་དྲུག་གི་ཁང་

པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། སྟེང་འོག་གི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡི་གེ་གཡས་སྐོར་དང་གཡོན་

སྐོར་འགོད་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་ཕོགས་ལོག་ན། ལས་སྦོར་གང་བེད་པའི་དོན་དེ་མི་

འགྲུབ་བོ། །
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རིག་སྔགས་ཉམས་པ་ནི་ལྷ་མིན་གཡུལ་དུ་ཕམ་པ་ལྟར་འགྱུར་ལ། སྒ་ལོག་

པ་ནི་དབང་པོའི་དགའི་དག་བསད་བཞིན་ཅེས་པ། ལྷ་མིན་གིས་དབང་པོ་གསོད་

པར་འདོད་ནས་དབང་པོའི་དག་བོ་མ་ར་ཡ་ཕཊ་ཅེས་བཟླས་པས་ལྷ་མིན་རང་ཉིད་

བསད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །འཁོར་ལོ་རས་ལ་སོ་བ་མ་བས་ན་བྲི་གཞི་སག་ཚ་

སྙུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་ག་དག་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བ་བའོ། །རྒྱུ་ཡིན་

པ་དང་སྦོར་བ་དང། དད་པ་བརན་པོས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། དེ་བས་ནན་ཏན་བསྐེད་

དེ་བ། ཅེས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་པའི་དོན། རྒྱ་སྟོན་སོགས་ཀིས་

བསྙེན་པ་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་འབྲེལ་མེད་ཀི་སྒྲུབ་བ་དེ་ལ་

དག་པོའི་ལས་དེ་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ་རོག་བདུན་ལས། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་དང༌། བ་མ་ལ་བརས་པ་དང༌། དམ་ཚིག་དང་

བྲལ་བ་དང༌། སྔགས་དང་རྒྱུད་ལ་འཕ་བར་བེད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བར་

བེད་པ་འདི་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། སྔགས་པ་སྙིང་རེས་གདུངས་པའི་སེམས་

ཀིས་བསད་པའི་སྦོར་བ་བའོ། །གལ་ཏེ་གཞན་ལ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་ནས་ཚ་

བ་ཆེན་པོར་སྐེའོ། །རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་གསུངས་པ། སོབ་དཔོན་ལ་ནི་སོད་བེད་

དང༌། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སྐུར་བ་དང༌། །སྔགས་དང་རྒྱུད་སྦོར་ཡེ་ཤེས་དང༌། །འཕ་བར་

བེད་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན། །འདི་ནི་འབད་ལ་བསད་པར་བ། །ཡང་ན་གནས་ནས་དབྱུང་

བར་བ། །རྣལ་འབོར་སྙིང་རེ་མེད་པ་ཡིས། །གཞན་ལ་རུང་རུང་བས་ན་ནི། །དེ་ལ་དེ་

བཞིན་ལས་དེ་ནི། །ཕིར་བཟློག་པར་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་སེམས་ཅནའཕ་

བའི་ཕིར། །རྣལ་འབོར་པ་ནི་འདི་ལའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ལྷག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 899 

མའི་དོན་ནི། བཟླས་བརོད་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སོགས་པའི་སྦོར་བ་རོགས་པ་དང༌། 

བ་མ་དང་རྒྱུད་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བརན་པོས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་གི། དེ་

ལས་གཞན་པས་མི་འགྲུབ་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་དག་ཚང་བ་ལ་

ནན་ཏན་བསྐེད་དེ་ལས་ལ་སྦར་བར་བའོ། ཞེས་བ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རོག་པ་གསུམ་

པའི་རོག་པ་དང་པོའི་འཁོར་ལོའི་རོག་པའི་ཚིག་དོན་ཁ་སྐོར་དང་བཅས་ནས་ཞིབ་ཏུ་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །    ། །

ད་ནི་རོག་པ་གསུམ་པ་བཤད་པར་བ་བ་ལ། དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་

བ། ཞེས་བ་བ་ནི་རོག་པའི་མཚམས་སྦོར་རོ། །ལས་ཀི་གོགས་ནི་བེ་བྲག་སྟེ། ཞེས་

བ་བ་ནི། འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཆོ་གའི་ལས་ཀི་གོགས་ཏེ་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སྦོར་བ་

དངོས་གཞི་མཇུག་གི་ཆོ་ག་དང་བཅས་པ་སྟོན་པ་ནི། རོག་པ་དང་པོ་དང་གསུམ་

པ་འདིའི་བརོད་བའི་བེ་བྲག་སྟེ་ཁད་པར་ཡིན་ནོ། །ཞི་བ་ལ་ནི་ཟླ་བ་ཡིན། རྒྱས་

པ་དེ་བཞིན་མིག་ཏུ་གགས། །དབེ་བ་ཡོན་ཏན་ཞེས་པ་སྟེ། དབང་དུ་བ་བ་རིག་

བེད་ཡིན། །དགུག་པ་ལ་ནི་དེ་བཞིན་མངའ། །བསྐྲད་དང་གནན་ལ་དབང་པོ་

བཞིན། །མནན་པ་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིས། །བསད་པ་ལ་ནི་རྒྱ་མཚོར་འདོད། ཅེས་

པ་ནི། བ་མ་སྔ་མ་དག་ན་རེ། ཞི་བའི་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བའི་ཆོ་ག་དངོས་གཞི་

ལ་ཟླ་སྟེ་ཉི་མ་གཅིག་རྒྱས་པ་ལ་ཉི་མ་གཉིས། དབེ་བ་ལ་ཉི་མ་གསུམ། དབང་ལ་

བཞི། དགུག་པ་ལ་ལྔ། བསྐྲད་མནན་དབང་པོ་བཞིན་དུ་ཉི་མ་དྲུག །གནན་པ་དྲུག་གི་

རེས་སུ་འབྲང་བ་བདུན་ཡིན་པས་ཉི་མ་བདུན། བསད་ལས་ཀི་དངོས་གཞི་ལ་ཉི་མ་

བདུན། ཞེས་འཆད་པ་ནི། དབང་དགུག་ལ་ཉི་མ་མང་ཉུང་དགོས་པ་སོགས་ཀི་འགྲུབ་
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དཀའ་”ས1་མེད་ལ། བསྐྲད་མནན་གཉིས་ཀ་ཉི་མ་དྲུག་ཏུ་སྨྲས་མ་ཐག་ཡང་མནན་པ་

ཉི་མ་བདུན་དུ་སྨྲ་བ་འགལ་ཞིང༌། བསད་ལས་དངོས་གཞིའི་ཉི་གངས་སོབ་དཔོན་

མི་བསྐོད་པ་སོགས་རྒྱ་གར་མཁས་པས་བཤད་པ་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ལ། རང་

གིས་ཀང༌། བསད་ལས་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་མན་ངག་ཏུ་ཉིན་གཅིག་ལས་ཀི་འགྲུབ་

པའི་གནད་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་འགལ་ལོ། །སྤྱིར་ཡང་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་རྒྱལ་གསོད་

པ་དང་བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་བཤན་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་གསོད་པའི་འཁྲུལ་

འཁོར་ལ། ལས་སྦོར་འགྲུབ་དཀའ་ས་སྟོང་འགྱུར་ལས་ཀང་ཆེ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་

འཁོར་ལོ་སྒྱུར་རྒྱལ་སོགས་དབང་དུ་བསྡུ་བ་དངསྐེ་བོ་ཕལ་པ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་

ཁད་པར་དང༌། ཤེས་རབ་དང་ཆོས་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང༌། ནོར་རྒྱས་པ་དང༌། བུ་མོ་

ཕལ་པ་དགུག་པ་དང༌། ལྷའི་བུ་མོ་དགུག་པ་སོགས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །བསྒྲུབ་

པ་པོའི་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་སོགས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། འཁྲུལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པའི་

ཉི་མའི་གངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་གཏན་ནས་བར་མི་རུང་ངོ༌། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། རྒྱུད་འདིའི་དཔེ་མང་པོ་ལས། ཞི་བའི་ལས་ནི་ཟླ་བ་

ཡིན། ཞེས་དང༌། དགུག་པའི་ལས་ནི་དེ་བཞིན་མདའ། །བསྐྲད་མནན་ལས་ནི་དབང་

པོ་བཞིན། །མནན་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡང༌། །བསད་པའི་ལས་ནི་རྒྱ་མཚོར་

འདོད། ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་འདི་དག་ནི་འཁོར་ལོ་ལ་བརེན་

ནས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལས་ཀི་དབེ་བ་སྟོན་པ་ཡིན་པས། ཞི་བ་ལ་ཉི་མ་གཅིག་

ཅེས་བཤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་གི། ཞི་བའི་ལས་ནི་ཟླ་བ་སྟེ་ལས་དང་པོའ།ོ །རྒྱས་པ་

ནི་མིག་སྟེ་ལས་གཉིས་པའོ། །དབེ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་ཏེ་ལས་གསུམ་པའོ། །དབང་དུ་བ་

1 མ་ཕི། ༤༡བ༥ན།   བ   * ས 
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བ་རིག་བེད་དེ་ལས་བཞི་པའོ། །དགུག་པའི་ལས་ནི་མདའ་སྟེ་ལས་ལྔ་པའོ། །བསྐྲད་

དང་མནན་པའི་ལས་ནི་དབང་པོ་སྟེ་ལས་དྲུག་པའོ། །

དེར་མ་ཟད་མནན་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་སྟེ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ངག་རེངས་

པ་དང་ལྐུགས་པར་བེད་པ་ཡང་ལས་དྲུག་པའོ། ཅེས་པ་ནི་ལས་དེ་དག་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་གངས་ཚན་གཅིག་ཏུ་བགང་བ་སྟེ། མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་

ན་འདི་འད་བའི་གངས་ཀི་དབེ་བསྡུ་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །བསད་པའི་ལས་ནི་རྒྱ་མཚོ་

སྟེ་ལས་བདུན་པར་འདོད་དོ། །འདི་དག་གོགས་ཀི་གངས་ལ་སྦར་ནའང་བཤད་རྒྱུ་

ཅུང་ཟད་ཡོད་མོད་ཀང༌། ལས་དེ་དག་བསྒྲུབ་གོགས་ཀི་མང་ཉུང་གི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་

བུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅིའང་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པས་མི་ལེགས་སོ། །

ལས་རྣམས་དེ་དག་རེ་རེའང༌། །འཕགས་ཚོགས་མཆོད་སྦིན་དང་པོ་སྟེ། །ཉི་

མ་གཉིས་པ་གཏོར་མ་སྦིན། །གསུམ་པ་བཟླས་པ་རྣམ་པར་འབད། །བཞི་པ་སྦིན་

བསྲེག་ཚང་བར་བ། །ལྔ་པ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །དྲུག་པ་བསམ་གཏན་རྩེ་

གཅིག་བ། །བདུན་པ་ལས་ཀི་ལྷག་ཆད་བསྐང༌། ཞེས་པ་ནི། ལས་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་

ཡང་སྦོར་བ་ནི། ཉི་མ་དང་པོ་ལ་དགེ་འདུན་གི་བསྙེན་བཀུར་གིས་མཚོན་པའི་སྦིན་

པ་དང་ཚ་ཚ་སོགས་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བ། ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་ལན་ཆགས་

ཀི་གཏོར་མ་མང་དུ་བ་ཞིང༌། མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེར་ཕུལ་ནས་

ལས་འགྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་གཞོལ། ཉི་མ་གསུམ་པ་ལ་རང་གི་ལྷའི་བཟླས་པ་ལ་

འབད། ཉི་མ་བཞི་པ་ལ་ལྷ་དབང་དུ་བ་བ་རང་རང་གི་བཟླས་པའི་མ་དག་པ་སོགས་

སྦོང་བའི་སྦིན་བསྲེག་བ། 
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ལྔ་པ་ལ་འཁོར་ལོ་སྦ་བ་དང་བསྒྲུབ་པ་བ། དྲུག་པ་ལ་འཁོར་ལོ་བསྐུལ་བའི་

བསམ་གཏན་དང་བཟླས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒིམ། བདུན་པ་ཅེས་པ་ནི་དངོས་གཞི་

ཉི་མ་གཅིག་གིས་ཆོག་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚོན་བེད་ཙམ་ཡིན་པས། འཁོར་

ལོ་བསྐུལ་བ་ཉི་མ་དུ་བས་པ་རོགས་པའི་ཕི་དེ་ཉིན་དེ་ལྷག་ཆད་བསྐང་བས་མཚོན་

པའི་མཇུག་ཆོག་རྣམས་བའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། གོགས་ཀི་ལས་ལ་ཁད་པར་

དུ། །ལས་ནི་གཙོ་བོས་གང་སྒྲུབ་དེའི། །འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཉི་མ་བཞིན། ཅེས་པ་ནི། 

སྒྲུབ་གོགས་དུ་ཡོད་ཀིས་ཀང་གཙོ་བོས་ལས་གང་གི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེའི་སྦོར་

བ་དང༌། དངོས་གཞི་དང་མཇུག་གི་ཆོ་ག་ཉི་མའི་གངས་ལ་སོགས་པ་ཡང་གཙོ་བོས་

བེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བའོ། ཅེས་པའི་དོན་ཏོ། །

གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། །ལས་ཀི་བེ་བྲག་འདི་ཤེས་

ན། །ཞི་བས་འཇིགས་པ་བརྒྱད་ལས་སྐོབས། །རྒྱས་པས་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་

ལྡན། །དབང་གིས་མོས་པ་རྣམ་བཞི་འགྲུབ། །དབེ་བས་གསང་སེ་བརྒྱད་དང་

འབེད། །མནན་པས་དབང་པོ་དྲུག་འཆིང་བེད། །གཞན་ནི་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་ནོ། ཅེས་

གསུངས་ཏེ། གཞན་རྣམས་གོང་དུ་བཤད་པས་ཤེས་ལ། རྐང་པ་ཐ་མའི་དོན་ནི། དེ་

དག་ལས་གཞན་བསད་པ་དང༌། །བསྐྲད་པ་སོགས་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་

འབྱུང་ངོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་གསུངས་པ་ཡང་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དགོས་པ་

འདིར་མ་སོས་པ་ཡང་དུ་མ་ཞིག་འགྲུབ་པར་ནུས་སོ། །

སྔགས་དང་རས་ཀི་སྦོར་བ་ལ། །དཔད་ན་དངོས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་སྟེ། །གལ་

ཏེ་ཡིད་གཉིས་ཟ་གྱུར་ཏམ། །བསམ་པ་འགྱུར་རམ་དད་པ་ཉམས། །དེ་ཚེ་དངོས་
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གྲུབ་ཉེ་བ་ཡང༌། །ཕིར་ཟློག་འགྱུར་བར་གདོན་མི་ཟ། །དད་པ་བརན་པོ་བསྒྲུབས་པ་

ན། །ནམ་མཁའ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང༌། །སྔགས་ཀི་དངོས་གྲུབ་མེད་མི་སྲིད། །ལྷ་

དང་དང་སྲོང་གིས་བཤད་པའི། །རིགས་སྔགས་སླུ་བ་མི་སྲིད་ན། །འདོད་ཆགས་

བྲལ་བས་བཤད་པ་ཡི། །གསང་སྔགས་སྦོར་བས་བསླུ་བ་ནི། །མ་བྱུང་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཆོས་ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི། །དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་

ཡི། །མཁས་པ་ལ་ནི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །ཡང་ན་ཐུན་མོང་དད་པ་བརན། །དེ་ལ་སྦོར་

བའི་དངོས་གྲུབ་ཉེ། །རོག་ཅིང་དཔོད་བའི་རོག་གེ་བ། །དེ་ལ་སྦོར་བའི་དངོས་གྲུབ་

རིང༌། །མན་ངག་དམ་པ་བསྟན་བས་ཀང༌། །སོབ་མ་ཡིད་གཉིས་ཡོད་པ་ན། །དེ་

ལ་དངོས་གྲུབ་རིང་པར་བཤད། །བ་མས་མན་ངག་སྦས་བས་ཀང༌། །སོབ་མ་ཡིད་

གཉིས་མི་ཟ་ཞིང༌། །བ་མའི་མན་ངག་དམ་པ་ཞེས། །གཅེས་པར་བས་ན་འགྲུབ་པར་

ངེས། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་སྔགས་པ་ཡིས། །རང་གི་ཡིད་གཉིས་སང་བའི་ཕིར། །བ་མ་

མཉེས་པར་བ་བ་གཅེས། །བསྙེན་བཀུར་བས་ན་ནུས་མཐུ་ཆེ། །གསང་སྟེ་སྦོར་

བས་བར་ཆད་མེད། །ཡོན་ཆེན་ཕུལ་བར་བས་ན་ནི། །རང་སེམས་རིན་ཆེན་རྣམ་

གཉིས་འགྱུར། །རིན་ཆེན་གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་འབྱུང༌། །དཀོན་བར་གྱུར་ན་སྔགས་

པ་བརོད། །བསྔགས་ན་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གྱུར་ཏེ། །བསྔགས་པ་དག་ནི་མ་བས་

ན། །ཇི་ལྟར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡང༌། །གང་གིས་བསྔགས་པ་མ་བས་པ། །དེ་ལ་

འདོད་དོན་མི་སྟེར་རོ། །དད་པ་སངས་རྒྱས་དད་པ་ཆོས། །དད་པ་དགེ་འདུན་དད་

པ་མ། །དད་པ་བ་མ་དད་པ་ཕ། །དད་པ་ལམ་ཆེན་དད་པ་གྲུ། །དད་པ་ཡིད་བཞིན་

ནོར་བུ་སྟེ། །དད་པ་གསང་སྔགས་དངོས་གྲུབ་ཉིད། །དད་པ་བསོད་ནམས་ནོར་ཡིན་
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ཏེ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་བསྔགས་པ་ཡིས། །རང་སེམས་དང་པ་བསྐེད་པའི་ཕིར། །གཞན་

ལ་གུས་པས་མཆོག་ཏུ་”བཀུར1། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལས། ཆོས་ཉིད་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པའི། ཞེས་སོགས་སྔར་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། རང་སེམས་རིན་ཆེན་རྣམ་

གཉིས། ཅེས་པ་ནི། བ་མ་ལ་དད་པ་དང༌། རྒྱུད་དོན་གི་མན་ངག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་

དད་པའོ། །གཞན་རྣམས་ནི་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་ན་རོག་པ་གསུམ་པ་འཕྲུལ་འཁོར་གི་

ཆོ་གའི་ལས་ཀི་རྒྱུད་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བའི་རོག་པ་དེ་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

བསྐེད་རོགས་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་ཀང༌། །ཆགས་སང་དབང་གིས་ཕན་

གནོད་ལས་སྦོར་ལ། །ཡིད་སོང་བཟླས་པའི་གངས་ཙམ་ལྷུར་ལེན་པའི། །སྦུན་

ལོགས་ལྟ་བུའི་སྔགས་པ་མང་ན་ཡང༌། །སྔགས་དང་ལྷ་ཡི་དེ་ཉིད་ལེགས་རོགས་

ཤིང༌། །མནན་ངག་རྒྱུད་དོན་ཇི་བཞིན་ཁོང་དུ་ཚུད། །རོ་རེ་འཆང་གིས་གསུང་ལྟར་

བསྒྲུབ་པ་ཡི། །མཁས་པ་དགེས་པའི་སྔགས་པ་རེད་པར་དཀའ། །དེ་ཕིར་བླུན་པོའི་

རང་བཟོས་སད་པ་ཡི། །མན་ངག་དུ་མས་རང་གཞན་བསླུ་མཐོང་ནས། །རྒྱུད་དང་

གྲུབ་ཆེན་བ་མའི་དགོངས་པ་བཞིན། །འཁྲུལ་མེད་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་བདག་གིས་

བཤད། །དེ་ཡི་དགེ་བས་མཐའ་དག་འགོ་བ་ཀུན། །བདེ་སྟོང་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་

འཁོར་ལོ་ཡིས། །མ་རིག་འཁྲུལ་འཁོར་མ་ལུས་རྒྱུན་བཅད་དེ། །འཇམ་དཔལ་

གཤིན་རེ་གཤེད་དང་མཚུངས་གྱུར་ཅིག །

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཆོ་ག་ཞིབ་ཏུ་རྣམ་པར་

ཕེ་བ་འཁྲུལ་འཁོར་གི་རོག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཁམས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་ཉི་འོད་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི། དག་ནག་གི་རྒྱུད་དང་། དེའི་འགེལ་པ་གྲུབ་

1 མ་ཕི། ༤༣བ༡ན།   བསྐུར   * བཀུར 
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ཆེན་དཔལ་འཛིན་དང་ཤིན་ཏི་པ་དང་གཞོན་ནུ་ཟླ་བས་མཛད་པ་རྣམས་དང༌། རོག་

བདུན་དང། དེའི་འགེལ་པ་བཞི་དང༌། སོབ་དཔོན་མི་བསྐོད་པས་མཛད་པའི་གཤིན་

རེ་གཤེད་ཀི་འཁོར་ལོའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ལ་ལི་ཏ་བཛྲས་མཛད་པའི་

གཤིན་རེ་གཤེད་འབྱུང་བ་དང༌། གཤིན་རེ་བཤེད་ཀི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ན་ག་བོ་

དྷིས་མཛད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཛད་པའི་འཇིགས་བེད་ཀི་

འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ལས་དག་པོ་ཕོགས་གཅིག་པ་དང༌། ཨ་མོ་བཛྲས་མཛད་པའི་

ཞི་བའི་ལས་བདུན། དག་པོའི་ལས་བདུན། བིར་བ་པས་མཛད་པའི་བཤེད་དམར་གི་

འཁྲུལ་འཁོར་གི་ཕེང་བ་དང༌། སོབ་དཔོན་བང་ཆུབ་སྙིང་པོས་མཛད་པའི་དུས་འཁོར་

དང་བསྟུན་པའི་འཁོར་ལོའི་གསལ་བེད་གཉིས་དང༌། དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པ་

དང༌། དམར་པོ་གདོང་དྲུག་གི་རྒྱུད་གཉིས་ནས་གསུངས་པ་དང༌། མན་ངག་སྙེ་མ་

དང༌། བོད་ཀི་རྭ་སྐོ་གཉིས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་བཤད་པ། མན་ངག་དང་ཞལ་

ཤེས་ལ་སོགས་པ་འཁྲུལ་འཁོར་གི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང༌། རོ་རེ་

འཆང་དང་དབེར་མ་མཆིས་ཤིང༌། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཉིད་ལས་དངོས་སུ་དབང་

མནོས་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་

གི་ཞལ་སྔ་ནས་དགོས་པ་ཆེན་པོའི་རེས་སུ་བཟུང་པའི་བཀའ་དིན་ལས་མདོ་རྒྱུད་

མཐའ་ཡས་པའི་མན་ངག་གི་གནད་ལ་མི་འཁྲུལ་པའི་ངེས་པ་རེད་པའི་གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀི་རྣལ་འབོར་བ་མང་དུ་ཐོས་པའི་བཙུན་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་

རང་གི་རོ་རེ་སོབ་མ་དུ་མས་གསེར་གི་མཎལ་དང་བཅས་ཏེ་ནན་གིས་གསོལ་བ་

བཏབ་པའི་ངོར། ཉངས་སྟོད་རི་བོ་མདངས་ཅན་གི་དགོན་པར་སྦར་བ་འདིས་ཀང་
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སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷཾ། །   །།

སྭ་སྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིིར་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་ཆར། །ཆོས་

སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱན་འདི་སེལ།།   སརྦ་ཇ་ག་ཏཾ།།   །།
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༄༅། །དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རོགས་རིམ་མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསུང་རྒྱ་མ་བས་ཟིན་བྲིས་ 

མཛད་པ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བ་མ་དང་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དབེར་མེད་པ་མཁས་གྲུབ་ཆོས་

རེའི་ཞབས་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའོ། །འདིར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་

ལ་གཉིས། ལམ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང༌། སོ་སོའི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་

ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་འགེལ་ཆེན་

ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་ཤེས་ནས་ཞེས་གསུངས་པའི་

སྐབས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་ཀི་ལམ་ས་ཚང་གཅིག་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་གསུངས་

པས། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གིས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་ཏེ། ཐུན་མོང་མིན་

པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མ་ནི་དབང་ཡིན་ལ། དེའི་སྔོན་དུ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྟོང་པ་

ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ངེས་པ་གཅིག་འགོ་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། ནང་

ལེའི་མཇུག །དབང་ལེའི་མགོར་ལྟ་བའི་མདོར་བསྡུས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་ངེས་

པའི་རེས་སུ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ལམ་གི་ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་བ་འགོ་དགོས་པས། 

དེ་ལ་དབང་ལེ་ནས་གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཏུ། དེ་ནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 908  

གསུངས་པའི་སོབ་དཔོན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཅིག་གིས་དབང་རྣམས་གོ་རིམས་མ་

འཆོལ་བར་ལེགས་པར་བསྐུར་བ་དང༌། དེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་

སོམ་པ་རྣམས་སྲོག་བསོས་བས་ནས་བསྲུང་བ་གཞིར་བས་པའི་སྟེང་དུ་རོགས་རིམ་

སྐེ་བའི་སིན་བེད་དུ་འགོ་ངེས་པའི་བསྐེད་རིམ་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ། དེ་མཐར་ཕིན་པའི་

རེས་སུ་རོགས་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྒོམས་པའི་ལག་རེས་ལ། འབྲས་བུ་

རོ་རེ་འཆང་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དབང་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེ་

ལྟར་སོད་དུ་གྱུར་ནས་བསྒོམས་པའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་བཞི། གང་

དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁོར་དང༌། དེ་ལྟར་བསྐུར་བའི་དབང་གི་གངས་དང༌། 

གོ་རིམས་དང༌། གར་བསྐུར་བའི་དབང་སོ་སོའི་ངོ་བོ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྐུར་བའི་

དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་བསྟུན་ན་གྲུབ་ཆེན་དིལ་བུ་ཞབས་ཀིས། 

གང་དུ་སོབ་མ་འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བས་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་

རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་ལུས་དཀིལ་དང་གསུམ་གསུངས་ཤིང༌། འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་

དང་དཀིལ་ཆོག་རོར་ཕེང་ལས་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་གསུངས་པས་

བཞིར་ངེས་སོ། །འདིར་ནི་དབང་མདོར་བསྟན་ལས། དབང་བདུན་པོ་ནི་འདི་ཡིན་

ཏེ། །དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་ཏེ་སྦིན་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པའི་འགེལ་བར། ན་

རོ་པས། དབང་བདུན་པོ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

སྦིན་པར་བའོ། །དེ་དང་བྲལ་བ་གཞན་རས་བྲིས་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་

མིན་ནོ། ཞེས་རས་བྲིས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་སུ་བཀག་པས་བསམ་གཏན་གི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།
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དཀིལ་འཁོར་དུ་མི་རུང་བ་ལྟ་ཅི་སོས་ཤིང༌། འདིར་ལུས་དཀིལ་དུ་དབང་བསྐུར་

བའི་རྣམ་གཞག་མེད་པས། དེས་ན་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁོར་ནི་

རྡུལ་ཚོན་གཅིག་པུར་ངེས་སོ། །དེ་ལ་ཕེང་བ་ལས། ཡང་དབང་གི་དོན་དུ་དབུས་

ཀི་དཀིལ་འཁོར་ཙམ་ཞིག་བྲི་བར་རེས་སུ་གནང་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ་རྒྱུད་ལས། དབང་

གི་དོན་དུ་ངེས་པར་དཀིལ་འཁོར་དག་ནི་ཕིའི་འཁོར་ལོ་དག་གིས་རབ་ཏུ་དམན་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར། ཅེས་གསུངས་པས་དབང་བསྐུར་བའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་

ལའང་ཕིའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་མེད་པའི་ཐུགས་དཀིལ་རྐང་པས་ཆོག་པའི་དོན་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་ཐུགས་དཀིལ་དང་ཡོངས་རོགས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས། 

དཀིལ་འཁོར་གི་བ་བ་མང་ཉུང་ཁད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང༌། གང་བསྐུར་བའི་དབང་གི་དོན་

ལ་རོགས་མ་རོགས་ཀི་ཁད་པར་མེད། ལྷ་གང་གིས་དབང་གང་བསྐུར་བའི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཐུགས་དཀིལ་ལ་ཚང་བར་ཡོད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་དབང་བསྐུར་བ་དང་བདག་འཇུག་སོགས་ཀི་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་

བསྙེན་པ་ལ་ཡང་ཐུགས་དཀིལ་རྐང་བའི་ལྷའི་བསྙེན་ཚད་སོང་བས་ཀང་ཆོག་པས། 

འཁོར་ལོ་གསུམ་ཀའི་བསྙེན་པ་ངེས་པར་འགོ་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་དབང་གི་གངས་ནི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། དེ་ལ་བིས་པ་ལྟར་

འཇུག་པའི་དབང་བདུན་དང༌། དབང་གོང་མའི་བུམ་དབང་དང༌། གོང་མའི་གོང་མའི་

བུམ་དབང་གཉིས་ནི་བུམ་དབང་ཞེས་གངས་གཅིག་ཏུ་བས། དེ་གཞིན་དུ་དེ་གཉིས་

ཀི་གསང་དབང་དང༌། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གཉིས་ཀང་རེ་རེར་བགངས་
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པས་གཉིས། གོང་མའི་དབང་བཞི་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཁད་པར་བ་

གཅིག་ལ་དབང་བཞི་པར་བཏགས་པ་ཡིན་པས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་

འདུ། དབང་བཞི་པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་གོང་མའི་གོང་མའི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་བིས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བདུན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། །བིས་པ་ལྟར་བླུན་པའི་གང་

ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་གི། བིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པ་ནས་རིམ་གིས་སོན་པ་

དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་བིས་པ་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་མས་བཀྲུ་བ་དང༌། 

དེ་ནས་རྣ་བ་འབུགས་ཤིང་རྒྱན་འདོགས། གཙུག་ཕུད་འཇོག་ཅིང་རྒོད་པ་སོགས་

དང་ཆོས་མཐུན་པར་བས་ནས་བསྐུར་བའི་དབང་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའོ། །གོ་

རིམ་ནི་དང་པོར་སྟ་གོན། དེའི་འོག་ཏུ་དཀིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་སྐོར། དེ་ནས་

དབང་བདུན། དེ་ནས་དབང་གོང་མ་དང༌། གོང་མའི་གོང་མ་རྣམས་རིམ་པ་མ་འཆོལ་

བསྐུར་དགོས་སོ། །

དེ་ནས་སྔོན་དུ་ད་ལྟར་གི་སྦོར་དྲུག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ནི། སྔར་གི་གོ་རིམ་

མེད་པར་དབང་གོས་མ་རྐང་པ་བསྐུར་ནས་རོགས་རིམ་བསྒོམ་དུ་འཇུག་པར་སང་

བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་གསང་དབང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

མ་བསྐུར་ཡང་དབང་བཞི་པ་གཅིག་པུ་བསྐུར་བས་ཆོག་པར་འགྱུར་པ་དང༌། བསྐེད་

རིམ་མ་བསྒོམ་པར་རོགས་རིམ་བསྒོམ་དུ་རུང་བར་འགྱུར་པ་སོགས་གནོད་བེད་

མཐའ་ཡས་སོ། །གཞན་ཡང་དམ་བཞག་གི་སྐབས་སུ། ཁོད་ཀིས་འདི་དཀིལ་འཁོར་

དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་མི་བ་སྟེ། ཁོད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་སྐབས་འདིར་རྡུལ་ཚོན་ལ་བ་དགོས་ཀི་བྷ་
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ག་སོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ནི་སོབ་མ་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་འོང་

དོན་མེད་ཅིང༌། དེས་ན་གང་སྨྲས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ནི་སྔགས་

ཀི་གསང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབང་གོང་མ་བཞིའི་གསང་བ་ལས་ལྷག་པའི་གསང་

བ་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་པས། དེས་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་བ་ཡང་མ་སིན་མི་ལ་གསང་བ་

བསྒགས་པའི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་སྟེ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་དེ་འད་བའི་སོབ་དཔོན་དེས་སོབ་མ་སྔར་བ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གང་

དུའང་འཇུག་མ་མོང་བ་དེ་ལ་དབང་གོང་མ་རྣམས་བསྐུར་བའི་གསང་བ་བསྟན་ཙམ་

ནས། བ་མ་དེ་སྔགས་ཀི་སོམ་ལྡན་ཡིན་ན་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་བས། དེས་དབང་བསྐུར་བ་

བས་ཀང་སོབ་མས་དབང་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བས་དབང་གི་གོ་མི་ཆོད་ཅིང༌། དེ་ལ་

རོགས་རིམ་ཕོག་ན། དབང་མ་ཐོབ་པ་ལ་རོགས་རིམ་བསྟན་པར་སོང་བས་དཔོན་

སོབ་ཐམས་ཅད་དམལ་བར་གཞོལ་བའི་རྒྱུ་ལ་གནས་ཏེ། གང་ཞིག་རྒྱུད་ལུང་ཞེས་

པ་ནས། ཐོབ་ཀང་དམལ་བར་ལྟུང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ནས་སོད་རུང་

གི་དབང་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་བས་ནས་བསྐུར་བའི་སྒོ་ནས་དབང་ཐོབ་ངེས་ཤེས་

པའི་དམིགས་ཕེད་པ་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་དབང་བདུན་དང༌། དབང་གོང་མ་རྣམས་

དཀྱུས་གཅིག་ལ་བསྐུར་ན། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་འབྲེལ་དགོས་ཤིང༌། 

དབང་གོང་མ་རྣམས་ཕིས་བསྐུར་བ་ཡིན་ན་མི་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འདིའི་དབང་བདུན་ལ་བུམ་དབང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་མི་བེད་ཅིང༌། 

བདུན་ཀ་ལ་ཆུའི་བ་བ་རེས་སུ་འགོ་བས་ཆུ་དབང་བདུན་ཞེས་པའི་མིང་འདོགས་

བེད་ལ། དེའི་གངས་ནི། འདིར་གཙོ་བོའི་ཞལ་བཞི་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་
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རོ་རེ་བཞི་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དག་པའི་དབང་གི་ཕོགས་མདོག་ཏུ་བསྟན་

ཅིང༌། ཕོགས་མདོག་ཀང་རྒྱུད་གཞན་དང་མི་འད་པར་བང་དཀར་བ་སོགས་སུ་

བས་པའི་བང་ཕོགས་སྐུའི་ཞལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་སོབ་མ་སྐུ་རོ་རེར་བསྐེད་

པ་ལ། དབང་ལྷས་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་དང་མི་འད་བར་བསྒྲུབས་

པའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་གི་ཡུམ་བཞིས་བུམ་དབང་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ལྔས་ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་གསུང་གི་ཞལ་

དམར་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་སོབ་མ་གསུང་རོ་རེར་བསྐེད་པ་ལ་ནུས་མ་བཅུས་

དར་དཔངས་ཀི་དབང་དང༌། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གིས་རོར་དིལ་གི་དབང་བསྐུར། དེ་

ནས་ཤར་ཕོགས་ཐུགས་ཀི་ཞལ་ནག་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་སོབ་མ་ཐུགས་

རོ་རེར་བསྐེད་བ་ལ། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་ཀིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་

དང༌། ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀིས་མིང་གི་དབང་བསྐུར། དེ་ནས་ནུབ་ཕོགས་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཞལ་སེར་པོ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་སོབ་མ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བསྐེད་བ་ལ། རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གིས་རེས་གནང་གི་དབང་བསྐུར་བ་དང་བདུན་ནོ། །

དེ་རྣམས་ཀི་དོན་ནི་ཐོག་མར་ཆུ་དབང་ལ་མཚོན་ན། དབང་རས་བུམ་ཆུ་རྣམས་

རང་གི་ལུས་ཀི་ཁམས་བཞི་དང་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་མོས་པ་བསངས་སྦངས། ཡུམ་

བཞིར་བསྐེད་དེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་ཆུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་

དཀིལ་འཁོར་གི་ཡུམ་བཞིས་ཐོགས་ཏེ། ཆུ་དབང་བསྐུར་བས་ཁམས་བཞི་སྒིབ་བྲལ་

དུ་བེད་པའི་ནུས་པ་བཞག །དེ་བཞིན་དུ་ཅོད་པན་དང་རང་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་གཤེགས་པ་

ལྔར་བསྐེད་པ་སོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒིབ་
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བྲལ་དུ་བེད་པའི་ནུས་པ་བཞག །དེ་ལྟར་དེ་གཉིས་སྐུའི་ཞལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པར་བསྐུར་བ་ནི། སྦང་གཞི་དེ་གཉིས་ལུས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ཅིང༌། སྐུ་རོ་རེ་དེའི་སྦོང་

བེད་ཡིན་པའི་དོན་ནོ། །དར་དཔངས་ཀི་དབང་ལ། དར་དཔངས་བཅུ་དང༌། རང་གི་

ལུས་ཀི་རླུང་བཅུ་ནུས་མ་བཅུར་བསྐེད་པ་སོགས་ལས་རང་གི་རླུང་བཅུ་ལས་ལས་

རུང་དུ་འགྱུར་པ་དང༌། དྷཱ་ཏཱིར་བསོམས་པའི་ནུས་པ་དང༌། རོར་དིལ་དང་རྩ་རོ་རྐང་

གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ན། རོར་དིལ་ཐུགས་

ཀར་བསོལ་ཏེ་བཟུང་བས་རོ་རྐང་གཉིས་དབུ་མར་བསོམས་པའི་ནུས་པ་བཞག་

ཅིང༌། དེ་ཡང་སྦང་གཞི་དེ་གཉིས་ངག་གི་རྩ་བ་ཡིན་པས་དེའི་སྦོང་བེད་གསུང་རོ་རེ་

ཡིན་པའི་དོན་གིས་སོ། །

བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དབང་ནི། མཐེ་བོའི་རོ་རེ་དང༌། དབང་པོ་དྲུག་དང༌། རང་རྒྱུད་

ཀི་ཡུལ་དྲུག་སེམས་དཔའ་སེམས་མར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་དང༌། གདུ་

བུ་དང༌། ལས་དབང་བ་བ་དང་བཅས་པ་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བརྟུལ་ཞུགས་དང་གདུ་བུའི་དབང་གཉིས་ཀིས་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

ལས་དབང་བ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྒིབ་པ་སྦོང་ཞིང༌། འདིར་མིང་དབང་ལ་དབང་རས་

ལྷར་བསྐེད་པ་ཡང་ཡོད་ལགས་སོ། །རེས་གནང་གི་དབང་གིས་སྦང་གཞི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཕུང་པོ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་སྦོང་བར་བེད་དེ། དེའི་སྦོང་བེད་ཡེ་ཤེས་རོ་

རེ་ཡིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཞལ་ལ་ཕོགས་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རེས་

གནང་ལ་དངོས་དང་འདོགས་གཉིས་ལས་དངོས་ནི་ཆོས་འཆད་པ་སོགས་ཀི་རེས་

གནང་སྟེར་བ་སྤྱི་འགོ་ལྟར་དང་། འདོགས་ལའང་ཡན་ལག་དང་གཙོ་བོ་གཉིས་ལས་
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ཡན་ལག་ནི། མེ་ལོང་དང་མིག་ཐུར་སོགས་སྟེར་བ་སྤྱི་དང་འད་ཞིང་། གཙོ་བོ་ནི་

འདིར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ལ་གསུངས་པས། དེ་ལ་སྤྱིར་བ་སྤྱོད་གཉིས་ལ་ནི་

ཆོས་འཆད་ཉན་གི་རེས་གནང་ལ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་དུ་བཏགས་པ་མ་གཏོགས། 

སོབ་དཔོན་གི་དབང་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པས། སོབ་དཔོན་གི་དབང་མཚན་ཉིད་པ་

ནི། བ་མེད་དང་རྣལ་འབོར་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་

ནི། དམ་ཚིག་གསུམ་བིན་རྣམ་བསྐུར་བའི་རོར་དིལ་གི་དམ་ཚིག་ལ་དོན་མི་འད་བ་

མེད་ཅིང༌། ཕག་རྒྱ་མིང་འད་ཡང་དོན་མི་འདའོ། །འདིར་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་ཟིན་ལ་རོར་

དིལ་གི་དམ་ཚིག་སྟེར་བ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང༌། ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་སྟེར་བ་

ཡང་དགོས༌སོ། །

དེ་ལ་སྔ་མ་རྣམས་དུས་འཁོར་བ་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱུད་སེ་གཞན་རྣམས་ལ་

སོབ་དཔོན་གི་དབང་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པར་སྨྲ་ཞིང༌། འདིར་སོབ་དཔོན་གི་དབང་

ལ། ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གིས་ཡང་དག་འཁྱུད། ཅེས་སོགས་

ཀི་ངོ་སྤོད་བེད་པ་ནི་མ་དག་སྟེ། རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ཡན་ཆད་ཀི་རྒྱུད་སེ་གཞན་རྣམས་

ཀི་སྒོར་ཞུགས་པ་ལ་སྔགས་སོམ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་རྩ་ལྟུང་བསྲུང་མི་དགོས་པར་

ཐལ་བ་སོགས་གནོད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་ཤེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ཅེས་སོགས་ཀི་ངོ་

སྤོད་འདིའི་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ལ་བར་མི་རུང་སྟེ། ཕག་རྒྱ་དང་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བ་དབང་དེ་ཡིན་ན། དབང་གོང་མ་དང་གོང་མའི་གོང་མ་གཉིས་ཀི་སྐབས་

དང་ཟློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དབང་བདུན་ཐོབ་ནས་བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕིན་

ན་ཚེ་འདི་ལ་ས་བདུན་གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཚེ་འདིར་དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་
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སྐེད་བ་བདུན་ནས་ངེས་པར་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །དབང་བདུན་གི་དགོས་པའི་

གཙོ་བོ་ནི་བསྐེད་རིམ་གི་སོད་རུང་དུ་བེད་པ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཕིར་ཡིན་

ནའང༌། དེ་ཁོ་ནས་མ་ཁབ་སྟེ་དར་དཔངས་དང་རོར་དིལ་གི་དབང་གཉིས་ནི་རོགས་

རིམ་བསྒོམ་བའི་སྟོབས་ཀི་རླུང་བཅུ་དང༌། རོ་རྐང་གི་རླུང་གཉིས་དྷུ་ཏཱིར་བསོམས་

པའི་སོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་དབང་དུ་བས་སོ། །དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀི་དོན་

ནི། གོང་མ་ལ་བུམ་པ་གསང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བཞི་པའོ། །གོང་མའི་གོང་མ་ལ་

ཡང་དེ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་བུམ་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི་ཕག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་

སོབ་མ་ལ་གཏད་དེ། དེས་དེ་ལ་ལག་པས་འཁྱུད་པ་དང་ནུ་མ་ལ་འཛིན་པ་སོགས་

བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའི་བདེ་བ་དེ་བུམ་དབང་དུ་ངོ་སྤད་ཅིང༌། དེ་ཡང་རིག་

མའི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་བས་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཐོབ་པ་ཞེས་བའོ། །

དེ་ལ་སོབ་དཔོན་གི་དབང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འདིའི་སྐོར་ནས་གསུང་ཤིང༌། རྒོད་

པའི་འདོད་ཆགས་དག་བེད་དུ་བཤད་དེ། རྒོད་པ་དག་པ་སོབ་དཔོན་འདོད། ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་འདུས་པ་སོགས་ཀི་སོབ་དཔོན་གི་དབང་དང་དོན་

གཅིག་གོ །གསང་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི། བ་མས་ཕག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཅིག་དང་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། སྤྱི་བོ་ནས་བང་སེམས་ཞུ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་བབས་ཏེ། 

ནོར་བུའི་རྩེར་ལྷན་སྐེས་མཚོན་པར་བས་པའི་བདེ་བའི་རེན་དུ་བསྟན་པ་ལྷ་ཐམས་

ཅད་བ་མའི་ལུས་ལ་བསྡུས་པ་ཞུ་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་མཐེབ་སྲིན་

གིས་སོབ་མའི་ལྕེ་ལ་བཞག་པ་མངས་པ་ལས་གཞོན་ནུ་མའི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་སྐེས་

པ་ནི་གསང་དབང་དུ་ངོ་སྤད། དེར་མ་ཟད་མིག་དར་བཀྲོལ་ནས་རིག་མ་དེའི་བྷ་ག་
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རྒྱས་པ་ལྟར་བཅུག་པ་ལས་ཆགས་པའི་འགྱུར་བ་དག་པོས་དངས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ཡང་དེར་ངོ་སྤད་དོ། །དེ་ནི་རྒྱུད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་དབང་

ངོ༌། །གསང་དབང་ཞེས་པ་རས་གསང་བ་མངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང༌། དཀིལ་

འཁོར་ནི་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁོར་རོ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི། སོབ་

མས་བ་མས་གནང་བའི་རིག་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཅིག་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་

ཚུལ་གི་མན་ངག་བཞིན་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁམས་ཞུ་བ་གསང་གནས་ཀི་

འཁོར་ལོར་སེབ་བ་ལས་བདེ་བ་སྐེས་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ངོ་བོར་

བར་སྤད་དོ། །དེ་ཡང་རིག་མ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའི་དབང་ཡིན་ལ། ཀུན་ད་ལྟ་བུའི་

བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་ཐོབ་པས་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དུའོ། །

བཞི་པ་ནི། རིག་མ་གཅིག་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཁམས་ནོར་བུའི་

རྩེར་སེབ་པའི་བདེ་བ་ལ་ངོ་སྤད་དོ། །དེ་ནི་བཞི་པ་བཏགས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དབང་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཀང་དགོས་པའི་དབང་གིས་དེར་བཏགས་སོ། །དེ་ལ་

འཇིག་རེན་པའི་དབང་བཞི་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར། དཀིལ་འཁོར་ནི། དོན་དམ་པ་བང་

ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དངོས་མིན་ཀང་བདེ་བ་དང་སྟོང་པ་དབེར་མི་ཕེད་

པར་སྦར་བ་ཙམ་ལ་དེར་བཏགས་པས་ན་དེར་ཐོབ་པའི་ཐ་སྙད་བས་པའོ། །གོང་

མའི་གོང་མའི་བུམ་དབང་སོགས་གསུམ་ནི། རིག་མ་དགུ་ལ་འཁྱུད་པ་སོགས་བེད་

པ་དང་། དགུ་ལ་བ་མས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དང༌། དགུ་ལ་སོབ་མས་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་སོགས་ཏེ་ངོ་སྤད་ལུགས་སྔར་དང་འདའོ། །ཡང་དབང་འདི་གསུམ་ལ་སོབ་

མས་རིག་མ་དགུ་ལ་འཁྱུད་པའི་རྐེན་གིས་ཁམས་ཞུ་བ་གཙུག་ཏོར་ནས་དཔྲལ་བར་
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སེབ་པའི་བདེ་བ་བུམ་དབང་དང༌། བ་མས་དེ་དགུ་ལ་རིམ་གིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པའི་བདེ་བའི་རེན་གི་གསང་རས་བིན་པ་མངས་པ་དང༌། དེ་དགུའི་བྷ་ག་ལ་བལྟས་

བ་ལས་ཆགས་པའི་འགྱུར་བས་ཁམས་སྙིང་ཁར་སེབ་པའི་བདེ་བ་གསང་དབང་དང། 

སོབ་མས་དེ་དགུ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁམས་ཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་

པའི་བདེ་བ་སྐེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་ངོ་སྤད་དོ། །

ཐོབ་བ་དོན་གི་དབང་བཞི་པ་ནི། དབང་བཞི་པ་མཚན་ཉིད་པ་དང༌། འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་དབང་ཞེས་གསུངས་པས་དེ་ལ་ཐོབ་བའི་དབང་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། 

དེ་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ཉིད་ཕོགས་གཞན་ནས་གསུངས་

པའི་དབང་བཞི་པའི་དོད་ཐུབ་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འབྲས་བུའི་སྐུ་དང་ཐུགས་

ངོས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་ལས། ལུས་ནི་དྭངས་ཤིང་རྡུལ་ཕན་སངས་པ་ནམ་

མཁའ་དང་མཚུངས་མཚན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་རོགས་འགྱུར། །ཐུགས་

ནི་དམ་པའི་བདེ་བས་གང་ཞིང་མི་གཡོ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པས་

འཁྱུད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པས་དེའི་དོན་ནི། དངོས་གནས་ལ་མེད་བཞིན་དུ་རོག་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ལྷའི་ལུས་མིན་པར་རང་གི་ལུས་དངོས་གནས་ལ་མཚན་

དཔེས་སྤས་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཀི་དུས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་ནམ་མཁའ་དང་

མཚུངས་པ་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་བེམ་པོས་སྟོང་པ་དང༌། དམ་པ་ནི་མཆོག་

དང༌། མི་གཡོ་བ་ནི་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། མདོར་ན་ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་དང༌། རྣམ་མེད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་དང་རོ་

གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྱུད་པ་ཐུགས་ཏེ་དེ་འད་བའི་ཐུགས་
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དང་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྐུ་གཉིས་པོ་ད་ལྟར་གི་ལུས་སེམས་བཞིན་དུ་དོན་གཞན་

མིན་པར་སྔ་མ་སྐུ་དང་ཕི་མ་ཐུགས་གཉིས་ངོ་བོ་དབེར་མེད་པའི་རེན་དང་བརེན་

པར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ནི་ཐོབ་བའི་དབང་བཞི་པ་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་གི་ནང་

ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཅེས་བའོ། །གཉིས་པ་ནི་བཞི་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་

གཞན་རྣམས་ཚང་བའི་སྟེང་དུ་སོབ་དཔོན་གི་བཤད་མ་ཐག་པའི་བཞི་པའི་ལམ་དེ་

ཉིད་ཚིག་གིས་ལེགས་པར་བར་སྤད་པ་ན། སོབ་མས་དེའི་དོན་གོ་བའི་ཚེ་སོད་རུང་

དུ་བེད་པའི་དབང་བཞི་པ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ཐོབ་པ་ཅེས་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི་དེ་ལ་སྤྱིར་འདི་པའི་ལུགས་ཀིས་སྟོང་གཟུགས་རྣམ་བཅས་ཀི་

སྟོང་ཉིད་དང༌། བདེ་སྟོང་ལ་རྣམ་མེད་ཀི་སྟོང་ཉིད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ཡང་སྟོང་གཟུགས་

དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་བོ་དེའི་དོན་གཉིས་སང་དང་བཅས་པར་སང་བས་

རྣམ་བཅས་ཞེས་པ་དང༌། སྟོང་པ་ནི་དགག་བ་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་འདས་ཤིང་བེམ་

པོས་སྟོང་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའོ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། ཕ་རབ་རྡུལ་གི་ཆོས་ཉིད་འདས། 

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདི་དོན་དམ་བདེན་པའོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ནི། བསྟོད་

འགེལ་དུ། འདི་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་བསྒྲུབས་པས་ལེགས་པར་བཀག་གོ །རྣམ་

མེད་ཀི་སྟོང་ཉིད་ནི་དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ཞིང༌། དེ་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བའི་བོ་དོན་གཉིས་སང་མཐའ་དག་ལོག་པས་རྣམ་མེད་ཅེས་བའོ། །དེ་

འད་བའི་སྟོང་ཉིད་དང༌། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉིས་རོ་གཅིག་ཏུ་

ཞུགས་པ་དང༌། སྔར་བཤད་པའི་སྟོང་གཟུགས་གཉིས་ནི་ཕོགས་གཞན་གི་འོད་

གསལ་དང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དོད་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་
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ཚོགས་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་དོད་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དབང་བཞི་པའི་གཙོ་བོ་ནི། བདེ་བ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་

རོགས་པའི་འབྲས་དུས། སྒིབ་བྲལ་ལྔའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྟོང་གཟུགས་དང༌། བདེ་

བ་གཉིས་དབེར་མེད་པ་ཡིན་ཀང༌། དེའི་མ་མཐའ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་དང་

པོར་ཐོབ་པ་ནས་ཀང་ཡོད་དོ། །དཔེར་ན་ཕོགས་གཞན་གི་དབང་བཞི་པ་མི་སོབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་བེད་ལ། དེའི་ཐོག་མ་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དང་པོར་ཐོབ་པ་ནས་

འཇོག་པ་དང་འདའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་

ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་དང༌། དེ་ནས་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པའི་རྣམ་གཞག་

དང༌། དེས་རྒྱུད་སིན་པར་རོགས་རིམ་ཇི་ལྟར་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད་སོགས་ལས་ཤེས་པར་

བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་དངོས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པའི་ལམ་ལ་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་དང་རོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་སུ་གངས་

ངེས་ཏེ། དེ་གཉིས་ལས་མང་མི་དགོས་ཤིང་ཉུང་ན་མི་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་

དངོས་གྲུབ་ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཏེ། 

དེ་གཉིས་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་སོ། །བསྐེད་རིམ་

ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔོན་གི་དུས་

འཁོར་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ན་རེ། བསྐེད་རིམ་ནི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རོག་བསྒོམ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རོགས་རིམ་ལའང་མི་ཟབ་པའི་རོགས་
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རིམ་རྩ་དང་ཐིག་ལེ་བསྒོམ་པ་དང༌། རྩ་ནང་དུ་ཡི་གེ་བསྒོམ་པ་རྣམས་ནི་རོག་བསྒོམ་

ཡིན་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་སྐད་འདོད་པའི་

འཁྲུལ་གཞི་ནི། མདོར་བསྡུས་དང་པོའི་འགེལ་པ་ལས། དེ་བཞིན་སེམས་ཀི་འོད་

གསལ་རོགས་པ་ཡིས། །བསྒོམ་པ་ཐབས་རྣམས་དག་གིས་མི་མཐོང་སྟེ། །དེ་ཉིད་དུ་

འདི་རྐང་མ་དག་དང་ནི། །རོ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦར་བས་མཐོང་བར་འགྱུར། །ས་ཚོགས་

རྣམ་རོག་ལ་སོགས་ལམ་གིས་ནི། །དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་གསུངས་

པས། །བཅུ་དྲུག་བཞི་ཡི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཅན། །ལམ་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །

བསྐེད་པའི་རིམ་པར་སྦར་བའི་ཧཱུཾ་དང་ནི། །ཕཊ་ཡིག་ལ་སོགས་རོག་པ་དང་

བྲལ་བ། །རོགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབོར་དེ་ཉིད་དེ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཞན་ཡོད་མིན། ཞེས་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པར་རོག་པས་དཀིལ་འཁོར་

གི། །འཁོར་ལོ་བསྒོམས་པས་གོམས་པར་གྱུར་པ་ནི། །གྲུབ་པ་འཇིག་རེན་པ་དག་

འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་གསུངས་པས་

ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཅིག་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རེད་

པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་རྣམ་དག་མིན་ཏེ། དེ་ནི་ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་ཀི་སྟོང་ཉིད་ཡིན་པས་

ཆད་སྟོང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་ལྟ་བའི་འདོད་པ་མདོར་བསྟན་པ་ལས། ཕུང་པོ་

རྣམ་དཔད་སྟོང་པ་ཉིད། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་མེད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཟེར་རོ། །དེ་ལ་བསྐེད་རིམ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་དགག་པ་ལ་བདུན། ལེའུ་

ལྔའི་གོ་རིམ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ་བ་སོགས་ལྔ་དང༌། ཕིའི་དཀིལ་འཁོར་
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གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ནང་གི་རྩ་རླུང་དང་རྒྱས་པར་སྦར་བའི་དགོས་པ་དང༌། བསྐེད་རིམ་

པའི་ཕ་མོ་བསྒོམ་པའི་དགོས་པ་དང་འགལ་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སོགས་ཀི་སྐོན་གཞན་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་གཟུགས་དང་མཆོག་

ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་ནི་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་བརོད་བའི་

གཙོ་བོར་སྟོན་ཅིང༌། དེ་ཡང་རྒྱུད་སིན་བེད་ཀི་བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་སྔོན་དུ་

སོང་ནས་འབྱུང་ལ། དེ་མ་སོང་ན་མི་འབྱུང་པའི་གོ་རིམ་ངེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡེ་ཤེས་

ལེའུའི་སྔོན་དུ་སྒྲུབ་ལེ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལའང་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་

བསྐེད་རིམ་བསྒོམ་པའི་སོད་དུ་མི་རུང་ན་རོགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལྟ་མི་སོས་དགོས་

པས་དེའི་ཕིར་སྒྲུབ་ལེའི་སྔོན་དུ་དབང་ལེ་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལའང་གང་གིས་དབང་

བསྐུར་བའི་སོབ་དཔོན་དང༌། གང་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་སོབ་མ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གི་སེམས་ཅན་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས་དབང་ལེའི་སྔོན་དུ་ནང་ལེ་དང༌། དེ་ལའང་

སྔོན་དུ་དེ་གང་ལ་བརེན་པའི་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་འགོ་དགོས་པས། ནང་ལེའི་སྔོན་དུ་

འཇིག་རེན་ཁམས་ལེ་གསུངས་པའི་འབྲེལ། འགེལ་པས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕིར། ཁེད་ལྟར་ན་རོགས་རིམ་སྐེ་བ་ལ་བསྐེད་རིམ་སྔོན་དུ་འགོ་མི་དགོས་པར་

འདོད་དགོས་ལ། འགོ་དགོས་པར་ཡང་ཁས་ལེན་ན་ནི། རྒྱུད་རྒྱུས་རྒྱུའི་གོ་མི་ཆོད་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་ཀི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ངོས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་
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འགེལ་ཆེན་ལས། འཇིག་རེན་པའི་དབང་བསྐུར་བ་མདུན་བིན་ནས་བསྐེད་པའི་རིམ་

པ་བསྒོམ་པས་རོགས་པ་ན་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་བ་བ་བས་པ་དགོས་པ་དང༌། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བིན་ནས་རོགས་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་

པས་རོགས་པ་ན། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀི་བ་བ་བས་

པ་ནི་ཉིད་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པས། དེས་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཉིང་དགོས་

དང༌། བསྐེད་རིམ་དགོས་པར་གཤད་པས། དགོས་པ་དང་ཉིང་དགོས་གཉིས་ནི་རེས་

འགོ་དང་ལྡོག་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། བསྐེད་རིམ་

མཆོག་གིས་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། དབང་བདུན་ཐོབ་ནས་བསྐེད་རིམ་བསྒོམ་པས་ལྷའི་འཁོར་ལོ་

ལ་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གིས་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བ་བྱུང་ན། ཚེ་འདིར་ས་བདུན་

གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། དེ་མ་གྲུབ་ནའང་སྐེ་བ་བདུན་ནས་ས་བདུན་གི་

དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། ས་བདུན་བསྐེད་རིམ་གིས་ཐོབ་ནུས་ན། 

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་འགལ་ལོ། །བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་

སྤྱིར་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་མཐའ་དག་དང་ཁད་པར་དུ་ཁམས་དཀར་པོ་ཕིར་འཕོ་བ་

འགོག་པའི་འཛག་བདེ་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཚོགས་དང༌། བསྐེད་རིམ་མཐར་

ཕིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང༌། རོགས་རིམ་མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་ལ་བསབ་དགོས་བར་རྒྱུད་འགེལ་དུ་ཡང་ཡང་གསུངས་

པ་རྣམས་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི། སྦང་གཞི་དང་སྦོར་བ་ལ། དངོས་པོ་མེད་པ་སོགས་ཀི་བསྟན་པའི་
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རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞི་བསྒོམ་པ་བཞི་ལ་འཆི་བ་དང༌། མངོན་བང་ལྔའི་ཉི་ཟླ་ནི་མངལ་གི་

ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་དང༌། དེའི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་ནི་བར་དོ་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཧི་

ཡིག་ནི་བར་དོའི་བཞོན་པའི་རླུང་མཚོན། དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་

མངལ་རོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཏེ། སྦོང་བེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་

ཆོས་མཐུན་ལ་བཙས་པ་ནི་ལས་རྒྱལ་མཆོག་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །བསྐེད་རིམ་གི་

ནམ་མཁའི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ནི་ཕི་སོད་དང༌། དེའི་དབུས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་

བསྒོམ་པ་ནི་མའི་མངལ་དང༌། དེའི་དབུས་སུ་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་སོགས་བསྐེད་

པའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ནི་མངལ་གི་གནས་སྐབས་སྦོང་བེད་དང༌། ལས་

རྒྱལ་མཆོག་ནི་བཙས་པའི་གནས་སྐབས་སྦོང་བེད་དུ་གསུངས་པས། ཁེད་ལྟར་ན། 

དེ་ལྟར་ཆོས་མཐུན་སྦར་བ་དེ་གངས་སྒིག་པ་ཙམ་གི་ཕིར་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་སྦང་

གཞི་སྦོང་བེད་ཤེས་པའི་ཕིར་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་འད་ཆོས་མ་སྒིགས་ཀང་

ལྷ་ལ་གསལ་སང་མཐར་ཕིན་ན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་

དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལས་ལྷག་པ་བསྐེད་རིམ་

པས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། གང་ཞིག་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུད་སྔེ་འོག་མ་གསུམ་གི་ལམ་

གིས་ལྷའི་འཁོར་ལོ་ལ་གསལ་སང་ཐོན་པ་ན་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

གྲུབ་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གསུམ་ལ་སྐེ་ཤི་བར་དོ་དང་འད་ཆོས་སྒིགས་པའི་

ལམ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། བསྐེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མིན་

པ་འགལ་ལོ། །
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དྲུག་པ་ནི། སྒྲུབ་ལེར་ཕི་དཀིལ་ལ་འཀོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ནང་གི་རྩ་དང་སྦར་བ་

དང༌། དེར་མ་ཟད་ནང་ལེར་ཡང་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་རྩ་རླུང་དང་སྦར་བ་དང༌། པད་

གདན་ཅན་གི་ལྷ་བརྒྱ་དང་ང་དྲུག་རྩའི་འཁོར་ལོ་རྣམས་དང་སྦར་ནས་གསུངས་

ཤིང༌། དེ་རྣམས་ཀི་དགོས་པ་ཡང་ལྷ་རྣམས་རྩ་རླུང་གི་ངོ་བོའམ། རྩ་རླུང་རྣམས་

ལྷའི་ངོ་བོར་མོས་ནས་བསྒོམ་པས། རྩ་རླུང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། ལས་རུང་དུ་

སོང་ནས་རོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རོགས་རིམ་སྐེད་ས་བའི་དགོས་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོད་ལྟར་ན། བསྐེད་རིམ་གི་དགོས་པ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་དངོས་

གྲུབ་ཙམ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྦོར་ཚུལ་དེ་འད་བ་མི་དགོས་ཏེ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་བཞིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་ཕ་ཐིག་བསྒོམ་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཁམས་

ཞུ་བ་ནོར་བུའི་རྩེར་བབས་པ་ཕིར་མ་འཕོས་པའི་དགའ་བཞི་དང༌། དེ་ནས་ཐིག་ལེ་

སར་ཡར་གཤེགས་པའི་དགའ་བཞི་སྐེས་པ་སྟོང་ཉིད་དང་སྦར་བའི་བདེ་སྟོང་ཡང་

ཡང་བསྒོམ་པས་དེས་རྒྱུད་སིན་ནས་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་པ་སྐེད་པའི་ཆེད་

ཡིན་ལ། ཁེད་ལྟར་ན་དེ་ཡང་མི་དགོས་ཏེ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་བཞིན་ནོ། །རོགས་རིམ་

གི་སིན་བེད་དུ་ངེད་ཀང་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེས་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་

ཤིན་ཏུ་འགལ་ལོ། །

བདུན་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་ཀི་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་སྟོང་དང་

དྲུག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པ་ད་ལྟའི་བསྡུས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡོངས་རོགས་དང༌། ཐུགས་དཀིལ་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་བསྐེད་རིམ་བསྒོམ་པར་

གསུངས་པ་རྣམས་ནི། ཁེད་ལྟར་ན་ཉམས་ལེན་ལ་ཉེར་མཁོ་མེད་པའི་སྤོས་པ་ལ་
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དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། སྒྲུབ་ལེ་ནས་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཙམ་མམ་ཡང་ལྷན་སྐེས་

འདའམ། ལྷ་ལྔའི་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པས་ཀང་འཇིག་རེན་པའི་དངོས་གྲུབ་པར་

གསུངས་ཤིང༌། བསྐེད་རིམ་གི་དགོས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ལ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་ཟབ་ཁད་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལྟ་བ་ལ་ཁད་མེད་ཅིང༌། དེ་གསུམ་

ལ་རོགས་རིམ་མེད་པས་ལྷའི་རྣལ་འབོར་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་རང་གཞན་ལྷར་བསྐེད་མཆོད་བསྟོད་དང་

བཟླས་པ་བེད་པ་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་ན་

ད་ལྟ་ཆོས་བཞེངས་པ་དེ་ལ་མཆོད་བསྟོད་གླེགས་བམ་ཀོག་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་

ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་སྐབས་ག་ལ་ཡོད། དུས་འཁོར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞེས་པའི་མིང་

དོན་ཡང་མ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། སྤྱིར་ཡང་རོག་བསྒོམ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་

རྒྱུར་འགོ་མི་སྲིད་ན། སོ་སྐེས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྒོམ་པ། ལས་འབྲས་སེམས་པ་

ལྟ་བ་བསྒོམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ཕག་མཆོད་སོགས་དགེ་རྩ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་

དོན་མེད་དུ་འགྱུར་པས་ལེགས་ཚོགས་མཐའ་དག་སུན་འབིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ངན་

པ་ཡིན་པས་སང་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྐེད་རིམ་ཇི་ཙམ་རྒྱས་པ་དེ་ཙམ་དུ་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་རྒྱས། 

དེ་རྒྱས་པ་ཙམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པའི་ཕུལ་ཆེ། དེ་ལྟར་ན་རོགས་རིམ་སྐེད་ས་ཞིང༌། 

ཆེས་མྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོངས་པའི་ཕིར། དཔའ་བོ་གཅིག་པ་དང་ལྷན་སྐེས་ཙམ་

ལ་ནི་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་ཀི་གནས་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །འོ་ན་སྔར་གི་ལུང་
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དེ་རྣམས་ཀི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རོགས་རིམ་བསྒོམ་པ་དང་བྲལ་བའི་བསྐེད་

རིམ་རྐང་པས་མཆོག་མི་འགྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་གི། བསྐེད་རིམ་སངས་རྒྱས་ཀི་

རྒྱུ་མིན་པར་སྟོན་པ་དོན་མིན་ནོ། །དེས་ན་དཀིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་མ་ཐུགས་

དཀིལ་ལྟ་བུ་སྦང་གཞི་སྲིད་བ་སྐེད་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ཕི་ནང་

གཞན་གསུམ་སྦར་ནས་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་པས། འད་ཆོས་སྒིག་པ་ཙམ་མིན་

པར་ཕི་ནང་གཉིས་སྦང་གཞི་དང༌། གཞན་གི་ལམ་སྦོང་བེད་དང༌། དེས་སྦངས་པའི་

འབྲས་བུ་གསུམ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཕི་ནི་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་ལོ་ཟླ་

ཞག་ཚེས་རྒྱུ་སྐར་ཆུ་ཚོད་ཆུ་སྲང་དབུགས་ཆ་ཤས་ལ་སོགས་ཡིན་ལ། ནང་ལ་སྤྱིར་

ཁམས་གསུམ་ཀའི་སེམས་ཅན་ཡོད་ཀང་སྐབས་འདིར་མི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་དགོས་པས་རྒྱུད་གཞན་དང་མཐུན་པས་དེ་ལ་ནང་དུ་བས་པའི་ཕུང་ཁམས་

སྐེད་བེད་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སོགས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་ནས་དེ་རྣམས་སྒིབ་བྲལ་དུ་

བསྐེད་པའི་ཕིར་དུ་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་སྦང་གཞི་ཕི་ནང་གཉིས་གཞན་ལ། གཞན་ལམ་དང་གཞན་འབྲས་བུ་

གཉིས་སུ་བས་པའི་གཞན་ལམ་གི་ནང་དུ་དབང་ཡང་འདུས་སོ། །དེ་ལ་གསུམ། ནང་

གི་དབང་དུ་བས་པའི་སྦང་གཞི་སྦོང་བེད་སྦོར་ཚུལ་དང་ཕིའི་དབང་དུ་བས་པའི་

སྦོར་ཚུལ། དེ་ལྟར་བས་པའི་བསྐེད་རིམ་རོགས་རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་ཇི་ལྟར་འགོ་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བསྲུང་འཁོར་སྦང་གཞི་དང་མི་སྦོར་བས་ཚོགས་ཞིང་ནས་

བཟུང་སྟེ། ཧཾ་ཡིག་མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་སོགས་མངོན་རོགས་

སུ་བལྟ། ཧཾ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བོ་ཞལ་ཕག་རོགས་པ་ནས་དཀིལ་འཁོར་
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རྒྱལ་མཆོག་གི་ལྷ་རོགས་པར་བསྐེད་པ་ནི། མངལ་རོགས་པ་དང་མངལ་དུ་ཕུང་པོ་

ལྔ་ཁམས་ལྔ་ཡུལ་དྲུག་དབང་པོ་དྲུག་ལས་དབང་ལྔ་དེའི་བ་བ་ལྔ་གྲུབ་པ་ནི། རྣམ་པ་

ཉི་ཤུས་བང་ཆུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གི་དུས་སུ་རང་གི་སྙིང་ཁའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ལས་

ཁོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་སྤོས་པ་ནི། བཙས་མ་ཐག་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང༌། དེ་ནས་

དེས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དངས་དམ་ཚིག་པ་དང་རོ་མཉམ་དུ་བས་པ་ནས་ལས་རྒྱལ་

མཆོག་རོགས་པའི་བར་ནི་བཙས་ནས་ལུས་རིམ་གིས་འཕེལ་ཏེ་འདོད་ཡོན་ལ་

སྤྱོད་པ་དང༌། དེ་ནས་རིག་མ་ས་ཚོགས་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པའི་རོ་རེ་དང་པད་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་སྙོམས་བར་ཞུགས་པས་སྤྱི་བོ་ནས་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་ནས་མགིན་པ་སོགས་

གནས་བཞིར་རིམ་པ་ལྟར་དགའ་བཞི་དངས་པའི་ཐ་མ་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་ཕིར་མ་

འཕོས་པ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་སྟོང་སྦར་བའི་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབོར་དང༌། སང་ཡང་

ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་སྔར་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་བདེ་སྟོང་བསྒོམ་པ་ཕ་མོའི་རྣལ་འབོར་

ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་གཞི་ལ་ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་པར་ཁམས་ཕིར་འཕོ་བ་མི་འབྱུང་

ཞིང༌། ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་ནས་འཛག་བདེ་མོང་བ་དང་ཆོས་མཐུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བ་བ་རོ་རེའི་ལུས་བཤད་པ་དང༌། དེ་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་བེད་པ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཐུན་མོང་གི་དོན་བཤད་

པ། ཡན་ལག་དྲུག་སོ་སོའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། གནས་པ་རྩ་བཤད། 

གཡོ་བ་རླུང་བཤད། བཀོད་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

རྩ་ཆེན་དྲུག་དང་འཁོར་ལོ་དྲུག་གི་གནས་ཚུལ་བཤད། དེ་རྣམས་ལུས་ལ་གནད་དུ་
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བསྣུན་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པ། ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་གང་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོ་རྐང་དྷཱུ་ཏཱི་གསུམ་མར་ས་རགས་

ཀི་རྩེ་དང༌། ཤངས་སྒོར་ཟུག་ནས་ལུས་ཀི་དབུས་ཐད་དངས་སྒལ་གཞུང་ཕོགས་ལ་

ཅུང་ཟད་ཉེ་བ་ན་ཡར་གེན་དུ་ལངས་ནས་ཐོད་པའི་ནང་ལ་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་ཡར་

ས་རིམ་པ་བཞིན་ས་བུག་གཡས་གཡོན་དང༌། དེ་གཉིས་ཀི་དབུས་ཀི་ཀ་བའི་ཐད་

སོར་ཟུག་ནས་གནས་སོ། །

དེ་ཡང་ལྟེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་དབུ་མ་ལ་སྒ་གཅན་གཉིས་སངས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ཞེས་

བ་ལ། ཁ་དོག་ལང་ཁུ་ནམ་མཁའི་ཁམས་པ་གཙོ་བོར་རླུང་འབབ། དེ་ཡན་ཆད་ཀི་

གཡས་ཀི་རྩ་ལ་རོ་མར་སན་ཉི་མའི་རྩ་ཞེས་བ་ཞིང༌། ཁ་དོག་དམར་པོ་མེའི་ཁམས་

གཙོ་བོར་ཁག་འབབ། དེ་ཡན་ཆད་ཀི་གཡོན་གི་རྩ་ལ་རྐང་མ་ལ་ལན་ཟླ་བའི་རྩ་ཞེས་

བ་བ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཆུའི་ཁམས་གཙོ་བོར་ཁུ་བ་འབབ། དེ་གསུམ་ལ་གཙོ་བོར་

སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་གི་དབང་བེད་ཅིང་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །ལྟེ་འོག་མན་ཆད་དུ་ནི་དབུ་

མ་གཡས་སུ་འཁོགས་ནས་རགས་ཀི་རྩེར་མར་ས་ཟུག་ཅིང་དེ་ལའང་ཀུན་དར་མ་

དང་དུང་ཅན་མ་དང་དུས་མེའི་རྩ་ཞེས་བ་ཞིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་པ་ཁ་དོག་སྔོན་

པོ་གཙོ་བོར་ཁུ་བ་འབབ་བོ། །གཡོན་གི་རྩ་ཡང་དབུས་སུ་འཁོགས་ནས་རགས་ཀི་

རྩེར་ཟུག་པ་ལུག་ཅེས་བ་བ་ཁ་དོག་ནག་པོ་རླུང་གི་ཁམས་པ་གཙོ་བོར་དི་ཆུ་འབབ་

བོ། །རྩ་གཡས་མ་གཡོན་དུ་འཁོགས་ནས་བཤང་སྒོར་ཟུག་ཅིང་དམར་སེར་ཞེས་བ་

བས་ཁམས་པ་ཁ་དོག་སེར་པོ་གཙོ་བོར་བཤད་བ་འབབ་ལ། རྩ་དེ་གསུམ་ལ་ཐུར་

སེལ་གིས་དབང་བེད་ཅིང་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །གཞི་དུས་སུ་ཐུར་སེལ་སྟེང་དང་སྲོག་
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འཛིན་འོག་ཏུ་རྒྱུ་ན་ནད་དག་པོ་སོགས་མི་འདོད་པ་བསྐེད་དོ། །བསྒོམས་སྟོབས་

ཀིས་དེ་ལྟར་རྒྱུ་ནུས་པ་དང་བསྲེ་ནུས་པ་བྱུང་ན་འཆི་བ་འཇོམས་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཕན་ཡོན་མང་དུ་འབྱུང་བར་བཤད་དོ། །

འདི་པའི་ལུགས་ཀི་རྩ་འཁོར་དྲུག་ནི་རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མི་མཐུན་ཏེ། དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་གི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བཞི་པ། དཔྲལ་བའི་

བཅུ་དྲུག་པ། མགིན་པའི་སོ་གཉིས་པ། སྙིང་ཁའི་བརྒྱད་པ། ལྟེ་བའི་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་

པ། གསང་གནས་ཀི་སོ་གཉིས་པ། ནོར་བུའི་དབུས་ཀི་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་པ་གཅིག་

རྣམས་ཡོད་ཅིང༌། རྩ་འཁོར་དེ་རྣམས་གར་ཡོད་སར་གཡས་ཀི་རྩས་དབུ་མ་ལ་

གཡོན་ནས་འཁྱུད། གཡོན་གི་རྩས་གཡས་ནས་འཁྱུད་དེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་

པའི་རྩ་མདུད་ཉིས་སྦགས་རེ་རེ་ཡོད་ལ། རྩ་མདུད་དེ་རྣམས་ལ་རང་གི་རྩ་འདབ་ལ་

གཡས་ན་ཡོད་པ་རྣམས་རོ་མ་དང་དབུ་མ་སྦགས་པ་ལ་ཟུག །གཡོན་གི་རྩ་འདབ་

རྣམས་རྐང་མ་དང་དབུ་མ་སྦགས་པ་ལ་ཟུག་ནས་རླུང་རྒྱུ་ལ། ལྟེ་འོག་མན་ཆད་ཀི་

རྩ་འཁོར་ལ་ཟུག་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །དེར་མ་ཟད་འདི་པའི་ལུགས་ཀི་འཕོ་

མཚམས་སུ་དབུ་མའི་མར་ས་ནས་ཡར་ས། དེ་ནས་མར་ས་ལ་ཐུག་པར་ཡང་ང་དྲུག་

རྐང་བཅས་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀི་མདུད་པ་ཡོད་པར། 

ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པས་དོན་གཞན་གི་བཤད་པ་བེད་པ་མ་དག་ལ། རྒྱུད་

གཞན་ནས་མདུད་པ་ཡོད་པར་དབུ་མ་ལ་བུག་པ་མེད་པར་བཤད་ཀང་འདི་པའི་

ལུགས་ལ་བུག་པ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་དམིགས་

པ་བཟུང་ན་ཡེ་ཤེས་སྐེ་བའི་གནད་ཆེ་ས་རྣམས་སུ་དམིགས་པས་བསྣུན་པར་བེད་
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པས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཞེས་བ་ལ། ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་ས་ཡང་སྔར་བཤད་

པའི་རྩ་འཁོར་རྣམས་ཀི་དབུས་སུ་རོ་རྐང་གིས་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅིངས་པའི་

དབུ་མའི་ནང་དང༌། དེའི་ཡར་ས་མར་ས་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་སུ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་ལག་རེས་ཀི་མོང་བ་སྐེད་པ་ཡང་མི་འད་བ་སོ་སོར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སོར་བསམ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་དབུ་མའི་ཡར་སར་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ཡིན་ལ། སྲོག་རྩོལ་དང་རེས་དན་གི་སྐབས་སུ་ལྟེ་བ་དང༌། འཛིན་པའི་

སྐབས་སུ་དྲུག་ཀ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀི་སྐབས་སུ་མར་ས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཡར་

ས་ལ་ཐུག་པར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། འདི་པའི་ལུགས་ཀི་ཡང་

སྲོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་མཉམ་གནས་གེན་རྒྱུ། ཀླུ་རུས་སྦལ། རྩངས་པ་ཁབ་བེད་ལྷས་

བིན་ནོར་ལས་རྒྱལ་རྣམས་ཏེ་བཅུར་བཤད་ཀང༌། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་ཐ་

སྙད་མི་མཛད་དོ། །གཞི་དུས་ལ་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་འཆི་ཚེ་མ་གཏོགས་མི་རྒྱུ་བར་

བཤད་ཀང་འདིར་ནི་རྒྱུ་བར་བཤད་དོ། །རླུང་དེ་རྣམས་དང་པོ་གང་ནས་སྐེ་བ་དང༌། 

དེ་ནས་གང་དུ་གནས་པའི་གནས་ནི་སྙིང་ཁའི་འཁོར་ལོའི་རྩ་བཅུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཀི་སྟེང་འོག་གི་སྦུབས་གཉིས་ནི་རིམ་བཞིན་སྲོག་ཐུར་གཉིས་ཀི་

དང་པོ་སྐེ་བ་དང་བར་དུ་གནས་པའི་གནས་ཡིན། རྒྱུ་བའི་ལམ་ནི་དེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་

སྟེང་གི་རྩ་གསུམ་དང་འོག་གི་རྩ་གསུམ་ལ་ཅི་རིགས་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་

དུ་སྙིང་ཁའི་ཤར་དང་ཤར་ལྷོའི་རྩ་འདབ་ལ་མཉམ་གནས་དང་རུས་སྦལ། ལྷོ་དང་ལྷོ་

ནུབ་ཀི་རྩ་འདབ་ལ་གེན་རྒྱུ་དང་རྩངས་པ། བང་དང་བང་ཤར་ཀི་རྩ་འདབ་ལ་ཁད་

བེད་དང་ལྷས་བིན། ནུབ་དང་ནུབ་བང་གི་རྩ་འདབ་ལ་ཀླུ་དང་ནོར་ལས་རྒྱལ་རྣམས་
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རིམ་བཞིན་སྐེ་བ་དང་གནས་པའི་གནས་དངོས་གཞི་ཡིན་ལ། རྒྱུ་བའི་ལམ་ཡུར་པོ་

ཆེར་རེ་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་ཡུར་ཕན་དུ་མར་གེས་ནས་འབབ་པ་བཞིན་དུ་རྩ་བཅུ་པོ་

དེ་ན་གནས་པའི་རླུང་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་རེ་རེ་ཡང་མང་པོར་གེས་ཏེ་རྩ་ཕན་དུ་མར་

རྒྱུ་བའི་ཚུལ་གི་ལུས་ཀི་རྩ་འདབ་ལ་ཁབ་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤྱིར་དང་པོར་ལུས་གྲུབ་པའི་ཚེ། ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ཐོག་

མར་གང་དུ་ཆགས་ཚུལ། དེ་ནས་མ་ཤི་བར་དུ་གནས་ཚུལ། འཆི་བའི་ཚེ་འཕོ་བའི་

ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་གཅིག་ཤེས་དགོས་ཀང༌། འདིར་ནི་གནས་སྐབས་རིགས་བཞི་

བསྐེད་པའི་ཐིག་ལེ། ལུས་དག་ཡིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ཐིག་ལེ་ཞེས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀི་གནས་

ཀི་གནས་ས་ངོ་བོ་བེད་ལས་སོགས་ཤེས་དགོས་པ་མེད་མི་རུང་ཡིན་པས་ཅུང་

ཟད་བཤད་ན། དཔྲལ་བར་སད་པའི་གནས་སྐབས་བསྐེད་པར་བེད་པའི་སྐུའི་ཐིག་

ལེ་གནས་ལ། མགིན་པར་རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་བསྐེད་པར་བེད་པའི་གསུང་

གི་ཐིག་ལེ། སྙིང་ཁར་གཉིས་མཐུག་བསྐེད་པར་བེད་པ་ཐུགས་ཀི་ཐིག་ལེ། ལྟེ་བར་

བཞི་པའི་གནས་སྐབས་བསྐེད་པའི་བེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐིག་ལེ། སར་ཡང་ལྟེ་བ་

དང་གསང་གནས་དང་ནོར་བུའི་དབུས་དང༌། ནོར་བུའི་རྩེ་དབུ་མའི་མར་ས་རྣམས་

སུ་རིམ་བཞིན་སད་པ་བསྐེད་པ་སོགས་ཀི་ཐིག་ལེ་བཞིའོ། །དེ་ཡང་ལྟེ་བ་དང་ནོར་

བུའི་རྩེར་བཞི་པའི་གནས་སྐབས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་གཉིས་སུ་ཁམས་ཞུ་

བ་སེབ་པ་ན་གནས་གཞན་དུ་སེབ་པ་ལས་བདེ་བའི་འགྱུར་པ་ཆེ་བ་རེ་གཞི་དུས་

སུ་འདོད་པ་སྤྱོད་པ་ན་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བཞག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་
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མཚན་གནས་དེ་གཉིས་ན་བཞི་པའི་གནས་སྐབས་བསྐེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔྲལ་བ་ནོར་བུའི་དབུས་ནོར་བུའི་རྩེ་རྣམས་ན་ཁམས་དཀར་པོ་གཙོ་བོར་

གནས་ཤིང༌། དམར་པོ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་གནས་ལ། དཀར་ཆ་འཕེལ་བར་བེད་པའི་

གཞིའི་ཁམས་དཀར་པོ་དངོས་གཞི་ནི་དཔྲལ་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལྟེ་བ་གསང་གནས་མགིན་པའི་རྩ་འཁོར་རྣམས་ཀི་དབུས་ན་ཁམས་དམར་པོ་

གཙོ་བོར་གནས་ཤིང༌། དཀར་པོ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་གནས་ལ། སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་

གི་དབུས་སུ་ནི་དཀར་དམར་ཆ་མཉམ་པར་གནས་པ་ཡིན། ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་ཀི་

ངོ་བོ་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་འདེས་པའི་གོང་བུ་ཆེ་ཆུང་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་པ་རེ་ཡོད་

དེ་བཤད་རྒྱུད་རོར་ཕེང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་ཤེས་ནུས་སོ། །དེས་ན་འདི་

པའི་ལུགས་ལ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་རིགས་བཞིའི་སྒིབ་པར་འདུས་ལ། 

དེ་ཡང་སྒིབ་པའི་མཚན་གཞིར་ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་བཤད་བྱུང་བས་དེ་ལྟ་ན་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའི་སྒིབ་པའི་མཚན་གཞིར་བེམ་པོ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་

ཚེ་འདིར་གསར་དུ་གྲུབ་པའི་བེམ་པོ་ལ་འཇོག་པ་མི་རུང་བས་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་

ན། དེ་བདེན་ཏེ་འདི་ལྟར་ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་ལ་སིམ་པའི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་རེ་ཡོད་ཅིང༌། རླུང་སེམས་དེ་རྣམས་ལ་སྒིབ་པའི་བག་ཆགས་

བགོས་ནས་གནས་ལ། དེ་ལས་ཉོན་སྒིབ་དེ་ལས་ཤེས་སྒིབ་སོགས་སྐེ་བར་འགྱུར་

པས་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སད་པའི་གནས་སྐབས་དང་

བཞི་པའི་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་བཤད་པའི་དོན་ནི། དེ་ན་གོང་བུ་མི་གཅིག་

པའི་ཐིག་ལེ་གཉིས་ཡོད་པ་མིན་གི། ཐིག་ལེ་གཅིག་པུ་དེའི་སྟེང་ན་སད་པ་དང་བཞི་
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པ་གཉིས་ཀ་བསྐེད་པའི་ནུས་པའི་བག་ཆགས་མི་འད་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གི་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཐིག་ལེ་དེ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་རླུང་སེམས་དེ་རྣམས་ཀི་འདུས་པ་

ནས་བཤད་པའི་གཉུག་ལུས་ཀི་དོད་ཐུབ་བམ་ཞེ་ན། སྙིང་ཁའི་རླུང་སེམས་ཀི་དོད་

ཐུབ་ཀི་གཞན་རྣམས་ཀི་མི་ཡོང་ངོ༌། །

བཞི་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་གཞན་པའི་ཐིག་ལེ་རྣམས་གཉིད་རྨི་ལམ་སད་པའི་

ཐིག་ལེར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞི་དུས་སུ་རླུང་རགས་པ་འོག་གི་ནོར་བུ་དང༌། 

སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་ཐིམ་པ་ན་རྨི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་མཐུག་པོ་འོང་

ལ། རླུང་རྣམས་གནས་དེ་གཉིས་ནས་གེས་ཏེ་གསང་གནས་དང་མགིན་པར་གནས་

པའི་ཚེ་རྨི་ལམ་གསལ་ལ་ཡུན་རིང་འཆར། དེ་གཉིས་ནས་རླུང་གེས་ནས་ལྟེ་བ་

དང་དཔྲལ་བར་བསེབ་པ་ན་གཉིད་སད་ནས་ཕིའི་ཡུལ་སང་ས་ཚོགས་འཆར་བས་

དེ་ལྟར་བཞག་གོ །དེས་ན་གཞི་དུས་རང་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་གཅིག་

ཐབས་མཁས་ཀི་ལམ་གིས་འབྲས་དུས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་དུ་བསྒྱུར་

ནུས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གང་ལ་ཡང་མེད་པའི་སྔགས་

བ་མེད་ཀི་ཁད་ཆོས་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་སད་རྨི་གཉིས་མཐུག་བཞི་པའི་གནས་

སྐབས་བསྐེད་པའི་ཐིག་ལེ་བཞིའི་སྟེང་ན་གཞི་དུས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་མ་དག་པའི་

ཡུལ་སང་ས་ཚོགས་མཐོང་བའི་ནུས་པ་དང༌། འཁྲུལ་སང་དང་ངག་གི་སྨྲ་བརོད་ས་

ཚོགས་འབྱུང་བའི་ནུས་པ་དང༌། མི་གསལ་ཞིང་མི་རོགས་པ་དང། འཛག་པའི་བདེ་

བ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་སྟེ། དེ་ལས་རིམ་བཞིན་མ་དག་པའི་ཡུལ་སང་འཆར་བའི་ཆ་

དང༌། འཁྲུལ་སང་དང་སྨྲ་བརོད་འཁྲུལ་པ་འབྱུང་བའི་ཆ་དང༌། མི་གསལ་བ་མུན་པའི་
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ཆ་དང༌། འཛག་པ་བསྐེད་པའི་ཆ་རྣམས་ལམ་གིས་སྦངས་ནས་ཡུལ་སང་ས་ཚོགས་

ཙམ་ཞིག་འཆར་བའི་ཆ་དང༌། སྒ་ས་ཚོགས་འབྱུང་བ་དང༌། མི་རོག་པ་དང༌། བདེ་བའི་

ཆ་རྣམས་ལམ་དུ་ཁེར་བས་ལམ་དུས་སུ་རིམ་བཞིན་སྟོང་གཟུགས་དང༌། གཞོམ་

མེད་ཀི་སྒ་དང་མི་རོག་ཡེ་ཤེས་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་རྣམས་

གོང་ནས་གོང་དུ་གནས་གྱུར་པས་འབྲལ་དུས་སུ་རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་གྱུར་

པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དེ་རྣམས་ཀི་དི་མ་གང་ཡན་ལག་དྲུག་གང་གི་ལམ་གིས་སྦོང་ཞེ་ན། སད་

པའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་གི་དི་མ་ནི་སོར་བསམ་གཉིས་རེས་དན་གི་ཕོགས་གཅིག་གིས་

སྦོང་ཞིང་རིགས་འད་ལམ་དུ་འཁེར་རོ། །རྨི་ལམ་གི་ནི་སྲོག་འཛིན་གཉིས་དང༌། 

གཉིད་དང་བཞི་པའི་གཉིས་ནི་རེས་དན་གི་ཕོགས་གཅིག་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

སྦོང་ཞིང་རིགས་འད་ལམ་དུ་འཁེར་རོ། །ཡང་སོར་བསམ་གཉིས་ཀིས་དཔྲལ་བའི་

སད་བའི་དི་མ་དང༌། རེས་དན་གི་ལྟེ་བའི་སད་པའི་དི་མ་སྦོང་བ་ཡིན་ཞིང་རེས་དན་

གི་ཕོགས་གཅིག་གིས་བཞི་པའི་དི་མ་སྦོང་བ་ཡང་སྟེ་བའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་ནས་སད་

པ་དང་བཞི་པ་བསྐེད་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་གོད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་

ནོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་དོན་ནི། འོ་ན་དེའི་རྣམ་གཞག་བེད་ན་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་

གང་གི་རེས་སུ་འབྲང་སྙམ་ན། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ནི་ཤམྦྷ་ལ་ནས་རྒྱ་བོད་གང་དུའང་མ་

འགྱུར་སང་ནའང་དེའི་དུམ་བུ་དབང་མདོར་བསྟན་ལ་ན་རོ་པས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་
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དང༌། བསྡུས་རྒྱུད་སེམས་འགེལ་སྐོར་གསུམ་གྲུབ་ཆེན་བོད་སྐད་དུ་དཔེ་མེད་མཚོ་

རྒྱ་སྐད་དུ་ཨ་ནུ་ས་མ་རཀི་ཏས་མཛད་པའི་སྦོར་དྲུག །དེའི་འགེལ་པ་ཉི་མ་དཔལ་

གིས་མཛད་པ། ཤཱ་བ་རི་པའི་སྦོར་དྲུག་རང་གི་ལྟ་བའི་འདོད་པ་མདོར་བསྟན་པ། 

དོན་དམ་བསྙེན་པ་རྣམས་ལ་བསྟེན་ནས་བཤད་པར་བའོ། །དུས་ཞབས་སྙན་བརྒྱུད་

ཐེ་ཚོམ་གི་གཞིའོ། །

དེ ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྤྱིའི ་ཆིངས་དང་གངས་ངེས་དང་གོ་རིམ་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཆིངས་བསྙེན་བསྒྲུབ་བཞིའི་ཆིངས་རོ་རེ་གསུམ་

གི་རྣལ་འབོར་དང༌། དགེ་བ་གསུམ་གི་ཆིངས་ཡན་ལག་གསུམ་གི་ཆིངས་དང་

བཞིའོ། །དང་པོ་ནི་སོར་སྡུད་སོགས་དྲུག་གོ །གཉིས་པ་ནི་སོར་བསམ་གཉིས་

བསྙེན་པ། སྲོག་འཛིན་གཉིས་ཉེར་སྒྲུབ། རེས་དན་སྒྲུབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབ་

ཆེན་གི་ཡན་ལག་གོ །གསུམ་པ་ནི་དང་པོར་དགེ་བ་སྐུ་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་སོར་

བསམ། བར་དུ་དགེ་བ་གསུང་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་སྲོག་འཛིན། ཐ་མར་དགེ་བ་

ཐུགས་རོ་རེའི་རྣལ་འབོར་རེས་དན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ཡེ་ཤེས་

རོ་རེར་བས་ན་རོ་རེ་བཞིར་འགྱུར། བཞི་པ་ནི་སོར་བསམ་གཉིས་གཟུགས་སྒྲུབ་ཀི་

ཡན་ལག །སྲོག་འཛིན་གཉིས་སྲོག་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག །རེས་དན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གཉིས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གོ །འདིའི་སྟེང་ནས་བཤད་ན་གོ་ས་སྟེ། དེ་ཡང་

སོར་བསམ་གཉིས་གཟུགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་གྲུབ་ཟིན་བརན་པར་བེད་པས་

སྟོང་གཟུགས་སྒྲུབ་བེད། སྲོག་རྩོལ་གི་ཐོག་མར་སྲོག་ཐུར་གཉིས་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་

གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བསྲེ་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་གིས་བསྲེས་ནས་འཆིང་བའི་ཚུལ་གིས་
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སྲོག་སྟེང་རླུང་དབང་དུ་བེད། དེའི་རེས་སུ་འཛིན་པས་རླུང་དེ་ཉིད་འཁོར་ལོ་དྲུག་

ཀའི་ལྟེ་བར་སྔར་ལྟར་བཅིངས་ནས་དབང་དུ་བེད་པས་དེ་གཉིས་སྲོག་སྒྲུབ་བེད། དེ་

ལྟར་སོར་བསམ་གཉིས་ཀི་སྟོང་གཟུགས་གྲུབ་པ་བརན་པ་དང༌། སྲོག་འཛིན་གཉིས་

ཀི་རླུང་དབང་དུ་གྱུར་པ་གྲུབ་པ་ན། དེའི་རེས་སུ་ཡིད་ངོ་ཙམ་མིན་པར་རྣལ་འབོར་

པ་རང་ཉིད་རེས་དན་གི་སྟོང་གཟུགས་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་དངོས་གནས་

ལ་ལྡང་ནུས་ཤིང༌། དེའི་དུས་སུ་སྟོང་གཟུགས་ཀི་ས་ཚོགས་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་

མོའི་སྐུར་ལངས་པ་རྣམས་ལ་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཞེས་བ་ཞིང༌། དེ་དང་

རང་ཉིད་སྟོང་གཟུགས་ཀི་དུས་འཁོར་ཀི་སྐུར་ལངས་པ་གཉིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པས་དུས་འཁོར་བའི་ཐུགས་མོང་མིན་པ། མཆོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་ཞེས་པ་ཐོབ་

པས་ན་དེ་གཉིས་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞག་གོ །གཉིས་པ་གོ་ས། གསུམ་པ་ཡང་གོ་

ས་ཞིང༌། སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་ཅན་འདི་ནི། འདུས་པར་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་བཤད་པ་

དེའི་དོད་ཐུབ་ཀང༌། དེའི་སྒྲུབ་གཞི་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་གཉིས་གཞི་དུས་ན་ཡོད་

ལ། སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པོར་གསར་དུ་སྒྲུབ་དགོས་

ཤིང༌། དེ་གྲུབ་པ་དེ་བསམ་གཏན་གིས་བརན་པར་བེད་ལ། དེ་གཉིས་ཀིས་བསྒྲུབས་

པའི་སྟོང་གཟུགས་དེ་གཟུགས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བར་བེད་བའི་ཕིར། སྲོག་

འཛིན་གཉིས་ཀི་རླུང་དབང་དུ་བེད། དེ་ནས་ཕག་རྒྱའི་རྐེན་གིས་རང་ཉིད་དངོས་

གནས་ལ་རེས་དན་གི་སྟོང་གཟུགས་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ལངས་ནས་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདི་པའི་

རེས་དན་དག་འདུས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལས་གཉིས་དོད་ཐུབ། ཏིང་ངེ་
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འཛིན་དང་ཟུང་འཇུག་དོད་ཐུབ་ཏུ་བེད་ཀང་ས་མཚམས་མི་འད་སྟེ། ཟུང་འཇུག་

འཕགས་པ་ཁོ་ན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སོ་སྐེ་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འདུས་པའི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་ལུས་དབེན་ནས་འགྲུབ། དེ་ནས་སེམས་

དབེན་གི་བར་ལ། མཐུན་ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགོ་ལ། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་

དངོས་གནས་ལ་ལྡང་བ་བཞིན་དུ་སྟོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་བསམ་གཏན་ཀི་

སྐབས་ནས་འགྲུབ་ཅིང་དེ་ནས་འཛིན་པའི་བར་ལ་འགྲུབ་ཚབས་ཇེ་ཆེར་འགོ་ཞིང་

རེས་དན་གི་སྐབས་སུ་དངོས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སོར་སྡུད་ཀི་སྐབས་སུ་སྟོང་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་རེས་མཐུན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་ནས་དོན་གི་

འོད་གསལ་དང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་མི་འབྲལ་བ་བཞིན་

དུ་རེས་དན་གྲུབ་ནས་ཀང་སྟོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་དང་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ངོ་

བོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་ནས་མཉམ་རེས་གང་

དུའང་སྐུའི་རྣམ་པ་མི་འདོར་ཀང༌། འདིར་ནི་རེས་དན་གྲུབ་ནས་ཀང་རེས་ཐོབ་ཀི་

སྐབས་རྣམས་སུ་སྐུའི་རྣམ་པ་འདོར་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག་ལས། །དང་པོ་སོར་སྡུད་ལ་བདུན། སོར་སྡུད་ཀི་སྒ་དོན། 

གང་དུ་སྒོམ་པ་གནས་ཀི་ངེས་པ། གང་གི་ཚེ་སྒོམ་པ་དུས་ཀི་ངེས་པ། ལུས་གནས་

ཀི་ངེས་པ། ལྟ་སྟངས་ཀི་ངེས་པ། སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇོག་པའི་ངེས་པ། ཉམས་

རགས་སྐེ་ཚུལ་གི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་དང་འདུས་པར། སོར་སྡུད་ཅེས་མིང་

གཅིག་ཏུ་གསུངས་ཀང༌། དོན་མི་འད་སྟེ། འདུས་པའི་སོར་སྡུད་ནི། ཁལ་ལེན་ལ་

ཁལ་སྡུད་ཅེས་པ་ལྟར། དབང་པོ་དྲུག་སོ་སོས་ཡུལ་དྲུག་སོ་སོ་རང་གི་ཡུལ་དུ་ལེན་
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ཅིང་སྡུད་པའམ་ལོངས་སྤྱོད་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་བེད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དབང་

པོ་སོ་སོས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་འཇུག་པ་འགོག་ཅིང་ནང་དུ་སྡུད་པར་བས་པ་དང༌། སོར་

སོང་དང་དབང་ཡུལ་གི་འབྲེལ་པ་གཅོད་པར་བེད་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བ་སྟེ། གཞུང་

རྣམས་སུ་སོར་སོང་དང་སོར་སྡུད་དང་སོར་གཅོད་ཞེས་ཐ་སྙད་འབྱུང་ངོ༌། །

འབྲེལ་བ་གཅོད་ཅེས་པ་ནི། དན་ཤེས་བརེན་ནས་གཅོད་པའང་མིན་ཞིང༌། ཡིད་

ཤེས་ཡུལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པ་ན་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མི་འཛིན་པ་ལྟ་བུས་ཀང་

མི་ཆོག་སྟེ། དེ་ནི་རྣམ་ཤེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། །ནུས་མེད་དོན་གཞན་མི་

འཛིན་ཕིར། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབང་ཤེས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་ཚང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་འདིར་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་ལྡོག་དགོས་པར་བཤད་པ་ནི་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས། དབང་ཤེས་ཀི་བཞོན་པའི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོབས་ཀིས་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལོག་ནས། 

རང་རང་གི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབྲེལ་བ་ཆད་པ་གཅུག་དགོས་པར་གསུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། མུན་ཁང་ཤིན་ཏུ་ནག་པར་བསྒོམ་མོ། །གསུམ་པ་ནི་ས་བུག་

གཡས་ནས་ས་རླུང་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་བསྒོམ་པར་བ་སྟེ། དེ་ནི་སྡུད་རིམ་ཡིན་པས་

རླུང་འདུ་ས་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ནི་ཁིད་ཡིག་རྣམས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤེས་པར་

བའོ། །

ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ལ་གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་

ནི། དུས་འཁོར་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ན་རེ། སིན་མཚམས་ནས་ཐད་ཀར་སོར་བཞི་ཙམ་སོང་

བའི་ནམ་མཁའ་དང༌། ཁ་ཅིག་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་རླུང་ས་བུག་ནས་ཕིར་རོལ་
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ཏུ་སོར་བཅུ་གཉིས། བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞི། བཅོ་ལྔ། བཅུ་དྲུག་བར་དུ་རྒྱུ་བས་རླུང་

དེ་རྣམས་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་རླུང་དེ་དང་དེ་གང་བར་དུ་འགོ་བའི་ཐད་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་

སེམས་དང་མིག་ཏ་སྒིལ་ནས་དམིགས་པ་གཏོད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་སེམས་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ལ་འཇོག་ཚུལ་ཡང་སྤུན་གསུམ་གི་བར་མ་དང་འགོགས་བ་བཞིན་དུ་འདས་

པའི་རེས་མི་གཅོད་མ་འོངས་པའི་སྔོན་མི་བསུ། ད་ལྟར་གི་ཤེས་པ་ལ་བཟོ་མི་བེད་

པར་བྲམ་ཟེ་སྐུད་པ་འཁལ་བ་བཞིན་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཕི་རོལ་

གི་ནམ་མཁའ་ལ་ལྟ་སྟངས་བེད་པའི་ཤེས་བེད་དུ། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་

སེམས་དང་ཞེས་དང་ཅི་ཡང་མི་སེམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སངས་ནས། །ཉི་མ་གཅིག་ནི་ཡོངས་སུ་བརག །ཅེས་གསུངས་པ་འདེན་

ཅིང༌། ཕི་རོལ་དེར་དམིགས་པ་བཟུང་བའི་རྐེན་གིས་རླུང་སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་

པས་སེམས་ཟིན་པར་རླུང་འགག་ཅིང་འགགས་པས་སྟོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་འཆར་

རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཐམས་ཅད་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུད་འགེལ་ལས། རླུང་དེ་རྣམས་

ཕིར་རྒྱུ་བ་ན་ཕི་རོལ་དུ་སོར་དེ་ཙམ་གི་བར་དུ་རྒྱུ་ཞིང༌། ནང་དུ་བཟློག་པའི་ཚེ་ས་

རླུང་གི་ལྟེ་བར་སེབ་ལ་གཞན་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་ལྟར་ལྟེ་བར་སོར་གཅིག་གཉིས་

གསུམ་བཞིའི་བར་དུ་མི་སེབ་པར་འོངས་ནས་སར་ཡང་ཕིར་ཟློག་འགོ་བར་བཤད་

ཀི་སོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་བསྒོམ་ཚུལ་དང་སྦར་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསྟན་

ནོ། །འདིར་རོགས་རིམ་བསྒོམ་པའི་སྐབས་སུ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་རླུང་

དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་གཟུགས་ཤར་བ་

དགོས་ཤིང༌། ཁོད་ཀི་དེ་ལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་དོན་མེད་ལ། ལུས་ཀི་ཕིར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 940  

རོལ་དུ་སེམས་བཟུང་བ་སྟོང་གཟུགས་འཆར་བའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་ན། མུ་སྟེགས་

དང་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ལ་རླུང་སྦོར་རང་སེམས་ཟིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པས། དེ་ལའང་

སྟོང་གཟུགས་འཆར་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་དབང་མདོར་བསྟན་སོགས་

ལས་མིག་ཕེད་གེན་དུ་བལྟ་བར་གསུངས་ན། འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ས་བུག་

གི་སྟེང་ངོས་ནས་བརར་ནས་འགོ་བ་ཡིན་གི་སིན་མཚམས་ནས་འགོ་བ་མིན་པས། 

ཁེད་ལྟར་ན་མིག་ཐུར་དུ་བལྟ་བར་ཐལ་བ་ཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སོར་སྡུད་བསྒོམ་པའི་ལག་རེས་ལ་དུ་བ་སོགས་

རགས་བཅུ་འཆར་དགོས་པ་ནི་རང་གཞན་ཀུན་གི་ལུགས་ཡིན་ལ། རགས་བཅུ་ཡང་

ཕི་རོལ་བསྒོམ་ཁང་གི་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་ཤར་བས་མི་ཆོག་གི །དབུ་མའི་ནང་དུ་

འཆར་དགོས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུའི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་པར་རེ་ཁ་ནག་པོ་དི་མེད་འོད་ཟེར་

འཕོ་བ་དུས་ཀི་རྩ་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གི་བར་དུའོ། །ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་དུས་

ཀི་རྩ་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གི་རབ་དུའོ། ཞེས་དང༌། ཡང་ཡེ་ཤེས་

ལེའུ་དེ་ཉིད་ཀི་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་པར། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའི་སེམས་དང་མིག་

ནི་མི་འཛུམ་རོ་རེའི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིས། ཞེས་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ། རོ་རེའི་

ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་འདིར་དབུ་མར་སྲོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་སྟོང་པ་ཁོ་ན་

ལས། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་མཐོང་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་

དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུ་སོགས་རགས་བཅུ་

དབུ་མའི་ནང་དུ་ཤར་བ་དགོས་ན་མིག་དང་སེམས་ཀི་གཏོད་ས་ཡང་དབུ་མའི་ནང་

དུ་བེད་པར་དེས་གྲུབ་སྟེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་དམིགས་པ་གཏད་པས་རླུང་སེམས་དབུ་
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མར་ཟིན་པ་འོང་བ་མི་སྲིད་ལ། དབུ་མར་རླུང་མ་ཞུགས་པར་དེར་རླུང་ཐིམ་པ་ལས་

བྱུང་བའི་དུ་སོགས་ཀི་རགས་འཆར་བ་ཡང་མི་སྲིད་དོ། །

སྒྲུབ་ལེའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དང་བཅུ་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ་རྩ་རྒྱུད་དངས་པ་

ལས་ཀང༌། སོར་བསམ་གི་སྐབས་སུ་དབུ་མའི་ནང་དུ་དམིགས་པ་གཏོང་དགོས་

པར་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སོ་སོར་སྡུད་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། ནམ་མཁའ་སྟོང་པའི་

མཚན་ཉིད་དོ། །གང་ཞིག་ཁོ་ན་ཡིད་དག་ནི། །སྐོར་ས་དེ་ཡི་ཕོགས་སུ་ས། ཞེས་

སོར་སྡུད་ཀི་ཚེ་ཡིད་སའི་ཕོགས་སུ་གཏོད་པར་གསུངས་ལ། ས་ཡང་དྷཱུ་ཏཱི་ལ་

བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ལྟེ་བའི་སྟེང་དུ་གཡུང་མོ་གང༌། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་མི་ཡི་ས། ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེར་དམིགས་པ་གཏོད་དགོས་ཀང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་ས་དཔྲལ་བའི་རྩ་

འཁོར་གི་དབུས་སུ་དམིགས་པ་གཏོད་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང༌། དེ་ལྟར་བཤད་

པ་ཡང་མེད་དོ་སྙམ་ན། ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའི་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པར། བསྙེན་པ་ལ་ནི་དང་པོའི་རྣལ་འབོར་རྣམ་བཅུ་མཁའ་ལ་འཁོར་

ལོ་ཅན་གི་ཁོ་བོའི་ལྟ་བ་སོགས། །བགེགས་མཐར་བེད་པའི་ལྟ་བ་བདུད་རྩིའི་ལམ་

དུ་སོན་པ་ཡིས་ཀང་ཉེ་བའི་བསྒྲུབས་པ་ཡན་ལག་དྲུག །ཅེས་པའི་འགེལ་ཆེན་དུ། 

འཁོར་ལོ་ཅན་གི་ཞེས་པ་གཙུག་ཏོར་གི་ལྟ་བས་ཞེས་པ་མིག་མི་འཛུམ་པར་སྟེང་དུ་

བལྟ་བས་མཚན་མར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་སོར་བསམ་གི་ཚེ་མིག་གི་ལྟ་སྟངས་སྟེང་དུ་

བེད་དགོས་པར་གསུངས་ལ། སྟེང་གི་ལྟ་བ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས་བགེགས་མཐར་བེད་

ཀི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ། ”བགེགས1་མཐར་བེད་ནི་བདུད་རྩི་འཁིལ་བའོ། །དེའི་ལྟ་བ་ནི་

བདུད་རྩིའི་གནས་སུ་སོན་པ་སྟེ། དཔྲལ་བར་སོན་པའོ། ཞེས་དཔྲལ་བའི་རྩ་འཁོར་

1 མ་ཕི། ༡༥ན༡ན།   བགོགས   * བགེགས 
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གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བདུད་རྩི་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བང་སེམས་ཡོད་པས་དེར་ལྟ་བ་

ལ་བདུད་རྩིའི་གནས་སུ་ལྟ་བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །རི་གི་ཨ་ར་ལིའི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། 

ཕེད་མིག་གེན་དུ་ལོག་ནས་ནི། །སིན་མའི་དབུས་སུ་སེམས་བས་ན། ཞེས་གསལ་

བར་གསུངས་ཤིང༌། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་ཡིས་ཀང༌། དབུ་མར་རེངས་པའི་ལྟ་སྟངས་

ཉིད། ཅེས་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་རེངས་པའི་ལྟ་སྟངས་བེད་དགོས་པར་གསུངས་

སོ། །

དེར་དམིགས་པ་གཏོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། སོར་བསམ་གཉིས་ནི་

གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདའི་རྒྱུ་སྟོང་གཟུགས་སྔར་མ་གྲུབ་པ་གསར་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་

གྲུབ་ཟིན་བརན་པའི་ཕིར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ། དཔྲལ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སད་

པའི་གནས་སྐབས་བསྐེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཡོད་པས་དེར་དམིགས་པ་གཏད་དེ་བསྒོམ་

པ་ན། ཐིག་ལེ་དེའི་སྟེང་ན་ཡུལ་སང་ས་ཚོགས་སྟོན་པའི་བག་ཆགས་ཡོད་པས་དེ་

སད་ནས་གནས་དེར་སྟོང་གཟུགས་རྣམས་འཆར་ས་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལུས་ཀི་

བེད་བཅིང་དམ་པར་བས་ནས་མིག་གི་མས་”ཕེབས1་ཡར་བཀབ་པའི་ཕེད་མིག་

བས་ཏེ་སིན་མཚམས་ཀི་དབུ་མའི་སྦུབས་སྟོང་གི་ནམ་མཁར་སེམས་ཞེན་ཅིང་རྩེ་

གཅིག་ཏུ་གནས་པར་བས་པས་དེར་རླུང་ཟིན་ནས་འོང་ངོ༌། །ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་

ཞེན་པའི་སེམས་ཞེས་གསུགས་པའི་དོན་ཡང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་སྦུབས་སྟོང་གི་བུ་ག་

ནམ་མཁར་སེམས་གཏད་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་གི་ནམ་མཁར་སེམས་

གཏོད་དགོས་པའི་དོན་མིན་ནོ། །

སེམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ངེས་པ་ནི། ཅི་ཡང་མི་སེམས་པར་འཇོག་པ་ནི་དེ་ཁོ་

1 མ་ཕི། ༡༥ན༥ན།   པིབས   ཞོལ། ༢༠བ༡ན། ཕེབས    * ཕེབས 
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ན་ཉིད་བསྒོམ་པའང་མིན་ལ། ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང༌། སོར་བསམ་གི་སྐབས་འདིར་ནི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་མིན་ལ། ”ལམ1་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཐོས་བསམ་གི་ཚེ་ལྟ་བ་

རོགས་ཙམ་ནི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་དགོས་ལ། སྲོག་འཛིན་གཉིས་ཀི་

རླུང་དབང་དུ་བས་པས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་བསྐེད་ནས། དེ་ནས་ཡུལ་ཅན་ཁད་པར་ཅན་དེས་སྟོང་

ཉིད་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་མན་ཆད་དང་

བསྒོམ་རྒྱུའི་སྟོང་ཉིད་ལ་ཁད་མེད་ཀང་བསྒོམ་བེད་ཀི་བོ་ལ་ཁད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་

སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང། ཤེས་སྒིབ་འཇོམས་པ་ལ་མྱུར་བུལ་གི་ཁད་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སོར་བསམ་གི་སྐབས་སུ་ཆོས་སྐུའི་རིགས་འདའི་

རྒྱུ་བསྒོམས་པ་མིན་ནོ། །བདུན་པ་ནི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་དབང་པོ་རབ་ལ་ཉམས་ཐོད་

རྒལ་དུ་འཆར། ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རིམ་ཅན་དུ་འཆར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུད་

འགེལ་དུ་རགས་བཅུ་པོ་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་འཆར་བར་གསུངས་པ་དེ་རྒྱུད་དེའི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སོར་

སྡུད་ཀི་གསར་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ན་གོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་འཆར་

ལ། དུ་སོགས་དང་བུམ་སམ་སོགས་རགས་ངེས་མེད་དུ་འཆར་བ་ནི་སོར་སྡུད་མ་

བསྒོམ་པར་ཡང་འཆར་ཞིང༌། སོར་བསམ་གི་སྐབས་ཀི་རགས་ལ་ཡང་རིམ་པ་མང་

སྟེ་དབང་པོའི་སྒོར་རླུང་རེངས་པའི་མོག་བརྩམས་པ་ནས་དབུ་མའི་ནང་དུ་འཇུག་

པའི་མགོ་མི་རྩོམ་གི་བར་དེར་དུ་སོགས་ཀི་རགས་འཆར་བ་ནི། ལུས་ཀི་ཕི་རོལ་

1 མ་ཕི། ༡༥ན༧ན།   ལར   * ལམ 
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བསྒོམ་ཁང་གི་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་ཤར་བ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དབུ་མར་”འཇུག1་པའི་

མགོ་རྩོམ་པ་ནས་དེར་རླུང་འགག་པའི་མགོ་མི་རྩོམ་གི་བར་དེར་ཤར་བ་རྣམས་ནི། 

ལུས་ཀི་ནང་དུ་ཤར་བ་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཤར་བ་མིན་ནོ། །

རླུང་དབུ་མར་འགག་པའི་མགོ་རྩོམ་པ་ནས་ཤར་བའི་དུ་སོགས་ཀི་རགས་

རྣམས་ནི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཤར་བའི་སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་བ་ཡིན་པས་དེ་འད་

བའི་མཚན་རགས་བཞི་དང་ཉིན་རགས་དྲུག་རྣམས་ནི་གོ་རིམ་ཀང་ངེས་པ་ཅན་ཁོ་

ནར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྐབས་གསུམ་དུ་ཤར་བའི་རགས་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་

ལས་ཕི་མ་གསལ་ཞིང་བརན་པ་དང་ཕ་རུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །འདུས་པར་”སིག2་རྒྱུ་

ལྟ་བུའི་རགས་འཆར་ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་བར་གསུངས་

པ་དང༌། འདིར་དེ་ལས་ཟློག་པ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། འདི་པའི་བ་མ་

རྣམས་འདུས་པར་བཤད་པ་དེ་ཟབ་དོན་སྦས་ཏེ་གསུངས་པས་དང་དོན་ཡིན། འདིར་

ནི་མ་སྦས་པར་གསལ་པོར་གསུངས་པས་ངེས་དོན་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལོ་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། འདུས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ལ་རགས་ཀི་གོ་རིམ་དེ་ནས་བཤད་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འབྱུང་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་ཡང་འདུག་པའི་ཕིར་དང༌། 

འདིར་ཡང་འདི་ནས་བཤད་པ་བཞིན་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདི་གཉིས་ལམ་སྲོལ་མི་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཉམས་རགས་འཆར་

བའི་གནས་དུས་རྒྱུ་རྣམས་མི་འད་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་པའི་དུ་སོགས་སྟོང་གཟུགས་ཁད་

པར་བ་རྣམས་ཐོག་མར་འཆར་བའི་དུས་གནས་སྙིང་ཁའི་རྩ་འདབ་རྣམས་སུ་རྒྱུ་བའི་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༦ན།   འདུག   * འཇུག 

2 མ་ཕི། ༡༦ན༡ན།   མིག   ཞོལ། ༢༡ན༦ན།   སྨྲིག    * སིག 
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རླུང་བཅུ་འགགས་པའི་རྒྱུ་ལས་རགས་བཅུ་འཆར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རླུང་འགག་ས་

རིམ་ནས་རིམ་བཞིན་འགགས་པ་ལས་རགས་ཀང་རིམ་བཞིན་འཆར་ཏེ། ཤར་ལྷོ་

ནས་ནུབ་བང་གི་བར་གི་འཚམས་ཀི་རྩ་འདབ་བཞིར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རུས་སྦལ་རྩང་པ། 

ལྷས་བིན་ནོར་ལས་རྒྱལ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་འགགས་པ་ལས་རགས་དང་པོ་བཞི་

འཆར་ཞིང་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ནུབ་ཀི་བར་ཕོགས་བཞིར་རྒྱུ་བའི་རླུང་མཉམ་

གནས་གེན་རྒྱུ་ཁབ་བེད་ཀླུ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་འགགས་པ་ལས་དུས་མེ་དང་ཟླ་

བ་དང་ཉི་མ་དང་སྒ་གཅན་གི་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་ལ། སྟེང་འོག་གི་

རྩ་གཉིས་སུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་སྲོག་ཐུར་གཉིས་འགགས་པས་མཆོག་གི་ཆ་སྟེ་གློག་དང་

ཐིག་ལེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །

རོགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་སྟོང་གཟུགས་རིམ་པ་འདི་ལྟར་འཆར་བའི་སིན་བེད་

དུ་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་པད་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་དང་བཅས་

པ་ལ། སྙིང་ཁའི་རྩ་བརྒྱད་དང་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་རྣམས་ཀི་ངོ་བོར་མོས་ནས་དུ་བ་

མོ་ལ་སོགས་པའི་ནུས་མ་བརྒྱད་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་བསྒོམ་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་བཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་དང་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་ཡིན་པས། དབུ་མའི་སྟོད་

སད་ཀི་རྩ་གཉིས་དང་དེའི་ནང་གི་རླུང་གཉིས་དང་སྦོར་རོ། །རིམ་གཉིས་དེ་ལྟར་

བསྒོམ་པའི་སོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། སོབ་མའི་རླུང་བཅུ་ནུས་མ་བཅུར་བསྐེད་

ནས་དར་དཔངས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། །

རགས་བཅུའི་ཐ་མ་ཐིག་ལེའི་གནས་སུ་རེ་ཁ་ནག་པོ་སྐྲའི་ཚད་ཙམ་གི་ནང་དུ་

ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའི་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ངེས་པ་ལྔ་ནི། དུས་
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ངེས་པ་རགས་རོགས་པའི་མཐར་གནས་ངེས་པ་དབུ་མའི་ནང་དུ་ངོ་བོ་ངེས་པ་རྡུལ་

ཕ་རབ་བསགས་པ་མིན་པར་རང་སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ། སྐུ་ངེས་པ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་རྣམ་པ་ངེས་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཐོང་

བར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། གཞན་ནས་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་སྐུ་ངེས་པ་ལྡ་ལྡན་དུ་བཤད་

པ་དང་དོན་མི་གཅིག་གོ །རགས་བཅུ་རོགས་ནས་དེ་འད་བའི་སྐུ་ནམ་འདོད་འདོད་

དུ་འཆར་ཐུབ་པ་ན། དེས་སོར་སྡུད་ཀི་ནུས་པ་རོགས་པ་ཡིན་པས། དེ་ནས་བསམ་

གཏན་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །སོར་སྡུད་ལ་མཚན་མོ་དང་ཉིན་མོའི་རྣལ་

འབོར་གཉིས་སུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མུན་པ་དང་སང་བ་གང་ལ་ཡང་རགས་

དེ་རྣམས་འདོད་དགུར་འཆར་ཐུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ཞིང་གོ་རིམ་ནི་མུན་པ་ལ་སྟོང་

གཟུགས་འཆར་བ་དང་ངེས་པ་ས་”ཞིང་། 1སང་བ་ལ་འཆར་དཀའ་བས་ས་རིམ་ནས་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་སྟངས་བས་དམིགས་པ་བཟུང་དུས་མིག་རླུང་མ་རེངས་བར་

ལ་སྐ་བོ་སོགས་སང་བ་མ་ལོག་པའི་ནུས་པས་སྟོང་གཟུགས་འཆར། མུན་པ་ལ་སྐ་

བོ་སོགས་མི་འཆར་བས་ཡིན་ནོ། །བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ལོ་ལ་ལྷོ་བགོད་བང་བགོད་ཟླ་

བ་ལ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་ཉིན་ཞག་ལ་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་གཉིས་ཡོད་པས། མཚན་མོ་

དང་ཉིན་མོའི་རྣལ་འབོར་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ཡིན་གསུང་ཡང༌། ཕི་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་

པས་ནང་དུ་རྣལ་འབོར་གཉིས་སུ་འབྲེལ་མེད་ཅིང༌། རྒྱུ་མཚན་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞག་

གཅིག་གི་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཉིན་མོ་སྔོན་ལ་ཡོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདིའི་སྐབས་ཀི་

ཚད་མ་ནི་རྒྱུད་དང་སེམས་འགེལ་གཞན་དུ་མ་གགས་ཀང་རོ་རེ་སྙིང་འགེལ་ལས། 

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ནི། དེའི་དུས་སུ་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༤ན།   ཞིག   * ཞིང་། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 947 

ཡིད་ཤེས་ལ་ཡུལ་ལྔའི་སང་བ་འཆར་ལ། དཔེར་ན་དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་ལྔའི་སང་

བ་འཆར་བ་དང་རྣམ་པ་འད་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན་དེའི་

ཚེ་མིག་ཤེས་ཀི་བཞོན་བའི་རླུང་རྒྱུ་བ་མེད་པས་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུགས་མཐོང་བ་

སོགས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པ་ལ་ལུས་གནས་སོགས་སྔར་དང་འད་བ་ལ། 

དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྟོང་གཟུགས་གྲུབ་ཟིན་བརན་པར་བ་བའི་

ཕིར། སོར་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་སར་ཡང་བསྒོམ་པ་ཡིན་གསུངས་པ་”མི1་

འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སོར་བསམ་གཉིས་ཡན་ལག་སོ་སོར་འཇོག་པའི་འཚམས་མི་

ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལ་ལ་ན་རེ། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་དམིགས་

པ་རེ་རེ་བས་ནས་བསྒོམ་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ལྔ་ཞེས་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དེ་ཉིད་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་གི་བསམ་གཏན་ལ་བསྒོམ་ལུགས་མི་

འད་བ་ལྔ་བེད་དགོས་པར་སྟོན་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །རང་ལུགས་ནི་ཐིག་ལེའི་ནང་

དུ་སྟོང་གཟུགས་ས་ཚོགས་ཤར་བའི་ངེས་ཅན་དང༌། བུམ་སམ་སོགས་ངེས་མེད་དུ་

ཤར་བའི་སྟོང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་

སྤོས་ལ། མཐར་དེ་རྣམས་ལྷའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ལ་གཅིག་ལ་གཅིག་བསྟིམ་ཞིང་

བསྡུས་”ནས2་སྔར་གི་ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་དེ་ལ་བསྡུས་ནས་བསྒོམས་ལ། དེ་ཡང་དེ་

ལ་རང་གི་ང་རྒྱལ་བཞག་ཅིང་བསྒོམས་པས་མཐར་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་ལ་མི་ལྟོས་

པར་བོ་ཁ་ཕོགས་པ་ཙམ་གིས་ང་རྒྱལ་ངེས་ཅན་དུ་”འཆར3་བ་བྱུང་ན་མཐར་ཕིན་
1 མ་ཕི། ༡༧ན༢ན།   མ   * མི 

2 མ་ཕི། ༡༧ན༥ན།   རས   * ནས 

3 མ་ཕི། ༡༧ན༥ན།   འཚར   * འཆར 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 948  

པ་ཡིན་པས་དེ་ནས་སྲོག་རྩོལ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་རན་པའོ། །

བསམ་གཏན་ལ་ཡན་ལག་ལྔར་བཤད་པ་ལ། དེའི་དོན་ན་རོ་པས་དབང་

མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་སྟོང་གཟུགས་རགས་པ་རྩིང་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ངོ་བོ་

ཙམ་མཐོང་བ་རོག་པ། ཕ་བ་ཞིབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་”ཁད1་པར་མཐོང་བ་དཔོད་

པ། སེམས་ཤིན་སྦངས་དངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་དགའ་

བ། ལུས་ཤིན་སྦངས་དངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་བ། 

སེམས་ཀི་སང་བ་ཙམ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་རོ་རེའི་སྐུར་ཤར་བ་དང༌། རང་གི་སེམས་

གཉིས་དབེར་མེད་དུ་འདེས་ནས་སྐུ་དེ་སེམས་ལས་ལོགས་སུ་མི་སང་བར་དབེར་

མེད་གཅིག་ཏུ་འདེས་པའི་སེམས་ནི་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་དོ། །འགེལ་

ཆེན་དུ་ཤེས་རབ་ནི་གཟུགས་ལ་བལྟའོ།  ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་སྟོང་གཟུགས་ལ་

དོན་དམ་བདེན་པར་བས་ནས། དེ་མཐོང་བའི་བོ་དེ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

བའི་ཤེས་རབ་ཏུ་བས་ནས་འཆད་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ལོག་རོག་གོ །

གསུམ་པ་སྲོག་རྩོལ་ལ་སྒ་དོན་ནི། སྲོག་ནི་རླུང་ཡིན་ལ་རྩོལ་བ་ནི་དེ་འགོག་

པ་སྟེ། རོ་རྐད་དུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་འགོག་པའོ། །སྲོག་རྩོལ་བསྒོམ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དབུ་མའི་ནང་དུ་སྟོང་གཟུགས་དང་རང་གི་སེམས་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་

འཇོག་ནུས་པ་སྔར་ནས་ཡོད་ཀང༌། ད་དུང་རླུང་གི་དབང་གིས་རྒྱངས་ཆད་དུ་ཡོད་

པས་དེ་བཀག །རོ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལ་བཅོས་མིན་གི་ང་རྒྱལ་”བརན2་པ་དང༌། 

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་སྔར་ནས་ཡོད་ཀང་སྲོག་རྩོལ་གི་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༦ན།   བད   * ཁད 

2 མ་ཕི། ༡༧བ༣ན། བརན  ཞོལ། ༢༩བ༥ན།   བསྟན 
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ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་དབུ་

མའི་ནང་དུ་འབར་བས་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་སྔར་མེད་པས་དེའི་ཕིར་

དང༌། སྲོག་ཐུར་གཉིས་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་བསྲེ་ལུགས་ཁད་པར་ཅན་

གིས་བསྲེ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་རླུང་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་བའི་སྲོག་རྩོལ་བསྒོམ་

ནས་བསྲེ་དགོས་པའི་ཕིར་རྒྱུ་མཚན་དེ་རྣམས་སོ། །དབེ་བ་ནི་རོ་རེ་བཟླས་པ་དང་

བུམ་པ་ཅན་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། འདི་ལ་སྔ་མ་རྣམས་དབེད་བ་མང་དུ་མཛད་པར་

འདུག་ནའང༌། རྔུབ་པ་དང་དགང་བ་དང་གཞིལ་བ་ནི་རོ་རེ་བཟླས་པ་ཉིད་ལ་ཕག་

རོར་བསྟོད་འགེལ་ལས་བཤད་ཅིང༌། གཞན་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཁུངས་མེད་པའི་རོག་

”བརགས1་འབའ་ཞིག་གོ །གོ་རིམ་ཡང་རོར་བཟླས་སྔོན་དུ་བས་ན་རིག་པ་དྭངས་པ་

དང༌། ཁམས་བདེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དེའི་སྟོབས་ཀིས་རླུང་ཆ་སྙོམས་པས་སྔོན་དུ་

རོར་བཟླས་བ་ནས། དེ་ནས་བུམ་པ་ཅན་བསྒོམ་པ་དང་རོར་བཟླས་བེད་ལུགས་ཀང་

རླུང་ས་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་ནས་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་

གི་ནང་དུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་དང་གནས་པ་ཧཱུཾ་དང་

འབྱུང་བ་ཨཱཿའི་གཟུགས་སུ་བལྟས་ནས་བེད་ཟེར་ལ། ཡང་ཁ་ཅིག་འཇུག་གནས་

ལྡང་གསུམ་གི་དུས་སུ་ཡིད་ལ་ༀ་དང་ཧཱུཾ་ཨཱཿསྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡིན་ཟེར་རོ། །རོར་

བཟླས་སྲོག་རྩོལ་གི་སྔོན་འགོ་ཙམ་དུ་བེད་པ་དང༌། དངོས་གནས་ལ་རླུང་གང་ནས་

རྒྱུ་བའི་རྩ་ནང་དུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་རོར་བཟླས་བེད་པ་སོགས་ནི་རོར་བཟླས་

ཀི་དགོས་པ་མ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིར་རོར་བཟླས་ཀི་དགོས་པ་ནི་ལྟེ་

1 མ་ཕི། ༡༧བ༦ན།   རགས    ཞོལ། ༢༩བ༥ན།   བརགས    * བརགས 
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”བ1འི་རྩ་གཁོར་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕིར་

ཡིན་ལ། རོ་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་རོར་བཟླས་བེད་པ་ནི་གོང་གི་

དགོས་པ་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རླུང་ཕེང་ཐག་དང་ཡི་གེ་ཕེང་

རོག་གི་གཟུགས་སུ་བེད་པ་ལ་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་ཀི་དོན་མ་ཚང་ཞིང༌། རླུང་

ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་དུས་སུ་ཡི་གེ་གསུམ་ཡིད་ལ་བེད་པའང་རླུང་དང་

བསྟུན་པ་ཙམ་ལ་ཟབ་གནས་མེད་པས་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡིད་བཟླས་བེད་ལུགས་ཁོ་

ནར་སོང་བས་རོགས་རིམ་གི་དོན་མེད་དོ། །

རྐང་མ་རོ་མ་དབུ་མ་གསུམ་ལ་དམིགས་པའི་རོར་བཟླས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

རོ་རེའི་བཟླས་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རང་ལུགས་བཤད་དུས་རོགས་

སའོ། །རང་ལུགས་ལ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རོར་བཟླས་འདི་རྒྱུད་འགེལ་ལས་གསལ་

བར་མ་གསུངས་ཀང༌། བསྟོད་འགེལ་དང༌། དབང་མདོར་བསྟན་གི་འགེལ་པར་

བཤད་པ་ལྟར་བའོ། །སྲོག་རྩོལ་བསྒོམ་པའི་ཚེ་བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་ལྟ་སྟངས་

བེད་པར་གསུངས་པ་ལ། གངས་ངེས་གཉིས་ཡོད་པའི་སྔ་མ་སོར་སྡུད་ཀི་སྐབས་

དང་འད་ལ། ཕི་མ་རླུང་ལ་བཤད་པས་སྟོང་གཟུགས་དང་རླུང་སྦགས་པ་ལ་མིག་

དང་ཡིད་ཀི་ལྟ་སྟངས་མ་ཤོར་བ་བེད་དགོས་ཤིང༌། དེའི་ཚུལ་ནི་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་

པའི་ཚེ་རླུང་གི་རང་གདངས་ༀ་གི་གདངས་སུ་ཤར་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་སོར་

བསམ་གི་བསྒྲུབས་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་ཅན་དཔྲལ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་

ན་ཡོད་པ་དེ་ཁེར་ནས་དབུ་མའི་ནང་ལ་བརྒྱུད་དེ་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་

ཏཱིའི་ནང་བར་དུ་འཇུག་པར་བསམ་ཞིང་གནས་པའི་ཚེ་རླུང་གི་རང་གདངས་ཧཱུཾ་གི་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༢ན།   བྲ   * བ 
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གདངས་སུ་ཤར་བ་དང་སྟོང་གཟུགས་གཉིས་མཉམ་དུ་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་

སུ་གནས་པར་བསམ་པ་དང་ཕིར་འབྱུང་བའི་ཚེ་རང་གདངས་ཨཱཿའི་གདངས་སུ་

ཤར་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་”ཀིས1་སྟོངས་གཟུགས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ཡར་ས་བར་

དུ་ཁེར་ནས་ཕིར་ལ་འབྱུང་བར་བསམ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གོམས་ན། དང་པོ་རང་

ནས་དེ་ལྟར་གནས་པ་མི་ཡོང་ཀང་”མཚམས2་ཞིག་ནས་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་ཕིར་

ལྡང་བ་གཉིས་ཇེ་ཐུང་ལ་སོང་ནས་རླུང་དང་སྟོང་གཟུགས་གཉིས་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་

གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་གནས་པ་ཡུན་ཇེ་རིང་ལ་འགོ་བས་མཐར་ས་བུག་ནས་

རྒྱུ་བའི་རླུང་འགགས་ནས་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་རང་དུ་གཡོ་མེད་དུ་ཁིག་གེ་

གནས་པ་འབའ་ཞིག་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ན་བུམ་པ་ཅན་ལ་འཇུག་

རན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ནས་རླུང་དངོས་གནས་ལ། གང་ནས་རྒྱུ་ནའང་དམིགས་པ་

དབུ་མ་རང་གི་ནང་དུ་རྒྱུ་བར་དམིགས་དགོས་པས་རྩ་གསུམ་ཀ་ལ་རོར་བཟླས་

བེད་པ་མ་དག་གོ །བུམ་པ་ཅན་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི། སྟེང་འོག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་སྲོག་ཐུར་

གཉིས་ཡར་མར་གི་དབུ་མའི་ལམ་ནས་དངས་ཏེ། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་

དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་བཞི་པའི་གནས་སྐབས་བསྐེད་པའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་ཡིད་ཀིས་

ཁ་སྦར་བས་ཏེ། སྲོག་ཐུར་གཉིས་རང་གི་སེམས་སྟོང་གཟུགས་ཁད་པར་ཅན་དང་

བཅས་པ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདེས་པ་ལ་སེམས་གཟུང་སྟེ་བུམ་པ་ཅན་བསྒོམ་མོ། །དེའི་

ཤེས་བེད་དུ། སྟེང་དང་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་རླུང་དང་ཡིང་ཀིས་ཁ་སྦར་དུ་བས་ཏེ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམ་པས་བུམ་པ་ཅན་ཁེགས་པ་ན་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དྷཱུ་

1 མ་ཕི། ༡༨བ༡ན།   ཀི   ཞོལ། ༢༥ན༡ན།   ཀིས    * ཀིས 

2 མ་ཕི། ༡༨བ༡ན། མཚམས  ཞོལ། ༢༥ན༡ན།   འཚམས 
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ཏཱིའི་ནང་གི་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་འདེན་ནུས་པ་འབྱུང་བ་

ན་སྲོག་རྩོལ་གི་ནུས་པ་དེས་རོགས་པས་དེ་ནས་འཛིན་པ་བསྒོམ་པར་བའོ། །

བཞི་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱིར་བུམ་པ་ཅན་བསྒོམ་པ་

དང་འད་ཡང་བསྒོམས་པའི་གནས་དང་གོ་རིམ་ནི། དེ་ནས་སྡུད་རིམ་བཞིན་དུ་ས་ཆུ་

ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གི་སྙིང་ཁ་དང༌། དེ་ནས་ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་མགིན་པ་

དང༌། དེ་ནས་མི་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་དཔྲལ་བ་དང༌། རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་

པའི་ཚུལ་གིས་གཙུག་ཏོར་དང༌། ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པས་གསང་གནས་ཀི་

དབུས་ཀི་དབུ་མའི་ནང་དུ་སྲོག་ཐུར་སེམས་སྟོང་གཟུགས་དབེར་མེད་དུ་སྔར་ལྟར་

བསྒོམ་ཞིང༌། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་བཞིན་རྩ་འཁོར་རེ་རེའི་དབུས་སུ་ཡང་

བུམ་པ་ཅན་ཁེགས་པ་འཛིན་ནུས་པ་དང༌། མས་བརན་གི་དགའ་བཞི་འདེན་ནུས་

པ་འབྱུང་ཞིང༌། དེའི་དུས་སུ་བདེ་སྟོང་སྦར་ནས་བསྒོམ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམ་

པའི་སྔོན་དུ་རང་ཉིད་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ལྡང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་

པ་བཏང་བའི་མཐུས་སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དངོས་དང་རེས་སུ་མཐུན་ཚབས་ཆེ་བའི་

སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་རེས་སུ་མཐུན་པར་ཡིད་ངོར་ལྡང་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །སྒྲུབ་

ལེའི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་པར་སོ་སོར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཞེས་སོགས་ཀི་སོགས་ཆོག་བཙན་ཐབས་ཀི་སྦོར་བ་གསུངས་པ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བས། དེ་ཡན་ལག་དྲུག་གང་གི་སོགས་ཆོག་པ་ཡིན་པ་དང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་འགེལ་གི་དོན་བ་མ་མཁས་པའི་མན་ངག་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་

ལས་ཤེས་དགོས་སོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 953 

ཡང་འདིའི་དོན་འཕོ་བའི་རྣལ་འབོར་ལ་སྦར་བ་དང༌། ཉི་མ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་དོན་དུ་སྦར་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་ཡོད་པས་དེ་

རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་མན་ངག་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །འཛིན་པའི་

ལམ་འདི་ནི་འདུས་པ་ནས་དཔེའི་འོད་གསལ་བཤད་པ་དང་ཐུན་མོང་”བ1་ཡིན་

ལ། དེའི་གནད་”ཀིས2་གནས་སྐབས་རིགས་བཞིའི་ཐིག་ལེ་སྒིབ་བྲལ་དུ་བེད་ཚུལ་

ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་དྲུག་ཀའི་དབུས་སུ་སྲོག་ཐུར་དང་སེམས་

སྟོང་གཟུགས་དང་བཅས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་ནུས་པ་དམིགས་པ་གཏད་རེས་

ཀིས་འཛིན་ཐུབ་པ་ན་འཛིན་པའི་ལག་རེས་མཐར་ཕིན་ནས་རེས་དན་ལ་འཕོ་བའི་

”མཚམས3་སོ། །

ལྔ་པ་རེས་དན་བསྒོམ་པ་ལ་སྒ་དོན་ནི་འགེལ་ཆེན་ལས་གཟུགས་ཅན་དང་པོར་

དན་པ་དང༌། ཕི་ནས་དན་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་དང་པོ་བསམ་གཏན་གི་སྐབས་

སུ་སྟོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པ་དེ་དན་པ་དང་དེའི་རེས་སུ་སྟོང་གཟུགས་

མཚན་ཉིད་པ་ཐོབ་ཅིང་དེའི་རེས་སུ་དན་པ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བའོ། །དེ་ཡང་འཛིན་པ་

ཡན་ཆད་དུ་རང་ཉིད་སྟོང་གཟུགས་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ལངས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་རྩོལ་

མེད་དུ་འཇོག་ནུས་ཀང་དེ་ཡན་ལ་དེ་ཡབ་ཡུམ་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་སང་བར་བེད་པའི་འོད་ཟེར་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་མཆོག་མི་

འགྱུར་གི་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བས་སྟོང་གཟུགས་རེས་མཐུན་པ་ཞེས་བཤད་ཅིང་ནམ་

ཞིག་ན་ཡིད་ངོ་ཙམ་མིན་པར་དངོས་གནས་ལ་སྟོང་གཟུགས་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་
1 མ་ཕི། ༡༩ན༥ན།   ས   ཞོལ། ༢༦ན༢ན།   བ    * བ 

2 མ་ཕི། ༡༩ན༥ན། ཀིས  ཞོལ། ༢༦ན༢ན།   ཀི 

3 མ་ཕི། ༡༩བ༣ན།   ཡི    ཞོལ། ༢༦བ༢ན།   ཡེ    * ཡེ 
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གི་སྐུར་ལངས་ནས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་ཞིང་ས་ཚོགས་

ཡུམ་དང་ནུས་མ་བཅུ་སོགས་སྟོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་

པས་མཆོག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བ་ཕག་རྒྱ་དེའི་མཐུས་འདེན་ནུས་པ་འབྱུང་བ་ན་རེས་

དན་གི་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་ཞེས་བའོ། །

སྐབས་འདིར་རྒྱུད་འགེལ་ལས་ཕག་རྒྱའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་ཏེ། ལས་རྒྱ་

”ཡེ1་རྒྱ་ཕག་ཆེན་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱའོ། །དང་པོ་གསུམ་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་

བ་སྐེད་བེད་ཡིན་ལ་བཞི་པ་ནི་སྔ་མ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་མི་འགྱུར་བའི་

བདེ་བ་ལ་ཕག་རྒྱར་བརོད་པའོ། །དེ་ཡང་སྔོན་གི་ལས་ཀིས་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་

པའི་བུད་མེད་དུ་འཕངས་ཤིང་འཁྱུད་པ་སོགས་ཀི་བསྒོམ་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཕག་

རྒྱ་རང་ངོས་ནས་ཚུར་ལ་བེད་ནུས་པས་ན་ལས་རྒྱའོ། །ཡེ་རྒྱ་ནི་རོག་པས་བཏགས་

ནས་བསྒོམས་པས་ན་ལྷ་མོའ།ོ །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནི་རང་གི་སེམས་ཀི་སང་བ་ལས་ས་

ཚོགས་ཡུམ་ལ་སོགས་པར་དངོས་སུ་ལངས་པའི་སྟོང་གཟུགས་སོ། །འདི་གསུམ་

པ་བརེན་ནས་བདེ་བ་འདེན་པའི་སྐབས་སུ་བང་སེམས་འཁོར་ལོ་གོང་མ་ནས་ནོར་

བུའི་རྩེ་བར་དུ་འཛག་པ་དང༌། གཡོ་བ་དང༌། འགྱུར་བར་མཚུངས་དགོས་ཤིང༌། 

ནོར་བུའི་རྩེ་ལས་ཕི་རོལ་དུ་མི་འཛག་མི་གཡོ་བར་ཡང་མཚུངས་དགོས་ན། འགེན་

ཆེན་ལས། ལས་རྒྱ་ནི་འཛག་པའི་བདེ་བ་སྦིན་པར་བེད་པ་མོ། །ཡེ་རྒྱ་ནི་གཡོ་བའི་

བདེ་བ་སྦིན་པར་བེད་པ་མོ། །ཕག་ཆེན་ནི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྦིན་པར་བེད་པ་

མོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ལས་རྒྱ་དེ་ཉིད་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་ཤིང་

ཤ་ཁག་བརོས་བཅས་ཀི་ལུས་སུ་གྲུབ་བའི་སྟོབས་ཀིས་དེ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་

1 མ་ཕི། ༡༩བ༣ན།   ཡི    ཞོལ། ༢༦བ༢ན།   ཡེ    * ཡེ 
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ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ངོས་ནས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་སོགས་ཀི་ནང་གི་ཐབས་

ཀིས་ཁམས་ཕིར་འཛག་པ་མ་བཀག་ན། ཕག་རྒྱ་རང་ངོས་ནས་ཁམས་ཕིར་དངས་

ནས་འཛག་བདེ་སྐེད་པར་བེད་པས་དེ་སྐད་ཅེས་བའོ། །དཔེར་ན་ད་ལྟའི་ཕོ་མོ་ཕལ་

པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་འཛག་བདེ་འདེན་པས་མ་ཁབ་

སྟེ། རྣལ་འབོར་པས་ནང་གི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརེན་ནས་ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་

འཇུག་བས་ཏེ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་འདི་ཉིད་ནས་དུ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡེ་རྒྱ་

དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཁམས་དཀར་པོ་ཞུ་བ་བཙུག་ཏོར་ནས་དྷཱུ་

ཏཱིའི་ནང་ལ་བབས་ནས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སར་སེབ་པ་ན། དེས་ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་

མཚོན་ནས་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་གཡོས་ཏེ་འགོ་བ་དང་ཡང་དེར་མས་བརན་

གི་ལྷན་སྐེས་མཚོན་ནས་ཡར་ལོག་སྟེ་སྔར་གི་གནས་སུ་གཡོས་ཏེ་འགོ་བའི་བདེ་

བ་བསྐེད་པས་ན་དེ་སྐེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཁམས་ཕིར་འཕོས་མ་འཕོས་

ཙམ་ལ་གཡོ་མི་གཡོ་མི་བ་སྟེ། ཕིར་མ་འཕོས་པར་བདེ་བ་མཚོན་ནུས་པ་ཡེ་རྒྱ་དང་

སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་ཡང་འོང་བའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ལ་རིམ་གཞིན་ལུས་ལས་

སོ་ཞེས་དང༌། ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ཉིད་ཀིས་སོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

ནི་ཤ་ཁག་བརོས་བཅས་ལས་འདས་པ་དང༌། རོག་པས་བཏགས་པ་ལས་འདས་པ་

དང༌། དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྟོབས་ཀིས་དེ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་ཁམས་

དཀར་པོ་ཞུ་བ་དབུ་མའི་མར་སར་སེབ་པ་ན་ཕིར་མི་འཛག་པར་མ་ཟད་ཐིག་ལེ་དེ་

ཉིད་གནས་གང་དུ་ཡང་འཕོ་བ་མི་སྲིད་པར་ཁོ་རང་ཟད་པ་མ་གཏོགས་མི་འགྱུར་བ་
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དེས་ན། རེན་མི་འགྱུར་བ་ལ་བརེན་ནས་སྐེས་པའི་བདེ་བ་སྐེས་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་

བའོ། །

དེ་ཡང་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་དངོས་སུ་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་སྐེས་པས་ཁབ་ཀང༌། དེ་ཉིད་དང་དངོས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་

བདེ་བ་དེ་ཉིད་དངོས་སུ་སྐེ་བས་མ་ཁབ་སྟེ། དབང་པོ་རྟུལ་འབྲིང་གཉིས་ཀི་སྟོང་

གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་དུ་དངོས་སུ་ལྡང་ནུས་ཀང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པས་དངོས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདེན་པར་མི་ནུས་པར་རིམ་བཞིན་

ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ཐེབས་ཁ་ཡར་དངས་ཏེ་རེས་སུ་ཕག་ཆེན་

ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་འདེན་ཞིང་དབང་རྣོན་གིས་ཕག་རྒྱ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་

ཕག་ཆེན་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་འདེན་ནུས་སོ། །དེ་

ལྟར་ཕག་ཆེན་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སྤྱི་བོའི་ཁམས་དཀར་པོ་ཧཾ་ཡིག་གི་

རྣམ་པ་ཅན་ཞུ་ནས་བབས་པ་ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དམར་ཆ་

གཙུག་ཏོར་དུ་གནས་པ་གཉིས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་དེ་ཉིད་དུ་བརན་པར་བས་

པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་བརེན་པ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

ནམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་རེས་དན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་འཕོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་དཀར་ཆ་དམར་ཆ་ནོར་བུའི་རྩེ་དང་གཙུག་ཏོར་དུ་དུས་མཉམ་དུ་ནམ་

ཐོག་མར་བརན་པ་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐེ། ལུས་ཀི་བེམ་

པོའི་ཆ་ལ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱར་ཕེ་བའི་རགས་རིམ་ནས་ཆ་གཅིག་ཟད། ས་

བུག་ནས་རྒྱུ་བའི་ལས་རླུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའི་ནང་ནས་གཅིག་འགགས་
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པ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་འད་བའི་བདེ་བ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རོགས་

པ་ན་འཕགས་པ་ཐོབ་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་བདེ་བའི་རེན་ཐིག་ལེ་ཉི་ཁི་ཆིག་

སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་ཡར་བརྩེགས་པ་གཙུག་ཏོར་བར་དུ་བརན་པ་དང༌། 

དམར་ཆ་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་གཙུག་ཏོར་ནས་ནོར་བུའི་རྩེ་བར་བརན་པ་

ན། ཐིག་ལེ་དེ་ལ་བརེན་པའི་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་

བརྒྱ་རོགས་པ་དང༌། ལས་རླུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་འགགས་པས་ལུས་ཀི་

བེམ་པོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཟད་ནས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་སྒིབ་བྲལ་དུ་

གྱུར་ཏེ་ཤེས་བའི་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང༌། དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀི་

འཁོར་ལོ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

རེས་དན་བསྒོམ་པའི་དུས་”མཚམས་ནི། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་རོགས་པའི་

མཐར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྤྱིར་རེས་དན་དངོས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ནས་བསྒོམ་པའི་

དུས་”མཚམས་ཡིན་ནམ། རེས་དན་དངོས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀང་དེའི་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་བསྒོམས་པའི་དུས་”མཚམས་གང་ཡིན་ཅེས་པ་དང༌། འཛིན་པའི་ལག་རེས་

རོགས་ནས་རེས་དན་གི་སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྐུར་ལྡང་ནུས་པས་ཁབ་བམ། མི་ནུས་

པས་ཁབ། དེ་ལྟར་ལྡང་ནུས་པ་ཡང་ཡོད་ལ། མི་ནུས་པ་ཡང་ཡོད་ཅེས་ཁས་ལེན་

ནམ། ཇི་ལྟར་དུ་ཁས་བང་བར་བ་ཞེ་ན། དེ་ལ་དུས་”མཚམས་ནི་དངོས་གྲུབ་ནས་

བསྒོམ་པ་དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་བསྒོམ་པ་གཉིས་ཀ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་

མཐར་ཕིན་པ་ནས་བསྒོམ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། བསྒོམ་ལུགས་མི་འད་བའི་ཁད་

པར་ཆེའོ། །
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དི་བ་ཕི་མ་གསུམ་གི་དང་པོ་གཉིས་ཁས་མི་ལེན་ཏེ་དབང་པོའི་རིམ་པས་

འཛིན་པའི་ཡན་ལག་རོགས་ནས་ཀང་རྟུལ་འབྲིང་གཉིས་ཀིས་རིམ་བཞིན་དུ་

ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ཕི་ནང་གི་ཐབས་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་སྒོ་ནས། 

སྟོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པར་ལྡང་དགོས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

དང༌། དབང་པོ་རྣོན་པོས་དེ་ལྟར་བ་མི་དགོས་པར་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མཐར་

ཕིན་པའི་”མཚམས་སུ་རོག་པས་བཏགས་ནས་བསྒོམ་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་

གིས་བར་མཆོད་པར་སྟོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པར་ལྡང་ནུས་པར་གསུགས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་དི་བ་ཕི་མ་ཁས་བང་བར་བའོ། །འདིའི་འཛིན་པ་དང་འདུས་པའི་

སེམས་དབེན་གཉིས་དོད་ཐུབ་པས་སེམས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་

མ་ལུས་པར་གོལ་བ་ལྟར་དུ་འདིར་ཡང་འཛིན་པ་མཐར་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་འཁོར་

ལོ་དྲུག་ཀའི་རྩ་མདུད་མ་ལུས་པར་གོལ་བ་ཡིན་པ་འདའོ། །འདིའི་རེས་དན་དང་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གཉིས་དང་འདུས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། རིམ་པ་བཞི་པའི་

འོད་གསལ་རིམ་བཞིན་དུ་དོད་ཐུབ་ཀང་ཀུན་ཏུ་མི་མཚུངས་པ་ནི་གོ་སའོ། །སྤྱིར་

བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནས་སྤྱོད་པ་བེད་དགོས་པ་དང༌། ཁད་པར་

དུ་འདུས་པའི་སེམས་དབེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་སུ་འཕོ་བ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གང་ཡིན་

ཀང༌། ངེས་པར་སྤྱོད་པ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་ཟླ་བདྲུག་ཏུ་མ་སྤྱད་པར་དེར་འཕོ་

མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དུ་འདིར་ཡང་འཛིན་པ་ནས་རེས་དན་དུ་འཕོ་བ་ལ་

དེ་ལྟར་དུ་ངེས་པར་སྤྱོད་པ་བ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། འདིར་ནི་རིམ་པ་དེར་འཕོ་བ་ལ་

ཕོགས་གཞན་ལ་དགོས་པ་ལྟར་གི་སྤྱོད་པ་མི་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་དགོས་པར་རྒྱུད་
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དང་སེམས་འགེལ་སྐོར་གསུམ་གང་ལས་ཀང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། འདིར་ནི་

དབང་པོ་རྟུལ་འབྲིང་གཉིས་ཀི་ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས་རེས་

དན་སྒྲུབ་དགོས་ཀང་དབང་པོ་རྣོན་པོས་འཛིན་པ་རོགས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རེས་དན་

དུ་ལྡང་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། འདུས་པ་སོགས་ལ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་ཡིན་ཀང་སྤྱོད་པ་གསུམ་གང་རུང་ཡུན་ཚད་དེར་མ་སྤྱད་པར་སྒྱུ་ལུས་སོགས་

སུ་འཕོ་མི་ནུས་པར་དབང་པོའི་རིམ་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་འདི་པའི་དབང་པོ་རྟུལ་འབྲིང་གཉིས་ཀི་རེས་དན་གི་ཡན་ལག་ཕག་རྒྱ་

ལ་བརེན་དགོས་པར་གསུངས་པས་སྤྱོད་པ་བ་དགོས་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའི་སྐོན་

མེད་དེ། སྤྱོད་པ་དགོས་ན་ཕག་རྒྱ་བཞི་བསྟེན་དགོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ན་སྤྱོད་

པ་ཡིན་པས་མ་ཁད་སྟེ། དཔེར་ན་འདུས་པའི་སེམས་དབེན་མཐར་ཕིན་པ་ལ་ཡང་

ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་དགོས་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁད་པར་འཕགས་

ཞེས་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་དགོས་པར་གསུངས་ཀང༌། དེས་སྤྱོད་པ་བ་དགོས་པར་མ་

གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །བསྒོམ་ཚུལ་ནི་རྟུལ་འབྲིང་གཉིས་ཀིས་ཕིའི་ཐབས་ལས་རྒྱ་

དང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་སྙོམས་པར་ཞུགས། ནང་གི་ཐབས་སྲོག་ཐུར་གཉིས་རང་

གི་སེམས་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གཉིས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་

འདེས་པའི་རླུང་ཁ་སྦར་སྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་གཟུང་ནས་བདེ་སྟོང་སྦར་ཏེ་

བསྐངས་པའི་མཐའ་དེ་ཉིད་དུ་སྟོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པར་དངོས་སུ་ལྡང་ནུས་པ་

འོང༌། དབང་པོ་རྣོན་པོས་ནི་གོང་ལྟར་གི་ཕིའི་ཐབས་མི་དགོས་པར་དེ་ཉིད་དུ་རླུང་

སེམས་སྔར་ལྟར་བཟུང་བས་རླུང་ཐིམ་པའི་མཐར་སྟོང་གཟུགས་དངོས་སུ་ལྡང་ནུས་
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པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་སྟོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་གྲུབ་པའི་ཐོག་མ་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་

དབུས་སུ་བ་དགོས་པར། ནང་ལེ་དང་དེའི་སྐབས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པའི་

ཚུལ་རྣམས་ཀང་ཤེས་དགོས་ཤིང་དེ་ཡང་མས་དངས་པ་ན་ནོར་བུའི་རྩེ་ན་བཞི་

པའི་ཐིག་ལེ་ནོར་བུའི་དབུས་ན་གཉིད་མཐུག་གི་ཐིག་ལེ་གསང་གནས་ན་རྨི་ལམ་

གི་ཐིག་ལེ་ལྟེ་བ་ན་སད་པའི་ཐིག་ལེ་དང༌། ཡས་དངས་པའི་ཚེ་ན་བཞི་པའི་གནས་

སྐབས་བསྐེད་པའི་ཐིག་ལེ་ཡོད་པས་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ཚོགས་པའི་གནས་དེར་ཐོག་

མར་ལྡང་དགོས་པར་གསུགས་སོ། །དེ་ལ་རྒྱུད་དུ། གཏུམ་མོའི་སང་བ་གང་ཞིག་

གྱུར་པ་ལུས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་རེས་སུ་དན་པར་འགྱུར། ཅེས་གསུངས་པའི་

དོན་བཤད་པ་ལས་འབྱུང་བས། དེ་ཡང་གཏུམ་མོའི་སང་བ་སྟེ་ལྟེ་བའི་དབུས་ཀི་

གཏུམ་མོ་འབར་བའི་མེ་འོད་ཀིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་རང་གི་ལུས་སྟོང་གཟུགས་

དངོས་སུ་ལངས་པ་ནི་ལུས་ལ་རེས་སུ་དན་པའོ། །དེ་ལ་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་

བ་རྣམས་ལུས་རགས་པ་འདིའི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཕིར་འཕོས་པ་རྣམས་ཀིས་སྟོང་

གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སང་བར་བེད་པ་དང་སྟོང་གསུམ་གི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་རྡུལ་གི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ནུས་མ་བཅུ་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ནས་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནི་ནམ་

མཁའ་ལ་ཡང་རེས་སུ་དན་པ་སྟེ། དེ་འད་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྟོང་གཟུགས་རེས་

མཐུན་པ་ལ་མི་འབྱུང་ངོ༌། །

དྲུག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ། མཚན་ཉིད་འདི་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པ་བཞག་པ་མི་
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སང་བས་མ་གསུངས། བསྒོམ་པའི་དུས་”མཚམས་སྟོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་

གྲུབ་ནས་སོ། །བསྒོམ་ཚུལ་ནི་གསང་གནས་ཀི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་དུས་འཁོར་

ཡབ་ཡུམ་གི་སྟོང་གཟུགས་ཀི་སྐུར་ལངས་ནས་ཐོག་མར་བསྒོམ་པ་ཡིན་པས་དེ་

ལ་ཡང་རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཡོད་པ་ལྟར་རིམ་པ་གཉིས་

པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ངེས་དོན་གི་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་འཛིན་པའི་དུས་

སུ་རེས་མཐུན་པ་ཡོད་ཅིང༌། རེས་དན་དང་འདིའི་དུས་སུ་དངོས་གནས་ལ་བསྐུལ་

བ་ཡོད་པའི་བསྐུལ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་འད་བས་གསང་གནས་ནས་བསྐུལ་བ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་དུ་བསྐུལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གསང་གནས་སུ་སྙོམས་

འཇུག་བས་པའི་སྟོབས་ཀི་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཁམས་དམར་པོའི་ཐིག་ལེ་

གཅིག་དབུ་མའི་ནང་ལ་ཡར་སོང་སྟེ་གཙུག་ཏོར་གི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སེབ་པ་

དང༌། ཁམས་དཀར་པོའི་ཐིག་ལེ་གཅིག་དབུ་མའི་ནང་ནས་མར་བབས་ཏེ། དབུ་མའི་

མར་སར་སེབ་པ་དུས་མཉམ། དེ་ནས་གསང་གནས་ཀི་ལམ་གི་ཕེད་དུ་སེབ་པ་ན་

ཐིག་ལེ་རྩེག་ཐེབས་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་གཅིག་བས་པའི་སྟོབས་ཀིས་མོས་སྤྱོད་ཀི་

ས་ཐོབ་ལ། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གསང་གནས་ཀི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སེབ་པ་

ན་འཕགས་པའི་ས་དང་པོ་དང་། དེ་ནས་གཙུག་ཏོར་གི་བར་ལ་སེབ་ཀི་བར་དུ་ལམ་

ཕེད་མཚམས་རེ་དང་། རྩ་འཁོར་རེ་རེར་སེབ་པ་ན་ཐིག་ལེ་རྩེག་ཐེབས་སྟོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་པ་རེ་བས་པའི་ལག་རེས་ལས་རེ་རེ་དང༌། མཐར་གཙུག་ཏོར་གི་རྩ་འཁོར་

ཁེངས་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་རོགས་སོ། །

གསང་གནས་ཁེངས་པ་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བ་ནས་གཙུག་ཏོར་གི་རྩ་འཁོར་
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རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཁེངས་པ་ན་སྔར་གསང་གནས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལྟར་

རིམ་པ་གཞིན་ལྟེ་བ་ནས་གཙུག་ཏོར་གི་བར་དུ་”སྙོམས1་པར་འཇུག་ཅིང་ངེས་དོན་

གི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་བ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བ་ནས་དཔྲལ་བའི་རྩ་འཁོར་

གི་བར་དུ་སྤྱན་མ། མཱ་མ་ཀཱི་གོས་དཀར་མོ་སྒོལ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐུལ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རིམ་པ་བཞིན་རྩ་འཁོར་དེ་རྣམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ཁམས་ཡིན་པ་

ལྟར་དུ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀང་ཡིན་པས་སོ། །འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བེད་ཚུལ་ནི། རང་དང་

ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀའི་ལུས་དགག་བ་བེམ་པོས་སྟོང་པའི་སྟོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་

གི་སྐུར་གྱུར་པ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དུས་ན་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་པ་

སྦར་བའི་བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སོང་བ་དང༌། སྔར་ལྟར་སྟོང་གཟུགས་

དང་སྙོམས་འཇུག་བས་པའི་ཐིག་ལེ་བརྩེགས་པའི་རིམ་པས་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་

ཅད་གི་བེམ་པོའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆ་མཉམ་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཟ་བར་བེད་ཅིང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་ཐིག་ལེ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་ཐིག་ལེ་ཕི་མ་ཕི་མའི་སྟེང་གི་བེམ་པོ་དང་

ཐིག་ལེ་བརྩེགས་པའི་གནས་ཀི་རྩའི་བེམ་པོའི་ཁམས་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་

ཟོས་ནས་གཙུག་ཏོར་དུ་སེབ་ལ་ཁད་པ་ན། ལུས་རགས་པ་འདིའི་བེམ་པོའི་ཁམས་

སངས་རྒྱས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་མི་མཐོང་ཞིང་

རང་དང་རོགས་པ་མཉམ་པ་དང་རོགས་པ་མཐོ་བའི་གང་ཟག་གིས་མཐོང་ངོ༌། །དེས་

ནས་སྟོང་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་གྲུབ་པའི་སོབ་ལམ་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངེས་ངོ་དང་སང་ངོ་གང་ན་ཡང་སྟོང་གཟུགས་མེད་ཀང༌། 

དེའི་དུས་ན་སྟོང་གཟུགས་མེད་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་མཐོང་ལམ་

1 མ་ཕི། ༢༢བ༣ན།   སྙེམས   * སྙོམས 
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མཉམ་གཞག་གི་དོན་མཐོང་ལམ་པ་དེའི་གཟུགས་མེད་ཀང་དེའི་གཟུགས་མེད་མི་

དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །

སྦོར་བ་དྲུག་གི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་འདུ་

བེད་ཀི་ཕུང་པོ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀི་

དྲུག་ཚན་རེ་རེ་སྒིབ་བྲལ་དུ་བས་ཏེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མི་བསྐོད་པ་དོན་གྲུབ་འོད་

དཔག་མེད་རིན་འབྱུང་རྣམ་སང་རྣམས་ཀི་གོ་འཕང་དྲུག་ཚན་རེ་རེ་ཐོབ་པར་བེད་

དོ། །མཁས་གྲུབ་ཆོས་རེའི་གསུང་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྒྱ་མ་བ་ཤེར་རྒྱལ་གིས་ཟིན་

བྲིས་སོ། །  ། །

སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །མངྒལཾ། །   ། །
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༄༅། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རོགས་

རིམ་གི་མན་ངག་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབེར་མ་འཆིས་པའི་བ་མ་དམ་པའི་

ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་

བང་བར་བ་”བའི1་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བསྐེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གཉིས་སུ་འདུས་

ཤིང༌། བསྐེད་རིམ་ནི་རོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐེ་བའི་སིན་བེད་དུ་སྒོམ་པ་

ཡིན་ལ། བསྐེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ནས་སྒོམ་པར་བ་བའི་རོགས་རིམ་

གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ། རོགས་རིམ་གི་དབེ་བསྡུ། རོགས་རིམ་གི་

རིམ་པ་རྣམས་ཀི་གངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་པའི་ཚུལ། རིམ་པ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་ངོས་

བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནི། །རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་པ་ལས། སྔགས་ལ་ངེས་རོགས་ལུས་ཀི་

ནི། །ངག་གི་ཡིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པ། །བསྒྲུབ་བ་རབ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་དང༌། །ཡིད་

ནི་དགའ་ཞིང་མགུ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དོན་འགེལ་བ་སྒོན་གསལ་གིས་

བཤད་པ་ན། རོགས་རིམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ལ། འདི་ལྟར་བཤད་ན། སྔགས་ལ་

ངེས་རོགས་ཞེས་པས་རོ་རེ་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་བས་པའི་ངག་དབེན་བསྟན། ལུས་

1 མ་ཕི། ༡ན༡ན།   བ   ཞོལ། ༡ན༡ན།   བའི    * བའི 
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ཀི་ནི་ཞེས་པས་རོ་རེ་བཟླས་པ་དེ་ཡང་རོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་གི་རེན་ལ་

གནས་ནས་བེད་དགོས་པས། རོར་བཟླས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་དབེན་བསྟན། 

ངག་གིས་ཡིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་ནས་སྒྲུབ་བ་ཅེས་པའི་དོན་ནི། ངག་དབེན་རོ་རེའི་

བཟླས་པ་དེས་སྙིང་ཁའི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་གགས་པའི་ཡིད་སྙིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་

དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བརེན་ཏེ། རླུང་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་དེ་ལ་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྒྲུབ་པར་བའོ། །གང་བསྒྲུབ་ན། རབ་མཆོག་ཅེས་

པ་ངག་དབེན་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་སེམས་དབེན་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཅེས་པས་

བདག་བིན་རླབས་རྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་དང༌། ཡིད་ནི་དགའ་ཞིང་ཞེས་པ། མངོན་པར་

བང་ཆུབ་པ་འོད་གསལ་ཀི་རིམ་པ་དང༌། མགུ་བ་ཅེས་པ། དོན་གི་འོད་གསལ་ལས་

དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་སྟེ་བཞི་པོ་དེ་སྒྲུབ་པར་

བའོ། ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་ཚིག་འདིས། ལུས་དབེན་རིམ་པ་དང་པོར་བས་

པའི་རོགས་རིམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཅིང༌། འདི་དང་མཐུན་པར་འཕགས་པ་ལྷས་

ཀང་སྤྱོད་བསྡུས་སུ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་བཤད་དོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིམ་ལྔར། 

ངག་དབེན་རིམ་པ་དང་པོར་བས་ནས་རིམ་པ་ལྔར་བཤད་ཅིང༌། འདི་ནི་བཤད་རྒྱུད་

རོ་རེ་ཕེང་བའི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡིན་ལ། ཀླུ་བང་གིས་ཀང་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་

དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །

ཟླ་བ་གགས་པས་སྒོན་གསལ་གི་མགོར། གསང་སྔགས་སྐུ་ནི་རབ་སྒྲུབ་

བེད། །བསྐེད་པའི་རིམ་པ་དང་པོ་ཡིན། །སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་ཞིག་ནི། །རིམ་

པ་གཉིས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བསྟན་པ་ནི། །ཡིད་འོང་རིམ་
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པ་གསུམ་པ་ཡིན། །ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དག་པ་ནི། །རིམ་པ་བཞི་པ་ཞེས་བརོད་

དོ། །བདེན་གཉིས་སྦོར་བ་གང་ཡིན་པ། །ཟུང་འཇུག་ཅེས་བ་ལྔ་པ་སྟེ། ཞེས་བསྐེད་

རིམ་རིམ་པ་གཅིག་ཏུ་བས་ཤིང༌། རོགས་རིམ་ལ་རིམ་པ་བཞིར་བསྡུས་ནས་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རོགས་རིམ་ལ་རིམ་པ་དྲུག་དང༌། ལྔ་དང༌། བཞིར་བས་པ་

དེ་རྣམས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན་མི་འགལ་ཏེ། རིམ་པ་བཞིར་བས་པའི་ཚེ་ན་

ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་གཉིས་པོ་སེམས་དབེན་གི་སྦོར་བ་ཡིན་པས་སེམས་

དབེན་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། རིམ་པ་ལྔར་བས་པའི་ཚེ་ན། ལུས་དབེན་

དེ་ངག་དབེན་གི་རེན་ཡིན་པས་ངག་དབེན་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌། རིམ་

པ་དྲུག་ཏུ་བས་པའི་ཚེ་ན། ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་གཉིས་ཀང་རིམ་པ་རེ་རེ་སོ་

སོར་བགང་པ་ཡིན་པས་གངས་ཀི་དབེ་བསྡུ་ཙམ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་གངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་པ་ལ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་བོད་ཀི་འདུས་པ་བ་སྔ་

མ་མང་པོ་ཞིག་འདི་སྐད་ཟེར་ཏེ། ལུས་དབེན་གིས་ལུས་དག་པར་བེད། ངག་དབེན་

གིས་ངག་དག་པར་བེད། སེམས་དབེན་གིས་སེམས་དག་པར་བེད། དེ་ལྟར་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་ནས་རང་གི་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་སྒོམ་པར་བེད་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ལའང་སྒྱུ་མར་ཞེན་པའི་

རག་པའི་མཐར་ལྟུང་བའི་ཆ་གཅིག་ཡོད་པས་དེ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་འོད་གསལ་གི་

རིམ་པ་སྒོམ། དེ་ལ་ཡང་ཆད་པའི་མཐར་ལྟུང་བའི་སང་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་

ཆ་གཅིག་ཡོད་པས། དེ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་སང་སྟོང་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒོམ་
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དགོས་པས་གངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབེན་གསུམ་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དག་པར་བེད་པར་

འདོད་པ་དབེན་གསུམ་གི་དོན་མ་རོགས་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ལྷ་

སྐུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པར་འདོད་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དོན་མ་

རོགས་པའི་ནོར་པ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རག་མཐའ་སོང་བའི་ལམ་ཆད་

མཐའ་ཅན་དུ་བསྐེད་དགོས། ཆད་མཐའ་སོང་བའི་ལམ་རག་མཐའ་ཅན་དུ་བསྐེད་

དགོས་ན་གླང་པོ་ཆེའི་ཁྲུས་དང་འད་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རེ་མགོས་རེས་

འབྲང་དང་བཅས་པ་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། སེམས་དབེན་ནི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཞི་

ལྷག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་སྐེ་བ་ལ་རླུང་ལ་རང་

དབང་ཐོབ་པའི་སྒོ་ནས་རྣམ་རོག་གི་སྤོས་པ་གཅོད་ནུས་པ་དགོས་པས། དེའི་ཕིར་དུ་

ངག་དབེན་སྒོམ། ངག་དབེན་དེ་ཡང་ལུས་དབེན་གི་སྟན་ལ་གནས་ནས་བེད་དགོས་

པས་ལུས་དབེན་སྒོམ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་ཐོབ་ནས་ལྷག་

མཐོང་སྒོམ་པ་ལ། ཕིའི་གཟུང་བ་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་ལ་ཕབ་ནས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

སྒོམ་པ་སྒྱུ་ལུས། ནང་འཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བདེ་སྟོང་སྒོམ་པ་

འོད་གསལ་དང༌། དེ་འད་བའི་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་དུ་སྒོམ་པ་ཟུང་འཇུག་ཡིན་

ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

འདི་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཞི་ལྷག་གཉིས་

ཀི་ནང་ནས་ཞི་གནས་རྐང་པའི་མཚན་གཞིར་བཟུང་ན་སྐབས་འདིར་དེ་ལས་ལྷག་

པའི་ལྷག་མཐོང་མེད་པའི་ཕིར་ལྷག་མཐོང་མི་སྙེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། ཕིའི་གཟུང་
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བ་སྒྱུ་མ་དང་ནང་འཛིན་པ་བདེ་སྟོང་སྒོམ་པ་ཙམ་རྒྱུ་ལུས་དང་འོད་གསལ་གི་ཕོགས་

ན་ཡང་མི་གནས་ཤིང༌། དེ་ཙམ་སྒོམ་པ་ཐེག་པ་འོག་མ་དག་ལ་ཡང་དུ་མ་གཅིག་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། གངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་པ་ཕོགས་གཅིག་

ཏུ་བཤད་ན། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང་

ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་གཉིས་གཉིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་

པ་བཞིན་དུ་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཆོས་གི་སྐུ་དང༌། སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་རེན་དང་བརེན་པར་ཚོགས་པའི་

མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་ཐོབ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཐོབ་པར་བེད་པའི་

རིགས་འདའི་རྒྱུ་ལ། སོབ་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་

དང༌། ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་གཉིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་

པ་བཞིན་དུ་རོ་གཅིག་ཏུ་གཞུག་པའི་ཐུགས་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་དང༌། སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྲུབས་པའི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས། ངོ་བོ་གཅིག་

པའི་སྐུ་དང་ཐུགས་སུ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒོམ་དགོས་ལ། དེ་ལ་

ཡང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒོམ་པའི་རྒྱུའི་ཡ་གཉིས་པོ་དང་པོར་སྒྲུབ་དགོས་པས། མངོན་

པར་བང་ཆུབ་པ་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་སྐུའི་རིམ་པ་དང༌། བདག་བིན་རླབས་ཀུན་

རོབ་པ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་སྒོམ་དགོས་སོ། །དེ་ལ་ཡང་མ་དག་པའི་སྒྱུ་
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མའི་སྐུ་དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འོད་གསལ་དུ་གཅུག་སྟེ་དག་པར་བ་བ་ངེས་

པར་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བས་པར་དོན་གི་འོད་གསལ་མཚན་ཉིད་ཚང་

བ་མི་འབྱུང་བས། དང་པོར་སྒྱུ་ལུས་སྒོམ་ནས་དེ་ནས་འོད་གསལ་གི་རིམ་པ་སྒོམ་

དགོས་སོ། །སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་རླུང་ཐམས་ཅད་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་

སྟོབས་ཀིས་དངས་པའི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པའི་

སེམས་དབེན་སྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁར་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་པ་ལ་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འགོལ་དགོས་སོ། །དེ་འགོལ་བར་

བེད་པ་ལ་ངག་དབེན་རོ་རེའི་བཟླས་པ་སྒོམ་དགོས་སོ། །རྩ་མདུད་འགོལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ནང་ནས་སྙིང་ཁའི་འདི་དཀའ་ཤོས་ཡིན་པས། དེ་འགོལ་བ་ལ། དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་

ས་ལྟ་བུའི་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་ཐོག་མར་བེད་

ནུས་པ་གཅིག་བྱུང་ན། སྔོན་དུ་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འགོལ་བ་ལ་ཡང་ས་བར་འགྱུར་

བས། དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ལུས་དབེན་སྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་པས། དེས་ན་

རོགས་རིམ་རྣམས་ཀི་གངས་དང་གོ་རིམ་ངེས་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་འད་བའི་

རོགས་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐེ་བ་ལ། དེའི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རིམ་མཚན་ཉིད་ཚང་

བ་སྒོམ་པས་རྒྱུད་སིན་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་འདའི་བསྐེད་རོགས་སྒོམ་པ་ལའང༌། 

དེའི་སྔོན་དུ་ལམ་སྒོམ་པའི་སོད་རུང་དུ་བེད་པའི་དབང་བསྐུར་བ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་

ཐོབ་དགོས་ལ། དབང་བསྐུར་བའི་སོད་དུ་རུང་བ་ལ་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གིས་

རྒྱུད་སྦངས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས། དང་པོར་སྐེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་
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པ་ལ་བསབ་ནས་མོང་བ་ཐོན་པ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རིམ་པ་སོ་སོའི་ངོ་བོ་བཟུང་བ་ནི། ཐོག་མར་ལུས་དབེན་གི་རྣམ་

གཞག་ལ། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ལུགས་བཀོད་ནས་དེ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ། རང་

ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདུས་པ་བ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུས་དབེན་ལ་

བཞི་སྟེ། གཟུགས་ཀི་ལུས་དབེན། རང་བཞིན་གི་ལུས་དབེན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ལུས་དབེན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལུས་དབེན་ནོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ལུས་མི་གཙང་

བའི་རས་སུམ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་དུ་སྒོམ་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཕིར་རོལ་པས་ལུས་

གཙང་པ་དང་བདེ་བ་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ་ཉན་ཐོས་དང་

ཤེས་བ་ཐུན་མོང་བའི་ལུས་དབེན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་ཚོགས་པ་ཙམ་ལ་

བཏགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་”སྒོམ1་པ་སྟེ། འདི་ནི་ལུས་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་

གི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་པ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་དང་ཤེས་བ་

ཐུན་མོང་བའི་ལུས་དབེན་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤེས་པ་ལ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་

སོགས་སུ་སང་བ་འདི་རྣམས་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་སྒོམ་པ་སྟེ། འདི་ནི་

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་གཉེན་པོར་གྱུར་བ། སེམས་ཙམ་པ་

དང་ཤེས་བ་ཐུན་མོང་བའི་ལུས་དབེན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། རང་གི་ཕུང་སོགས་རིགས་

ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་སྒོམ་པ་སྟེ། འདི་ནི་ཕུང་སོགས་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པའི་

གཉེན་པོར་གྱུར་པ། སྐབས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུས་དབེན་ནོ། ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་འད་བའི་བ་མ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དེ་ནི། རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་

1 མ་ཕི། ༤ན༥ན། སྒོམ  ཞོལ། ༤ན༥ན།   བསྒོམ 
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སྲས་རྣམས་ཀི་གཞུང་དུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་པས་ལེགས་པ་མ་ཡིན། སྤྱོད་

བསྡུས་སུ། གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྤྱོད་བསྡུས་

ཀི་དགོངས་པ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་རང་ལུགས་བཞག་པས་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། གང་དབེན་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ལུས་

ངོས་བཟུང་བ། མི་མཐུན་ཕོག་གང་གིས་དབེན་པའི་སང་བ་ངོས་བཟུང་བ། ཐབས་

གང་གིས་དབེན་པར་གྱུར་པའི་གཉེན་པོ་”ངོས1་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་ཀི་

སྐད་དོད་”ཀཱ2་ཡ་ཞེས་པ་བསགས་པ་དང་ཚོགས་པ་དང༌། སྤུང་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་

པས། འདི་རྣམས་གང་ཡང་རུང་བ་ཚང་གཅིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དབེན་གཞིའི་

ལུས་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གཟུགས་རགས་པ་འདིའི་སྤུངས་ཚུལ་ནི། སྤྱོད་

བསྡུས་ལས། ལུས་སུ་གྲུབ་པ་འདི་ནི་སྤུངས་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ། ཤའི་ཁམ་ཚད་

དང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། འབྱུང་ལུས་རགས་པ་འདི་ནི་ཤའི་ཁམ་ཚད་

དང་ཁག་དང་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་མི་གཙང་བའི་རས་དུ་མ་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་

པའི་ཕིར་ན་ལུས་ཞེས་བའོ། །

རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐེད་མཆེད་འདི་རྣམས་ཀི་སྤུངས་ཚུལ་ནི། སྤྱོད་

བསྡུས་ལས། ཕུང་པོ་ལྔ་དང༌། ཁམས་བཞི་དང༌། སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང༌། ཡུལ་ལྔ་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་འབྲས་དང་ནས་ལ་སོགས་པའི་འབྲུ་མང་པོ་ལ་སྤུངས་པ་ཞེས་བརོད་

པ་དེ་བཞིན་དུ། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཚོགས་པ་ལ་

1 མ་ཕི། ༤བ༢ན།   ངེས 

2 མ་ཕི། ༤བ༢ན།   ཀ   ཞོལ། ༥ན༦ན།   ཀཱ    * ཀཱ 
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སྤུངས་པ་ཞེས་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་གི་བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་

སྐེ་མཆེད་འདི་རྣམས་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཏུ་གཏོགས་པ་དུ་མ་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་པ་ཡིན་པས་ལུས་ཞེས་བའོ། །ཕུང་ཁམས་

སོགས་སུ་གཏོགས་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀིས་སྤུངས་ཚུལ་ནི། སྤྱོད་

བསྡུས་ལས། ཁམས་རྣམས་ཕད་པའི་ཕིར། ཤེས་རབ་དང༌། ལྟ་བ་དང་ཡིད་དང༌། མ་

རིག་པ་དང༌། བག་ཆགས་དང༌། སྲེད་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུན་ལ་ནི་བསགས་

པ་ཞེས་བའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་པ་ནི་ཉེ་བར་དམིགས་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། གནས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་ཡུལ་གོ་ས་ནོན་པའི་ལུས་སུ་ཉེ་བར་མི་དམིགས་པའི་

ཕིར་ན། ཡུལ་གོ་ས་ནོན་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའི་སྤུངས་ཚུལ་དེ་མེད་ཀང༌། རང་

གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་

ན་བསགས་པ་ཞེས་བའོ། །དེས་ན་སྤྱོད་བསྡུས་ཀི་གཞུང་ཚན་པ་གསུམ་པོ་དེས་

དབེན་གཞིའི་ལུས་ངོས་གཟུང་བ་ཡིན་གི། གཟུགས་དང་རང་བཞིན་དང་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་ལུས་དབེན་གསུམ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་གིས་དབེན་པའི་སང་བ་ནི། སྤྱོད་བསྡུས་ལས། 

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་

གིས་གནས་པ་རྣམས་ནི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་མལ་གི་སང་ཞེན་གཉིས་པོ་འདི་

དབེན་པར་བ་རྒྱུའི་སང་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐབས་གང་གིས་དབེན་པར་བེད་

པའི་གཉེན་པོ་ནི། སྤྱོད་བསྡུས་ལས། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
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ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་

གི་ཕུང་སོགས་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་

དུ་སྒོམ་པའི་ཐབས་ཀིས་དབེན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་འད་བའི་ལུས་དེ་ལ་ཡང༌། 

དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔ། གསང་བ་རིགས་གསུམ། གསང་ཆེན་རིགས་

གཅིག་གི་ལུས་དབེན་དང་བཞི་ལས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་འབེད་ཚུལ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་

རིགས་ལྔར་སྒོམ་པ་དང༌། ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར་སྒོམ་པ་དང༌། མིག་ནས་ཡིད་ཀི་

བར་དྲུག་ས་སྙིང་སོགས་སུ་སྒོམ་པ་དང༌། གཟུགས་སྒྲུ་དི་རོ་རེག་བ་ལྔ་གཟུགས་རོ་

རེ་མ་སོགས་ལྔར་སྒོམ་པ་སྟེ། ཉི་ཤུ་པོ་འདི་ལ། རྣམ་སང་གི་རྣམ་སང༌། རྣམ་སང་གི་

རིན་འབྱུང་ཞེས་སོགས་རིགས་ལྔར་འབེད་ཅིང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦར་ཏེ། 

རེག་བ་རོ་རེ་མའི་རྣམ་སང་། རེག་བ་རོ་རེ་མའི་རིན་འབྱུང་ཞེས་སོགས་སུ་ཕེ་བས་

བརྒྱར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་རྣམ་སང་ཉི་ཤུ་པོ་དེ་རྣམ་སང་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། རིན་

འབྱུང་ཉི་ཤུ་པོ་དེ་རིན་འབྱུང་ཞེས་གཅིག་ཏུ་འསྡུས་པ་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས། རིགས་

ལྔར་བསྡུས་པས་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔར་འགྱུར་ལ། རིགས་ལྔ་པོ་དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པས། གསང་བ་རིགས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། བསྡུ་

ཚུལ་ནི། རིན་འབྱུང་རྣམ་སང་། དོན་གྲུབ་འོད་དཔག་མེད་དུ་སྡུད་པ་ཡིན་ནོ། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་ཡང་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་གཅིག་ཉིད་ཀིས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡིན་པས། མཐར་གཏུགས་ན་གསང་ཆེན་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་གི་རིགས་གཅིག་

ཏུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུ་
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ཞིང༌། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡང༌། སྒྲུབ་པ་པོ་གཅིག་པོ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འདུས་

པ་དང་འདའོ། །དེ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁོར་ལ་བཀོད་པའི་ལྷ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་

ནི་རིགས་ལྔར་འདུ་ལ། ལྔ་པོ་དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང༌། 

དེ་གསུམ་ཡང་རོ་རེ་འཆང་དུ་འདུ་བས། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུས་

པ་ན་རོ་རེ་འཆང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ལུས་དབེན་ཡིན་ན་རོགས་རིམ་ཡིན་པས་ཁབ་”བམ1། བསྐེད་རིམ་ཡིན་

པའི་ལུས་དབེན་ཀང་ཡོད་ཅེ་ན། འདི་ལ་ཨ་བྷ་ཡ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་བོད་མང་པོ་ཞིག་

ལུས་དབེན་ཡིན་ན་བསྐེད་རིམ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་ལ། བ་མ་བཙུན་མོ་ཅན་

ལ་སོགས་པ་རྒྱ་བོད་མང་པོས་ལུས་དབེན་ཡིན་ན་རོགས་རིམ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

འདོད་ཅིང༌། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། དེ་ཉིད་

རིགས་ལྔ། གསང་བ་རིགས་གསུམ་གི་ལུས་དབེན་རྣམས་བསྐེད་རིམ་དང༌། གསང་

ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་རོགས་རིམ་ཡིན་པས། ལུས་དབེན་ལ་བསྐེད་

རོགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་ལུས་དབེན་ཡིན་ན་བསྐེད་རིམ་

གིས་ཁབ་པ་མི་འཐད་དེ། སྤྱོད་བསྡུས་ལས། བསྐེད་རིམ་ཕ་རགས་གཉིས་ཀ་མཐར་

ཕིན་ནས་རིགས་བརྒྱ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་དབེན་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་དབེན་ཡིན་ན་རོགས་རིམ་གི་ཁབ་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

སྤྱོད་བསྡུས་ལས། ལུས་དབེན་བསྐེད་རིམ་པ་དང་རོགས་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་

མོང་གི་ཆོས་ཡིན། ངག་དབེན་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་རོགས་རིམ་པའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ལ། ལུས་དབེན་ལ་རོགས་རིམ་གིས་

1 མ་ཕི། ༥བ༣ན།   སམ   ཞོལ། ༦བ༦ན།   ལམ    * བམ 
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ཁབ་ན་དེ་འདའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེ་ལ་སོགས་

པའི་ལུགས་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བསྡུ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐེད་རིམ་འབའ་ཞིག་པར་

སོང་ནས། དེ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དེ་རོགས་རིམ་ཡིན་པ་མི་འཐད་

པའི་ཕིར། འོ་ན་རང་ལུགས་ཇི་ལྟར་འཇོག་སྙམ་ན། ལུས་དབེན་འདི་ལ་བསྐེད་རིམ་

གི་ཆ་གཅིག་དང༌། རོགས་རིམ་ཆ་གཅིག་སྟེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་ལ་ལྷག་མོས་

འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་དག་ལུས་དཀིལ་སྒོམ་པ་དང་། དཀིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ཉེར་བསྡུ་

བས་ཏེ་ལྷ་རྣམས་རང་གི་ལུས་ལ་བསྡུས་པའི་སྐབས་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི། བསྐེད་རིམ་གི་

ཆར་གྱུར་པའི་ལུས་དབེན་ཡིན་ལ། རོགས་རིམ་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ལུས་དབེན་འདི་

ལ་ཡང༌། བོད་ཀི་སྔགས་པ་རྣམས་འདོད་པ་ལྟར། གང་སང་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་

ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བར་བལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བསྐེད་རིམ་

གི་སྐབས་སུ་ལྷ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་བེད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ངོ་བོ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་ལ། རྣམ་པ་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པའི་

ལྷའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བར་བལྟ་བ་ཙམ་ལ་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བསྐེད་རིམ་

གི་སྐབས་ན་ཡང༌། ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གང་རུང་དང་མཉམ་པར་སྦར་

བས་ཁམས་ཞུ་ནས་བབས་པ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོར་སེབ་པ་ཕཊ་ཡིག་སྒོམ་པའི་

སྟོབས་ཀིས་ཕིར་འཕོ་བ་བཀག་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་དང་སྟོང་ཉིད་སྦར་བའི་

བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། གང་སང་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་

དེའི་རྣམ་རོལ་གི་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པར་བལྟ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ནས་རང་ལུགས་ནི། མཉམ་གཞག་ཏུ་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་
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མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཅིག་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་དེ་འད་བའི་བདེ་སྟོང་གི་

ཡེ་ཤེས་ཤར་བ་དེ་དན་པར་བས་ནས། གང་སང་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་

དེས་རྒྱས་བཏབ་ནས་རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པའི་ལྷའི་སྐུར་ཤར་བར་སྒོམ་པ་ཞིག་ལ་

རོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་

གི་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་འདིར་ཐབས་གང་གིས་བསྐེད། 

ཐབས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་དབེན་སྐོང་ཚུལ་དངོས་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རོགས་

རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ངོས་བཟུང་བ་ལ། བདེ་བ་ངོས་བཟུང་བ། སྟོང་པ་ངོས་

བཟུང་བ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦོར་ཚུལ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

འོ་ན་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་སྦོར་ཞེས་པའི་བདེ་བ་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་

དགོས་སྙམ་ན། འདི་ལ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་དངས་པའི་བདེ་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་སྟེ། དེ་འད་བ་ནི་ཕི་རོལ་པ་དང་

སངས་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀའི་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་དགའ་བདེ་ཕན་ཡོན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་ཟག་

མེད་ཀི་བདེ་བ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་སྟེ། དེ་འད་བ་ཉན་རང་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཆོས་ཉིད་མཐོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་ཐོབ་པའི་བདེ་བ་ཁད་པ་ཅན་བསྐེད་

པ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་སྟེ། དེ་འད་བ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བས་ཐོབ་པའི་ས་དང་པོ་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷའི་རྣལ་འབོར་ཁད་པར་ཅན་དང་ཟུང་

དུ་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་སྲོག་རྩོལ་སྒོམ་པས་རླུང་ལས་རུང་དུ་གྱུར་བའི་སྟོབས་ཀིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 977 

དངས་པའི་བདེ་དོད་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་སྟེ། དེ་འད་བ་ནི་རྒྱུད་སྔེ་འོག་མ་གསུམ་

གི་སྲོག་རྩོལ་སྒོམ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁམས་ཞུ་བ་ལ་བརེན་ནས་བསྐེད་

པའི་བདེ་བ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་སྟེ། དེ་འད་བ་ནི་བསྐེད་རིམ་པ་ལ་ཡོད་པར་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་མིན་པའི་ལུས་ཀི་ནང་གི་གཏུམ་

མོ་ཕལ་པ་འབར་ཏེ་རྩ་གཞན་གི་ནང་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་ལ་བརེན་ཏེ་སྐེས་པའི་བདེ་བ་

ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆོག་སྟེ། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནི་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་ཏེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་

ནང་གི་ཁམས་ཞུ་ནས་བབས་པའི་སྟོབས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྐབས་འདིའི་བདེ་

བ་ལ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་བ་ལ་རོ་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་

ཐམས་ཅད་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་དགོས་ལ། དེ་བེད་པ་

ལ་ཡང༌། ནང་གི་རྐེན་ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་ས་རྣམས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང༌། ཕིའི་

རྐེན་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་ཐབས་གཉིས་དགོས་སོ། །འོ་ན་ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་ས་དེ་

གང་ཡིན། དེར་གནང་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་བེད་སྙམ་ན། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནི་རོ་རེ་ནོར་

བུའི་རྩེ་ནས་ལུས་ཀི་རྒལ་ཚིགས་ཀི་”ཐད་ན1་ཡར་གཞུང་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་

ལ་རོ་རྐང་གཉིས་ཀིས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་པའི་མདུད་”མཚམས་དུ་མ་ཡོད་ལ། 

མདུད་”མཚམས་རེ་རེ་ན་རྩ་འཁོར་རེ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་འདའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་

ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་རྣམས་དང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་ས་དང་མར་སའི་ནང་གཉིས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། རྩ་འཁོར་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་རོ་རེ་

ནོར་བུའི་དབུས་ན་རྩ་འཁོར་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ། གསང་གནས་བདེ་སྐོང་གི་འཁོར་

1 མ་ཕི། ༦བ༧ན། ཐད་ན  ཞོལ། ༨བ༤ན།   མདུན 
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ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་པ། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་རེ་བཞི་པ། སྙིང་ཁ་

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པ། མགིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་

བཅུ་དྲུག་པ། སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་ཀི་འཁོར་ལོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་པ་སྟེ། རྩ་འཁོར་དེ་

རྣམས་ཀིས་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དེ་ཉིད་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེའི་

ནང་ནས་ཀང་སྙིང་ཁའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་དེ་ཉིད་གནད་དུ་བསྣུན་པ་མཆོག་ཏུ་ཤེས་

པར་བའོ། །དེ་ཡང་གཏུམ་མོ་ལ་རྩལ་དུ་འདོན་ན། གསང་གནས་དང་ལྟེ་བའི་རྩ་

འཁོར་གི་དབུས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡིན་ལ། ཐིག་ལེ་ལ་རྩལ་དུ་འདོད་ན། སྙིང་

ཁ་དང་སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡིན་ནོ། །

ལུས་ཀི་གནད་ཆེ་ས་དེ་རྣམས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ནི། གནས་དེ་དག་ཏུ་

རླུང་སྒོམ་པ་དང༌། དམིགས་པའི་རེན་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པ་དང༌། ཡི་གེ་སྒོམ་པ་སོགས་

ལ་མཁས་པར་བས་ནས་གནས་དེ་དག་ཏུ་སེམས་འཛིན་པའི་ཚུལ་གིས་བསྣུན་པར་

བ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་དང་དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་གྲུབ་

ཆེན་རྣམས་ཀིས་གནད་དུ་བསྣུན་པ་མི་འད་བ་དང༌། བསྣུན་ཚུལ་མི་འད་བ་དུ་མ་

གཅིག་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རྐང་གི་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པའི་སྟོབས་ཀིས་བདེ་ཆེན་ཀི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པའི་བ་བ་བེད་པའི་བེད་

ལས་ཁད་པར་ཅན་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཡང༌། ལམ་ཀི་ཕག་

རྒྱ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མ་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ནི་སྒོམ་པའི་ཕག་རྒྱ་མ་ལ་བཤད་པ་མང་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །ཕག་རྒྱ་མ་

དེ་གཉིས་གང་རུང་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས། དེའི་དུས་ཉིད་ན་རོ་རྐང་གི་རླུང་
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ཐམས་ཅད་དྷཱུ་ཏཱིར་བསྡུས་ཏེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་ཁམས་ཞུ་ནས་འབབ་པའི་བདེ་བ་འདེན་

ནུས་པའི་ཚེ་ན། ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་”དུ1་སོང་བ་ཞེས་ཟེར་ལ། དེའི་ཚེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་

ནས་ཁམས་ཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་པ་ན་ཕིར་འཕོ་བ་འགོག་པའི་འབད་རྩོལ་

ཆེན་པོ་བེད་མི་དགོས་ཏེ། དེའི་ཁམས་ཕི་རོལ་ཏུ་འཕེན་པར་བེད་པའི་རླུང་གི་གཡོ་

བ་མ་ལུས་པ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཕི་ནང་གི་ཐབས་གཉིས་པོ་དེ་ལ་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་སོབ་སྙམ་ན། སྤྱིར་

བཏང་ལ་དང་པོར་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསྒོམས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་སྡུད་པ་

ལ་སོགས་པ་བས་པར་གྱུར་ནས་དངོས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པར་བཤད་ལ། དེ་ཁོ་

ནར་ངེས་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕི་ནང་གི་ཐབས་གཉིས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརེན་

ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པས། དྷཱུ་ཏཱིའི་

ནང་གི་གཏུམ་མོ་ཁད་པར་ཅན་འབར་ཏེ། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་ཐིག་ལེ་

ཧཾ་ཡིག་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞུ་ནས། རྩ་གཞན་གི་ཁམས་ཞུ་བ་དང་

མཉམ་དུ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་བབས་པ་དེ་ཉིད་མགིན་པ་དང༌། སྙིང་ཁ་དང༌། ལྟེ་བ་དང་

ནོར་བུའི་རྩེ་སྟེ། གནས་བཞི་པོ་དེར་ཁམས་ཞུ་ནས་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་སུ་སེབ་པ་ན། 

རིམ་པ་བཞིན་དགའ་བ་དང༌། མཆོག་དགའ་དང༌། ཁད་དགའ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐེས་

པའི་དགའ་བ་སྟེ་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྐེ་ལ། གནས་བཞི་པོ་དེར་ཁམས་ཞུ་

ནས་སེབ་པ་ན་བདེ་བའི་འགྱུར་བ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་ཆེར་སོང་བའི་འགྱུར་

བ་བཞི། དེའི་སྟོབས་ཀིས་གཉིས་སང་འགག་ཕུལ་ཇེ་ཆེར་སོང་བའི་རིམ་པ་བཞིན་

འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་འད་ཡབ་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་ལན་མང་དུ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་

1 མ་ཕི། ༧ན༧ན།   -དུ   ཞོལ། ༩བ༡ན།   དུ  *དུ 
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ནས་བང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། མན་ངག་ལ་ཡང་བརེན་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་

པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་རྩ་གཞན་གི་ནང་དུ་གམ་མི་འགོ་བར། སྔར་འོངས་པའི་རིམ་པས་

དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་ཡར་སོང་པས། ལྟེ་བ་དང༌། སྙིང་ཁ་དང༌། མགིན་པ་དང༌། སྤྱི་བོའི་

རྩ་འཁོར་རྣམས་ཀི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་སེབ་པ་ན་རིམ་པ་བཞིན། མས་བརན་གི་

དགའ་བ་དང༌། མཆོག་དགའ་དང༌། ཁད་དགའ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་དགའ་བཞི་

སྐེ་བ་ཡིན་ལ། ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་དང༌། མས་བརན་གི་དགའ་བ་གཉིས་པོ་རེ་

རེ་ལ་ཡང༌། གནས་ཀི་སྒོ་ནས་བཅུ་དྲུག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབེར་ཡོད་ཅིང༌། འདིའི་བེད་

ཚུལ་ནི། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ནས་མགིན་པའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཆ་

མཉམ་བཞིར་བགོས་ཏེ། སྤྱི་བོ་ནས་ཁམས་ཞུ་ནས་བབས་པ་དེ་ཉིད། ཆ་དང་པོའི་

”མཚམས་སུ་སེ་བ་པ་ན་དགའ་བའི་དགའ་བ། ཆ་གཉིས་པའི་”མཚམས་སུ་སེབ་པ་

ན་དགའ་བའི་མཆོག་དགའ། ཆ་གསུམ་པའི་”མཚམས་སུ་སེབ་པ་ན་དགའ་བའི་ཁད་

དགའ། ཆ་བཞི་པའི་”མཚམས་སུ་སེབ་ན་དགའ་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་ཞེས་བ་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་མགིན་པ་ནས་སྙིང་ཁའི་བར་དང༌། སྙིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་དང༌། ལྟེ་

བ་ནས་ནོར་བུའི་རྩེའི་བར་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་རྣམས་ལའང་ཆ་མཉམ་བཞི་བཞིར་བས་

པའི་ཆ་དེ་དང་དེའི་”མཚམས་རྣམས་སུ་སེབ་པ་ན། རིམ་པ་བཞིན་མཆོག་དགའི་

དགའ་བ། མཆོག་དགའ། ཁད་དགའ། ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་བཞི་དང༌། ཁད་དགའི་

དགའ་བ། མཆོག་དགའ། ཁད་དགའ། ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་བཞི་དང་། ལྷན་ཅིག་

སྐེས་དགའི་དགའ་བ་དང་། མཆོག་དགའ། ཁད་དགའ། ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་བཞི་

པོ་རྣམས་སྐེས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། མས་བརན་གི་དགའ་བ་ལ་ཡང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་
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འབེད་ཚུལ་དེས་རིགས་འགེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་རྣམས་

ལས་མས་བརན་གི་དགའ་བ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་ཅིང༌། དེའི་ནང་ནས་ཀང་མས་

བརན་གི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། འདི་ཉིད་བདེ་སྟོང་སྦོར་

བའི་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཤེས་པར་བའོ། །

དགའ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་ནི། གཙོ་ཆེར་མ་རྒྱུད་རྣམས་

ལས་གསུངས་ལ། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་དང༌། འདུས་བ་སོགས་ནས་ལུགས་འབྱུང་

གི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ལ་ལུགས་འབྱུང་གི་དགའ་

བཞི་དང༌། ལུགས་ལྡོག་གི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ལ་

ལུགས་ལྡོག་གི་དགའ་བཞིར་གསུངས་ཀང་འདི་དག་ལ་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་

དང༌། མས་བརན་གི་དགའ་བཞིའི་ཐ་སྙད་དུ་མི་བེད་དོ། །མདོར་ན་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་

དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པའི་

སྟོབས་ཀིས་ལུས་ཀི་ནང་དུ་རེག་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་ལ། རེག་བ་དེ་གཟུང་དོན་དུ་

བས་པ་ལས། ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་

ཞིང༌། བདེ་བ་དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་པ་ལས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེ་ཆེན་

གི་ངོར་སྐེ་བ་ཡིན་ལ། བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་རིམ་པས་ཡིད་ཤེས་

བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྟོང་པ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། འོ་ན་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་སྦོར་

བའི་སྟོང་པ་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་སྙམ་ན། སྔགས་བ་མེད་ཀི་”ཆེད1་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་ཡིན་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་ཆེན་གི་གདུལ་བ་དབང་པོ་རྣོ་ཤོས་ལས་ཀང་

1 མ་ཕི། ༨བ༡ན།   ཕེད   ཞོལ། ༡༡ན༡ན།   ཆེད    * ཆེད 
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ཆེས་རྣོ་བ་དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་

སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་དངོས་སུ་བསྟན་དུ་མི་རུང་བ་མི་སྲིད་པས། བ་མེད་

ཀི་”ཆེད1་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་བསྟན་པར་བ་བའི་སྟོང་ཉིད་ནི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་གི་སྟོང་ཉིད་དེ་ཡིན་ལ། དེས་ན་བདེ་སྟོང་སྦོར་

བའི་སྟོང་ཉིད་མཐར་ཐུག་ལ་ཡང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོང་ཉིད་དེ་

དགོས་ཤིང༌། དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི་གང་ཡང་མི་སྲིད་དོ། །

འོན་ཀང་བ་མེད་ཀི་”ཆེད2་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་མ་སོང་ཞིང༌། དེ་ལ་མོས་པ་

ཙམ་གིས་གདུལ་བ་ཕལ་པའི་རིགས་འགའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བས་ནས། དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོང་ཉིད་ཙམ་དང་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་

སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ཙམ་དང་སྦོར་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཕལ་པ་ནི་ཡོད་ལ། གང་

ཟག་རས་ཡོད་བཀག་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་དང་སྦར་བའི་བདེ་སྟོང་གི་

ཡེ་ཤེས་ནི་མེད་དོ། །འདིར་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་རང་གི་ལྟ་བའི་འདོད་

པ་མདོར་བསྟན་པ་ལས། ཕུང་པོ་རྣམ་”དཔད3་སྟོང་པ་ཉིད། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་

པོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པའི། །སྟོང་ཉིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་པ་མིན། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་སོགས་ཀི་རིགས་པས་དཔད་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི། ཕུང་པོ་རྣམ་”དཔད4་ཀི་སྟོང་ཉིད་སྟོང་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཆུ་

ཤིང་བཞིན་དུ་སྙིང་པོ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པས། འདིར་སྒོམ་བའི་སྟོང་ཉིད་མ་

1 མ་ཕི། ༨བ༢ན།   ཕེད   ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   ཆེད    * ཆེད 

2 མ་ཕི། ༨བ༣ན།   ཕེད   ཞོལ། ༡༡ན༤ན།   ཆེད    * ཆེད 

3 མ་ཕི། ༨བ༥ན།   བཅད   ཞོལ། ༡༡ན༦ན།   དཔད    * དཔད 

4 མ་ཕི། ༨བ༦ན།   བཅད   ཞོལ། ༡༡བ༡ན།   དཔད    * དཔད 
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ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་མི་འཐད་དེ། ངེ་ལྟར་ན་སོ་སོ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀི་སྟོང་ཉིད་

ལ་ངེས་པ་དང་ས་བཅུད་ཟད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སོ་སྐེ་ལ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་

”གི1་ངེས་པ་ནི་བཞག་པ་མེད་ལ། རིགས་པས་དཔད་ནས་ངེས་པ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ལུང་དེའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དོན་ནི། ཕུང་སོགས་ལ་རིག་

པས་ལེགས་པར་དཔད་པས་མ་”རེད2་པའི་ཚེ་ན། མ་”རེད3་པ་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་

པའི་དོན་ཡིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་དཔད་ཚེ་མ་”རེད4་པ་དེ་ཕུང་སོགས་གཏན་

མེད་ཀི་དོན་དུ་བཟུང་ནས། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཆད་ལྟ་ཡིན་པས་སྙིང་པོ་མེད་པར་

སྟོན་པ་ཡིན་གི། རིགས་པས་དཔད་པའི་བདེན་སྟོང་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པར་སྟོན་པ་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བདེ་སྟོང་སྦོར་ཚུལ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་བདེ་བ་དེ་

ཉིད་ཡུལ་ཅན་དང༌། སྟོང་ཉིད་དེ་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ། དེ་གཉིས་སྦོར་བ་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་དུ་སྦོར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བསྔགས་བ་མེད་པ་དང༌། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་

ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་སྒོམ་པར་བ་རྒྱུའི་སྟོང་ཉིད་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། 

སྒོམ་པར་བེད་བའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་ཁད་པར་པ་དེ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་མན་ཆད་ལ་མེད་

ཅིང༌། བ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པས་དེའི་དབང་གིས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་

ཡང་ཆེས་མྱུར་བར་བས་པ་ཅིག་ཡོད་དོ། །དེས་ན་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཤེས་

1 མ་ཕི། ༨བ༧ན། གི  ཞོལ། ༡༡བ༢ན།   གིས 

2 མ་ཕི། ༨བ༧ན།   སྙེད   ཞོལ། ༡༡བ༣ན།   རེད    * རེད 

3 མ་ཕི། ༨བ༧ན།   སྙེད   ཞོལ། ༡༡བ༣ན།   རེད    * རེད 

4 མ་ཕི། ༩ན༡ན།   སྙེད   ཞོལ། ༡༡བ༣ན།   རེད    * རེད 
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བདེ་ཆེན་གི་ངོ་བོར་སྐེས་པའི་ཚེ་ན། སྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོང་ཉིད་ངེས་ཟིན་མ་

བརེད་པར་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་དན་པར་བས་ཏེ། ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་

གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན། སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་

གཞི་མཐུན་དུ་སོང་ནས། བདེ་ཆེན་དང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་གྲུབ་”བདེ1་

དབེར་མེད་ཀི་ངོ་བོར་གཅིག་ཏུ་སྐེས་པ་དེ་ཉིད་སྐབས་འདིའི་བདེ་སྟོང་སྦར་བའི་

དོན་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །བོད་ཀི་རོགས་རིམ་པ་ལ་ལ་ནི། བདེ་བ་སྐེས་པ་ན། དེ་ལ་

སྲེད་པ་སྐེས་པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་བདེ་བ་ལ་སྟོང་པས་བར་རྒྱས་འདེབས་པ་བདེ་

སྟོང་སྦོར་བའི་དོན་དུ་འདོད་ཅིང༌། ཁ་ཅིག་བདེ་བ་དེ་ཉིད་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་གཞིར་བཟུང་ནས་འདི་ཡིན་”ངེས2་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་གང་དུ་ཡང་མི་

འཛིན་པར་སྒོམ་པའི་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་དོན་དུ་འདོད་ཀང༌། དེ་དག་ནི་ལེགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ལུས་”དབེན3་གི་སྐབས་སུ་འདིར་ཐབས་གང་གིས་བསྐེད་

པ་ནི། འོ་ན་རོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་འདིར་བདེ་ཆེན་བསྐེད་པའི་

ཕིར་དུ་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་འཇུག་པ་དེ་ཐབས་གང་གིས་བེད་ཅེ་ན། སྐབས་འདིར་དྷཱུ་ཏཱིའི་

མར་ས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རོ་རེ་ནོར་བུའི་ནང་གི་རྩ་འཁོར་གི་

དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དང༌། དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སའི་ནང་གང་ཡང་རུང་བར་ཐིག་ལེ་ཕ་མོ་

ལ་སེམས་འཛིན་ལུགས་མན་ངག་བཞིན་དུ་བས་ནས་རླུང་རྣམས་སྡུད་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལྟར་བསྡུས་པས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་ས་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་
1 མ་ཕི། ༩ན༥ན།   སྟེ   ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   བདེ    * བདེ 

2 མ་ཕི། ༩ན༦ན།   -ངེས   ཞོལ། ༡༡ན༣ན།   ངེས    * ངེས 

3 མ་ཕི། ༩ན༦ན།   -དབེན   ཞོལ། ༡༡ན༣ན།   དབེན    * དབེན 
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བས་ཏེ་གསང་གནས་ཀི་གཏུམ་མོ་འབར་ནས་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་སྐེ་ཞིང༌། དེའི་

ཚེ་སྟོང་ཉིད་དན་པར་བས་ཏེ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་ཡིན་ལ། དེ་འད་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་

ཤེས་དང་པོར་སྐེས་པ་དེའི་ཚེ་ན་རོགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་དང་པོར་ཐོབ་པའི་

”མཚམས་ཡིན་ནོ། །

འདི་དག་གི་སྐབས་སུ་ཡང༌། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རླུང་དང་པོར་རྩོམ་པའི་དུས་ཀིས་

རགས་དང༌། དེ་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་དུས་དང༌། དེ་ནས་ནང་དུ་འགོ་འོང་བེད་

པའི་དུས་དང༌། དེ་ནས་གནས་པའི་དུས་དང༌། དེ་ནས་ཐིམ་པའི་དུས་དང༌། དེ་ནས་

ཀུན་རོག་གཡོ་བའི་རླུང་ཐིམ་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་

བཅས་པ་རིམ་པ་བཞིན་”འཆར1་བའི་དུས་ཀི་རགས་འཆར་ཚུལ་མི་འད་བ་མང་པོ་

ཡོད་པས། དེ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། །འོ་ན་འདིའི་སྐབས་སུ་ཐིག་

ལེ་ཕ་མོ་སྒོམ་པ་དང༌། བསྐེད་རིམ་གི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡོད་སྙམ་

ན། སྐབས་འདིར་ནི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན་ལ། བསྐེད་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་མི་བེད་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །དེས་ན་ལུས་དབེན་གི་

སྐབས་འདིར་མཉམ་གཞག་ཏུ་རོགས་རིམ་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་འད་བ་རྒྱུད་

ལ་སྐེས་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་གང་སང་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་གཞག་གི་བདེ་སྟོང་དེ་ཉིད་

དན་པའི་སྒོ་ནས། དེས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རོ་རེ་འཆང་ལ་

སོགས་པའི་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་རོལ་ཏུ་ཤར་བ་གཅིག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བས་ན་སྐབས་

འདིར་སྒྱུ་ལུས་དངོས་དང་རེས་མཐུན་པ་གང་ཡང་ཐོབ་པ་མེད་པས་རོགས་རིམ་པ་

ལྷ་སྒོམ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མན་ངག་པ་མང་པོས་སྐབས་འདིར། 

1 མ་ཕི། ༩བ༣ན།   འཆིང   ཞོལ། ༡༡བ༣ན།   འཆར    * འཆར 
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བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་རོལ་ལྷའི་རྣམ་པར་ཤར་བར་མི་སྒོམ་པར་དང་པོ་ནས་

རོ་རེ་འཆང་ལ་སོགས་པའི་ལྷར་སྒོམ་པ་ཙམ་ལུས་དབེན་དུ་འདོད་པ་ནི་ལུས་དབེན་

གི་དོན་མ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཐབས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་དབེན་སྒོམ་ཚུལ་ནི། མཉམ་གཞག་

ཏུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ནས་ཡང་ཡང་

གོམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བས་པས་སྐབས་འདིར་ཡས་བབས་དང་མས་

བརན་གི་དགའ་བཞི་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །རེས་ཐོབ་ཀི་སྐབས་སུ། གང་སང་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་ཡིན་ཀང༌། བོ་ལ་སང་བའི་ཚེ་ས་ཚོགས་

པའི་རྣམ་པར་སང་བའི་སྒོ་ནས་རོ་གཅིག་དུ་མར་ཤར་བ་དང༌། བོ་ལ་ས་ཚོགས་སུ་

སང་ཡང༌། རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་ཤར་བའི་སྒོ་

ནས། གང་སང་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་རོལ་ཏུ་བལྟ་བ་ལ་བསབ། དེའི་རེས་

སུ་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ཡང༌། རང་གི་སྔར་མཉམ་གཞག་ཏུ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་བདེ་ཆེན་

དེ་ཉིད་དང༌། དབེར་མེད་ཡིན་པས་གང་སང་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེའི་

རྣམ་རོལ་དུ་བལྟ་བ་ལ་བསབ། དེ་ནས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་གསང་ཆེན་རོ་རེ་

འཆང་གི་རྣམ་པར་བལྟ་བ་ལ་སོབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་འད་བའི་མཉམ་རེས་ཀི་

སོབ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ལོབས་པ་ན་སྐབས་འདིའི་ལུས་དབེན་ལ་ལོབས་པར་འཇོག་པ་

ཡིན་ནོ། །ལུས་དབེན་གི་རིམ་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །     ། །

དེ་ལྟར་ལུས་དབེན་ལ་ལོབས་ནས་ངག་རྣམ་པར་དབེན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། 
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ངག་དབེན་ནི་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འགོལ་”བའི1་ཕིར་”དགོངས2་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

དང་པོ་ལུས་དབེན་གིས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་ས་ནས། རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་

ནུས་པ་གཅིག་བྱུང་ན། སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འགོལ་བ་ཡང་ཆེས་ས་བར་འགྱུར་བས། 

དང་པོར་ལུས་དབེན་སྒོམ་ནས། དེ་ནས་ངག་དབེན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ཡང་ངག་དབེན་གི་གཙོ་བོ་རོ་རེའི་བཟླས་པ་བས་ན་རོགས་རིམ་པའི་བཟླས་པ་དེའི་

ནུས་པ་རོགས་པར་འགྱུར་གི། །རེན་དེ་མེད་པར་རོར་བཟླས་བས་ཀང་དེའི་ནུས་

པ་རོགས་པར་མི་ཐོན་ཏེ། དཔེར་ན་བསྐེད་རིམ་པའི་ངག་བཟླས་ཀི་ནུས་པ་རོགས་

པར་ཐོན་པ་ལ་རང་གི་ལུས་བསྐེད་རིམ་པའི་ལྷའི་སྐུར་གསལ་བའི་ངང་ནས་བཟླས་

པ་བས་པ་དགོས་ཀི། རང་གི་ལུས་ལ་ཐ་མལ་པའི་སང་ཞེན་གང་ཡང་མ་དོར་བར་

བཟླས་པ་བས་ཀང་ངག་བཟླས་ཀི་ནུས་པ་རོགས་པར་མི་ཐོན་པ་དང་འདའོ། །རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕིར་ཡང་ངག་དབེན་གི་སྔོན་དུ་ལུས་དབེན་སྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ངག་དབེན་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ཡང༌། རིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་

ཤེས་བ་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཐོས་བསམ་གི་སྒོ་འདོགས་བཅད་དེ་མཁས་པར་བ། 

དེ་ནས་བཟླས་བ་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་ལ་མཁས་པར་བ། དེ་ནས་ངག་དབེན་སྒོམ་པ་ལ་

འཇུག་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདིར་རླུང་གི་དེ་ཉིད་བཤད་པ། 

སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་བཤད་པ། ངག་དབེན་སྒོམ་ཚུལ་དངོས་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། 

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། རྣལ་འབོར་པར་ནི་རླུང་སྒོམས་ན། །སངས་རྒྱས་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། སོམ་བྱུང་ལས། རླུང་གི་རྣམ་འབོར་མི་ཤེས་

1 མ་ཕི། ༡༠ན༥ན།   བ   ཞོལ། ༡༣བ༡ན།   བའི    * བའི 

2 མ་ཕི། ༡༠ན༥ན། དགོངས  ཞོལ། ༡༣བ༡ན།   སྒོམ 
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དང༌། །གང་ཞིག་ཤེས་ཀང་མི་སྒོམ་པ། །དེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཉེར་

འཚེ་འཁོར་བའི་སྲིན་བུར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རླུང་གི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པ་

ལ་རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་རོར་བཟླས་ལྟ་བུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

ཀི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་པ་ལ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ། སྔོན་དུ་

རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་རླུང་གི་གངས་འཛིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦོར་དང་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཀོ་ཊ་ཀ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མིང་

བཅུས་རླུང་བསྟན་ལ། རོ་རེ་སྒོ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད་ལས། སྲོག་འཛིན་ཐུར་སེལ། 

མཉམ་གནས། གེན་རྒྱུ། ཁབ་བེད་དེ་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་དང༌། རྒྱུ་བ་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱུ་

བ་དང༌། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་བ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་

སྟེ། རླུང་བཅུར་གསུངས་ལ། རོ་རེ་ཕེང་བ་དང་། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་ལས་ཀང༌། རྩ་

བའི་རླུང་ལྔའི་མིང་སྔ་མ་དང་འད་ལ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་མིང་ལ། ཀླུ་དང་རུས་

སྦལ་རྩངས་པ་དང༌། །ལྷ་སྦིན་དང་ནི་གཞུ་ལས་རྒྱལ། ཞེས་ཀང་གསུངས་ལ། རོ་

རེ་ཕེང་བའི་འགེལ་པར། གཞུ་ལས་རྒྱལ་ཞེས་པ་ལ་ནོར་ལས་རྒྱལ། ཞེས་བཤད་

དོ། །འོ་ན་རླུང་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་དང༌། གནས་དང༌། རྒྱུ་བའི་ལམ་དང༌། ཁ་དོག་སོགས་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་དང་། 

རགས་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་དེ་ཡང་བར་དོའི་སྐབས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྲོག་འཛིན་གི་

རླུང་ལྷན་སྐེས་དང༌། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལྷན་སྐེས་གཉིས་གྲུབ་”བདེ1་

དབེར་མེད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་མའི་མངལ་དུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ཁུ་ཁག་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༡ན།   སེ   ཞོལ། ༡༤བ༡ན།   བདེ    * བདེ 
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འདེས་པའི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་ཉིང་”མཚམས་སྦོར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཀི་རིགས་འད་དང༌། ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གི་”དྭངས1་མའི་རིགས་

འད་གཉིས་ཏེ་བཞི་པོ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་གོང་བུ་ཡུངས་ཀར་སྦོམ་པོའི་ཚད་ཙམ་

པ་ཞིག་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ན་གནས་པ་ལ་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལེ་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །

སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ནི་ལུས་ཀི་རྩ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མར་འཆགས་པ་ཡིན་

ནོ། །དེ་འད་བའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ལ་ཡོད་པའི་རླུང་ཕ་བ་དེ་ཉིད་སྲོག་འཛིན་

གི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ཡིན་ལ། འདིས་ཉེར་ལེན་བས་ནས་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་

རགས་པ་དེ་སྐེ་ཞིང༌། དེ་ལས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་གཞན་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །ང་

ལ་ཐུར་སེལ་གི་རླུང་ནི། གསང་གནས་བདེ་སྐོང་གི་རྩ་འཁོར་ལ་གནས་ཤིང༌། རང་

གི་ངོ་བོ་ས་རླུང་ཡིན་ལ། རང་དབང་གི་ཁ་དོག་སེར་པོ། མགོན་པོ་ལྔའི་ནང་ནས་

རིན་ཆེན་མགོན་པོའི་རླུང་། རྒྱུ་བའི་ལམ་ནི་གཙོ་བོར་འོག་གི་ས་སྒོ་ལ་རྒྱུ་ཞིང་། སྟེང་

གི་ས་སྒོ་ལ་ཡང་རྒྱུ་འོ། །དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་ནི། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ལ་

གནས་ཤིང༌། ངོ་བོ་རླུང་གི་རླུང༌། རང་དབང་ཁ་དོག་ལང་ནག །དོན་ཡོད་མགོན་པོའི་

རླུང༌། རྒྱུ་ལམ་གཙོ་བོར་སྟེང་གི་ས་སྒོ་ལ་རྒྱུའོ། །སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ནི། སྙིང་ཁའི་

རྩ་འཁོར་ལ་གནས། ངོ་བོ་ཆུ་རླུང༌། ཁ་དོག་དཀར་པོ། མི་བསྐོད་མགོན་པོའི་རླུང༌། 

རྒྱུ་ལམ་སྟེང་གི་ས་སྒོ་ལ་རྒྱུའོ། །གེན་རྒྱུའི་གནས་ནི་མགིན་པའི་རྩ་འཁོར། ངོ་བོ་མེ་

རླུང༌། ཁ་དོག་དམར་པོ། འོད་དཔག་མེད་མགོན་པོའི་རླུང༌། རྒྱུ་བའི་ལམ་ནི་གཙོ་

བོར་སྟེང་གི་ས་སྒོ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་གསུམ་པོ་འདི་ཡང། འོག་སྒོའི་སྒོ་ལ་རྒྱུའོ། །ཁབ་

1 མ་ཕི། ༡༡ན༡ན།   དངས   ཞོལ། ༡༤བ༢ན།   དངས    * དྭངས 
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བེད་ཀི་རླུང་ནི། སྤྱིར་རྐང་མཐིལ་ནས་སྤྱི་གཙུག་གི་བར་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་

ལ་གནས་ཤིང༌། གཙོ་བོར་ལུས་ཀི་ཚིགས་ཆེན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པ་ཡིན་ལ། ངོ་

བོ་ནམ་མཁའི་རླུང༌། རང་དབང་གི་ཁ་དོག་སྔོ་བསངས། རྣམ་སང་མགོན་པོའི་རླུང། 

འཆི་ཁ་མ་གཏོགས་གཞི་དུས་སུ་རླུང་འདི་ས་སྒོ་ལ་མི་རྒྱུའོ། །

དེ་ཡང་ཁབ་བེད་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་ཚོད་ཉེར་

བཞིར་བས་པའི་ཐུན་ཚོད་རེ་རེ་ལ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེ་རླུང་རེ་རེར་རྩིས་

པའི་དགུ་བརྒྱ་ཕག་རེ་རྒྱུ་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་བསོམས་པས་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་རླུང་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྩ་བའི་རླུང་གཞན་བཞི་པོ་འདི་གང་རུང་

རེ་རེས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན། གཞན་གསུམ་གིས་འཁོར་དུ་བས་ཏེ། བཞི་ཀ་

མཉམ་དུ་རྒྱུ་བས་ཁབ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱུ་ཚུལ་ཡང༌། གེན་རྒྱུས་གཙོ་བས། གཞན་

གསུམ་འཁོར་དུ་བས་ཏེ་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན། ས་བུག་གཡས་ཁོ་ན་ནས་དགུ་བརྒྱ་”བསྟུད1་

ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་སྲོག་འཛིན་གི་རང་དབང་གི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡིན་ཀང༌། 

གེན་རྒྱུས་གཙོ་བས་པ་དེའི་དབང་གིས་སྲོག་འཛིན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་

ཅན་དང༌། མཉམ་གནས་ལང་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་དང༌། ཐུར་སེལ་སེར་ལ་

དམར་བའི་མདངས་ཅན་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་གིས་

གཙོ་བས་པའི་ཚེ་ན་ཡང༌། གཙོ་བོའི་དབང་གིས་འཁོར་གསུམ་གི་ཁ་དོག་འགྱུར་

ཚུལ་ཡང་རིགས་”བསྒེས2་པས་ཤེས་སོ། །སྲོག་འཛིན་གཙོ་བོ་དང་། གཞན་གསུམ་

འཁོར་དུ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན། ས་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་དུ་

1 མ་ཕི། ༡༡བ༢ན།   གཏུད   * བསྟུད 

2 མ་ཕི། ༡༡བ༤ན། བསྒེས  ཞོལ། ༡༥བ༡ན།   བགེས 
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དགུ་བརྒྱ་”མཐུད1་ནས་རྒྱུ། མཉམ་གནས་ཀི་གཙོ་བས་པའི་ཚེ་ན། ས་བུག་གཡོན་

ཁོ་ན་ནས་དགུ་བརྒྱ་རྒྱུ། ཐུར་སེལ་གིས་གཙོ་བས་པའི་ཚེ་ན། ས་བུག་གཡས་

གཡོན་གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་དུ་དགུ་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་ཡིན་པས། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་

གི་ནང་དུ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་གི་ཁུག་པ་རེ་རླུང་གཅིག་ཏུ་བགངས་པའི་རླུང་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་སྲོག་འཛིན་དང་ཐུར་སེལ་གི་གཙོ་བས་པའི་ཚེ་གཉིས་ཀའི་ཚེ་ས་བུག་

གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་རྒྱུ་བེད་པ་འད་ཡང༌། ཁད་པར་སྲོག་འཛིན་ནི་དལ་ཞིང་འཇམ་

པ་རྒྱུ་ལ། ཐུར་སེལ་ནི་དག་ཅིང་རྩུབ་པར་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ས་བུག་གཡས་

ནས་རྒྱུ་བ་རྣམས་ནི་རོ་མ་ནས་རྒྱུ་ཞིང་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བ་རྣམས་ནི་རྐང་མ་ནས་རྒྱུ་

ལ། མཉམ་རྒྱུ་རྣམས་ནི་རོ་རྐང་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །མཉམ་རྒྱུ་རྣམས་

ཀང་ཕལ་ཆེར་ཤེད་མི་མཚུངས་པའི་མཉམ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། གཞི་དུས་ལ་དབུ་མའི་ནང་

ནས་ས་སྒོ་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏོགས་པ་མི་འབྱུང་སྟེ། ད་ལྟ་ལམ་སྒོམ་

སྟོབས་ཀིས་དབུ་མ་ནས་ས་སྒོ་ལ་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུ་ནི། མཉམ་རྒྱུ་ཤེད་མཚུངས་རང་དུ་

འོང་བ་ཡིན་པས་འདི་དག་གི་ཁད་པར་ཤེས་པར་བའོ། །མགོན་པོ་བཞིའི་རླུང་དགུ་

བརྒྱ་ཕག་རེ་རེའི་རིང་ལ་ལྷ་མོ་བཞི་ཀའི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་རོགས་པ་རེ་འབྱུང་སྟེ། དེའི་

ཚུལ་ནི། གེན་རྒྱུས་གཙོ་བོ་བས་པའི་དགུ་བརྒྱ་པོ་ལ། ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་ཚན་པ་

བཞིར་བས་པའི་ཚན་པ་དང་པོ་གོས་དཀར་མོའི་རླུང༌། གཉིས་པ་དེ་སྒོལ་མའི་རླུང༌། 

གསུམ་པ་དེ་སྤྱན་མ། བཞི་པ་དེ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་དུ་འཇོག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཐུར་སེལ་

གིས་གཙོ་བོ་བས་པ་ལ་ཡང༌། ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་ཚན་པ་བཞིར་བས་ཏེ། བཞི་པོ་

1 མ་ཕི། ༡༡བ༤ན། མཐུད  ཞོལ། ༡༥བ༢ན།   བསྟུད 
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རིམ་པ་བཞིན། སྤྱན་མ། མཱ་མ་ཀཱི། གོས་དཀར་མོ། །སྒོལ་མའི་རླུང་དང༌། མཉམ་

གནས་ཀིས་གཙོ་བས་པ་ལ། སྒོལ་མ། སྤྱན་མ། མཱ་མ་ཀཱི། གོས་དཀར་མོའི་རླུང་

དང༌། སྲོག་འཛིན་གིས་གཙོ་བས་པ་ལ་རིམ་པ་བཞིན། མཱ་མ་ཀཱི། གོས་དཀར་མོ། 

སྒོལ་མ། སྤྱན་མའི་རླུང་དུ་འཇོག་པ་ཡིན། དེ་ཡང་སྤྱན་མའི་རླུང་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པོ། 

སྐབས་གང་དུ་བརྒྱུས་ཀང་ས་བུག་གི་དབུས་དང་པོ་ནས་ཐད་ཀ་ལ་རྒྱུ་ཞིང༌། མཱ་མ་

ཀཱིའི་རླུང་རྣམས་ཡ་མཚུལ་བརར་ནས་ཐུར་དུ་རྒྱུ་ལ། གོས་དཀར་མོའི་རླུང་རྣམས་

ས་བུག་གི་སྟེང་ཕོགས་ལ་བརར་ནས་གེན་དུ་རྒྱུ་ཞིང༌། སྒོམ་མའི་རླུང་རྣམས་ས་བུག་

གི་གཡས་གཡོན་ལ་བརར་ནས་འཕེད་ལ་རྒྱུ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་མགོན་པོ་ལྔའི་རླུང་ལ་འབྱུང་བ་ཆེ་བ་དང༌། ལྷ་མོ་བཞིའི་རླུང་ལ་

འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་རླུང་ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་ལ། འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་རླུང་རེ་རེ་ལ་ཡང་

འབྱུང་བ་ཆུང་བའི་རླུང་བཞི་བཞི་ཚང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཡན་ལག་གི་རླུང་

ལྔ་པོ་དེའི་གནས་དེ་གང་ཡིན། རྒྱུ་བའི་ལམ་གང་ལ་བེད། ཁ་དོག་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། ཟླ་བའི་ཆ་དང་སང་བ་དང༌། །བསྙེན་བཀུར་

ལོག་ཤལ་མཆིན་པ་དང༌། །རྩ་ནི་ལྔ་ཡི་མིང་ཅན་ནོ། །རྩ་རི་ལྔ་ལས་རྒྱུ་བའི་རླུང༌། །ཀླུ་

དང་རུས་སྦལ་རྩངས་པ་དང༌། །ལྷ་སྦིན་དང་རི་གཞུ་ལས་རྒྱལ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཡན་ལག་གི་རླུང་འདི་རྣམས་སྙིང་ཁར་གནས་ཤིང༌། རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན། ཟླ་བའི་

”ཆ1་ཅེས་པའི་མིང་ཅན་གི་རྩ་དང༌། སང་བའི་མིང་ཅན་གི་རྩ་སོགས་ལྔ་པོ་དེའི་ནང་

ནས་རྒྱུ་བ་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པོ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ། མིག་འབྲས་ཀི་དབུས་དང༌། རྣ་བའི་བུ་ག་དང༌། ས་བུག་དང༌། ལྕེའི་དབུས་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༧ན། ཆ  ཞོལ། ༡༦བ༢ན།   ཚེ 
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དང༌། རྩ་སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ནས་རྒྱུས་ནས་བ་སྤུའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ལ་འགོ་

འོང་བེད་པ་ཡིན་ལ། ཁ་དོག་ནི། རྒྱུ་བ་དམར་བ། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་སྔོ་བ། ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བ་སེར། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དཀར་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ལང་ཁུའོ། །

གཞན་ཡང་སྙིང་ཁར་འཛིན་པའི་རླུང་དྲུག་དང༌། གཟུང་བའི་རླུང་དྲུག་སྟེ། 

བཅུ་གཉིས་པོ་སྙིང་ཁའི་རྩ་བཅུ་གཉིས་ལ་གནས་པ་ཡིན་ལ། འཛིན་པའི་རླུང་དྲུག་

པོ་དེ་གནས་པའི་རྩ་དྲུག་ནི། རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། འོད་འཕེལ་འོད་ཟེར་གཟི་བརིད་

མ། །གསལ་བ་འབར་མ་འོད་འབར་མ། ཞེས་གསུངས་པ་དྲུག་ཡིན་ལ། གཟུང་བའི་

རླུང་དྲུག་པོ་དེ་གནས་པའི་རྩ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། འོད་ཟེར་འོད་མ་སང་བ་མ། །གསལ་

མཛེས་འོད་གསལ་ཉི་མ་གསལ། ཞེས་གསུངས་པ་དྲུག་པོ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་འཛིན་

པའི་རླུང་དྲུག་གིས། མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་གི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་པོ་དེ་རང་རང་གི་

ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དི་རོ་རེག་བ་ཆོས་ཏེ། ཡུལ་དྲུག་པོ་དེ་ལ་གཡོ་བའི་བ་བ་བེད་

ཅིང༌། གཟུང་བའི་རླུང་དྲུག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ལ། ཡུལ་དྲུག་པོ་དེ་གསལ་

བའི་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ལ། རླུང་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དབུ་མའི་ནང་དུ་བཅུག་ན། གཟུང་

འཛིན་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བའི་གཉིས་སང་རགས་པ་རྣམས་ལོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་རྩ་བའི་རླུང་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་མངལ་གི་གནས་

སྐབས་སུ་གྲུབ་ཡོད་ཀང༌། མངལ་དུ་ས་སྒོ་ལ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་ཅིང༌། མངལ་

ནས་ཕིར་ཐོན་མ་ཐག་ནས་ས་སྒོ་ལ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །

སྐབས་འདིར་སྤྱོད་བསྡུས་ལས། རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་གདངས་

ཡི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའི་རོར་བཟླས་བེད་པར་གསུངས་པ་ནི། རྩ་བ་དང་ཡན་
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ལག་གི་རླུང་གཉིས་ཀ་ལ་འད་ལ། རླུང་ཐམས་ཅད་ཨའི་གནས་གྱུར་སྟེ་ཚིག་ཐམས་

ཅད་འབིན་པར་བེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་གཉིས་ཀ་

ལ་འད་ལ། དེ་ཉིད་ལས་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ཐོབ་ནས་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ནི། འཆི་བའི་ཚེ་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

ཐིམ་ནས། འཆི་བ་འོད་གསལ་འཆར་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །རླུང་འདི་དག་གི་ཐུན་མོང་

གི་བེད་ལས་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀིས་བཞོན་པར་གྱུར་ནས་རྣམ་ཤེས་རང་ཡུལ་ལ་གཡོ་

བའི་བ་བ་བེད་ལ། དེར་མ་ཟད་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་ནས་ཕི་མར་འཕོ་བ་སོགས་ཀང་

རླུང་གི་སྟོབས་ཀིས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་གཡོ་བའི་འཇིག་རེན་ཞེས་ཟེར་གིས། དེ་ལྟ་མིན་པར། གཟུགས་ལུས་གཡོ་བ་

འབའ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་གཡོ་བའི་འཇིག་རེན་དུ་འཇོག་ན་ནི། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་

སེམས་ཅན་རྣམས་གཡོ་བའི་སེམས་ཅན་མིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རླུང་གིས་

འཕོ་བའི་གངས་ལས། དུས་འཁོར་ལས། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་ལ་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་

སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་ཞིང༌། དེ་ལ་འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་སུ་བ་སྟེ། ལྟེ་བ་ནས་འཕོ་ཆེན་

གི་རྩ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཡན་ཕོགས་རྩ་དྲུག་པོ་རེ་རེའི་ནང་ནས། ནམ་མཁའ་

རླུང༌། མེ། ཆུ། ས། ནམ་མཁའ་སྟེ། དཀིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་དེའི་རླུང་བརྒྱད་བརྒྱ་བ་རེ་

རྒྱུ་ཞིང༌། གཡས་ཕོགས་ཀི་རྩ་དྲུག་པོ་རེ་རེའི་ནང་ནས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ས་

ཏེ། དཀིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་དེའི་ནང་ནས་རླུང་སྟོང་བརྒྱ་བ་རེ་རེ་རྒྱུ་ལ། དེ་ཡང་གཡོན་

གི་རྩ་དྲུག་པོའི་ནང་ནས་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རླུང་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བུག་

གཡོན་ནས་རྒྱུ། དེ་ནས་གཡས་ཕོགས་ཀི་རྩ་དྲུག་པོ་རེ་རེའི་ནང་ནས། ས་ཡི་དཀིལ་
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འཁོར་གི་རླུང་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ས་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཡས་

གཡོན་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེལ་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ཡང་ཐོབ་ཐང་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ལ། དངོས་གནས་ལ་འཕོ་ཆེན་བཅུ་

གཉིས་པོ་དེའི་འཕོ་”མཚམས་རེ་རེར་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བ་རེ་རེའི་སྟེང་ནས། རླུང་ལྔ་

བཅུ་ང་དྲུག་དང་བཞི་ཆ་རེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ལ་མཉམ་རྒྱུར་བེད་

པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དུས་འཁོར་བའི་ལུགས་ལ་དེ་ལ་བང་སེམས་ཀི་རླུང་

ཟེར་ཞིང༌། ས་བུག་འཕོ་བ་དང༌། རྩ་འདབ་འཕོ་བ་དང༌། དཀིལ་འཁོར་འཕོ་བ་རྣམས་

དོན་གཅིག་ཏུ་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། །འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བས་ནས། ས་བུག་གཡས་

གཡོན་ནས་འཕོ་བ་བརྒྱད་དང༌། ས་བུག་མི་འཕོ་ཞིང་དཀིལ་འཁོར་འཕོ་བ་བརྒྱད་

དུ་གསུངས་ཞིང༌། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས་ཀང་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ལ། འདི་ནི་འགིན་

པའི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་གི་འཕོ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་གཉིས་ཀི་འཕོ་

བ་རེ་རེ་ལ་རླུང་སྟོང་དང་ཕེད་བཞི་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །འདུས་པ་ལས་ནི། ཉིན་

ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་ལ་འབྱུང་བ་ཆེ་བའི་འཕོ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང༌། འཕོ་བ་རེ་རེ་ལ་

ཡང་། འབྱུང་ཆུང་བའི་དཀིལ་འཁོར་གི་འཕོ་བ་དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་རེ་རྒྱུ་ཞིང༌། གསུམ་

པོ་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཡོང་བར་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་ཡང་ནང་ལ་སོགས་པས་ཁམས་མ་སྙོམས་པ་མེད་པའི་སྐབས་སུ། ཟླ་བ་

ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་དང་གཉིས་དང་གསུམ་རྣམས་ཀི་སྔ་དོ་དང་པོའི་དུས་སུ་ས་

བུག་གཡོན་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱུ་ཞིང༌། གསུམ་པོ་དེའི་ཉི་མ་ནུབ་ནས་མཚན་མོ་

མགོ་རྩོམ་པ་ན། ས་བུག་གཡས་ནས་མགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱུ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཡར་ངོའི་
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ཚེས་བཅོ་ལྔ་པོ་ལ་གསུམ་ཚན་ལྔར་བས་ཏེ། གསུམ་ཚན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ། སྔ་

དོ་དང་པོ་ལ་ས་བུག་གཡས་དང་། མཚན་མོ་དང་པོ་ལ་གཡོན་ནས་རྒྱུ་ལ། དེ་གཞན་

རྣམས་ལའང་རིགས་”བསྒེ1འོ། །ཟླ་བ་མར་ངོ་ལ་ཡང་གསུམ་ཚན་ལྔར་བས་ནས། 

གསུམ་ཚན་དང་པོའི་སྔ་དོ་དང་པོ་ལ་ས་བུག་གཡས་དང༌། མཚན་མོ་གཉིས་དང་པོ་

ལ་གཡོན་ནས་རྒྱུ་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་སེལ་ནས་རྒྱུ་ཚུལ་རིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་པར་

བའོ། །

སྐབས་འདིར་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་འཕེང་བ་ལས། རླུང་འཁོར་བའི་རྩ་བར་

གསུངས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ན། དེའི་དོན་ཡང་། མ་རིག་པ་དང༌བདག་འཛིན་འཁོར་

བའི་རྩ་བར་མི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་གི། མ་རིག་པ་དང་སྲེད་པ་སོགས་ཀིས་འཁོར་བར་

ཉིད་”མཚམས་སྦོར་བའི་རྒྱུ་བེད་པ་ལའང༌། དེའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་གོགས་སུ་

རླུང་ངེས་པར་དགོས་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རླུང་འཁོར་བའི་རྩ་བར་གསུངས་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཆི་བ་འོད་གསལ་གི་བཞོན་པའི་རླུང་དེའི་རིགས་འད་ལས་

བར་དོའི་ལུས་འགྲུབ་དགོས་ལ། བར་དོ་ཤི་བའི་སེམས་དེ་ཉིད་རླུང་གིས་བསྐོད་པ་

ལས་མངལ་དུ་ཉིང་”མཚམས་སྦོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རླུང་

འདི་དག་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བེད་ལས་ལ། རྣལ་འབོར་པ་དང་ཐ་མལ་པ་གཉིས་

ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བ་བ་བེད་ཚུལ་དང༌། རྣལ་འབོར་བ་ལ་ཁད་པར་དུ་བ་བ་བེད་

ཚུལ་གཉིས་ལས། སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་གིས་རླུང་གཞན་རྣམས་དབང་པོ་སོགས་ཀི་

སྒོ་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་བ་ལ་སྦོར་བར་བེད་ཅིང༌། སྲོག་རིང་དུ་གནས་བའི་བ་བ་

བེད། ཐུར་སེལ་གི་སྟོད་ཀིས་རླུང་རྣམས་སད་དུ་འདེན་པ་དང༌། བཤང་གཅི་ཁུ་བ་

1 མ་ཕི། ༡༣བ༤ན། བསྒེ  ཞོལ། ༡༨ན༥ན།   བགེ 
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གསུམ་འཛིན་པ་དང་འཕེན་པའི་བ་བ་བེད། མཉམ་གནས་ཀིས་སད་ཀི་རླུང་རྣམས་

ལྟེ་བའི་བར་དུ་འདེན་པ་དང༌། བཟའ་བཏུང་ཟོས་པ་རོ་མཉམ་དུ་འཇུ་བའི་བ་བ་བེད། 

གེན་རྒྱུས་སད་ཀི་རླུང་རྣམས་ལྟེ་བ་ནས་གེན་དུ་འདེན་པ་དང༌། ཁ་ཟས་ལྡད་པ་

དང་མིད་པ་སོགས་ཀི་བ་བ་བེད། ཁབ་བད་ཀི་རྐང་ལག་དང་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་

བསྒུལ་བསྐོད་ཀི་བ་བ་བེད་པ་དང༌། ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་དོད་ཀིས་ཁབ་པའི་

བེད་ལས་བེད་དོ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་བེད་ལས་ནི་བཤད་ཟིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རྣལ་འབོར་པ་ལ་ཁད་པར་དུ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ནི། རྣལ་འབོར་པས་རྩ་

བའི་རླུང་རྣམས་རོར་བཟླས་བས་པས། རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ། སྟོང་པ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་དང༌། ལུགས་ལྡོག་

ཏུ་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འདེན་པར་བེད་ལ། གཞན་ཡང་སྲོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་

གེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས་བཞིས་གཙོ་བོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་རིང་ལ། རོར་བཟླས་བས་

པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་འཕིན་ལས་བཞི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་རོར་བཟླས་བས་པས་ཀང་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པས། གཟུང་འཛིན་གི་རོག་པ་རགས་

པ་རྣམས་ལོག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་ནས་

རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡུལ་ལྔའི་སང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་བར་

བེད་ལ། གཞན་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པོ་ལ་རོར་བཟླས་བས་པས། མིག་ནས་ལུས་

ཀི་བར་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་བསྐེད་པར་བེད་པས། མདོར་རྣལ་འབོར་པ་ལ་

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པའི་བ་བ་རླུང་གིས་བེད་པ་
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ཡིན་”ནོ1། །

གཉིས་པ་བཟླས་བའི་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་ལྔ། སྔགས་བཏུ་བ། 

སྔགས་ཀི་བར། སྔགས་ཀི་དོན། སྔགས་ཀི་དོན་དམ་པ། སྔགས་ཀི་རྩ་བ་ཨ་ཐུང་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔགས་གང་ལས་”བསྡུ2་བའི་གཞི། གང་ལས་

བཏུས་པའི་སྔགས། བཏུས་པའི་སྔགས་ཀི་གཙོ་བོ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི་རོག་པ་

གསུམ་ལས། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་གོང་ཁེར་ནི། །སྔགས་འབྱུང་བ་ཡི་རྩ་བ་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཨཱ་ལི་བཅུ་དྲུག་དང་ཀ་སངས་པའི་ཀཱ་ལི་སོ་གསུམ་མོ། །དེ་

གཉིས་ཀ་ནི། མགོ་ན་ༀ་མེད་པ་མགོ་མེད། མཐའ་ན་སྭཱཧཱ་མེད་པ་མཇུག་མེད། དེ་

གཉིས་ཀ་མེད་པ་བཏུས་པ། གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་སྦྲུལ་ཞེས་པའི་སྔགས་རིགས་བཞི་ནི། 

རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔགས་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་བཏུས་

པའི་སྔགས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བོའི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

སྙིང་པོ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གསུམ་མོ། །དེ་གསུམ་གི་སྙིང་པོར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་སེ་

བཞིས་བསྡུས་པའི་ལྷའི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རོ་རེ་གསུམ་དུ་འདུ་

ཞིང༌། དེ་རྣམས་ཀི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རེ་གསུམ་གི་སྙིང་པོ་འབྲུ་གསུམ་དུ་

འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུད་སེ་བཞིའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རེ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། དཔེར་

ན་སྒྲུབ་པ་པོའི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུས་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །

སྤྱོད་བསྡུས་ལས། བུད་མེད་སྐེས་པ་མ་ནིང་གི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཅེས་

1 མ་ཕི། ༡༤ན༧ན།   ན   * ནོ 

2 མ་ཕི། ༡༤བ༡ན། བསྡུ  ཞོལ། ༡༩བ༦ན།   བཏུ 
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གསུངས་པའི་དོན་ནི། བཏུ་བ་གཞི་ལ་སྦར་ན། ར�་ལ�་མ་གཏོགས་པའི་དབངས་བཅུ་

གཉིས་ནི་བུད་མེད་ཀི་སྔགས་དང༌། གསལ་བེད་རྣམས་ནི་སྐེས་པའི་ཡི་གེ་དང༌། ར�་

ལ�་བཞི་ནི་མ་ནིང་ཡི་གེ་བཞིའོ། །བཏུས་པའི་ཡི་གེ་ལ་སྦར་ན། ལྷ་མོ་རྐང་གི་སྙིང་པོ་

རྩ་སྔགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་བུད་མེད་ཀི་ཡེ་གེ །ལྷ་ཕོ་རྐང་གི་སྙིང་པོ་རོ་རེ་ལ་

སོགས་པ་ནི་སྐེས་པའི་ཡི་གེ །ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་སྔགས་ནི་མ་ནིང་གི་

སྔགས་སོ། །བཏུས་པའི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་ལ་སྦར་ན། ༀ་སྐེས་པ། ཨཱཿབུད་མེད། ཧཱུཾ་

མ་ནིང་གིས་སྔགས་སོ། །ཚུལ་འདི་ནི་རོ་རེ་སྙིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་

སྤྱོད་བསྡུས་སུ་དངས་པ་ཡིན་ནོ། །སྔགས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་

ནས་དེ་གསུམ་མཆོག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཡི་གེ་གསུམ་ནི་བེད་ལས་ཀི་སྒོ་ནས་ཀང་

”བསྡུས1་པའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ཡིན་ལ། འདི་ལ་གསུམ་ལས། 

བསྐེད་རིམ་པ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ། རོགས་རིམ་པ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ། བསྐེད་རོགས་

གཉིས་ཀ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། དང་པོར་ལྷ་བསྐེད་པ་ཡི་གེ་གསུམ་གང་རུང་དང༌། དེ་གསུམ་

དང་སྔགས་གཞན་སེལ་བའི་སྒོ་ནས་ལྷ་རྣམས་བསྐེད་པར་བེད་ཅིང༌། བསྐེད་ཟིན་

པའི་འོག་ཏུ་ཡང་སྒོ་གསུམ་བིན་གིས་རློབ་པ་ཡང་གནས་གསུམ་དུ་ཡི་གེ་བཀོད་

ནས་བིན་གིས་རློབ་པ་ཡིན་ལ། བཟླས་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཡི་གེ་གསུམ་གང་རུང་

སྙིང་ཁར་དམིགས་ནས་བཟླས་པ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ནི་གཟུགས་ཀི་ཡི་

གེའོ། །བརོད་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་ཡང་ངག་ཏུ་བརོད་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་

པ་དང༌། ནང་དུ་བརོད་པའི་བཟླས་པ་གཉིས་ནི་གཟུགས་ཅན་གི་ཡི་གེའོ། །གཞན་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༧ན། བསྡུས  ཞོལ། ༢༠ན༢ན།   བཏུས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 1000  

ཡང་མཆོད་པ་དང་ཁ་ཟས་བིན་གིས་རློབ་པ་སོགས་ཀང་བེད་ཅིང༌། ཁད་པར་

དུ་བསྐེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་ནས་སྤྱོད་པ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པར་བས་

ཀང་། སྙིང་པོ་དང་ཉེ་སྙིང་འཕེང་སྔགས་སོགས་ཀི་བཟླས་པ་བས་པས་རྒྱུད་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་གི་དངོས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ན། ཡི་གེ་གསུམ་ལ་བས་ནས་སྙིང་པོ་བསྐུལ་

བས་དངོས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་འགྲུབ་པར་བེད་པས་བསྐེད་རིམ་པ་ལ་བེད་

ལས་ཀི་སྒོ་ནས་མཆོག་གོ །

གཉིས་པ་རོགས་རིམ་པ་ལ་བེད་ལས་ཀི་སྒོ་ནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། རོགས་

རིམ་པས་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའི་

རོར་བཟླས་བས་པས། རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་

ནས་འོད་གསལ་འཆར་བར་བེད་ཅིང༌། འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་སོགས་སུ་ལྡང་བ་

སོགས་ནི་བེད་ལས་ཀི་གཙོ་བོ་དང༌། རླུང་བཞི་ཡི་གེ་གསུམ་དང་སྦར་བའི་རོར་

བཟླས་ཀིས་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་ལས་བཞི་འགྲུབ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ཡི་གེ་

གསུམ་དང་སྦར་བའི་རོར་བཟླས་ཀིས་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་སྒོ་ནས། ལྷས་

བིན་གིས་རློབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཟད་པར་བེད་ནུས་པ་ཡང༌། བསྐེད་

རིམ་པའི་ངག་བཟླས་སོགས་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་ཆེ་བས་བེད་ལས་མཆོག་ཏུ་

གྱུར་པའོ། །རོགས་རིམ་པས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་བས་པ་ཡི་གེ་གསུམ་

དང་སྦར་བའི་རོར་བཟླས་བས་པས་མིག་ལ་སོགས་པའི་མངོན་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་པའི་

བེད་ལས་ཀང་བེད་དོ། །རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་རྣལ་འབོར་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བ་བ་

བད་ཚུལ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་གཉིས་རང་རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།
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དུས་སུ་མཁའ་གསང་བིན་གིས་རློབས་པ་དང༌། མཆོད་གཏོར་ཁ་ཟས་ཀི་སྦང་རོག་

”སྦར1གསུམ་ཡང་ཡེ་གེ་གསུམ་གིས་བེད་པས་ན་བེད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །

གཉིས་པ་སྔགས་ཀི་བར་ནི། དེ་ཉིད་གསུམ་ནི་སྔགས་ཀི་བར་དེ་གསུམ་ཡང་

རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་དེ་ཉིད་གསུམ་གི་བརས་རིམ་པ་བཞིན། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་

གསུམ་དུ་བསྟན་པ་དེ་སྟོན་ནུས་པ་ཡང་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ། གནས་པ་ཨཱཿཕིར་

ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་སུ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་

སྔགས་ཀི་དོན་ནི། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་ལས། དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །ལྷ་ཡི་

གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའོ། ཞེས་པ་འདིས་བསྟན་པར་སྤྱོད་བསྡུས་སུ་གསུང་ལ། ཚིག་

རྐང་གཉིས་པོ་འདི་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། ཁེད་ཀི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་

ཞེས་པ་ནས་བསྐེད་ཅིག་ཅེས་པའི་བར་གིས་ངེས་དོན་བཤད་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་

པས་སྒྱུ་ལུས་ལ་བའོ། །དེས་ན་རོར་བཟླས་ཀི་མཐུས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའི་

སྐུ་ནི་སྔགས་ཀི་དོན་ཡིན་ཏེ། རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ལྷའི་གཟུགས་འཇའ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་དངོས་གནས་སུ་སོང་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

ནི་སྔགས་ཀི་དོན་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་དག་མ་དག་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ། །མདོར་ན་ཡི་གེ་

གསུམ་གིས་མཚན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་

ཆེན་པོའི་སྐུ་ནི་སྔགས་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་བསྐེད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་སྔགས་ཀི་དོན་དམ་པ་དེ། རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༡ན།   འབར   ཞོལ། ༢༠བ༥ན།   སྦར    * སྦར ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽

 1002  

ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་

ཡུལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་རོ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དོན་གི་འོད་གསལ་

གི་ཡེ་ཤེས་སོགས་དེ་ལྟར་བས་ན་སྔགས་བཏུ་བས་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ནང་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་མཆོག་དང༌། དེ་ལ་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་

ཀི་བཟླས་པ་ཡོད་པ་ལས་རོགས་རིམ་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་མཆོག་ཏུ་

བསྟན་ཞིང༌། སྔགས་ཀི་བརས་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་

གསུམ་དང་སྦར་བའི་རོར་བཟླས་བེད་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་བཟླས་པ་དེ་བེད་

ཚུལ་བསྟན་ལ། སྔགས་དོན་དམ་པས་ནི་ཡུལ་དོན་དམ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གཉིས་

དབེར་མེད་དུ་སོང་བའི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་བསྟན་ཅིང་སྔགས་ཀི་དོན་

གི་ནི་འོད་གསལ་དེ་ལས་བཞེངས་པའི་འབྲས་བུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་བསྟན་པ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་རིམ་པ་ལྷག་མ་བཞི་ཀ་རོ་རེ་བཟླས་པའི་མཐུ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་རྩ་བ་ཨ་ཐུང་བཤད་པ་ནི། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་ལས། ཐུང་ངུ་མ་ལུས་

ངག་ཏུ་འགྱུར། །གཅིག་མིན་དུ་མ་མིན་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་སྤྱོད་བསྡུས་སུ་

དངས་ནས་དེའི་དོན་འཆད་པ་ན། སྤྱོད་བསྡུས་སུ། །ཨ་ཐུང་སྔགས་མ་ལུས་པའི་

གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་དིས་པའི་ལན་དུ། འདི་ན་གསུང་རབ་འཆད་པ་དག་

ནི། བ་ཀ་རའི་ཚིག་གིས་སྔོན་དུ་བས་ནས་སྒའི་དོན་འཆད་པར་བེད་ལ། ཡང་ཡི་

གེས་བརོད་པ་གང་དུ་བརོད་པ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མི་ཤེས་སོ། ཞེས་

གསུངས་པའི་དོན་ནི། །ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་གི་གསུང་རབ་འཆད་པ་

པོ་རྣམས་ནི་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལྟར་ཚིག་དེའི་སྒས་ཐོན་ཚོད་ཀི་དོན་ཙམ་ཞིག་
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འཆད་པར་བེད་ཀི། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་གིས་སྔགས་ཀི་ངེས་དོན་འཆད་པ་ལྟར། 

གང་དུ་འཇུག་པ། གང་གི་ཕིར་དུ་འཇུག་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་ཤེས་པར་མི་

ནུས་སོ། །འདི་ལ་བ་མ་རྣམས་གང་དུ་འཇུག་ན་དབངས་དང་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་

རྣམས་སུ་འཇུག །གང་གི་ཕིར་དུ་འཇུག་ན་ཨ་ཐུང་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་འཇུག །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་འཇུག་ན་དེ་ལ་ཨ་ཐུང་དབངས་གསལ་གི་སྲོག་ཏུ་

ཞུགས་ལ་ལས་ཡི་གེ །དེ་ལས་མིང༌། དེ་ལས་ཚིག །དེ་ལས་ཤོ་ལོ་ཀ་དང༌། དེ་ལས་

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་རིགས་ཏེ། 

དེའི་གང་དུ་འཇུག་པ་སོགས་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་རྣམས་

ཀིས་མི་ཤེས་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཨ་ཐུང་དབངས་གསལ་གི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་

ལས་དེ་རྣམས་འབྱུང་བ་སོགས་ནི། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ནི། གང་དུ་འཇུག་ན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་འཇུག་གོ །དགོས་

པ་གང་གི་ཕིར་ན་སྤྱོད་བསྡུས་ལས། རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ཐོབ་ན་དངོས་པོ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་མེད་པ་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་”སྔོན1་དུ་བ་བའི་ཕིར་འཇུག་གོ །ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ན། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་

མེ་ལ། མེ་རླུང་ལ། ཀུན་རོག་གི་བཞོན་པའི་རླུང་སང་བ་ལ། སང་བ་མཆེད་པ་ལ། 

མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ། ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་གོ །དོན་

འདི་འཆད་པ་ལ། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་གིས་ལུང་དངས་པ་དེ་དངས་ངེས་གཉིས་

སུ་བཤད་པའི་དང་པོ་ནི། ཨ་ཐུང་དབངས་གསལ་གི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས། མདོ་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༡ན། སྔོན  ཞོལ། ༢༢ན༤ན།  མངོན 
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སྔགས་ཀི་གསུང་རབ་ཀི་ངག་གི་ཚོགས་མ་ལུས་པར་འགྲུབ་ཅིང༌། དངོས་གྲུབ་མ་

ལུས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །

དེས་ན་སྔར་ལྟར་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་ནི། གསུང་རབ་འཆད་པ་པོ་གཞན་

རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་སོ། །དོན་འདི་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སྤྱོད་བསྡུས་སུ་ལུང་ཚན་པ་

གསུམ་དངས་ཏེ། དང་པོ་ནི། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས། ཨ་ནི་ཡིག་འབྲུ་

ཀུན་གི་མཆོག །དོན་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་པ་སྟེ། ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད། །ཚིག་

ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་སྟེ། བརོད་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡི་མཆོག །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་བེད། ཅེས་པའོ། །གཉིས་པ་ཨ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒོ་སྟེ་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གསུམ་པ་ནི། རོ་རེ་སྙིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། སྙིང་ཁའི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་

པ། །གསལ་ཞིང་མར་མེ་དག་དང་མཚུངས། །མི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་ཕ་བ་སྟེ། །ཨ་ནི་

གཙོ་བོ་དམ་པའོ། ཞེས་དངས་ནས་དེའི་ཕིར་ཡང་ཨ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

རིགས་སུ་གནས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཨ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པས། ལུང་དེ་གསུམ་ཡང་

སྔར་ལྟར་ངེས་དོན་འཆད་པའི་ཁུངས་སུ་དངས་དགོས་པ་ཡིན་གི། ཨ་ཐུང་དབངས་

གསལ་གི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་གསུང་རབ་སོགས་འགྲུབ་པའི་ཁུངས་སུ་དངས་

པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ཁུངས་སུ་འགོ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཨ་ཐུང་གི་ངེས་དོན་

ནི། སྙིང་ཁའི་དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་པའི་ནང་གི་སྲོག་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ཡིན་ལ། ཨ་

ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའི་རྩ་བར་གསུངས་པའི་ངེས་དོན་ནི། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྲོག་རླུང་

དེ་ཇེ་རགས་སུ་སོང་ནས་ལུས་ཀི་སོ་སོའི་རྩ་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཕིན་པ་ན། དབངས་
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གསལ་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་གདངས་མི་གསལ་བའི་རྣམས་པར་སྒོག་པའོ། །

སམ་བྷུ་ཊ་ལས། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་ཀི་ཨ་ཐུང་སྔགས་རྣམས་ཀི་

མཆོག་དང་ངག་མ་ལུས་པ་ལ་ཁབ་པར་གསུངས་པ་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་རྡུལ་གི་ན་

ད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་རླུང་དེ་ཉིད་རྩ་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཕིན་པ་ན་རླུང་མ་ལུས་

པ་ལ་ཁབ་པར་བེད་པའི་དོན་ནོ། །འདི་ནི་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་རླུང་རྣམས་དང་པོ་གང་

ནས་བྱུང་བ་དང༌། མཐར་གང་དུ་ཐིམ་པར་འགྱུར་པ་ཞེས་པའི་ལན་དུ་སྐེ་བ་ལེན་

པའི་དང་པོར་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་པའི་ནང་གི་སྲོག་རླུང་ཕ་བ་དེ་ཉིད་ཆགས་

ཤིང༌། དེ་ལས་རླུང་གཞན་རྣམས་འབྱུང་བ་དང༌། མཐར་འཆི་བ་ན་ཡང་རླུང་ཐམས་

ཅད་དེ་ལ་ཐིམ་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །མཚན་བརོད་ཀི་ལུང་གི་དོན་ནི། ཨ་ཐུང་

གིས་མཚོན་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྲོག་རླུང་ནི། སྒོམ་སྟོབས་ཀིས་རླུང་ཐམས་ཅད་དེ་

ལ་ཐིམ་པས་འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་པ་འཆར་བ་ཡིག་འབྲུ་སྟེ། རླུང་ཀུན་གི་མཆོག་

ཡིན་ལ། འོད་གསལ་དེས་མ་རིག་པ་རྩད་གཅོད་པར་བེད་པས་དོན་ཆེན་ཡི་གེ་དམ་

པ་ཡིན་ཞེས་བའོ། །ཁོང་ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ལ་ཆག་འགྱུར་ལས། སྲོག་ཆེན་པོ་སྟེ་

ཡི་གེ་མེད། ཞེས་འབྱུང་བ་བདེ་བས་དེས་དེ་ཡང་སྲོག་གི་རླུང་ཡིན་ཞིང་རླུང་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཆོག་ཡིན་པས་ན་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་གཟུགས་མེད་པས་ན་ཡི་གེ་མེད་ཞེས་

པའོ། །ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་སྟེ། ཞེས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལུས་ཀི་གནས་སོ་སོའི་རྩ་

སྦུབས་རྣམས་སུ་མ་ཕིན་པ་ན་དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེའི་གདགས་སུ་མེད་པའོ། །

དེ་ནས་ལུས་ཀི་གནས་སོ་སོའི་རྩ་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཕིན་པ་ན། དབངས་

གསལ་གི་ཡི་གེ་གདངས་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པར་སྒོག་ཅིང༌། དེ་རེས་བེད་པ་ལྕེ་
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རྐན་སོགས་རིམ་གིས་ཇེ་ཆེར་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་མཐར་བེད་པ་ལྕེ་རྐན་སོགས་ཀི་

རྐེན་ལ་བརེན་ནས་དབངས་གསལ་གི་སྒ་སྒོགས་པའི་གདངས་ཀིས་སྒོགས་པ་ན། 

བརོད་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡི་མཆོག །ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད། ཅེས་སོ། །ཨ་ནི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒོ་སྟེ་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ཨ་ཐུང་གི་ངེས་དོན་མི་

ཤིགས་པ་ནི་རླུང་ཐམས་ཅད་དང་པོ་གང་ནས་འབྱུང་བ་དང་མཐར་གང་དུ་ཐིམ་པའི་

གནས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་མན་ངག་བཞིན་རོ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་འོད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་

བ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་གཉིས་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་སྒོ་ཡིན་ནོ། །ཡང་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་

ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་མི་ཤིགས་པ་ལ། རླུང་ཐམས་ཅད་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་འོད་གསལ་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། ཆོས་སྐུའི་

རིགས་འདའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་དང༌། དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པ་ནི་གཟུགས་

སྐུའི་རིགས་འདའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་ཡང་ཨ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ཀི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཤེས་བ་རླུང་དང་བཟླས་བ་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བས་ནས། 

ངག་དབེན་དངོས་ཇི་ལྟར་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ལ། ངག་དབེན་གི་དབེ་བ་དང༌། གོ་རིམ་

དང༌། སྒོམ་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཡེ་ཤེས་

ལྔའི་རང་བཞིན་ཐུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །གོང་བུའི་གཟུགས་ཀི་ཕྱུང་

ནས་སུ། །ས་ཡི་རྩེ་མོར་རབ་ཏུ་བརག །རིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་ལྔ་ལ། །སྲོག་གི་རྩོལ་བ་
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ཞེས་བར་བཤད། །རང་སྔགས་སྙིང་ཁར་བསམ་ནས་ནི། །སྲོག་ནི་ཐིག་ལེར་གྱུར་

པ་བཞག །ཅེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་གོང་གི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གིས་ནི་

གསང་བའི་ས་རྩེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པའི་སྲོག་རྩོལ་དང༌། རིན་ཆེན་ཁ་དོག་

ཅེས་པ་ནས་རང་སྔགས་ཅེས་པའི་བར་གིས་ནི་གདོང་གི་ས་རྩེར་འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་

སྒོམ་པའི་སྲོག་རྩོལ་དང༌། སྙིང་ཁར་ཞེས་པ་ནས་བཞག་ཅེས་པའི་བར་གིས་ནི་སྙིང་

ཁའི་ས་རྩེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པའི་སྲོག་རྩོལ་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ངག་དབེན་གི་

སྐབས་སུ་སྒོམ་པའི་སྲོག་རྩོལ་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་སྲོག་རྩོལ་གསུམ་པོ་དེ་སྒོམ་པ་ན། གོ་རིམ་ཡང་དེ་ལྟར་

སྒོམ་མམ་སྙམ་ན། འདི་ནི་བཤད་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་གི། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གོ་རིམ་

ནི། སྔོན་དུ་སྲོག་རྩོལ་གཞན་གཉིས་སྒོམ་ལ། དེ་ལ་བང་བའི་རེས་སུ་རས་ཀི་ཐིག་

ལེའི་སྲོག་རྩོལ་སྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གཉིས་ཀི་གོ་རིམ་ཀང་དང་པོར་སྙིང་ཁའི་

ས་རྩེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་”བརན1་པར་བས་པའི་རེས་སུ་འོད་ཀི་ཐིག་

ལེའི་སྲོག་རྩོལ་རོ་རེ་བཟླས་པ་སྒོམ་པ་ཡིན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། རིམ་ཆེན་བརན་པར་

གྱུར་ནས་སྤོ། །བརན་པར་མ་གྱུར་ཡོང་མི་སྤོ། ཞེས་གསུངས་པའོ། །དེས་ན་ཐོག་

མར་སྙིང་ཁའི་རོར་བཟླས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་རླུང་སྙིང་ཁར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བེད་ནུས་པ་ལ་བང་བའི་རེས་སུ་འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས་རླུང་སྙིང་

ཁར་བསྡུ་ནུས་པ་ལ་བང་བར་བས་པའི་བདེ་ཆེན་འདེན་ནུས་ཀི་རེས་ལ། གསང་

བའི་ས་རྩེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲོག་རྩོལ་སྒོམ་པ་ཡིན་ཅིང༌། དེའི་མཐུས་རླུང་རྣམས་

མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་ཡང་ཡང་བས་པའི་བདེ་ཆེན་

1 མ་ཕི། ༡༩ན༤ན། མི  ཞོལ། ༢༥བ༦ན།   བའི 
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འདེན་པ་ལ་བང་བའི་མཚམས་ནས་ནི་ཕི་རོལ་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་སྲོག་རྩོལ་

སྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལ་དང་པོ་སྙིང་ཁའི་ས་རྩེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

སྙིང་ཁའི་ས་རྩེར་བསམ་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་བཞག །ཅེས་པས་

བསྟན་ནོ། །བཞག་ཅེས་དང་ངོ༌། གང་བཞག་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གི་སེམས་སོ། །གང་

དུ་བཞག་ན་སྙིང་ཁར་ཏེ་ནུ་མ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀི་བར་སྒལ་ཚིགས་དང་

གསུམ་གི་དབུས་དང་པོ་རྒྱབ་གཞུང་ལ་ཅུང་ཟད་ཉེ་བའི་ཐད་ན་དབུ་མ་རོ་རྐང་གི་

མདུད་པ་གསུམ་བརྩེགས་བས་པ་ལ་རྩ་འདབ་མ་བརྒྱད་དུ་གེས་པའི་སྙིང་ཁ་ཆོས་

ཀི་འཁོར་ལོའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བཞག་གོ །དམིགས་རེན་གང་ལ་ན། རྩ་འཁོར་དེའི་དབུ་

མའི་ནང་ན། བོས་བཅོས་ནས་སྒོམ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིས་དང་འདེས་པའི་གོང་བུ་ཡུངས་ཀར་སྦོམ་པོའི་ཚད་

ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་གོ །དེ་ཡང་མན་ངག་ཏུ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གའུ་ཁ་

སྦོར་གི་དབུས་སུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཨ་ཐུང་བོད་ཡིག་གི་དབུ་ཅན་ཤད་ཀི་རྣམ་པ་འད་བ་

སྒོམ་པར་གསུངས་པའི་དཀར་པོས་ཕའི་ཐིག་ལེ་དང་དམར་པོ་མའི་ཁག་རྣམས་དང་

ཨ་ཐུང་གིས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་སེམས་ཟིན་པའི་རགས་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་ནས་ཉིན་

ཞག་རེ་ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བས་པའི་ཐུན་རེའི་བར་དུ་རོག་པ་གཞན་གི་བར་མཆོད་

པའི་ཐུན་འཁོངས་ན་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་འཇུག་པའི་རགས་དང༌། ཞུགས་ནས་གནས་པའི་

རགས་དང༌། དེ་ནས་ཐིམ་འགོ་བའི་རགས་དང་། ཐིམ་ནས་སྟོང་པ་བཞི་འཆར་བ་
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སོགས་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་ལེགས་པར་བང་བ་ན། འོད་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲོག་རྩོལ་རོ་

རེ་བཟླས་པ་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཡང་རེན་གང་ལ་གནས་ནས་བེད་

ན། སྔར་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་རོགས་རིམ་པའི་ལྷའི་སྐུར་གསལ་

བའི་རེན་ལ་གནས་ནས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་སྔགས་འཁོར་སྒོམ་པ་རྩ་བཤད་ཀི་

རྒྱུད་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལྔའི་གཞུང་ན་མི་གསལ་ཡང༌། ན་རོ་པས་མན་ངག་གི་

ཁ་བསྐངས་པ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །གདོང་གི་ས་རྩེར་འོད་ཀི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་

པ་ནི། རིན་ཆེན་ཁ་དོག་ས་ལྔ་པ། །སྲོག་གི་རྩོལ་བ་ཞེས་བར་བཤད། །རང་སྔགས་

ཞེས་པས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྐང་པ་དང་པོས་རྩ་བ་དང༌། ཡན་ལག་གི་རླུང་

ལྔ་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྲོག་རྩོལ་གི་སྐད་དོད་ཨ་ཡ་མ་ཞེས་པ་དོན་མང་པོ་ལ་

འཇུག་ཀང༌། འདིར་སྲིང་བ་ལ་བ་སྟེ་དེ་ཡང་ཚེ་བསྲིང་བའོ། །རང་སྔགས་ཞེས་པས་

ནི་རླུང་གིས་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་སྦོར་བའི་རོར་བཟླས་བེད་

ཚུལ་བསྟན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདི་ལ་དྲུག །གང་ལ་གནས་ནས་བེད་པའི་རེན། གང་ལ་བ་བའི་

རླུང༌། གང་གི་ཕིར་དུ་བེད་དགོས་པ། གང་ནས་བེད་པའི་གནས། ཇི་ལྟར་བེད་པའི་

ཚུལ། དེ་ལྟར་བས་པ་ལ་མོང་བ་སྐེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྙིང་ཁའི་ས་རྩེར་སྔགས་

ཀི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པ་ལས་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པས་སྟོང་པ་བཞི་ཤར་བ་ན་མན་ངག་གིས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རེས་མཐུན་པར་

ལྡང་ནུས་པས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པའི་རེན་དེ་ལ་གནས་ནས་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ནི། དང་པོར་རྩ་བའི་རླུང་ལ་བ་ཞིང༌། དེ་ལ་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་རེད་ནས་

ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་ཡང་བའོ། །རྩ་བའི་རླུང་ལྔའི་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ལ་ལམ་མཐོན་

པོར་སོང་བའི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་དང་པོ་ནས་རོར་བཟླས་བེད་མི་ནུས་པས་

གཞན་བཞི་ལ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་ཡང་ཡང་བས་པས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལེགས་པར་གོལ་བ་ནི་དགོས་པའི་

གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ལས་སྒིབ་རྣམས་འཛད་པ་དང་ལྷས་བིན་གིས་རློབ་པ་

དང༌། ལས་བཞི་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་

བས་པ་ལ་ཡང་དབང་པོ་ལྔའི་སྒོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པས་

སྟོང་པ་འཆར་བ་དང༌། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གི་སྤོས་པ་གཅོད་ཅིང༌། མངོན་

ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་པ་སོགས་མང་ངོ༌། །

བཞི་པ་ནི། བོད་ཀི་འདུས་པ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ལུས་ཀི་ཁོག་པའི་ནང་ཙམ་ནས་

བེད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་དང་ཉན་ས་སོགས་ནས་བཤད་པའི་རླུང་བགང་བ་གཉིས་

ལ་རླུང་དབུ་མར་སྡུད་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཁ་

ཅིག་ཐུར་སེལ། མཉམ་གནས། སྲོག་འཛིན། གེན་རྒྱུ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་འབྱུང་

བའི་ཚེ་ན་རང་རང་གི་གནས། གསང་གནས་དང༌། ལྟེ་བ་དང༌། སྙིང་ཁ་དང༌། མགིན་

པ་ནས་ཕིར་འབྱུང་བ་དང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང་གནས་དེ་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་

དང༌། གནས་པར་མོས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་དེ་རྣམས་ནས་རོར་བཟླས་བེད་པ་ཡང་

སྐབས་འདིར་མི་རིགས་ཏེ། འདིར་རོ་རེ་བཟླས་པ་བ་མི1་དགོས་པ་ནི། རླུང་རྣམས་

མི་ཤིགས་པ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སེམས་དབེན་གི་སྟོང་པ་བཞི་

1 མ་ཕི། ༡༩ན༤ན། མི  ཞོལ། ༢༥བ༦ན།   བའི 
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མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། ཚུལ་དེ་ལ་ནི་དབུ་མའི་ནང་ནས་

ལྡང་འཇུག་བེད་པར་མོས་པའི་རོར་བཟླས་བེད་པའི་གསལ་ཁ་མི་འདུག་པས། དེ་

རླུང་དབུ་མར་སྡུད་ནུས་པའི་ངེས་པའང་མི་འདུག་ཅིང༌། སྙིང་ཁ་ལས་གཞན་པའི་རྩ་

འཁོར་རྣམས་སུ་རླུང་སྡུད་ནུས་སུ་ཆུག་ཀང༌། དེས་ནི་སེམས་དབེན་གི་སྟོང་བ་ཞི་

མཚན་ཉིད་པ་འདེན་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ནི་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཡང༌། སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གིད་དབུས་

ཀི་མི་ཤིགས་པའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང༌། གནས་པ་ན་ཡང་དེར་གནས་པ་དང༌། 

འབྱུང་བ་ན་ཡང་དེ་ནས་འབྱུང་བར་མོས་པའི་སྒོ་ནས་བེད་དགོས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་

གཉིས་པར་གསུངས་པའི་ཤཱུནྱ་ཏཱའི་སྔགས་ཚན་པ་དྲུག་ཏུ་བཅད་ནས་ངེས་དོན་

དུ་བཤད་པ་ན། དང་པོ་ལྔས་གང་ལ་རོར་བཟླས་བ་བའི་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་དང༌། དྲུག་

པ་ཨ་ཧཾ་གིས་གང་ནས་བ་བའི་གནས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བསྟན་ཅིང༌། གཞན་

ཡང་ལེའུ་དེའི་གསལ་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པས་ཀང༌། 

གནས་དེ་ནས་རོར་བཟླས་བེད་དགོས་པར་བསྟན་ཅིང༌། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་

སྒོན་གསལ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་མོ་

བཞིས་ཞུས་པ་ལས་ཀང་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། སོང་མོ་ཟ་ཞིང་མི་བཟླ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ངེས་

དོན་འཆད་པ་ན། ཐ་དད་ཡི་གེ་སོང་མོ་སྟེ། །དེ་འདོན་པ་ནི་ཟ་བ་ཡིན། ཞེས་རླུང་

སྔགས་ཐ་དད་ལ་སོང་མོ་དང༌། དེ་ལྟར་བཟླས་ནས་རོ་རེའི་བཟླས་པ་བེད་པ་ནི་སོང་

མོ་ཟ་བ་ཡིན་ལ། དེ་མི་བའོ་ཞེས་རླུང་སྔགས་ཐ་དད་བེད་པ་ནི་རོར་བཟླས་ཀི་མི་
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མཐུན་ཕོགས་སུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་འདུས་པ་བ་སྔ་མ་རྣམས་རོར་

བཟླས་བེད་པའི་ཚེ། རླུང་ཞུགས་གནས་ལྡང་གསུམ་ཕེང་ཐག་ལྟ་བུ་ལ་ༀ་དཀར་པོ། 

ཨཱཿདམར་པོ། ཧཱུཾ་སྔོན་པོ་ཕེང་རོག་རྒྱུས་པ་ལྟར་བསམས་ནས་བེད་ལ། དེ་ནི་ཕེང་བ་

དང་ཕེང་ཐག་ལྟར་སྔགས་དོན་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་རོར་བཟླས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་གནས་འདུག་པའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །རླུང་ནང་དུ་

འཇུག་པའི་ཚེ་ན་ༀ་དང༌། གནས་པའི་ཚེ་ན་ཨཱཿདང༌། འབྱུང་བ་ཧཱུཾ་སྙམ་དུ་དན་པར་

བེད་པ་ཙམ་རོར་བཟླས་སུ་འདོད་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལའང་རླུང་སྔགས་དོན་

གཞན་དུ་འཛིན་པ་འདུག་པའི་ཕིར་དང༌། བསྐེད་རིམ་པའི་ཡིད་བཟླས་ཉིད་རླུང་

འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་དུས་དང་བསྟུན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཁད་པར་ཅི་

ཡང་མི་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ནི་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའི་རླུང་གི་

རང་གདངས་ཉིད་ༀ་གི་གདངས་དང༌། ནང་དུ་གནས་པ་ཨཱཿའི་གདངས་དང༌། ཕིར་

ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་སུ་མོས་པའི་སྒོ་ནས་རླུང་གི་གདངས་དང༌། ཡི་གེ་གསུམ་གི་

གདངས་དབེར་མེད་པར་སྦོར་བ་ཡིན་གི། ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་

གི་ཡི་གེ་གསུམ་དང༌། རླུང་འཇུག་གནས་གསུམ་བེད་པ་རླུང་སྔགས་སྦོར་བའི་དོན་

གཏན་མིན་ནོ། །

དེ་ཡང་དང་པོ་ནས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པ་མི་འོང་བས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གཉིས་

གང་རུང་རེའི་ཚད་ཙམ་རེ་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་གི་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ནང་དུ་

གནས་པ་ནི། དམིགས་པས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་བ་དགོས་སོ། །སྟེང་སྒོ་ཁོ་ནར་མ་

ཟད་འོག་སྒོ་གཉིས་སུའང༌། རླུང་སྔགས་སྦོར་བའི་རོར་བཟླས་བེད་ལ། དེས་ནི་ཐུར་
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སེལ་གི་རླུང་ནང་དུ་མྱུར་དུ་ལྡོག་ཅིང༌། དེའི་མཐུས་གསང་གནས་དང་ལྟེ་བའི་གཏུམ་

མོ་འབར་བ་སྟོབས་ཆེ་ལ། སྟེང་གི་རོར་བཟླས་ཀི་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བས་ཁམས་

དཀར་པོ་ཞུ་ནས་འབབ་པ་སྟོབས་ཆེའོ། །དེས་ན་མ་རྒྱུད་སོགས་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་

སུ་གསང་གནས་ལྟེ་བ་སྙིང་ཁ་རྣམས་སུ་བུམ་པ་ཅན་བེད་པ་གསང་གནས་དང་ལྟེ་

བར་གཏུམ་མོ་སྒོམ་པ་སོགས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགོས་པ་རོ་རེ་བཟླས་པ་

གཅིག་པུས་འགྲུབ་པས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་རོར་བཟླས་མ་

གཏོགས་པའི་རླུང་སྦོར་གཞན་མ་གསུངས་སོ། །

དྲུག་པ་ནི། དེ་ལྟར་རོར་བཟླས་སྒོམ་པས་བསྐེད་རིམ་ལེགས་པར་གོམས་པ་

ན་ཡིད་གཏད་པ་ཙམ་གིས་ཁད་པར་ཅན་གི་སང་ཞེན་གཉིས་རྩོལ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་

བཞིན་དུ་རོར་བཟླས་ལེགས་པར་གོམས་པ་ན་ཡིད་གཏད་པ་ཙམ་གིས་རླུང་འཇུག་

གནས་ལྡང་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་རང་ཤུགས་ཀིས་

འཆར་བ་འོང་ལ། འཚམས་དེ་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་མགོ་རྩོམ་ཞིང་དེ་ཡང་

རླུང་ཞུགས་པའི་རགས་ནི་རླུང་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་རྒྱུ་”ཤེད1་མཚུངས་སུ་

བེད་པ་འོང་ངོ༌། །”མཚམས་དེ་ནས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པས་ཡུན་ཇེ་རིང་ཇེ་རིང་ལ་

འགོ་ལ། དེའི་མཐུས་ལྡང་འཇུག་གཉིས་ཡུན་ཇེ་ཐུང་ལ་སོང་སྟེ། མཐར་རླུང་ས་བུག་

ནས་རྒྱུ་བ་ཕ་མོ་ཡང་མེད་པ་ན་ནང་དུ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཐིམ་པའི་མགོ་

རྩོམ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ན་སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་མན་ངག་ནས་བཤད་པ་བཞིན་འབྱུང་ངོ་། །

དེ་ཡང་ཀུན་རོག་གཡོ་བའི་རླུང་མ་ལུས་པར་ཐིམ་པ་ན། སང་བའི་ཡེ་ཤེས་སྟོན་

1 མ་ཕི། ༢༠ན༥ན།   ཤིད   * ཤེད 
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གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་ཟླ་འོད་དཀར་པོས་ཁབ་པའི་སྟོང་སང་གི་རྣམ་པ་ཅན་

འཆར་ཞིང༌། དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་ཐིམ་པ་ན་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་པ་སྟོང་སང་ལ་ཉི་འོད་དམར་སེར་དང་འདེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་འཆར། 

དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་ཐིམ་པ་ན་ཉེར་ཐོབ་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་སྟོང་སང་

དེ་ཉིད་ལ། “མཚམས་ཀི་སག་མཐུག་པོས་ཁབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྟོང་སང་ངེ་བ་

འཆར་ཞིང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀི་སད་ལ་ནག་ཐིབ་སྟེ་སོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དན་མེད་དུ་

འགོ །དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་ཐིམ་པ་ན་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དེ་ཉིད་སོད་བེད་

ཀི་རྐེན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་སང་ངེ་བ་རྒྱ་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་འཆར་བ་ནི་འོད་གསལ་ལོ། །སང་བ་གསུམ་གིས་བཞོན་པའི་རླུང་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་སང་བའི་བཞོན་པའི་རླུང་ཅུང་ཟད་རགས་ལ། དེ་ལས་”མཆེད1་པའི་བཞོན་

པའི་རླུང་ཕ་དེ་ལས་ཉེར་ཐོབ་ཀི་བཞོན་པའི་རླུང་ཕ། དེ་ལས་འོད་གསལ་གི་བཞོན་

པའི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ། འདི་ལས་ཕ་བའི་རླུང་མེད་ཅིང༌། དེས་ན་འོད་གསལ་རང་དུས་

ན་རླུང་གི་གཡོ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། འོད་གསལ་ལས་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡོ་བ་

དང་མཉམ་དུ་ཉེར་ཐོབ་འཆར། དེ་ལས་རིམ་གིས་རླུང་ཇེ་རགས་ཇེ་རགས་སུ་སོང་

བ་ལས་མཆེད་པ། སང་བ་མར་མེ་འབར་བ་སོགས་ནས་ཀུན་རོག་བརྒྱ་བཅུའི་བར་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བའོ། །དེ་འད་བའི་སྟོང་བ་བཞི་ནི་དང་པོར་ལུས་དབེན་སྒོམ་པ་དང༌། 

དེ་ནས་སྙིང་ཁར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པ་དང༌། རོ་རེ་བཟླས་པའི་སྐབས་

ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་ཡང་དེ་ཉིད་ཀི་སྟོང་པ་བཞི་མཚན་ཉིད་པ་ཡང་སེམས་དབེན་

གི་སྟོང་པ་བཞི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༢༠བ༢ན།   མཆོད    * མཆེད 
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དེ་བཞིན་དུ་སྐབས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་སྟོང་པ་བཞི་པོ་འོད་གསལ་ལས་

ལྡང་བའི་ཚེ་འཕེན་པ་སོགས་མི་དགོས་ཀི། ཡིད་ངོར་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པ་ཡང་སྒྱུ་

ལུས་རེས་མཐུན་པ་ཡིན་གི། དངོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་རྒྱུ་བ་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ། ཡང་

དག་པར་རྒྱུ་བ། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་སྟེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་རོར་བཟླས་

བེད་ཚུལ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་མིག་འབྲས་ཀི་དབུས་དང༌། རྣ་བའི་བུག་པའི་དབུས་

དང༌། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་དམིགས་ནས་སའི་བུག་པའི་དབུས་དང༌། ལྕེའི་

གཞུང་ན་མར་བརྒྱུད་ནས་ཡོད་པའི་རྩའི་རྩེ་མོ་དང༌། ལུས་ཀི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་རླུང་

དེ་རྣམས་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་གི་གདངས་དང༌། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་

པའི་ནང་དུ་གནས་པ་ཨཱཿའི་གདངས་དང༌། ཕིར་སྔར་གི་གནས་དེ་རྣམས་སུ་འབྱུང་

བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་སྦར་ནས་བའོ། །དེ་ལྟར་རོར་བཟླས་བས་པས་རླུང་དེ་རྣམས་

དབུ་མའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཞིང་ནང་དུ་ཞུགས་པ་ན། དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་མི་

འཇུག་ལ། ཐིམ་པ་ན་སྔར་བཤད་པའི་རགས་དེ་རྣམས་འདིར་ཡང་འཆར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གསང་བའི་ས་རྩེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲོག་རྩོལ་སྒོམ་ཚུལ་ནི། 

ལམ་རིམ་པ་བཞིན་སྒོམ་ཚུལ་ཡིན་ན། རང་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པ་དང༌། 

དེ་ལྟ་མིན་ན། སྐད་ཅིག་གིས་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ལངས་ཏེ་སྙིང་ཁའི་རླུང་

དང་འདེས་པའི་ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་དབུ་མའི་ནང་ན་མར་ཕབ་སྟེ། ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀིས་རྩ་གཉིས་ཕད་”མཚམས་སུ་སྒོམ་མོ། །དེ་ནས་ཐུན་གི་མཐར་སར་

ཡང་ཡར་ལ་དངས་ཏེ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པར་སྒོམ་མོ། །འདིའི་སྐབས་

སུ་འདི་ལྟར་སྒོམ་པ་སྙིང་ཁར་རླུང་སྡུད་པའི་ཐབས་སུ་འགོ་དགོས་པ་དང༌། འགོ་ཚུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་སེམས་རྣམ་པར་དབེན་པ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་དབེན་ཐབས་

གང་ལ་བརེན་ནས་བསྐེད་པ། ཐབས་དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་དབེན་ཐོག་མར་སྐེས་

པའི་ཚད་དང༌། སེམས་དབེན་གི་སྟོང་པ་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྩ་བཤད་ཀི་

རྒྱུད་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལ་སྤྱིར་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྲོག་རྩོལ་

གསུམ་དང༌། ཁད་པར་རོར་བཟླས་ཏེ་ནང་གི་རྐེན་གསུམ་དང༌། ཕིའི་རྐེན་རིམ་ལྔ་

ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁད་པར་འཕགས། །ཡེ་ཤེས་

གསུམ་གི་ཁད་པར་ནི། །གསལ་བར་འདི་ལས་མཚོན་པར་ནུས། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་སོང་བ་སྟེ་ཕི་ནང་གི་རྐེན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སེམས་

དབེན་གི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་ནུས་ཀི། དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་པ་བར་དུ་

བརྒྱུད་མི་དགོས་ཤིང༌། སྙིང་ཁར་སྔགས་འཁོར་སྒོམ་པའི་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཀི་རིམ་

གིས་བསྡུས་པའི་སྡུད་རིམ་ནི་རླུང་འདུ་ས་བའི་ཕིར་ན་རོ་པའི་མན་ངག་ལ་བརེན་

ནས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་གཉིས་གཙོ་

བོར་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་ཕིར་སྒོམ་པ་ཡིན་ཡང་སེམས་

དབེན་དང་ངག་དབེན་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་སྒོམ་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། ངག་དབེན་ཐོག་མར་སྒོམ་པ་ནས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མ་

ལུས་པར་མ་གོལ་བར་གི་སྟོང་པ་བཞི་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ནི་ངག་དབེན་ཡིན་ལ། 

སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུང་མ་ལུས་པར་གོལ་བ་ལ་ནི་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཕི་ནང་གི་ཐབས་

གཉིས་ཀ་དགོས་སོ། །དེ་ནས་ཕི་ནང་གི་ཐབས་གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་ནས་སྙིང་ཁའི་རྩ་
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མདུད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གོལ་སྟེ། སྙིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་

ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟོང་པ་བཞི་ཐོག་མར་སྐེས་པ་

ནས་སེམས་དབེན་ཀི་སྟོང་པ་བཞིར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སང་བ་གསུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས། སང་བ་གསུམ་

གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

སོ། དང་པོ་ནི། ཤེས་རབ་ཐབས་མ་ནིང་གསུམ། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ། 

ཀུན་”བརགས1་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

གསུམ། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་སང་བ་ནི་སྟོང་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་དེ་ལ་

ལྟོས་ཏེ་བདེ་བ་ཤས་ཆུང་བས་ཤེས་རབ་བོ། །མཆེད་པ་ནི་དེ་ལས་ཟློག་པས་ཐམས་

དང༌། ཉེར་ཐོབ་ནི་བདེ་སྟོང་མ་མཉམ་པར་འཇུག་པས་མ་ནིང་དུ་བཞག་པའོ། །གཉིས་

པ་ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། འདུས་པ་བ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་རྣམས་ན་རེ། སེམས་ནི་འཇུག་ཤེས་

དྲུག་དང༌། ཡིད་ནི་ཉོན་ཡིད་དང༌། རྣམ་ཤེས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེའི་

ཕིར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་ཀང་སྔགས་ཀི་

ཐེག་པར་ཀུན་བཞི་བཞེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་

ན་སེམས་དབེན་གི་སང་མཆེད་སོགས་སྐེས་པ་མོང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་མི་སྲིད་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་ཉོན་ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་དེ་ཉིས་ལམ་སྒོམ་

སྟོབས་”ཀིས2་གསར་དུ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་དགོས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བ་ཐོག་མ་

1 མ་ཕི། ༢༡བ༣ན།   རགས    * བརགས 

2 མ་ཕི། ༢༡བ༦ན།   ཀི    * ཀིས 
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མེད་པ་ནས་རིགས་རྒྱུན་སྐད་ཅིག་ཀང་ཆད་མི་སྲིད་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་སྟོང་པ་ཉིད་རོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་མིན་

པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་དམིགས་རྣམ་མཚུངས་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཉོན་ཡིད་ཡིན་པས་སོ། །གཞན་ཡང་མཆེད་པས་ཉེར་ཐོབ་ལ་དམིགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། མཆེད་པ་ཉོན་ཡིད་དང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀུན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་

ཀུན་གཞི་ནི། ཕི་སོད་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་དང༌། ནང་ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་”རིས1་སུ་མ་ཆད་པ་དང༌། མི་གསལ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་

པ་དང༌། ཉེར་ཐོབ་ནི་སྟོན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་“མཚམས་ཀི་སག་མཐུག་

པོས་ཁབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཉེར་ཐོབ་ཀུན་གཞིར་མི་

རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་སེམས་དབེན་གི་ཉེར་ཐོབ་དོན་

གཅིག་ན། ཉེར་ཐོབ་དེ་མ་སྒིབ་ལ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ནི་མི་རིགས་

ཏེ། དགེ་བ་དེའི་ནང་ནས་ཀང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་སོ། །ཡང་

འཕགས་པས་རིམ་ལྔ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་སོགས་སུ་འཆི་སེམས་ཐ་མ་དང་

མངལ་དུ་ཉིང་”མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའི་སེམས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སུ་བཤད་པས་

སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀུན་གཞི་བཞེད་པ་གཏན་མ་ཡིན་

ནོ། །ཀུན་གཞི་བཞེད་ན་སེམས་གཉིས་པོ་དེ་ཀུན་གཞིར་བཞེད་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་སྐབས་འདིར་ཀུན་གཞི་བཞེད་ན་འཆི་སེམས་ཐ་མ་དེ་ཀུན་གཞིར་

བཞེད་དགོས་ལ། འདིར་ནི་དགེ་བའི་མཐར་ཐུགས་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཀི་འཆི་སེམས་བསྐེད་པའང་བཞེད་པས། ལུགས་འདིར་ལའང་འཕགས་པ་ཡབ་

1 མ་ཕི། ༢༢ན༢ན།   རིགས    ཞོལ། ༢༩བ༣ན།   རིས    * རིས 
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སྲས་ཀུན་གཞི་བཞེད་པ་ནི་མུན་སྤྲུལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེ་ལ་སྤྱིར་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གི་སྒ་

བཤད་པ་ན། བསགས་པས་ན་སེམས། རེན་དུ་གྱུར་པས་ན་ཡིད། ”བརེན1་པར་

གྱུར་པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་

སྒ་བཤད་གསུམ་པོ་དེ་རེ་རེ་ནས་ཚང་བ་དང་། མ་ཚང་བའི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་སྒོ་

ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ནས་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དུ་འཇོག་

པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ནས་སེམས་ཡིད་རྣམ་

ཤེས་གསུམ་པོ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བར་བསྟན་པ་ལས་འདིར་ནི་དེ་དག་

དང་ཐུན་”མོང2་མ་ཡིན་པའི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འཁོར་འདས་ཀི་རྩ་བ་ཁད་པར་

བ་སྟོན་པར་བཞེད་ནས་སང་བ་གསུམ་ལ་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གི་ཐ་སྙད་

བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞིའི་སང་བ་གསུམ་གི་རླུང་སེམས་ནི་འཁོར་བའི་རྩ་བ་

དང༌། ལམ་གི་སང་བ་གསུམ་གི་རླུང་སེམས་ནི་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཀི་རྩ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སྤྱོད་བསྡུས་སུ་དངས་ནས་བཤད་

པ་ནི། སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། 

ཡང་བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཐ་སྙད་མཛད་ཅིང་དེ་ནི་ཡིད་དང་སེམས་ལའང་འགེའོ། །དེས་ན་སང་བ་གསུམ་པོ་རེ་

རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཀའི་སྒ་འཇུག་གོ །

གསུམ་པ་སང་བ་གསུམ་ལ་ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་

1 མ་ཕི། ༢༢ན༦ན།   རེན    ཞོལ། ༣༠ན༣ན།   བརེན    * བརེན 

2 མ་ཕི། ༢༢བ༡ན།   མོངས    *མོང 
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ཀི་ཐ་སྙད་མཛད་པ་ནི། གཞན་དབང་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་བརགས་འདོགས་པ་དང༌། 

ཡོངས་གྲུབ་མངོན་དུ་འགྱུར་པ་ན་གཞན་དབང་དང་ཀུན་བརགས་གཉིས་ཀི་སང་བ་

ལོག་ནས་འགོ་བ་བཞིན་དུ་སང་བ་ལ་བརེན་ནས་མཆེད་པ་འབྱུང་ཞིང༌། ཉེར་ཐོབ་ཀི་

སྐབས་ན་སང་མཆེད་གཉིས་ཀི་སང་བ་ལོག་ནས་འགོ་བས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་བའོ། །

བཞི་པ་ནི། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་དུ་བདེ་བ་ཤས་ཆུང་

བ་དང་ཆེ་བ་དང་བར་མ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནས་དེ་གསུམ་ལ། ཞེ་སད་དང༌། འདོད་

ཆགས་དང༌། གཉི་མུག་གི་ཐ་སྙད་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསུགས་སོ། །ལྔ་པ་ནི། སང་

བ་སྟོང་པ་ཉིད་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལ་སྟོང་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང༌། མཆེད་པ་ནི་བདེ་བ་ཤས་

ཆེ་བས་སང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང༌། ཉེར་ཐོབ་ནི་བདེ་སྟོང་ཆ་མཉམ་པར་འཇུག་པས་དེ་

ལ་སང་སྟོང་ཆ་མཉམ་དུ་འཇུག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཅེས་ཐ་སྙད་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་

སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་སོགས་ཀི་མིང་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་དང་

ཐུན་མོང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་སྤྱོད་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་ནི། དེ་གསུམ་གི་

མིང་གི་ཐ་སྙད་དེ་ཉིད་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བ་དང་ཐུན་མོང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། དེ་

གསུམ་གི་མིང་སང་བ་གསུམ་ལ་”བརགས1་པ་ཐུན་མོང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕར་

ཕིན་ཐེག་པའི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་བསྟན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་དགུ །སང་བ་དང་མཆེད་པ་དང༌། ཉེར་ཐོབ་དང༌། སྟོང་པ་དང་། 

ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ། སྟོང་པ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་དང༌། སེམས་བྱུང་དང༌། མ་རིག་པ་

དང༌། ཆགས་བྲལ་དང༌། ཆགས་པ་དང༌། ཆགས་པ་བར་མ་དང༌། བུད་མེད་དང༌། 

1 མ་ཕི། ༢༢བ༧ན། བརགས  ཞོལ། ༣༠བ༦ན།   བཏགས 
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སྐེས་པ་དང༌། མ་ནིང་དང༌། གཡོན་དང༌། གཡས་དང༌། དབུས་དང༌། ཉིན་མོ་དང༌། 

མཚན་མོ་དང༌། ཐུན་”མཚམས1་དང༌། ཟླ་བ་དང༌། ཉི་མ་དང༌། མུན་པ་དང༌། འཇམ་

པ་དང༌། རྩུབ་པ་དང༌། འཇམ་རྩུབ་བར་མའོ། །དང་པོ་ནི། ཡེ་ཤེས་གང་གི་ངོ་བོ་

ནམ་མཁའ་སྟོང་སང་ལ་ཟླ་འོད་ཀི་སང་བས་ཁབ་པ་ལྟར་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སང་

བ་དང༌། སང་བ་དེ་ལས་ཀང་གསལ་དུ་སོང་སྟེ། ཉི་འོད་ཀི་སང་བས་ཁབ་པ་ལྟར་

ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སང་བ་མཆེད་པ་དང༌། དེ་ལས་ནམ་མཁའ་སྟོང་”གསལ་ལ་

མཚམས2་ཀི་སག་མཐུག་པོས་ཁབ་པ་ལྟར་ཤར་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། སང་ཞིང་འོད་

གསལ་དང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བས་ན་ཉེར་ཐོབ་ཞེས་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བ་མ་ཁ་ཅིག་སང་བ་གསུམ་གི་ཆོས་ཉིད་གསུམ་སྟོང་པ་གསུམ་

དུ་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་དང༌། སྤྱོད་བསྡུས་དང༌། རྩ་

རྒྱུད་རྩ་འགེལ་སོགས་ནས་སང་བ་གསུམ་དང་སྟོང་པ་གསུམ་མིང་གི་རྣམ་གངས་

སུ་ལན་ཅིག་མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། འདིའི་སྟོང་པ་གསུམ་ནི་དགག་བ་

བདེན་པས་སྟོང་པ་མིན་གི། དགག་བ་རླུང་གི་སྟོང་པ་ལ་བ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ནས་ཀུན་རོག་གཡོ་བའི་རླུང་གིས་སྟོང་པས་ན་སྟོང་པ་དང༌། སང་བའི་བཞོན་པའི་

རླུང་གིས་སྟོང་པས་ན་ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་དང༌། མཆེད་པའི་བཞོན་པའི་རླུང་གིས་སྟོང་

པས་ན་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་དང༌། རླུང་གི་གཡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྟོང་པས་ན་ཐམས་

ཅད་སྟོང་པ་ཞེས་བའོ། །ནམ་མཁའ་སྟོང་”གསལ3་ཟླ་འོད་དང་འདེས་པར་སང་”བ་

1 མ་ཕི། ༢༣ན༢ན།  ཞོལ། ༣༡ན༢ན།   འཚམས 

2 མ་ཕི། ༢༣ན༣ན། གསལ་ལ་མཚམས  ཞོལ། ༣༡ན༣ན།   སང་ལ་འཚམས 

3 མ་ཕི། ༢༣ན༦ན། གསལ  ཞོལ། ༣༡ན༦ན།   སང 
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གསལ་བས1་སེམས་དང༌། དེ་ལས་སང་བ་ཆེས་གསལ་བས་སེམས་བྱུང་དང༌། དེ་

ལས་མི་གསལ་བ་མུན་པ་ལྟར་སང་བས་མ་རིག་པ་དང༌། ཡང་སང་བ་གསུམ་ལ་

རིམ་པ་ལྟར། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆུང་བས་ཆགས་བྲལ་དང༌། བདེ་བ་ཤད་ཆེ་བས་

ཆགས་པ་དང༌། བདེ་བ་བར་མར་གནས་པས་ཆགས་བ་བར་མའོ། །གཞན་རྣམས་གོ་

སའོ། །

གསུམ་པ་ནི། ངག་དབེན་གི་སྟོབས་ཀིས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་མ་ལུས་པར་

གོལ་ནས་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སིག་རྒྱུ་

ལ་སོགས་པའི་རགས་བཞི་འཆར་ཚུལ་དང༌། སང་མཆེན་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་

གསལ་དང་བཅས་པའི་སེམས་དབེན་གི་སྒོ་འདོགས་འཆར་ཚུལ་ནི་ངག་དབེན་

གི་སྐབས་དང་”འད2་ལ། ཁད་པར་ནི་ངག་དབེན་གི་སྐབས་ལས་ཆེས་གསལ་

ཞིང་”བརན3་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སང་བ་གསུམ་ལས་རང་བཞིན་བརྒྱད་

ཅུའི་རོག་པ་རྣམས་སྐེ་བར་གསུངས་པས། དེའི་སྐེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། ཐིམ་

པ་ལུགས་འབྱུང་གི་སྐབས་ཀི་སང་བ་གསུམ་ལས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་

རྣམས་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གི་རོག་པའི་བཞོན་པར་གྱུར་བའི་རླུང་རྣམས་

རོགས་པར་མ་ཐིམ་པར་སང་བ་གསུམ་གང་ཡང་མི་འཆར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྐེ་

བ་ལུགས་ལྡོག་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ཡང་དང་པོར་འོར་གསལ་

ལས་ཉེར་ཐོབ་འཆར། དེ་ནས་རང་བཞིན་གི་རོག་པ་བདུན་སྐེ། དེ་ནས་མཆེད་པ་

འཆར། དེའི་རེས་སུ་རང་བཞིན་གི་རོག་པ་བཞི་བཅུ་སྐེ། དེ་ནས་སང་བ་འཆར། དེའི་
1 མ་ཕི། ༢༣ན༦ན། བ་གསལ་བས  ཞོལ། ༣༡ན༦ན།   བས 

2 མ་ཕི། ༢༣བ༢ན།   འདི    ཞོལ། ༣༡བ༣ན།   འད    * འད 

3 མ་ཕི། ༢༣བ༢ན།   བསྟན    ཞོལ། ༣༡བ༣ན།   བརན    * བརན 
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རེས་སུ་རང་བཞིན་གི་རོག་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་སྐེ་བར་འདོད་པ་ནི་འཐད་པ་མིན་

ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་རོག་གིས་བཞོན་པའི་རླུང་གཡོ་བ་ཇེ་རགས་སུ་འགོ་བཞིན་པའི་ངང་

ནས་མཆེད་སང་སྐེ་བར་ཁས་བང་དགོས་ལ། དེ་འད་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་

ན་འཐད་པའི་ཕོགས་ནི་དང་པོ་འོད་གསལ་བར་མ་ཆད་དུ་”ཉེར་ཐོབ1་འཆར། དེ་

ནས་བར་མ་ཆད་དུ་མཆེད་པ་དང༌། དེ་ནས་བར་མ་ཆད་དུ་སང་བ་འཆར། དེའི་རེས་

སུ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་རྣམས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ནས། སོ་གསུམ་སང་བ་དང༌། བཞི་བཅུ་

མཆེད་པ་དང༌། བདུན་ཉེར་ཐོབ་ཀི་འབྲས་བུར་གསུངས་པའི་དོན་གང་ཡིན་སྙམ་ན། 

རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་སེ་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ལ་རང་རང་གི་ཡུལ་གི་གཡོ་བ་

ཕ་རགས་བར་མ་གསུམ་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ཡང་རོག་པ་དེ་དག་གི་བཞོན་

པར་གྱུར་པའི་རླུང་གི་གཡོ་བ་ཕ་རགས་བར་མ་གསུམ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལམ་དུས་སུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ཉམས་སུ་

མོང་ཞིང༌། རེས་ཀི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་རླུང་ཕ་རགས་བར་མ་

གསུམ་གིས་”བཞོན2་པ་བས་པའི་རོག་པ་སེ་ཚན་གསུམ་པོ་སྐེས་པའི་ཚེ་ན་མཉམ་

གཞག་གི་སྐབས་སུ་རླུང་གི་གཡོ་བ་དག་ཞན་བར་མ་གསུམ་གིས་བཞོན་པ་བས་

པའི་སེམས་གསུམ་སྔོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་པས། དེ་ལྟར་ན་རེས་ཐོབ་ཀི་སྐབས་ཀི་

རླུང་གི་གཡོ་བ་ཆེས་རགས་པའི་རོག་པ་སོ་གསུམ་པོ་དེ་མཉམ་གཞག་གི་རླུང་གི་

གཡོ་བ་རགས་ཤིང་སང་བའི་སེམས་དེའི་ལག་རེས་ཡིན་པས་སང་བའི་འབྲས་བུར་

1 མ་ཕི། ༢༣བ༥ན།   -ཉེར་ཐོབ    ཞོལ། ༣༢ན༡ན།   ཉེར་ཐོབ    * ཉེར་ཐོབ 

2 མ་ཕི། ༢༤ན༡ན།   བཞིན    ཞོལ། ༣༢ན༤ན།   བཞོན    * བཞོན 
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བཞག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རེས་ཐོབ་ཀི་སྐབས་ཀི་རླུང་གི་གཡོ་བ་བར་མར་གྱུར་པའི་

རོག་པ་”བཞི1་བཅུ་པོ་དེ་མཆེད་པའི་ལག་རེས་དང༌། རླུང་གི་གཡོ་བ་ཕ་བའི་རང་

བཞིན་གི་རོག་པ་བདུན་པོ་དེ་ཉེར་ཐོབ་ཀི་ལག་རེས་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་འབྲས་བུར་

བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །གཞི་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་སྐེ་ཚུལ་ནི། ཁམས་དྲུག་ལྡན་

རིམ་གིས་འཆི་བ་འོད་གསལ་”ལས2་ལུགས་ལྡོག་”ཏུ3་ལྡང་བའི་སྐབས་སུ་བར་

དོའི་སེམས་ཅད་དེའི་རྒྱུད་ཀི་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་རྣམས་སྐེ་ལ། བར་དོའི་

སེམས་དེ་ཉིད་ཀང་འཆི་བ་འོད་གསལ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལངས་པའི་སྐབས་

སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལས་སྐེ་སྲིད་དུ་ཉིང་”མཚམས4་སྦར་ཕིན་ཆད་ཀི་རང་

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་རྣམས་སྐེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་སང་བའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀི་སྐེ་ཚུལ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། རོ་རེ་བཟླས་

”ནས5་རྣལ་འབོར་པ། །སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་རོར་བཟླས་

ཀིས་སེམས་དབེན་གི་ཡེ་ཤེེས་རྣམས་འདེན་པར་གསུངས་ཤིང་། སྤྱོད་བསྡུས་

ལས། ངག་དབེན་ལ་བརེན་ནས་སེམས་དབེན་ཐོབ་པ་དང་། ངག་དབེན་མེད་པར་

སེམས་དབེན་མི་ཐོབ་པར་གསུངས་སོ། །རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཀང་། རོ་རེ་བཟླས་པ་

རབ་སྦོར་བས། །རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་ནི། །རྣམ་རོག་རླུང་རྣམས་རྣམ་པར་

གཅོད། །སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་རོར་བཟླས་ཀི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་

1 མ་ཕི། ༢༤ན༣ན།   -བཞི    ཞོལ། ༣༢ན༦ན།   བཞི    * བཞི 

2 མ་ཕི། ༢༤ན༣ན།   -ལས    ཞོལ། ༣༢བ༡ན།   ལས    * ལས 

3 མ་ཕི། ༢༤ན༣ན།   -ཏུ    ཞོལ། ༣༢བ༡ན།   ཏུ    * ཏུ 

4 མ་ཕི། ༢༤ན༤ན། མཚམས  ཞོལ། ༣༢བ༢ན།   འཚམས 

5 མ་ཕི། ༢༤ན༥ན། ནས  ཞོལ། ༣༢བ༢ན།   གནས 
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དབུ་མར་བཀག་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་དབེན་འདེན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་སྐབས་

འདིར་ནི་ནང་གི་རྐེན་རོར་བཟླས་བས་པས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལེགས་པར་གོལ་

ནས་རླུང་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུད་ནུས་པ་དང༌། ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་སོང་བ་

ལ་བརེན་ནས་སེམས་དབེན་མཚན་ཉིད་པ་སྐེ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་

མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁད་པར་འཕགས། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་

གི་དབེ་བ་ནི། །གསལ་བར་འདི་ལས་མཚོན་པར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། རོ་རེ་དང་པད་མཉམ་པར་སྦར་བ་མེད་པར་ནི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་གསུམ་ཉེ་བར་མཚོན་པ་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

སྐབས་འདིར་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་བེད་པ་དང༌། སྙིང་ཁར་སྔགས་

འཁོར་སྒོམ་ནས་ཡེ་གེ་རྣམས་མཐའ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་སྡུད་པ་སོགས་ཀི་སྡུད་རིམ་

བེད་པ་ནི་རླུང་འདུ་ས་བའི་ཕིར་དུ་ན་རོ་པ་སོགས་ཀི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕི་ནང་གི་ཐབས་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་

ལ་རླུང་རྣམས་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་བསྡུས་ནས་སེམས་དབེན་མཚན་ཉིད་པ་བསྐེད་

དགོས་ཏེ། སེམས་དབེན་དེ་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་བར་དོ་ཇི་བཞིན་དུ་བསྐེད་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ལ། སེམས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་རླུང་སྡུད་ཚུལ་འཆི་རིམ་བཞིན་མ་བྱུང་ན། སྒྱུ་

མའི་སྐུ་བར་དོ་ཇི་བཞིན་དུ་ལྡང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །སེམས་དབེན་མ་ཐོབ་པའི་

གོང་དང༌། སྙིང་ཁ་ལས་གཞན་པའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རླུང་འདུས་པ་ལས་སང་མཆེད་

ཐོབ་གསུམ་མཚན་ཉིད་པ་སྐེས་ཡང༌། དེ་དག་ལ་རླུང་སྡུད་རིམ་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མེད་པས་སེམས་དབེན་དུ་མི་འཇོག་ལ། དེ་དག་གི་མཐར་ཡིད་ངོར་སྒྱུ་ལུས་
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སུ་ལྡང་བར་ཡོད་ཀང༌། དེ་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པར་མི་འཇོག་ཅིང༌། དེ་ཡང་སྙིང་

ཁའི་རྩ་མདུད་མ་ལུས་པར་གོལ་ནས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་རླུང་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་བས་ཤིང་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་མ་གྲུབ་པའི་བར་གི་སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་སེམས་

དབེན་མཚན་ཉིད་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ཕིན་ཆད་ཀི་སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྐབས་དེ་དང་དེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འཇོག་གི །སེམས་

དབེན་གི་ཐ་སྙད་མི་བེད་དོ། །བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རོགས་རིམ་ལ་གསུམ། ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་སྒྱུ་མའི་རོགས་རིམ། དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གི་རོགས་རིམ། 

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་རོགས་རིམས་སོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གཞི་ངོས་བཟུང་བ། དེ་

ལས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རགས་

པ་དང་ཕ་བའི་ལུས་གཉིས་ཡོད་ལ། རགས་པའི་ལུས་ནི་མི་དང་དུད་འགོ་སོགས་སུ་

སྐེས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་འབྱུང་གཟུགས་རགས་པ་འདི་ཡིན་ཅིང༌། འདི་ལ་རགས་

པ་གནས་སྐབས་པའི་ལུས་ཞེས་བ་སྟེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་འཁོར་བར་འཆི་འཕོ་བ་དང༌། 

ཉིད་”མཚམས་སྦོར་བའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུང་པོ་རགས་པ་འདིའི་རྣམ་

པ་དོར་ནས། དེ་དང་རིགས་མི་འད་བའི་ལུས་རེ་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕག་བའི་ལུས་

ནི། རྩ་བའི་རླུང་ལྔའི་ནང་ནས་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ཕ་རགས་གཉིས་ཀི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་

དང༌། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྷན་སྐེས་ལ་ཕ་རགས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བ་དེ་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་འབྲལ་མི་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་
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པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གཉུག་མའི་ལུས་ཤེས་བ་སྟེ། སྔར་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་ད་བར་དུ་རིགས་འད་སྐད་ཅིག་ཀང་རྒྱུན་ཆད་མ་མོང་ཞིང༌། ད་དུད་འཁོར་བ་མ་

སྟོང་བར་དུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སྲིད་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་རིགས་འད་སྐད་ཅིག་

ཀང་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སྲིད་པའི་ལུས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེའི་གཟུགས་མེད་

ཁམས་སུ་སྐེ་བ་ཚེ་ན་ཡང་ལུས་དེ་ཉིད་ཡོད་ལ། འོན་ཀང་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་

ལུས་ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། རླུང་”ནི1་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སྐབས་འདིར་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེ་འད་བའི་རླུང་དེ་བེམ་པོ་མ་ཡིན་པ་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཕི་དོན་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ། རླུང་བེམ་པོར་འདོད་

ཀང༌། རླུང་ཡིན་ན་བེམ་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། དེས་ན་ཕིར་དོན་ཁས་ལེན་པས་

གཟུགས་ཙམ་བེམ་པོར་འདོད་ཀང༌། ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་

ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་རགས་པའི་ལུས་ནི་

ཁང་ཁིམ་དང༌། ཕ་བའི་ལུས་ནི་དེར་གནས་པའི་མི་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་སྐེས་བུ་གཅིག་

ལའང་ཕ་རགས་ཀི་ལུས་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པས། དེ་རྒྱུད་

གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དེའི་སྐོན་མེད་དེ། སྐེས་བུ་དེའི་འཕེན་བེན་ཀི་ལས་ཀིས་

ཕ་རགས་ཀི་ལུས་དེ་གཉིས་འབྲལ་མི་ཤེས་ཀི་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་རེན་དང་བརེན་

པར་འཕངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གཉུག་མའི་ལུས་དེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

ཀི་དམིགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ངོར་ཐ་སྙད་གང་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ང་

དེ་མ་ཡིན་ཀང༌། དེར་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་གདགས་གཞིའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། རགས་

1 མ་ཕི། ༢༥ན༥ན།   གིས    ཞོལ། ༣༤ན༡ན།   ནི    * ནི 
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པའི་ལུས་ནི་གདགས་གཞི་ཕལ་པའོ། །

དེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་གཉུག་མའི་ལུས་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཕ་བ་དེའི་རིགས་འདའི་རྒྱུན་ཆད་མ་མོང་ན། སྐེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་

ཡིད་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕ་རགས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པས། 

སྐེས་བུ་དེ་རྒྱུད་གཉིས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། མདོ་ལས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་

ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་རེ་རེ་བའོ་ཞེས་གསུགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐོན་

མེད་དེ། ཇི་སྲིད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རགས་པ་དེས་ཡུལ་ལ་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་

གིས་དམིགས་རྣམ་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པ་དེ་སྲིད་དུ། ཡིད་ཤེས་ཕ་བ་དེས་ཡུལ་

གི་དམིགས་རྣམ་མི་འཛིན་པར་བག་ལ་ཉལ་གི་ཚུལ་དུ་གནས་པས་ཁབ་ཅིང༌། ཡིད་

ཤེས་ཕ་བ་དེས་དམིགས་རྣམ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཡིད་ཤེས་རགས་པ་དེས་དམིགས་

རྣམ་མི་འཛིན་པར་འགགས་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་རོ། །

བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། སྐེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དང༌། །སྲིད་པ་

བར་མར་གནས་པ་སྟེ། །ཇི་སྲིད་འཇིག་རེན་གིས་བརགས་པ། །སེམས་ཀི་རླུང་གི་

རྣམ་འཕྲུལ་ལོ། ཞེས་འཁོར་བར་སྐེ་བ་དང༌། གནས་པ་དང༌། འཆི་བ་དང་། བར་དོར་

གནས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་རླུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི། དང་པོར་

མངལ་ནས་སྐེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་གཞི་དུས་སུ་རོ་རེའི་

བཟླས་པ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བེད་ལ། དེ་རོགས་པའི་མཐར། སྙིང་

ཁའི་རྩ་མདུད་རོགས་པར་གོལ་སྟེ། རླུང་ཐམས་ཅད་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་

ཀི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་ལ་འདུས་ནས་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་
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ཞིང༌། འོད་གསལ་དེའི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་གི་རིགས་འད་ཕི་མ་

དེ་ཉིད། བར་དོའི་ལུས་སུ་ལངས་ནས་སྐེ་གནས་འཚོལ་བ་སོགས་བེད་ཅིང༌། བར་

དོར་ཤི་ནས་ཡང་སྐེ་གནས་སུ་ཉིང་”མཚམས་སྦར་ནས་སྔར་ལྟར་འཁོར་བས། དེ་

ལྟར་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རླུང་གི་རྣམ་

འཕྲུལ་ཡིན་ཞིང༌། རླུང་དེ་ཡང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕ་བ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་

པས། སེམས་ཀི་རླུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །གང་གི་ཚེ་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་

ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་ནས་རྣམ་ཤེས་རགས་པས་ཡུལ་གི་དམིགས་རྣམ་འཛིན་

པའི་བ་བ་མ་བསྡུས་པ་དེ་སྲིད་དུ། ཡིད་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེས་ཡུལ་འཛིན་པའི་བ་

བ་དངོས་སུ་མི་བེད་ལ། གང་གི་ཚེ་རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་

པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་”པ་ན1། ཡིད་ཤེས་རགས་པ་ཡུལ་འཛིན་པའི་བ་བ་བསྡུས་པ་

ན། གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་ཀི་སེམས་དེས་ཡུལ་འཛིན་པའི་བ་བ་དངོས་སུ་མི་བེད་

པ་དེ་བཞིན་དུ། རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་

”པ་ན2། ད་ལྟར་ཀི་ལུས་རགས་པ་འདིའི་སྒུལ་བསྐོད་སོགས་ཀི་བ་བ་བེད་པ་རྒྱུན་

མ་ཆད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་ཀི་རླུང་དེ་སྐེས་བུའི་

བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་མི་ལྡང་ལ་གང་གི་ཚེ་རླུང་རགས་པ་མ་ལུས་པ་སྙིང་ཁའི་

ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་”པ་ན་ད་ལྟར་ཀི་ལུས་རགས་པ་འདིའི་སྒུལ་བསྐོད་སོགས་ཀི་བ་

བེད་རྒྱུན་ཆད་པ་ན། གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་ཀི་རླུང་སྐེས་བུའི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་

པར་ལངས་ནས་འགོ་འོང་སོགས་ཀི་བ་བ་བེད་དོ། །དེ་དག་ནི་གཞི་དུས་ཀི་དབང་དུ་

1 མ་ཕི། ༢༦ན༣ན། པ་ན  ཞོལ། ༣༥ན༣ན།   ནས 

2 མ་ཕི། ༢༦ན༣ན།  ཞོལ། ༣༥ན༤ན།   ནས 
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བས་ཀི། རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞིག་སྙིང་ཁར་འདུས་ལ། འགའ་ཞིག་མ་འདུས་པའི་

སྐབས་ནི་གཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་ཀི་རླུང་

དེ་སྐེས་བུའི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་མ་ལངས་ཀང༌། དེ་དང་ཆ་མཐུན་

པར་ལངས་པའི་ལུས་ནི་རྨི་ལམ་གི་དུས་སོ། །གཞི་དུས་ལ་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་

ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་ནས་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་སྟེ། དེའི་

མཐར་གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་ཀི་རླུང་དེ། སྐེས་བུའི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་དངོས་

སུ་ལངས་པ་ནི་བར་དོའི་ལུས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རགས་པ་གནས་སྐབས་པའི་ལུས་དང༌། ཕ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་

ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་འབྲེལ་ལམ་སྒོམ་སྟོབས་ཀིས་གཅོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གཞི་

དུས་སུ་ནི། འཆི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སྒོ་ནས་གཅོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་རྣལ་འབོར་པས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་སྟོབས་ཀི་

ལུས་གཉིས་སོ་སོར་འབེད་པ་ལ། འཕོ་བའི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་སྟོབས་ཀིས་སོ་སོར་

འབེད་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་

སྟོབས་ཀིས་སོ་སོར་འབེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

གི་འཕོ་བའི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པའི་དགོས་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་སྤྱི་གཙུག་གསེར་གི་སྒོ་

ནས་ཐོན་སྟེ་བདེ་འགོར་སྐེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་གི། མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་

པ་དང༌། སྔགས་སྤྱོད་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་དོན་དུའོ། །དེ་ལྟ་

བུ་ཐོབ་ནུས་པའི་འཕོ་བ་ནི། སྤྱིར་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བེད་ནུས་པ་གཅིག་དང༌། ཁད་པར་དུ་གསང་གནས་ཀི་རྩ་འཁོར་གི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་
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ནང་དང༌། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ཡང་ལེགས་པར་འདུས་ནས་བུམ་པ་ཅན་རབ་ཏུ་ཁེངས་

པ་གཅིག་དགོས་པ་དང༌། གཞི་དུས་ལ་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་ཁ་ཐུར་བསྟན་གི་རྣམ་

པར་ཡོད་པ་དེ། ལམ་སྒོམ་སྟོབས་གེན་བསྟན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་ལ་

ལེགས་པར་བང་བ་གཅིག་དགོས་སོ། །འཕོ་བ་ལས་ལ་སྦོར་བ་ནི། ཕི་ནང་གི་འཆི་

ལྟས་གསུམ་གིས་ཟིན་ཅིང༌། འཆི་བསླུ་སོགས་བས་པས་ཀང་མི་བཟློག་པར་མཐོང་

ནས། རིམས་ནད་སོགས་ཀིས་ལུས་སེམས་ཀི་ནུས་པ་མ་ཉམས་པ་ཙམ་གི་གོང་དུ་

འཕོ་བ་ལས་ལ་སྦོར་བ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་འཕོས་ན་ལྷ་བསད་

པའི་སྟོབས་ཀིས་སིག་ཆེན་པོ་འགྱུར་བར་བཤད་དོ། །

འཕོ་བ་གོང་འཇུག་བེད་པ་ནི། འཕོ་བའི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཕ་

རགས་ཀི་ལུས་གཉིས་སོ་སོར་ཕེ་ནས་གཉུག་མའི་ལུས་དེ་རགས་པ་གནས་སྐབས་

པའི་ལུས་འདི་ནས་བཏོན་ཏེ། ལུས་རགས་པ་གཞན་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་

ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་འདི་མ་འཕོས་པར་རེན་བརེས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སོ་ཐར་ལ་སོགས་

པའི་སོམ་པ་སྔར་ཡོད་པ་སྟོང་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འཕོ་བ་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས་སོ་སོར་འབེད་པ་ནི། ནང་གི་རྐེན་

རོར་བཟླས་དང༌། ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས། ལུང་

ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་

པའི་སྟོབས་ཀིས། སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གོལ་བའི་སེམས་དབེན་

གི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐེས་

ཀང་སྤྱོད་པ་མ་བས་ན་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་ནུས་ཀང༌། མཚན་ཉིད་པར་
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ལྡང་མི་ནུས་པས། དེ་ནས་སྤྱོད་པ་གང་རུང་བས་པའི་མཐར་དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན། དཔེའི་འོད་གསལ་གི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་རིགས་

འད་ཕི་མ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་ཀི་རྣམ་པར་

དངོས་སུ་ལངས་པ་ནི་མ་དག་པའི་སྐུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚེ་འདིར་གྲུབ་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ། རགས་པ་གནས་སྐབས་པའི་ལུས་

ལས་ལོགས་སུ་ཕེ་བ་ཙམ་ཡིན་གི། གོ་ས་ལོགས་སུ་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཐོག་མར་གྲུབ་པ་ནས་དོན་གི་

འོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་བར་གི་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐུ་དེའི་རྣམ་པའི་

རིགས་འད་སྐད་ཅིག་ཀང་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་ཚེ་ན་ཡང་སྐུའི་རྣམ་པ་མི་འགག་གོ །འོན་ཀང་དེ་འད་བའི་སྐུ་དེ་རོ་རེ་

འཆང་གི་སྐུའི་རྣམ་པར་རོལ་བ་དངོས་གནས་ལ་ལངས་པའི་སྐུ་ཡིན་པས། རོ་རེའི་སྐུ་

ཞེས་བ་ཡི། དུས་ནམ་ཡང་རིགས་སྐད་ཅིག་ཀང་ཆད་མི་སྲིད་པའི་རོ་རེའི་སྐུ་མཚན་

ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པའི་ཚེ། སྐུ་དེའི་རྣམ་པ་

འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དག་མ་དག་གཉིས་

ཀའི་སྒྱུ་ལུས་ཀང་འོད་གསལ་གི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་ལས་སྒྲུབས་པའི་རླུང་སྐུ་

ཡིན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བ་ལ། སྒྱུ་

མའི་སྐུ་རེས་མཐུན་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་རེས་མཐུན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་དེ་ནི་མ་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྐུ་དེའི་གནས་ནི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་གི་སྙིང་ཁའི་

མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་གང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་དེར་གནས་ལ། གོ་ས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་
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བར་སྐུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཆུང་དུ་ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། ཐོགས་བཅས་ཀི་སྐུ་མ་ཡིན་གི་

ཐོགས་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས། གནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆུང་ངུ་སོགས་སུ་ཐོགས་མེད་

ཀི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཤོང་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

རགས་པའི་ལུས་ཟ་མ་ཏོག་དང་སྒྱུ་ལུས་དེའི་ནང་གི་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ནོ། །མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེས་རང་འོད་ཀིས་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་བར་

དུ་ཁབ་པ་དང༌། དུས་ཅིག་ཅར་དུ་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་སྟོན་ནུས་སོགས་སུ་གསུངས་པས། 

ཁ་ཅིག་གིས་ཡིད་ངོར་ཤར་བའི་ལྷ་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཙམ་ལ་སྒྱུ་ལུས་

སུ་ངོ་སྤོད་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པའི་དགོས་པའོ། །དཔེའི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་དེ་དང༌། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་རླུང་

གཉིས་རིགས་གཅིག་ཅིང་ཕ་རགས་མེད་ལ་དེ་བཞིན་དུ་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་བཞོན་པར་གྱུར་བའི་རླུང་དང༌། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་

རླུང་གཉིས་རིགས་གཅིག་ཅིང་ཕ་རགས་ཀི་ཁད་པར་མེད་དོ། །འོན་ཀང་ཕི་མའི་

རླུང་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྔ་མའི་རླུང་ཅུང་རགས་ལ། རླུང་སྔ་མ་དེས་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་གཡོ་

བའི་བ་བ་བེད་པ་ན། ཤེས་པ་དེའི་དོན་གཉིས་སང་ཡོད་པས་ཁབ་ལ། དོན་གི་འོད་

གསལ་གི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་དེས་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་གཡོ་བའི་བ་བ་བེད་པ་

ན། ཤེས་པ་དེའི་དོན་གཉིས་སང་ཡོད་པས་མ་ཁབ་ཏེ། དེས་ན་དོན་གི་འོད་གསལ་

ཐོག་མར་མངོན་དུ་བས་པའི་ཚེ། དཔེའི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བཞོན་པར་གྱུར་

པའི་རླུང་དེ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བར་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་

རྣམ་པ་ཡང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །མ་དག་པའི་སྒྱུ་
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མའི་སྐུ་གྲུབ་ན་ཚེ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་པས་ཁབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་རླུང་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དང༌། 

ཡུལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་གཉིས་དབེར་མི་

ཕེད་པར་སྦར་བའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མར་སྐེས་པ་ནས། དོན་གི་འོད་གསལ་

གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཐོག་མ་སྐེ་བའི་སྔགས་སོགས་ཀི་བར་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྦོར་ལམ་

གི་གནས་སྐབས་ཡིན་ནོ། །

མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་མངོན་དུ་བེད་པའི་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་

སྡུད་རིམ་གི་དམིགས་པ་དང༌། ཕག་རྒྱ་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་དང་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་འོད་གསལ་དེ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་དེ་གཙོ་བོར་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་

ཆེད་ཡིན་ཀང༌། རོ་རེ་བཟླས་པ་དང༌། སྙིང་ཁར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པའི་

སྟོབས་ཀིས་ཐོག་མར་རླུང་སྙིང་ཁར་འདུ་བའི་མགོ་རྩོམ་པ་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་

ཀི་སྡུད་རིམ་བས་ན་རླུང་ཤིན་ཏུ་འདུ་ས་བ་སོགས་ཀི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཕིའི་ཕག་

རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ལུས་ཀི་སྟོད་སད་ནས་ཐིག་ལེ་དཀར་

དམར་རླུང་དང་བཅས་པ་སྙིང་ཁར་སྡུད་པའི་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགྱུར་བར་ཡང༌། 

བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་སྔར་ནས་ལེགས་པར་བང་བ་བས་པ་འགའ་ཞིག་

གིས་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་བཞིན་པའི་ཚེ་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་

སྡུད་རིམ་བེད་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡོད་ལ། དེ་འད་བའི་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།
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ལ་གསང་བའི་ས་རྩེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲོག་རྩོལ་སྒོམ་པ་སོགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་མན་

ངག་གི་གནད་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །འདིར་དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པ་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་མིན་པར་གགས་པའི་བར་ཆད་ལ། སྦང་

གཞི་ལ་སྦོང་བེད་དང་སྦང་འབྲས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང༌། སྦོང་བེད་ལ་སྦང་

གཞི་དང་སྦང་འབྲས་ཀི་མིང་གིས་གཏགས་པའོ། 

དང་པོ་ནི། སྦང་གཞི་སྐེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་ལ་སྦོང་བེད་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་

པ་ནི་འཆི་བ་ལ་འོད་གསལ་དང༌། བར་དོ་ལ་སྒྱུ་ལུས་དང༌། སྐེ་བ་ལ་སྤྲུལ་པ་ཞེས་

པའོ། །སྦང་འབྲས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཆོས་སྐུ་ལོངས་

སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའོ། །གཞན་ཡང་སྦང་གཞི་ལ་གཉིས་དང་རྨི་ལམ་སད་པ་གསུམ་

ལ་ཡང་སྦོང་བེད་དང་སྦང་འབྲས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི་དེ་ལྟར་འདོགས་

སོ། །སྦོང་བེད་ལ་བསྐེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ལ་སྦར་ནས། སྦང་

གཞི་དང་སྦང་འབྲས་གཉིས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། ལྷག་མོས་འོད་གསལ་དུ་

སྡུད་པ་ཆོས་སྐུ་དང༌། འཆི་བ་མངོན་བང་ལྔ་ལས་དང་པོའི་མགོན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་

པ་ལོངས་སྐུ་དང་བར་དོ། །དང་པོའི་མགོན་པོ་སྦྲུལ་སྐུ་རོར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་

སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། སྐེ་བ་ལེན་པ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །རོགས་རིམ་ལ་

སྦར་ན། དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དཔེའི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་དོན་གི་འོད་གསལ་ལ་ཆོས་སྐུ་ཞེས་པ་དང༌། སྒྱུ་

ལུས་རེས་མཐུན་པ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གསུམ་ལ་ལོངས་སྐུ་

ཞེས་པ་དང༌། དེ་གསུམ་རགས་པའི་ཕུང་པོ་འདིའི་ནང་དུ་གནས་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་
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པའོ། །སྦང་གཞིའི་མིང་གི་བཏགས་པ་ནི། འོད་གསལ་གཉིས་ལ་འཆི་བ། སྐུ་གསུམ་

པོ་ལ་བར་དོ། དེ་གསུམ་གི་བང་དོའི་ལུས་འདི་འཛིན་པ་ལ་སྐེ་བ་ཞེས་པའོ། །རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕིར་ན། སྒྱུ་ལུས་རང་འབྲེལ་བའི་བསྲེ་བའི་གདམས་པ་ལ་ཕེ་ན་བསྲེ་བ་

སྐོར་དགུ །བསྡུ་ན་གསུམ་དུ་འདུའོ། །

དེ ་ལ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ་རེ ་རེ ་ལ་བསྲེ་བ་སྟེ ་གསུམ་

མོ། །དགུར་ཕེ་ན། གཉིད་དུ་མ་སོང་བའི་སྐབས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ་དང༌། 

གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིད་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་དང༌། རྨི་ལམ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་

དང༌། སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །འཆི་བའི་ཚེ་འཆི་བ་ཆོས་སྐུ། བར་དོ་ལོངས་

སྐུ་དང༌། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བས་ཏེ་བསྲེ་བ་སྐོར་དགུའོ། །དེ་ལ་གཉིད་དུ་མ་སོང་

བའི་སྐབས་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནི། ལུས་དབེན་གི་སྐབས་སུ། ས་རྩེ་གསུམ་དུ་ཐིག་

ལེ་གསུམ་སྒོམ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་སྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་

ན། དྷཱུ་ཏཱི་ལ་རོ་རྐང་གིས་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་རེ་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་དབུས་ན་ལུས་ཀི་

གནད་ཆེ་ས་རེ་ཡོད་པས། དེར་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས། རླུང་

དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ན་

སིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང༌། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པ་ན་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། །མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་ན་སྲིན་

བུ་མེ་ཁེར་ལྟ་བུ་དང༌། ཀུན་རོག་གི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་ཐིམ་འགོ་བ་ན་མར་མེ་

ལྟ་བུའི་སང་བ་འཆར་ཏེ། སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རིམ་གིས་ཤར་ནས་འོད་གསལ་

ཉམས་སུ་མོང་བ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྦར་བའི་བདེ་སྟོང་སྦར་བ་ནི། ཆོས་སྐུ་དང་

བསྲེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།

 1037 

ཆོས་སྐུ་དེ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཅིང་གཉིས་སང་གི་སྤོས་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་

ལ། དཔེའི་འོད་གསལ་དང༌། དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀང་བདེ་སྟོང་

གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་དང༌། འོད་གསལ་སྔ་མའི་དོན་གཉིས་སང་རགས་པ་ལོག་ཅིང༌། 

ཕི་མའི་དོན་གཉིས་སང་ཕ་མོས་ཀང་བར་མ་ཆོད་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་བ་ལ། དེ་ཡང་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་ཆོས་སྐུ་དང་

བསྲེ་བ་གསུམ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བཤད་ན། གཉིད་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་གདམས་

པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། །གཙོ་བོས་ནི་འོག་སྒོར་

ཕ་མོ་སྒོམ་པ་དང༌། སྙིང་ཁར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་པ་དང༌། རོ་རེ་བཟླས་པ་

དང༌། ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའི་”ཡུས1་ཀི་གནད་ཆེ་ས་རྣམས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་

སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས། ཉིན་

པར་གི་གནས་སྐབས་སུ་སྟོང་པ་བཞི་འདེན་པ་ལ་ལེགས་པར་བང་བ་འགའ་ཞིག་

གིས་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་ཕལ་པས་

ནི། དེ་འད་བའི་ནུས་པ་མེད་ཀང་དབང་བསྐུར་མཚན་ཉིད་པ་ཐོབ་ཅིང༌། དམ་ཚིག་

དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་གཞིར་བཞག་གི་སྟེང་དུ་ལྷའི་རྣལ་འབོར་ལ་བང་

བ་ཞིག་གིས། འདུས་པའི་སྟོབས་ཀིས་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་རླུང་སྟོབས་ཀི་འཛིན་ཚུལ་ནི། ཉིན་པར་གི་སྐབས་སུ་རླུང་སྡུད་པའི་

དམིགས་པ་གང་ལ་གོམ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ལ། གཉིད་དུ་འགོ་”བར2་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་

གཅིག་ཏུ་གཏད་ནས། སྤྱིར་གཞི་དུས་ལ་གཉིད་དུ་འགོ་བ་དང་མཉམ་དུ་དབང་ཤེས་

1 མ་ཕི། ༢༩ན༣ན། ཡུས  ཞོལ། ༣༩ན༤ན།   ཡུལ 

2 མ་ཕི། ༢༩ན༥ན། བར  ཞོལ། ༣༩བ༡ན།   ཁར 
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ལྔའི་བཞོན་པ་ལ་སོགས་པའི་རླུང་རགས་པ་འགའ་ཞིག་སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་དང༌། རོ་

རེ་ནོར་བུའི་རྩ་འཁོར་རྣམས་སུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་འདུ་བས་དེ་དང་རླུང་སྡུད་

པའི་ཐབས་གཉིད་སྦགས་པའི་སྟོབས་ཀིས། ཉིན་པར་ལས་རླུང་འདུ་ཕུལ་ཆེ་ཞིང་

གནས་པ་ཡུན་རིང་བ་འོང་ལ། དེའི་ཚེ་སྟེང་འོག་གི་ས་སྒོ་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་

རྒྱུན་ཆད་ནས། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་རྣམས་དང་། སང་འཆེད་

ཐོབ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་ཤར་ཏེ། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་མངོན་དུ་

གྱུར་ནས། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བང་སེམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པ་ལ་བརེན་

ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐེའོ། །གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་

འཛིན་ཚུལ་ནི། ད་ལྟར་གཞི་དུས་ལ་གཉིད་དུ་འགོ་བཞིན་པའི་ཚེ་ན། རླུང་རགས་པ་

འགའ་ཞིག་རོ་རེ་ནོར་བུ་དང་སྙིང་ཁར་འདུས་པའི་སྟོབས་ཀིས། གཉིད་མཐུག་གི་

སྔོན་དུ། སྟོང་པ་བཞི་ཆ་མཐུན་འཆར་ཡང༌། མི་གསལ་བའི་མོང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་

པ་དཀའོ། །འོན་ཀང་ཉིན་པར་གི་དུས་རིག་པ་དྭངས་པ་དང༌ཁམས་སྙོམས་པའི་དུས་

སུ་འདུན་པ་ཤུགས་དག་ཡང་ཡང་སྦོང་བ་དང༌། གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་རོ་རེ་ནོར་བུའི་

དབུས་དང༌། སྙིང་ཁར་མན་ངག་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་འདུན་པ་ཤུགས་

དག་སྦང་ན། ཐོ་རངས་ལྟ་བུའི་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་ལ། གཉིད་མཐུག་གི་སྔོན་

དུ་སྟོང་པ་གསུམ་ཆ་མཐུན་དུ་ཤར་བ་དེ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ངེས་ནུས་པ་འོང་

ངོ༌། །དེ་ལྟ་ནའང་གཉིད་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་བསྲེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བེད་བ་ལ་ནི། 

ཐོག་མར་རྨི་ལམ་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་ལ་བང་བར་བས། དེ་བང་ནས་

རྨི་ལམ་གི་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ལྡང་ནུས་པ་ལ་ལེགས་པར་བང་བར་བས་ཏེ། 
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དེ་བང་བའི་”མཚམས་ནས་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་ནས་གཉིད་

ཀི་སྟོང་པ་བཞི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ངེས་ནུས་པ་འོང་ཞིང་། དེའི་སྔོན་དུ་སིག་རྒྱུ་ལ་

སོགས་པའི་རགས་ཀི་སང་བ་རྣམས་གསལ་པོར་ངེས་ནུས་སོ། །

གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་ལ། སྔོན་དུ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

རེད་པ་གཅིག་དང༌། རེད་ཀང་ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་གོམས་པར་མ་བས་པའི་གང་

ཟག་གཉིས་ཀི་ནི། གཉིད་ཀི་སྟོང་པ་བཞི་རླུང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་ན་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟླ་འོད་དང༌། ཉི་འོད་དང༌། “མཚམས་ཀི་སག་གིས་ཁབ་པ་

ལྟ་བུ་དང༌། དེ་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའ་སྟོང་སང་ལྟ་བུའི་ཉམས་རྣམས་ཤར་

བའི་ཚེ། དྷཱུ་ཏཱིའི་བང་སེམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

ཙམ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡོན་ཀང༌། ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་བདེ་སྟོང་སྦར་རྒྱུ་

མེད་ལ། སྔོན་དུ་ལྟ་བ་བརྩལ་ཞིང་རེད་ནས་ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པ་ལ་གོམས་པར་བས་

པའི་གང་ཟག་གིས་ནི་དེ་འད་བའི་ཉམས་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་ཤར་ཚེ། བདེ་བ་ཆེན་

པོའི་ཡེ་ཤེས་དེས་སྔར་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ལྟ་བ་དན་པར་བས་ཏེ་བདེ་སྟོང་སྦར་

བ་ཡིན་ནོ། །འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་འཛིན་པ་ལའང་། སྔོན་དུ་

དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་རེད་པ་དང༌། རེད་ཀང་ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པ་ལ་ཅུང་ཟད་གོམས་པར་

མ་བས་པའི་གེགས་གཉིས་འོང་ལ། དེ་གཉིས་ལ་ནི། གཉིད་ཀི་སྟོང་པ་བཞི་འཛིན་

པའི་ཚུལ་ནི། འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཚེ། ནམ་མཁའ་སྟོང་སང་ལ་ཟླ་འོད་

སོགས་ཀིས་ཁབ་པའི་སང་བ་གསུམ་གི་མཐར་དེ་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་ནམ་མཁའ་

སྟོང་སང་གི་ཉམས་འཆར་ལ། དེའི་ཚེ་དེ་འད་བའི་ཉམས་ཡིད་ངོར་ཤར་བའི་མི་རོག་
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པ་ཙམ་ཡིན་གིས། དྷཱུ་ཏཱིར་ཁམས་དཀར་དམར་འདུ་འཕོད་བས་བའི་བདེ་བ་ཡང་

མེད་ཅིང༌། ལྟ་བ་དན་པ་ཡང་མེད་དོ། །སྔོན་དུ་ལྟ་བ་རེད་ཅིང་ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པ་ལ་

གོམས་པར་བས་པའི་གདམས་ངག་ནི། དེ་འད་བའི་ཉམས་ཤར་བའི་ཚེ། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་

དུ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་མེད་ཀང༌། སྔར་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ལྟ་བ་

དན་པར་བས་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀང་སྒོམ་པའོ། །

བ་མ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་གི་སྔོན་དུ་སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་འཆར་བ་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་རྣམ་གཞག་མི་བེད་པར་རྨི་ལམ་ཤར་བའི་གོང༌། 

གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་ཀི་སྐབས་སུ་དེར་སེམས་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་གནས་པ་ཙམ་

ལ་འོད་གསལ་ཟིན་པའི་རྣམ་གཞག་བེད་ཀང་དེ་འད་བ་ལ་འོད་གསལ་སྒོམ་པའི་དོན་

མེད་དོ། །ཉིན་པར་གི་སྐབས་སུ་སེམས་ཅིར་ཡང་མི་རོག་པར་འཇོག་པ་ལ་གོམས་

པ་ཤས་ཆེ་བར་བས་པ་དེས། གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་སེམས་བསྡུས་ཏེ། མི་རོག་པར་

གནས་པའི་ངང་ལ་གཉིད་དུ་སོང་བའི་གཉིད་རངས་པོ་མི་དག་གོ་སར་གནས་པར་

ནུས་པའང་འོང་ངོ༌། །དེས་ན་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་

འཛིན་པ་ནི། གཉིད་མཐུག་གི་སྔོན་དུ་སིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་རགས་རྣམས་དང༌། 

སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་ཤར་བའི་རེས་རྨི་ལམ་མ་ཤར་གོང་གི་བར་

གིས་ཡིད་ངོར་ཐོ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་སྟོང་”སང1་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་མ་

གཏོགས། གཞན་གཉིས་སང་རགས་པ་གང་ཡང་འཆར་རྒྱུ་མེད་པའི་དུས་དེར། ལྟ་

ཐོག་ཏུ་བཞག་པའི་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཉིད་ནི་འོད་གསལ་དངོས་གཞི་ཡིན་

ཅིང༌། དེ་ཡང་རླུང་སྟོབས་ཀི་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་འཛིན་པ་འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། 

1 མ་ཕི། ༣༠ན༦ན།   གསལ    ཞོལ། ༤༠བ༦ན།   སང    * སང 
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འདུན་པས་འཛིན་པ་ནི་ཕལ་པ་ཡིན་ནོ། །འཆི་བ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ལ་གཉིས་ལས། 

རླུང་སྟོབས་ཀིས་བསྲེ་བ་དང༌། འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་བསྲེ་བའོ། །

དང་པོ་”ལ1་གཉིས་ལས། གང་ཟག་རབ་ནི། ཚེ་འདིར་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་པས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གོལ་ཏེ། སེམས་

དབེན་གི་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་དཔེའི་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་

བ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཀང༌། སྤྱོད་པ་བེད་པ་མ་བྱུང་བར་སྒྱུ་ལུས་མ་གྲུབ་པར་འཆི་བའི་

དུས་བེད་པའི་གང་ཟག་དེས་ནི། འཆི་བའི་དུས་ཀི་རླུང་སྡུད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

རོ་རེ་བཟླས་པ་སོགས་ལ་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་སྒོམ་པས། རླུང་ཐམས་

ཅད་སྙིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་སུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ། སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་འཆི་བ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཤར་བའི་ཚེ། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཁམས་

དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེས་པ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་

བས་ཏེ་བདེ་སྟོང་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། གང་ཟག་དེ་ལ་བར་དོའི་དོད་ཐུབ་

བས་ནས་བར་དོར་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚེ་འདིར་རོགས་རིམ་སྒོམ་པས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མེད་

པར་གོལ་ཡང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་བཞི་འདེན་

པ་ལ་ལེགས་པར་བང་བ་དང་ཁད་པར་དུ་གཉིད་མཐུག་པོའི་སྐབས་སུ་སྟོང་བ་བཞི་

རླུང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་ལ་བང་བར་བས་ཏེ། འཆི་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ན། 

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་གཏང༌། སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་བཅད། དམ་ཚིག་དང་

སོམ་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད་པར་བས་ཏེ། རགས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ཐིམ་རིམ་དང༌། 

1 མ་ཕི། ༣༠བ༡ན།   -ལ    ཞོལ། ༤༡ན༢ན།   ལ    * ལ 
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རླུང་ཕ་བའི་ཐིམ་རིམ་རྣམས་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་དན་པར་བས་ཤིང༌། དེ་རྣམས་ཐིམ་

པའི་རགས་རིམ་པ་བཞིན་ཤར་བ་ན། དེ་དང་དེ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ཤེས་པར་བ་

ཞིང༌། དགེ་སྦོར་བསྐང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་གཏོང་བ་དང༌། འཆི་

བའི་དུས་ཀི་རླུང་སྡུད་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ངང་ནས་ཚེ་འདིར་རླུང་

སྡུད་པ་ལ་གོམས་པ་གང་ཆེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བས་པས་ཚེ་སྔ་མའི་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཟད་པའི་དབང་

གིས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ལྷག་མ་མ་ལུས་པར་གོལ་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་དྷཱུ་

ཏཱིའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྟོང་པ་བཞི་

འཆར་ཞིང་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཚེ་གང་ཟག་དེས་སྔར་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་

བ་རེད་ཅིང༌། ལྟ་ཐོག་ཏུ་སེམས་འཇོག་པ་ལ་གོམས་པར་བས་པ་ཞིག་གི་ཡིན་ན་ནི་

བདེ་སྟོང་སྦར་ནས་སྒོམ་ནུས་པས་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དུ་སྦར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་

ལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཙམ་སྒོམ་པ་ལས་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་འཆི་བ་འོད་གསལ་འཛིན་པ་ནི། རླུང་སྟོབས་

ཀིས་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་མ་ཟིན་ཀང་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་གཉིས་ཀི་འོད་

གསལ་འཛིན་པ་ལ་ལེགས་པར་བང་བ་ཞིག་བས་ཏེ། འཆི་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པ་ན་ཚེ་འདིའི་སྤོས་པ་བཅད་ནས་དགེ་སྦོར་བསྐང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་

ཤུགས་”དག་གཏོང1་བའི་བར་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་ཡང་ཡང་བ་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་

འཆི་དུས་རླུང་སྡུད་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་རོ་རེ་འཆང་དུ་གསལ་བའི་ངང་ནས། སྔར་

1 
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ལྟར་གི་འདུན་པ་ཤུགས་དག་པོ་དུང་དུང་པ་བས་ལ། དེ་ལྟར་བས་པས་རགས་པ་ཉི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་དང༌། ཁམས་ཕ་བ་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཐིམ་པའི་རགས་བྱུང་བ་རྣམས་དེ་དང་

དེའི་རགས་སུ་ངོ་ཤེས་པར་བས་ལ། ལྟ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པ་དང༌། །ཁད་པར་དུ་ཐམས་

ཅད་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐབས་སུ་ལྟ་བ་དན་པར་བས་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་

དབུ་མའི་ནང་དུ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕོད་བས་པའི་བདེ་བ་ནི་མེད་དོ། །

དེས་ན་འདི་སྔགས་བ་མེད་པའི་ལུགས་ཀི་འཆི་སེམས་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དགེ་

བའི་ངོ་བོར་སྐེས་པས་ཁབ་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་དང༌། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་པའི་

ལུགས་ལ་འཆི་སེམས་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཡིན་ན་མ་སྒིབ་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་འདོད་པ་དང་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །

ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ལ་གསུམ། ཉིན་པར་དང༌། རྨི་ལམ་དང༌། བར་དོ་དང་

བསྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་དང་བསྲེ་བ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་དངོས་

དང་བསྲེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་པའི་

སྟོབས་ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་བཞི་མཚན་

ཉིད་པ་འདེན་ནུས་ཀང༌། སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་རོགས་པར་མ་གོལ་བའམ། གོལ་ཀང་

སྤྱོད་པ་བེད་པ་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པར་ལྡང་བར་མ་

ནུས་ཀང༌། དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བ་ན། ཡིད་ངོར་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའི་དང་པོའི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་

བའི་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུར་ལྡང་བ་ལ་ཡང་སྔོན་དུ་ལུགས་འབྱུང་གི་
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སྟོང་པ་བཞི་ཤར་བའི་ཚེ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་

འོད་གསལ་ཤར་བའི་ཚེ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཅི་ནུས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་

དེ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་དང་

པོའི་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་སྐུའི་རྣམ་པར་ལྡང་པར་བའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་

པ་ཤུགས་དག་ཡང་ཡང་གཏོང་བ་ལྷན་ཅིག་བེད་དགོས་སོ། །ཡིད་ངོར་དེ་ལྟར་

ལངས་པའི་སྐུ་དེའི་རྣམ་པ་ལུགས་ལྡོག་གི་སྟོང་པ་གསུམ་མགོ་རྩོམ་པ་ནས་རེས་

ཐོབ་རང་དགའ་བར་མ་ལངས་བར་དུ་ཡིད་ངོར་སྐུ་དེའི་རྣམ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཀང་

རེས་ཐོབ་རང་དགའ་བར་ལངས་པ་ན་རྒྱུན་ཆད་འགོ་སྟེ། དཔེར་ན་རྨི་ལམ་གི་ལུས་

ཀིས་སང་བ་དེ་རྨི་ལམ་ཤར་ནས་གཉིད་མ་བསད་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཀང༌། གཉིས་

སད་པ་ན་རྒྱུན་ཆད་འགོ་བ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལ་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་ཀི་འོག་སྒོར་ཕ་མོ་སྒོམ་སྟོབས་ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིའི་

མར་སར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྟོང་པ་བཞི་ཤར་བའི་མཐར་གྲུབ་

པའི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་གཅིག་དང༌། སྙིང་ཁར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སྒོམ་

སྟོབས་ཀིས་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་བཞིའི་མཐར་གྲུབ་

པའི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་གཅིག་དང༌། དེའི་རེས་སུ་རོར་བཟླས་བས་པའི་སྟོབས་

ཀིས་རླུང་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་

གཞིའི་མཐར་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་གཅིག་དང༌། སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་

རོགས་པར་གོལ་ཡང༌། སྤྱོད་པ་བེད་པ་མ་བྱུང་བའི་གོང་གི་སེམས་དབེན་གི་སྟོང་

པ་བཞིའི་མཐར་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་གཅིག་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྒྱུ་ལུས་
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རེས་མཐུན་པ་གྲུབ་པ་སྐབས་མང་བས། དེ་རྣམས་ལ་གསལ་མི་གསལ་དང་བརན་

མི་བརན་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་མཆོག་དམན་དུ་མ་ཡོད་ལ། 

འོ་ན་དེ་འད་བའི་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྐེད་རིམ་པའི་ལྷའི་སྐུ་གཉིས་དངོས་གནས་

ལ་”མ1་གྲུབ་”པ་ཡི2་ངོ་བོ་ཙམ་གི་ལྷར་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁད་པར་ཅི་ཡོད་སྙམ་

ན། དེ་ལྟར་མཚུངས་ཀང་ཁད་པར་ཤིན་དུ་ཆེ་སྟེ། དེ་འད་བའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་ནི་ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་གི་སྟོབས་ཀིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྟོང་པ་བཞི་ཤར་བའི་མཐར་གཉུག་མའི་ལུས་དེ་

ཉིད་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བར་ནུས་ཀང༌། དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལྷའི་ལུས་སུ་ཡིད་ངོར་

ལངས་པ་ཡིན་པས་རོག་པས་”བཏགས3་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་

ཤུགས་ཀིས་སྐེ་ཞིང་རེས་ཐོབ་རང་དགའ་བར་མ་ལངས་”རིང4་ལ་རོག་པ་རིམ་པ་མི་

མཐུན་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་སྐུའི་རྣམ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རྨི་ལམ་ཤར་

བའི་ཚེ་ན་གཉུག་མའི་ལུས་དེ་ཉིད་སྐེས་བུའི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་ལྡང་

མི་ནུས་ཀང་དེ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་སུ་ཡིད་ངོར་ལངས་པས་ན་

རོག་པས་བཅོས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལ་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཀིས་སྐེ་

ཞིང༌། གཉིད་མ་སད་རིང་ལ་རོག་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཅི་བྱུང་ཡང༌། ཡིད་ངོར་རྣམ་

པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་མོང་པས་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༣༢ན༢ན།   -མ    ཞོལ། ༤༣ན༣ན།   མ    * མ 

2 མ་ཕི། ༣༢ན༢ན།  ཞོལ། ༤༣ན༣ན།   པའི 

3 མ་ཕི། ༣༢ན༣ན།   བརགས    ཞོལ། ༤༣ན༥ན།   བཏགས    * བཏགས 

4 མ་ཕི། ༣༢ན༣ན།   རིན    ཞོལ། ༤༣ན༦ན།   རིང    * རིང 
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དེས་ན་རིམ་གི་ལྷའི་སྐུ་ནི་དང་པོར་རོག་པ་ཙམ་”གིས1་བརགས་ནས་སྒོམ་

དགོས་ཤིང༌། ཕིས་དེ་ལ་གསལ་སང་ཐོན་ནས་ང་རྒྱལ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་འཇོག་

ནུས་པ་འོང་བ་དེ་ལ་ཡང་སྔོན་དུ་ང་ལྷ་དེ་དང་དེ་སྙམ་པའི་རོག་པས་བརགས་པའི་

རྩིས་ཟིན་དགོས་ཞིང་དེའི་ཚེ་ནའང་རོག་པ་རིགས་མི་མཐུན་ཅུང་ཟད་གཅིག་སྐེས་

ན་ཡང་སྐུ་དེའི་རྣམ་པ་ཡིད་ངོར་འཆར་བ་འགག་པའི་ཕིར་རོ། །རླུང་སྟོབས་ཀིས་རྨི་

ལམ་ལོངས་སྐུ་དང༌། རྨི་ལམ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་

མི་འཐད་དེ། དེ་ཙམ་སྒྲུབ་མི་དཀའ་ཞིང་སྐབས་འདིའི་བསྒྲུབ་བ་མཆོག་ཀང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་ལ་ཡེ་མ་སྦངས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལའང་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་

ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་འོང་བའི་ཕིར་དང་། འདི་འད་བ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་གང་དུའང་

འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་སྐབས་འདིར་དེ་མི་དགོས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྤྱིར་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས་སྟོང་པ་བཞི་འདེན་པ་ལ་

ལེགས་པར་བང་བ། ཁད་པར་གཉིད་མཐུག་གི་སྟོང་པ་བཞི་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པ་

ཞིག་གིས་གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་དམིགས་པ་གཏད་དེ་ཉལ་ནས་སྟོང་པ་བཞི་ཤར་བའི་

མཐར་རྨི་ལམ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པས་ཁབ་པས་དེའི་རྒྱུར་གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་

མགིན་པར་དམིགས་པ་གཏོད་པ་སོགས་མན་དག་གཞན་མི་དགོས་ཤིང༌། ཐམས་

ཅད་སྟོང་པ་འོད་གསལ་གི་མཐར་རྨི་ལམ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པའི་སྐབས་སུ་རྨི་

ལམ་གི་ལུས་དེ་ཉིད་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་སྒོམ་པ་ནི་བསྲེས་པའི་དོན་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རོགས་རིམ་སྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀིས། 

རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་བཞི་འདེན་པ་ལ་ལེགས་

1 མ་ཕི། ༣༢ན༥ན།   གི    ཞོལ། ༤༣བ༢ན།   གིས    * གིས 
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པར་བང་བ་ཞིག་གིས་རྨི་ལམ་གི་ལུས་སུ་ལྡང་བ་ཡང་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་གི་

མཐར་རྨི་ལམ་གི་ལུས་དེ་ཉིད་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་ལྡང་བས་ཁབ་པས། དང་པོ་

རྨི་ལམ་རང་ཁ་བ་ཤར་ནས། དེ་རེས་ངོ་ཤེས་པར་བས་ནས་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བ་སོགས་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

རྨི་ལམ་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པ་ནི། ད་ལྟ་ཉིན་པར་དུས་སུ་དབུ་མར་

རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་བཞི་འདེན་ནུས་པའི་དབང་གིས་

གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་དེས། ལུས་

ངལ་དུབ་དང་ཟས་གོས་གིབ་ཅན་སངས་ལ། དབེན་པའི་གནས་སུ་བསད་དེ། ད་

ལྟར་གི་སང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། ངག་ཏུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་

པར་སྦངས་ཤིང༌། གཉིད་ཀི་ཚེ་རྨི་ལམ་ཤར་བ་ནའང༌། རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་

བའོ་སྙམ་པའི་འདུན་བ་ཤུགས་དག་རྒྱུན་ལྡན་སྦོང་བ་དང༌། གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་བ་

མའི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་པ་དང༌། མཁའ་འགོ་ཆོས་སྐོང་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ། རྨི་ལམ་

ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། རྨི་ལམ་མང་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་སོགས་རྨི་བར་མཛད་

དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཐོ་རངས་ལྟ་བུའི་རིག་པ་དྭངས་པའི་སྐབས་

སུ། རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བའོ་སྙམ་པ་དང༌། མགིན་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སུ་མན་ངག་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་གཏད་དེ་ཉལ་ན། རྨི་ལམ་ཟིན་པར་འགྱུར་

ཞིང༌། འདི་ལའང་གཉིད་མཐུག་པ་དང༌། རྒྱུན་ཐུང་བ། རྨི་ལམ་མི་འབྱུང་བ་གསུམ་

ནི་གེགས་ཡིན་པས་གཉིད་སད་པའི་མན་ངག་བེད་པ་དང༌། ཡང་ཡང་སད་ན་སད་

འཇམ་གཅོད་ལུགས་བེད་ཅིང༌། རྨི་ལམ་འབྱུང་ཡང་མ་ཟིན་ན་སྡུག་འཇམ་གཅོད་
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པའི་མན་ངག་བའོ། །

ཟིན་པ་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཡོང་བ་ཙམ་ལ་དགེ་སྦོར་སྐོང་བ་ཡིན་གི། ཐེང་རེ་

ཐེང་གཉིས་ཟིན་པ་ཙམ་ནས་དགེ་སྦོར་ཀང་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་ཡལ་འགོ་བའི་

ཕིར་རོ། །རྨི་ལམ་གི་དགེ་སྦོར་སྐོང་ལུགས་ལ་བ་མ་ཁ་ཅིག །རྨི་ལམ་དུ་ཡུལ་སྡུག་

མི་སྡུག་ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་ན། རྨི་ལམ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་དེ་ལ་དམིགས་

པའི་ཆགས་པ་འགོག་པ་དང༌། འཇིག་སྐྲག་སྐེ་བའི་རྒྱུ་རྣམས་སང་བའི་ཚེ་ཡང་ཐོག་

བརིས་བེད་པ་ལ་སོགས་གོམས་པར་བས་ན། བར་དོ་ཡང་དེ་དང་འད་བར་ངོ་ཤེས་

པར་བས་ནས། ཆགས་སང་སྐེ་བ་འགོག་ནུས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འདོད་ཀང༌། དེ་ཙམ་

ཞིག་སྐབས་འདིའི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་གིས་ལྟ་བ་བསྐངས་པར་ཡང་མི་

འགོ་སྟེ། དཔེར་ན་མེ་ལོང་གི་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན། བད་བཞིན་

གིས་སྟོང་པར་ངེས་པས། ལྟ་བ་རོགས་པར་བཞག་མི་ནུས་པ་དང་འདའོ། བད་བཞིན་

དུ་སང་བ་དེ་བདེན་མེད་དུ་ངེས་ན་ནི། །ལྟ་བ་རོགས་པར་བཞག་རུང་བས་རྨི་ལམ་དུ་

རི་ཁང་ཁིམ་སོགས་སུ་དངོས་སུ་སང་བ་དེ་ཡང་ལྟ་བ་རོགས་པར་འགོ་ཞིང༌། ཉིན་

པར་མེ་ལོང་གི་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དེ་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅིང༌། 

གནས་ཚོད་ལྟར་མི་སང་བས། རྫུན་པ་ཡིན་པ་ལྟར་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཀང༌། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རོགས་

པ་བཞིན་དུ། རྨི་ལམ་དུ་རི་ཁང་སོགས་སང་བས་འདི་ལྟར་སང་བ་འདི་སང་བ་ལྟར་མ་

གྲུབ་ཀང༌། གཉིད་ཀིས་”བསད1་པའི་དབང་གིས་འདི་ལྟར་སང་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀང་སང་བ་ལྟར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། མ་རིག་པའི་སད་པ་ཞུགས་

1 མ་ཕི། ༣༣ན༧ན།   སད    ཞོལ། ༤༥ན༢ན།   བསད    * བསད 
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པའི་དབང་གིས་བདེན་པར་སང་བ་ཡིན་སྙམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། བར་དོ་ཡང་

དེ་ལྟར་ངེས་ནུས་པ་འབྱུང་བས་དགེ་སྦོར་སྟོབས་ཅན་དུ་འགོའ།ོ །དེ་ལྟ་ནའང༌། འདི་

འད་བ་རོགས་རིམ་གི་ལམ་དུ་ནི་བཞག་མི་ནུས་ཏེ། ཕར་ཕིར་ཐེག་པ་”བ1་དང་ཐུན་

མོང་བའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྨི་ལམ་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པས། 

རེ་ཤིག་ལ་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བ་ན། དེ་ལས་བར་མ་ཆད་དུ་རྨི་ལམ་གི་

ལུས་ཉིད་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་ལྡང་མི་ནུས་ཀང༌། ཐོག་མར་རྨི་ལམ་རང་དགའ་

བར་ཤར། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། རོ་རེ་འཆང་ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་རྣམ་པར་གསལ་བཏབ་ཏེ། དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇོག་

ཅིང་”དེའི2་ཚེ་ན་གཞི་དུས་སུ་རྨི་ལམ་དུ་བུད་མེད་དང་སྙོམས་འཇུག་བས་པའི་སང་

བ་ཤར་ན་བདེ་བ་སྐེ་བ་དཔེ་དེ་བཞིན་དུ། རྨི་ལམ་དུ་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གསལ་བ་

དེ་ཉིད་སྙོམས་འཇུག་བས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེ་ལ། དེའི་ཚེ་ལྟ་བ་དན་པར་བས་ཏེ་

བདེ་སྟོང་སྦར་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམ་པར་བའོ། །

དེར་མ་ཟད་རྨི་ལམ་དུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་རོལ་དུ་བལྟས་

ལ། བདེ་སྟོང་གི་རྒྱས་བཏབ་ལ་སྒོམ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་པས་གང་སང་རོ་རེ་

འཆང་གི་རྣམ་རོལ་ཏུ་འཆར་བ་ཉིན་པར་ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་བརན་

པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚེ་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་བསམ་གཏན་གཉིས་

སྒོམ་པས། སྙིང་ཁར་རླུང་འདུས་ཏེ། སར་ཡང་གཉིད་དུ་འགོ་ཞིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་

གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་འདུན་པས་འཛིན་ནུས་པ་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་

1 མ་ཕི། ༣༣བ༡ན།   -བ    ཞོལ། ༤༥ན༣ན།   བ    * བ 

2 མ་ཕི། ༣༣བ༢ན།   དེ    ཞོལ། ༤༥ན༥ན།   དེའི    * དེའི 
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པ་ཡང་རྨི་ལམ་དུ་དགེ་སྦོར་སྐོང་བའི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །དེའི་སྟོབས་ཀིས་ཉིན་

པར་གི་དགེ་སྦོར་ཤིན་ཏུ་བོགས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་རྨི་

ལམ་ཟིན་ཏེ། དགའ་ལྡན་ལ་སོགས་པར་ཕིན་པའི་ཉམས་ཤར་བ་དང༌། མ་འོངས་

པ་ལུང་སྟོན་པ་སོགས་ནི་སང་བ་དེ་ལྟར་ཤར་བ་དང༌། ངེས་པ་མེད་པ་ཤས་ཆེ་ལ། 

རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པ་ལ་བང་བ་དང༌། མན་ངག་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ངེས་ཅན་དུ་

འོང་བའི་སྐབས་ཀང་ཡོད་དོ། །སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནི། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པའི་སྟོང་པ་བཞི་རགས་པ་འདེན་ནུས་པས་སེམས་དབེན་

གི་དཔེའི་འོད་གསལ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཤར་ནས་སྤྱོད་པ་བེད་པ་མ་བྱུང་བའི་བར་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལངས་པ་དེ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་

པ་ལས་དེ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། རང་གི་ཕུང་པོ་རགས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བཏབ་ལ་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་འཛིན་

པའི་དམིགས་པ་བས་ཏེ་ལྡང་བ་ཡིན་ནོ། །སྤྱོད་པ་སྤྱད་དེ་སེམས་དབེན་གི་དཔེའི་

འོད་གསལ་གི་མཐར་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པ་ནས། དོན་གི་འོད་གསལ་

མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་སྐུ་དེའི་རྣམ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་མི་ཤིགས་

པའི་གོ་སར་གནས་ནས། ཕུང་པོ་འདི་འཛིན་པ་ལ་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །

དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཐོབ་པས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་དེ་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་དང་རེན་

དང་བརེན་པའི་འབྲེལ་བ་ཆད་པའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པོ་དང་གོ་ས་ཐ་དད་

དུ་གནས་ནུས་ཀང་གདུལ་བའི་དོན་དུ་ཕུང་པོ་རགས་པའི་ནང་ན་གནས་པ་ནི་སྐེ་

བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟ་བུའོ། །མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་
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ནས། སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། རོ་རེའཆང་ཡབ་ཡུམ་

ཞལ་སྦོར་སྐུའི་རྣམ་པ་དངོས་གནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦོར་གི་

རྣམ་པར་གྲུབ་ཀང་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཐལ་བའི་སྐོན་མེད་དེ། གཉུག་མའི་རླུང་སེམས་

གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེའི་ཡུམ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་ཀང་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་དང་

མི་འགལ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཡང་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ་རོག་བརགས་

ཙམ་གི་རོགས་རིམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལྟ་བུའོ། །མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་པས་

ཡུམ་གི་པདར་ཐིག་ལེ་གཉིས་ལས་ལྷ་སོ་གཉིས་བསྐེད་ནས་སྤོ་བ་སོགས་ནི་སྒྱུ་

ལུས་པའི་ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཡིན་ཞིང༌། དག་པའི་སྒྱུ་

ལུས་པས་དེ་ལྟར་སྤྲུལ་པ་ནི་ཟུང་འཇུག་པའི་ལོངས་སྐུས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ནི། དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས། 

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་དེ། སེམས་དབེན་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐེས་ནས་སྤྱོད་པ་མ་བས་པའི་གང་ཟག་དེས་ནི། ཐ་མལ་པ་ལ་

བར་དོ་རང་དགའ་བ་འོང་བའི་དོད་ལ། འཆི་བ་འོད་གསལ་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་

སུ་བཞེངས་ནས་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་

སྒོམ་ཞིང༌། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་སྤྱོད་པ་བས་པས་དོན་གི་འོད་གསལ་

མངོན་དུ་གྱུར་ནས། ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པས་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རེན་”དེ1་

ལ་ཐོབ་པས་ཁབ་ཅིང༌། གདུལ་བའི་དོན་དུ་ཁམས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བ་ནི་

སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བེད་དེ། དཔེར་ན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་

1 མ་ཕི། ༣༤བ༢ན།   -དེ    ཞོལ། ༤༦བ༢ན།   དེ་    * དེ 
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པས་ཟས་གཙང་ཡབ་ཡུམ་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །

རླུང་སྟོབས་དང་འདུན་པའི་སྟོབས་ཀིས་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ལ། བར་

དོར་འཚང་རྒྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གིས། འཆི་བའི་ཚེ་འོད་གསལ་མ་བུ་བསྲེས་

ནས། འོད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་ཉེར་ཐོབ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དངོས་

གནས་བར་དོ་ལྡང་ལ། དེའི་ཚེ་ཡིད་ངོ་ན་རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་”གི་རྣམ་པར་

ལངས་པའི་སང་བ་འཆར་རོ། །དུས་དེར་བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་མན་ངག་

ཅི་ནུས་སུ་ཉམས་སུ་བངས་ནས། བར་དོ་འཆི་བ་མཐོང་བ་ན། སྤྱིར་གང་སང་གི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁད་པར་དུ་རང་གང་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའི་སྐེ་གནས་རྣམས་ཀི་

ངོ་བོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་མེད་ཀང༌། རྣམ་པ་ལྷའི་སྐུར་གསལ་བའི་མི་

བསྐོད་པའི་སྐུར་གསལ་བཏབ་ལ། སྔར་གདུན་པ་ཤུགས་དག་པོས་གདུལ་བའི་དོན་

དུ་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་བཏང་ནས་ཉིང་”མཚམས་

སྦོར་བའོ། །འདི་ནི་ཁམས་རགས་པ་མངལ་སྐེས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། སྐེ་

གནས་གཞན་ལའང་དེས་རིགས་འགེའོ། །སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནི། རྨི་ལམ་

འདུན་པ་དང་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པ་གཉིས་ཀས་རྨི་ལམ་གི་དགེ་སྦོར་སྔར་ལྟར་

བསྐངས་པའི་མཐར། གཉིད་སད་པར་རྩོམ་པ་ན། རང་གི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་ལོངས་

སྐུར་ཡིད་ངོར་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ཕུང་པོ་རགས་པ་མི་བསྐོད་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་

སྔར་ལྟར་འདུན་པ་ཤུགས་དག་པོས་དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་པར་སྒོམ་པ་ནི་སད་པ་སྤྲུལ་

སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །

གཉིས་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་འོད་གསལ་གི་རིམ་པ་ལ་བཞི། སྒྱུ་ལུས་དང་
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འོད་གསལ་གི་གོ་རིམ་ངེས་པ་དང༌། འོད་གསལ་མངོན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་བསམ་

གཏན་གཉིས་བཤད་པ། ཕི་ནང་གི་མངོན་པར་བང་ཆུབ་པ་གཉིས་བཤད་པ། ཐབས་

དེ་ལ་བརེན་ནས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། །ཁ་

ཅིག་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་འཛིན་གི་དི་མ་ཞིག་ཡོད་པས། དེ་སྦོང་བེད་དུ་འོད་

གསལ་སྒོམ་པས་གོ་རིམ་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

དེ་དག་གིས་ནི་སྒྱུ་ལུས་ནི་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བཟུང་ཞིང༌། 

འོད་གསལ་གི་དོན་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་མི་རོགས་པ་ཙམ་ལ་བཟུང་བ་དང༌། 

བོས་གང་བཟུང་ཐམས་ཅད་མཚན་འཛིན་དུ་བེད་པའི་ནོར་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་སེམས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་ཆད་མཐའ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་

སྒྱུ་ལུས་”ཀིས1་སོང་། སྒྱུ་ལུས་སྒོམ་པ་ལ་ཡང་རག་མཐར་ལྷུང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་

དེའི་གཉེན་པོར་འོད་གསལ་སྒོམ། དེ་ལ་ཆད་མཐའ་ཡོད་པས་དེའི་གཉེན་པོར་ཟུང་

འཇུག་སྒོམ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། ཆད་མཐའ་སོང་བའི་ལམ་རག་

མཐའ་ཅན་དུ་བསྐེད། དེ་སོང་བའི་ལམ་ཆད་མཐའ་ཅན་དུ་བསྐེད་པ་ནི་གླང་པོ་ཆེའི་

ཁྲུས་དང་འད་ཞིང༌། ལྟ་ངན་གི་གཉེན་པོར་ལྟ་ངན་བསྟན་པས་དེ་ཉིད་རྒྱུད་མར་འཕེལ་

བ་མ་གཏོགས་པ་ལྟ་ངན་མ་ལུས་པ་སོང་ནུས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

དོན་གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས་པ་ན་ཉོན་སྒིབ་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སོང་བར་འགྱུར་བས། དེ་འགྲུབ་པ་ལ་གཟུགས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་

དང་ཆོས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་གཉིས་དུས་མཉམ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དགོས་ལ། དེ་

ནི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ལ་རགས་ལས་སོ། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་

1 མ་ཕི། ༣༥ན༣ན།   ཀི    ཞོལ། ༤༧ན༥ན།   ཀིས    * ཀིས 
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རོ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་དངོས་གནས་ལ་གྲུབ་པའི་མ་དག་པའི་ལུས་

འདི་ཕར་ཕིན་”ཐེག1་པ་བས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་མང་པོར་ཚོགས་བསགས་པའི་

གཟུགས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་གི་དོད་ཐུབ་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་བསམ་གཏན་

གི་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་པ་ན། སྒྱུ་ལུས་

གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པའི་རིགས་འད་ཕི་མ་དེ་ཉིད་དོན་གི་འོད་

གསལ་གི་བཞོན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་དང་དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་

གཉིས་པོ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་གཉིས་

ལམ་དུས་སུ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་དོན་ནོ། །

དེ་ལ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སང་བ་སྦོང་བ་ལ་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་ནི། ཐབས་བསོད་

ནམས་”ཀི2་ཚོགས་ཁད་པར་ཅན་གོགས་སུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཡིན་ལ། དེར་ནི་ཉན་རང་

གི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཀང༌། གོགས་ཐེག་ཆེན་

སེམས་”བསྐེད་དང3་དེས་དངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཁད་པར་ཅན་མེད་

པས། ཉོན་སྒིབ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤེས་སྒིབ་སོང་མི་ནུས་ལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བས་

ནི། གཉེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་

ཉིད་གོགས་སུ་བསྐེད་པ་དང༌། ཐབས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀི་ཟིན་པས་སྒིབ་པ་

གཉིས་ཀའི་ས་བོན་མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་

རབ་དེ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པས། ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་ཀང་མཐུ་ཆུང་ལ། 
1 མ་ཕི། ༣༥ན༦ན།   -ཐེག    ཞོལ། ༤༧བ༣ན།   ཐེག   * ཐེག 

2 མ་ཕི། ༣༥བ༡ན།   -ཀི    ཞོལ། ༤༧བ༦ན།   ཀི    * ཀི 

3 མ་ཕི། ༣༥བ༢ན།   -བསྐེད་དང    ཞོལ། ༤༧བ༧ན།   བསྐེད་དང    * བསྐེད་དང 
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གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདའི་རྒྱུའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྐེས་

པ་མེད་པས་གོགས་ཀི་སྒོ་ནས་ཀང་མཐུ་ཆུང་བས། ”དམན་ལམ་སྔོན1་དུ་མ་སོང་

བས་ཉོན་སྒིབ་ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་སོང་མི་ནུས་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཤེས་

སྒིབ་སོང་བའི་མགོ་རྩོམ་པ་ཡིན་པས་ཡུན་རིང་དུ་འགང་ངོ༌། །འདིར་ནི་ཡུལ་ཅན་

ལྷན་ཅིག་སྐེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་དུ་རོགས་པ་དང༌། དེ་ཡང་

གཟུགས་སྐུའི་རིགས་འདའི་རྒྱུ་དང་དུས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས། དོན་

གི་འོད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཐོག་མར་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་དེས། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་བཤད་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཉོན་སྒིབ་དང༌། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་འདོད་པའི་བདེན་འཛིན་ས་བོན་དང་བཅས་པ་

མ་ལུས་པར་སོང་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འདི་ཉོན་མོངས་

པ་མ་དག་པས་ན་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཞེས་བ་ལ། ཟག་བཅས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་

ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ། ཉོན་མོངས་པས་དག་པས་ན། དག་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་ཀང་བ་ལ། ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་ཀང་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། མགོ་བོ་ནས་ནི་རྐང་པའི་བར། །ཇི་སྲིད་སྙིང་ཁར་

ཕིན་གི་བར། །རྣལ་འབོར་ཡང་དག་མཐའ་ལ་འཇུག །རིལ་པོར་འཛིན་པ་ཞེས་

བཤད་དོ། །རྒྱུ་བ་དང་ནི་མི་རྒྱུ་ཉིད། །དང་པོ་འོད་གསལ་བར་བས་ཏེ། །ཕི་ནས་

བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་བེད། །རེས་སུ་གཞིག་པའི་རིམ་པ་ཡིན། །དབུགས་ནི་རླུང་

ནི་མེ་ལོང་ལ། །ཇི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཐིམ་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་རྣལ་འབོར་ཡང་དག་

མཐར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་བེད། ཅེས་པའི་དོན་ཡང༌། རིལ་འཛིན་རང་གི་

1 མ་ཕི། ༣༥བ༤ན།   སོན་ལམ་མངོན    ཞོལ། ༤༨ན༣ན།   དམན་ལམ་སྔོན    * དམན་ལམ་སྔོན 
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མགོ་བོ་ནས་མར་སྡུད་པ་དང་”རེས་གཞིག་པའི1་རྐང་པ་ནས་ཡར་སྡུད་པ་དང༌། དེ་

བཞིན་དུ་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་མདུན་ཏེ། ཕོགས་ཀུན་ནས་སྙིང་ཁར་བསྡུས་ནས་འོད་

གསལ་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་མཐའ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་

ཞིང༌། དེ་ཡང་རིལ་པོ་ནི་རང་གི་ལུས་ཡིན་ལ། དེ་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་འཛིན་

པར་བེད་པས་ན། རིལ་འཛིན་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་ནོ། །ཚིགས་བཅད་གཉིས་པའི་དོན་

ནི། དངོས་པོར་རྒྱུ་བ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དང༌། མི་རྒྱུ་བ་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་ཐམས་

ཅད་འོད་གསལ་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་དེའི་རེས་སུ་རང་གི་ལུས་

ཀང་སྔར་ལྟར་འོད་གསལ་དུ་འཇུག་པའོ། །

སོད་བཅུད་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་རེས་སུ་རང་ལུས་གཞིག་པ་སྟེ། འོད་

གསལ་དུ་འཇུག་པར་བེད་པས་ན་རེས་གཞིག་ཞེས་བའོ། །ཚིགས་བཅད་གསུམ་

པས་ནི་དེ་དག་གི་དཔེ་སྟེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་པ་ན་ཁ་རླངས་

རྣམས་མཐའ་ནས་རིམ་གི་དབུས་སུ་འདུས་ནས་ཡལ་འགོ་བ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབོར་

པས་ཀང་ཡང་དག་པའི་མཐའ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་དབེར་མི་ཕེད་པའི་འོད་གསལ་གི་

ཡེ་ཤེས་ལ་ཡང་དང་ཡང་སྟེ། ལན་གངས་དུ་མར་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བེད་

པའོ། །སྔོན་དུ་རོར་བཟླས་སོགས་ཐབས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྙིང་ཁའི་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་ནུས་པ་ལ་ལེགས་པར་བང་བ་

ཞིག་གིས་ནི། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་འདི་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་། དྷཱུ་

ཏཱིར་རླུང་ཐིམ་པའི་སྟོང་པ་འདེན་ནུས་ཤིང༌། སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་དོན་གི་འོད་གསལ་

མངོན་དུ་བེད་བ་ལ་སྤྱོད་པ་བེད་དགོས་ལ། དེའི་ཚེ་ཕིའི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་

1 མ་ཕི། ༣༦ན༢ན། རེས་གཞིག་པའི  ཞོལ། ༤༨བ༣ན།   -རེས་གཞིག་པའི 
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འཇུག་པ་དང༌། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་སྒོམ་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་བས་ན། སྒྱུ་

ལུས་འོད་གསལ་དུ་ཐིམ་ནས། དོན་གི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་གཉིས་

ཀི་དབེ་བ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གསུམ་གསུམ་

མོ། །དེ་ཡང་སྐུའི་རིལ་འཛིན་རྣམ་སང་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས། གསུང་གི་

རིལ་འཛིན་འོད་དཔག་མེད་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས། ཐུགས་ཀི་རིལ་འཛིན་

མི་བསྐོད་པ་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བེད་ཅིང༌། རེས་གཞིག་ལའང་སྐུའི་

རེས་གཞིག་ཞེས་སོགས་འདོན་པ་བརེ་བ་མ་གཏོགས་སྔར་ལྟར་བ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སྒོམ་

པའི་ཚུལ་ནི་ཁིད་ཡིག་ལས་ཤེས་པར་བའོ།།     །།

སྭསྟི། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།  དགེའོ།།  
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་མན་ངག་ 

ཡིག་ཆུང་བཞུགས་སོ། ། 

རོ་རེ་འཆང་དབང་གང་དེ་བརྩེ་བ་ཡིས། །རོལ་པས་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་

ཐེག་མཆོག་མགོན། །རེ་བཙུན་བ་མའི་ཞབས་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །བརྩེ་བའི་

ཐུགས་ཀིས་རག་པར་གཟིགས་སུ་གསོལ། །དེ་ལ་འདིར་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཚུལ་

བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་གིས། དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་གནད་

དག་བཤད་པར་བའོ། །ཐོག་མར་སྔོན་འགོ་གཏོར་མའི་གནད་ནི། རང་ཞེ་སང་རོ་རེར་

བསྐེད་པའི་མདུན་དུ་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཅིག་ཏུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་བིན་

གིས་བརླབས་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩིར་བསམ་ནས། ཕོགས་

སྐོང་འཁོར་བཅས་རང་གི་ཕོགས་”མཚམས་སུ་བཀུག་སྟེ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་

མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤོས་ཏེ། རང་གི་མདུན་གི་བདུད་

རྩི་དེ་ནས་ཐོད་པས་བཅུས་ནས་སོ་སོའི་མདུན་དུ་མཆོད་པས་བཞེས་པར་བསམ་

པའོ། །དཀིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡང་དམིགས་པ་འད་ལ། ཁད་པར་རང་གི་

མདུན་དུ་ལྷ་ཚོགས་གསལ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྲུང་འཁོར་གི་གནད་ནི། གཅོད་པའི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་ཐམས་ཅད་སྤུ་གིའི་སོ་

ལྟར་རྣོ་བ་ཉི་གདན་ལ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་པར་མགོགས་པར་འཁོར་བ། དེའི་དབུས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།
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སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་ན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཤིང༌། གཏོར་མགོན་བསྐེད་པའི་

སྐབས་ཀི་རིགས་པ་སྦར་ན་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བསྲུང་འཁོར་གྲུབ་ཙམ་

ནས་འབྲུབ་ཁུང་དང་ཕུར་བུ་སོགས་ཀང་གསལ་གདབ་བོ། །གནས་གསུམ་གི་ཡི་

གེ་གསུམ་ལས་རོ་རེ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་བས་ལུས་རོ་རེའི་རང་བཞིན་

དུ་བསྒོམ་མོ། །སྒོ་གསུམ་བིན་བརླབས་དང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརྩེགས་ཀི་ཚེ་སྔ་

ཕིར་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཡིག་གཉིས་བྱུང་ཡང་ཐ་དད་པར་མོས་པ་མ་གཏོགས། ཧཱུཾ་ཡིག་

གཅིག་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཡུལ་ཅན་བདེ་བས་སྟོང་པ་བསྒོམ་པའི་གནད་ནི། 

བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་ཡིད་བདེ་ཡིན་པས་དེས་སྟོང་པ་སྔར་ངེས་ཟིན་

ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གཉིས་སང་གིས་བར་ཆོད་ན་བསྡུད་རིམ་

གི་དམིགས་པ་བས་ནས་སྔར་ལྟར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པའི་གནད་ནི། ཐ་མལ་གི་ཕུང་པོ་དང་བདག་གཉིས་ངའོ་

སྙམ་པའི་བོས་མིང་དོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་ཞེན་པས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ལྟར། 

ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གདགས་གཞིར་བས་ནས་ང་བཏགས་ཆོས་སུ་བ་སྟེ། མིང་

དོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་བདེན་འཛིན་སངས་ནས་ཆོས་སྐུའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །གཟུང་རྣམ་ལྷར་འཆར་ཚུལ་གི་གནད་ནི། གཟུང་བ་ལྷའི་ཡུལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་

འཛིན་མཁན་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །རྣམ་པ་ལྟར་འཆར་ཚུལ་ནི། ངོ་བོ་

བདེ་སྟོང་འབེར་མེད་དེ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ། རྣམ་པ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྲུབ་པར་

བསྒོམ་པའོ། །ལྷག་མོས་ལུས་ལ་བསྡུས་ནས་ད་ལྟ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་པ་ནི། གནས་

དེ་ཉིད་དུ་ཕར་ལུས་ཀིས་ནང་དུ་ཐིམ་པར་བསྒོམ་པ་དང༌། འཆི་བའི་ཚེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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སྐུར་ཐིམ་པར་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོའི་མགོན་པོ་རང་ཉིད་མི་བསྐོད་པ་ལ་འཇུག་པ་

ནི། གོ་ས་མ་འཕོས་པར་དབུས་ཀི་གདན་ལ་གནས་པའི་ངང་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ནས་སྐུ་དེ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་དུ་བསྐེད་པ་ན་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་དེ་

དང་དེ་གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པར་མོས་པ་མ་གཏོགས། རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་དེར་གྱུར་

པར་བསམ་པ་མིན་ནོ། །ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་ལྟ་བསྒོམ་པ་ཡང༌། གོ་ས་གཅིག་

ཏུ་ལྷ་མང་པོ་བསྒོམ་པ་འཆར་དཀའ་ན་གསང་འདུས་འཇམ་རོར་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར་གནས་ཐ་དད་དུ་བསྒོམས་ཀང་རུང་ལ། རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་ལས་བདུད་

རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་སེམས་དཔའ་གསུམ་ཚིམས་ཤིང་དགའ་བདེ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་བསྐེད་པར་ཡང་ཡང་བསམ་པ་གནད་ཆེའོ། །རིག་མ་འབིན་པའི་གནད་ནི། ཐོག་

མར་སྙིང་ཁ་ནས་”རྨེ1་ཤ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རང་རིགས་ཀི་མི་མོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིད་

ལ་གཅགས་པའི་བུ་མོའི་རྣམ་པ་ཅིག་ཕྱུང་སྟེ། དེ་ཉིད་བསང་སྦངས་ནས་རེག་བ་རོ་

རེ་མར་བསྐེད་པའོ། །

ཕཊ་ཡིག་གི་གནད་ནི། དབུ་ཅན་གི་ཕཊ་ཡིག་ཁ་དོག་གསེར་ལྟ་བུ་མགོ་ནང་

དུ་ལྟ་བ་འོད་ཀི་རྣམ་པར་བསྒོམ་མོ། །དེ་ནི་ཕཊ་ངག་ཏུ་བརོད་པ་དང་མཉམ་དུ་སྤྱི་བོ་

ནས་བང་སེམས་འབེབས་པ་དང༌། ཕིར་འཕོ་བ་དགག་པ་དང༌། དམིགས་པས་ཡུམ་

གི་པདར་འབེབས་པ་དང་གསུམ་བེད་དོ། །དང་པོ་སྦོར་བ་ལས་མི་བེད་ན། ཡུམ་གི་

པད་འམ་རོ་རེའི་རྩེ་གང་རུང་དུ་ཐིག་ལེ་ཕབ་པ་ལས་ལྷ་སྤོས་ནས་མཛད་པ་མཛད་

པ་སྦར་དགོས་སོ། །རོ་རེ་དང་བདའི་ནང་འོད་ཟེར་ལྔས་གང་བར་བསྒོམ་པ་ནི། རྭ་

དབུས་མའི་ༀ་ཡིག་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་བྱུང་སྟེ། ལུས་ཀི་རྩ་ཐམས་ཅད་དང་པདའི་

1 མ་ཕི། ༢བ༥ན།  ཞོལ། ༢བ༥ན།   སེ 
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ནང་གང་བར་བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ༀ་ཡིག་ནི་རྭ་དབུས་མའི་སོམ་གི་ཆའི་དབུས་སུ་

འགོད་ལ། ཕཊ་ཡིག་ནི། རྭ་དབུས་མའི་རྩེར་འགོད་པ་ཡིན་ནོ། །ང་རྒྱལ་འཇོག་པའི་

གནད་ནི། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ལ་སྔར་ལྟར་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་དེ་ཉིད་ལ་རང་རོ་

རེ་འཆང་དངོས་ཡིན་པ་དང༌། དཀིལ་འཁོར་དེའི་རྣམ་”འཁྲུལ1་དུ་ལྟ་བ་སྟེ་ཐ་དད་དུ་

མི་བཟུང་ངོ༌། །གསལ་སང་འདོན་པའི་གནད་ནི། རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་

ལམ་གིས་གསལ་བཏབ་ནས་ཤེས་པ་སྤྱི་དེ་དེ་ལ་བཟུང་སྟེ། ཤེས་པ་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་

གཅིག་གིས་རེ་རེ་ནས་གསལ་སང་འདོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕ་མོའི་གནད་ནི། རང་གི་རོ་

རེའི་ཁའི་ཕཊ་ཡིག་དེ་ཉི་གདན་དུ་གྱུར་ཏེ། དེའི་སྟེང་དུ་སྙིང་ག་ནས་ཐིག་ལེ་སྔོན་པོ་

ཉུང་འབྲུ་ཙམ་གཅིག་ཕྱུང་སྟེ་ཕབ་ནས་བསྒོམ་པ་དང། མཐར་ཐིག་ལེ་ཡང་དངས་ཉི་

གདན་ཕཊ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རོ། །སྟེང་གི་ས་རྩེར་ཡང་ཉི་གདན་ལ་རོ་རེ་སྔོན་པོ་ནས་

འབྲུ་ཙམ་དང༌། དེ་བརེན་ནས་དེ་ལས་གཅིག་དང་དེ་ནས་དེའི་རྩེར་གཅིག་ཏེ་བེ་མང་

དུ་བཏང་མཐར་ཡང་སྙིང་ཁར་བསྡུའོ། །དེ་དག་ནི་”དམིགས2་པ་ཡིད་ལ་བེད་པའི་

གནད་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཞལ་ཤེས་དག་ཡིན་ནོ། །སྲོག་

ལས་ཀང་གཅེས་པར་གིས་གསུང་ངོ༌། །     ། །   

༈ ཞར་ལ་རོགས་རིམ་གི་གནད་ཅུང་ཟད་ཅིག་བརོད་ན། བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི་

ལམ་འདིའི་གཞི་ཡིན་ལ། དེ་རོགས་རིམ་ནས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། དེ་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་འདིར་ཕ་མོ་ལས་མ་བཤད་ཀང༌། མ་རྒྱུད་ཀི་གཏུམ་མོ་ཡང་བསྒོམ་ན་ཁད་

པར་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །སྲོག་རྩོལ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་སེམས་དཔའ་གསུམ་

1 མ་ཕི། ༣ན༣ན། འཁྲུལ  ཞོལ། ༣ན༣ན།   འཕྲུལ 

2 མ་ཕི། ༣ན༥ན།   དམིག    ཞོལ། ༣ན༦ན།   དམིགས    * དམིགས 
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བརྩེགས་དགོས་པས་དེ་བེད་ཚུལ་ནི། རང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རོ་རེ་འཆང་དུ་

སྐད་ཅིག་གིས་ལངས་པའི་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཀི་དབུས་ཀི་མི་བཤིགས་པའི་ཐིག་

ལེ་དེའི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་འོད་ཀི་རང་བཞིན་

ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དང༌། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་རྣམ་

པ་ཅན། ངོ་བོ་རླུང་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་གཅིག་བསྒོམས་ནས། དེ་

ལས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པའི་རོར་བཟླས་དང༌། དེ་ཉིད་ལ་སེམས་འཛིན་པའི་སྔགས་

འཁོར་བསྒོམ་པ་རྣམས་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །མཐར་ཡང་རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་

གི་དམིགས་པའི་བསྡུད་རིམ་རེ་དང་སེལ་ན་ལེགས་སོ། །བསྐེད་རིམ་ནི་རོགས་

རིམ་གི་སིན་བེད་དུ་བསྒོམས་པ་ཡིན་པས། ལུས་དབེན་ནས་བཟུང་སྟེ་ཟུང་འཇུག་

གི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་རང་རོ་རེ་འཆང་དུ་ལངས་པ་ན། རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁོར་ཡོངས་རོགས་སུ་ལང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ན་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པའི་སྲོག་རྩོལ་ནི། ཕག་རྒྱ་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་བཞིན་པའི་ཚེ། དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སར་དམིགས་པ་

གཏད་པས། ཡབ་ཡུམ་གི་རླུང་དང་བང་སེམས་འདུས་པ་རྣམས་ཀིས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་ས་

ཕེ་ནས་བཙན་ཐབས་སུ་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་སྙིང་ཁར་

དམིགས་པ་གཏད་དེ་བསྡུད་རིམ་དང་”སྦགས1་ན་འོད་གསལ་སྐེ་བའི་ཐབས་ཀང་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་བས་ན་ཡང་འོད་གསལ་

བཙན་ཐབས་སུ་འཛིན་པའི་གདམས་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་འདི་

རླུང་གཞན་ལས་བསྡུད་དཀའ་ཞིང༌། འདི་རོགས་པར་མ་ཐིམ་ན་སེམས་དབེན་གི་

1 མ་ཕི། ༣བ༥ན། སྦགས  ཞོལ། ༤ན༡ན།   བསྒགས 
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འོད་གསལ་མཚན་ཉིད་པ་མི་འབྱུང་བས། རླུང་ཅུང་ཟད་བསྡུད་ནུས་པ་ནས་འདིའི་

བསྡུད་རིམ་རེ་ཡང་ངེས་པར་བེད་དགོས་སོ། །ལུས་དབེན་རེས་མཐུན་པ་ཐོབ་ནས་

རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་དམིགས་པའི་བསྡུད་རིམ་རེ་དང་སྦགས་ནས་ཉམས་

སུ་བངས་ན་རླུང་འདུ་ས་བ་དང་མཉེན་དུ་འགོ་བའི་གནད་ཡོད་དོ། །རོར་བཟླས་ཀི་

གནད་ནི་འཁོར་ལོའི་བསྡུད་རིམ་བས་ཏེ་མི་ཤིགས་པ་ལ་བསྡུད། མི་གཤིགས་པ་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་བསྡུད། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཨ་

ཐུང་ལ་བསྡུས་ཏེ། རྩེ་གཅིག་ཏུ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རོར་

བཟླས་བེད་པ་དེ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གནད་དོ། །

བསྡུད་རིམ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་བསྟེན་པ་གཉིས་ཚོགས་ཀིས་སེམས་

དབེན་བསྐེད་པ་ནི། སེམས་དབེན་གི་གདམས་པའོ། །སེམས་དབེན་རེས་མཐུན་

པ་ཐོབ་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་ཚུལ་གི་གནད་ཁད་པར་བ་ནི། འོད་གསལ་ལས་ལྡང་

བ་ན་སྙིང་ཁའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་དབུས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་

དཀར་པོ་རོ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་ཁིག་གིས་གཏད་དེ། ཐིག་ལེ་

འོག་མ་གདན་དང༌། སྟེང་མ་གོས་ཀི་རྣམ་པར་བས་ནས་ལུས་འདི་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་

ལྡང་སྙམ་པའི་འཕེན་དབང་གིས་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སར་ལུས་

ལ་འཇུག་པ་ན་སྔར་གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། གནད་

ཁད་པར་ཅན་གི་ཞལ་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་འཇུག་པ་དང་བར་དོའི་བསྲེ་བའི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་

སྐུ་དང་བར་དོ་བསྲེ་བའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་དང༌། གཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་གི་ལུས་

ཁད་པར་བ་ཕུང་པོ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ཡིན་པས། སྐེ་གནས་
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ཀི་ཁུ་ཁག་དང་རང་གི་ཕུང་པོ་མི་བསྐོད་པར་བསྐེད་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའི་བསམ་

པས་འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ལ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྐེད་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལངས་པའི་

སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་དེ་ནི་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྐུ་དེའི་སྒྲུབ་

གཞི་སྲོག་འཛིན་གི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དེ་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་གི་

འོད་གསལ་ཐོག་མར་མངོན་དུ་བེད་པའི་”མཚམས་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སེམས་

དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་བས་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་དག་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་ན་ད་ཡང་འོད་གསལ་དུ་དག་པ་ན་ཐོབ་པ་

ཡིན་ནོ། །འཕོ་བ་ནི་གཙོ་བོར་མ་རྒྱུད་དག་ནས་འབྱུང་ཡང་ཕ་རྒྱུད་ལ་ཡང་ལམ་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་ངེས་པར་དགོས་པས། དེའི་དམིགས་པའི་གནད་ནི་སྔགས་འཁོར་

སོགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་བེད་ཀང་འདི་དགོས་ཏེ། དམིགས་པ་སྦོང་བ་ན་སྙིང་ཁའི་

ཡི་གེ་རྣམས་གེན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང༌། སྙིང་ཁའི་རྩ་འཁོར་ཡང་ཐུར་མ་ལ་སོགས་པས་

སྒྱུ་མ་སོགས་ཀི་ནང་བསྒྱུར་བ་ལྟར་དུ། དབུ་མའི་ནང་ནས་གེན་ལ་བསྒྱུར་ཏེ། དེའི་

རྩེར་ཡི་གེ་རྣམས་དེད་པའི་རྣམ་པར་བསྒོམས་སར་ཕིར་བསྒྱུར་ཏེ་སྔར་ལྟར་འཇོག་

པ་ནི་གནད་དམ་པའོ། །

དེ་ལྟར་བས་པས་རྩ་རྣམས་མཉེན་དུ་སོང་ནས་སྦངས་པ་མཐར་ཕིར་པ་ན་

དངོས་སུ་དེ་ལྟར་ནུས་པ་འབྱུང་ངོ་། །སྟོང་ཉིད་བསྒོམས་པའི་གནད་ནི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་གཅིག་བསྐེད་དེ། དེ་ནས་རིགས་པས་ལེགས་པར་

”སྤྱད1་ནས་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་དེ་ལ་ངེས་པ་དངས་ནས། ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་དེ་ལ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་བསྒོམས་པས་རོགས་རིམ་

1 མ་ཕི། ༤བ༣ན། སྤྱད  ཞོལ། ༥ན༢ན།   དཔད 
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གི་བདེ་བ་མ་མཐའ་གཅིག་རེད་པ་ནས། སྔར་ལྟར་”སྤྱད1་པ་མི་བེད་པར་སྔར་གི་

ངེས་ཤེས་ཤུགས་དག་དེ་དན་པར་བས་ནས་སེམས་བདེ་བའི་ངོར་སོང་བ་དེས་

རྩེ་གཅིག་ཏུ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་

བོགས་ཐོན་ནས་སྔར་ལས་ཀང་ངེས་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང༌། བདག་འཛིན་གི་གཉེན་

པོར་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་སོང་ནས་གཉིས་སང་ཟློག་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལམ་འདི་

ལ་ནི་ཐོག་མར་འཁོར་བ་མཐའ་དག་ལ་གཏིང་ནས་ཞེན་པ་ལོག་ཏེ། འཁོར་བའི་ཕུན་

ཚོགས་ཇི་འད་བ་ཞིག་ལ་ཡང་བཙོན་དོང་ལྟར་དུ་མཐོང་བའི་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་

པ་དག་པོ་གཅིག་དང༌། དེ་ཡང་རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་ཕིར་མིན་པར། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་མནར་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་མ་བཟོད་པས་དེ་ཉིད་

འདོན་པ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་ཡེང་བར་རིངས་པའི་བོ་བཅོས་མིན་གཅིག་དགོས་པ་

ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་ཐོག་མར་གང་ཁས་བངས་པའི་བསྲུང་སོམ་ལ་འབད། བདག་མེད་ཀི་

ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཅིག་མེད་ན་འཁོར་བ་ལས་ཀང་མི་ཐར་བས་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་

ཆོད་པ་གཅིག་བ། དེ་ལྟར་བས་ནས་ཐབས་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུའི་ལམ་དང་སྦགས་

ནས། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་”བརྩོན2་པ་ཆེན་པོས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་

བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྡུལ་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་སྐམ་སྟེ། 

རང་གཞན་གི་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་

ཟ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ནི་གནད་འགག་སོམ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པའི་གནད་

1 མ་ཕི། ༤བ༤ན། སྤྱད  ཞོལ། ༥ན༣ན།   དཔད 

2 མ་ཕི། ༥ན༡ན།   བཙོན    ཞོལ། ༥བ༢ན།   བཙོན    * བརྩོན 
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འགག་གི་བསྡུས་པའི་མན་ངག་”ཡིན1་པས་ཞལ་ཤེས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་སྲོག་དག་

ཡིན་ནོ། །རྣམ་འདེན་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མཆོག་བརེས་ནས། །གདུལ་བའི་བོ་མུན་

མ་ལུས་སེལ་མཛད་པ། །ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །གང་

དེའི་གསུང་ངག་བདུད་རྩིས་ལུས་འཚོ་བ། །དང་བའི་དབང་གི་སྐལ་བཟང་སྐེ་བོའི་

ངོར། །ཞལ་བཞེས་གདམས་པ་མ་ནོར་ཚང་བར་བྲིས། །དེས་ནི་གནས་གསུམ་

མཁའ་འགོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །  

༈ རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕག་འཚལ་

ལོ། །ལུས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་འཛག་གེགས་བྱུང་ན། དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སར་དམིགས་པ་

གཏད་ནས་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་སུ་དམིགས་པ་སོ། དེས་མ་སེལ་ན་གསང་བའི་རྩེར་སོ། 

དེས་ཀང་མ་སེལ་ན་ལྟེ་བར་སོ་བ་དང༌། ལུས་དབེན་གི་ཕ་ཐིག་བསྒོམ་པའི་སིན་བེད་

དུ་བསྐེད་རིམ་པའི་ཕ་མོ་བསྒོམ་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །ངག་དབེན་གི་སྐབས་སུ་རོར་

བཟླས་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ལ་ཡང་བེད་པས་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་འདུ་བར་བེད་པའི་ཆེད་

ཡིན་ཞིང་འདུས་བའི་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་གི་དོད། མ་རྒྱུད་པའི་གཏུམ་མོའི་

རྣལ་འབོར་ཡིན་དེ་ལ་ཡང་ཕིའི་གཏུམ་མོ་ཤ་ལྤགས་ཀི་བར་དང་རོ་མའི་ནང་ནས་

ནང་གི་གཏུམ་མོ། རྩ་གཞན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གསང་བའི་གཏུམ་མོ། དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་

ནས་འབར་བ་བཞིན། དཀར་ཆ་ཡང་ཕིའི་ཤ་ལྤགས་དང་རྐང་མ་དང༌། ནང་གི་རྩ་

བཞན་རྣམས་དང༌། གསང་བ་དྷཱུ་ཏཱི་ནས་འབབ་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །སེམས་”དབེན2་

གི་སྐབས་སུ་སེམས་”དབེན3་རོགས་པར་སྐེ་བ་ངེས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་
1 མ་ཕི། ༥ན༢ན།   མིན    ཞོལ། ༥བ༣ན།   ཡིན    * ཡིན 

2 མ་ཕི། ༥བ༡ན།   དབེན    ཞོལ། ༦ན༣ན།   དབེན    * དབེན 

3 མ་ཕི། ༥བ༡ན།   དབེན    ཞོལ། ༦ན༣ན།   དབེན    * དབེན 
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དགོས་པ། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་བསྡུད་པ་ཡིན། འདུས་པའི་སེམས་”དབེན1་གི་དོད་

མ་རྒྱུད་པ་ལ་དགའ་བཞི་བསྐེད་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་ཞལ་ཤེས་མང་པོ་ཡོད་གསུང་

ངོ༌། །ཕིའི་ཕག་རྒྱ་ལོ་གངས་བཅུ་གཉིས་མ་ལ་བསྔགས་པ། དེ་དུས་གཏུམ་མོ་ཕལ་

པ་ཡང་མ་ཉམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། སྤྱོད་པ་ལ་བསྟེན་ནས་ཁབ་བེད་ཀི་

རླུང་བསྡུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་རྐེན་”གིས2་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད། དེས་རླུང་

སེམས་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་གནད་ཀིས་རླུང་སེམས་མ་ལུས་པར་འདུས་པ་ཡིན་

གསུང༌། དེ་ཡང་ལུས་”དབེན་དང་ངག་”དབེན་གི་སྐབས་སུ། བསྒོམས་སྟོབས་

ཀིས་སྐེ་བས་དེ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་མི་དགོས་ཀང༌། བསྟེན་པ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་སྟོབས་

ཆེ་ཞིང༌། དེའི་དགོས་པ་རོགས་རིམ་གི་རོགས་པ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བའི་ཕིར་

ཡིན་ནོ། །

སེམས་”དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་སུ་”བསྟེན3་པའི་དགོས་པ་རོགས་པ་གོང་ནས་

གོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཡིན། དེ་གོང་འོག་ཟུང་དུ་སྟོན་པའི་དགོས་པ། སང་བ་སོང་

བ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་བེད་པའི་ཕིར་ཡིན། ཡང་ལུས་”དབེན་དུ་ཕ་ཐིག་གི་སྐབས་

སུ་བདེ་བ་ཁོ་ན་བརེན་པ་ཡིན། དེ་བརེན་ན་སྟོང་ཉིད་ངེས་ཟིན་བརན་པར་བས་ནས་

སྦོར། རིགས་པས་དཔད་པ་མི་བེད། བས་ན་སར་རོག་པའི་སྤོ་བསྡུ་ལས་རླུང་

ལངས་ནས་གེགས་སུ་བགོ་བ་ཡིན་གསུང༌། སྒྱུ་ལུས་མཚུངས་ལྡན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་

ནི། གཉིད་ཀི་འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་གིས། དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་རྨི་ལམ་གི་ལུས་སུ་

ལངས་པ་དང། དེ་ཡང་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་དང༌། དེར་ང་རྒྱལ་འཕོས་པ་
1 མ་ཕི། ༥བ༡ན།   དབེན    ཞོལ། ༦ན༤ན།   དབེན    * དབེན 

2 མ་ཕི། ༥བ༢ན།   གི    ཞོལ། ༦ན༥ན།   གིས    * གིས 

3 མ་ཕི། ༥བ༤ན།   རེན    ཞོལ། ༦བ༡ན།   བསྟེན    * བསྟེན 
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དང༌། ལུས་རགས་པ་ལས་གོ་ས་ལོགས་སུ་བེ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། སར་ཡང་ལུས་རགས་

པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། རིམ་པ་བཞིན་ལམ་དུས་ཀི་འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་རྣམས་ཀིས་

དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལངས་པ་དང༌། དེ་ཡང་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་

གྲུབ་པ་དང་། དེར་ང་རྒྱལ་འཕོས་པ་དང༌། ལུས་རགས་པ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་བ་དང༌། 

སར་ཡང་ལུས་རགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཆོས་མཚུངས་པ་ཡིན་གསུངས།  བསྲེ་

བའི་སྐབས་སུ། གཉིད་དང་རྨི་ལམ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་ན། རང་སྟོབས་ཆེ་ཞིང༌། 

རྨི་ལམ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་འཁྲུལ་ཆེད་འོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་སད་དུས་སྙིང་ཁའི་བསྡུད་

རིམ་ལ་ལེགས་པར་སྦངས་ནས་རླུང་འདུས་པ་དང༌། གཉིད་དང་རྨི་ལམ་དུ་སྙིང་ཁར་

རླུང་ལེགས་པར་འདུས་པའི་དུས་སུ་ལོག་གྱུར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བག་ཆགས་

རྣམས་ཀང་འདུས་པའི་གནད་ཀི་ཡིན་གསུངས། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་དང་རྨི་ལམ་

རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་ན། འཆི་བའི་འོད་གསལ་དང་བར་དོ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་

པས་ཁབ། དེ་བཞིན་དུ་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་དང་རྨི་ལམ་འདུན་པས་ཟིན་ན། འཆི་

བའི་འོད་གསལ་དང་བར་དོ་འདུན་པས་ཟིན་པས་ཁབ་ཅིང༌། ”སིག་རྒྱུ1་སོགས་ཀི་

གངས་རྣམས་ངེས་པར་འཁྲུལ་མེད་འཆར་ན། རླུང་སྟོབས་ཀི་གཉིས་ཀི་འོད་གསལ་

སོགས་ཟིན་པས་ཁབ་པ་ཡིན་པས། རྨི་ལམ་གི་བསྲེ་བ་འདི་དག་བར་དོ་དང་བསྲེ་

བའི་ཚད་འཛིན་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །དེའི་ཐབས་ཀང་ཞག་འགའ་གཉིད་

བཅག་ནས་ཉིན་པར་སྙིང་ཁའི་བསྡུད་རིམ་ལ་སྦངས། མཚན་མོ་གཉིད་ལོག་ཁར། 

སྙིང་ཁའི་བསྡུད་རིམ་དང་རོར་བཟླས་དང༌། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་བསྡུད་རིམ་

གིས་གཉིད་དུ་བཏང་བས་ལན་ཅིག་ལ་མི་འཆར་ཀང༌། ཐེབས་གཉིས་གསུམ་བས་

1 མ་ཕི། ༦ན༣ན།   མིག་སྒྱུ    ཞོལ། ༧ན༢ན།   སིག་སྒྱུ    * སིག་རྒྱུ 
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པས་ངེས་པར་འཆར་རོ་གསུང༌། གཉིད་དང་རྨི་ལམ་ཟིན་དུས་གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་

ལ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀི་བར་བཞག །དེ་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན། འཕེན་པ་བཏང་

ནས་ལོངས་སྤྱོད་རོགས་སྐུར་ལང༌། དེ་ལས་སད་པར་བརྩམ་པ་ན། སྙིད་ཁའི་སྡུད་

རིམ་སོགས་བས་ནས། གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་དུ་སྟོང་པ་ཁོར་མར་བེད་པ་ནི། གཉིད་

དང་རྨི་ལམ་གི་དགེ་སྦོར་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་སྐབས་

སུ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་བར་དོ་ལོངས་སྐུ་ཟིན་པ་ལ་མི་དགོས་ཀང༌། མདུན་པས་བར་དོ་

ཟིན་པའི་དུས་སུ་འཕོ་བ་དགོས་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །

དེའི་མན་ངག་ནི་གཞན་རྣམས་མི་དགོས་པར་བར་དོའི་ལུས་དེ་བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀིས་འོད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་རྣམ་ཤེས་བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་དེ་མཁའ་

སྤྱོད་དམ། འོག་མིན་སོགས་སྔགས་སྤྱོད་པའི་ལུས་ཁད་པར་ཅན་དུ་འཕོ་གསུང་

ངོ༌། །རྨི་ལམ་རླུང་སྟོབས་དང་འདུན་པ་གང་གིས་ཟིན་ཀང་ལོངས་སྐུ་དེ་ལས་ལྡང་

བར་བརྩམས་པ་ན་འཕེན་པ་བཏང་ནས། རྣམ་སིན་གིས་ལུས་སྤྲུལ་སྐུ་མི་བསྐོད་པ་

སོགས་སུ་ལྡང་བར་བེད་ཅིང༌། དེ་ལས་ཕ་བ་ནི་རྨི་ལམ་གི་ལོངས་སྐུ་ལས་རྨི་ལམ་

གི་ལུས་རང་དགའ་བར་ལྡང་བར་བརྩམས་པ་ན་འཕེན་པ་བཏང་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་མི་

བསྐོད་པའམ་རོ་རེ་འཆང་དུ་ལྡང༌། དེ་ལས་ལྡང་བར་བརྩམས་པ་ན། རླུང་སྟོབས་

ཀིས་ཟིན་ན་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དང་རྨི་ལམ་གི་ལུས་གཉིས་སོ་སོར་སང་བས་རྣམ་

སིན་གི་ལུས་སྤྲུལ་སྐུ་མི་བསྐོད་པའམ་རོ་རེ་འཆང་སོགས་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་

ཚུལ་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །སྒྱུ་ལུས་ཀི་མེད་མི་རུང་ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་

ནི། གང་ནས་ལྡང་བ་གནས་ཀི་ཁད་པར། རྩ་འཁོར་གི་དབུས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་དང༌། 
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དེའི་ཡང་ནང་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གའུ་སྦར་བ་འད་བའི་ནང་ནས་ལྡང༌། གང་ལས་

ལྡང་བའི་ཁད་པར་ཐིག་ལེ་དེའི་ནང་གི་སྲོག་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དང་རྣམ་ཤེས་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བ་ལས་ལྡང༌། ཐོག་མེད་ནས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡོད་གསུང༌། གང་གིས་

ལྡང་བ་རེན་གི་ཁད་པར་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ངེས་པར་ལྡང་བར་བའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་

དག་པོས་ལྡང༌། གང་གི་ཚེ་ལྡང་བ་དུས་ཀི་ཁད་པར། ཀུན་རོག་གཡོ་བའི་རླུང་དང༌། 

སེམས་སང་བ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་དཔེའི་འོད་གསལ་ལ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀི་

བར་བཞག་པའི་མཐར་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ནི་དཔེར་ན་གཞོང་པ་སོགས་ཆུས་བཀང་བ་

ན་རླུང་མ་ལངས་བར་མེར་མེར་སོད་ལ་རླུང་ཅུང་ཟད་ལངས་པ་དང་མཐའ་མ་ན་ཟེད་

ཟེད་དམ་བུན་བུན་བྱུང་ན་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་བཞིན། དཔེའི་འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་

རྩོམ་པའོ། །དེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ཡང་རིགས་འགེ་གསུང་ངོ༌། །གང་

གི་ངོ་བོར་ལྡང་བ་འབྲས་བུའི་ཁད་པར། དང་པོའི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ། ཐུགས་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་ལྡང་བ་ཡིན། 

ཙོང་ཁ་པ་གསུང་ངོ༌། །ཟབ་བོ་ཨྠི�། །     ། ། 

༈ ཡང་ལུས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་ཕ་མེ་ལ་དམིགས་པ་ཐུན་འཁོངས་པ་བརན་

པ་བྱུང་ཡང་རླུང་འགག་ཏུ་མ་འདོད་པ་སོགས་བྱུང་བའི་ཞལ་ཤེས་ནི་ལུས་ཀི་རྩ་

སྟོང་ཕག་བདུན་ཅུ། སོག་སྦུགས་ལྟར་གྱུར་པ་དམིགས་རེན་ལ་ཟུག་པའི་ནང་དུ་རླུང་

རྣམས་ཐིམ་པར་བསྒོམས་གེགས་སེལ་ཞིང་བོགས་འདོན་པ་ཡིན། འདི་དམིགས་

པ་གཏོད་པའི་གནད་གཞན་ལ་ཡང་གེགས་བྱུང་ན། དམིགས་པ་འདི་ཀ་བེད་གསུང་

ངོ༌། །ཡས་བབས་མས་བརན་གི་དགའ་བཞིའི་སྐབས་སུ་མས་བརན་གི་དགའ་བ་
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མཚན་ཉིད་པ་རོགས་པའི་ཕིར། བརན་པ་ལ་ནི་རླུང་དེ་ཉིད་སྔོན་དུ་སོང་བས་སྙིང་

ཁའི་རྩ་མདུད་སོགས་མ་ལུས་པར་གོལ་བའི་”མཚམས་ནས་རྣལ་འབོར་པས་འབད་

པ་མེད་པར་ཡུད་ཙམ་གིས་བེད་ནུས་གསུང་ངོ༌། །ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་སྐེ་བ་ལ་

རྩ་མདུད་མ་གོལ་ཡང་གཏུམ་མོའི་མེའི་ནུས་པས་བཞུ་ནས་དགའ་བཞི་སྐེ་བ་ཡིན། 

དཔེར་ན་རའི་གཤམ་གས་པའི་ནང་དུ་མར་འཁགས་པ་ཡོད་པ་འོག་ནས་མེ་འབར་

བས་ཞུ་ནས་འཛག་པ་བཞིན་གསུང་ངོ༌། །

བསྐེད་རིམ་པའི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་ང་དེ་ཐ་སྙད་པའི་ང་ཙམ་ཡིན་གསུང༌། 

བཀོད་པའི་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་

ཡིན་གསུང་ངོ༌། །གཉིད་འཐུག་གི་སྐབས་སུ་འོད་གསལ་འཆར་བའི་ཐབས་སྙིང་

ཁར་རང་གི་ལུས་སེམས་འོད་ཀི་ཕུང་པོར་བསྒོམས་པ་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །གཉིད་ཀི་

བསྲེ་བའི་སྐབས་སུ་གཞི་དུས་ཀི་གཉིད་ཀི་སྟོང་པ་བཞི་དང༌། རྨི་ལམ་གི་དུས་དང༌། 

རྨི་ལམ་གི་སྐབས་ཀི་རྣམ་སིན་གི་ལུས་སོགས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་གཞི་དུས་ཀི་ཆོས་

སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཡིན་གསུང༌། གཉིད་ཀི་སྟོང་པ་འོད་གསལ་གི་ངོ་བོར་

ཤར་བ་དང༌། དེའི་”མཚམས་ནས་རོ་རེ་འཆང་དུ་ལངས་པ་དང༌། དེའི་རྣམ་སིན་གི་

ལུས་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་”ཞུགས1་པ་རྣམས་ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཉིད་ཀི་སྐབས་

ཀི་ལམ་དུས་ཀི་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཡིན་ནོ། །གཉིད་མཐུག་གི་མཐར་

རོ་རེ་འཆང་གི་”སྐུར2་ལངས་པའི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་དེ་རྨི་ལམ་སྐབས་ཀི་ལོངས་སྐུར་

བས་པ་འདི་ལ་གཉིས་ཡོད་ཀང་རྨི་ལམ་རླུང་སྟོབས་ཀིས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ནུས་པ་མཐུ་

1 མ་ཕི། ༧ན༧ན།   བཞུགས    ཞོལ། ༨བ༥ན།   ཞུགས    * ཞུགས 

2 མ་ཕི། ༧བ༡ན།   སྐུང    ཞོལ། ༨བ༦ན།   སྐུར    * སྐུར 
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ཅན་དུ་སོང་བ་ནི། རྨི་ལམ་གི་ལུས་དང་རྣམ་སིན་གི་ལུས་གཉིས་སོ་སོར་སང་བ་

འབྱུང་ལ། དེ་གོང་དུ་དེ་གཉིས་སོ་སོར་མི་སང་ལ། རྨི་ལམ་གི་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་

སྐུར་ལངས་པ་འབྱུང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཡང་གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། དེ་

ངོས་ཟིན་པ་ཞལ་གི་གདམས་པ་མེད་པས་ཅུང་དཀའ་ཡང༌། འདི་རྨི་ལམ་གི་སྐབས་

དང༌། སད་པར་ཤེས་པའི་སྐབས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། རྨི་ལམ་གི་ལུས་རང་དགའ་

བའི་སང་བ་ནམ་ཤར་བར་འདོད་པའི་”མཚམས་དེར་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་འཆང་དུ་བསྒྱུར་

བའོ། །

དེ་ཡང་ལུས་གཉིས་སོ་སོར་སང་བའི་གང་ཟག་”ཡིན།1་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་

སུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཞུགས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་བས་པས་ཆོག་ཅིང༌། 

དེའི་སྤུལ་སྐུ་ནི་དམ་ཚིག་པའི་དོད་དང༌། ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་པའི་དོད་ལྟར་བས་

པས་ཆོག་གོ །ཁམས་གསུམ་དག་གི་ལམ་མཆོག་ན། །བུད་མེད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་

རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་སྤྱད། །གསུང་གི་རོ་རེ་མི་སད་དོ། ཞེས་པའི་

སྐབས་སུ། ངག་གི་རོ་རེ་སྟེ་རོ་འཛིན་གི་བ་བས་བསྐོད་ལ་ཞེས་རྩ་གསུམ་པོ་ལྕེས་

བསྐོད་པར་གསུངས་པ་ལ། གླུས་བསྐུལ་བ་ལས་བཞེངས་པའི་སྐབས་སུ། རྩ་སྦུབས་

གསུམ་སོར་མོ་གསུམ་གིས་བསྐོད་ཅིང་ཞེས་སོ་སོར་བསྐོད་པ་དང་གསུམ་བཤད་

དོ། །འདི་ལ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། ཆགས་པ་བསྲེ་བ་དང༌། རྒན་པ་སོགས་ལ་ནི། 

སོར་མོ་རིང་པོ་གསུམ་སྦྲུལ་མགོ་ལྟར་བས་ནས་བྲུ་བར་བ་བ་དང༌། གཞོན་ཞིང་

ཆགས་པ་མཉེན་པ་ལ་ནི། འདོད་ལྡན་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འབབ་པའི་རྩར། རོ་

རེ་ཐུར་མས་ཕུག་ནས་བསྐོད་པར་གསུངས་ཏེ། ཡུལ་སོ་སོར་མཛད་པ་ནི་སོར་མོས་

1 མ་ཕི། ༧བ༣ན། ཡིན། ཞོལ། ༩ན༣ན།   ཡིན་ན 
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བེད་པ་ས་ལ་དགོངས་སོ། །དཀིལ་མཆོག་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས། མཛུབ་མོ་དང་ལྕེའི་རྩེ་

མོ་ལ་ཡི་གེ་ཧྲིཿདམར་པོ་བཀོད་པས། རྩ་སྐུལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་ན། ལུས་གཅིག་ལ་

ཡང་སོར་མོ་དང་ལྕེ་གཉིས་ཀས་བསྐུལ་བ་ནི་སོར་མོ་གཅིག་གི་ཁད་པར་རོ། །དུས་

ཇི་ཙམ་དུ་བསྐུལ་བ་ནི། པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། རོ་འཛིན་གི་བ་བ་དག་གིས་མ་ཕིན་

གིས་བར་དུ་བསྐོད་པར་བ་ཞིང༌། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཡུལ་གི་དབུ་མའི་མར་ས་

བེ་ནས་བདུད་རྩི་”འཛག1་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུའོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། ཡུམ་

སིད་ཅེས་བ་བའི་སྔགས་བྱུང་གི་བར་དུ་བྲུ་བར་གསུང་ལ། དེ་ནི་ཡུལ་དེས་ཆེད་དུ་

བས་ནས་སྔགས་དེ་བཏོན་པ་མིན་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་སྔགས་དེ་བཟློས་པར་བྱུང་

བའོ། །

དེ་ཡང་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་

བས་སྙིང་འདར་བ་དང༌། དགའ་མས་མོས་”ཤིང་བང2་སེམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་མོ་འཛག་

ལ། ངོ་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་སྟེ། བ་སྤུ་ལངས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པས་བལྟ་

ཞིང་འཁྱུད་པ་ལ་གུས་པར་གྱུར་ཅིང༌། སིད་ཅེས་ཟེར་བ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡིན། དེ་རྣམས་ནི་སོར་མོ་དང་ལྕེས་བསྐུལ་ནས་རྩ་ཁ་བེ་བའི་རགས་སོ། །”བང3་

སེམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་མོའི་ཆུ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའི་ཆུའོ། །རོ་རེ་གུར་

ལས། རོ་རེ་སོར་མོས་རབ་སྦོར་གིས། །རོ་རེའི་ས་གཞི་རབ་བསྐུལ་སྟེ། །རོ་རེ་

སེམས་སུ་རབ་བྱུང་ལ། །རོ་རེ་ལྕེ་ཡིས་བཟའ་བར་བ། །ཕི་ནས་དེ་ཡིས་བདེ་ལྡན་

དུ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་བཅུག་སྟེ། །རོ་རེ་བཅིངས་པའི་སྦོར་བ་ཡིས། །རོ་རེ་
1 མ་ཕི། ༨ན༢ན།   འཇོག    ཞོལ། ༩བ༣ན།   འཛག    * འཛག 

2 མ་ཕི། ༨ན༣ན།   ཤིང་།    ཞོལ། ༩བ༤ན།   ཤིང་བང    * ཤིང་བང 

3 མ་ཕི། ༨ན༤ན།   -བང    ཞོལ། ༩བ༥ན།   བང    * བང 
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མཆོད་པ་རབ་ཏུ་བརྩམ། ཞེས་སོ། །རོ་རེའི་ས་གཞི་ནི། གསང་གནས་ཀི་རོ་རེའི་

རེན་ཡུམ་གི་པདའོ། །རོ་རེའི་སེམས་སུ་ཞེས་པ་ནི། ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའོ། །ཕི་ནས་ཞེས་

པ་ནི། རྩ་འདར་བས་པའི་རེས་སུའོ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནི་མཱ་མ་ཀི་གསང་བའི་རོ་

རེའོ། །རོ་རེ་བཅིངས་པ་ནི་རྩ་གཉིས་མི་འབྲལ་བར་བཅིངས་པའོ། །འདོད་པའི་བསྟན་

བཅོས་རྣམས་ལས། པད་ཅན་དང་དུང་ཅན་མ་ལ་སོགས་པའི་བུད་མེད་ཀི་མཚན་

སྟོན་པ་ཡོད་པར་སང་ནའང༌། མཱ་མ་ཀི་འདི་ནི་དེ་དག་ལ་གཏན་མེད་དུ་ཤེས་པར་

བའོ། །འདི་མཐའ་དཔོད་ནས་གདན་དངས་པ་ཡིན་ནོ། །  

༈ བ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལ་འདིར་ཕི་རོལ་གི་ཕག་རྒྱ་

དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་སྲོག་རྩོལ་དུ་འགོ་བའི་ཚུལ་ནི། ཞེས་པ། ད་ལྟར་གི་

གང་ཟག་ལ་དངོས་སུ་མི་དགོས་པར་ཤས་ཆེ་ཡང༌། དེའི་གོ་བ་ཆགས་ན་བསྐེད་རིམ་

སྒོམ་པ་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡེ་རྒྱ་ལ་”བསྟེན1་པ་ལ་ཕན་ཆེ་བས་ཉེ་བར་མཁོ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྤྱིར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ནས། ལས་རྒྱ་ལོ་”བཅུ་གཉིས2་མ་

ནས། སུམ་ཅུ་མའི་བར་གསུངས་པ་ནི། དེ་གཉིས་ལས་རྒན་པ་དང་གཞོན་པར་རང་

གི་རྩ་སད་པར་བེད་མི་ནུས་པའམ། ནུས་ཀང་ཐབས་ཀི་རྩ་སད་པའི་རྐེན་དུ་འགོ་མི་

ནུས་པའི་སྒོ་ནས། སངས་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་ལ་རྣལ་འབོར་མ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཁད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ་སོགས་ནི་མ་ངེས་སོ། །འོ་ན་རྩ་སད་ཐབས་ཇི་ལྟར་

བ་སྙམ་ན། དེ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་ཁད་པར་ཅན་ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

ཚེ། མཛུབ་མོ་དང་ལྕེ་ལ་ཡི་གེ་འགོད་པ་སོགས་ཀི་སྦོར་བ་གཞན་ནས་གསུངས་པ་

1 མ་ཕི། ༨བ༡ན།   བརན    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   བསྟེན    * བསྟེན 

2 མ་ཕི། ༨བ༢ན།   བཅུ    ཞོལ། ༡༠ན༥ན།   བཅིུས    * བཅུ་གཉིས 
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ལྟར་བའོ། །དེ་ལྟར་རྩ་དབུ་མ་སད་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་ཐབས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན། 

ཕག་རྒྱའི་རྩ་སད་པའི་རྐེན་ངེས་ཐབས་ཀི་རྩ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱི་སད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་སད་

ན་རོ་རྐང་གཉིས་ཁ་ཟུམ་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཞིང༌། དབུ་མ་པད་མའི་ནང་དུ་ཐུར་སེལ་

ཞུགས། དེས་གཏུམ་མོ་སྦར་བ་སོགས་ཀིས་རྐེན་གི་ལྷན་སྐེས་འཆར་རོ། །འདི་ནི་

རྒྱུད་དོན་ཡིན་པར་ད་ལྟ་ཉམས་བཟང་བའི་གང་ཟག་གི་ཡེ་རྒྱལ་བསྟེན་པའི་ཚེ། ཐོག་

མར་ཡུམ་གི་རྩ་ནས་རླུང་ཚུར་བྱུང་ནས་རང་གི་རོ་རེའི་བུ་གར་ཞུགས་པ་སྙམས་

བེད་པར་འབྱུང་བར་སང་བས་ཀང་ཤེས་སོ་གསུང་ངོ༌། །དེས་ན་ཡབ་ཡུམ་གི་ས་རྩེ་

གཉིས་ཕད་”མཚམས་སུ་ཐིག་ལེ་ཕ་མོ་སྒོམ་པ་ཡང༌། ས་རྩེ་གཉིས་སད་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལས་རྒྱ་ལ་བརེན་པའི་སྙིང་ཁའི་སྡུད་རིམ་དུ་འགོ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

སྙམ་ན། དེ་ནི་རིལ་འཛིན་དང་རེས་ཞིག་གི་བསམ་གཏན་གཉིས་དང༌། སྙིང་ཁའི་

བསྡུད་རིམ་གི་དམིགས་པ་དང་། རོར་བཟླས་དང་གསང་བའི་ས་རྩེར་རས་ཀི་སྲོག་

རྩོལ། སྙིང་ཁར་བསྡུད་རིམ་རྣམས་སྐབས་དེར་བེད་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཡིན་ནོ། །༈ རེ་

བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་གི་གདམས་པའོ། །  

༈ བ་མ་རོ་རེ་འཆང་གི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་འཆིའོ། །འདིར་

རྒྱུད་སེ་ནས་ལན་ཅིག་མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕག་རྒྱ་སྲོག་རྩོལ་གི་གནད་མཐར་

ཐུག་རེ་བཙུན་བ་མའི་ལེགས་བཤད་ཐུན་མོང་མིན་པ་གསང་བ་ལས་ཀང་ཆེས་

གསང་བའི་གནད་རྣམས་བརེད་བང་དུ་བྲི་བར་འཚལ་ན་བ་མ་དང་ཡི་དམ་མཁའ་

འགོ་ཆོས་སྐོང་རྣམས་ཀི་བཟོད་པར་”གནང1་བར་མཛད་ནས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་

1 མ་ཕི། ༩ན༢ན།   སང    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   གནང    * གནང 
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དངོས་གྲུབ་”བསྩལ1་དུ་གསོལ། དེ་ལ་ལས་རྒྱ་ལ་”བརེན2་པའི་དགོས་པ་ནི། དེ་

བསྟེན་པས་སྲོག་དབུ་མར་ཞུགས་”ཏེ3་ཡས་བབས་དང་མས་བརན་གི་དགའ་བ་

བཞི་བསྐེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐབས་ཀི་མཆོག་འདི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

ལས་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་དང༌། སྲོག་རྩོལ་དུ་གཏོང་བའི་མན་ངག་དངོས་དང༌། ཐབས་

དེ་ལ་བརེན་ནས་དགའ་བཞི་བསྐེད་ཅིང་བདེ་སྟོང་སྦོར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། རྣལ་འབོར་བཞིའི་རིམ་པས་གསུངས་པའི་པད་ཅན་ལ་སོགས་པའི་

དོན་ནི། རྩ་དབིབས་མི་འད་བ་བཞིའི་སྒོ་ནས་བརག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དྷུ་ཏཱིའི་མར་

སའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་པ་ནི། ཡར་ས་ཀུན་རོབ་ཀི་

ས་སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བེད་དོ། །དེས་ན་གླང་པོ་ཅན་གི་རྩའི་མར་ས་ནི། རྩའི་

ས་གཡོན་གཡས་སུ་ཅུང་ཟད་འཁིལ་བའི་རྣམ་པར་ཡོད་ལ། དེའི་རགས་རྩ་དེའི་ཡར་

ས་ཡོད་ཕོགས་ཀི་བུད་མེད་དེའི་ས་གཡས་སུ་འཁིལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་སོགས་

པ་ལས་རྒྱ་དེ་གླང་པོ་ཅན་གི་རིགས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དུང་ཅན་མ་ནི། རྩ་དེའི་

”མར4་ས་དུང་དཀར་གི་ཁ་ལྟ་བུར་འཁིལ་ཞིང༌། སྦུག་ལ་རིང་བ་ཞིག་ཡོད་པས་དེའི་

རགས་ལ་རྩའི་ཡར་ས་ཡོད་ཕོགས་ཀི་སྐྲ་དང་ས་ཡང་རིང་བ་སོགས་ལས་དུང་ཅན་

མའི་རིགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །རི་དྭགས་ཅན་མ་ནི། རྩ་དེའི་མར་ས་རི་དྭགས་གླ་

བའི་ལྟེ་བ་འད་བ་རྩུབ་ཅིང་འགོར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པས། རྩ་དེའི་ཁ་ཚོལ་

བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང༌། དེ་ནི་རྣལ་འབོར་པས་སེན་མོས་བཙལ་དགོས་པ་སོགས་

1 མ་ཕི། ༩ན༢ན།   རྩལ    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   རྩལ    * བསྩལ 

2 ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   བསྟེན 

3 མ་ཕི། ༩ན༢ན།   སྟེ    ཞོལ། ༡༡ན༢ན།   སྟེ    * ཏེ 

4 མ་ཕི། ༩ན༦ན།  བ། ༡༡ན༤ན།  སྐུ། ༡༠བ༦ན།   ཡར  *མར    ཞོལ། ༡༡ན༦ན།  མར 
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གསུངས་སོ། །མར་ས་དེའི་རགས་ཡར་སའི་ཕོགས་ཀི་ས་ལ་རི་མོ་ཡོད་ལ། དེར་མ་

ཟད་ལུས་གཞན་ལས་སྦོམ་པ་སོགས་ཡིན་ནོ། །པད་ཅན་གི་མར་ས་མེ་ཏོག་པདའི་

དབིབས་ལྟ་བུར་ཡོད་པས། རྩ་དེའི་ཁ་བཙལ་ས་ཞིང་འབེད་པར་ས་བས་ཕག་རྒྱའི་

མཆོག་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེའི་རྩའི་མར་ས་དེ་ལྟར་ཡོད་པས། ཡར་སའི་ཕོགས་དེ་ལ་

ས་ནི་ཛ་བའི་མེ་ཏོག་ལྟར་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྩ་ལ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་

པད་ཅན་སོགས་སུ་བཞག་པའི་དོན་དེ་ཉིད། རང་གི་བ་མ་ཁོ་ནའི་མན་ངག་ཡིན་

པས། རང་ཁོ་ནའི་སྙིང་ལ་བཅང་རྒྱུ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཕག་རྒྱའི་ལམ་

ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གགས་པའི་བ་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས། རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་

ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའི་ཁད་པར་ས་གཡོན་གཡས་སུ་འཁིལ་བ་དང༌། ཞེས་སོགས་

རྣམས་རྩའི་དབིབས་”ལ་རགས1་པའི་དོན་ལ་བོ་ཁ་ཙམ་ཡང་མ་ཕོགས་ཞིང༌། རྩ་ལ་

མི་འད་བ་བཞི་ཡོད་པའི་གནད་མ་རོགས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། ཕོགས་འདི་ལ་ཁ་པོ་

ཇི་ལྟར་ཆེ་ཡང་མཁས་པས་བཞད་གད་ཀིས་གནས་ཡིན་གསུང༌། 

གཉིས་པ་”སྲོག་རྩོལ2་དུ་གཏོང་བའི་ཐབས་དངོས་ནི། རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་

ཕྱུག་མའི། །རྩ་ནི་ཉེ་བར་བཙལ་བས་ཏེ། །བེད་པ་བཅིངས་པའི་སྦོར་བ་ཡི། ཞེས་

པས་བསྟན་ལ། དེའི་རོ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མའི་རྩ་ནི། བུད་མེད་ཀི་དྷཱུ་ཏཱི་ཡིན་

ལ། ཉེ་བར་བཙལ་བ། ཞེས་པས་ནི། རྣལ་འབོར་པས་རྩ་དེའི་མར་ས་བཙལ་བར་

བས་པ། དེ་ཡང་བ་རོག་གདོང་ཞེས་པ་ནི། འཇིག་རེན་པ་ལ་”ལེགས་པར་གགས་

1 མ་ཕི།  ༩བ༣ན།  བ།  ༡༡བ༤ན།  ལ་རགས    སྐུ། ༡༡ན༥ན།  ལས་རོགས     ཞོལ། ༡༡བ༥ན། ལ་བརགས 

2 མ་ཕི། ༩བ༤ན།   སོག་བརྩོལ    ཞོལ། ༡༡བ༦ན།   སྲོག་རྩོལ    * སྲོག་རྩོལ 
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པ1་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞིང༌། དབུ་མའི་མར་ས་དེའི་དབུས་ནས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལ་

སྐེས་པའི་དྷཱུ་ཏཱི་ནི་སྦོམ་ཞིང་ཐུང་བར་གནས་པས། ནོར་བུའི་བུག་པ་ལས་ཕིར་ནར་

ནས་ཡོང་བ་མི་སྲིད་ལ། བུད་མེད་ཀི་དྷཱུ་ཏཱི་ནི་ཕ་ཞིང་རིང་བས་བ་རོག་གདོང་ལས་

ཕིར་ནར་ནས་ཡོང་བའི་སྐབས་ཡོད་པས། སྙོམས་འཇུག་གི་ཚེ་བུད་མེད་ཀི་རྩ་དེ་

རྣལ་འབོར་པའི་རྩའི་མར་སའི་ནང་དུ་འཇུག་པའི་སྦོར་བ་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་དུ་ཕག་རྒྱའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་རིགས་མི་འད་བ་བཞིའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ནས་

འཚོལ་བ་དང༌། ཁ་འབེད་པའི་མན་ངག་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྩ་སད་པར་བ། དེ་ནས་

ཕག་རྒྱའི་རྩ་དེ་རང་གི་རྩའི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བེད་པ་དམ་དུ་བཅིངས་པའི་སྦོར་བ་

བ། དེ་ལྟར་བས་པས་ཕག་རྒྱའི་རྩ་ནང་ནས་རླུང་བྱུང་སྟེ། རང་གི་རྩའི་ནང་དུ་སེབས་

པ་ན། སྙོམས་འཇུག་གི་བདེ་བ་སོགས་གང་བས་ཀང་ལྷག་པའི་བདེ་བ་སྐེ་ལ། རླུང་

དེ་རང་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་བསྡུས་པས་རང་གི་ཐུར་སེལ་གིས་རླུང་གེན་དུ་ལོག་སྟེ། 

ཕག་རྒྱའི་རླུང་དེས་”མས2་ས་འདེན་བས་ནས། དབུ་མར་ཞུགས་ནས་བསྡུས་པས་

དོད་འབར་ནས། སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་ཞིང་བང་སེམས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སར་སེབ་པ་ན་

ཕག་རྒྱའི་ཡང་ཁུ་བ་ཞུ་ནས་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་བྱུང་ཏེ་རང་གི་རྩའི་ནང་དུ་ཕད་པ་ན་

ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་གནང་ཀིས། སྔ་མའི་བདེ་བ་དེ་བས་ཀང་ཆེས་ཆེ་

བ་གཅིག་འབྱུང་ཞིང་དེ་ནས་མན་ངག་གིས་གེན་དུ་ལྡོག་པའི་སྦོར་བས་ཐིག་ལེ་དེ་

ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་རྒྱུ་མཐུན་གི་ཚུལ་གི་དགའ་བ། སྙིང་ཁར་སེབ་པ་ན་རྣམ་སིན་

གི་ཚུལ་གི་མཆོག་དགའ། མགིན་པར་སེབ་པ་ན་སྐེས་བུས་བེད་པའི་ཚུལ་གི་ཁད་
1 མ་ཕི། ༩བ༥-༦ན།  སྐུ། ༡༡བ༡ན།  བ། ༡༡བ༦ན།  ལེགས་པ་གགས་པ    ཞོལ། ༡༢ན༢ན།  ཕ་ལེར་གགས་པ་དེའི་འོག་

ཏུ་ལྕེ་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ 

2 མ་ཕི། ༡༠ན༢ན།  སྐུ། ༡༡བ༥ན།  བ། ༡༢ན༤ན།  མས    ཞོལ།  ༡༢ན༦ན། -མས 
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དགའ། གཙུག་ཏོར་དུ་སེབ་པ་ན། དི་མ་དང་བྲལ་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་སྟེ། ཤིན་

དུ་རྣལ་འབོར་བསྒོམ་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་བདེ་སྟོང་སྦོར་བའི་ཚུལ་ནི། དེ་འད་བའི་ཡས་བབས་མས་བརན་གི་

དགའ་བཞི་སྐེས་པའི་ཚེ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་སྦར་ནས་སྐངས་པས་

སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པར་བེད་དོ། །གཞན་ཡང་རོ་རེའི་ལྟེ་བས་པད་མནན་

པ་དང༌། སྐིལ་ཀྲུང་ཅེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡང༌། ཡུམ་གི་རྩ་དེ་རྣལ་འབོར་པའི་རྩའི་

མར་སའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ངེས་དོན་གི་རོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀི་རོ་

རྐང་གི་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་པ་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་སྦོར་བའི་སེམས་ནོར་བུའི་

ནང་གི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་སོན་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ལྷན་སྐེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་དག་

འགའ་བ་གཞན་གསུམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དགེའོ། ། 

༈ པད་ཅན་གི་བགོད་ཚུལ་ནི། པདའི་བེད་པ་ཅེས་པ་ཕལ་པ་ལྟར་སྟེང་ནས་

བགོད་པའོ། །གླང་པོ་ཅན་གི་བགོད་ཚུལ་ནི། དུད་འགོ་ལྟར་རྒྱབ་ནས་བགོད་

པའོ། །དུང་ཅན་མ་ནི་བྷ་ཧ་ར་ཏའི་སྦོར་བ་ཞེས་བ་བ་རྐང་པ་གཉིས་ཕག་པ་ལ་བཀལ་

སྟེ་འོག་ནས་བགོད་པའོ། །རི་དྭགས་ཅན་མ་ནི། བིལ་པའི་བཅིང་བ་ཞེས་བ་བ། རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ལྟར་སྐིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་ལ་བགོད་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །རགས་ཀི་

རྩ་གཉིས་མི་འབྲལ་བར་བེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ནི་རྣལ་འབོར་པས་ལག་

པས་བེད་དགོས་པར་རྒྱུད་ལས་བཤད་དོ། །རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་

གདམས་པའོ། །  

༈ རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆིས་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་
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རྣམས་ཀི་ཞབས་ཀི་པདོ་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །འདིར་བསྲེ་བ་སྐོར་དགུའི་

གདམས་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ། དོན་གསུམ་སྟེ སད་དུས་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ། 

གཉིད་དུས་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ། འཆི་བའི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བའོ། །སད་

དུས་ཀི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་

བ། སད་དུས་ཀི་ལོངས་སྐུ་ལས་ལངས་པ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོ་

རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརེན་ནས། རླུང་སྙིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་ལས། ”སིག1་རྒྱུ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའི་རགས་རྣམས་

འཆར་ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་སང་བ་མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་རྣམས་འཆར་ལ། 

དེ་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་ལྟ་བ་དན་པར་བས་ཤིང༌། ཁད་པར་འོད་གསལ་གི་དུས་སུ། 

གདམས་ངག་དང་སྦར་ནས་སྒོམ་པར་བེད་པ་ནི། སད་དུས་ཀི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་

དང་བསྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་ལོགས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར་གི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་དེ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

རླུང་སེམས་ལས་རྣམས་སིན་གི་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་བེ་སྟེ། གསང་འདུས་ཀི་

སྐབས་སུ་ཡིན་ན། ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོ་དང༌། རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་

སུ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང༌། འཇའ་ཚོན་ལྟ་

བུའི་སྐུར་སྐད་ཅིག་གི་ལྡང་བ་ནི། སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ཡིན་

ནོ། གསུམ་པ་སད་དུས་ཀི་ལོངས་སྐུ་ལས་ལངས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་ནི། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན་རྣམ་སིན་གི་ལུས་འདི་

1 མ་ཕི། ༡༠བ༤ན།   མིག    ཞོལ། ༡༣ན༥ན།   སྨྲིག    * སིག 
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གསང་འདུས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ་རོ་རེ་འཆང་གི་

སྐུར་ལྡང་བ་དང༌། འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། སྤྲུལ་སྐུ་འབྲས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་

པ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུར་ལངས་པ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུ་དེ་ཡང༌། སྤྲུལ་སྐུའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའི་ཚུལ་གི་བཞུགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་བ་ནི། སད་དུས་ཀི་ལོངས་སྐུ་

ལས་”ལངས1་པ། སྤྲུལ་སྐུ་དང་”བསྲེ2་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སད་དུས་ཀི་”བསྲེ་བ་

སྐོར་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་གཉིད་ཀི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་”བསྲེ་བ་ལ་གསུམ། གཉིད་དུས་ཀི་

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་”བསྲེ་བ། རྨི་ལམ་སོགས་སྐུ་དང་”བསྲེ་བ།3སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་

དང་”བསྲེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སད་དུས་སུ་སྙིང་ཁར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་

པ་ལ། གོམས་པའི་གང་ཟག་གིས་གཉིད་དུ་འགོ་ཁར་རླུང་སྡུད་པའི་དམིགས་པ་བས་

ན། གཉིད་དུ་འགོ་བའི་ཚེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་རང་ཤུགས་”ཀིས4་སྙིང་ཁར་འདུ་

བའི་གནད་”ཀིས5། སྙིང་ཁར་རླུང་གཞན་བས་འདུ་ཚབ་ཆེ་བ་གཅིག་འོང་ཞིང་། རྨི་

ལམ་གི་ལུས་གནས་ལ་དེའི་སྟོབས་”ཀིས6་གཉིད་དུ་སོང་བ་ན། སང་མཆེད་ཐོབ་

གསུམ་འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་འཆར་ལ། དེའི་འོད་གསལ་གི་དུས་སུ། སྟོང་པ་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དན་པར་བས་ནས། འོད་གསལ་ལ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀི་བར་འཇོག་པ་ནི། 

1 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན། ལངས  ཞོལ། ༡༣བ༥ན།   ཡོངས 

2 མ་ཕི། ༡༡ན༢ན། སྲེ  ཞོལ། ༡༣བ༥ན། བསྲེ  * བསྲེ  *འདི་འད་གཞན་ལ་མཚམས་སུ་རགས་ཙམ་ལས་བཀོད་མེད།

3 མ་ཕི། ༡༡ན༣ན།   སྲེ།    ཞོལ། ༡༣བ༥ན།   བསྲེ་བ་    * བསྲེ་བ། 

4 མ་ཕི། ༡༡ན༤ན།   ཀི    ཞོལ། ༡༤ན༡ན།   ཀིས    * ཀིས 

5 མ་ཕི། ༡༡ན༤ན།   ཀི    ཞོལ། ༡༤ན༡ན།   ཀིས    * ཀིས 

6 མ་ཕི། ༡༡ན༤ན།   ཀི    ཞོལ། ༡༤ན༢ན།   ཀིས    * ཀིས 
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གཉིད་ཀི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །

གཉིས་པ་རྨི་ལམ་ལོངས་སྐུའི་བསྲེ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་གཉིད་ཀི་

འོད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་དང་། རྨི་ལམ་འཆར་བས་དེའི་དུས་སུ་རྨི་ལམ་

གིས་ལུས་དེ་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ལས་ལོགས་སུ་བེ་བའི་ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་

པོའམ། འཇིགས་བེད་ལྟར་ན་ལོངས་སྐུ་རོ་རེ་འཛིན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་

པའི་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་སྐད་ཅིག་གི་ལངས་ནས། ཇི་ཙམ་གནས་ཀི་བར་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི། རྨི་ལམ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །

གསུམ་པ་སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་”བསྲེ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ལྡང་བར་རྩོམ་པ་ན། རྣམ་སིན་གི་ལུས་འདི་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དང་རོ་རེ་འཆང་གང་རུང་དང༌། འཇིགས་བེད་ལྟར་ན། སྤྲུལ་སྐུ་འབྲས་

བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུར་བསྒོམ་ལ། དེའི་ཐུགས་ཀར་

རྨི་ལམ་གི་ལོངས་སྐུ་དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་གིས་ཞུགས་པར་སྒོམ་པའམ། 

སྤྲུལ་སྐུར་སྒོམ་པ་ནི། སད་པ་སྦྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གཉིད་དུས་ཀི་བསྲེ་

བ་སྐོར་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་འཆི་བའི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་དང་བསྲེ་བ་ནི། འཆི་བའི་

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ། བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་བ༌། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

བསེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཛམ་བུ་གླིང་པའི་མི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པ་ཅིག་རིམ་གི་འཆི་

བའི་ཚེ། སྙིང་ཁར་རླུང་རང་ཤུགས་”ཀིས1་འདུ་བའི་གནད་ཀིས། འཆི་བའི་ཚེ་སང་

མཆེད་ཐོབ་གསུམ། འོད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འཆར་ཞིང༌། 

དུས་དེར་ཤར་བའི་འོད་གསལ་ནི། མའི་འོད་གསལ་ཡིན་ལ། སྙིང་ཁ་ལ་སོགས་

1 མ་ཕི། ༡༡བ༣ན།   ཀི    ཞོལ། ༡༤བ༢ན།   ཀིས    * ཀིས 
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པའི་གནས་རྣམས་སུ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརེན་ནས་སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་འོད་

གསལ་དང་བཅས་པ་ཤར་བ་ནི། བུའི་འོད་གསལ་ཡིན་ཞིང༌། འཆི་བའི་ཚེ་རླུང་སྡུད་

པར་རྩོམ་པ་ན། སྙིང་ཁའི་སྡུད་རིམ་ལེགས་པར་སྒོམ་སྟེ། འོད་གསལ་མ་བུ་བསྲེས་

པའི་འོད་གསལ་ཤར་བའི་ཐོག་ཏུ་ལེགས་པར་བཞག་སྟེ། འོད་གསལ་ལ་ཇི་ཙམ་

གནས་ཀི་བར་དུ་འཇོག་པ་ནི། འཆི་བ་ཆོས་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ལས་ལངས་

ནས། བར་དོ་འཆར་བར་རྩོམ་པ་ན། བར་དོའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་

ཙམ་ལས། ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོའམ། རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གང་རུང་དུ་ལྡང་

ཞིང༌། འཇིགས་བེད་ལྟར་ན། ལོངས་སྐུ་རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་

ལྟ་བུའི་སྐུར་ལྡང་བར་བའོ། །འདི་ནི་ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དོ་འོང་བའི་དོད་ལ། སྒྱུ་མའི་

ལོངས་སྤྱོད་རོགས་པའི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་པས། འདི་ནི་བར་དོ་ལོངས་སྐུ་དང་བསྲེ་

བའོ། །གསུམ་པ་ནི། མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པར་རྩོམ་པ་ན། སྐེ་བ་ལེན་རྒྱུའི་རྣམ་སིན་

གི་ལུས་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་འཛིན་པ། དཔལ་རོ་རེ་

འཇིགས་བེད་ཀི་སྐུར་”བསྒོམས1་པའི་སྙིང་ཁའི་དབུས་སུ། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་

གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུ་དེ་ཉིད་བཞུགས་པར་སྒོམ་སྟེ། སྐེ་གནས་སུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་ནི། སྐེ་

བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་འཆི་བའི་དུས་སུ་བསྲེ་བའི་བསྲེ་བ་སྐོར་གསུམ་

མོ། །དེ་ལྟར་བསྲེ་བ་རྣམས་ཀི་སྐབས་སུ་ལོངས་སྐུ་དང་པོའི་མགོན་པོ་དང༌། འཇམ་

དཔལ་གི་སྐུར་ལངས་པའི་དགོས་པ་ནི། བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་ཀི་བར་དོ་སྦོང་

བེད་དང༌། བར་དོ་ལོངས་སྐུར་འཁེར་བའི་ལམ་འཁེར། དང་པོའི་མགོན་པོ་དང་རྒྱུ་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༡ན།   སྒོམས    ཞོལ། ༡༥ན༢ན།   སྒོམས    * བསྒོམས 
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 1084  

རོ་རེ་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་ཡིན་པས་སོ། །བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་ཀི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་

སྐུར་འཁེར་བའི་ལམ་ཁེར་དང༌། སྐེ་བ་སྦོང་བེད་སྤྲུལ་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། 

འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་འབྲས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ། དཔལ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ཡིན་

པས། སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྲེ་བའི་སྐབས་སུ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་

དུ་ལྡང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བའོ། །

བསྲེ་བ་སྐོར་དགུའི་གདམས་པ་ནི། དམ་ཚིག་སོམ་པ་ལྡན་པ་ཡིས། །བསྐལ་

ལྡན་སོབ་མ་མ་གཏོགས་པ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ཅུང་ཟད་ཙམ། །བསྟན་ཅིང་སྦིན་

པར་བ་བ་མིན། །དེ་བས་སྙིང་ལྟར་གཅེས་པར་”ཟུངས1། ལམ་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ལ་ལྷས་བིན་གིས་བརློབ་པ་དང༌། སྒོམ་པའི་ཉམས་སང་

དང༌། བགེགས་ཀི་བར་ཆད་ཀི་མཚན་མ་གསུམ་གི་རིགས་འདི་ལྟར་དབེ་བར་བ་

སྟེ། ལྷ་སྒོམ་པ་དང་བཟླས་པ་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ན། རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་ས་རང་གི་

མིག་”མཚམས་ཀི་དབུས། ཁོ་བོ་རྣམས་ཀི་སྤྱན་གསུམ་པ་འོང་ས་དེར་རག་དུང་གི་

ཁ་ལྟར་གདངས་པ་ལ། མིག་གཉིས་ཀང་གིལ་ཏེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་ས་ནས་མཚན་མ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ལ་བལྟས་པས། དམིགས་པ་བསྒོམ་པའི་སྟོབས་ཀི་ཉམས་ཡིན་ན། སྔར་

ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་སྣུམ་ལ་འོད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་མ་ཆགས་པར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྟ་བས་རྒྱས་བཏབ་ལ་སྒོམ། འོད་ཟེར་ལྔ་

འཕོ་ཞིང་སྔར་ལྟར་དུ་གནས་ན། ལྷས་རྒྱུད་བིན་གིས་བརློབས་པའི་རགས་ཡིན་

པས། རོ་རེ་བསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱས་རང་ལ་བསྟིམ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ། དེ་ལྟར་ལྟས་

1 མ་ཕི། ༡༢ན༥ན།   བཟུང་    ཞོལ། ༡༥ན༦ན།   ཟུངས    * ཟུངས 
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པས་སྔར་གི་དེ་ཡལ་སོང་ན། བགེགས་ཀི་མཚན་མ་ཡིན་པས། སྲུང་འཁོར་ཐུན་

མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྒོམ་ཞིང༌། “མཚམས་དམ་དུ་བཅད་ལ། ཆོས་སྐོང་ལ་

གཏོར་མ་ཕུལ། བསྐང་བཤགས་བས་ལ། དགེ་སྦོར་སྔར་བས་ཀང་འཇུར་དུ་གཏོང་

བ་ཡིན་ནོ། །སར་ཡང་ཡང་ཡང་འོང་ན། ཡལ་འགོ་བའི་མགོ་རྩོམ་པ་ན། རང་གི་སྙིང་

ཁ་ནས་ཁོ་བོ་གཤིན་རེ་གཤེད་འཇིག་རེན་གསུམ་པོ་ཟ་བར་ནུས་པ། སྐུ་ལས་མེ་

འོད་འཕོ་བ་གི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དུ་མ་སྤོས་ཏེ། ཆར་བ་བས་པ་བཞིན་དུ་དེ་

ལ་བསྟིམ་པས་བ་སྒོ་མེས་ཚིག་པ་ལྟར་”བསྲེགས1་པར་བསམ་ལ། སྔར་ལྟར་བསྲུང་

འཁོར་སྒོམ་ཞིང༌། དགེ་སྦོར་ལ་བསྒིལ་བར་བའོ། །དགེ་སྦོར་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་

མེད་མི་རུང་བའི་ཞལ་གི་གདམས་པ། ཨྠི�། །

༈ རེ་བཙུན་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་འཆིས་པ་དང༌། དཔའ་བོ་མཁའ་

འགོའི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དངོས་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་འདུ་བར་མཛོད། ལུས་

”དབེན2་གི་སྐབས་སུ་དམིགས་རེན་གསལ་བོ་བྱུང་ཡང༌། རླུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འདུ་

བར་མ་འདོད་ན། རྩའི་སྦུབས་ཐམས་ཅད་ནས་རླུང་སྦོས་རེང་གི་དུད་པའི་རྣམ་པ་

ཅན། སྟོད་སད་ཐམས་ཅད་ནས་དམིགས་པས་བཀུག་སྟེ། དམིགས་རེན་ལ་ཐིམ་པ་

ཡང་ཡང་བས་པས་མྱུར་དུ་གནས་དེར་འདུས་ནས་རགས་རྣམས་འཆར་བས་རླུང་

གི་བོགས་འདོན་ཁད་པར་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་རླུང་འདུས་ཀང་ལུས་ཀི་གནས་གང་ཡང་རུང་བར་ནད་

བསྐེད་ན། གང་ན་ས་དེ་ནས་ནང་ཁ་དོག་སྔོ་མར་གི་རྣམ་པ་ཅན་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་

1 མ་ཕི། ༡༢བ༣ན།   སྲེགས    ཞོལ། ༡༥བ༦ན།   བསྲེགས    * བསྲེགས 

2 མ་ཕི། ༡༢བ༥ན།   དབེན    ཞོལ། ༡༦ན༢ན།   དབེན    * དབེན 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཐ༽
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བཀུག་སྟེ། དམིགས་རེན་ལ་ཐིམ་པ་ཡང་ཡང་བས་པས་རླུང་འདུ་ཞིང་ནད་སེལ་བའི་

གདམས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་གསུང་ངོ༌། །རླུང་ཤ་ལྤགས་”མཚམས་སུ་ཞུགས་ཏེ་

ཁོལ་ཕུར་སང་ནས་ནན་གང་ན་ས་དེ་བདེ་བའི་ངོ་བོར་ལྟ་བ་དང༌། དེར་སེམས་བཟུང་

ལ། གོགས་གཅིག་རང་རང་གཉིས་ཀས་རླུང་དུས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ལ། གོགས་ཀིས་

ན་ས་དེ་སྙེ་མི་ཐུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བཏང་ངོ༌། །ལུས་”དབེན1་སོགས་གང་གི་

སྐབས་སུ་ཡང༌། སེམས་རྨུགས་པ་དང་བིང་བ་སོགས་བྱུང་ན། རྩའི་ནང་ཐམས་ཅད་

དང་ཁད་པར་དབུ་མའི་ནང་དུ་སྒོན་མེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་འོད་ཀིས་ཁབ་པ་འཚེར་

ཞིང་དྭངས་བ་སྒོམ་པར་བའོ། །འདི་གསལ་བའི་བོགས་འདོན་ཡིན་ནོ། །དམིགས་

པ་གསལ་ཡང་བདེ་ཉམས་ཆུང་ན་རྩའི་ནང་ཐམས་ཅད་བང་སེམས་སྐར་མ་ཤར་བ་

ལྟ་བུས་གང་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་རྣམས་དབུ་མ་ལ་ཕོགས་པར་རྒྱུག་པ། 

ཁད་པར་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བ། དགའ་བཞིའི་རིམ་པས་འོངས་པ་དང་འགོགས་ཏེ་

ནོར་བུའི་རྩེར་སེབ་པས་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དགའ་མོང་བར་བསམ་པ་ནི། རླུང་འདུ་ཞིང་

བདེ་བའི་”བོགས2་འདོན་པའི་གདམས་པ་ཡིན་ནོ། །རྨི་ལམ་བཙན་ཐབས་སུ་འཛིན་

པ་ནི། རྨི་ལམ་འཛིན་པའི་འདུན་པ་ལེགས་པར་སྦངས་པའི་མཚམས་ནས་གཉིད་

ལོག་པའི་ཚེ་གོགས་རྨི་ལམ་འཛིན་པའི་ཚོད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་ཡིན་ནོ། །

རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ཤེར་པར་གིས་ལ་དགེ་སྦོར་འདི་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅེས་རྣ་

ཁུང་དུ་དང་པོ་སྒ་ཆུང་ངུ་སྒོགས། གཉིད་མི་སད་པའི་གདེངས་སྙེད་པའི་”མཚམས་

ནས་ཅུང་ཆེ་བར་སྒོགས། དེ་ཐོས་པའི་རྐེན་བས་ནས་རྨི་ལམ་ངོ་ཤེས། དེ་ལྟར་ངོ་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༡ན།   དབེན    ཞོལ། ༡༦ན༦ན།   དབེན    * དབེན 

2 མ་ཕི། ༡༣ན༣ན།   བགས    ཞོལ། ༡༦བ༢ན།   བོགས    * བོགས 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་བཀའ་རྒྱ་མ།
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ཤེས་ནས་ཉིན་པར་གང་ལ་བང་བའི་དགེ་སྦོར་རྣམས་སྐོང༌། དང་པོ་མ་གོམས་བར་

དུ་གཉིད་མྱུར་དུ་སད་འོང་བས་དེ་ལ་ནི། སྙིང་ཁའི་ནོར་བུའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་ནག་

པོ་སྲན་མ་”གཅིག་ཙམ1་ལ་སེམས་བཟུང༌། ཡང་སྔར་བཞིན་དགེ་སྦོར་སྐོང༌། ཁད་

པར་དུ་རྨི་ལམ་ལོངས་སྐུར་”ལང2་བ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བས་པས་རྨི་

ལམ་མྱུར་དུ་ཟིན་པ་དང༌། སད་འཇམ་གཅོད་པའི་གདམས་པ་གཉིས་སང་ངོ༌། །ཤིན་

ཏུ་གཅེས་པའི་གདམས་ངག་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་སུ་བ་བ་ལ་བཞི་དུས་ཀི་

སེམས་དཔའ་”གསུམ3་བརྩེགས། ལམ་དུས་ཀི་སེམས་དཔའ་”གསུམ4་བརྩེགས། 

འབྲས་དུས་ཀི་སེམས་དཔའ་”གསུམ5་བརྩེགས་སྟེ། སུམ་ཚན་གསུམ་ཡོད་དོ། །དང་

པོ་ནི་ད་ལྟར་གི་ལུས་རགས་པ་འདི་དམ་ཚིགས་སེམས་དཔའ། དེའི་སྙིང་ཁར་དང་

པོར་ཆགས་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ནང་གི་སྲོག་

འཛིན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ། དེ་བཞོན་པ་དང་བཅས་པ་ནི། 

སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་བཞིའོ། །ལམ་དུས་ལ་བསྐེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་གཉིས་ལས། 

བསྐེད་རིམ་ནི་གོ་ས་ལ། རོགས་རིམ་གིས་ནི་སྟོང་པ་བཞིའི་མཐར། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་ལུས་དངོས་སམ་རེས་མཐུན་པར་ལང་ནས་སར་ཡང་ཕུང་པོ་

རིང་པའི་སྙིང་ཁར་ཞུགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེ་ལྟར་ལྡང་བ་དང་འཇུག་

པར་བེད་པའི་སེམས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ནི་

1 མ་ཕི། ༡༣ན༦ན། གཅིག་ཙམ  ཞོལ། ༡༦བ༥ན།   ཙམ་གཅིག 

2 ཞོལ། ༡༦བ༦ན།   ལྡང 

3 ཞོལ། ༡༧ན༡ན།   སུམ 

4 ཞོལ། ༡༧ན༡ན།   སུམ 

5 ཞོལ། ༡༧ན༡ན།   སུམ 
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སྔར་བཞིན་ནོ། །

འབྲས་དུས་ཀི་སེམས་དཔའ་གསུམ་བརྩེགས་ནི། དོན་གི་འོད་གསལ་གི་

མཐར། རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་ཁ་སྦོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གི་ལོངས་སྐུར་བཞེངས་

པ་དེ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་རགས་པ་བཟུང་བའམ། གཞན་དོན་དུ་

འགྱུར་བ་གཟིགས་ནས། སར་ཡང་ཕུང་པོ་རིང་པའི་ཐུགས་ཁར་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ། སྤྲུལ་སྐུ་གསར་པའམ་ཕུང་པོ་རིང་པ་ནི་དམ་

ཚིག་སེམས་དཔའ་”འོ1། །གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་པ་ལྟ་བུ་ནི། ཕུང་པོ་རིང་པ་ལ་ཞུགས་པ་

ཡིན་གསུང་ངོ༌། །ཕ་ཐིག་དང་རོར་བཟླས་སོགས་ཀི་རླུང་འདུས་ཀང་སྟོང་པ་བཞིའི་

གོ་རིམ་ངེས་མེད་དུ་ཤར་ན་ཅུང་ཟད་ཕན་ཆུང་བས། དེ་མི་”འཁྲུལ2་བར་བ་བ་ནི། 

རགས་བཞི་དང་སྟོང་པ་བཞི་འཆར་བའི་གོ་རིམ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་སང་བ་

ཤར་བ་ན། འདི་སང་བ་ཡིན། འདིའི་སྔོན་དུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སོང་བ་ཡིན། སང་བ་འདི་འགགས་པའི་རེས་སུ་སང་བ་མཆེད་པ་འཆར་ཡིན་སྙམ་

དུ་ཡིད་ལ་ངེས་པར་བ་བ་དེས་གཞན་གསུམ་ལའང་འགེའོ། །རོར་བཟླས་ཀི་སྐབས་

སུ་སྲོག་ཐུར་བསྲེ་བ་ནི། སྟེང་འོག་གི་ས་སྒོ་གཉིས་ནས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དུས་

མཉམ་དང༌། སྙིང་ཁར་གནས་པ་དམིགས་རེན་བསམ་པའི་ཚུལ་གིས་དུས་”མཉམ3་

དང༌། ཕིར་འགོ་བ་ཡང་དུས་གཅིག་ལ་”འབེད4་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་རོ་རེའི་གནས་

1 མ་ཕི། ༡༣བ༥ན།   བོ    ཞོལ། ༡༧ན༡ན།   སུམ   * འོ 

2 མ་ཕི། ༡༣བ༦ན།   འཕྲུལ    ཞོལ། ༡༧བ༡ན།   འཁྲུལ    * འཁྲུལ 

3 མ་ཕི། ༡༤ན༡ན།   སྙམ    ཞོལ། ༡༧བ༣ན།   མཉམ    * མཉམ 

4 མ་ཕི། ༡༤ན༡ན།   འགེད    ཞོལ། ༡༧བ༣ན།   འབེད    * འབེད 
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པ་བས་ན་ཚེ་རིང་བའི་རེན་འབྲེལ་ཡོང་གསུང་ངོ༌། །

འོ་ན་བང་སེམས་འཛག་པ་བཙན་ཐབས་སུ་འགོག་པ་ནི་རྐང་པ་གཡོན་པའི་

རིང་པས་རོ་རེ་རྩ་བའི་རྩ་”བསམས1་ཤེས་པ་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ཡིག་ལ་གཏད། མིག་དང་

ལྕེ་གེན་ལ་ཟློག །སྒྱུ་མ་སྒལ་ཚིགས་ལ་སྦར། ལག་པ་གཉིས་སྙིང་ཁར་བསོལ། ཡན་

ལག་གིས་སོར་མོ་བསྐུམ། ངག་ནས་ཧཱུཾ་རིང་པོ་བརྔུབ་པའི་ཚུལ་དུ་དག་ཏུ་བརོད། 

ཡང་གཅིག་ལ། སྟེང་རླུང་དག་ཏུ་མནན། འོག་རླུང་སོད་པ་བཞག །དཔེར་ན་རིལ་བ་

ཞབས་ཚགས་ཅན་བཞིན་ནོ། །རྨི་ལམ་དུ་འཛག་པ་ལ་ནི་ཉིན་པར་སྲོག་ལ་བབ་ཀང་

བང་སེམས་མི་འཆོར་བར་བ་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་གལ་ཆེ་གསུང༌། ཁད་པར་ཉལ་

ཁའི་འཕེན་པ་དང་རོ་རེ་ཡང་རྐེན་དང་མི་འཕད་པར་བའོ། །མ་ཚོར་འཛག་པ་ལ་ནི། 

བ་སྤྱོད་ནས་བཤད་པའི་བསྲུངས་སྐུད་ཀི་ཐབས་ཀིས་ཀང་ཐུབ་གསུང་ངོ༌། །ཡང་

སྔགས་ཀིས་སྐབས་སུ་སྟོང་པ་དང་སྙིང་རེ་དབེར་མེད་ཅེས་བཤད་པའི་སྟོང་པ་ནི། 

ཆོས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྟོང་ཉིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། སྙིང་

རེ་ནི། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་སྙིང་རེ་ཁོ་ན་ལ་མི་བེད་ཀིས། གཟུགས་

སྐུའི་ཐུན་མོངས་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་གྱུར་པའི་ཐབས་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་སེམས་ཀི་རེན་ཐིག་ལེ་ཡིན་པས་རེ་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ། ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་གཉིད་དུ་སོང་མ་སོང་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཉིད་དུ་སོང་བ་ལ་རྨི་ལམ་ཡོད་

མེད་གཉིས་ལས། རྨི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་མཐུག་གི་དུས་སུ། སེམས་ཀི་རེན་བང་

སེམས་དཀར་དམར་སྙིང་ཁར་གནས་པས། དེར་སེམས་འཛིན་ལ། རྨི་ལམ་རྨིས་

པའི་དུས་སུ་དེ་གཉིས་མགིན་པར་གནས་པས་དེར་སེམས་འཛིན་ལ། གཉིད་དུ་མ་

1 མ་ཕི། ༡༤ན༢ན།   གདམས    ཞོལ། ༡༧བ༤ན།   བསམས    * བསམས 
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སོང་བའི་དུས་སུ་གཙོ་བོར་ལྟེ་བར་གནས་པས་དེར་སེམས་འཛིན་ལ། ཕོ་མོ་སྦོར་

བ་བེད་པའི་དུས་སུ་དེ་ཉིད་སྤྱི་བོར་གནས་ཞེས་བཤད་དོ། །

སྤྱིར་སྔགས་ཀི་ལུགས་ལ། རབ་ཚེ་འདིར་དང༌། འབྲིང་བར་དོ་དང༌། ཐ་མ་སྐེ་

བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་

པ་དང་བསྟུན་ན། དང་པོར་སེམས་བསྐེད་བང་སེམས་ཀི་སོམ་པ་བཟུང་ནས། སྤྱོད་

པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སོབ་པ་སོགས་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦངས་ནས། 

དབང་སྐུར་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་པར་བས་ཏེ། རྩ་ལྟུང་སྦོམ་པོ་སོགས་ཀིས་

མ་གོས་པར་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པས་རྒྱུད་དག་པར་བས། དེ་ནས་ཕ་ཐིག་གི་བར་

བསྐེད་རིམ་བརན་པར་བས། དེནས་རོ་རེ་གསུམ་གི་རོགས་རིམ་རྣམས་རྒྱུད་ནས་

བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཐོབ་པར་བས་ལ། དེ་ནས་རླུང་སེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ་བརེན་

ནས་སྒྱུ་ལུས་རོ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ལངས་ཏེ། འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ལ། སོབ་

པ་དང་མི་སོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། སེམས་དབེན་

ལ་གསུམ་ལས་སེམས་སང་བའི་ཡེ་ཤེས་མན་ཆད་ཀི་བསྐེད་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་དགོས་ལ། སང་བ་ཉེར་ཐོབ་ནི་མ་ཐོབ། སང་

བ་མཆེད་པ་ཐོབ་མ་ཐོབ་གང་ཡིན་ཀང༌། དེའི་ཚེ་སྤྱོད་པ་བེད་པའི་མཐུན་རྐེན་མ་

འཛོམ་པའམ། ཞིང་ལས་སོགས་བྲེལ་བའི་དབང་གིས་སྤྱོད་པ་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་

འཆི་བའི་ཚེ། དེས་སྤྱོད་པའི་དོད་ཐུབ་པར་བེད་པ་ཡིན། འབྱུང་བ་བསྡུད་པའི་མཐར་

མན་ངག་གིས་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བས་ལ། དེའི་མཐར་ལོངས་སྐུར་ལངས་ཏེ། འོད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་བེད་དོ། །
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གསུམ་པ་ནི། བ་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བར་དབང་བསྐུར་བ་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཐོབ། དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་དག་པར་བས་པ་ཅིག་ངེས་པར་

ཡན་ལག་ཏུ་དགོས་ལ། བསྐེད་རིམ་དང་ལུས་”དབེན1་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་མ་སྐེས་

གང་ཡིན་ཡང་རུང་སྟེ། སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་འཚང་རྒྱའོ། །འདི་ལ་ཚེ་དེ་

ལ་སེམས་”དབེན2་གི་རོགས་པ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་པ་དགོས་ཏེ། ཐོབ་ན་ཚེ་

འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བའམ། ཡང་ན་བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རེ་མར་པ་

ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། བསྐེད་རིམ་བརན་པ་གཞིར་བཞག་ནས། རླུང་

གཏུམ་མོ་སྤྱོད་པ་གསུམ་མཐར་ཕིན་ན། ཚེ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ། དེ་ལྟར་མ་ནུས་ན། 

ད་གཟོད་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ཟིན་པའི་དོན་དུ། ད་ལྟ་གཉིད་”འཐུག3་དང་གཉིད་ཀི་

སྟོང་པ་བསྲེས་ནས་བསྒོམས། དེ་ལེགས་པོ་བྱུང་ན། ད་”བཟོད4་འཆི་”རྩ5་ན་ཐ་མལ་

གི་འཆི་བ་རང་འགའ་བར་མི་འགོ་བར། འོད་གསལ་བཟུང་ནས་འཆི་བ་ཆོས་སྐུར་

འཁེར་ཐུབ་ལ། ད་གཟོད་བར་དོ་ཟིན་པའི་དོད་དུ་ད་ལྟ་དང་པོར་རྨི་ལམ་གི་མན་ངག་

ལ་སྦངས་ཏེ། རྨི་ལམ་བཟུང་ལ་དེ་ཟིན་པའི་ཚེ་བར་དོའི་མན་ངག་དང་བསྲེས་ནས་

སྒོམ་པས། ད་གཟོད་བར་དོ་ཟིན་སྟེ། ཐ་མལ་གི་བར་དོ་རང་འགའ་བར་མི་འཆོར་

བར། ལོངས་སྐུར་འཁེར་ཤེས། དེའི་དུས་ཕན་ཐོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟ་བསྐེད་རིམ་

ལ་སྦངས་པས། རབ་བར་དོར་སང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུར་ཤར་ནས། དེའི་གནད་

1 མ་ཕི། ༡༤བ༦ན།   དབེན    ཞོལ། ༡༨བ༥ན།   དབེན    * དབེན 

2 མ་ཕི། ༡༤བ༦ན།   དབེན    ཞོལ། ༡༨བ༦ན།   དབེན    * དབེན 

3 མ་ཕི། ༡༥ན༡ན།   འཐུག    ཞོལ། ༡༩ན༡ན།   མཐུག 

4 མ་ཕི། ༡༥ན༡ན།  བཟོད    ཞོལ། ༡༩ན༢ན།  གཟོད 

5 མ་ཕི། ༡༥ན༡ན།  རྩ    ཞོལ། ༡༩ན༢ན།  ཙ 
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”ཀིས1་ཆགས་སང་ཁེགས་ལ། མངལ་སྐེས་ལྟ་བུའི་སྐེ་སྒོ་ཁེགས་ལ། མངལ་སྐེས་

ལྟ་བུའི་སྐེ་སྒོ་ཁེགས་ནས། སྐེ་གནས་སུ་སྐེ་བ་མི་ལེན། བར་དོའི་རེན་དེ་ལ་ལམ་

ལྷག་མ་སྒོམ་པས་འཚང་རྒྱ་ལ། །བར་དོར་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་ན། སྐེ་གནས་གང་རུང་

གཅིག་ཏུ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས། འཚང་རྒྱ་དགོས་པ་དེ་ནི་འཕོ་བ་དང་གོང་འཇུག་གི་

གདམ་ངག་སྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་གདམས་ངག་ལེགས་པ་ཕན་ཆེ་བ་ཅིག་

སང་ངོ༌། །

འོ་ན་བར་དོར་སང་བ་ལྷ་སྐུར་ཤར་བས་མངལ་སྐེས་ཁེགས་སུ་ཆུག་ཀང༌། སྐེ་

གནས་གཞན་ཨེ་ཁེགས་ཡིན་གསུང༌། རྣལ་འབོར་བ་མེད་ཀི་གདམས་ངག་གི་གཙོ་

བོ་ནི། སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་དགའ་བ་དང་སྟོང་ཉིད་

དབེར་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པར་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ས་ར་ཧ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་གར་

གི་མཁས་གྲུབ་ཚད་མ་རྣམས་”ཀིས2་གསུང་ལ། སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་བའི་ཐབས་

སུ་རླུང་སྦོར་དང༌། མེའི་དམིགས་པ་མང་པོ་ཅིག་གསུངས་ཀང་དེ་དག་གཏུམ་མོར་

འདུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་སྦོར་དྲུག་པའི་ལུགས་ཀི་ནི། སོར་བསམ་གཉིས་ཀི་རྩ་དབུ་

མའི་ལམ་སྦངས་ནས་སྲོག་རྩོལ་གི་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་ཅིང་འཛིན་པས་དེ་བརན་

པར་བེད་ལ། རེས་དན་གི་དུས་སུ་རླུང་གི་མཐུས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་ནས་ལྷན་

སྐེས་ཀི་དགའ་བ་སྐེ་ལ། དགའ་བདེ་སྟོང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བཟུང་བ་ལ། བདེ་སྟོང་དབེར་

མེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བདེ་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང༌། བདེ་བ་ལ་

སྟོང་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ་བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་ཀི་དོན་མིན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༡༥ན༣ན།   ཀི    ཞོལ། ༡༩ན༤ན།   ཀིས    * ཀིས 

2 མ་ཕི། ༡༥ན༦ན།   ཀི    ཞོལ། ༡༩བ༡ན།   ཀིས    * ཀིས 
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དེ་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་ལ་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་ཞུ་དགོས་པས། ཐིག་ལེ་

དཀར་པོ་བཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་བཞུ་བ་ལ་ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་འབར་དགོས། དེ་རླུང་གིས་

སྦར་དགོས་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་དང་རླུང་གནས་པའི་གཞི་རྩ་ཡིན་པས། རོགས་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཞིབ་པར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་དབུ་མ་མི་བསྐོད་པའི་རྩ་ཡིན་པས་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་ཡོད་ལ། རོ་མ་འོད་

དཔག་མེད་ཀི་རྩ་ཡིན་པས་ཁ་དོག་དམར་པོ་དང༌། རྐང་མ་རྣམ་སང་གི་རྩ་ཡིན་པས་

དཀར་པོ་དང༌། དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ངོ༌། །དམིགས་བསལ་ལ། གཏུམ་མོ་འབར་བའི་

ཚེ་ན། གང་འབར་བའི་རྩ་རྣམས་ཏིལ་གི་མར་མེའི་མདོག་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་

སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་”ཀི1་ནང་གི་དབུ་མའི་འོག་ཕོགས་ཀི་བུ་ག་ནི། ཅུང་ཟད་ཁ་”ཕེ2་

བ་ཆུ་ཤིང་གི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་གཅིག་ཡོད་དོ། །རྩ་མདུད་ཀི་ནང་གི་རྩ་དབུ་མའི་ནང་གི་

ཧཱུཾ་ནི། ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་རོག་པ་འཇོམས་པས་དཔའ་

བོ་དང༌། འདོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཞན་གིས་མི་གཤིགས་པ་དང་། གཏུམ་མོ་ལ་བརེན་

ནས་བདེ་བ་སྐེ་བས་ས་”བོན3་བང་སེམས་འཛག་པ་དང༌། ཚད་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་

ཡོད་”པའོ། །4བདག་མེད་པ་སྟེ་ཨ་ཐུང་ནི། རྒོད་མ་ཁའི་མ་ཞེས་བརོད་ཀང༌། གླིང་

བཞི་རང་རང་གི་ལྷོ་ཕོགས་ཀི་ལྕགས་རི་ནག་པོའི་འོག་གི་མེས་ཆུ་སྐེམ་པ་དང་འད་

བར། ལྟེ་བའི་དམར་ཆ་འབར་ནས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་བཞུ་བའི་ལྷན་སྐེས་སྐེས་

པའི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་གཅོད་པ་ཡིན་ནོ། །

1 མ་ཕི། ༡༥བ༤ན།   ཀིས    ཞོལ། ༡༩བ༦ན།   ཀི    * ཀི 

2 མ་ཕི། ༡༥བ༤ན།  ཞོལ། ༡༩བ༦ན།  སྐུ། ༡༩ན༢ན།  བེ  *ཕེ    བ། ༡༩བ༢ན། ཕེ 

3 མ་ཕི། ༡༥བ༥ན།   བྷོ་དང་།    ཞོལ། ༢༠ན༢ན།   བོན    * བོན 

4 ཞོལ། ༢༠ན༢ན།   པ་དང་། 
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ལྟེ་བ་སོགས་སུ་ཨ་ཐུང་སོགས་སྒོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ན་རོ་པ་ཆེན་པོའི་སོབ་

མ་ཁ་ཅིག །སྤྱི་བོ་ནས་བང་སེམས་འབབ་པའི་ཚེ། དེ་ནས་འབབ་པའི་བང་སེམས་

ལ་ཆ་བཞིར་”དགོས1་པའི་ཆ་གཅིག་མགིན་པར་བབས་པ་སྐམ་ཞིང༌། མགིན་པ་ན་

ཆ་གསུམ་ཡོད་པས། དེ་དང་བསྟུན་ནས་མགིན་པའི་ༀ་རིང་ཆ་གསུམ་འགྱུར་དང༌། 

སྙིང་ཁར་སེབ་པའི་ཚེ་ཆ་གསུམ་དུ་”དགོས2་པའི་ཆ་གཅིག་སྐམ་ནས། སྙིང་ཁའི་ཧཱུཾ་

ལ་རིང་ཆ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལྟེ་བར་སེབ་པའི་ཚེ་ཆ་གཉིས་པོའི་ཆ་གཅིག་

སྐམ་ནས་ལྟེ་བའི་ཨ་ལ་རིང་ཆ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་ནོ་གསུངས་སོ། །སོབ་

དཔོན་ཨ་བྷས། ནང་གི་སྒ་འདོན་ལུགས་ལ་བརགས་ནས་བེད་དེ། གསང་གནས་

ནས་རླུང་སྟོད་ལ་འགོ་བའི་ཚེ་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་ཨ་ཐུང་གི་སྒ་སྒོགས་པ་དང༌། སྙིང་

ཁར་ཧཱུཾ་རིང་ཆ་གཉིས་ཀི་སྒ་སྒོགས་པ་དང༌། མགིན་པར་སེབ་པའི་ཚེ་ༀ་རིང་ཆ་

གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་སྒོགས་པ་དང༌། དེའི་ཆ་ནས་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་དང་སྙིང་ཁར་ཧཱུཾ་

རིང་པོ། མགིན་པར་ༀ་རིང་ཆ་དང་ལྡན་པར་སྒོམ་པའི་དོན་དེ་ཡིན་ནོ། །མདོར་བསྡུ་

ན་སད་ནས་སོང་བའི་རླུང་ལྟེ་བར་ཨ་ཐུང་གི་ཡུན་དང་སྙིང་ཁའི་ཧཱུཾ་གི་སྒ་སྒོགས་པའི་

ཨ་ཐུང་ཉིས་འགྱུར་གི་ཡུན་དང་། མགིན་པར་ༀ་གི་སྒ་སྒོགས་དུས་ཨ་ཐུང་སུམ་

འགྱུར་གི་ཡུན་ཡོད་པས། ཧཱུཾ་རིང་ཆ་གཉིས་དང་ༀ་ལ་རིང་ཆ་གསུམ་ཡོད་དོ། ། 

༈  སྐབས་སུ་བབ་པའི་དམིགས་པ་ངོས་བཟུང་ན། བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕིན་

ནས་རོགས་རིམ་སྒོམ་པ་དང༌། ཐུན་བཞིའི་ཚེ་ན་གསུམ་ལ་བསྐེད་རིམ། གཅིག་ལ་

རོགས་རིམ་སྒོམ་པ་དང། བསྐེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་སྒོམ་པའི་ཐུན་རེ་རེའི་རེས་སུ་

1 མ་ཕི། ༡༥བ༧ན།  ཞོལ། ༢༠ན༤ན།  དགོས    བ། ༡༩བ༥ན།  སྐུ། ༡༩ན༤ན།  བགོས 

2 མ་ཕི། ༡༦ན༡ན། དགོས     ཞོལ། ༢༠ན༥ན།  བ། ༡༩བ༦ན།  ༡༩ན༦ན།  བགོས 
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རོགས་རིམ་སྒོམ་པ་གསུམ་ལས་འདིར་ནི་ཐ་མའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་

ལྷ་གང་ཡིན་གི་མངོན་རོགས་སྒོམ་ནས། དེ་རེས་བ་མའི་རྣལ་འབོར་སྒོམ་ཞིང་བ་མ་

ལ་གསོལ་བ་བརྒྱ་རྩ་རེ་ཙམ་འདེབས་ལ། དེ་ནས་སྤྱི་གཙུག་ནས་ལྟེ་བའི་བར་གི་རྩ་

གསུམ་པོའི་གནས་ཚུལ་ཁ་དོག་རྣམས་གསལ་འདེབས་ཤིང༌། ལྟེ་བ་ན་རྩ་དམར་པོ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གདུགས་ཁ་གེན་དུ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ། སྙིང་ཁ་ན་རྩ་དཀར་པོ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ་གདུགས་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུ། མགིན་པ་ན་རྩ་དམར་པོ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

པ། གདུགས་ཁ་གེན་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ། སྤྱི་བོ་ན་ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པའི་རྩ་འདབ་མ་

སོ་གཉིས་གདུགས་ཁ་ཕུབ་པ་ལྟ་བུ་གསལ་བཏབ་ནས། ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་ནང་དུ་ཟླ་

བའི་སྟེང་དུ་ཨ་དམར་པོ་མགོ་གེན་ལ་བསྟན་”པ།1སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་སྔོན་

པོ་མགོ་བོ་ཐུར་བསྟན། མགིན་པར་རྩ་མདུད་ཀི་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ༀ་དམར་

པོ་མགོ་གེན་བསྟན། སྤྱི་བོའི་རྩ་མདུད་ནང་དུ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཧཾ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་

བསྟན་རྣམས་སྒོམ་ལ། གཙོ་ཆེར་ནི་སྟེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། ཡི་

གེ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་སེམས་འཛིན། གོང་གི་རྩའི་ཁ་དོག་བཤད་པ་

དེ་རྣམས་ནི། འདབ་མ་རྣམས་ཀི་ཁ་དོག་ཡིན་ནོ། །

ཡང་སྒོམ་པའི་དུས་སུ་རྩ་མདུད་དེ་དག་ཅུང་ཟད་གོལ་བའམ། ལྷོད་དེ་སོང་བར་

བསམས་ནས། རྩ་མདུད་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡི་གེ་དེ་དག་བསྒོམས་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་

འཁོར་བཞི་པོ་དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། དེ་ཡང་ཨེ་ལ་

གཉིས་ལས། ཐབས་ཀི་རྩ་ནི་སྤྱི་བོའི་རྩ། ཤེས་རབ་ཀི་རྩ་ནི་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ཡིན་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༡ན། པ།     ཞོལ། ༢༠བ༦ན།   པའི་ 
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ཞིང༌། དེ་གཉིས་”ཀང1་དབིབས་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམས་པར་ཡོད་དོ། །ཝཾ་གི་རྩ་ལ་

གཉིས་ལས། ཐབས་ཀི་རྩ་ནི་མགིན་པའི་རྩ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་རྩ་ནི་སྙིང་ཁའི་རྩ་

འཁོར་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་དབིབས་གདུགས་ལྟར་རོ། རྩ་འདབ་དེ་དག་ལ་ཡི་གེ་

འགོད་ཚུལ་ནི། རྒྱས་པར་བོས་མི་ལྕོགས་ན། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྩ་འཁོར་བཞི་

པོ་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཡི་གེ་བཞི་འགོད་ལ། རྒྱས་པ་བོས་ལྕོགས་ན། ལྟེ་བའི་རྩ་འདབ་

བརྒྱད་ལ་སེ་ཚན་གི་ཡི་གེ་རྣམས་འགོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྤྱིར་ལྟེ་བ་ལ་རྩ་མདུད་ཀི་ཕི་

རོལ་ལ་འདབ་མ་བཞི། དེའི་ཕི་རོལ་དུ་འདབ་མ་བརྒྱད། དེའི་ཕི་རོལ་དུ་དུས་འཁོར་

གི་ལུགས་ཀི་འདབ་མ་བཅུ་གཉིས། རྒྱུད་གཞན་གི་ལུགས་ཀི་བཅུ་དྲུག །དེའི་ཕི་

རོལ་ཏུ་འདབ་མ་རེ་བཞི་པ་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། འདབ་མ་གཞན་དང་རོ་རྐང་གཉིས་

བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ལ། བར་མ་འདབ་མ་བརྒྱད་བས་ལ། བརྒྱད་པོ་དག་ཀང་

རྩ་བ་ཐམས་ཅད་དབུ་མ་ལ་ཟུག་པར་བསྒོམས་ལ། འདབ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འགོད་

པའི་ཚེ། སྐབས་གང་དུ་ཡང་གཡས་སྐོར་དང་ཕོགས་དང་པོ་ཤར་དང༌། “མཚམས་

ཀི་དང་པོ་བང་ཤར་ནས་བེད་པ་འདིར་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཕོགས་ཀི་ཡི་གེ་

རྣམས་སྔོན་དུ། “མཚམས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་”གཏིང།2་ནས་འགོད་དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་ལྟེ་བའི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བང་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་ཨ་ལིའི་སེ་ཚན་དབངས་

ཡིག་བཅུ་དྲུག་དང༌། ཀ་སེ་དང༌། ཙ་སེ་དང༌། ཊའི་སེ་རྣམས་བཀོད་ནས་བང་ཤར། 

ཤར་ལྷོ། ལྷོ་ནུབ། ནུབ་བང་སྟེ། “མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར། ཊ་སེ། པ་སེ། ས་

སེ། ཤ་སེ་རྣམས་འགོད་དེ། སེ་ཚན་དེ་རྣམས་ཞིབ་པར་འགོད་མི་ནུས་ན། ཕོགས་

1 མ་ཕི། ༡༦བ༤ན།  ཀང་    ཞོལ། ༢༡ན༤ན།   ཀིས

2 མ་ཕི། ༡༧ན༡ན། གཏིང  ཞོལ། ༢༡བ༢ན།   བརིང 
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བཞི་དང་”མཚམས་བཞིར་རིམ་པ་ལྟར་ཨ་ཨི་ཨུ་”ཨེ1་རྣམས་དང༌། ཡ་ར་ལ་ཝ་སྟེ་

ཐུང་ངུ་བརྒྱད་འགོད། མགིན་པའི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག །སྙིང་ཁའི་བརྒྱད་པོ་རིང་ཆ་

ཅན། ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕོགས་བཞི་དང༌། “མཚམས་བཞི་ལ་རིམ་པ་ལྟར་འགོད་

ཅིང༌། དེ་ཡང་ཤར་གི་འདབ་མ་ལ་འགོད་ཅིང༌། ལྷག་མ་རྣམས་རྩ་རེ་རེ་བར་སྐབས་

སུ་བཞག་ནས་འགོད། སྤྱི་བོའི་རྩ་སོ་གཉིས་ལ་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་འགོད། དེ་

ཡང་ཤར་ལ་ཨ་ཐུང་བཀོད་ནས། དེ་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་རྩ་རེ་རེ་བཞག་ནས་འགོད་

པ་སྔར་དང་འདའོ། །འདབ་མའི་རྩ་རྣམས་ཀི་ཡི་གེའི་ཁ་དོག་ནི། རང་གི་ལྟེ་བའི་ཁ་

དོག་དང་འད་ཞིང༌། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ན་ད་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་དག་ཀང་བ་མོའམ་བདུད་རྩི་འཛག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། 

རྩ་མདུད་ཀི་ནང་གི་ཡི་གེ་སྒོམ་པའི་དགོས་པ་ནི། རྩ་མདུད་འགོལ་བའི་ཆེད་

ཡིན་ཞིང༌། འདབ་མའི་ཡི་གེ་སྒོམ་པའི་དགོས་པ་ནི། འདབ་མའི་རླུང་སེམས་དབུ་

མར་སྡུད་པའི་དགོས་པ་ཡོད། གསལ་བེད་ཀི་ཡེ་གེ་རྣམས་འགོད་པའི་དུས་སུ་ཀ་

མི་འགོད། མགོ་འཕེང་ལྔ་བཅུའི་དག་པ་སྦོར་བའི་ཚེ། ཀ་དང་བཅས་པའི་གསལ་

བེད་སོ་བཞི་དབངས་བཅུ་དྲུག་དང་སྦོར་བ་ཡིན་ནོ། །རྩ་ནང་ནས་དབངས་རྣམས་

ཁ་གེན་བསྟན། གསལ་བེད་རྣམས་ཐུར་ལྟར་བཤད་པ་ནི། རོ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་གི་

ནང་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ཅིང༌། འདབ་མའི་ཡི་གེ་མིན་ནོ། །འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་འགོད་

ཚུལ་ནི། ཤར་གི་འདབ་མ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་ན། ཤར་གི་འདབ་མའི་ཕི་ཕོགས་

ནས་རིམ་པ་ལྟར་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ཕིའི་མཐའ་ན་ཨ་ཡོད་ལ། དེའི་མདུན་ན་ཨ་རིང་

ཆ་ཅན་ཡོད་ཅིང༌། དེས་དབངས་ཡིག་གཞན་འགོད་ཚུལ་རིགས་འགེ་ལ། འདབ་མ་

1 མ་ཕི། ༡༧ན༣ན། ཨེ  ཞོལ། ༢༡བ༤ན།   ཨོ 
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གཞན་རྣམས་ལ་ཀ་སེ་སོགས་སེ་ཚན་གི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀང༌། ནང་ཕོགས་ལ་རིམ་པ་

ལྟར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཡི་གེ་ལངས་པའི་རྣམས་པ་ཅན། གདོང་ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་

ལ་བསྟན་པའི་ཚུལ་གི་འགོད་དགོས། འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་ཟླ་གདན་མ་བཤད་

པས་མི་དགོས་ཤིང༌། ཡི་གེ་རྣམས་གཙོ་ཆེ་ཆུང་མ་གཏོགས་གསལ་བེད་མིན་ལ། 

དབངས་རྣམས་ཀི་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ན་ད་རྣམས་གསལ་བེད་ཡིན་ནོ། །ལྟེ་བའི་ཡི་

གེ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་དབུས་ཀི་ཨ་ནི་དབངས་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། གསལ་བེད་

ཤས་ཆུང༌། ཤར་གི་ཡི་གེ་མ་གཏོགས་ཕོགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ། དབངས་ཡིག་

མེད་པས་འདབ་མ་རྣམས་དབངས་ཤས་ཆུང་གསལ་བེད་ཤས་ཆེའོ། །སྙིང་ཁའི་རྩ་

འདབ་ཀི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་ནི་གསལ་བེད་ཤས་ཆེའོ། །

མགིན་པའི་རྩ་འདབ་གི་དབུས་ཀིས་ༀ་ནི། དབངས་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། དེ་གཉིས་

ཀི་འདབ་མའི་ཡི་གེ་ནི། དབངས་གསལ་ཆ་མཉམ་པའོ། །སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་ཀིས་

དབུས་ཀི་ཡི་གེ་ཧཾ་ནི། གསལ་བེད་ཤས་ཆེ་བའོ། །དེའི་འདབ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ནི་

དབངས་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དབངས་རྣམས་ཀི་ནི་བང་སེམས་དཀར་པོ་

དང༌། གསལ་བེད་རྣམས་ཀི་ནི་བང་སེམས་དམར་པོ་མཚོན་ནོ། །འདབ་མའི་ཡི་གེ་

རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། དེ་ལ་སེམས་ཟིན་ན་ནི་ལེགས་ལ། མ་ཟིན་ཀང་འཁོར་

ལོ་བཞིའི་དབུས་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། ཡུངས་ཀར་འབྲིང་པོའི་ཚད་ཙམ་

ལ་སེམས་ཟིན་ནས་གནས་ཆ་རེད་ན། དེས་ཆོག་པས་དེ་རེད་རེད་དུ་སྒོམ་དགོས་

ལ། ཡི་གེའི་གསལ་སང་ཤར་ན་དམིགས་པ་སོ་རན་གསུང༌། དེ་རེད་ན་ཐིག་ལེ་ལ་

དམིགས་པ་སོ་དགོས་པ་ཡིན་སྟེ། ཡི་གེ་ཕ་མོ་སྒོམ་པ་ནི། ཐིག་ལེའི་དམིགས་བརན་
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རེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཐིག་ལེ་ལ་སེམས་འཛིན་པའི་དུས་སུ། འདི་ལྟར་

བས་ཏེ་སྔར་གི་དམིགས་པ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་སུམ་མདོ་

ནས་ལས་ཀི་རླུང་གཡོས་པས། ལྟེ་བའི་ཨ་ལས་མེ་སྦར་ཏེ། སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོའི་

བར་དུ་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ནས་ཡར་སོང་ལྟེ། མེའི་འོད་ཀིས་སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་ཀི་ཡི་གེ་

བཞུ་ནས་འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་འདུས་ཤིང་ཧཾ་ཡང་ཞུ་ནས་ཐིག་ལེར་གྱུར་པ། དེ་རིམ་

གིས་མགིན་པར་བབས་ནས། དེའི་འོད་”ཀིས1་མགིན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་བཞུ་སྟེ། 

ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ། ཡང་མགིན་པ་ནས་བབས་ཏེ་སྙིང་ཁར་སེབ་པ་ན། དེའི་

འོད་”ཀིས2་སྙིང་ཁའི་ཡི་གེ་རྣམས་བཞུ་ནས་ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ། ཡང་སྙིང་

ཁ་ནས་བབས་ཏེ་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་དེའི་འོད་”ཀིས3་ལྟེ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་བཞུ་ནས་

ཐིག་ལེ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། དམིགས་པ་དེ་ཉིད་འཛིན་པའི་ཚེ་ཐིག་ལེ་དེ་

ཉིད་སེམས་དང༌། ཐིག་ལེ་རླུང་གསུམ་འདུས་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་

ཞིང༌། བདེ་སྟོང་དབེར་མེད་དེའི་ངོ་བོ་ཡིན་སྙམ་དུ་བསམ་ནས་ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་ནང་

དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ཡུངས་ཀར་འབྲིང་པོའི་ཚད་ཙམ་

ལ་སེམས་འཛིན་ནོ། །

དམིགས་རེན་འཆར་”4བཞིན་དུ་ཡུངས་ཀར་འབྲིང་པོའིཚད་ཙམ་ཁོ་ན་ལ་

འཛིན་གི། དེ་ལས་ཆེ་ཆུང་གང་ལ་ཡང་སེམས་མི་འཛིན་ནོ། །དམིགས་རེན་ཕ་མོ་

འཆར་མི་ཐུབ་ན། གང་ཐུབ་ཐུབ་ལ་སེམས་འཛིན་ནོ། །དམིགས་རེན་ཕ་མོ་ཤར་

1 མ་ཕི། ༡༨ན༢ན།   ཀི    ཞོལ། ༢༣ན༡ན།   ཀིས    * ཀིས 

2 མ་ཕི། ༡༨ན༢ན།   ཀི    ཞོལ། ༢༣ན༡ན།   ཀིས    * ཀིས 

3 མ་ཕི། ༡༨ན༢ན།   ཀི    ཞོལ། ༢༣ན༢ན།   ཀིས    * ཀིས 

4 མ་ཕི། ༡༨ན༤ན། ཞོལ། ༢༣ན༤ན།   + བར་ 
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ནས་དེ་ལས་སེམས་འཛིན་པའི་ཚེ། དམིགས་པ་འདི༌བསན་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་རང་གི་སེམས་ཐིག་ལེ་ཕ་མོ་དེའི་ནང་དུ་ཐིམས་པའི་མོས་པ་བས་ནས་ཐིག་

ལེ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་འཛིན། དེ་ལྟར་སྒོམ་པས་རང་གི་སེམས་དང་ཐིག་ལེ་དེ་གཉིས་

ཀི་བར་ན་གཉིས་སང་ཕ་མོ་ཡང་མེད་པར་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམས་པའི་ཉམས་ཤར་བའི་

ཚེ། ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པའི་དགོས་པ་འགྲུབ་པས། དམིགས་པ་སོ་རན་པ་ཡིན་

ནོ། །ཡང་དེའི་རེས་སུ་དམིགས་པ་གོང་མ་རྣམས་སྒོམ། སེམས་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམས་

པའི་ཉམས་ཤར་ཡང༌། གོང་གི་དམིགས་པ་རྣམས་སྒོམ་པའི་རེས་སུ་ཐིག་ལེ་ལ་

སེམས་འཛིན་པའི་དུས་ཀིས། སུམ་གཉིས་སམ་ཕེད་ཙམ་དུ་ཐུན་རེ་རེ་ལྟར་རླུང་ལ་

དམིགས་ནས་སྒོམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྒོམ་ཚུལ་ནི་རང་གི་གཞོགས་གཡས་གཡོན་

དང་སྟེང་འོག་གི་རླུང་རྣམས་ལྟེ་བའི་འོག་གི་སུམ་མདོར་བསྡུས་ནས་འདུས་མ་ཐག་

ཏུ་རླུང་དེ་རྣམས། དབུ་མའི་ནང་དུ་སེབ་ཙམ་ནས་ཡལ་བའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་

བའོ། །

དེ་ལྟར་སྒོམ་པའི་དགོས་པ་ནི། རྩ་ལམ་སྦོང་བ་དང་རླུང་ལ་བརན་པའི་གེགས་

མི་འབྱུང་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་སུ་ས་བུག་གི་རྒྱུ་བའི་རླུང་འདི་འགགས་

འགོ་ཞིང༌། དེའི་འགགས་ཚུལ་ནི་དང་པོར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ཚེ། དབུགས་གཉིས་གསུམ་རྒྱུ་བའི་ཚད་ཙམ་དུ་རླུང་ས་སྒོར་མི་རྒྱུ་བ་ཡིན་

”ལགས1། དེ་ནས་གོམ་པ་ཆེས་ཆེར་སོང་ནས། རླུང་ས་སྒོར་མི་རྒྱུ་བའི་ཡུན་དེ་

རིང་དུ་རིང་དུ་སོང་ནས། ད་གཟོད་སྔ་དོ་རེ་ཙམ་རླུང་ས་སྒོར་མི་རྒྱུ་བ་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་

ནས་དང་པོར་རླུང་འགགས་པའི་ཚེ། ས་བུག་གི་རླུང་ལོག་ནས་རླུང་གི་དོད་པ་གང་

1 མ་ཕི། ༡༨བ༢ན། ལགས  ཞོལ། ༢༣བ༤ན།   ལ 
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བའི་སང་བ་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་དོད་པ་གང་བའི་སང་བ་ལོག་ནས་ས་སྒོར་རྒྱུ་ན་རླུང་

འགགས་ཚུལ་རྣལ་མ་མིན་ལ། དོད་པའི་ནང་གི་རླུང་དེ་མེ་ལོང་ལ་ཧ་བཏབ་པ་ལྟར་

ཡལ་ཡང༌། ད་དུང་རླུང་ས་སྒོ་ནས་མི་རྒྱུ་ན་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དེ་

ཡང་རྩ་བའི་རླུང་གི་ནང་ནས་ཐུར་སེལ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གསར་རིང་གཉིས་ཡོད་པའི་

རིང་པ་རྣམས་ཡལ་ནས་འགོ་བས། དབུ་མའི་ནང་དུ་མི་འགོ་ཞིང༌། རླུང་ས་སྒོར་ལོག་

པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྟེ་བའི་འོག་གི་རྩ་དབུ་མའི་སྦུགས་ཁ་བེ་བ་དུས་མཉམ་དུ་འོང་

ཞིང༌། རྩ་ཁ་བེ་བ་དེའི་ནང་ནས་ཐུར་སེལ་གསར་བ་སྐེས་ནས་དེས་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར། 

མེ་དེས་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་བཞུ་བ་ཡིན་ནོ། །རླུང་དེའི་དབིབས་ནི་གཞུའི་དབིབས་

ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །

དེ་ལྟར་རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་བཤད་པ་བས་ཀང༌། མཐར་གཏུགས་ས་ནི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས། སྟེང་གི་ས་སྒོར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལོག་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྟེ་བའི་

འོག་གི་རྩ་དབུ་མའི་ཁ་བེ་ནས་དེའི་ནང་དུ་རླུང་གསར་པ་སྐེས་ཏེ། རྩ་དབུ་མའི་རླུང་

དེས་རྩ་དབུ་མའི་ནང་གི་ལྟེ་བའི་མེ་སྦར་བའམ། ལྟེ་བའི་ཁག་འཕེལ་ནས་སྤྱི་གཙུག་

གི་བར་དུ་སོང་བས། རྩ་དབུ་མའི་ནང་གི་སྤྱི་བོའི་བང་སེམས་བཞུ་ནས། འཁོར་ལོའི་

གནས་རྣམས་སུ་བབས་པས་རིམ་པ་ལྟར། དགའ་བཞིའི་རོགས་པ་རྒྱུད་ནས་བཤད་

པ་ལྟར་སྐེ་བ་ཡིན་པས། རྩ་གཞན་གི་ནང་གི་ཁག་འཕེལ་ནས་རྩ་གཞན་གི་བང་

སེམས་ཞུ་བ་ཡོད་མོད། འདིར་གཙོ་བོར་དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་གིས་མེ་སྦར་དེས་སྤྱི་

བོའི་བང་སེམས་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་ན་ས་སྒོའི་རྒྱུ་བ་ལོག་

མ་ཐག་ཏུ་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་རླུང་སོད་ནས། དེས་མེ་སྦར་བ་ཡན་མཐུན་ལ། ས་སྒོར་
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རླུང་རྒྱུ་བ་ལོག་པའི་ཐབས་སུ་དུས་འཁོར་བ་བུམ་པ་ཅན་བསྒོམས། གསང་འདུས་

པ་རོ་རེ་བཟླས་པ་བེད། བདེ་དགོས་པ་ཡི་གེ་དང་ཐིག་ལེ་ཕ་མོ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་

སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་འདི་རྣམས་བེད་དོ། །ས་སྒོའི་རྒྱུ་བ་ལོག་ནས་གོང་དུ་བཤད་

པའི་རླུང་འགགས་པའི་མཐུས། རོ་རེའི་ནང་གི་དབུ་མ་ཞར་བ་དེ་ཁ་བེ། སྦུབས་

བཞིན་དུ་བས། དེའི་ནང་ནས་སྐེས་པའི་ཐུར་སེལ་གསར་པ་གསུམ་མདོར་སོང་སྟེ། 

ཀ་ཡིག་གིས་མཚན་པའི་མེ་དང་འདེས་ཐིམ་ཏེ་བསྐུལ་བ་ལས་བང་སེམས་ཞུ་བས་

ཡས་བབས་དང༌། མས་བརན་གི་དགའ་བ་དམིགས་ཕེད་པར་བས་ནས་སྐོད་དགོས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཡིག་ཆུང་གསལ་བེད་གསུམ་གི་མཇུག་གི་ཞལ་ཤེས་སོ། །

༈ འདིར་ནི་ཞལ་གི་གདམས་པ་འགའ་ཞིག་གསལ་སྒོན་དང་འཁིད་ཡིག་

གཉིས་དང་”སྦར1་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བའོ། །དེ་ལ་རིམ་པ་དང་པོའི་སྐབས་སུ་

གང་སང་ལྷར་འཆར་བ་ལ་བསབས་དགོས་པས། རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་རྒྱུད་ལས། 

མར་མེའི་བཟང་རགས་དྲུག་དང་ངན་རགས་དྲུག་གསུངས་པའི་དང་པོ་ནི། ཕ་ཞིང་

དཀར་ལ་ལྡེམ་པ་ནི། །མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་ཐོབ་པའི་རགས། །དཀར་ལ་ཟླུམ་པ་རྩེ་མོ་

ཟླུམ། །མི་འགྱུར་གཡུ་དྲུང་ཐོབ་པའི་རགས། །གསལ་ཞིང་ཟླུམ་པ་པད་འད། །ཆོས་

སྐུ་འགྱུར་མེད་ཐོབ་པའི་རགས། །གསལ་ཞིང་རྒྱལ་མཚན་དབིབས་འད་ན། །དཔལ་

དང་བཀྲ་ཤིས་ཐོབ་པའི་རགས། །དཀར་ཞིང་གསལ་བར་འདུག་པ་ནི། །ཆོས་

དབིངས་མི་འགྱུར་ཐོབ་པའི་རགས། །མར་ཁུ་རྨེ་ལ་པད་ཆགས། །ཚེ་དང་དབང་ཐང་

འཕེལ་བའི་རགས། ། 

༈ ངན་རགས་དྲུག་ནི། དུ་བ་ཆེ་ཞིང་འོད་མི་གསལ། །གིབ་མ་ཆེན་པོ་འཕོག་

1 མ་ཕི། ༡༩ན༥ན།   སྦར    ཞོལ། ༢༤བ༢ན།   སྦར    * སྦར 
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པའི་རགས། །ཙག་ཙག་ཟེར་ཞིང་མེ་སྟག་འཕོ། །ཕུགས་སུ་འདེ་གདོན་ཞུགས་པའི་

རགས། །མེ་ལྕེ་དུམ་བུར་ཆད་པ་ནི། །དག་པོའི་རྐེན་ནི་མྱུར་འོང་རགས། །ལྷབ་ལྷབ་

ཟེར་ཞིང་འདར་བ་ནི། །དག་རྐུན་མྱུར་དུ་འོང་བའི་རགས། །འོད་མི་གསལ་ཞིང་སོང་

རོ་ཆེ། ནད་པ་མྱུར་དུ་འཆི་བའི་རགས། མར་ཁུ་འུར་འུར་སྐམ་པ་ནི། གོད་ཁ་ཆེ་ཞིང་

སྒོ་བཞི་སོམ་དགོས་པའི་རགས་སོ། །ལེགས་པར་རགས་ནས་ངན་པ་བྱུང་ན་རིམ་གོ་

ལ་བརྩོན་པར་བའོ། །  དགེའོ།།  །།

སྭསྟི།  ཕན་བདེའི་འབྱུང་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་འདུའི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབྲས་བཟང་ལ། །སྤྱོད་ཕིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའི་རྒྱུན་འདི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་

སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་

ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་

དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་

སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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