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

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

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

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

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

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

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

གཟྲིགས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་གགས་པ་བྱུང་།

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

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

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

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

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

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



མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤོད།
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དུ་བྱོན་ནས་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་དང་སོབ་མ་མང་པོར་མདོ་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་དུ་མའྲི་

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

པར་མཛད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

པོད་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཙམ་བཞུགས།

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

༢༠༢༢།༠༢།༠༢ལ།
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ཞུ་སྒྲིག་པའྲི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞྲིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་དུས་རབས་འདྲིའྲི་བོད་མྲི་ཞྲིག་ལ་

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

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

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

ལས་ཀ་འདྲི་གཉེར་བཞྲིན་ཡོད།

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

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

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

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

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

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

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

འགོས་སོར་བཞག་གྲིས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་རྩ་དོན་དུ་འཛིན་བཞྲིན་ཡོད་ལ། དེའྲི་པར་གཞྲི་མྲི་འད་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྲི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྲིག་སྡུར་བཞྲིན་ཡོད།

མ་ཕྲིར་ཡྲིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྲིས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་
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ལ། མ་ཕྲི་དང་པར་གཞྲི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྲི་གེ་མྲི་འད་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

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

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

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

རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་འདྲི་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའྲི་དེབ་ཀོག་སབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞྲིག་ངོ་

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བྲིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྲི། ༩༨ན༥ན། བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྲི་དོན་ནྲི། མ་ཕྲིའྲི་ཤོག་གངས་

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

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

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

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྲིན། 

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

ཕྲི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས༡༥ལ།
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༄༅། །དུས་འཁོར་ཊྲིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའྲི་སྨད་ཆ་རེ་བོ་

གོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་མཛད་པ་བཞུགས། །

༄༅། །ན་མཿཤྲྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡེ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཕྱུང་

བ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་ཆེན་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་

གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་

བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བཤད་པ་རེ་བ་མ་ཡབ་སས་

རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

བོ་བཟང་མཁེན་པའྲི་ཆུ་འཛིན་དབང་པོ་ལེགས་བཤད་ཆུ་ཡྲི་ཁུར་གྲིས་

ཡོངས་ངལ་ཤེས་བྱའྲི་མཁའ་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །གགས་པའྲི་སྒ་སྙན་ཕོགས་ཀྲི་བུ་

མོའྲི་རྣ་བ་དག་ལ་རབ་མཐོ་དབྱར་སྐེས་སྤྲིན་གྲི་དབུས་ནས་ཉེ་བར་སྒོགས། །དཔལ་

ལྡན་སྙྲིང་རེའྲི་གློག་དམར་ཞགས་པས་མཐའ་དག་འགོ་འདྲི་དམ་པར་ཡོངས་འཁྱུད་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་མཆོག་དེ་ཡྲི། །ཞབས་ཀྲི་པདོ་རོག་བལ་དྲི་བཟང་ཡན་ལག་མཆོག་

གྲིས་ཉེ་བར་བཟུང་སེ་མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕག་བགྲིའོ། །དགེ་ལེགས་རལ་པའྲི་ཁུར་

གྲིས་རབ་བརྲིད་བྱམས་དང་སྙྲིང་རེའྲི་མྲིག་དམར་གཡོ། །རྣམ་དག་དངོས་སོབས་

རྲིགས་པའྲི་སེར་མོས་ལོག་སྨྲ་གླང་ཆེན་མོས་པ་ཡྲི། །ཐོད་པའྲི་བུམ་པ་མྱུར་དུ་དལ་

བྱེད་སོང་ཉྲིད་ཟབ་མོའྲི་ངར་སྒ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་ཁོད་ཀྲི་འཕྲིན་
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ལས་བཟང་པོས་སྐོང་གྱུར་ཅྲིག །འཕོ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་མཆོག་གྲིས་བཅོམ་པའྲི་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན། །འཛག་པའྲི་དྲི་

མའྲི་བག་ཆགས་བཅུ་དྲུག་མྲི་འགྱུར་མཆོག་གྲི་བདེ་བས་རབ་སངས་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་

བཅུ་དྲུག་རྲིག །གནས་སབས་རྲིགས་བཞྲིའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་རྒྱུན་ལམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞྲི་ཡྲིས་བཅད་ལས་སྐུ་བཞྲིའྲི་གོ་འཕང་མཐོར་གཤེགས་པ། །བདུད་དང་ཉོན་

མོངས་ཞབས་ཀྲིས་རབ་མནན་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་འབར་

ཁོད་ཀྲིས་ལྷག་པར་བདག་སྐོངས་ཤྲིག །ཤཱཀའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཆུ་མཚོ་ཆེ་ལས་ཉེ་བར་

འཁྲུངས་པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་པད་དཀར་པོའྲི་ཕེང༌། །དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པ་ཡྲི་གོང་གྲི་སྐེད་

ཚལ་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་མཆོག །རྒྱ་ཆེན་ཆོས་ཀྲི་དྲི་བཟང་

ཡོངས་རོགས་ཟླ་བ་བཟང་དང་རྲིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པའྲི་ཞབས། །པད་

དཀར་འཛིན་སོགས་སྤྲུལ་པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེས་བདག་བོ་རབ་ཏུ་

སད་གྱུར་ཅྲིག །གང་འདྲིར་དགེ་ལེགས་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་བ་མ་མཆོག་དེས་དམ་པ་

དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །རྒྱུད་དང་དེ་འགེལ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་ལེགས་བཤད་

སྔོན་མེད་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་བདག་པོའྲི་དཔལ། །ཕལ་ཆེར་རོགས་ཀང་ཆ་ཤས་

ཙམ་ཞྲིག་གང་བར་མ་གྱུར་ལྷག་པའྲི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་གང༌། །ཁོད་གསུང་དྲི་མེད་

རབ་དཀར་རྒྱུན་གྲིས་སར་ཡང་རབ་སེལ་ལེགས་བཤད་ཉ་གང་རྒྱས་པར་བྱ། །ཐར་

འདོད་མཆོག་གྲི་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་ཤེས་བྱའྲི་དངོས་ཀུན་མེ་ལོང་ནང་གྲི་

གཟུགས་བརན་ལྟར། །གསལ་བར་རབ་སོན་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་རྒྱལ་བའྲི་གོ་འཕང་ཉེ་

བར་བགོད་པའྲི་ཐེམ་སས་མཆོག །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་དང་འགེལ་
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ཆེན་དྲི་མེད་འོད་དཀར་ཕེང་བ་རབ་རྒྱས་པ། །གང་དེ་རེ་བཙུན་བ་མའྲི་དྲིན་གྲིས་

ཐུབ་བསན་གླྲིང་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་གསལ་ཕྲིར་འདྲིར་བཤད་བྱ། །གགས་པའྲི་སྒ་ཕྲིར་

མྲི་འགོ་འདོད་པ་ཡྲི། །ཕྲི་ཕྲིར་མྲི་འབང་གཟུར་གནས་དོན་གཉེར་ཅན། །ཐེག་མཆོག་

རྲིགས་ཀྲི་ནུས་པ་མྲི་དམན་པའྲི། ཤེས་ལྡན་བོ་གོས་ལྡན་རྣམས་དྭང་བས་ཉོན། །

གཉྲིས་པ་གནས་པ་དྲུག་པའྲི་དུམ་བུ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་སྦྲིན་

པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དབང་གྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱའྲི་མཚན་

ཉྲིད། ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་ཚུལ། ཕག་རྒྱའྲི་རྣམ་དག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་ཅེས་སོགས་ཏེ། དབང་མདོར་བསན་དུ། འགྱུར་དང་

འགྱུར་དང་དེ་ནས་འཛག །དེ་ནས་གཞན་ནྲི་མྲི་འཛག་གོ །ལུས་ངག་སེམས་ནྲི་

ལེགས་དག་པས། །དབང་བསྐུར་གསུམ་པོ་རྲིམ་པ་ཡྲིས། །བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་

དག །ལུས་ངག་སེམས་ཀང་དག་པར་བྱེད། །བྱྲིས་པ་དར་མ་དེ་ནས་རྒན། །བཞྲི་པ་

སྐེ་དགུའྲི་བདག་པོའ།ོ །ཤེས་རབ་ནུ་མར་ཡན་ལག་ནྲི། །རེག་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

འཕོའྲི་བདེ། །འོ་མ་འཛིན་པས་དབང་བསྐུར་བ། །གང་ལས་བདེ་ཐོབ་བྱྲིས་པའོ། །ཡུན་

རྲིངས་གསང་བར་སྤོས་ལས་སྐེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ། །གསང་

བའྲི་དབང་བསྐུར་གསང་བ་ནྲི། །གང་ལས་བདེ་ཐོབ་དེ་དར་མ། །ཡུན་རྲིངས་གསང་

བར་སྤོས་ལས་སྐེས། །རོ་རེ་རྩེ་མོར་གཡོ་བའྲི་བདེ། །གང་ལས་གཡོ་བར་བགོད་དེ་

རྒན། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་རེས་ཆགས་ལས། །སྐེས་པ་གཡོ་མེད་བདེ་བ་ནྲི། །ཤེས་

རབ་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བ། །གང་ལས་གཡོ་མེད་རྟོགས་པ་དེ། །སྐེ་དགུའྲི་བདག་

པོར་རྣམ་ཤེས་བྱ། །སྐོབ་པ་ཐམས་ཅད་སྐེད་མཛད་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་
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བསྐུར་བ་ལ། འདྲིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་

ཕོགས་ཀྲི་ལོ་ཞེས་པ་ལོ་གཅྲིག་ནས་བཅུའྲི་བར་སང་བར་བྱའོ། །གཞོན་ནུ་མ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་གཞོན་ནུ་མ་ཉྲིད་སང་བར་བྱ་ཞེ་ན། ཕར་ཕྲིན་བཅུ་ལས་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ། གཞོན་ནུ་མའྲི་

གནས་སབས་གཅྲིག་པུ་ལོ་ཡྲི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཅུའྲི་བར་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལོ་བཅུ་པོ་

སོ་སོར་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕར་ཕྲིན་བཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་ནུས་མ་བཅུ་རྣམ་པར་དག་

པས་སོ། །བཅུ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་ཇྲི་སྲིད་སོ་ལྷུང་བར་མ་གྱུར་པའྲི་བར་ལོ་བརྒྱད་མ་

ལོན་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་པ་སེ། དེའྲི་བར་ལ་རྡུལ་མྲི་འཛག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་རོ། །

དེ་ནས་ལོ་བརྒྱད་པ་ལ་སོ་ལྷུང་ནས་ལོ་བཅུ་མ་ལོན་གྲི་བར་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གཉྲིས་ཀྲིས་གཞོན་ནུ་མའྲི་གནས་

སབས་རོགས་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ནྲི་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེས་ན་གདུལ་

བྱ་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་དབང་གྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་གསང་གནས་དེ་ནྲི་

བལྟ་བར་བྱ་བ་དང་ནུ་མ་ལ་རེག་པར་བྱ་བ་དང༌། ལག་པ་བཅངས་པས་མཆོད་པར་

བྱའོ། །ལོ་བཅུ་པོ་ལོན་པ་དེ་ནས་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་པ་དང་པོར་བྱས་ནས་ཇྲི་སྲིད་ལོ་ཉྲི་

ཤུ་ལོན་པའྲི་མཐར་ཐུག་པར་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གོང་མ་གསུམ་གྲི་

དོན་དུ་འཁྱུད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རོ་དང་བཅས་པའྲི་ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་ནྲི་དྲུག་དང་

བཅས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའོ། །དེ་ནས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་ཏེ་རླུང་ཁམས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་དོན་དུ་བསེན་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་ལ་རླུང་གྲི་ཁམས་པ་སྒོལ་མའྲི་རྲིགས་སོ། །བཅུ་གཉྲིས་མ་ལ་མེ་

ཁམས་པ་གོས་དཀར་མོའ།ོ །བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཆུ་ཁམས་པ་མཱ་མ་ཀཱྲིའོ། །བཅུ་བཞྲི་

པ་ལ་ས་ཁམས་པ་སྤན་མའྲི་རྲིགས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའོ། །བཅོམ་ལྔ་མ་ལ་སྒ་རོ་རེ་

མའོ། །བཅུ་དྲུག་མ་ལ་རེག་རོ་རེ་དག་གོ །བཅུ་བདུན་མ་ལ་རོ་རོ་རེ་མའོ། །བཅོ་

བརྒྱད་མ་ལ་གཟུགས་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་སོ། །བཅུ་དགུ་མ་ལ་དྲི་རོ་རེ་མའོ། །ཉྲི་ཤུ་མ་

ལ་ཆོས་ཀྲི་ཁམས་མ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མའྲི་རྲིགས་སོ། །དེ་ནས་ལོ་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་ཡན་

ཆད་བཞྲི་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་བར་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཁུ་བ་ལྷག་པར་འཕོག་པས་མཆོག་ཏུ་

འཇྲིགས་བྱེད་མ་སེ། དེ་དག་རྣམས་ནྲི་ཁོ་བོ་དང་འབྱུང་པོ་དང་ལྷ་མྲིན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

ཆ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་ནོ། །འདྲིར་ལོ་ཉྲི་ཤུའྲི་ཕྲི་ནས་ལོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ནས་བརྩམས་

ཏེ་ལོ་སུམ་ཅུའྲི་བར་ལོ་བཅུ་སོ་སོ་རྣམས་ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ། ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་ནས། 

དག་ཅན་མའྲི་བར་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སོ། །ཡཾ་བྲི་ནྲི་རྨུགས་བྱེད་མའོ། །

དེ་ནས་ལོ་སོ་གཅྲིག་ནས་བརྒྱད་ཀྲི་བར་ནྲི་འབྱུང་པོའྲི་ཆ་སེ། ཙརྩྲི་”མའམ
1
་

རྒན་བྱེད་མ་ནས། ཁབ་འཇུག་མའྲི་བར་རོ། །དེ་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་ནས་བརྒྱད་

ནྲི་ལྷ་མྲིན་གྲི་ཆ་སེ། ཁྲི་གདོང་མ་ནས་བྱ་རོག་གདོང་མའྲི་བར་ཏེ། ཇྲི་སྲིད་ལོ་ཉྲི་ཤུ་

རྩ་གཅྲིག་ནས་བཞྲི་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་ལོན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་རེས་དན་གྲི་སབས་

སུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྒོམ་པའྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱར་བཟུང་བར་བྱའོ། །དབང་གྲི་དོན་དུ་ནྲི་

སར་ཡང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་བཞྲི་སེ། དེ་དག་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ། ཞེས་པ། 

མེའྲི་ཁམས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཇྲི་སྲིད་ཆོས་ཀྲི་ཁམས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བར་དུ་

1  མ་ཕྱི། ང༣བ༢ན།   མའམ    ཞོལ། ༣བ༤ན།  བླ། ༤ན༦ན།   ཀའམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བཟུང་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་རླུང་གྲི་ཁམས་མ་ནྲི་རྡུལ་

འཛག་པ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཕག་རྒྱར་བཟུང་བར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་པ་སྔར་

སྤྲིར་བཏང་བ་ལས་དམྲིགས་ཀྲིས་བསལ་བ་སེ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དབང་གོང་མ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ། སེམས་ཅན་གཞུག་

པའྲི་དོན་དུ་ཀུན་རོབ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་བཞྲི་བསྐུར་བ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྲི་

གནས་སྦྲིན་པའྲི་དོན་དུ་གོང་མའྲི་གོང་མའྲི་དབང་བསྐུར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་པའྲི་དབང་གོང་མ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྲིར་

དབང་གོང་མ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་ནྲི་སེམས་ཅན་

རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་དོན་དང༌། ལམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་དོན་དང༌། 

རྒྱུད་ཉན་པ་ལ་དབང་གྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གཞན་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་

ངེས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་སྦྲིན་པ་དང༌། རྒྱུད་སོན་པ་པོ་

བྱེད་པའྲི་སད་དུ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྲིག་མ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་

གདབ་པ། དབང་བཞྲི་བསྐུར་བའྲི་ཆོ་ག །དབང་བཞྲིའྲི་དགའ་བཞྲིའྲི་རྣམ་དག་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་དང་པོར་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་དབང་འདྲི་ལ་རེ་ཤྲིག་སྐྲག་པ་

དང་འཁྲུལ་པའྲི་སེམས་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་དང་བལ་བ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་མ་ལ་སོགས་

པ་དབང་དང་དམ་ཚིག་གྲིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨྲིན་པ་ནྲི། དབང་གྲི་དོན་དུ་སོབ་མས་

བ་མ་ལ་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསོལ་བ་གདབ་པ་དང་

མཎྜལ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ནས་སོབ་མས་བ་མ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་བསོད་པས་

གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་བ་མ་མཉེས་པས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀུན་རོབ་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ་དང་པོར་སོབ་མས་

ཕུལ་བའྲི་སོབ་དཔོན་རང་གྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ནུ་མ་ལ་སོབ་མའྲི་ལག་པ་རེག་པར་བྱེད་དུ་

གཞུག་སེ། དེས་ན་བུམ་པའྲི་དབང་ནྲི་འོ་མའྲི་བུམ་པ་ལ་རེག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་

བ་ཁུ་བ་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་བྱྲིས་པའྲི་སབས་ཀྲི་བདེ་བ་དང་སོང་པ་སྦར་བའྲི་བདེ་བ་

དེ་ཉྲིད་དོ། །གསང་བའྲི་དབང་ནྲི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་གསང་

བའྲི་མཆོད་པ་བྱས་ནས་སོབ་མའྲི་མྲིག་བཀབ་པའྲི་”ལྕེ
1
་ལ་བདུད་རྩྲི་སེ་ཐྲིག་ལེ་

དཀར་པོ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་སྲིན་ལག་གྲིས་གཟུང་ནས་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། ཀྱཻ་

རོ་རེར་ཡང༌། མཐེ་བོང་སྲིན་ལག་དག་གྲིས་ནྲི། །སོབ་མའྲི་ཁར་ནྲི་བཏུང་བར་བྱ། 

ཞེས་དང༌། 

ནཱ་རོ་བས་ཀང༌། གང་གྲི་ཕྲིར་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་པའྲི་

སོར་མོ་ལྔ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་མཐེ་བོང་དང་

མྲིང་མེད་ས་དང་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་དག་འཁྱུད་པ་ལྷ་མཉེས་པའྲི་ཕག་རྒྱས་གསང་

བའྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ། སོབ་མའྲི་ཁ་དང་ལྷ་མཉེས་པ་ལ་ཡང་སོན་པའྲི་ཕྲིར་

ས་དང་རླུང་དག་ཕན་ཚུན་བཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྲི་དངོས་པོས་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་བོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་མྲིག་ཕེ་སེ། ཕག་རྒྱའྲི་བ་

ག་ཡང་གསལ་བར་བྱེད་དུ་གཞུག་གོ །དེ་ལས་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་ལང་ཚོའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་དགའ་བ་སྐེས་པ་ན་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་དང་སྦར་ཏེ་སྒོམ་དུ་གཞུག་སེ། དེ་

ནས་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ཁུ་བ་མང་བ་དང་ད་ནྲི་བ་ག་ལ་བལྟ་བ་དག་གྲིས་གསང་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༣ན།   ལྕ    ཞོལ། ༤བ༢ན།  བླ། ༥ན༥ན།   ལྕྕེ    * ལྕྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དབང་དུ་འགྱུར། དེ་ནས་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་”ཡེ
1
་ཤེས་ཀྲི་དབང་ལ་ༀ་ཡྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་ས་བོན་རྣམས་ཀྲིས་འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་རྲིགས་ལྔའྲི་ས་བོན་གྲི་ཆ་

དང་ལྡན་པས་སྦང་བར་བྱ་སེ། དེ་ནས་ཇྲི་ལྟར་ཕག་མཚན་གྲི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པའྲི་

སལ་བ་ངན་པའྲི་སེམས་ཅན་འདྲི་ནྲི་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་པར་བྱ་

བ་དང༌། འདྲི་ཞེས་པ་འགྱུར་མངས་ལ་མེད་པ་ལྟར་རོ། །

རྒྱུད་ཉན་པའྲི་སད་དུ། སོབ་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་

ལ་རྒྱུད་སོན་པ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ནས་སོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་སད་དུ་

སོབ་དཔོན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བ་མས་རྒྱལ་བ་སེ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལག་བཅངས་དང་གཉྲིས་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་

གསང་དབང་གྲི་རྟེན་ཕག་རྒྱ་དེ་སོབ་མ་ལ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ལག་བཅངས་

བྱས་པས་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་དར་མ་སྐེས་པ་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟ་བ་དང་སྦར་བ་ནྲི་དབང་

གསུམ་པའོ། །དེ་ནས་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་བ་ལས་ཐྲིག་ལེ་གསུམ་གྲི་མཐར་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སད་ཅྲིག་མོང་བ་ན་ལྟ་བ་དང་སྦར་བའྲི་བདེ་སོང་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

དབང་བཞྲི་པའོ། ཞེས་སོབ་མ་ལ་བསན་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་དབང་

བཞྲི་པོ་འདྲི་དགའ་བ་བཞྲིར་ངོ་སྤོད་ལ། རང་གྲི་དཀྲིལ་ཆོག་ཏུ་འདྲིའྲི་བུམ་པ་དང་

གསང་བ་གཉྲིས་ལ་དགའ་བ་དང་མཆོག་དགར་དབྱེ་བ་བྱར་མེད་པར་གསུངས་

སོ། །ཇྲི་ལྟར་ནའང་འདྲིའྲི་དགའ་བ་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པ་གཉྲིས་ཀའང་དབང་གསུམ་

པ་ཉྲིད་དུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །དང་པོར་སོབ་མ་ལམ་དུ་གཞུག་པ་ལ་ཀུན་རོབ་འཇྲིག་

1  མ་ཕྱི། ༤ན༦ན།   ཡྱི    ཞོལ། ༤བ༥ན།  བླ། ༥བ༣ན།   ཡྕེ   * ཡྕེྕེ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྟེན་པའྲི་དབང་བཞྲི་བསྐུར་བའྲི་ངེས་པའོ། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས་ཀང༌། སོབ་དཔོན་གསང་

བ་ཤེས་རབ་དང༌། །བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དབང་ནྲི་བཞྲི་ཡྲི་གངས་ཀྲི་

ནྲི། །དགའ་བ་ལ་སོགས་རྲིམ་ཤེས་བྱ། ཞེས་གསུངས་ལ། འདྲི་ལྟར་ན་དགའ་བ་བཞྲི་

དང་ཡང་སྦར་དུ་རུང་བར་ཡང་མངོན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དབང་དེ་དག་རྣམ་པར་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པ་

དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་མོང་གྲི་སོབ་དཔོན་དུ་བྱེད་པ་བུམ་པའྲི་དབང་ནྲི། རྒོད་པ་དང་རེག་

པ་ས་རླུང་གྲི་ཡོན་ཏན་རེག་བྱ་དང་སྒ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་

མོང་བའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་མྲི་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང༌། དགེ་རྒྱས་ཚད་མེད་འོད་

ལ་སོགས་པ་བཞྲི་སེ། གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་བརྒྱད་ཀྲི་བདེ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་

སོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་སྒ་དང་ཁབ་བྱེད་ཆོས་དབྱྲིངས་གཉྲིས་ལ་བྱས་

ནས་གཟུགས་མེད་ཀྲི་ལྷ་དང་སྦོར་རོ། །གསང་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དབང་ནྲི་རྒོད་པ་རེག་

པ་བལྟ་བ་ལས་མྲིའྲི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་རེག་སྒ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཁུ་བ་འཕོ་

བའྲི་བདེ་བ་མོང་བ་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་སྔ་མ་བརྒྱད་ཀྲི་སེང་དུ་དགེ་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྲི་

གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །ལག་བཅངས་ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའྲི་དབང་ནྲི་རྒོད་པ་བལྟ་བ་རེག་པ་ལག་བཅངས་ལས་ཆུའྲི་ཡོན་

ཏན་རོ་གཟུགས་རེག་སྒ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བ་ཚངས་

རྲིས་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བདེ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། །

གཉྲིས་གཉྲིས་འཁྱུད་པའྲི་བདེ་བ་ཅན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་བཞྲི་པ་ནྲི། རྒོད་པ་

བལྟ་བ་རེག་པ་ལག་བཅངས་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་ལས་སའྲི་ཡོན་ཏན་དྲི་རོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཟུགས་རེག་སྒ་སེ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བའྲི་འདོད་

ཁམས་ཀྲི་ལྷའྲི་བདེ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་འཆད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ལེའུ་ལྔ་བའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས་བརོད་པར་

བྱའོ། །རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང༌། རྒོད་པས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྲི། །རྒོད་པ་དག་ལ་

སོབ་དཔོན་ཉྲིད། །བལྟ་བས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྲི། །བལྟ་བས་གསང་བ་དེ་བཞྲིན་

ནོ། །ལག་བཅངས་དགའ་བ་ཐོབ་པ་ནྲི། །ལག་བཅངས་ལས་ནྲི་ཤེས་རབ་

ཉྲིད། །གཉྲིས་གཉྲིས་སྤད་པས་བདེ་ཐོབ་པ། །གཉྲིས་གཉྲིས་འཁྱུད་པ་དེ་བཞྲིན་

ཉྲིད། །དེ་ལྟར་དབང་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི། །ཕྲི་དང་ནང་གྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

བོ་ལྡན་པས། །སོབ་མ་སྐེ་བོ་མཆོག་ལ་བསན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་

ཕྲིར། །དབང་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་བཤད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

ཀུན་རོབ་འཛག་བཅས་ཀྲི་དགའ་བས་སེམས་ཅན་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་སད་དུ་དབང་

རྣམ་པ་བཞྲི་བསྐུར་བའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་སྦྲིན་པའྲི་དོན་དུ་གོང་མའྲི་གོང་མའྲི་

དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཞྲི། རྲིག་མ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ལ་དབང་བཞྲི་བསྐུར་

ཞྲིང་སོམ་པ་སྦྲིན། ཕག་རྒྱའྲི་སྐོན་ཡོན་གོ་སར་བཞག་པ་བཤད། བསྐུར་བའྲི་དབང་

གྲི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་འདོད་པས་རྲིག་

མ་བཅུ་དབུལ་བ་དང༌། ཕུལ་ནས་བཀའ་སྩལ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང༌། དེ་ལ་སོབ་

དཔོན་གྲི་བཀའ་སྩལ་བྱྲིན་པ་དང༌། བཀའ་སྩལ་ཐོབ་ནས་རྲིག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

གསོལ་བ་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བསན་པ། རྲིག་མའྲི་དབྱེ་བ་ངེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དོན་དང་བཅས་པ། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་འདོད་པས་དེ་དབུལ་དགོས་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཐོས་ཤྲིང་

ཤེས་པར་འགྱུར་བ་རྣལ་འབྱོར་བའམ། གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ནྲི་བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་

སད་དུ། ཚ་མོ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རྩ་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའྲི་རྲིག་མ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཁྲིམ་ན་གནས་པའྲི་སོབ་མས་བ་མ་ལ་དབུལ་

བར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིག་མའྲི་དབྱེ་བ་དང་རྣམ་དག་རྩ་རྒྱུད་ཀྲིས་བཤད། 

དེའྲི་ངེས་དོན་མཚན་བརོད་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕག་རྒྱ་སྦྲིན་

པའྲི་རྲིམ་པ་གསུངས་པ། སྒོལ་མའྲི་རྲིགས་ཚ་མོ་དང་ནྲི་གོས་དཀར་མའྲི་རྲིགས་བུ་

མོ་དང༌། མཱ་མ་ཀཱྲི་སྲིང་མོ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྤན་མ་སྐེད་བྱེད་མ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་རོ་རེ་མ་

ཆུང་མའྲི་མ་དང་ནྲི། རེག་རོ་རེ་མ་ཞང་པོའྲི་ཆུང་མ་དང༌། རོ་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་ཕའྲི་

སྤུན་ཟླའྲི་ཆུང་མ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཟུགས་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་པའྲི་སྲིང་མོ་དང༌། དྲི་

རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་རང་གྲི་མའྲི་སྤུན་ཟླ་ཉྲིད་དང༌། ཆོས་ཁམས་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་ནྲི་

རང་གྲི་ཆུང་མ་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་མ་སེ། དེ་ལྟར་ན་སྒོལ་མ་ལ་

སོགས་ཆོས་ཁམས་རོ་རེ་མའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་རང་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་

རྲིག་མ་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་ཐར་པ་འདོད་པའྲི་སོབ་མ་ཁྲིམ་པ་ཡྲིས་བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་

དབང་གྲི་དུས་སུ་བ་མ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རྲིག་མ་འདྲི་དག་རྲིགས་

ཉམས་པ་བསྲུང་བའྲི་ཕྲིར་གལ་ཏེ་བ་མར་མྲི་འབུལ་ན། དེའྲི་ཚེ་ཁྲིམ་ན་གནས་པའྲི་
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སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྲིག་མ་གཞན་གྲིས་བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབང་བསྐུར་བ་སྦྲིན་པར་

མྲི་བྱའོ། །རབ་བྱུང་ལ་ཆུང་མ་སོགས་མེད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་དབང་བསྐུར་

བས་རྒྱུད་སྨྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དམངས་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་སྒོལ་མ་སོགས་སྔ་མ་དེ་

རྣམས་ལས་གཞན་པའྲི་རྲིག་མ་དག་གྲིས་དགེ་སོང་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ནྲི་བ་མས་

བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབང་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་

དམངས་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་སོགས་ནྲི་རྲིམ་པས་རླུང་ཁམས་སོགས་ཆོས་ཁམས་

མའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལྟར། དམངས་རྲིགས་རླུང་མོ། རྒྱལ་

རྲིགས་མེ་མོ། དེ་བཞྲིན་དུ་བམ་ཟེ་མོ་ཆུ་ཁམས། རེ་མོ་ས་ཁམས། གདོལ་མོ་སྒའྲི་

རྲིགས། ཉ་བ་མོ་རེག །གར་མ་རོ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཚོས་མཁན་མ་གཟུགས་ཀོ་པགས་

བྱེད་མ་དྲི། གཏུམ་མོ་ནྲི་ཆོས་ཁམས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་མ་སེ། དེའྲི་མཐར་

ཐུག་པར་རྲིག་མ་བཅུའོ། །འདྲི་རྣམས་རྲིག་མ་ཆེན་མོར་ཡང་དག་བརོད་དེ་གསང་བ་

གྲུབ་པར། ལྷ་རས་ལོངས་སྤོད་གོལ་སེར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་རས་ཀྲི་

ལོངས་སྤོད་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་སྲིད་པ་ལས་གོལ་བའྲི་འབས་བུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་

རབ་ཏུ་སེར་བའོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རླུང་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྲིམ་

པས་དམངས་རྲིགས་སོགས་བཅུ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་བཅུ་དང༌། དབང་བཅུ་དང༌། ས་བཅུ་

དང༌། སོབས་བཅུ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་མཚན་བརོད་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་གསུངས་པ། བདེ་

བ་ཆེན་པོ་རོགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་པ། འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་གྱུར་པས་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེ། བདེ་མེད་ཀྲི་བདེ་བས་སྒོ་གསུམ་ཐུབ་པས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 13  

ཐུབ་ཆེན་ལྡན། གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆེན་ནྲི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཉྲིད་ཡྲིད་སྐོབ་པས་སྔགས་དང༌། ཐུབ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་ཀང་སོང་གཟུགས་ལས་བྱུང་ཞྲིང་

སོང་གཟུགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པས་གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆེན་ལས་བྱུང་

བ། །གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆེན་བདག་ཉྲིད་ཅན། །དབང་བདུན་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་སྦྲིན་པ་ནྲི་སྦྲིན་པ། ཡུམ་དང་སྦོར་བ་ན་བྱང་སེམས་

འཛག་མེད་དུ་བསྲུང་བ་ཚུལ་ཁྲིམས། མྲི་སྐེ་བའྲི་ཆོས་ལ་བཟོད་པས་བཟོད་པ། ཕག་

ཆེན་གསལ་བའྲི་ངོ་བོར་བརྩོན་པས་བརྩོན་འགྲུས། བསམ་གཏན་བཞྲི་པར་ཕྲིན་

པས་བསམ་གཏན། ཕག་རྒྱ་མཆོག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཤེས་རབ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསལ་

བའྲི་དོན་དུ་བཙན་ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བ་བསྒོམ་པ་ཐབས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྟོགས་པའྲི་སད་

ཅྲིག་ལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་སད་ཅྲིག་འབྱུང་བས་རང་གཞན་གྲི་དོན་ཐམས་

ཅད་རོགས་པར་སྨོན་ལམ། བདེ་ཆེན་གྲི་མཐུ་ནྲི་སོབས་དང༌། ནོར་བུ་ནས་གཙུག་

ཏོར་དུ་བྱང་སེམས་བརྟན་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། བཅུ་པོ་འདྲི་མངོན་དུ་བྱས་པས་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པ་སེ། བཅུ་པོ་འདྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

ཉྲིད་དུ་གནས་པས། ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ལ་གནས། དེའྲི་ཚེ་རྟེན་བརྟེན་པའྲི་འབེལ་བ་

མེད་པས། ཕ་རོལ་ཕྲིན་བཅུ་དག་པ་སེ། འགྱུར་མེད་གཅྲིག་པོ་ཉྲིད་ཕར་ཕྲིན་བཅུའྲི་

དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཅུར་འགྱུར་བས་ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་བཅུའྲི་ཚུལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

རེས་སུ་འགོ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པས་

མགོན་པོ་ལྷན་སྐེས་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཁབ་པས་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

རབ་དགའ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་སེ། རླུང་སེམས་ཁུ་ཁག་རྐང་རུས་
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པ་ཤ་དབང་པོ་པགས་པ་སེ། ཁམས་བཅུ་རོ་མཉམ་པ་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

གནས་པས་ས་བཅུ་ལ་ནྲི་གནས་པའོ། །

དེའྲི་རྒྱུ་སོར་སྡུད་ཀྲི་རྟགས་བཅུ་ཤེས་པས། ཤེས་བཅུ་རྣམ་དག་བདག་ཉྲིད་

ཅན། བསམ་གཏན་གྲིས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་

འཛིན་པས་ཤེས་བཅུ་རྣམ་དག་འཆང་བ་པོ། སོག་རྩོལ་གྲིས་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་

བཅུ་དབུ་མར་འགོག་པས་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་འགོག་པའོ། །འཛིན་པས་རླུང་བཅུ་སེང་གྲི་

འཁོར་ལོ་ལྔར་བཅྲིངས་པས་དོན་བཅུ་པོ་འདོད་ཅྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལྟར་འཛིན་

པའོ། །དེ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་གཏུམ་མོ་གསལ་བའྲི་ནུས་པ་ཐུབ་པས་ཐུབ་དབང༌། མྲི་

འགྱུར་བ་སྒྲུབ་བྱེད་འདོད་པའྲི་གནས་སབས་བཅུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཅུ་ཐོབ་པས་སོབས་བཅུ་པ་ཅན། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་གཏུམ་མོའྲི་སྣང་བས་

འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ཁབ་བདག །ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

བདེ་བའྲི་ངོ་བོར་གསལ་བར་བྱེད་པས་ཀུན་གྲི་དོན་ནྲི་མ་ལུས་བྱེད། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲི་ཡན་ལག་གྲིས་རླུང་བཅུ་འགོག་པས་རྣམ་བཅུ་རྟོག་པ་མཐའ་དག་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བར་མྲི་ཕེད་པར་དབང་དུ་གྱུར་བས་དབང་ལྡན། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཆེ་བ་པོ་ཞེས་ཉྲི་མ་དཔལ་གྲི་འགེལ་པ་ལྟར་

”ངམ
1
་རང་གཉྲིས་ཀས་གསུངས་ལ། “ངམ

2
་པས་ཁད་པར་དུ། འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་

རླུང་བཅྲིངས་པ་ལས་ཐོབ་པའྲི་རྲིགས་དྲུག་སོགས་ལ་སྦར་ནས་ཚུལ་གཞན་དུའང་

བཤད་དོ། །བ་མ་གཞན་དག་ཉྲི་མ་དཔལ་གྲིས་སྦོར་དྲུག་ལ་སྦར་ནས་མཚན་བརོད་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།  སྐུ། ༩ན༢ན།  དམ    བླ། ༩ན༦ན།  ཞོལ། ༨ན༣ན།  ངམ    * ངམ

2  མ་ཕྱི། ༦བ༦ན།  ངམ    བླ། ༩ན༦ན།  ཞོལ། ༨ན༣ན།  སྐུ། ༩ན༢ན།  དམ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀྲི་དོན་བཤད་པ་འདྲི་དག་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་

བཤད་ཚུལ་རྣམས་སབས་དོན་དང་འབྱོར་མྲི་འབྱོར་འད་བར་སྣང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནྲི། མདོར་ན་རྒྱུད་སོན་པ་པོའྲི་བདག་པོ་ཉྲིད་བྱེད་པའྲི་སད་དུ། 

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོའྲི་གནས་སམ་གོ་འཕང་མངོན་པར་འདོད་པས། ཕག་རྒྱ་བཅུ་

སྦྲིན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་སད་དུ་

ཕག་རྒྱ་དབུལ་བའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོབ་མས་བ་མ་ལ་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་ཕག་རྒྱ་བཅུ་

ཕུལ་ཏེ་བཀའ་སྩལ་དོན་དུ་གཉེར་བར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

སོབ་དཔོན་ལ་བོས་ནས། བདག་གྲིས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམས་པ་ལས་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་བོ། །ད་ནྲི་བདག་གྲིས་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་སྒྲུབ་པར་

བགྲི། ཞེས་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་གནང་བ་གསུངས་པ། ཕག་རྒྱ་བཅུའྲི་

ནང་ནས་རང་གྲི་ཆུང་མ་མཆོག་གཟུགས་ཅན་ཆོས་ཁམས་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་འདྲི་

བཟུང་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བདག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱོས་ཤྲིག །དེ་ཡང༌། 

དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ནྲི་མཐར་སྐེས་མ་”ཆོས
1
་ཁམས་རོ་རེ་མ་རང་གྲི་

ཆུང་མའྲི་དོད་དུ་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་བ་མའྲི་ངེས་པས་རྲིག་མ་ཆོས་ཁམས་རོ་རེ་མ་དེ་བཟུང་

ནས་དེ་དང་གཉྲིས་ཀྲིས་གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྲི་མཎྜལ་བྱ་སེ། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༧ན༤ན།   ཆས    ཞོལ། ༨བ༢ན།  བླ། ༩བ༥ན།   ཆོས   * ཆོས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་ཡྲི། དུས་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྲི་

འཁོར་ལོ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཁོད་ལ་འདུད་དོ། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

སད་ཅྲིག་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཅན་ཁེད་ལ་འདུད་

དོ། །དམྲིགས་བཅས་ཀྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་འགྱུར་བ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པས་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ཡྲིས་བདག་ལ་

ནྲི་མགོན་པོ་ཞེས་བོས་ནས་ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་བཀའ་དྲིན་གྲིས་བསྐབ་པར་མཛོད། བུ་དང་

ཆུང་མ་དང་སོགས་པས་རས་དང་བཅས་པའྲི་བདག་ལུས་ནྲི་དུས་ཀུན་ཏུ་སོབ་

དཔོན་ཁོད་ཀྲི་བཀའ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པའྲི་འབངས་སུ་བགྲི་བས་ཇྲི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་

པོའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་དུ་བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་པའྲི་སྐབས་གཞན་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྲིང་སོམ་པ་སྦྲིན་པ་ལ་ལྔ། རྲིག་མ་བཅུའྲི་

དབང་བསྐུར་ཚུལ་སྤྲིར་བསན། སྔ་ཕྲིའྲི་དབང་དང་ཕག་རྒྱའྲི་དབྱེ་བ། སོབ་དཔོན་

གསུམ་གྲི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་གྲི་དབྱེ་བ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲི་དབང་བཞྲི་བསྐུར་

ཚུལ་སྤྲིར་བསན། དེ་ཉྲིད་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་ཅྲིང་སོམ་པ་སྦྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པར་གྱུར་པའྲི་སོབ་མ་ཆུང་མ་དང་བཅས་

པ་གཟྲིགས་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་རང་བྱུང་ལ་གདོལ་བ་མོ་སྒ་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་ལ་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་བཀྲོལ་ཞྲིང་གཅེར་བུར་བྱས་ནས་སོབ་མ་ལ་འཁྱུད་དུ་གཞུག་པར་

བྱའོ། །ཁྲིམ་པ་རྣམས་ནྲི་སྒ་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་ཆུང་མའྲི་མ་ལའོ། །དེ་ནས་ཤར་དུ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དམངས་རྲིགས་མོའམ་ཚ་མོ་སྒོལ་མ་དང༌། ལྷོར་རྒྱལ་རྲིགས་མོའམ་བུ་མོ་གོས་

དཀར་མོ་དང༌། བྱང་དུ་བམ་ཟེ་མོའམ་སྲིང་མོ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང༌། ནུབ་ཏུ་རེ་རྲིགས་

མོའམ་སྐེད་བྱེད་མ་སྤན་མ་དང༌། མེར་ཕོ་ཉ་མོའམ་ཞང་པོའྲི་བུད་མེད་རེག་བྱ་རོ་རེ་

མ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་གར་མཁན་མོའམ་ཕའྲི་སྤུན་ཟླའྲི་ཆུང་མ་རོ་རོ་རེ་མ་དང༌། 

དབང་ལྡན་དུ་ཚོས་མཁན་མོའམ་ཕའྲི་སྲིང་མོ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང༌། རླུང་དུ་ཀོ་

པགས་བྱེད་མའམ་མའྲི་སྤུན་ཟླ་དྲི་རོ་རེ་མ་སེ། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་

གཅེར་མོ་སྐྲ་གོལ་མ་ཕག་ན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་ཅན་རྣམས་དགོད་པར་བྱ་སེ། རྲིག་

མ་དགུ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སོབ་མ་ལ་འཁྱུད་དུ་གཞུག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྔར་སོབ་མ་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བདུན་བསྐུར་བ་ནྲི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བདུན་ནོ། །དེ་ནས་

ཕག་ཆེན་གྲི་དོན་དུ་རོགས་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་གོང་མའྲི་དབང་རྣམ་

པ་བཞྲི་ནྲི། རྲིགས་ཀྲི་ངེས་པ་མེད་པར་ཐུན་མོང་བ་སྤྲིའྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལོ་བཅུ་

གཉྲིས་མ་ནས་ཉྲི་ཤུ་མའྲི་བར་གྲི་ལོའྲི་ངེས་པ་ཡྲིས་སོ། །བདག་པོ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དུ་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་གོང་མའྲི་ཡང་གོང་མའྲི་དབང་རྣམས་ནྲི་དམངས་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་

དམངས་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་ལ་སོགས་པའམ། ཚ་མོ་སོགས་རང་རྲིགས་ལས་

སྐེས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བ་མ་ལ་དབུལ་བའྲི་དོན་དུ་སྔར་གསུངས་པ་བཅུ་པོ་རྣམས་གཏད་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཡང་དང་པོར་ཀླུ་སེ་བུམ་པ་བརྒྱད་དང་རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་དག་གྲིས་དགེ་སོང་ལ་དམངས་རྲིགས་མོ་ལ་སོགས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བཅུས་ཁྲུས་བྱའོ། །དགེ་ཚུལ་ལ་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཡུམ་བཞྲི་དང་སྒ་རོ་རེ་

མ་དང་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་ལྷའྲི་བུམ་པ་བཞྲི་དང་

རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་དག་གྲིས་ཁྲུས་བྱའོ། །ཁྲིམ་ན་གནས་པ་ལ་

ཚ་མོ་ལ་སོགས་པ་རང་གྲི་ཆུང་མ་མ་གཏོགས་པ་དགུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

གཅྲིག་དང༌། རང་གྲི་ཆུང་མ་གཅྲིག་པུ་སེ་གཉྲིས་པོ་ཡྲིས་ལྷ་བུམ་གཅྲིག་དང་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་གཅྲིག་བུ་སེ་གཉྲིས་ཀྲིས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བར་བྱ་སེ། 

བདག་པོ་ཉྲིད་བྱེད་པའྲི་སབས་སུ་སྔར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་བུམ་པའྲི་དབང་སྦྲིན་པའྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱ་དབུལ་བར་

བྱའོ། ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །གོང་མའྲི་གོང་མའྲི་དབང་འདྲིར། ཕག་རྒྱ་རྒྱན་

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞུན་མའྲི་གསེར་དང་མཚུངས་པར་ཡྲིད་དུ་འོང་ཞྲིང་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་ལོ་ལོན་པ་གཟུགས་མཛེས་པའྲི་བུ་མོ་ནྲི་ལོ་ཉྲི་ཤུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཁག་

ལྡན་ཏེ་རྡུལ་དང་ལྡན་པ་ལ་གསང་དབང་བསྐུར་བའྲི་དོན་དུ། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་དག་གྲིས་ཞེས་པ་སྒྲུབ་ལེར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

རང་གྲི་རོ་རེ་ནོར་བུ་འདོད་པ་སྤད་ནས་ས་བོན་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེ་དག་ཀང་བདག་

པོ་ཆེན་པོའྲི་སད་དུ་གོང་མའྲི་གོང་མའྲི་དབང་ལ་སོབ་མ་སེམས་རྒྱུད་གཙང་ཞྲིང་

དག་པར་ཤེས་ནས་ཁ་རུ་འཕང་བར་བྱས་ནས་ནྲི། ཕྲི་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ། སོབ་དཔོན་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་སྦྲིན་པར་ཏེ། ཞེས་པ་སོབ་དཔོན་

གྲིས་གང་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་བུ་སེ་སོབ་མའྲི་ཆུང་མ་

བཀའ་སྩལ་སྦྲིན་པ་དེ་ལ་སོབ་དཔོན་རང་གྲིས་ཐོག་མར་མངོན་པར་བགོད་དེ། དེ་
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ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་དུས་སུ་སོབ་མ་ལ་གཏད་པ་སབས་སུ་བབ་པ་

ན་སོབ་མ་ལ་སང་ཡང་སོབ་མ་རང་གྲི་ཆུང་མ་དེ་གཏད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་

ཕག་རྒྱ་གཞན་ནྲི་དུ་བའྲི་ལམ་སོགས་ལྡན་པའོ་ཞེས་པ་སེ། སོབ་མ་ལ་སྦྲིན་པར་

བྱའོ། ཞེས་པ་རྒྱུད་དུ་བཞྲི་པ་མདོར་བསན་པའོ། །ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས། དབང་དང་པོ་

གསུམ་བསྐུར་བ་དང༌། བཞྲི་པ་ངོ་སྤོད་ཅྲིང་སོམ་པ་སྦྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབང་འདྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ནུ་མ་ལ་ཐབས་

ཀྲིས་རེག་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་བུམ་པའྲི་དབང་ལ་བ་མ་ལས་གནང་བ་ཐོབ་པའྲི་སོབ་

མས་རང་གྲི་ཆུང་མ་ལའོ། །གསང་བའྲི་དབང་ལ་སོབ་མའྲི་ཆུང་མའྲི་གསང་བའྲི་ཁར་

རོ་རེ་གཞུག་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཚེ་སོབ་མས་མྲིག་གོས་ཀྲིས་བཅྲིངས་སེ། བ་མས་

ཤེས་རབ་ཀྲིས་”ན་ར་ན་ས་ཀ
1
་པད་མའྲི་སྣང་བ་ཞྲིབ་པར་བྱའོ།  དེ་ནས་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕྲིར་ཆུང་མ་ཤེས་པས་སོབ་མ་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་གཏད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་

འགྱུར་མངས་སུ་འདྲིར་ཐམས་ཅད་དུ་བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབང་གྲི་ཆོ་གའོ། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། འདྲིར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིག་མ་བཅུ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་

པ་སོགས་ཐམས་ཅད་བདག་པོ་ཆེན་པོའྲི་དབང་གྲི་ཆོ་གར་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་

པའོ། །གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་ན། ཕག་རྒྱ་བཅུ་ཚང་བར་ཡོད་ན་དེའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་བཅུ་

པོ་གང་དང་གང་ལ་འདོད་པ་སྤོད་པར་ནུས་པའྲི་སོབ་མ་ལ་ཕག་རྒྱ་དེ་དང་དེ་གཏད་

1  མ་ཕྱི།  ༼ད༽༨བ༢ན།  བཀྱིས། ༼ག༽༧ན༥ན།  སྐུ། ༼ཏ༽༩བ༢ན།  ཞོལ། ༼ག༽༨བ༥ན།  བླ། ༼ག༽༩ན༢ན།  

ན་ར་ན་སྱི་ཀ་ནྱི་མྱིའྱི་སྣ་སྕེ་སྣ་རྕེ་གཉྱིས་ལས་མཁའ་འགོ་གདོང་ཞྕེས་གགས་པའོ། །དྕེ་གཞྱིབ་པ་ནྱི་ནོར་བུའྱི་ནང་དུ་

འདྕེན་པ་སྕེ་ཞྕེས་དང་།  སྕེ་དགྕེ་དང་འཇང་བཀའ་འགྱུར་དྱི་མྕེད་འོད་དུ། བླ་མས་ཤྕེས་རབ་ཀྱི་ན་ར་ནཱ་སྱི་ཀ་གཞྱིབ་

པར་བྱའོ། ། ཞྕེས་འབྱུང་།
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པར་བྱ་སེ། མཚན་”མོ
1
་ཕེད་རོགས་ནས་ཐོ་རངས་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་ཀྲི་རྟྲིང་མ་ཉྲི་མ་

འཆར་བ་ཇྲི་སྲིད་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་འཁོར་གཤེགས་ནས་སོམ་

པ་སྦྲིན་པར་བསན། དབང་བཞྲི་པ་ངོས་བཟུང་བ། སོམ་པ་སྦྲིན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་

བར་བྱ་སེ། གཤེགས་སུ་གསོལ་ནས་སོབ་མ་ལ་འཆད་འགྱུར་གྲི་སོམ་པ་སྦྲིན་པར་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བདག་གྲིས་སྔར་”བཞྲི
2
་པར་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་ཁད་པར་

དགའ་བའྲི་མཐར་བྱུང་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སད་ཅྲིག་འདྲི་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བཞྲི་པ་སེ། 

ཐྲིག་ལེ་གོལ་བ་གསུམ་གྲི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེར་འབྱུང་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཛག་བདེ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། འོ་ན་གང་སྙམ་

ན། དོན་དམ་པར་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་ཐོབ་བྱ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི་འཕོ་བ་

མེད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དབང་བཞྲི་པའྲི་དམ་ཚིག་ཏུ་འཛག་པ་བསྲུང་དགོས་

པར་བསན། དེ་རྩ་རྒྱུད་དང་སྦར་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེས་ན་བཞྲི་པ་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་འདྲི་ནྲི། ཁོད་ཀྲིས་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་ཐྲིག་ལེ་ངེས་པར་

བསྲུང་དགོས་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ། རྣལ་འབྱོར་པས་རེས་དན་

གྲི་སབས་སུ་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བ་གར་རོ་རེ་རབ་ཏུ་སྦོར་བ་

དང༌། ཡྲིད་ཀྲིས་བརྟགས་པའྲི་ལྷ་མོའྲི་གཟུགས་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱའྲི་རེས་ཆགས་

ལའང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བསྐེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཞུ་བ་ནྲི་འཕོ་མེད་ཀྲི་བརྟུལ་

1  མ་ཕྱི། ༨བ༤ན།   མྕེ    ཞོལ། ༡༠བ༡ན།  བླ། ༡༢ན༡ན།   མོ   * མོ

2  མ་ཕྱི། ༨བ༥ན།  ཞོལ། ༡༠བ༣ན།   བཞྱི    བླ། ༡༢ན༢ན།   བཞྱིན
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ཞུགས་བརྟན་པོས་མྲི་འཛག་པར་བསྲུང་བར་བྱའོ། །རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་བདེ་ཆེན་

འཕེལ་བའྲི་ཕྲིར་ཕག་རྒྱའྲི་བ་གར་ཐབས་ཀྲི་ལྲིངྒ་རབ་ཏུ་བཞག་ནས་མཉམ་པར་

སྦར་བ་ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོར་ལྷུང་བ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྤོ་ཞྲིང་

འཛག་པར་མྲི་བྱའོ། །ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཛག་པའྲི་ཐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་པོ་ནྲི་མ་ལུས་

ནས་སངས་རྒྱས་སྐུ་རུ་སྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཁམས་གསུམ་གཞན་དང་

པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུར་བསྒོམ་པ་ལ་འདོད་ཅྲིང༌། གཞན་དག་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་བ་ན། འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་

གསུམ་བརྟན་གཡོ་མ་ལུས་པ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་གཟུགས་སུ་སྒོམ་པ་ལ་

འཆད་པར་བྱེད་ལ། ལ་ལ་ནྲི། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་ཁམས་གསུམ་པོ་མ་ལུས་

པ་གསང་གནས་ཀྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ལ་དམྲིགས་ཏེ་བསྒོམ་པ་ལ་འདོད་དོ། །

དེ་ལྟར་འཛག་མེད་དུ་བསྲུང་བའྲི་དགོས་པ་ནྲི། བསྲུང་བ་འདྲི་ཉྲིད་ཁོ་ན་ཡྲིས་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའྲི་མྲིའྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་སེར་བར་བྱེད་དེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། ཐྲིག་ལེ་བསྲུང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཛག་

མེད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཚོགས་ནྲི་ཡང་དག་རོགས་ལ། དེའྲི་མཐུ་ལས་སྦྲིན་པ་བཅུ་ལ་

སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །སྐེ་བ་འདྲི་ལ་ཐོབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཇྲི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། ཕ་རོལ་ཕྲིན་པ་བཅུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡྲིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་དུས་གསུམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འཇུག་པས་དུས་

གསུམ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟྲིགས་པ་འཇུག་པའོ། །དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་
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འདྲི་ཡྲིས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་ལས་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིས་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་བར་མཛད་དེ། 

རང་དང་གཞན་གྲི་དོན་སྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་དམྲིགས་བཅས་སོང་ཉྲིད་དང་དམྲིགས་མེད་

སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཁམས་གསུམ་སྒྲིབ་པ་དང་

བལ་བའྲི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་

བ་བསྲུང་བའྲི་ཐབས་འདྲི་ལས་གཞན་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སོམ་པ་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་

བ་ནྲི་གལ་ཏེ་སོབ་མ་ཁེད་ཀྲིས་བསྲུང་ན་དེའྲི་ཚེ་བདག་གྲི་བུ་རྒྱལ་བའྲི་སས་པོར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་རོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

ཅྲི་སེ་འཛག་བདེ་ལ་ཆགས་པས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པའྲི་དབང་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཀྲིས་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་འད་བའྲི་མདུན་དུ་འཛག་བདེ་བསྲུང་བའྲི་སོམ་

པ་བངས་ནས་ནྲི་འཛག་མེད་ཀྲི་སོམ་པ་སྐོང་བར་མྲི་བྱེད་ན། དེའྲི་ཚེ་དམལ་བ་ངུ་

འབོད་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །འཛག་བདེ་ལ་ཆགས་པའྲི་དམན་པའྲི་སེམས་ལས་

ཕག་རྒྱའྲི་སྐེ་གནས་སུ་གང་གྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལྷུང་བར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་ཕག་

རྒྱའྲི་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་དག་པར་ཤེས་ནས་ནྲི་པདའྲི་ཕྲི་རོལ་ན་གནས་པ་རང་གྲི་ལྕེས་

བང་བར་བྱ་ཞྲིང༌། ནང་ན་གནས་པ་ནྲི་མྲིང་མེད་ཀྲིས་བངས་ལ། ཕག་རྒྱའྲི་སེམས་

མ་དག་ན་”མཆོར
1
་བར་བངས་ནས་མང་བར་བྱ་སེ། དོན་དམ་བསྙེན་པར་ཡང༌། ཆུ་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   མཆོར    ཞོལ། ༡༡བ༦ན།  བླ། ༡༣བ༡ན།   མ་ཚོར



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྐེས་སྙྲིང་པོར་དཔལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྷུང་གྱུར། །ཕག་རྒྱའྲི་སེམས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

རྣམ་དག་ཤེས་བྱས་ནས། །དེ་ནས་ཆུ་སྐེས་ཕྲི་རོལ་རང་”གྲི
1
་ཁས་བཟུང་བྱ། །མ་

དག་ཕག་རྒྱའྲི་ཆུ་སྐེས་ལ་གནས་རང་གྲི་སེམས། །མ་ཉམས་རྣམས་ནྲི་མ་ཚོར་མྲིང་

མེད་ཀྲིས་བཟུང་བྱ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་སེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་སོབ་མ་ལ་

སོམ་པ་སྦྲིན་ནས་སོབ་མས་ཀང་བ་མ་ལ་ཡོན་དབུལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ཕག་རྒྱའྲི་སྐོན་ཡོན་གོ་སར་བཞག་པ་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་རྭ་

འགྱུར་ལས། སྐྲག་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གོ་སའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ཅུང་ཟད་

བཤད་ན། དབང་དུས་སུ་སང་བྱ་དང་བསེན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བ་མ་ལ་

འཇྲིགས་ཤྲིག་སྐྲག་པའམ། གསང་བའྲི་དམ་ཚིག་ལ་སྐྲག་པས་སོང་བ་དང༌། དོན་

ལོག་པར་འཛིན་པའམ། ཆགས་པའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པར་འཁྲུལ་བའྲི་སེམས་དང་

ལྡན་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ཆེ་ཞྲིང་སྐེས་པ་གཞན་གྲི་དབང་དུ་འགོ་ལ། གཅོང་ནད་ཀྲིས་གཟྲིར་

བས་ལུས་རྒུད་པ་དང་ལྡན་པ་དང་བུ་སྐེས་ནས་སྐེ་གནས་ཡངས་པོར་གྱུར་པ་དང༌། 

ཁོ་བ་ཤས་ཆེ་ཞྲིང་རྲིགས་སོགས་ཀྲིས་ཁེངས་པ་དང༌། ནོར་ལ་སེད་པས་བརྔན་པ་

འདོད་པ་དང༌། མྲི་བདེན་པ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང༌། འཐབ་ཅྲིང་རྩོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། 

རྐང་ལག་དང་མྲིག་ལ་སོགས་པ་མ་ཚང་བས་རང་གྲི་ཡན་ལག་དམན་པ་དང༌། ཞར་

བ་དང་འཐེང་པོ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པས་ཡན་ལག་རྣམ་པར་དག་པ་མྲིན་པའྲི་ཤེས་

རབ་མཚན་ཉྲིད་དང་མྲི་ལྡན་པ་འདྲི་དག་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་ལ་ཤྲིན་ཏུ་

མཁས་པའྲི་བ་མ་དག་གྲིས་དབང་གྲི་རྟེན་དུ་སང་བར་བྱ་ཞྲིང་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩བ༦ན།   ག    ཞོལ། ༡༢ན༡ན།  བླ། ༡༣བ༢ན།   གྱི   * གྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དོན་དུ་བསེན་པར་བྱའོ། །ཀྱཻ། མྲིའྲི་དབང་པོ་ཞེས་སོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་སྔར་

བརོད་པའྲི་རྲིགས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པས་བཀའ་ལས་མྲི་

འདའ་བ་དང༌། བ་མས་བྱྲིན་པའྲི་དམ་ཚིག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འཛིན་མ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་མ་

ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ནྲི་ཕག་འཚལ་བ་དང༌། མཆོད་པར་བྱ་བའྲི་གནས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ཕག་རྒྱ་དེ་ལྟ་བུ་དབང་དུས་སུ་བསེན་ཅྲིང་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །བཞྲི་

པ་བསྐུར་པའྲི་དབང་གྲི་དོན་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། སོབ་མས་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་

གདབ་པ་དང༌། བ་མས་དབང་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སར་ཡང་མཎྜལ་བྱས་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་

བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའྲི་དཀའ་དྲིན་མཛད་དུ་

གསོལ། ཞེས་པས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་བཞྲིས་དོན་དམ་

གྲི་དབང་བཞྲི་མཚོན་པར་བསན་པ། མཚོན་བྱ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་འོག་ཏུ་ཁ་འཕང་

བ། ཐུན་མོང་དུ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྦོར་བས་རོ་རེ་བཞྲི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

བཞྲི། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང༌། དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན། དེ་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང་སྦར་ཞྲིང་བཅུ་

དྲུག་པ་དབང་བཞྲི་པར་བསན། དེའྲི་ངེས་དོན་མཚན་བརོད་ཀྲིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་བ་མས་སོབ་མ་བོས་ཏེ། བུ་ཁོད་ཉོན་ཅྲིག་ཀུན་རོབ་ཀྲི་

དགའ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སེམས་

ཅན་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བདེ་བ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སངས་རྒྱས་ལས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་ཕྱུང་བ། འདོད་པ་བསྐོད་པར་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

ཚིགས་བཅད་འདྲི་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཉྲིས་པ་ན་སྣང་བས་ཡྲི་གེ་མ་དག་པ་ཡྲིན་ནམ། 

ཡང་ན་འགེལ་པ་མེད་པའྲི་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་པོ་འདྲི་དོར་བ་ཡྲིན་ནམ་བརྟག་པར་

བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་ཤེས་རབ་ལ་བལྟ་བ་དང་ནུ་མ་ལ་རེག་པས་འགོ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡྲིད་ལ་འདོད་པ་སྐོད་པར་བྱེད་པ་སེ། ཆགས་པས་ཡྲིད་གཡོ་བ་ནྲི་

དང་པོ་དགའ་བའྲི་དགའ་བའོ། །དེ་ནས་གང་བ་སེ་མཆོག་དགའྲི་གནས་སབས་ནྲི་

ཤེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་པ་དང་ཙུམ་པ་ན་བྱས་པ་ལ་སོགས་པས་ཐྲིག་ལེ་འབབ་པའྲི་

རྒྱུ་དཔྲལ་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་གང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་

སེ། གཉྲིས་པ་མཆོག་དགའོ། །གང་བ་ཡན་ལག་མཆོག་མགོ་བོ་ལས་དབང་པོ་

གཉྲིས་སྦོར་བའྲི་འཁྲིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་པ་འབར་བའྲི་གནས་སབས་སུ་ནྲི། 

རྲི་བོང་འཛིན་པ་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་ཁུ་བ་སེ་བཞུ་བར་བྱས་ནས་དཔྲལ་བ་ནས་ལྟེ་བའྲི་

བར་དུ་ཐྲིག་ལེ་བཟང་པོ་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་སེ་གསུམ་པ་ཁད་པར་དགའ་བ་རོགས་

པར་བྱེད་དོ། །

དེ་ནས་ཨོཌྜ་སེ་ཟླ་བའྲི་གནས་སབས་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་གོལ་བ་སེ་མགྲིན་སྙྲིང་ལྟེ་བར་འཛག་པ་དག་ནྲི་གསུམ་

གྲི་མཐར་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འབྱུང་བའྲི་དུས་ན་ཆགས་པའྲི་མེས་ལྟེ་

བ་ནས་ནོར་བུའྲི་བར་བཀུག་པ་ལས་འཛག་བཅས་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་སེར་བ་ཉམས་སུ་མོང་བས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་རོགས་པར་བྱེད་པ་

སེ། དེ་དག་ཀང་ཤེས་རབ་ལ་བལྟ་བ་ལས་འདོད་པའྲི་གནས་སབས་དང༌། རེག་ཅྲིང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འཁྱུད་པ་ལས་གང་བའྲི་གནས་སབས་དང༌། རོ་རེ་པད་འགོགས་པ་སེ་སྦར་བ་ལས་

ཆགས་པ་འབར་བའྲི་གནས་སབས་དང༌། ལྟེ་བ་ནས་ནོར་བུའྲི་བར་འཛག་པའྲི་བདེ་

བ་མོང་བ་ལས་ཨོཌྜའྲི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གནས་སབས་བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་

སྔར་བསན་པ་ལྟར་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲིས་ཕེ་བའྲི་གནས་སབས་རྣམས་

སོ། །དེ་ཡང་འདོད་པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཤེས་རབ་ལ་མྲིག་གྲིས་

བལྟ་བ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་གཡོ་བས་དགའ་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་དེ། དགའ་བ་

བཞྲིའྲི་དང་པོ་དགའ་བ་དག་ཀང་རོགས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲི་ནས་གང་བའྲི་གནས་སབས་

ནྲི། ཤེས་རབ་ལ་རབ་ཏུ་སྦར་ཞྲིང་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པས་དཔྲལ་བར་ཁུ་བ་རོགས་

པའྲི་བདེ་བ་མོང་བ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་སར་ཡང་དགའ་བ་གཉྲིས་པ་མཆོག་གྲི་དགའ་བ་

རོགས་པ་ཉྲིད་དོ། །འབར་བའྲི་གནས་སབས་ནྲི་རོ་རེས་པད་ལ་སྦར་བས་རང་ལུས་

ཀྲི་དཔྲལ་བ་ལས་ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པ་དང་ནྲི་དེ་

ལས་འཕོ་བའྲི་དགའ་བ་ཡང་མོང་བ་སེ། ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་རོགས་པ་ཉྲིད་

དོ། །ཨོཌྜའྲི་གནས་སབས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་གསུམ་མགྲིན་སྙྲིང་ལྟེ་བར་

འཕོས་པ་རྣམས་ཀྲི་མཐའ་རུ་ལྟེ་བ་ནས་ནོར་བུའྲི་བར་དུ་འཛག་པར་བྱེད་པ་ལས་

ཆགས་བལ་དུ་མ་ཞུགས་པའྲི་དང་པོར་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཡྲིད་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་པ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་རོགས་པ་སེ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་དག་གྲི་དོན་འགེལ་པར་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་

དགའ་བ་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཕྲི་རོལ་དང་མཐུན་པར་”ཚེས
1
་གཅྲིག་ལ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༦ན།   ཆྕེས   ཞོལ། ༡༣བ༥ན།  བླ། ༡༥བ༣ན།   ཚེས   * ཚེས
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པའྲི་ཆ་ལྔ་ལྔ་པོ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རང་བཞྲིན་དགའ་བཟང་རྒྱལ་སོང་

རོགས་པའྲི་མྲིང་ཅན་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་ཀཱ་ཨ་ཨེ་ཨ་རུ་ཨོ་ཨ་ལུ་ཙ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ཕཊ། 

ཅེས་པའྲི་དབྱངས་འདྲི་དག་གྲི་ཆོས་ཅན་ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པ་

རྣམས་ཀྲིས་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་རོགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ཆ་ལྔ་པ་དང་པོས་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་དཔྲལ་བ་ནས་མགྲིན་

པར་འོངས་པ་དགའ་བའྲི་གནས་སབས་རོགས་པའོ། །བཅུ་པས་ནྲི་མགྲིན་པ་ནས་

སྙྲིང་ཁར་འོངས་པ་མཆོག་དགའ་རོགས་པའོ། །ཉས་ནྲི་སྙྲིང་ཁ་ནས་“ལྟེ
1
་བར་འོངས་

པ་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་རོགས་པའོ། །བཞྲི་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཞེས་པ་

ནྲི་ལྟེ་བ་ནས་ནོར་བུའྲི་བར་དུ་འོངས་པ་ཉའྲི་མཐའ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ། དེ་ནྲི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་གནས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དང༌། དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང༌། དབྱེར་

མེད་དུ་འདུས་པ་དང༌། རོ་མཉམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཆགས་པས་བཞུ་བ་ནྲི་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ཏེ། ཁུ་བ་འཕོས་པས་ཆགས་པ་

དང་བལ་བ་ནྲི་ནག་པོའྲི་ཕོགས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དགའ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིན་

པ་དེ་བཞྲིན་དུ་དེས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དགའ་བཞྲི་ནྲི་མཚན་བརོད་

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ། ཆགས་པའྲི་མཐའ་ཁུ་བ་འཕོས་པས་

ཆགས་པ་དང་བལ་བའྲི་དང་པོ་ཁུ་བ་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་སེལ་

བར་བྱེད་པས་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་དོན་དམ་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བའོ། །དེ་ཉྲིད་ཁ་

1  མ་ཕྱི། ༡༡བ༡ན།   སྕེ    ཞོལ། ༡༤ན༡ན།  བླ། ༡༥བ༥ན།   ལྕེ    * ལ
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དོག་སྣ་ཚོགས་འབར་བའྲི་འོད་ཅན་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་ནང་དུ་པདའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ཆུང་པ་ལ་

གནས་པས་སྐྲིལ་ཀྲུང༌། འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་རོགས་པས་སངས་རྒྱས། དེ་ཉྲིད་ནྲི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་བརོད་པའྲི་ཆོས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་

འཛིན་པའོ། ཞེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་ཡང་རྒྱུ་

བ་དང་མྲི་རྒྱུ་བའྲི་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་ངོ་བོར་མེད་པའྲི་ཤེར་ཕྲིན་སོང་གཟུགས་ནྲི་

རྒྱུའོ། །དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཕེད་བརྒྱད་

དེ། དེའྲི་ཡང་ཕེད་བཞྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་འཆང་བ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཆ་བཅོ་ལྔ་རོགས་པས་མཐར་གནས་པས་ཆ་མེད། ནག་པོའྲི་

ཚེས་གཅྲིག་ལ་མ་ཞུགས་པས་ཆ་ལས་འདས་པ་པོ་སེ་མཐའ་གཉྲིས་ལ་མྲི་གནས་

པའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག །བསམ་གཏན་བཞྲི་པོའྲི་རྩེ་མོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་མཐའ་སེ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་འཆང་བ་པོའ།ོ ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་

བསན་པའྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དོན་དམ་པས་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆེར་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེས་ན་འདྲིར་རྒྱས་པར་མ་བྱས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འདོད་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དགའ་བཞྲི་རེ་རེ་ལ་ཡང་

བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྦོར་

བ་བཞྲི་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་སབས་སད་

པ་དང༌། རྨྲི་ལམ་དང་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པ་དང༌། བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་ཡྲི་དབྱེ་

བ་ཡྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་དང་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་སེ། དེ་དག་ཀང་རེ་
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རེ་ཞྲིང་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་དབྱེ་བས་བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་ལ་འདོད་པ་ཞེས་པ་ནྲི། སྐུ་སེ་

ལུས་ཀྲི་དགའ་བའོ། །དགའ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། གསུང་སེ་ངག་གྲི་དགའ་བའོ། །འདར་བ་

ཞེས་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་སེ་སེམས་ཀྲི་དགའ་བའོ། །འགྱུར་མེད་ཅེས་པ་མྲིང་གྲིས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དགའ་བའོ། །དེ་ལྟར་བཞྲི་པོ་ཡྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང༌། དགའ་བ་

སྦར་བའྲི་སྦོར་བ་གཅྲིག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་གང་བ་ཞེས་པ་ནྲི་སྐུའྲི་མཆོག་དགའོ། །འདྲིར་

གསུང་གྲི་མཆོག་དགའ་དག་དང༌། ལ་སོགས་པས་གསུང་གྲི་ཁད་དགའ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་དགའ་གསུམ་པོ་གཞུང་དུ་དགའ་བ་བཞྲི་ཚན་གསུམ་གྲི་མཐའ་མར་བསན་པ་

རྣམས་འདྲིར་བཞྲི་ཚན་གསུམ་གྲི་གཉྲིས་པ་དང་ལ་སོགས་པས་གཉྲིས་པ་རྣམས་བཞྲི་

པར་བྱས་ནས་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྣམས་སྦར་བར་བྱ་སེ། འདྲིར་

རྒྱུད་དུ་ནུས་དང་སྐེ་བ་ཞེས་སོགས་དང༌། ཐྲིག་ལེ་སོགས་དང༌། ནཱ་ད་དག་དང༌། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་རྲིམ་པས་བསན་པ་ནྲི། སེབ་སྦོར་གྲི་དབང་གྲིས་གསུངས་པ་སེ། འདྲིར་སྐེ་

རྲིམ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ན། མཆོག་གྲི་དགའ་བ་ཞེས་པ་ཉྲིད་ནྲི་གསུང་གྲི་མཆོག་

དགའོ། །སྐེ་བ་ཞེས་པ་དག་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་མཆོག་དགའོ། །ནུས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་མཆོག་དགའ་སེ། མཆོག་དགའ་དང་རོ་རེ་བཞྲི་སྦར་བའྲི་སྦོར་བ་གཉྲིས་པར་ངེས་

པར་འགྱུར་རོ། །རྭ་འགྱུར་ལས་སྦོར་བ་གཉྲིས་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །འབར་བ་ཞེས་པ་ནྲི་

སྐུའྲི་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བའོ། །

སར་ཡང༌། ཁད་པར་གྲི་དགའ་བ་ཞེས་པ་ཉྲིད་ནྲི་གསུང་གྲི་ཁད་པར་གྲི་

དགའ་བའོ། །བརྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཁད་པར་གྲི་དགའ་བའོ། །ཐྲིག་ལེ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁད་དགའ་སེ། གསུམ་པ་ཁད་དགའྲི་སྦོར་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨོཌྜ་
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ཞེས་པ་ནྲི་སྐུའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའོ། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། 

གསུང་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའོ། །གཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

དགའོ། །ནཱ་ད་ཅེས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའོ། །དེ་རྣམས་ཉྲིད་ནྲི་ལྷན་

སྐེས་དང་རོ་རེ་བཞྲི་སྦར་བའྲི་སྦོར་བ་བཞྲི་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་

དབྱེ་བས་སྐུ་བཞྲི་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སོགས་པའྲི་གསུང་རྣམ་པ་བཞྲི་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་རྣམ་པ་བཞྲི་དང༌། ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །

དེ་ལྟར་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། ལེའུ་ལྔ་པའྲི་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་

པར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་རྒྱ་ཆེར་བརོད་པར་བགྲིའོ། །དེ་ལྟར་ན་དགའ་བ་བཅུ་

དྲུག་གྲི་མཐར་འབྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་འདྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བཞྲི་

པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་ཕག་རྒྱའྲི་རྣམ་དག་

བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲི་ངེས་དོན་དང༌། ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་ངེས་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སེམས་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྣམ་དག་

གསུངས་ཏེ། འདྲིར་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས། མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་

རྣམས་ཚངས་སྤོད་ལ་གནས་མྲི་གནས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐུན་མོང་གྲི་ཕག་རྒྱར་

གསུངས་ཏེ། དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་སོག་འཆྲིངས་པ་རྣམས་ལམ་དུས་སུ་རེས་སུ་

ཆགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བྱེད་པའྲི་སད་དུའོ། །ལས་རྒྱ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པར་བྱེད་པ་

དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཛག་མེད་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཡྲིན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གྲི་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཞན་ཁུ་བ་མྲི་བརྟན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་

ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སྙད་དང་ལྡན་པའྲི་བུད་མེད་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་

གནས་སབས་ཀྲི་དབྱེ་བས་མ་ལ་སོགས་པ་དུ་མར་འགྱུར་འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རྣལ་

འབྱོར་བ་བུད་མེད་ལ་སེམས་པར་བྱེད་ན་དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་བྱས་པ་ཡྲིས་

ནྲི་སའྲི་ཁམས་འཁྲུག་ལ། ས་ཁམས་སྤན་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་སྤན་མ་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་

མ་ཡྲིན་”པའྲི
1
་མར་འགྱུར་རོ། །ཕག་རྒྱ་ལ་རེག་པས་ནྲི་ཆུ་ཁམས་འཁྲུག་པའྲི་ཕྲིར་

སྲིང་མོར་འགྱུར་ཏེ་ཆུ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སྲིང་མོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེ་

ཞུགས་པས་མེ་ཁམས་འཁྲུག་པའྲི་ཕྲིར་བུ་མོར་འགྱུར་ཏེ། མེ་གོས་དཀར་མོ་དག་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་བུ་མོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་བསྲུབས་པར་

བྱེད་པ་དང༌བཅས་པས་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བ་བྱས་པས་རླུང་ཁམས་འཁྲུག་པའྲི་ཕྲིར་ཚ་

མོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རླུང་སྒོལ་མ་དག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཚ་མོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐྲིག་ལེ་

ནོར་བུར་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ན་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་འཁྲུག་པའྲི་ཕྲིར་ཆུང་མར་འགྱུར་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་ཆོས་དབྱྲིངས་དག་པ་ཆུང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་རྣམས་ལས་རྲིགས་གཞན་མཐར་སྐེས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་གནས་པ་གཏུམ་

མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མར་ཡེ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དག་པ་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཉམས་པར་

གྱུར་པ་ལས་ཏེ། ཁུ་བ་འཕོས་པས་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་བལ་

ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་

རྣལ་འབྱོར་བ་ཁུ་བ་མྲི་བརྟན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་སེ། དེ་འད་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་

1  མ་ཕྱི། ༡༢བ༧ན།  ཞོལ། ༡༥བ༦ན།  བླ། ༡༨ན༣ན།  པའྱི    སྐུ། ༡༧ན༥ན།  པས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་རྣམས་ཀྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་འཁྲུག་ཅྲིང་འཛག་པར་བྱེད་པས་

སོ། །འདྲིར་འཁྲིག་པའྲི་གནས་སབས་དང་པོར་སའྲི་ཁམས་འཁྲུག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཆུ་མེ་རླུང་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་རྣམས་འཁྲུག་སེ། འཁྲུགས་པ་རྣམས་ལས་ཁུ་བ་

འཛག་གོ །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་རྣམས་ས་ཆུ་སེག་ཟ་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་དང༌། རྟག་ཆད་

གཉྲིས་ཀྲི་ཡ་གལ་ཆད་པའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་རྣམས་ཏེ་འཕོ་བའྲི་

གནས་སབས་དྲུག །དེ་བཞྲིན་དུ་སྣ་བུག་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ཟད་

པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་དབུ་མར་འཕོ་བའྲི་

དུས་སུ་རྲིག་པར་བྱ་སེ། མ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཁམས་དྲུག་རྣམ་པར་དག་

པས། ཞེས་པས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་རྣམས་སྒོམ་པའྲི་དུས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་སོགས་

རྣམ་པར་དག་པས་འཁོར་ལོ་དང་རྣ་ཆ་དང་མགུལ་རྒྱན་དང་ལག་གདུབ་དང་ས་

རགས་དང་ཐལ་བ་རྣམས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གོ །ཞེས་

པའོ། །ས་སོགས་དག་པས་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པས་ཀང་ཕག་རྒྱ་དྲུག་ཏུ་སྔར་བརོད་པས་སོ། 

ཞེས་པ་ནྲི། ཕག་རྒྱའྲི་རྣམ་དག་གྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཆུ་སྐེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སྐུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་

རྒྱ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དང་བའྲི་དོན་གྲིས་དཔྲལ་

བར་སྐུའྲི་ཕག་རྒྱ་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་བོ། །མགྲིན་པར་གསུང་གྲི་ཕག་རྒྱ་

ཨཱཿའོ། །སྙྲིང་ཁར་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཧཱུཾ་སྒོམ་པའོ། །འདྲིར་ངེས་པའྲི་དོན་གྲིས་ཀང་

དཔྲལ་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་ནྲི་རོ་རེ་རབ་ཞུགས་ཏེ་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལངས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པ་མྲི་གཡོ་བ་ནྲི་སྐུའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། ལུས་ཀྲི་བདེ་བ་ལ་སོང་པས་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་

གནད་ཀྲིས་སོ། །རྩེ་མོ་ཅན་ལ་རླུང་དང་ཞེས་པ་མགྲིན་པ་ཡན་གྲི་རྩ་དབུ་མ་ལ་སོག་

རླུང་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་མྲི་གཡོ་བར་འཆྲིངས་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། ངག་གྲི་བདེ་

བ་ལ་སོང་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་པས་སོ། །ཐྲིག་ལེ་མྲི་ལྟུང་བ་ནྲི་སྙྲིང་ཁ་ཡན་གྲི་དབུ་

མར་སོག་ཞུགས་པ་མྲི་གཡོ་བར་འཆྲིངས་པ་ལས་གསུམ་པ་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། 

སེམས་ཀྲི་བདེ་བ་ལ་སོང་པས་རྒྱས་འདེབས་པས་སོ། །ཕག་རྒྱ་གསུམ་པོ་འདྲི་དག་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྲིས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བསན་ཏེ། རྣལ་

འབྱོར་གསུམ་ནྲི་ངེས་པར་དབུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་

སུ་གངས་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་སོང་པ་ལ་ཡང་བདེ་བས་རྒྱས་བཏབ་པས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་གདབ་

སེ། རྩ་རྒྱུད་དུ་ཡང༌། སོང་པ་ལས་བྱུང་གཟུགས་བརན་རྒྱུ། །མྲི་འགྱུར་ལས་སྐེས་

བདེ་བ་འབས། །རྒྱུ་ནྲི་འབས་བུ་རྒྱས་བཏབ་པ། །འབས་བུ་རྒྱུ་ཡྲིས་རྒྱས་བཏབ་བོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །ཕག་རྒྱ་གསུམ་པོ་དེའྲི་སེང་དུ་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་ནྲི་ཆགས་དང་

ཆགས་བལ་མཐར་གྱུར་དང་པོ་ཞེས་པ་ལ་ཆགས་པ་ནྲི་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ཏེ་དེའྲི་

མཐར་གྱུར་པའོ། །ཆགས་བལ་ནྲི་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཏེ་དེའྲི་དང་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་ན་

ཆགས་པ་རླུང་མྲི་འཕོ་བའྲི་མཐར་གྱུར་པ། ཆགས་བལ་རླུང་ནོར་བུ་ལས་ཕྲིར་

འཕོས་པའྲི་དང་པོ་ནྲི་རླུང་གྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའམ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགར་

བཞག་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་སྲིད་ནོར་བུ་ལས་རླུང་མྲི་འཛག་པ་དེ་སྲིད་དུ་ནོར་བུར་རླུང་

བཅྲིངས་པ་དེ་ནྲི་མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་གྲི་གཏེར་ཆེན་པོ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་མཆོག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 34  

གྲི་བདེ་བ་སྦྲིན་པ་པོ་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྲིས་རྟོགས་བྱའྲི་ཡུམ་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྦོར་བ་ཁོ་ནས་

རྟོགས་པར་བྱ་བ་སེ། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་མན་ངག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཕག་རྒྱ་རྣམས་ལས་ཞེས་པ་སྔ་མ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང་ཕྲི་མ་གསུམ་སེ་

དགུ་”པ
1
་རྣམས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ནྲི་ལེགས་པའྲི་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་མར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྐེ་བ་སྔ་མ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ན་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་དུས་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཆྲི་བའྲི་མཐའྲི་

བར་དུ་ཡང་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅྲིག་ལེགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སྐེད་བྱེད་མ་འདྲི་

བདེ་གཤེགས་སྙྲིང་པོ་ལ་བྱས་ནས་དེ་ནྲི་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པས་སྐེས་ནས་

འཆྲི་བའྲི་མཐའ་བར་དུ་ཡང་གནས་པར་འདོད་དེ། མྲི་འཐད་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་

ཟྲིན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེའྲི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་ནྲི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་

མ་བཅུ་བསན་པའྲི་དབྱེ་བས་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་དག་པའྲི་

ནུས་མའྲི་རང་བཞྲིན་རླུང་བཅུ་བསན་པ་ལས་བཅུར་དབྱེ་སེ། དེ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཞལ་འདྲིའོ། ཞེས་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་བཞྲི་པ་འདྲིའྲི་དབྱེ་བའོ། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ནྲི་སྐུ་བཞྲི་ལས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། ཞེས་པ་ཕག་

རྒྱའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་གནས་པ་བརྒྱད་པ་དམ་ཚིག་གྲི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་དང་

དམ་ཚིག་གྲི་མཆོད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། སྔོན་དུ་བྱ་བའྲི་

རྲིམ་པ། དམ་ཚིག་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འདུ་བ། འདུས་པ་ལ་དམ་རས་སོགས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༤ན༢ན།  པ  སྐུ། ༡༨བ༥ན།  ཞོལ། ༡༧ན༦ན།   བླ། ༡༩བ༤ན།  བ   * པོ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མཆོད་ཚུལ་སྤྲིར་བསན། སེམས་དག་པས་འཁྲིག་པའྲི་ཀུན་སྤོད་བྱ་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བའྲི། ཞེས་པ་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་གཞུག་པར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་སྤན་དངས་ནས། དང་པོར་གཞོན་ནུ་དང༌། གཞོན་ནུ་མ་འོ་ཐུག་

སོགས་མངར་གསུམ་གྲིས་མཆོད་པ་དང༌། དགེ་སོང་ཕ་མ་མངར་བའྲི་ཁ་ཟས་ཤ་

དང་བལ་བས་སྔ་དོ་མཆོད་ཅྲིང་ཡོན་དབུལ་བ་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་བྱ་བར་བསན་

ནོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། གང་དུ་འདུ་བའྲི་གནས། གལ་དང་གདན་གྲི་ངེས་པ། གདན་

གྲི་དམྲིགས་བསལ། སེར་དང་སྣོད་ཀྲི་དམྲིགས་བསལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་སྐེ་བོ་འདུས་པ་དང་བལ་བའྲི་ཁྲིམ་བུག་པ་མེད་པར། ཞེས་

པ་ནས། བསམ་པར་བྱའོའྲི་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཡང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་སོམ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་མཐུན་པར་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་འགོད་པ་ནྲི། འདྲིར་འབྱོར་

པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གཙོ་བོ་བ་མ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་

དབུས་དང༌། ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཆར་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་རྣམས་ཏེ། དེ་ཡང་སྙྲིང་པོའྲི་

པདའྲི་གནས་ལ་དབུས་སུ་གདོལ་བ་མོ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དང༌། ཤར་དུ་

དམངས་རྲིགས་མོ་སྒོལ་མ་དང༌། ལྷོར་རྒྱལ་རྲིགས་མོ་གོས་དཀར་མོ་དང༌། བྱང་དུ་

བམ་ཟེ་མོ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང༌། ནུབ་ཏུ་རེ་རྲིགས་མོ་སྤན་མ་སེ། དེ་དག་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་

ཡབ་རྲིགས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གདན་ནྲི་མྲིའྲི་པགས་པ་སོགས་

ལྔའོ། །དེ་དག་ཕོགས་རྣམས་སུ་བཀོད། དེ་ནས་གཉྲིས་པ་སྣོད་རྣམས་ནྲི་ཕོགས་བལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣམས་སུ་སེ། དབང་ལྡན་ལ་སོགས་པར་གཅྲིན་ལ་སོགས་པས་གང་བའྲི་སྣོད་བཞྲི་

འགོད་དོ། །དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་གཉྲིས་པ་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་འཁོར་ལོ་

བརྒྱད་ལ་ཤར་དུ་འཁར་བ་མཁན་མོ་སྒ་རོ་རེ་མ་དང༌། ལྷོར་འོད་མའྲི་སྨྱུག་མའྲི་རྩེ་

མོར། གར་བྱེད་མཁན་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་དང༌། བྱང་དུ་ནོར་བུ་མཁན་མ་ཆོས་ཁམས་རོ་

རེ་མ་དང༌། ནུབ་ཏུ་ཁོན་པ་བྱེད་མ་དག་སྤན་མ་དང༌། མེར་ཐགས་མཁན་མ་རེག་བྱ་

རོ་རེ་མ་དང༌། བདེན་བལ་དུ་ཆང་འཚོང་མ་རོ་རོ་རེ་མ་དང༌། དབང་ལྡན་དུ་གསེར་

མཁན་མ་གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང༌། རླུང་དུ་མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་མཁན་མ་དྲི་རོ་རེ་མ་སེ། 

ཐུགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་དོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གདན་རྣམས་ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་

ལུག་གྲི་པགས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་གསུམ་པ་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་ལ། ཤར་དུ་ཤ་འཚོང་

མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ཙ་མུན་ཏྲ་དང༌། ཁབ་འཇུག་མ་དང༌། ཕག་

མོ་དང༌། གཞོན་ནུ་མ་དང༌། དབང་མོ་དང༌། ཚངས་པ་མོ་དང༌། དག་མོ་དང་དཔལ་མོ་སེ་

རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གདན་རྣམས་ནྲི་ཀུམྦྲི་རའྲི་པགས་པ་ནས། དུང་

གྲི་བར་རྣམས་གངས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་བཞྲི་པ་སྐུའྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་ལ་

ཤར་དུ་ལྕགས་མཁན་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི། རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་མ་

དང༌། རྨུགས་བྱེད་མ་དང༌། རེངས་བྱེད་མ་དང༌། ཁེངས་བྱེད་མ་དང༌། ལྕགས་སྒོག་མ་

དང༌། ཁོ་གཉེར་ཅན་མ་དང། འོད་ཟེར་ཅན་མ་དང༌། ཙུནྡ་སེ་སྐུའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་

དོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གདན་ནྲི་བསེའྲི་པགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་བྱྲི་ལའྲི་པགས་པའྲི་

བར་རྣམས་གངས་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་ལྔ་པ་དུར་ཁོད་ཀྲི་གནས་བརྒྱད་ལ། 
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ཤར་དུ་ཀ་ཀོ་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ཁྲི་གདོང་མ་དང། ཕག་གདོང་

མ་དང༌། ལྕེ་སྤང་གདོང་མ་དང༌། སག་གདོང་མ་དང༌། བསྙོན་ཐབས་མ་དང༌། འདྲི་ལ་

རས་ཀོསྐ་མ་ཟེར་ཏེ། བྱ་རོག་གདོང་མ་དང༌། བྱ་རྒོད་གདོང་མ་དང༌། མཁའ་ལྡྲིང་གདོང་

མ་དང༌། འུག་གདོང་མ་སེ། རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་དོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གདན་ནྲི། གོ་དྷ་

ད་བྱྲིད་ཀྲི་པགས་པ་ནས། གངས་བཞྲིན་དུ། རྩངས་པའྲི་པགས་པའྲི་པར་བརྒྱད་

དོ། །འདྲི་དག་ནྲི། སཱ་ལྲི་ཛ་ཏ་ཀ་ནྲི་ཨོ་ཀར་ཞེས་འབོ་ཟེར་ལ། བྱྲི་ཙེ་པད་ཅེས་འགྱུར་

མངས་སུ་འབྱུང༌། དམྲིགས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རོ། །ཨེ་ཤུ་ཀ་པ་ཤུ་ནྲི་ཤ་བའྲི་

པགས་པ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། པགས་པ་འདྲི་རྣམས་མེད་ན། ཅེས་པ་ནས། 

དབུས་སུ་མྲིའྲི་པགས་པའོ། །དེ་རྣམས་གདན་དུ་འགོད་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཐང་

དང་ཆུ་དང་ནགས་ལ་སྤོད་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་གདན་རྣམས་བཀོད་ནས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་བཞུགས་སུ་

གསོལ་བར་བྱའོ། །བཞྲི་པ་ནྲི་པགས་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་སེར་བྱྲིན་པར་བྱ་སེ། ཞེས་པ་

ནས། དབུས་སུ་ཤྲིང་གྲི་སྣོད། ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཆང་ལ་སོགས་པ་ཕུལ་ནས་གཟན་ལ་སོགས་པའྲི་

བཟའ་བ་དང་ཁུར་བ་སོགས་ཀྲི་བཅའ་བ་སྒོན་མ་ལྔ་དང་བཅས་པ་དང༌། འོག་ནས་

འཆད་པའྲི་མཆོད་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་དང་བསང་ཆུ་དང༌། མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་

ཕུལ་ཏེ། མཎྜལ་བྱས་ནས་སོབ་མ་ལས་ཀྲི་རོ་རེ་ཅན་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་མཆོད་པའྲི་

རས་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འདུས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ཀྲི་གནས་དང་གདན་སེར་སྐོགས་ཀྲི་རྲིགས་སྦྲིན་པའྲི་ངེས་པའོ། །
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བཞྲི་པ་སེམས་དག་པས་འཁྲིག་པའྲི་ཀུན་སྤོད་བྱེད་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་

པ་ལ་གསུམ། འཁྲིག་པའྲི་སྤོད་པ་བྱ་ཚུལ་སྤྲིར་བསན། ཕན་ཚུན་སེམས་དག་པས་

མྲི་དོར་བར་བསེན་ཚུལ། དེ་བསོད་ནམས་མཆོག་ཏུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས། ནང་དུ་སྦོར་བ་

བཅུ་གཉྲིས་ལ་སོག་གྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་སོའྲི་ས་བོན་དང༌། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཕེང་སྔགས་བཟླས་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་

དང༌། རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་དབང་དང༌། ལམ་གྲི་དུས་སུ་འཁྲིག་པའྲི་

ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཡང་བསེན་པས་མཉེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གཙོ་མོ་དང་འཁོར་གྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་

དབྱེ་བ། སོབ་དཔོན་དང་འཁོར་གྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་དབྱེ་ཞྲིང་ཕུན་ཚུན་མྲི་དོར་བར་

གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི་འཁྲིག་པའྲི་ཀུན་སྤོད་བྱ་བ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྲི་ནང་ནས་

ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་མོ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དེ་ནྲི་མཆོག་གྲི་ཡུམ་ཞེས་པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་

གསུམ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་མར་འགྱུར་ཏེ། གདོལ་པ་མོ་དང་གཏུམ་མོའ།ོ །གང་གྲི་མར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིའོ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་

རྣམས་ནྲི་སྲིང་མོའ།ོ །སྒ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། སྔོན་མོ་དང་དག་སྤན་མ་

གཉྲིས་ནྲི་ཚ་”མྲི
1
་རྣམས་སོ། །དམ་ཚིག་”མེད

2
་པས་ཕྱུགས་ཀྲི་སྐེ་བོ་དང་འད་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༥ན།   མྱི    ཞོལ། ༡༩བ༣ན།  བླ། ༢༢ན༥ན།   མོ

2  མ་ཕྱི། ༡༥བ༥ན།   མང    ཞོལ། ༡༩བ༣ན།  བླ། ༢༢ན༦ན།   མྕེད   * མྕེད
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རྨོངས་པ་ལ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་སེར་བྱེད་ཙརྩྲི་ཀའམ། ཙ་མུན་ཏྲ་སོགས་བརྒྱད་ནྲི་

ཡང་ཚ་མོའ།ོ །ཤྲིན་ཏུ་སོབས་མ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་མོ་ལྷག་མ་བརྒྱད་ནྲི་ཡང་ཚའྲི་བུ་

མོའ།ོ །རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་ནྲི་སྲིང་མོའྲི་བུ་མོ་སེ། རྣལ་འབྱོར་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་

འདྲི་རྣམས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ནྲི་

དབང་བྱེད་པ་དང༌། ལོངས་སྤོད་པ་དང་ཐྲིམ་པ་དང་བདག་པོའྲི་དབྱེ་བས་ཐུན་

མཚམས་དང་ཐུན་ཚོད་དང་དུས་སྦོར་གྲི་དུས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པས་རང་རྲིགས་ཀྲི་ས་

ལ་གནས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བསེན་ཞྲིང་མཉེས་པར་

བྱའོ། །རང་རྲིགས་ཀྲི་ས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་

ཞྲིང༌། ཚནྡོ་ཧ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧ། འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་

བའྲི་དུར་ཁོད་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དེ། ས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་

རྣམས་བསེན་པར་བྱ་སེ། སྐེ་བོ་དང་བཅས་པའྲི་གོང་གྲི་དབུས་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་རོལ་སྐེ་བོ་གཞན་མེད་པར་ནམ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་དོར་བར་མྲི་

བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅེར་བུ་གོས་དང་

བལ་ཞྲིང་སྐྲ་གོལ་པ་ལག་ན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་ཐོགས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འདུས་པར་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བར་བྱེད་དེ། དེ་

བཞྲིན་དུ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཏེ་གདོལ་པའྲི་

རྲིགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་ཡབ་ནྲི་གཏུམ་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཏེ། ཚོགས་ཀྲི་

གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གདོལ་པ་དང་གཏུམ་པོར་བཞག་ཅེ་ན། གཙོ་མོ་གདོལ་པ་མོ་དང་
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གཏུམ་མོའྲི་ལྷག་མ་ཟ་བ་དང༌། དེ་དག་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བས་འཁྲིག་པ་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྲིགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་གྲི་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་རང་གྲི་སར་འོངས་པ་རྣམས་དབང་དང་ལམ་གྲི་

དུས་སུ་དོར་བར་མྲི་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་ངོ་ཚ་བར་མྲི་བྱ་བར་མཉམ་པར་སྦར་པར་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དཔལ་རོ་རེ་ཅན་

སོབ་དཔོན་ནྲི་དཔལ་ལྡན་ཡབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་སྐེད་

མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཞྲིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མྲིང་པོ་

སེ་ཞེས་པ་དམངས་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་བཞྲི་དང༌། དེའྲི་རྲིགས་

འཕགས་པ་ལ་སོགས་པ། གཏུམ་པོ་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །མྲིག་ལ་སོགས་པ་སེམས་

དཔའ་དྲུག་གནོད་མཛེས་དང་གཙུག་ཏོར་གྲི་རྲིགས་ནྲི་མྲིང་པོའྲི་བུ་ཚའོ་སེ། འཁར་

བ་མཁན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང༌། འོད་མའྲི་གར་མཁན་དང༌། ཁོན་པ་མཁན་

རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཡྲི་ནྲི་རྲིགས་རྣམ་པ་མང་པོ་ལས། ཡང་ཚ་རྣམས་

ནྲི་སྲིན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་བརྒྱད་དེ་བཤན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡང་ཚའྲི་བུ་

ནྲི་ལྕགས་མཁན་ལ་སོགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་སོགས་ཁོ་བོ་ལྷག་མ་བརྒྱད་པོའྲི་

རྲིགས་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་ཐུན་མཚམས་ཐུན་ཚོད་དུས་སྦོར་ཕེད་ཀྲི་དུས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་

པས་རང་རྲིགས་ཀྲི་སར་གནས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

དག་གྲིས་བསེན་ཞྲིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱ་སེ། ས་གང་དུ་ན། གནས་དང་ཞྲིང་དང་

ཆནྡོ་འདུས་པ་འཐུང་གཅོད་དུར་ཁོད་དེ། ས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་གནས་པའོ། །དེ་རྣམས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྐེ་བོ་དང་བཅས་པའྲི་གོང་དང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ཕྲི་རོལ་སྐེ་བོ་མེད་པར་འོངས་པ་ན་ནམ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་དོར་

བར་མྲི་བྱའོ། །རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་རང་རྲིགས་ལ་

འཁྱུད་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་བུད་མེད་ཟླ་བ་ལྟར་རྒྱས་པའྲི་

བཞྲིན་ཨུཏྤ་ལའྲི་འདབ་མ་ལྟ་བུའྲི་མྲིག་ཅན་མཆོག་གྲི་དྲི་ཡྲིས་རེས་སུ་བྱུག་པ་གང་

སྦྲིན་པ་པོ་རྣལ་འབྱོར་མ་སུ་དག་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དག་གྲི་རྒྱུ་རུ་ལུས་ངག་

སེམས་དག་པ་གསུམ་གྲིས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའྲི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་ནྲི་

མཆོད་པའྲི་ཕྲིར་འབུལ་བར་བྱེད་ན་སྦྲིན་པ་རྣམ་པ་བཅུའྲི་ས་གཞྲི་སྦྲིན་པ་དང༌། གླང་

པོ་དང༌། རྟ་དང༌། ཤྲིང་རྟ་དུ་མའྲི་སྦྲིན་པ་དང༌། བུ་མོ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པ་ལས་བསོད་

ནམས་གང་ཞྲིག་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་བསོད་ནམས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་

པའྲི་བསོད་ནམས་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །མྲི་བདག་ཅེས་པ་ནྲི་

བོད་པའོ། །དུས་ཇྲི་སྲིད་དུ་ན་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་ཇྲི་སྲིད་ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་བར་དུ་སེ། 

མཁའ་ལ་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་གནས་ཀྲི་བར་དུ་མྲི་ཟད་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

བཞྲི་པ་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་ལྷ་མོའྲི་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་གནས་པ་དགུ་པའྲི་

དོན་ཚན་རྣམས་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་

ངེས་པ་དང༌། དམཚིག་གྲི་བར་བསན་པ། རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་མཚན་མའྲི་ངེས་པ་

སོགས་ཀྲི་”སྒས
1
་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་བསན་པ། དེ་རྣམས་བསེན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༦བ༦ན།   སྤྲས    ཞོལ། ༢༡ན༢ན།  བླ། ༢༤ན༡ན།   སྒྲས    * སྒྲས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སད་དུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྤོད་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་སོ་དྲུག་

གྲི་རྲིགས་ངེས་པ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་མཆོད་པའྲི་ངེས་པ། 

རོ་རེ་མཆོད་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་བར། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའྲི་རྲིགས་དྲི་དང་

མཚན་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་བརྟག །བརྟགས་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་ཀྲི་མཆོད་

པ། མཆོད་བྱ་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་མཆོད་ཚུལ། དེ་ལ་ཕྲི་

ནང་གྲི་རས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡྲིས་མཆོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་

རྲིགས་དབྱེ་བ་དང༌། དེས་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་རྲིགས་དབྱེ་བ་ཡང་མཚོན་པ་དང༌། གཙོ་

མོའྲི་བྱེད་ལས་དང་རང་བཞྲིན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་ནྲི་གསུམ་སེ། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་དབྱེ། དོན་བསྡུས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་བྱེད་

པས་ངེས་པར་བྱ། དེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྒོལ་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དམངས་རྲིགས་མ་ལ་

སོགས་པ་རྲིགས་རྣམས་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་འགྱུར་

མངས་ལྟར་ཏེ། མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར་རང་རང་གྲི་ལས་ཀྲི་རེས་སུ་མཐུན་པས་

རྲིགས་སུ་གགས་སོ། །དེ་ལ་རྲིགས་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་དམངས་རྲིགས་ལ་ལས་ཀྲི་སྒོ་

ནས་རྣམ་པ་བཞྲིར་དབྱེ་སེ། ས་གཞྲི་རྨོ་བ་དང༌། བ་ལང་སྐོང་བ་དང༌། འཇྲིམ་པའྲི་

ལས་བྱེད་པ་དང༌། ཁྲིམ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཀྲི་ཤྲིང་གྲི་ལས་བྱེད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་སྒོལ་མའྲི་རྲིགས་ནྲི་དམངས་རྲིགས་ནྲི་དམངས་རྲིགས་མ་རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་སའྲི་

སེང་དུ་འགྱུར་རོ། །གོས་དཀར་མོའྲི་རྲིགས་ནྲི་རྒྱལ་རྲིགས་མར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་

དབྱེ་ན། རྒྱལ་རྲིགས་ཀྲི་ཆོས་དཔུང་གྲི་ཡན་ལག་གྲིས་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། རྐང་ཐང་པ་
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དང༌། རྟ་ལ་ཞོན་པ་དང༌། གླང་པོ་ཆེ་ལ་ཞོན་པ་དང༌། ཤྲིང་རྟ་ལ་ཞོན་པའྲི་དཔུང་

ཚོགས་ཀྲིས་བསོར་བའོ། །ས་སེ་སྤན་མའྲི་རྲིགས་ནྲི་རེའུ་རྲིགས་མ་རྣམས་ཏེ། དེ་

ཉྲིད་ལ་ཡང་རེ་རྲིགས་ཀྲི་ཆོས་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ་ཚོང་པ་དང༌། ཡྲིག་མཁན་དང༌། 

སྨན་བྱེད་པའོ། །མཱ་མ་ཀཱྲི་ནྲི་གཉྲིས་སྐེས་བམ་ཟེའྲི་སྐེ་བོའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་བམ་

ཟེ་མོ་སེ། དེ་ལ་ཡང༌། གཉྲིས་སྐེས་ཀྲི་ཆོས་རྲིག་བྱེད་ཀོག་པའྲི་དབྱེ་བ་ལས་རྣམ་པ་

བདུན་ཏེ། ངེས་བརོད་ཀྲི་ཡལ་ག་སེ་རྲིག་བྱེད་དང༌། མཆོད་སྦྲིན་དང༌། སྙན་དངགས་

དང༌། སྲིད་བསྲུང་དང༌། ནགས་ན་རབ་ཏུ་གནས་པ་བམ་ཟེའྲི་ཆུང་མ་དང༌། བདག་པོ་

ལས་གཞན་ལ་མྲི་གཡེམ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་བདག་པོའྲི་ཆུང་མ་དང༌། ཕྲི་རོལ་

གྲི་རས་དང་ཁྲིམ་གྲི་འཆྲིང་བ་ལས་གོལ་བའྲི་བམ་ཟེ་དཀའ་ཐུབ་པའྲི་ཆུང་མ་སེ་

བདུན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་སྒ་རོ་རེ་མ་ནྲི་ཤར་གྲི་

འཁར་བ་མཁན་མའོ། །རོ་རོ་རེ་མ་ནྲི་བདེན་བལ་གྲི་ཆང་འཚོང་མའོ། །གཟུགས་རོ་

རེ་མ་ནྲི་དབང་ལྡན་གྲི་གསེར་མཁན་མའོ། །དྲི་རོ་རེ་མ་ནྲི་རླུང་མཚམས་ཀྲི་འཕེང་བ་

མཁན་མའོ། །རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་ནྲི་མེ་མཚམས་ཀྲི་ཐགས་མཁན་མའོ། །ཆོས་དབྱྲིངས་

རོ་རེ་མ་ནྲི་བྱང་གྲི་ནོར་བུ་མཁན་མའོ། །དག་སྤན་མ་ནྲི་ནུབ་ཀྲི་ཁོན་པ་མཁན་

མའོ། །ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་ནྲི་ལྷོའྲི་འོད་མའྲི་གར་མཁན་མ་སེ། གདོལ་པའྲི་རྲིགས་ཅན་

གར་མཁན་མའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཙ་མུན་ཏྲ་ནྲི་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་ལ་ཤར་གྲི་ཤ་མཚོང་

མའོ། །ཁབ་འཇུག་མ་ནྲི་མེ་མཚམས་ཀྲི་ར་མཁན་མའོ། །ཕག་མོ་ནྲི་ལྷོའྲི་ཁུར་བ་

མཁན་མའོ། །གདོང་དྲུག་མ་གཞོན་ནུ་མའྲི་རྲིགས་ནྲི་བདེན་བལ་གྲི་སྨད་འཚོང་
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མའོ། །དབང་མོ་ནྲི་ནུབ་ཀྲི་ཚེམ་བུ་མའོ། །ཚངས་མ་ནྲི་རླུང་མཚམས་ཀྲི་ཉ་བ་

མའོ། །དག་མོ་ནྲི་བྱང་གྲི་གར་མཁན་མའོ། །དཔལ་མོ་ནྲི་དབང་ལྡན་གྲི་ཚོས་མཁན་

མ་སེ་བརྒྱད་དོ། །”དེ
1
་བཞྲིན་དུ་སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ་རྨུགས་བྱེད་མ་ནྲི་ཤར་

གྲི་རྒྱ་སྐེགས་མཁན་མའོ། །རེངས་བྱེད་མ་ནྲི་ནུབ་ཀྲི་སྲིན་ལག་མཁན་མའོ། །ཁེངས་

བྱེད་མ་ནྲི་བྱང་གྲི་ཏྲིལ་མར་མའོ། །ཤྲིན་ཏུ་སོབས་ནྲི་ལྷོའྲི་ལྕགས་མཁན་མའོ། །འོད་

ཟེར་ཅན་ནྲི་རླུང་མཚམས་ཀྲི་ཀོ་པགས་མཁན་མའོ། །ཁོ་གཉེར་ཅན་ནྲི་བདེན་བལ་

གྲི་ཤྲིང་མཁན་མའོ། །ཙུནྡ་ནྲི་དབང་ལྡན་གྲི་འདེག་མཁན་མའོ། །རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མ་

ནྲི་མེ་མཚམས་ཀྲི་སྨུག་མཁན་མ་སེ། བརྒྱད་ནྲི་ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་སོ། །ཁྲི་

གདོང་མ་ནྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་གནས་ལ་ཤར་གྲི་ཀ་ཀོ་མའོ། །ཕག་གདོང་མ་ནྲི་ལྷོའྲི་འཕག་

པ་མའོ། །ཅེ་སྤང་གདོང་མ་ནྲི་ནུབ་ཀྲི་གཏུམ་མོའ།ོ །སག་གདོང་མ་ནྲི་བྱང་གྲི་སག་

གཟྲིག་མའོ། །བྱ་རོག་གདོང་མ་ནྲི་མེ་མཚམས་ཀྲི་སྨོན་ཐབས་མའོ། །བྱ་རྒོད་གདོང་

མ་ནྲི་བདེན་བལ་གྲི་རོ་བསེག་མའོ། །མཁའ་ལྡྲིང་གདོང་མ་ནྲི་རླུང་མཚམས་ཀྲི་བྲི་ལྲི་

མོའམ་མྲི་རྒོད་མའོ། །འུག་གདོང་མ་ནྲི་དབང་ལྡན་གྲི་རྲི་ཁོད་མ་སེ་བརྒྱད་ནྲི་རབ་

གཏུམ་མའྲི་རྲིགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་དམངས་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ས་གཞྲིའྲི་གནས་སུ་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་སུམ་

ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣམས་དག་གྲི་རྲིགས་རྣམས་ཏེ། ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དང༌། གནས་ངང་ཉེ་

བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཐང་གྲི་ཡུལ་དང་ཀླུའྲི་གོང་མཆོག་ཆུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧བ༤ན།   ད    ཞོལ། ༢༢ན༣ན།  བླ། ༢༥ན༤ན།   དྕེ   * དྕེ
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དང༌། དཔལ་ལྡན་ནགས་སུ་ཡང་དག་གནས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་གཟུགས་སུ་

བསྒྱུར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ནྲི་རྨོངས་པས་དམ་ཚིག་བལ་བ་རྣམས་དུས་སུ་

འཆྲིང་པར་བྱེད་ཅྲིང་རབ་མཆོག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་སེང་དུ་གནས་ནས་རྣལ་

འབྱོར་ལྡན་པ་རྣམས་དག་ལ་ལས་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བར་མཛད་

མའོ། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སར་ཡང་རྣལ་འབྱོར་མ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་རྲིམ་པས་

བཞྲི་དང་དྲུག་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དང་བཅས་པའྲི་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་དང་

གཅྲིག་བུ་གཅྲིག་སེ། དེ་ལ་བཞྲི་ནྲི་དམངས་རྲིགས་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་

བཞྲིའོ། །དྲུག་ནྲི་སྒ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་སེམས་མ་དྲུག་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་བརྒྱད་

ནྲི་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མྲིན་མོ་བརྒྱད་དོ། །བཅུ་ནྲི་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་

ཁོ་མོ་བཅུ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ལས་དག་སྤན་མ་དང་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་གཉྲིས་ནྲི་སྒ་རོ་རེ་

མ་དང་ལ་སོགས་པས་ཆོས་དབྱྲིངས་མ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ནས་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་དུ་གནས་སོ། །ནོར་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བ་སེ་ཁྲི་

གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་རྲིགས་སོ་དྲུག་ལས་དམངས་

རྲིགས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་རྲིགས་རྣམས་

སོ། །འཁར་བ་མཁན་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་

ཕེ་བའྲི་རྲིགས་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་”སེངས
1
་གནས་སུ་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༥ན།  སྕེངས  ཞོལ། ༢༣ན༡ན།   སྐུ། ༢༤བ༥ན།  བླ། ༢༦ན༤ན།  སྕེང
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རྣམས་ནྲི་བཤན་པ་ལ་སོགས་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའོ། །ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་རྣམས་ནྲི་

རྒྱ་སྐེགས་མཁན་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ཀྲི་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སེ་བཅུའོ། །ལྷ་མྲིན་གྲི་

རྲིགས་རྣམས་ཀང་ནྲི་ཀ་ཀོ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་རྣམས་ཏེ་བརྒྱད་

པོ་དེ་དག་ནྲི་གདེངས་ཅན་ཀླུའྲི་སྲིད་པར་གནས་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་པ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི ་དབྱེ ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སེ ་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲིག་པར་

བྱའོ། །གཅྲིག་པུ་གཅྲིག་ན་མཐར་སྐེས་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དང་གཙོ་བོ་སེ་སྲིད་

གསུམ་གནས་སུ་དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་

དྲུག་པོ་རྣམས་དག་གྲི་ཁབ་བྱེད་དེ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་རྣམས་གང་ན་གང་བཞུགས་པ་ནྲི་ས་འོག་ཀླུའྲི་

སྲིད་པ་རྣམས་སུ་གཏུམ་མོ་བརྒྱད་གནས་ཏེ་ཁྲི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་བཞུགས་

སོ། །མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཕོགས་བཅུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་ཁོ་སྐེས་རྣམས་བཞུགས་

སོ། །ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་རྲིགས་ཞེས་བྱ་བ་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་

འཇྲིག་རྟེན་དུ་གནས་ཏེ། ལྷ་མཆོག་གནས་སུ་སྒའྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་དྲུག །ཅེས་པ་ལ་

ལྷ་མཆོག་གནས་ནྲི་འདོད་པ་སྤོད་པ་དྲུག་ཏུ་གནས་པ་དག་གོ །ཚངས་པའྲི་ཡུལ་

གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་སར་དཔལ་ལྡན་ཡུམ་བཞྲི་གནས་ཏེ། དེ་ནྲི་ཚངས་རྲིགས་ལ་

སོགས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ཟད་པར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བསྒོམས་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་

སོ། །ཟད་པར་སོང་པ་བསྒོམ་པ་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ལ་ནྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་

དབང་ཕྱུག་མ་བཞུགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནྲི་སྲིད་པའྲི་གོང་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་

སོ། །རབ་མཆོག་ཞྲི་བ་མ་ངན་འདས་པའྲི་གོང་དུ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཁམས་གསུམ་དག་
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གྲི་ཡུམ་གཅྲིག་ལ་བཞུགས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མའོ། །འདྲི་དག་གྲིས་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་མཛད་ཅེ་ན། འདྲི་དག་རབ་ཏུ་ཁོས་

པའྲི་ཞལ་དང་ལྡན་པའྲི་ཁོ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བསྐྲད་དབྱེ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་དུ་

མས་སོག་ལུས་ལས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དགེས་པའྲི་ཞལ་ཅན་ཞྲི་བ་

རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་ལས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་སྐོང་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་ནྲི་

རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་མཆོད་པའྲི་ངེས་པ་

ནྲི། ད་ནྲི་བུ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

མཆོད་པའྲི་ངེས་པ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་དབེན་པར་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའམ། སྐེ་བོ་

མེད་སར་སྒོམ་པའྲི་དུས་སུ་བུ་མོའམ། རྒན་མོའམ། དར་མ་རྣམས་སམ། ལུས་ནྲི་དྲི་

མ་དང་བཅས་པས་མྲི་གཙང་བའམ། བམ་ཟེ་རྒྱལ་རྲིགས་རེ་མོ་དམངས་མོའྲི་མ། 

མཐར་སྐེས་མའམ། མྲིག་དང་ལག་པ་དང་བལ་བའམ། རྣ་བ་སྣ་དང་མཆུ་ཆད་པའམ། 

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་མཐའ་དག་ལ་

ནྲི་གཙང་རྨེ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱ་རུ་དམན་པ་ལ་བརྩེ་

བའྲི་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་རེས་སོང་གཟུགས་བརྟན་པ་དང་ཐབས་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་བའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་འབྱོར་གྲིས་བརྟན་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ལས་དང་པོ་བས་མ་ཡྲིན་

གྲི་སོབ་དཔོན་ནམ་རྣལ་འབྱོར་པ་སྙྲིང་རེའྲི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ་དྲི་མ་དག་དང་རྣམ་

པར་བལ་བ་སེ། ཁེངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་ལས་གོལ་ཞྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤོད་པ་
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ལ་རེས་སུ་ཞེན་པ་སེ་གནས་པ་རས་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ལ་གཡེང་

པ་དང་། ཁྲིམ་གྲི་འཆྲིང་བ་ཐམས་ཅད་ལས་གོལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ཞེས་པ་ནྲི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕག་རྒྱ་མཆོད་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་རོ་རེ་མཆོད་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་བར་ནྲི། དེ་ནྲི་དང་

པོར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རོ་རེ་མཆོད་པའྲི་ཡུལ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་མྲིང་གྲིས་

གསུངས་དེ། འདྲིར་དམ་ཚིག་བསེན་པའྲི་དོན་དུ་ཐབས་ཤེས་འདུས་པ་ལ་ཕག་རྒྱའྲི་

མྲིང་རྣམ་པ་བཞྲིར་འགྱུར་བ་ནྲི་དང་པོར་ཤེས་རབ་བུད་མེད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་གསང་

བའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་བར་བརོད་དོ། །དམ་ཚིག་ལ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་སྐེས་པ་སེ་ཞེས་པ་

རྣལ་འབྱོར་བ་ཐབས་ནྲི་ཕག་རྒྱ་མཆོག་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་

འདུས་པ་རྩེད་མོ་ལ་ཙུམྦ་ན་དང་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་བྱེད་པ་ལས་ནྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརོད་དོ། །དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྦོར་བའྲི་བདེ་བ་རོ་མཉམ་པ་དག་

གྲིས་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་བརོད་དེ། །དམ་ཚིག་གྲི་གསང་བའྲི་སད་རྣམ་པ་བཞྲི་པོ་འདྲི་

ནྲི་རོ་རེའྲི་མཆོད་པ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་གསུངས་སོ། །

བཞྲི་པ་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའྲི་རྲིགས་དྲི་དང་། མཚན་ཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་

ནས་བརྟག་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིགས་ལྔ་བརྟགས་ཏེ་མཆོད་ཚུལ་དང་། རྲིགས་དྲུག་

བརྟགས་དེ་མཆོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དྲིའྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་ལྔ་བརྟག་པ་

དང་། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་ལྔ་བརྟགས་ཏེ་མཆོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

དྲིའྲི་སྒོ་ནས་ཡུམ་ལྔའྲི་དང་། སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་རྲིགས་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་

ཕོ་ཉ་མོ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ལུས་སམ་སྐེ་གནས་ལ་དྲི་བོ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལས་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་ཕོ་ཉ་མོ་དག་གྲི་དྲི་ལྔ་ལུས་ལ་གནས་

པའམ་པདར་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དྲི་དེ་དག་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཕོ་ཉ་མོ་དེ་དག་

རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་མཁའ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁམས་ལྔ་སེ། དེའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་ནམ་མཁའ་ལས་གླ་རྩྲིའྲི་དྲི་

དང་། རླུང་ལས་པདའྲི་དྲི་དང་། མེ་ལས་གཅྲིན་གྲི་དྲི་དང་། ཆུ་ལས་ཤའམ་ཉའྲི་དྲི་

དང་། ས་ལས་རུལ་པའམ་རྣག་གྲི་དྲིའོ། །དྲི་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་

གངས་བཞྲིན་དུ་དཔལ་ལྡན་བཟང་མོ་ནས་གླང་ཆེན་མའྲི་རྲིགས་ཏེ། འདྲི་རྣམས་གླ་

རྩྲི་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་ལྔར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་ནྲི་

རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་སེ་དཔལ་ལྡན་ཤྲིན་ཏུ་བཟང་མོའོ། །ཞེས་པ་ནས། 

སྤན་མ་ནྲི་གླང་ཆེན་མོའྲི་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། དེ་ལ་གླ་རྩྲིའྲི་དྲི་

ལས་སེངྒེའྲི་རྲིགས་དང་པདའྲི་དྲི་ལས་རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྲིགས་དང་། གཅྲིན་དྲི་ལས་

རྟའྲི་རྲིགས་དང་། ཉའྲི་དྲི་ལས་ཁྱུ་མཆོག་གྲི་རྲིགས་དང་། རྣག་གྲི་དྲི་ལས་གླང་པོ་

ཆེའྲི་རྲིགས་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་སོ། །དེ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ནྲི་

སེངྒེའོ། །དོན་གྲུབ་ནྲི་རྲི་དྭགས་སོ། །རྲིན་འབྱུང་ནྲི་རྟའོ། །སྣང་མཐའ་ནྲི་ཁྱུ་མཆོག་

གོ །རྣམ་སྣང་ནྲི་གླང་པོ་ཆེའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔ་མ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ་

རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཡང་དྲིའྲི་ངེས་པ་དང་། དེ་ལས་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་

པ་གསུམ་སེ། མཚན་ཉྲིད་གྲི་སྒོ་ནས་ཡུམ་གྲི་རྲིགས་བརྟག །ཡབ་གྲི་རྲིགས་

བརྟག །ཕོ་ཉ་མོ་མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་བསན་བཅོས་ཤེས་པར་བྱ་ཚུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཡན་ལག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཤྲིན་ཏུ་བཟང་མོ་གླ་རྩྲིའྲི་དྲི་

དང་ལྡན་པ་ནྲི་ཡན་ལག་ཕ་ལྡན། ཞེས་སོགས་ཏེ། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་

རྲིགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་པདའྲི་དྲི་དང་ལྡན་པའྲི་ལུས་ཅུང་ཟད་ཕ་བ་དང་ལྡན། ཞེས་

སོགས་ཏེ། སྒོལ་མའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཅྲིན་གྲི་དྲི་ལྡན་ནྲི་ངོ་ཚ་མེད་ཅྲིང་ཞེས་སོགས་

ཏེ། གོས་དཀར་མོའ།ོ །ཉའྲི་དྲི་ལྡན་ནྲི་རྲིང་ཞྲིང་ཡན་ལག་ཅེས་སོགས་ཏེ། མཱ་མ་

ཀཱྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣག་གྲི་དྲི་ལྡན་ནྲི་ལུས་སོམ་ཞྲིང་ཐུང་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྤན་

མའོ། །དེ་ལྟར་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་རང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པས་དག་པའྲི་

རྲིགས་ནྲི་གནས་སབས་ཞྲིག་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྲི་དུས་ཀུན་ཏུ་ནྲི་ཕལ་ཆེར་

འདེས་པའྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཕོ་ཉ་མོ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན། སོ་དྲུག་གྲི་

རྲིགས་དང་། བསྡུ་ན་རྲིགས་ལྔའྲི་རྲིགས་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་ཏེ། སེངྒེའྲི་

རྲིགས་ཅན་དག་ཀང་འབོག་དགོན་པ་ན་གནས་པར་སྤོ་ཞྲིང་ཡུལ་གཅྲིག་ཁོ་ནར་

འདུག་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ། གང་ལའང་འཇྲིགས་པ་མེད་ལ། སྦྲིན་པ་ལ་དགའ་

ཞྲིང་གཏོང་བའྲི་ངང་ཚུལ་ཅན། གླ་རྩྲིའྲི་དྲི་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་

སོ། །རྲི་དྭགས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་མགོགས་པར་འགོ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྲིང་

ལུས་ཡང་བའྲི་ཡུལ་དང་སྐྲག་པའྲི་སེམས་ལྡན་པདའྲི་དྲི་དང་ལྡན་པ་ནྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་

རྲིགས་སོ། །རྟའྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་ངེས་པར་འདོད་ཆགས་ལ་སེད་པ། སྐེ་བོ་གཞན་གྲི་

དབང་དུ་གྱུར་པ། གཅྲིན་གྲི་དྲི་དང་ལྡན་པ་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནྲི་རྲིན་འབྱུང་གྲི་

རྲིགས་ཅན་ནོ། །ཁྱུ་མཆོག་གྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་མྲིག་འཛུམ་ཕུལ་བས་རེངས་པའྲི་མྲིག་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཅན་འགོས་དམན་ཞྲིང་དལ་བ་དང་ལྡན་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་བེམ་པོའྲི་ཡོན་ཏན་བླུན་

པ་དང༌། ཉའྲི་དྲི་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ནྲི་སྣང་མཐའྲི་རྲིགས་ཅན་ནོ། །གླང་ཆེན་གྲི་

རྲིགས་ཅན་ནྲི་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་ལ་ངེས་པར་འགོས་དལ་བ་”རྡུལ
1
་བའྲི་དྲི་སེ་

རྣག་གྲི་དྲི་དང་ལྡན་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྨོངས་པ་ནྲི་རྣམ་སྣང་གྲི་རྲིགས་ཅན་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་

ན་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡང་འགའ་ཞྲིག་དག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་མ་འདེས་པ་

དག་པའྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕལ་ཆེར་ནྲི་འདེས་པའྲི་རྲིགས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་

འབྱོར་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་རྣམས་སའྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་རྲིགས་ཀྲི་

ངེས་པ་ནྲི་དྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་མཚོན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པ་ཕལ་ཆེར་ནྲི་ཕན་ཚུན་

འདེས་པ་ལས་སྐེས་པར་གྱུར་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཕོ་ཉ་མོ་དེ་དག་རྣམས་མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་པའྲི་

བསན་བཅོས་ཆགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་བསྐེད་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཡྲིས་རྲིག་ཅྲིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ། །དགོས་པ་གང་ལས་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་ལས་ཤྲིན་ཏུ་བདེ་བས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

དགེས་པ་བསྐེད་པ་མེད་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མས་འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

སེར་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ནྲི་རྭ་འགྱུར་ལས། ཤྲིན་ཏུ་བདེ་བས་དགེས་པ་མེད་ན་

རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིས་དངོས་གྲུབ་སེར་མྲི་འགྱུར། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་

བཤད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་འདོད་

པའྲི་བསན་བཅོས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་མཆོད་པའྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༣ན།   ཞོལ། ༢༥བ༢ན།  རྡུལ    སྐུ། ༢༧ན༦ན།  བླ། ༢༩ན༦ན།  རྔུལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 52  

པ་རྲིགས་དྲུག་བརྟགས་ཏེ་མཆོད་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། རོ་རེ་མ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་

བརྟགས་ཏེ་མཆོད་པའྲི་ཚུལ། དེ་འདེས་པས་རྲིགས་སོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ནྲི། དེ་ནྲི་མཛེས་མ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་མཛེས་མའམ་བཟང་མོ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་ཁམས་མའྲི་རྲིགས་ཅན་མའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མོ་ནྲི་སྒ་རོ་རེ་མའོ། །ཤ་ཟ་

མོ་ནྲི་དྲི་རོ་རེ་མའོ། །མྲི་མོ་ནྲི་གཟུགས་རོ་རེ་མའོ། །སྲིན་མོ་ནྲི་རོ་རོ་རེ་མའོ། །ཀླུ་མོ་

ནྲི་རེག་བྱ་རོ་རེ་མའོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། མཛེས་མ་ནྲི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་

བྱེད་མ་བ་མས་བྱྲིན་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔའྲི་ངེས་པ་ལ་དགའ་བ་འཛག་པ་

བསྲུང་བའྲི་སོམ་པ་དང༌། ལྷན་སྐེས་ལ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པའྲི་ངང་

ཚུལ་ཅན་ལྷ་མོ་ནྲི་འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་ནྲི་ལྷག་པར་རེས་སུ་ཆགས་པར་འགྱུར་

ཏེ། ལུས་ལ་ཤས་ཆེར་དྲི་མས་གོས་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང་ལྷག་མའྲི་ཟས་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས་པ་ནྲི་ཤ་ཟ་མོའོ། །མྲི་མོ་ནྲི་འདོད་ཆགས་ལ་ལྷག་པར་རེས་སུ་ཆགས་མ་སེ། 

སྲིན་མོ་ནྲི་མྲིའྲི་ཤ་ཁག་ལ་དགའ་ཞྲིང་སོག་ཆགས་གསོད་པའྲི་སེམས་ཤས་ཆེ་བ་

དང་ལྡན་མ་སེ། ཀླུ་མོ་དག་ཀང་འོ་མའྲི་ཟས་ལ་ལྷག་པར་དགའ་བ་ཅན་ནོ། །དེ་རྣམས་

རབ་མཆོག་སའྲི་སེང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲི་རོ་རེའྲི་མཆོད་པས་མཆོད་པར་བྱ་སེ། 

གང་དུ་ན་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་དང་ཉེ་བར་གནས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སུའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་དྲུག་པོ་དེ་དང་སྔར་བསན་པའྲི་ཡུལ་ལྔ་པོ་དེ་ལས་

འདེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀྲི་ངེས་པ་ནྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང་

ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་རྲིག་པར་བྱ་སེ། ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 53  

གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་དང༌། རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པ་སྐུའྲི་རྣལ་འབྱོར་

མ་བརྒྱད་དང༌། ཁྲི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་དུར་ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བརྒྱད་དོ། །དེ་

ལྟ་བུའྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འདོད་མ་

དང་ཕྲིར་འདོད་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གནས་ཏེ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

ལེའུ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཆོ་གས་ཕོགས་དང་ཁ་དོག་གྲི་དབྱེ་བས། དེ་ལྟར་

སའྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་གནས་པ་དང༌། མཁའ་ལ་སྤོད་པ་དང༌། ས་ལ་སྤོད་པའྲི་དབྱེ་

བས་ཕེ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ནྲི་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་

ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའོ། །ལྔ་པ་བརྟགས་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་ཀྲིས་མཆོད་པ་ལ་བཞྲི། 

ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཆང་གྲི་བཏུང་བ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད། ཡོན་ཏན་

གྲི་སྒོ་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་གཞྲི་བསེན་ཚུལ་སྤྲིར་བཤད། དམ་ཚིག་བདུན་རྩ་གཉྲིས་

བསེན་པའྲི་ཚུལ་ཁད་པར་དུ་བཤད། ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཆང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྒྱུད་སོན་པ་པོའྲི་བཏུང་བའྲི་

ངེས་པ་གསུངས་ཏེ། མོས་ཆང་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། སྦྲང་རྩྲི་

ལས་སྐེས་པའམ། བུ་རམ་ལས་སྐེས་པའམ། འབས་ལས་སྐེས་པའམ། ལོན་ཤྲིང་

ལས་སྐེས་པའམ། གཞན་བཅོས་པ་དང་སྦར་བའྲི་ཆང་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་ཕག་

རྒྱ་དང་བལ་བའྲི་སོབ་དཔོན་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སོང་གང་ཞྲིག་འཐུང་བར་བྱེད་པ་དེ་

ནྲི་བདུད་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མོས་པའྲི་དབང་གྲིས་དམ་ཚིག་དང་བལ་བ་

ལས་དམལ་བར་ལྟུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། འགྱུར་གཞན་རྣམས་ལས་

མོས་པར་འགྱུར་པས་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་དེ་ནྲི་བདུད་
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ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བསོར་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་མ་ལྷག་པར་ལྡན་པའྲི་

ཁྲིམ་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་མོས་བྱེད་རན་པར་བསེན་པ་ལས་

སྲིག་པའྲི་དྲི་མ་འཕོག་ཅྲིང་ཁྲིམ་པའྲི་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་

དངོས་གྲུབ་སྦྲིན་པར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་དང་ཚོགས་འཁོར་

སོགས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དུས་སུ་འདྲིར་ནྲི་ཕག་རྒྱ་གང་སུ་ཡང་རུང་བ་བསེན་པའྲི་ཚེ་

དམ་ཚིག་གྲི་རས་གཞན་དང་རྣམ་པར་བལ་ཡང་གསུང་རོ་རེ་མཆོད་པའྲི་ཕྲིར་བཏུང་

བ་སད་དུ་ཆང་འཐུང་བ་རབ་ཏུ་བྱ་སེ་རོ་རེ་མཆོད་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་མཆོད་

པའྲི་དོན་དུའོ། ཞེས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཆང་ཤ་འཁྲིག་པ་

བདུད་རྩྲི་སེ་བཞྲི་པོ་བསེན་པ་དེའྲི་ཡོན་ཏན་གསུངས་ཏེ། ཀྱཻ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས། 

རྲི་བོང་མཚན་མ་གཅྲིག་པུ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་བསེན་པ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་

འཕོག་བྱེད་ན། ཞེས་པའྲི་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་བསེན་བྱ་ནྲི་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་སེ། དེ་

ཡང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་ལ་གནས་པའྲི་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པ་དང་བཅས་ནྲི་རྡུལ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་རྲི་བོང་མཚན་མ་ཅན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཁམས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་སོང་བ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། པདའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་བ་ཟོས་པས་ཀང་འཆྲི་

བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་ན་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་ཟོས་པ་དག་ལས་ནྲི་འཆྲི་བ་

འཕོག་པ་སྨོས་ཅྲི་དགོས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་མྲི་འཕོ་བར་བྱས་པས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་དམ་ཚིག་གྲི་བརའྲི་སད་ཀྲིས་གཅྲིན་

ནོ། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ནྲི་རྐང་ངོ༌། །རྒྱལ་བ་མཆོག་ནྲི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་དྲི་ཆེན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 55  

ནོ། །དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་ཁུ་བ་སེ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ནྲི་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁྲི་དང་རྟ་དང་བ་ལང་དང་”གླང
1
་པོ་ཆེའྲི་ཤ་དང་ལྡན་པའྲི་

དམ་ཚིག་བསེན་པའྲི་ཉོན་མོངས་རྣམས་འཇོམས་པས་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་

དབྱུག་པར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་ཤེས་པས་ཕྱུགས་དང་འད་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐེ་བོ་ལ་སོག་འཕོག་

པའྲི་འཇྲིགས་པ་སྦྲིན་པའྲི་དམ་ཚིག་ཁྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ལས་གཞན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

དག་ཅེས་པ་ནྲི་ཤ་ཆེན་པོ་བཟའ་བའྲི་དམ་ཚིག་གོ །དེ་ལྟར་ན་བཤང་གཅྲི་རྐང་

གསུམ་དང་སྒོན་མ་ལྔ་ནྲི་དམ་ཚིག་བརྒྱད་དེ། དམ་ཚིག་གཉྲིས་ནྲི་ཉྲི་མ་རྡུལ་དང་ཟླ་

བ་ཁུ་བ་ཟ་བ་དག་གོ །དེ་ལྟར་ན་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་སྒོན་མ་ལྔས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ལ་མཆོད་པའྲི་རས་རྣམ་པ་བཅུར་འགྱུར་རོ། །ཆང་ལྔ་བཏུང་བ་དང་ཤ་ལྔ་ཟ་བ་དང༌། 

འཁྲིག་པ་བྱ་བ་དང༌། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ཟ་བ་ཞེས་པ་དམ་ཚིག་བཞྲི་པོ་འདྲི་ནྲི་ཚོགས་

འཁོར་ལ་ཁྲིམ་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་བསེན་པར་བྱ་སེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་དེ་དག་མྲི་

བསེན་ན་སོབ་དཔོན་དེ་བདུད་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲིས་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་དམ་ཚིག་བཞྲི་བསེན་པའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། 

ས་སྤོད་དང་ཆུ་སྤོད་ཀྲི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག །མཁའ་སྤོད་ཀྲི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག །དེ་

གཉྲིས་འདུས་པའྲི་སབས་སུ་མྲི་སང་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཁྲི་རྟ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་

གཟུགས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བས་ས་ཆུ་ལ་སྤོད་པའྲི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། 

འདྲིར་ཁྲི་མོའྲི་གཟུགས་སུ་ནྲི་སྒོལ་མས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྟ་མོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༣ན།   གླད    ཞོལ། ༢༧བ༡ན།  བླ། ༣༡བ༡ན།   གླང   * གླང
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ནྲི་གོས་དཀར་མོའ།ོ །བ་ལང་གྲི་ནྲི་མཱ་མ་ཀཱྲིའོ། །གླང་པོ་ཆེ་མོའྲི་ནྲི་སྤན་མའོ། །རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་ནྲི་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་པས་སོ་དྲུག་པོའྲི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་

འཛིན་པའོ། །ལུག་མོར་ནྲི་སྒ་རོ་རེ་མ་བསྒྱུར་རོ། །ར་མོར་ནྲི་རེག་རོ་རེའོ། །རྲི་དྭགས་

མོར་རོ་རོ་རེའོ། །བོང་བུ་མོར་ནྲི་གཟུགས་རོ་རེའོ། །ཕག་མོར་ནྲི་དྲི་རོ་རེ་མའོ། །རྔ་

མོར་ནྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་བསྒྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དབྱེ་བས་འདྲི་དག་ཕོགས་ཞེས་པ་སེ་བཅུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཀུམྦྲི་ར་ནྲི་ཙརྩྲི་ཀའོ། །མགོན་བུ་མ་ནྲི་ཁབ་འཇུག་མའོ། །ལུ་ལཱྲི་

ར་ཏེ་ཀརྐ་ཊ་མོ་ཕག་མོའ།ོ །ཉ་མོར་ནྲི་གཞོན་ནུ་མའོ། །ཆུ་”སྲིན
1
་མ་ཀ་ར་མོར་ནྲི་

དབང་མོའ།ོ །སལ་བ་མོར་ནྲི་ཚངས་མའོ། །རུས་སལ་མོར་ནྲི་དབང་ཕྱུག་མའོ། །དུང་

མོར་ནྲི་དཔལ་ཆེན་མོ་བསྒྱུར་བ་སེ། ཆུ་ལ་སྤོད་པ་དེ་དག་ནྲི་འབྱུང་བ་ལས་སྐེས་པ་

བརྒྱད་དོ། །བསེ་རུ་མོར་ནྲི་རྨུགས་བྱེད་མའོ། །སག་མོར་ནྲི་རེངས་བྱེད་མ་སེ་རྨུགས་

བྱེད་མའོ། །དོམ་མོར་ནྲི་ང་རྒྱལ་མ་སེ་རེངས་བྱེད་མའོ། །ནེའུ་ལེ་མོར་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་

སོབས་མ་སེ་ཁེངས་བྱེད་མའོ། །འབྲི་མོར་ནྲི་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མའོ། །ཅེ་སྤང་མོར་ནྲི་

ཁོ་གཉེར་མའོ། །”སྲི་མོ
2
་ནྲི་ཙུནྡའོ། །བྱྲི་ལ་མོར་ནྲི་འོད་ཟེར་ཅན་”མ

3
་སེ། འདྲི་གཉྲིས་

ཀང་གོ་ལྡོག་པར་རྲིགས་སོ། །འབོག་དགོན་པའྲི་ཁྲི་སྤང་མོར་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་

མོའ།ོ །འབོག་དགོན་པའྲི་སེངྒ་མོར་ནྲི་དག་མོ་མ་བསྒྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་ཁོ་བོ་ལས་

སྐེས་པ་བཅུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གོ་དྷ་ར་སྦྲུལ་ལམ་ད་བྱྲིད་མོར་ནྲི་བྱ་རོག་གདོང་མའམ། 

1  མ་ཕྱི། ༢༢ན༢ན།   སྱིན    ཞོལ། ༢༨ན༢ན།  བླ། ༣༢ན༢ན།   སྱིན    * སྱིན

2  མ་ཕྱི། ༢༢ན༤ན།  བླ། ༣༢ན༤ན།   སྱི་མོ    སྐུ། ༣༠ན༤ན།  སྱི་མོར    ཞོལ། ༢༨ན༤ན།  སྱིན་མོར

3  མ་ཕྱི། ༢༢ན༤ན།   ན    ཞོལ། ༢༨ན༤ན།  བླ། ༣༢ན༥ན།   མ    * མ
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ཁྲི་གདོང་མའོ། །བྱྲི་ལ་མོར་ནྲི་ཕག་གདོང་མའོ། །ཤ་ལ་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཨོ་ཀར་མོར་ནྲི་ཅེ་

སྤང་གདོང་མའོ། །སྤེའུ་མོར་ནྲི་སག་གདོང་མའོ། །རྲི་བོང་མོར་ནྲི་ཁྲི་གདོང་

མའོ། །འདྲི་བྱ་རོག་གདོང་མར་འོས་ཏེ། སྔར་གསུངས་པའྲི་གདན་དང་ཡང་མཐུན་

པར་འགྱུར་རོ། །བཟུང་མོར་ནྲི་བྱ་རྒོད་གདོང་མའོ། །ཨྲི་ཤོ་ཀ་མོར་ནྲི་མཁའ་ལྡྲིང་

གདོང་མའོ། །རྩངས་པ་མོར་ནྲི་འུག་གདོང་མའོ། །དེ་བརྒྱད་ནྲི་ལྷ་མྲིན་ལས་སྐེས་པ་

རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་དང་གཟུགས་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ས་ལ་སྤོད་པ་

དང་ཆུ་དང་ནགས་ལ་སྤོད་པའྲི་དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་གྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཁེངས་ལྡན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཁའ་སྤོད་ཀྲི་དམ་ཚིག་

གསུངས་ཏེ། འདྲིར་སྔར་གྲི་ཁྲི་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡུམ་བཞྲི་

ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་འདབ་ཆགས་བཞྲིའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བར་

བྱེད་དེ། སྒོལ་མ་ཙ་ཏ་ཀ་ཁུག་རྟ་ཞེས་རྭ་འབོ་དང༌། རྨ་བྱ་ཞེས་འགྱུར་མངས་

སོ། །གོས་དཀར་མོ་ནེ་ཙོ་དང༌། མཱ་མ་ཀཱྲི་ཁུ་བྱུག་དང༌། སྤན་མ་རྲི་སེགས་སུ་བསྒྱུར་

ཏེ། གསལ་བར་ཆུའྲི་གཏེར་ཞེས་པ་དམ་ཚིག་གྲི་རས་བཞྲི་སེ། སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་

ཡུམ་བཞྲིའྲི་དམ་ཚིག་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་སེམས་མ་

དྲུག་ལས་ནྲི། སྒའྲི་ལ་བ་སེ་བྱ་ཝང་དང༌། རོའྲི་ཕུག་རོན་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་བྱ་ཀར་

དང༌། དྲིའྲི་ཙ་ཊ་ཀ་མཆྲིལ་པ་མོ་དང༌། རེག་བྱའྲི་”ངུར་པ
1
་དང༌། ཆོས་ཀྲི་ངང་པ་སྐའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་སེམས་མ་དྲུག་གྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ངེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་པོ་ལས་

སྐེས་པའྲི་དམ་ཚིག་བརྒྱད་ནྲི། ཙ་མུན་ཊའྲི་ཁྲུང་ཁྲུང་དང༌། ཁབ་འཇུག་མའྲི་ཁུ་བྱུག་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༢ན།  ངུར་པ  ཞོལ། ༢༨བ༤ན།    སྐུ། ༣༠བ༤ན།  བླ། ༣༢བ༤ན།  དུར་བ
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མྲིག་ཁུ་བྱུག་ཆེན་པོ་དང༌། ཕག་མོའྲི་རཱ་ཛ་ཀྲི་སྲིན་བྱ་དང༌། གདོང་དྲུག་མའྲི་བ་ག་ཝ་

ཏྲི་ཞེས་པ་སོ་ཏ་ཀྲི་ཀྱུང་ཀ་དང༌། དབང་མོའྲི་ཏྲི་ཏྲི་རྲི་སེག་པ་དང༌། ཚངས་མའྲི་

བཞད་ནྲི་བྱ་དཀར་པོ་མགྲིན་པར་ཁ་དོག་དཀར་དམར་སེར་གསུམ་གྲི་འཕེང་བ་

ཡོད་པ་ཧ་ཧ་ཞེས་པའྲི་སྒ་འབྱྲིན་པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་མའྲི་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པ་

ཆུའྲི་བྱ་རོག་དང༌། དཔལ་མོའྲི་ཆུ་སྐར་ཏེ་ནོར་རྣམས་ཞེས་པ་བརྒྱད་ནྲི་ཙ་མུན་ཊ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་སེ། ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་སོ་གཅྲིག་པ་སོགས་ཀྲིས་

གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས་ནྲི་རྲིག་པར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཁོ་བོ་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རས་བཅུ་ནྲི། རྨུགས་

བྱེད་མའྲི་བྱ་རོག་དང་རེངས་བྱེད་མའྲི་བྱ་རྒོད་དང༌། ཁེངས་བྱེད་མའྲི་འུག་པ་དང༌། 

ཤྲིན་ཏུ་སོབས་མའྲི་རྲི་དྭགས་དག་ཞེས་པ་ཧོར་བ་ཆེན་པོ་དང༌། “བྱ
1
་གླག་ཅེས་ཀང་

ཟེར། ལྕགས་སྒོག་མའྲི་གཙུག་ཕུད་ཅན་རྨ་བྱའམ་པུ་ཤུད་དང༌། ཁོ་གཉེར་ཅན་མའྲི་

བྱ་གག་ཁྲིམ་བྱ་དང༌། ཙུནྡའྲི་བེ་ཏྲ་ཞེས་པ་སན་ཙ་ཀ་བོང་ཁ་དང༌། ལྕགས་སྒོག་མའྲི་

གྷཱ་ར་ཞེས་པ་འོལ་པ་དང༌། དག་ཅན་མའྲི་ཧོར་བ་དང༌། བྱེ་ཁ་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཤྲིན་ཏུ་

སྔོན་མོའྲི་ལོན་ཤྲིང་དག་སེ་ཤྲིང་རྟ་མོ་སེ། དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་བཅུ་ལས་སྐེས་པ་ཁོ་བོའྲི་

རྲིགས་རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པ་“ཁོ
2
་མོ་བཅུའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བས་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་སོ་གཉྲིས་པ་སོགས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པས། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁྲི་གདོང་མ་ལ་

སོགས་པ་ལྷ་མྲིན་མོ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རས་བརྒྱད་ནྲི། ཁྲི་གདོང་མའྲི་མྲིག་

སྔོན་འདེ་བྱ་མོ་དང༌། ཕག་གདོང་མའྲི་ཙ་ཀོ་ར་གོང་མོ་དང༌། ཅེ་སྤང་གདོང་མའྲི་ཨ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༥ན།  བྱན  སྐུ། ༣༡ན༢ན།  བླ། ༣༣ན༣ན།  ཞོལ། ༢༩ན༢ན།  བྱ    * བྱ

2  མ་ཕྱི། ༢༢བ༦ན།  ཁོ    སྐུ། ༣༡ན༣ན།  བླ། ༣༣ན༥ན།  ཞོལ། ༢༩ན༣ན།  ཁོ    * ཁོ
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ནྲི་ལ་མཁའ་ལྡྲིང་མ་དང༌། སག་གདོང་མའྲི་གུར་མུ་ཁ་ཞེས་པ་ཕ་ཝང་དང༌། བྱ་རོག་

གདོང་མའྲི་བུ་ཀྲི་ཞེས་པ་དང་བུ་ཧ་ནེ་ཙོ་དང༌། བྱ་རྒོད་གདོང་མའྲི་རྐང་སེང་ཉལ་

ཅེས་པ་ཊྲི་ཊྲི་བྲི་ག་ཅོ་ཀའམ་མཐྲིང་རྲིལ། མཁའ་ལྡྲིང་གདོང་མའྲི་བེ་རུ་ཎ་ཌ་དང༌། 

འུག་གདོང་མའྲི་ཨཾ་ས་རྲི་ཀཱ་སེ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཀྱཻ་ཞེས་བོས་ནས། བྱ་རོག་གདོང་མ་

ལ་སོགས་པ་ལྷ་མྲིན་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲི་མཆོག་གྲི་འདབ་ཆགས་བརྒྱད་དུ་

”འགྱུར
1
་རོ། །སེ་ཚན་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་གང་རུང་གྲི་མྲིག་ལས་མྲིག་སྨན་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ནྲི་སྒྲུབ་ལེར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་སའྲི་སྲིད་པ་ལ་

གནས་པ་ས་སྤོད་དང་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པ་དམ་ཚིག་རས་

ཏེ་དམ་ཚིག་གྲི་རས་དོན་གཉྲིས་པོ་མཐའ་དག་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བལ་བ་རྣམས་ནྲི་

མཆོད་པའྲི་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བཟའ་བར་བྱའོ། །དམ་ཚིག་གྲི་རས་དེ་དག་

ཀང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་བྱྲིན་ཏེ། དེའྲི་”ཚེ
2
་བདག་ཉྲིད་རྨོངས་པས་གཏྲི་མུག་

དག་ལས་གལ་ཏེ་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་དམ་ཚིག་བྱྲིན་པ་རྣམས་སངས་ན་དེའྲི་ཚེ་

རྣལ་འབྱོར་པ་མྱུར་དུ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྨད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་སངས་ནའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སོ་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་དམ་

ཚིག་གསུངས་ཏེ། སོ་དང་སྐྲ་དང་ཞེས་པ་ནས། ཉྲིན་བྱེད་ཅེས་རྡུལ་ཏེ། ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། འདྲི་དག་ལ་འགྱུར་གཞན་ལས། སྙྲིང་ཞེས་པ་གོད་པ་དང༌། ཆུ་སོ་ཞེས་པ་རྲི་

ཤ་དང༌། པད་ཀན་ཞེས་པ་ཀད་པ་དང༌། ཆུ་དང་ཞེས་པ་མཆྲིན་པར་བཤད་དེ། དམ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣ན༢ན།   འབྱུར    ཞོལ། ༢༩ན༦ན།  བླ། ༣༣བ༢ན།   འགྱུར   * འགྱུར

2  མ་ཕྱི། ༢༣ན༣ན།   ཆྕེ    ཞོལ། ༢༩བ༢ན།  བླ། ༣༣གོང་རྒྱབ༤ན།   ཚེ   * ཚེ
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ཚིག་གྲི་རས་འདྲི་རྣམས་སྦང་རྟོགས་སར་གསུམ་གྲིས་བདུད་རྩྲིར་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ལྷ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱ་སེ། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འདུས་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་

རྣམས་ཀྲིས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

དྲུག་པ་མཆོད་བྱ་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་མཆོད་ཚུལ་

ནྲི། སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནྲི་དེ་དག་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྲི་ཞེས་པ་

ནྲི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་དེ་དག་གྲི་ས་

བོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ང་གྷ་ཞེས་པ་ནས། ཀྵ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །འདྲི་རྣམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཀང་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་

དང་བཅས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱངས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཀང་ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕོགས་དང༌། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དང་བཅས་པ་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་ས་བོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་དག་ཀང་ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་ནས། ཧཾ་ཧཿ་ཞེས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སེ། འདྲིར་དབྱངས་

གསལ་གཉྲིས་ཀ་སྤོ་རྲིམ་གྲིས་བསན་པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་

གཉྲིས་ཀ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསན་པའྲི་དོན་དུའོ། །ས་བོན་འདྲི་དག་ནྲི་མཐའ་དག་ལུས་ཀྲི་

སྲིད་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣམས་

དང༌། འཆད་འགྱུར་གྲི་མཚན་མ་སོ་དྲུག་དང༌། ཕག་རྒྱ་སོ་དྲུག་མཚོན་པར་བྱེད་པ་

དག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱངས་རྲིང་པོ་སོ་དྲུག་དང་བཅས་པའྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་

སོ་སོས་བསྐེད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ནྲི་ཀ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་ཀྲི་རྒྱུད་
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སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་གཙོ་བོ་དག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱངས་ཐུང་དུ་སོ་དྲུག་དང་བཅས་

པའྲི་གསལ་བྱེད་སོ་དྲུག་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

རྒྱུད་སོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་མོར་འགྱུར་ཏེ། ཁབ་བྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དང་

བཅས་པ་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ཞྲིང་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་གཞྲི་དག་ལ་གནས་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་སེ། ཐབས་ཤེས་

ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་དག་གྲི་ལྷག་མ་དུར་ཁོད་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ལྷ་རྣམས་ནྲི་རྲིགས་གཞན་དག་མ་འདེས་པའྲི་དག་པའྲི་རྲིགས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

དག་གྲི་ས་བོན་ནྲི་གསལ་བྱེད་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་འདེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་དང༌། རྒྱུད་བསན་

པའྲི་དོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་དྲུག་པོ་རྣམས་མཆོད་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི་ཉ་སོ་སོ་ལ་བྱའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

བདུན་པ་དེ་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་རས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡྲིས་མཆོད་ཚུལ་ནྲི། ད་ནྲི་ཆུ་དང་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཁོར་འདུས་པ་ལ་མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། 

བསང་ཆུའྲི་སྣོད་དང་མཆོད་ཡོན་གྲི་སྣོད་དང༌། དྲིའྲི་སྣོད་དང་སོས་ཀྲི་སྣོད་ནས་གོས་

ཀྲི་སྣོད་དེ། དེ་ལྟར་མཆོད་པའྲི་རས་རྣམ་པ་བཅུ་ནྲི་ཚོགས་འཁོར་ལ་འདུས་པ་དང༌། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་ནང་གྲི་

རས་རྣམ་པ་བཅུ་དབུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཅྲིན་དང་ཞེས་པ་ནས། པགས་པ་རྣམས་

ཏེ། མཆྲིན་པ་ལ་ཁ་ཅྲིག་སྙྲིང་དང་གཞན་དག་མཚེར་པ་ཅེས་ཟེར་རོ། །རྣམ་པ་བཅུ་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྦང་རྟོགས་སར་གསུམ་བྱས་པ་ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་འདུས་པ་ལ་ལྷ་མོ་རྣམས་

མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་དབུལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་བོད་པའོ། །གཉྲིས་པ་

རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་མཚན་མའྲི་ངེས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་མའྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་བརྟག་ཐབས་སྤྲིར་བསན། རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་བརྟག་པ་རྒྱས་

པར་བཤད། རྣལ་འབྱོར་མས་བྱྲིན་པའྲི་དམ་རས་བསེན་པའྲི་ཕན་ཡོན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྒོལ་མ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལ་ཞུགས་

པ་རྣམས་སམ། གོང་ངམ་གོང་ཁེར་དུ་གནས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་དཔྲལ་

བའམ། ཕག་པ་གཉྲིས་ཀའམ་གཡོན་པའམ་གཡས་པའྲི་དཔྲིའྲི་ཕོགས་ལ་ཁ་དོག་གྲི་

སད་དོད་ཝ་རྞ་ཞེས་པ་རྲིགས་ལའང་འཇུག་པས་གནས་སབས་གང་གྲི་ཚེ་ལུས་ཀྲི་

མཚན་མ་ལས་རྣལ་འབྱོར་མ་གང་ཞྲིག་གྲི་རྲིགས་གཞན་དང་གཞན་དུ་རྟོགས་པར་

འགྱུར་བ་དེ་ལས་ནྲི་རྲིགས་སོ་སོའྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་རྲིག་པར་བྱ་སེ། གང་ཡང་ལག་པ་

དང་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་རྲིགས་སོ་སོའྲི་མཚན་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནྲི་མཚན་

མའྲི་རྲི་མོ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་ལག་པའྲི་

མཚན་མ་བཟུང་བའྲི་སད་དུ་བུད་མེད་དང་སྐེས་པ་བརྟག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣལ་

འབྱོར་པས་བསབ་པར་བྱའོ། །མཚན་ཉྲིད་ཤེས་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གྲི་གཞན་

གྲི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་ལག་པ་ཡང་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དམ་མཚན་མ་ལྟ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མས་རང་ལ་

ལག་པ་གཏོད་དུ་སེ་བལྟར་འཇུག་པར་བྱེད་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་དེས་ལག་པའྲི་མཚན་

མ་བལྟ་བའྲི་ཟོལ་གྲིས་དེའྲི་ལུས་ལ་གནས་པ་དང༌། ལག་པ་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་ན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གནས་པ་དང་ཁྲིམ་དུ་བྲིས་པའྲི་མཚན་མ་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི། མཚན་མ་

བརྟག་པའྲི་ཐབས་སོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཁམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་གང་གྲི་སྐེ་བའྲི་

གནས་ལྔ་རྣམས་སུ་རོ་རེ་མཐོང་ན་དེ་ལས་ནྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་ཁ་

དོག་གམ་རྲིགས་སུ་བཞག་སེ། དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེའྲི་ལག་པའྲི་མཐྲིལ་ལམ་རྐང་

པའྲི་ལ་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྲི་མོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཤེས་སོ། །དེ་བས་ན་དེ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་མའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒོལ་མའྲི་རལ་གྲི་ནས་སྤན་མའྲི་འཁོར་

ལོའྲི་མཚན་མ་སེ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་མ་རྣམས་

སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་རོ་རེ་མ་ནས་ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མའྲི་བར་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་འཁར་

བ་མཁན་མ། གསེར་མཁན་མ། ཆང་འཚོང་མ། འཕེང་བ་མཁན་མ། ཐགས་མཁན་མ། 

ནོར་བུ་མཁན་མ་སེ། འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་ནྲི་འཁར་མའྲི་རྒྱུད་མངས་

དང༌། དངུལ་གྲི་མེ་ལོང་ལ་སོགས་པ་སེ་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་གྲི་གུག་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་བརྒྱད་དེ། དེ་ལ་ཙརྩྲི་

ཀ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་བཤན་པ་མོ་དང༌། ར་མཁན་མོ་དང༌། གཡོས་མཁན་

མ་དང༌། སྨད་འཚོང་མ་དང༌། “ཚེམ
1
་བུ་མ་དང༌། ཉ་བ་མོ་དང༌། གར་མཁན་མ་དང༌། 

ཁྲུས་མཁན་མ་སེ་འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་ནྲི་གྲི་གུག་ལ་སོགས་པ་འགེལ་པ་

ལྟར་ཏེ་འདྲིའྲི་རོ་གྲུ་བཞྲི་ནྲི། ཆུ་བླུགས་ཀྲིན་རས་བརྡུང་བའྲི་གཞྲིའྲི་རོ་གྲུ་བཞྲིའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཁོ་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་མཚན་མ་བཅུ་སེ། དེ་ལ་རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༣ན།   ཆྕེམ    ཞོལ། ༣༡བ༣ན།  བླ། ༣༤བ༦ན།   ཚེམ།    * ཚེམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྲིམ་པ་བཞྲིན་རྒྱ་སྐེགས་མཁན་མ་དང༌། སྲིན་བལ་མཁན་མ་དང༌། མཁར་མཁན་མ་

དང༌། ལྕགས་མཁན་མ་དང༌། ཀོ་པགས་མཁན་མ་དང༌། འདེག་མཁན་མ་དང༌། ཤྲིང་

མཁན་མ་དང༌། སྙུག་མཁན་མ་དང༌། ཁོན་པ་མཁན་མ་དང༌། འོད་མའྲི་གར་མཁན་མ་

སེ། འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་ནྲི་སྨུག་རྩྲིའྲི་སྣོད་ལ་སོགས་པ་འགེལ་པ་ལྟར་

རོ། །རྣམ་གཉྲིས་ལས་ཀྲི་དབང་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་ལས་དབང་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་གཉྲིས་

གཉྲིས་སུ་ཕེ་བ་སེ། ལྕེ་དང་ལྕེ་ཆུང་གཉྲིས། ལག་པ་གཉྲིས་རྐང་པ་གཉྲིས། བཤང་

ལམ་གྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་ཆ་གཉྲིས། གཅྲིན་དང་ཁུ་བའྲི་རྩ་གཉྲིས་ཏེ་བཅུ་པོ་རྣམ་

པར་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མྲིན་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་ཁྲི་

གདོང་མ་སོགས་བརྒྱད་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཀ་ཀོ་མ་དང༌། འཕག་པ་མོ་

དང༌། གཏུམ་མོ་དང། སག་གཟྲིག་མ་དང༌། སྨོན་ཐབས་མ་དང༌། རོ་བསེག་མ་དང༌། 

མྲི་རྒོད་མ་དང༌། རྲི་ཁོད་མ་རྣམས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་མཚན་མ་ནྲི་བ་ལང་གྲི་

རྭ་ལ་སོགས་པ་སེ་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུད་ལྡན་ནྲི་པྲི་ཝང་དང༌། ཤའྲི་གསལ་ཤྲིང་ནྲི་

མདུང་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་མཚན་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་མ་གང་དག་ལ་

མཐོང་བ་དེ་དག་ནྲི་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་ཏེ། མཚན་མའྲི་དབྱེ་བ་དེས་

ཤེས་པར་བྱས་ནས་མཆོད་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སར་ཡང་སེ་ཡང་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་རྣམས་ཀྲི་དམངས་

རྲིགས་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་མཚན་མར་འགྱུར་པ་གཞན་གསུངས་ཏེ། 

འདྲིར་དམངས་རྲིགས་ཀྲི་བ་ལང་སྐོང་བ་དང་ས་གཞྲི་རྨོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་

གྲི་དབང་གྲིས་སྒོལ་མའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་དབྱེ་འདོད་མའྲི་མཚན་མ་ཨུཏྤ་ལའམ། 



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཐོང་ཤོལ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱལ་རྲིགས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲིས་རྒྱལ་

རྲིགས་མ་སེ་གོས་དཀར་མོའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་བསྐོད་འདོད་མའྲི་མཚན་མ་རྲིན་

ཆེན་ནམ། དར་དཔངས་སུ་འགྱུར་བའོ། །རེ་རྲིགས་ཀྲི་”ཆོས
1
་ཡྲིག་མཁན་ལ་

སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་རེ་རྲིགས་མ་སེ་སྤན་མའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་

”རངས
2
་འདོད་མའྲི་སྙུག་གུའམ། རྲིན་ཆེན་འཕེང་བའོ། །གཉྲིས་སྐེས་མ་སེ་བམ་ཟེའྲི་

ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་མཱ་མ་ཀཱྲིའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་རྒྱས་འདོད་མ་ལ་ཆུ་ན་རྒྱུ་བ་

དུང་ངམ་ཟངས་མའྲི་སྣོད་དོ། །དེ་ལྟར་རམ་དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱེ་འདོད་མ་སོགས་བཞྲི་ལ་

སྔ་མ་དང་ཕྲི་མར་ཡུམ་གྲི་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། གདོལ་བ་མོའྲི་རྲིགས་ཅན་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཕྱུག་མའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་གསོད་འདོད་མའྲི་མཚན་མ་ཌཱ་མ་རུ་དང་རྔ་

ཆེན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཏུམ་མོ་ཤེར་ཕྲིན་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་

པ་བསྐེད་འདོད་མའྲི་མཚན་མ་ཅོད་པན་ཉྲིད་དམ། བགང་འཕེང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་རྣལ་

འབྱོར་མ་གང་གྲི་དཔྲལ་བའམ་གཡས་གཡོན་གྲི་ཕག་པའམ་དཔྲིའམ། ལག་པ་དང་

རྐང་པ་རྣམས་ལ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་གང་ཞྲིག་མཐོང་བའམ། ཁྲིམ་དུ་

བྲིས་ཤྲིང་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ནྲི་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་དེའྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་རྣལ་འབྱོར་

པས་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་དང་དེ་ཡྲིས་གང་བྱྲིན་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རས་

དང༌། ཇྲི་སྲིད་མྲིའྲི་སྲིད་པར་ལན་བདུན་གྲི་བར་དུ་སྐེ་བ་བར་མ་ཆད་པར་བཟླས་ཏེ་

བངས་པའྲི་ཤ་དེ་ཡོངས་སུ་བསེན་པར་བྱ་སེ། དེ་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་སྐེ་བདུན་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།  བླ། ༣༥བ༣ན།  ཆོས    ཞོལ། ༣༢ན༥ན།   ཚོས

2  མ་ཕྱི། ༢༥ན༣ན།   རངས    ཞོལ། ༣༢ན༥ན།  བླ། ༣༥བ༤ན།   རྕེངས
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གྲི་ཤ་དེས་རྣལ་འབྱོར་པ་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་འཕང་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་

ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་སོགས་ཀྲི་སྒ་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་

གསུམ། དམ་ཚིག་གྲི་རས་ཀྲི་རྣམ་དག་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྟེན་གནས་ཀྲི་རྣམ་

དག་དང༌། བརྟེན་པ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ལ་དམ་ཚིག་གྲི་རྲིགས་

བརྒྱར་དག་ཚུལ་དང༌། གནས་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་ནང་གྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རྣམ་པར་དག་

པའྲི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བཤང་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བཤང་བ་དང་གཅྲི་བ་དང་

ཁག་དང་ཤ་དང་བཅས་པ་དང་ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་དམ་

ཚིག་བཞྲིར་འགྱུར་རོ། །གཞུང་ལས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་ཀང་ཁུ་བ་ནྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཕྱུག་མ་ཞེས་པའྲི་དམ་ཚིག་སེ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དེ་བཞྲིན་དུ་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་

དྲུག་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་སྒ་རོ་རེ་མ་ནས་ཆོས་ཁམས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་རྣམས་

ཀྲི་དམ་ཚིག་དྲུག་སེ། སྒའྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་དྲུག་ཅེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣག་དང་པད་

ཀན་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་

འབྱུང་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་ལ་གནས་པ་སེ་མཆྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་ཁམས་བཅུར་

འགྱུར་རོ། །མྲིའྲི་དབང་ཞེས་བོད་པའོ། །རྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ཚིལ་བུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་

ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་རྨུགས་བྱེད་མ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོའྲི་བར་ཏེ་ཁོ་བོའྲི་ལྷ་མོ་འདྲི་

རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བཅུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣ་བའྲི་དྲི་མ་དང༌། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

དྲི་མའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་བརྒྱད་ནྲི་ལྷ་མྲིན་མོ་རྣམས་ཀྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་སེ། 
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ཁྲི་གདོང་མ་ནས་འུག་གདོང་མའྲི་བར་ཏེ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བརྒྱད། དེ་

བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ནྲི་འཇྲིགས་མ་ལ་སོགས་པ་སེ་གང་ཞྲིག་བརྒྱད་པ་

བརྒྱད་སེ། དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་སེན་མོ་ཉྲི་ཤུ་དང་སོ་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉྲིས་དང་རྩ་འབབ་པའམ། རྒྱུ་བའྲི་དབྱེ་བས་ཐོད་པ་དུམ་བུ་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་གནས་པའྲི་རྩ་རླུང་དང་བྱང་སེམས་འབབ་པའྲི་དབྱེ་བས་

དམ་ཚིག་གྲི་རས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་བརྒྱའྲི་དབྱེ་བས་དམ་ཚིག་

བརྒྱ་སེ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་རྲིགས་གསུམ་དང༌། ཡུམ་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་

དབྱེ་བས་རྲིགས་ལྔ་ཉྲིད་དེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྲིས་

གཅྲིག་སེ་དེ་ལ་ཕེ་ན་རྲིགས་བརྒྱའོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་སྔར་བསན་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང༌། འདྲིར་བསན་པའྲི་རྲིགས་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་བསྡུས་པ་རྲིགས་བརྒྱད་རྲིག་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་དམ་

ཚིག་གྲི་རས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་ད་ནྲི་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་དམ་

ཚིག་གྲི་རས་སོ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་ཏེ། བཤང་གཅྲི་ཁག་ཤ་བཞྲི་ནྲི་

གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བཞྲིའོ། །རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནྲི་ཞྲིང་དང་

ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་གྲི་དབྱེ་བས་དམ་ཚིག་དྲུག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣག་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི་

ཚནྡོ་ཧ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧའྲི་དབྱེ་བས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ནྲི་

འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པའྲི་དབྱེ་བས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣ་བའྲི་དྲི་མ་ལ་སོགས་

པ་བརྒྱད་ནྲི་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་དབྱེ་བས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་དུ་
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འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་རྣམ་པར་དག་པས་

དམ་ཚིག་སོ་དྲུག་རྣམས་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་དུས་མེ་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་སྒ་གཅན་གནས་

དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ཀྲི་དབྱེ་བས་སྤན་སོགས་བཞྲིའྲི་དམ་ཚིག་གོ །ས་སྐེས་ལ་

སོགས་པ་ནྲི་ཞྲིང་གྲི་དབྱེ་བས་གཟུགས་རོ་རེ་སོགས་དྲུག་གྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་ཆུ་

མེ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་དང༌། དེ་དག་ལས་སྐེས་པའྲི་སོག་ཆགས་བཞྲི་སེ། 

བརྟན་གཡོའྲི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ནྲི་འདུན་པའྲི་དབྱེ་བས་འབྱུང་

སྐེས་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་གོ །སར་ཡང་དེ་ནས་རོ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་

བཅུ་ནྲི་འདུས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཁོ་སྐེས་རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་

གོ །ས་སོགས་བཞྲི་པོ་དག་ཀང་མདུན་ཤར་དང༌། གཡོན་བྱང་དང༌། གཡས་ལྷོ་དང༌། 

རྒྱབ་ནུབ་ཏུ་གནས་པའྲི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་དག་གྲིས་ཟད་པའྲི་རོ་

གནས་དུར་ཁོད་བཞྲི་སེ། ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པ་རྣམས་ནྲི་ཕོགས་བལ་དག་ཏུ་

དབུགས་ཐྲིམ་རོ་གནས་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །དེ་ལྟར་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ཀྲིས་ཕེ་བ་

རྣམས་ཏེ་ལྷ་མྲིན་མོའྲི་རྲིགས་ཁྲི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ཀྲི་དམ་ཚིག་སེ། 

གནས་སོགས་ཕྲི་ནང་གྲི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་རྟེན་གནས་ཀྲི་རྣམ་དག་ལ་གཉྲིས། ཕྲིའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་

བསན་པ་དང༌། གནས་ལ་སོགས་པ་ནང་དུ་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲི་ནང་ཐུན་མོང་གྲིས་བྱྲིས་

པ་རྣམས་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁམས་པའྲི་དོན་དུ་ཛ་ལནྡ་ར་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་སོ་སོ་

རྣམས་གནས་ལ་སོགས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་དང་བའྲི་དོན་ཏེ་དེ་དག་ཏུ་
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གནས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་ཁབ་སེ། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནྲི་གོང་གཅྲིག་ཏུ་

ཡང་གནས་པས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་གནས་ཤེ་ན། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་བོད་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པ་གོང་བྱེ་བ་བྱེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

ཡུལ་རྣམས་ན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་རྣམས་ཚང་བར་གནས་པའྲི་ཕྲིར་གནས་

ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཚང་བར་ཡོད་དེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་དུ་

གསལ་བར་མ་བསན་ཏེ། རྒྱུད་འདྲིར་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་གོང་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་

ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་ནྲི་

སྒོལ་མ་ལ་སོགས་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ཁྲིམ་མམ་གནས་ཏེ་གནས་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་མམ་གནས་ནྲི་གསལ་བར་ཞྲིང་

རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད་དོ། །ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་ཚནྡོ་ཧ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

དོ། །རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་འདུས་པ་རྣམ་པ་བཅུའོ། །ཁྲི་གདོང་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་དུར་ཁོད་རྣམ་པ་བརྒྱད་དོ། །སོགས་སྒ་ཕྲི་མ་རྭ་འགྱུར་སོགས་ལ་

མེད་དོ། །འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲིས་གསང་བར་གནས་པའྲི་པད་དང་ལྟེ་བའྲི་རྩ་བའྲི་

གནས་དང་གསང་བའྲི་རོ་རེར་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཡུམ་གྲི་ཁྲིམ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་

དག་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ས་ལ་མཐར་སྐེས་མ་དང་མཐར་སྐེས་མ་ཞེས་པ་གདོལ་བ་མོ་

དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དང་གཏུམ་མོ་ཤེར་ཕྲིན་མའྲི་ཁྲིམ་སེ། དེ་ལྟར་ན་འཇྲིག་རྟེན་ན་

དམངས་རྲིགས་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ལྔའྲི་ཁྲིམ་ལ་ནྲི་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་
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གྲིས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་བསན་པར་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་དུ་གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་གནས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་

དམ་ཚིག་ལ་འདུས་པ་ལ་གནས་ནྲི ་ཐམས་ཅད་དུ་བུད་མེད་ཀྲི ་གསང་བའྲི ་

པདའོ། །ཉེ་བའྲི་གནས་ཀྲི་སྒས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི་ཞྲིང་ངོ༌། །སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་

ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་མཉམ་གནས་ལ་སོགས་པ་རླུང་བརྒྱད་ནྲི་ཚནྡོ་

ཧའོ། །སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་ལྕེ་

དང་ལྕེ་ཆུང་སོགས་ལས་ཀྲི་དབང་པོ་བཅུ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་འདུས་པའོ། །སྐེས་པ་

རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་འདུས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྣ་གཉྲིས་དང་རྣ་བ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་དྲི་མ་འབྱུང་བ་བརྒྱད་དེ། 

དེ་ལྟར་བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་དོ། །སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་དུར་

ཁོད་བརྒྱད་དོ་ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་གནས་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྲི་

དབང་པོ་དང་རླུང་མཐའ་དག་བསམས་པ་ལ་བཞག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕོ་མོ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ལུས་ལ་སོ་སོར་གནས་ནྲི་གཡོན་གྲི་ཡན་ལག་དང་མདུན་ནོ། །ཉེ་བའྲི་གནས་

ནྲི་རྒྱབ་དང་གཡས་ཀྲི་ཡན་ལག་སེ་དེ་ལྟར་གནས་རྣམ་པ་གཉྲིས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

གཉྲིས་ཀའྲི་གཡོན་གྲི་དབང་པོའྲི་ཚོགས་ནྲི་ཞྲིང་ངོ༌། །གཡས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་

ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་རུས་སལ་སོགས་ཞྲིང་ནྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །མཉམ་གནས་སོགས་བཞྲི་ནྲི་

ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །གཡོན་གྲི་ལས་དབང་ལྔ་ནྲི་འདུས་པའོ། །གཡས་ཀྲི་ལྔ་ནྲི་ཉེ་བའྲི་
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འདུས་པའོ། །གཡོན་གྲི་རྣ་བ་སྣ་མྲིག་གསུམ་དང་སོགས་སྒས་ཁའྲི་བུ་ག་ལ་དྲི་མ་

འབྱུང་བ་བཞྲི་ནྲི་དུར་ཁོད་གཡས་ཀྲི་རྣ་བ་སྣ་མྲིག་སེ་གསུམ་དང་བཤང་ལམ་གྲི་

བུག་པ་སེ་བཞྲི་ལས་དྲི་མ་འབྱུང་བ་ནྲི་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་དང་

རྐང་པར་གཏོགས་པའྲི་ཆ་ཤས་གཡོན་དང་གཡས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པར་

དག་པ་སྔ་མ་ལས་གཞན་གྲི་སྒོ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་སེ་མདུན་དང་གཡོན་གྲི་ཡན་

ལག་གྲི་གནས་སོ། རྒྱབ་དང་གཡས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་གནས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་

གྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་སོགས་ནྲི་ཞྲིང་ངོ་། །གཡས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ངོ༌། །གཡོན་གྲི་

ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་སོགས་ནྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །གཡས་ཀྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་གཡོན་གྲི་ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་ཚིགས་གཉྲིས་ནྲི་འདུས་པའོ། །གཡས་ཀྲི་

ནྲི་ཉེ་བའྲི་འདུས་པའོ། །གཡོན་གྲི་སོར་མོ་དང་སེན་མོ་ནྲི་དུར་ཁོད་དོ། །གཡས་ཀྲི་ནྲི་

ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །

ཡང་ན་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀའྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་གཉྲིས་ནྲི ་ཞྲིང་

ངོ༌། །བརླ་གཉྲིས་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ངོ་། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཚནྡོ་ཧ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་

དག་ཀང་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་སེ། དེ་ཡང་ལག་པའྲི་གྲུ་མོའྲི་ཚིགས་ཚནྡོ་

ཧ་དང་རྐང་པ་ལ་གནས་པའྲི་པུས་མོའྲི་ཚིགས་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །ཡང་སྒས་ལག་པ་

གཉྲིས་ཀའྲི་ཚིགས་འདུས་པ་དང་རྐང་པའྲི་བོལ་གྲི་ཚིགས་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ་དང་

ལག་པའྲི་སོར་མོ་དང་སེན་མོ་དུར་ཁོད་དང༌། རྐང་པའྲི་སོར་མོ་དང་སེན་མོའྲི་མཐའྲི་

མཚམས་སུ་ཉེ་བའྲི་ངུར་ཁོད་རྣམ་པར་དག་པའོ། ཞེས་པ་དམ་ཚིག་ལ་འདུས་པ་ན་

ལུས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པར་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲིག་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བྱའོ། །གསུམ་པ་བརྟེན་པ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྣམ་དག་ནྲི། ད་ནྲི་དན་པ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་རྣམས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་

མ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་ལྷ་མོ་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་

བཞྲི་ནྲི་ལུས་དན་པ་ཉེར་གཞག་སོགས་བཞྲིའོ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་རབ་ཏུ་གགས་

ཞེས་པ་རྒྱུད་གཞན་དུ་ལུས་ཀྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་སུ་

འཇོག་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཚོར་བ་དང་ཆོས་དན་པ་ཉེར་གཞག་གཉྲིས་སུ་འཇོག་པ་

སོགས་རབ་ཏུ་མ་གགས་ཏེ་གཞན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སས་ཞེས་པ་དོན་ཏེ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་བདུན་གྲི་ནང་ནས་གཅྲིག་ནྲི་ཡུམ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཕྱུག་མ་སེ། ཁབ་སེ་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་གནས་ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་བཏང་

སྙོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་གོ །གཞན་པ་དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

ཡན་ལག་སོགས་དྲུག་ནྲི་སྒ་རོ་རེ་མ་སོགས་དྲུག་དང༌། ཡང་དག་སོང་”བ
1
་བཞྲི་ནྲི་

ཙརྩྲི་ཀ་སོགས་བཞྲི་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྐང་པ་བཞྲི་ནྲི་ཚངས་མ་སོགས་བཞྲི་སེ་ལྷ་

མོ་བརྒྱད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཁོ་བོ་ལྔ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་མོ་ལྔ་

ནྲི་སོབས་ལྔ་དང་སྦར་ལ། དབང་པོ་ལྔ་ནྲི་རེངས་བྱེད་མ་སོགས་ལྷ་མོ་ལྔ་དང་སྦར་ཏེ་

དེ་ལྟར་བཅུའོ། །ཡང་དག་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྲི་ལམ་ནྲི་ལྷ་མྲིན་གྲི་རྲིགས་ཁྲི་གདོང་མ་

ནས་བྱ་རྒོད་གདོང་མའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་གནས་སུ་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༤ན།  བླ། ༣༩བ༡ན།  ཞོལ། ༣༦ན༡ན།  -བ་    སྐུ། ༣༨ན༥ན།  བ་   * བ་
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དང་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་སྤན་མ་ནས་བྱ་རྒོད་

གདོང་མའྲི་མཐར་ཐུག་པ་དག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་སུ་འགྱུར་བར་སའྲི་སེང་གྲི་

གནས་སུ་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་རྲིག་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་གྲི་རྲིགས་ནྲི་གདོལ་བ་མོ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིགས་ལྔར་བསན་པའྲི་གཟུགས་བསྒྱུར་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་

ལྟར་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་གྲིས་རྣམ་པར་སྦངས་པའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ས་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་སོང་པ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་དུ་

འགྱུར་ཏེ། ཀེ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་གནས་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་ཕྲི་འཇྲིག་

རྟེན་དང་ནང་ལུས་ལ་ཡང་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཁབ་པར་བཞུགས་ཞེས་པ་

རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། གནས་སོགས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་བསན་པའྲི་

ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་རྣམས་བསེན་པའྲི་སད་དུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྤོད་པ་བསན་པ་ནྲི། ད་

ནྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དུ་དབང་བསྐུར་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཐ་ན་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྷ་ཁབ་འཇུག་དང་དག་པོ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དང༌། ལྷ་མོ་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་འདྲིར་སྦངས་པ་སེ་དག་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་དབང་

བསྐུར་བ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་པའྲི་ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་ལས་ཚོགས་རྣམས་

སྒྲུབ་པ་པོར་འགྱུར་བའོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པ་སེ་དུས་འཁོར་དུ་

དབང་ཐོབ་པ་ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སམ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལས་རབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འབྱམས་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་ལ་དབང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། དེའྲི་ཕྲིར་གང་ཟག་སངས་རྒྱས་

པར་འགྱུར་ཀང་རུང༌། ཞྲི་བ་དབང་ཕྱུག་པའམ། གཅེར་བུ་པ་ངང་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་

པའམ། རྭ་འགྱུར་སོགས་ལས་མཆོག་གྲི་ངང་པ་ཞེས་འདོན་ཏེ། དོན་ནྲི། ངང་པ་

མཆོག་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དགུན་དུས་ཆུ་ནང་དུ་འཇུག་ཅྲིང་ཁྲུས་བྱེད་པའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་འཛིན་པའོ། །སལ་ལྡན་ནྲི་བཙག་ཚོས་གོས་ཅན་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་

རོ། །གཙང་གནས་ནྲི་ཁྲུས་བྱེད་ཅེས་རྭ་འགྱུར་ལས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་བམ་ཟེའམ་ཐོད་པ་ཅན་དང༌། སྐྲ་འབལ་ཞེས་པ་ཟད་བྱེད་པར་

གྱུར་ཀང་རུང༌། ཀ་ཀོའྲི་དཀའ་ཐུབ་པ་གོས་དཀར་གོན་པའམ། ཀ་ཀོ་ཞྲིང་སྐོང་དུ་

གྱུར་ཀང་རུང་སེ། ངག་གོ་ཞེས་པ་འདྲི་འགྱུར་གཞན་ལ་མེད་དོ། །ཐུབ་པ་ཞེས་པ་མྲི་

སྨྲ་བའམ་ཞེས་རྭ་འབོ་སོགས་ལས་འབྱུང་སེ་མྲི་སྨྲ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའམ། 

སྨོན་པའྲི་གཟུགས་ཏེ་ཚུལ་འཛིན་པ་ཅན་དག་དང༌། རྲིགས་ཅན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་

འགྱུར་གཞན་ལ་ཟད་བྱེད་པ་ཞེས་ཟེར་ཡང༌། རྲིགས་པ་ཅན་ལ་བྱའོ། །སྲིག་པ་མེད་

པའྲི་སེམས་ལྡན་ནམ་བསབ་བྱ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་མཁས་པའམ་གྲྭ་པ་ནྲི། འགྱུར་

མངས་སུ་སོབ་གཉེར་བ་ཞེས་ཟེར་ལ། རྭ་འགྱུར་དུ་སོབ་མ་ཞེས་ཏེ། མདོར་ན་བསབ་

བྱ་གང་ཡྲིན་ལ་སོབ་བཞྲིན་པའྲི་སོབ་གཉེར་བ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་བ་ཡང་རུང་སེ། དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་

དོན་གྲི་སད་དུ་མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་སེར་ཏེ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པའྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དེས་ཀྱཻ་མྲིའྲི་དབང་པོ་ཞེས་

བོས་ནས། རང་ཡྲིད་ལ་གང་འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་སྤོད་པ་དེ་ཇྲི་སྲིད་ཏྲིང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ངེ་འཛིན་གྲི་ནུས་པས་ནམ་མཁར་འགོ་བ་སོགས་གྲུབ་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་འཇྲིག་

རྟེན་པ་ལ་སས་ཏེ་སྤད་པར་བྱ་ཞྲིང་དེ་ནས་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ལས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྲི་སྤོད་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་མངོན་སུམ་དུ་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། ཡྲིད་ཀྲི་མེ་ལོང་ཕག་དོག་དྲི་མ་ཅན། །ཆགས་དང་སང་བའྲི་རྡུལ་

གྲིས་གང་བ་ལ། །ལེགས་བཤད་ཆོས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་གསལ་བར་ནྲི། །མཐོང་བ་

འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་འགའ་ཡོད་དམ། །དམ་པས་རེས་བཟུང་ཐོས་པའྲི་བྱྲི་དོར་

གྲིས། །ལེགས་སྦངས་ཤེས་ལྡན་བོ་ཡྲི་མེ་ལོང་ལ། །དོན་བཟང་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོའྲི་

ལེགས་བཤད་ཀྲི། །རྲི་མོ་དུས་མཐའ་འདྲིར་ཡང་མྲི་འཆར་མྲིན། །རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་བརྩམས་ཏེ་དབང་

ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

རེ་བཙུན་དམ་པ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞབས་ཀྲི་པདོར་སར་ཡང་

བཏུད་བྱས་ཏེ། །སོ་དྲུག་རྲིགས་ཀྲི་ཕེ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི། །ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མྲིག་

གྲི་ལྟ་སངས་སོགས། །བ་མ་དབུལ་བ་ཀུན་གྲིས་མཉེས་བྱས་ཏེ། །དཀྲིལ་འཁོར་དག་

དང་རྡུལ་ཚོན་ཚོགས་ཀྲི་རྲིགས། །གཤེགས་སུ་གསོལ་དང་མཆོད་པའྲི་ཚུལ་སོན་

པ། །མདོར་བསྡུས་གང་དེ་ཅུང་ཟད་འདྲིར་བཤད་བྱ། །མདོར་བསྡུས་དྲུག་པ་ཕག་རྒྱ་

དང་ལྟ་སངས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། དཔའ་བོའྲི་སོན་མོའྲི་
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མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྲིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། 

རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས། མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་ནྲི། གང་གྲི་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅྲིངས་པ་

དང༌། མྲིག་གྲི་ལྟ་སངས་ཙམ་གྲིས་ཀང་ལྷ་མྲིན་ཏེ་དབང་པོ་སོགས་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཞབས་པད་དེར་གུས་པས་བཏུད། ཅེས་པའོ། །བཤད་པར་དམ་

བཅའ་བ་ནྲི། བཏུད་ནས་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པར་བྱའོ་ཇྲི་ལྟར་

བཤད་ན་སྨྲ་མཁས་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་པོ་གགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་བསྡུས་

རྒྱུད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཆེན་ལས་ཕྱུང་བ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མྲིག་གྲི་ལྟ་སངས་

ཡན་ལག་བར་ཐམས་ཅད་པད་དཀར་བདག་གྲིས་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་འགེལ་པས་

རྒྱས་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གནས་པ་བཞྲི་སེ་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་ལྷ་མོའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ལྟ་

སངས་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་པ། བ་མ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མཉེས་པའྲི་གནས་

པ། དཀྲིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་གནས་པ། རྡུལ་ཚོན་དང་ཚོགས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་གཤེགས་ཏེ་མཆོད་པའྲི་གནས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕག་

རྒྱའྲི་བར། ལྟ་སངས་ཀྲི་བར། ངག་གྲི་བར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཕག་རྒྱ་

བཅྲིང་བའྲི་དོན་དུ་སོར་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་རྲིག་པར་བྱ་བ་དང༌། རྲིག་ནས་ཕག་

རྒྱ་འཆྲིང་ཚུལ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཕག་རྒྱ་བཅྲིང་བའྲི་དོན་དུ་དང་པོར་རྒན་པོ་མཐེ་བོང་ལ་

སོགས་པ་སོར་མོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དང་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་གསུངས་ཏེ། རྒན་པོ་ནྲི་མཐེ་
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བོང་སའྲི་ཁམས་པའོ། །དེ་ནས་སོར་མོ་གཉྲིས་ནྲི་མཛུབ་”མོ་
1
ཆུ་ཁམས་པའོ། །སོར་

མོ་གསུམ་པ་ནྲི་གུང་མོ་མེ་ཁམས་པའོ། །སོར་མོ་བཞྲི་པ་ནྲི་མྲིང་མེད་རླུང་ཁམས་པ་

ཉྲིད་དོ། །མྲིང་མེད་དེའྲི་མཐར་སོར་མོ་ལྔ་པ་མཐེའུ་ཆུང་སེ། དེ་ནྲི་ཁམས་མཐའ་དག་

གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་གཏེར་ཏེ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཞག་པ་

ནྲི། ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་ལག་པ་གཡོན་ལ་བཞག་

པར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་

བཅྲིང་བའྲི་དོན་དུ་ཡུམ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་གཡས་པའྲི་སོར་མོའྲི་མྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་བཞག་

པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན། ཁམས་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་སོ། 

ཞེས་པ་ནྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་དྲི་སོགས་ལྔའྲི་དབང་གྲིས་མཐེ་བོང་དྲི་

དང་མཛུབ་མོ་གཟུགས་དང་གུང་མོ་རོ་དང་སྲིན་ལག་རེག་བྱ་དང་མཐེའུ་ཆུང་སྒའྲི་

ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་སོགས་སོར་མོ་རྣམས་ལ་རྲིམ་པས་

གདགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་རྒྱ་བཅྲིང་བ་བརོད་པར་གྱུར་ན་སོར་མོ་ཕན་ཚུན་

བསྣོལ་ཏེ་བསམས་པ་རོ་རེ་བཅྲིང་བ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཕག་རྒྱའྲི་ངེས་པ་ལས་

ཁུ་ཚུར་སོ་སོར་བཅྲིང་བ་བྱས་པར་གྱུར་ན་རོ་རེའྲི་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པར་འགྱུར། 

ཞེས་པ་ངེས་པ་སེ། སོར་མོ་བསྣོལ་ཏེ་བཅྲིངས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་རོ་རེ་བཅྲིངས་པ་དེ་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ལྷའྲི་ཕག་རྒྱ། ལྷའྲི་མཚན་

མའྲི་ཕག་རྒྱ། རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ། ཕན་ཚུན་བར་སོན་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བརའོ། །དང་པོ་

ལ་བཞྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྲི་ཕག་རྒྱ། མཆོག་གྲི་དང་ཁོ་བོའྲི་མགོན་པོའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༤ན།  བླ། ༤༡བ༤ན། -མོ་    སྐུ། ༤༠བ༢ན།  ཞོལ། ༣༨ན༢ན།   མོ    * མོ་
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དང༌། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྲིགས་དྲུག་ཀ་ལ་

སྐྲིལ་ཀྲུང་གཞྲིར་བཞག་ནས་ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པས་མཐེ་བོང་

གཉྲིས་བསམས་པ་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲི་བརླ་གཡས་གཡོན་གྲི་སེང་དུ་བཞག་པ་ནྲི་

རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །ལག་པ་གཡོན་མཉམ་

གཞག །གཡས་པ་ས་གནོན་དུ་བྱས་པ་མྲི་བསྐོད་པའྲིའོ། །གཡོན་མཉམ་གཞག་

གཡས་མཆོག་སྦྲིན་དུ་བྱས་པ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དང༌། གཡོན་གལ་རྐལ་གྲི་སེང་དུ་

གཡས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བཞག་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྲིའོ། །གཡོན་མཉམ་གཞག་

གཡས་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་པུས་མོ་གཡས་ཀྲི་སེང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་དོན་གྲུབ་ཀྲི་

ཕག་རྒྱའོ། །མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་འདྲི་སྙྲིང་ཁར་བྱེད་པར་བ་མ་ཤེར་སེང་བཞེད་

ཀང༌། བུས་མོ་གཡས་པའྲི་སེང་དུ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ལག་པ་གཉྲིས་རོ་རེ་ཁུ་

ཚུར་བཅྲིངས་པའྲི་གཡོན་པའྲི་མཛུབ་མོ་བརྐང་བ་གཡས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་

བཅྲིངས་པ་སྙྲིང་ཁར་འཛིན་པ་ནྲི་རྣམ་སྣང་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་སྣང་གྲི་

ཕག་རྒྱ་གཞན་པ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། ཞེས་རྭ་འགྱུར་སོགས་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། དེ་ནྲི་ལག་པ་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྲི་མཛུབ་མོ་དང་མཐེ་བོང་

སྦར་བ་གདུ་བུ་བཞྲིན་དུ་གྱུར་ཅྲིང་གཡོན་པ་སེན་མོ་ཟླུམ་པོ་འདུས་པ་ལ་ཞེས་

འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། གཡས་པའྲི་སེན་མོ་འདུས་པ་སོན་པའྲི་སྦོར་བས་གུང་མོ་ལ་

སོགས་བརྐང་བ་མྲིང་མེད་དང༌། མཐེའུ་ཆུང་ཅུང་ཟད་སེང་དུའོ། ཞེས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་

ཕོགས་སུ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ་འདྲི་དག་ནྲི་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་ཏེ་
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གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་རང་གྲི་ལུས་ལ་གོ་

ཆ་ཆེན་པོ་དགོད་པའྲི་དོན་དུ་ལག་པ་གཡོན་ལ་ཤྲིན་ཏུ་གང་བའྲི་དྲི་མེད་རྲི་བོང་

འཛིན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཨ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་དབྱངས་བཅོ་ལྔས་མཚན་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་ལག་པ་གཡོན་ལ་ཆ་ཤས་ཀུན་ཤྲིན་ཏུ་གང་

བའྲི་དྲི་མེད་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ཆ་ཤས་བཅོ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའོ། །དེ་ཡང་ཨ་ཨྲི་

ར་ཨུ་ལ་ཨ་ཨ་ཨར་ཨོ་ཨལ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཞེས་པ་ན་དབྱངས་ཐུང་ངུ་བཅོ་ལྔ་རྣམས་

”སོ
1
། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་གཡས་ལ་རོ་རེ་ཉྲི་མ་དབྱངས་བཅོ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་

མཚན་པ་ཅན་ཏེ། ལཱ་ཝཱ་རཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཨཱལ་ཨཽ་ཨཱར་ཨྱཻ་ཨཱ་ལཱ་ཨཱུ་རཱ་ཨཱྲི་ཨཱཿ་ཞེས་པ་ནྲི་

དབྱངས་རྲིང་པོ་བཅོ་ལྔ་སེ། དེས་ཡང་དག་པར་གང་བའྲི་ཉྲི་མའོ། །ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་

འདྲི་དག་ཡང་དག་པར་སྦར་བ་ལས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དག་པོའྲི་རོ་རེ་གདེངས་པ་

ཁོ་བོ་ལས་སྐེས་ཞེས་པ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པ་རྩེ་མོ་ལྔ་པའྲི་རོ་རེ་ཁ་གེས་པ་ནྲི། 

བསྒོམས་ནས་རོ་རེ་དང་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱས་ཡན་ལག་ཐམས་

ཅད་ལ་རེག་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་ལྟར་ན་ཅོད་པན་དང་བཅས་ཞེས་པ་གཙུག་ཏོར་དང་

བཅས་པའྲི་མགོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རྐང་པའྲི་མཐར་ཞེས་པ་རྐང་པའྲི་སེན་མོའྲི་མཐར་

ཐུག་པ་ཉྲིད་དུ་རེག་པར་བྱའོ། །འདྲི་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཔལ་ལྡན་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞྲིང་

སྲིག་པའྲི་དྲི་མ་མཐའ་དག་འཕོག་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་རྒྱ་འདྲི་ཡྲིས་གང་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༢ན།   ས    ཞོལ། ༣༩ན༣ན།  བླ། ༤༣ན༢ན།   སོ    * སོ
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ཞྲིག་ཅུང་ཟད་བཟུང་བར་བྱ་བ་དངོས་པོ་ས་སྐེས་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དམ་

ཚིག་རྣམས་དང་མངལ་སྐེས་སམ་དོད་གཤེར་ལས་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དམ་

ཚིག་རྣམས་སམ་སོགས་སྒས་རུལ་པ་ནྲི་གཤེར་བ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་

སྐེས་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཁུ་བའྲི་རྲིགས་དག་གམ། དེ་བཞྲིན་དུ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་

དང་བརྩོན་འགྲུས་ནྲི་ས་བོན་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། ཤ་དང་བཅས་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་

རས་རྣམས་ནྲི་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྲིམ་པས་སྦང་བ་དང་རྟོགས་པ་དང་

རབ་ཏུ་འབར་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བ་མ་དང་ནྲི་ཞབས་དག་ལ་ཡང་སེ། བ་མའྲི་

གྲིབ་མ་དང་ལྷའྲི་སྐུ་ལ་རང་གྲི་ཞབས་ཏེ་རྐང་པ་དག་བགོད་པའྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱ་དེས་

རང་གྲི་རྐང་པ་ལ་རེག་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་བྱ་བ་གང་དང་གང་ལ་ཉེ་བར་སྦོར་

བར་འགྱུར་བའྲི་དངོས་པོ་གང་ཡྲིན་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་དེར་སྦར་ཏེ། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་

དབང་གྲིས་ཞེས་པ་སྙྲིང་སོབས་དང༌། རྡུལ་དང་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། དྲི་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་གང་

ལ་བྱ་བའྲི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་ལ་ནྲི། དེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་དང་དེས་རེག་ནས་

ལས་དེ་ལ་སྦར་བར་བྱའོ། །ས་གཞྲི་ལ་སོགས་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བྱ་བའྲི་དོན་དང༌། 

ལྷའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྐང་པ་བགོད་པའྲི་དོན་དུ་ཡང༌། རྣལ་འབྱོར་པས་གོང་གྲི་

ཕག་རྒྱ་འདྲི་ཡྲིས་བསྣུན་པ་སེ། རྲིག་ནས་བགོད་པར་བྱ་སེ། མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་

བཅྲིང་བའྲི་ཆོ་གའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཁོ་བོའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལག་པ་དག་གྲིས་རོ་རེ་

བཅྲིངས་པ་ཞེས་པ་ལ་འདྲིར་ལག་པ་གཡས་པ་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཁྲིག་མའྲི་སེང་
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དུ་སོང་ནས་གཡོན་པའྲི་མཁྲིག་མའྲི་རྒྱབ་གཡས་པའྲི་འོག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། གཡོན་

པའྲི་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པ་དང་མཁྲིག་མའྲི་མཚམས་ཀྲི་སེང་དུ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་གནས་

སོ། །འདྲིར་འབོ་འགྱུར་སོགས་ལས་དཔུང་པ་དང་མཁྲིག་མའྲི་མཚམས་ཀྲི་སེང་དུ་

ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་གཡོན་པ་ཡང་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་

པས་གཡས་ཀྲི་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པ་དང༌། མཁྲིག་མའྲི་སེང་དུ་གནས་ཏེ། དེ་ནྲི་ངེས་པར་

ཁོ་བོའྲི་མགོན་པོ་ཆེན་པོའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར། ཞེས་པ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་མཛུབ་མོ་ཐོག་མཐའ་བཅྲིངས་ཤྲིང༌། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་མཛུབ་མོ་དག་ཕན་

ཚུན་དུ་ལྕགས་ཀྱུར་བཅྲིངས་ཤྲིང༌། མཐའ་ཞེས་པ་མཐེའུ་ཆུང་གཉྲིས་པོ་དག་ལྕགས་

ཀྱུར་བཅྲིངས་ཏེ་ལག་པའྲི་རྒྱབ་སྦར་བས་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ལ། མཐེ་བོང་དག་ཁུ་

ཚུར་གྲི་ནང་དུ་བསམས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དེ་ནྲི་གཙོ་བོ་སྲིད་པ་གསུམ་

ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་

སེ། གནས་སྙྲིང་ཁར་གནས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཕག་གྲི་མཚན་མའྲི་རྣམ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ཀང་རོ་རེ་ཤུགས་

ཀྲི་ཕག་ལྷག་མའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་ངེས་པ་ཁོ་ནར་

འཁོར་གྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། ལག་པ་དག་གྲིས་རོ་རེ་བཅྲིངས་པ་ཞེས་པ་སེ། 

འདྲིར་གཡོན་པའྲི་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་ཀྲི་སེང་དུ་གཡས་པའྲི་

དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་བཅྲིངས་པ་ལས་གཡས་པའྲི་ལག་པ་དང་ཉེ་

བའྲི་དཔུང་པའྲི་ཚིགས་འོག་ནས་བསོར་ཏེ། གཡས་པའྲི་ལག་པ་དང་ཉེ་བའྲི་དཔུང་
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པའྲི་ཚིགས་ཀྲི་སེང་དུ་བཞག་སེ་ལག་པ་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྲི་མཐེ་བོང་གཉྲིས་

རྩེ་སྤད་ནས་སོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་བརྐང་པ་གཡོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་སྦྲུལ་གྲི་

གདེངས་ཀའྲི་རྣམ་པ་དག་གོ །དེ་ལྟར་གཡོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་གདེངས་ཀའྲི་རྣམ་པ་

དེ་ནྲི་གདེངས་ཅན་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་བ་སེ། གཡས་ཕོགས་ཀྲིའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ལག་པ་གཡོན་པ་གཡས་སུ་བསོར་ནས་གཡོན་གྲི་མཐེ་

བོང་དང་རྩེ ་སྤད་པས་ཀང་གཡོན་གྲི ་གདེངས་ཅན་གྲི ་ཕག་རྒྱར་རྲིག་པར་

བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལྷའྲི་མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་གཉྲིས། གཡས་པའྲི་ཕག་མཚན་གླང་

ལྤགས་སོགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། གཡོན་པའྲི་ཕག་མཚན་རྒྱན་དྲུག་དང་བཅས་པའྲི་

ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་མཐེ་བོང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཕག་གྲི་

མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་གཡས་དང་པོའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའྲི་ཕག་

རྒྱ་ལ་ལག་པའྲི་མཐྲིལ་སྦར་བ་བྱས་ནས་མཐེ་བོང་དག་སྦར་ཞྲིང་མཐེའུ་ཆུང་གཉྲིས་

ཀང་སྦར་ཏེ་དེ་དག་པདའྲི་འདབ་དང་མཚུངས་པར་བྱས་ལ་གུང་མོ་གཉྲིས་རྩེ་མཉམ་

པར་སྤད་ནས་དབུས་སུ་བརྐང་སེ་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་གུང་མོ་དག་གྲི་རྒྱབ་ཀྲི་ཆར་

ཕེད་འཁོག་པ་ཟླ་བ་ཕེད་པའྲི་རྣམ་པར་སྦར་བ་དང༌། མྲིང་མེད་གཉྲིས་འོག་ཏུ་

བསྐུམས་ལ་རང་གྲི་ལག་མཐྲིལ་དུ་སོན་པར་བྱས་པ་སེ། དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་

འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལྔ་པར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་ཅན་སོབ་

དཔོན་གྲིས་བསན་པར་བྱ་བའྲི་ཕག་རྒྱའོ། ཞེས་པ་སེ། འགྱུར་མངས་སུ་རོ་རེ་ཅན་

གྲིས་བསན་པར་བྱ། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །སྔར་གསུངས་པའྲི་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱའང་
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འདྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་སེ་རྭའྲི་རྣམ་པར་སོར་མོ་ལྔ་པོ་རྣམས་བྱས་ཏེ། 

དེ་ཡང་ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐྲིལ་ལ་གནས་པའྲི་གུང་མོའྲི་དབུས་མཐེ་བོང་དང་ལ་

སོགས་པ་མཛུབ་མོ་སོགས་སོར་མོ་གཞན་མཐའ་དག་རྣམས་ཕོགས་ཕོགས་སུ་

འགེང་བ་ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱ་གཞན་ཏེ། ཤེས་རབ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཚེ་རོ་རེའྲི་

མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་བསན་པའྲི་དོན་དུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་གཉྲིས་ནྲི་རོ་རེ་བཅྲིངས་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་བྱས་པའྲི་རོ་

རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་རོ་རེ་དྲིལ་བུའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་ཞེས་རྭས་འདོན་

ནོ། །ཁུ་ཚུར་གཡས་པ་སེང་དུ་བྱས་ཤྲིང་གཡོན་པ་གང་ཡྲིན་པ་འོག་ཏུ་ཅུང་ཟད་ཁ་

བྱེ་བའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲིས་དྲིལ་བུར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁུ་ཚུར་ཕེད་པ་སེ་མྲིང་མེད་

དང་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་ནང་དུ་མཐེ་བོང་ཆུད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཁུ་ཚུར་ཕེད་

པར་བྱས་པའྲི་མཛུབ་མོ་དང་ནྲི་གུང་མོ་སར་བ་མདའ་དང་མཚུངས་པར་བརྐང་བ་

དག་ཀང་རལ་གྲི་རྣོན་པོའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཞེས་པ་སེང་དུ་ཕར་བ་ཞེས་འགྱུར་

མངས་སུ་ལྟར་ཏེ། རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཐེ་བོང་མཐེའུ་ཆུང་གྲིས་

མནན་པའྲི་ཁུ་ཚུར་ཕེད་པ་དང་མཛུབ་མོ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་མཛུབ་མོ་དང་གུང་མོ་

དང་མྲིང་མེད་རྣམས་རྩེ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་སར་ཡང་བཀྲམ་པ་ནྲི་སོ་སོར་ཕལ་བ་

དག་ཏེ། འདྲི་ལ་རྭས་ཕལ་བ་ཞེས་དང༌། འགྱུར་མངས་སུའང་མ་འབྱར་བ་ཞེས་

སོ། །དེ་འད་བའྲི་ཁུ་ཚུར་ཕེད་པ་ཡྲིས་ནྲི་རྩེ་གསུམ་གྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། འདྲི་ནས་

བརྩམས་ཏེ་འོག་གྲི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དུ་ཕག་རྒྱ་ལ་ཞེས་པ་ཕག་གྲིས་བཟུང་བྱའྲི་

ཡུལ་ཕག་མཚན་གྲི་དོན་ལ་བདུན་པ་གནས་གཞྲིའྲི་ཚིག་སྦར་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་
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དཔལ་ལྡན་གྲི་གུག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ཤྲིང་མཐེའུ་ཆུང་ཟླ་བ་ཕེད་པའྲི་

རྣམ་པར་བྱས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིན་པས་གདུལ་དཀའ་བ་འཕོ་

བའྲི་བག་ཆགས་རྣམས་འཇྲིག་པར་བྱེད་པའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཞེས་པ་གྲི་གུག་གྲི་

ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣ་བའྲི་སེང་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ཤྲིང་གུང་མོའྲི་སེང་དུ་མཐེ་

བོང་དང་མཛུབ་མོའྲི་འོག་ཏུ་བཞག་པར་འགྱུར་པ་ནྲི་མདའྲི་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

ཞེས་པ་ནྲི་མདའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ཤྲིང་

མཛུབ་མོའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་སེང་དུ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་འཁོག་པོར་བཞག་པ་ནྲི་

ལྕགས་ཀྱུའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སོར་མོའྲི་རྩ་བར་མཐེའུ་ཆུང་དང་མཐེ་བོང་དག་

གྲིས་ཁུ་ཚུར་ཕེད་པ་རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་ལྟ་བུ་དང༌། མཛུབ་མོ་དང་མྲིང་མེད་འོག་ཏུ་

མཐེ་བོའྲི་སེང་དུ་མདའ་དང་མཚུངས་པར་སྦར་ཞྲིང་དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་གུང་མོ་ཡང་

ནྲི་མདུང་ལ་སེ་མདུང་ལྟར་བརྐང་པ་སེ་དེ་ལྟར་མདུང་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

མདུན་གྲི་ཐད་ཀར་དང་པོར་ཁུ་ཚུར་བྱས་པ་དང་དཔུང་བ་རབ་ཏུ་བརྐང་བ་དབྱུག་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་དབྱུག་པའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པའྲི་ལག་མཐྲིལ་ལས་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ་

སོར་མོ་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པའྲི་ལག་མཐྲིལ་ལས་སེང་དུ་མཐེ་བོང་རབ་ཏུ་བརྐང་ཞྲིང་ཐད་

ཀ་སེ་འཕེད་ཀྲི་ཆར་མཛུབ་མོ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་མཉམ་པར་སྦར་བ་བརྐང་བ་སེ། དེ་

ལྟར་དག་སའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོ། །ཐད་ཀ་སེ་འཕེད་ཀྲི་ཞེས་ཀང་འགྱུར་མངས་ལྟར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མགོའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་སེང་དུ་ཁུ་ཚར་གཉྲིས་དང༌། ཁུ་ཚུར་

གཉྲིས་ཀྲི་སེང་དུ་ཡང་མཛུབ་མོ་བརྐང་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷ་མྲིན་བདག་པོ་གླང་ཆེན་སྣ་
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ཅན་ནྲི་ལོག་འདེན་ཏེ། དེའྲི་པགས་པ་དག་འཛིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བྱའོ་ཞེས་པ་གླང་པོ་

ཆེ་སྣ་ཅན་གྲི་པགས་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་མཆེ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

ནྲི་ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐྲིལ་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ཤྲིང་མཐེའུ་ཆུང་ཟླ་བ་ཕེད་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལག་པ་གཡས་དང་གཡས་མྲིན་གཡོན་ནྲི་ཁར་བསན་པར་བྱ་སེ། དེ་

ལྟར་མཆྲི་བའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་དག་ནྲི་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ལག་པ་གཡས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་

ཕག་རྒྱ་དང༌། གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་དང་མཆེ་བའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལག་པ་གཡོན་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁེཊ་ཀ་ལ་སེ་

ཕུབ་ལ་དཔུང་པ་གཡོན་རབ་ཏུ་བརྐང་ཞྲིང་ལག་པའྲི་མཐྲིལ་ནྲི་སེང་དུ་སོན་པ་མྲི་

འཇྲིགས་པས་སྐབས་སྦྲིན་པའྲི་ལག་མཐྲིལ་ལྟར་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕུབ་ཀྲི་

ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ལ་ཁུ་ཚུར་བུག་པ་ཅན་དུ་བྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། མཛུབ་

མོ་དང་གུང་མོ་དང་མྲིང་མེད་རྣམས་ལ་མཐེ་བོང་སྦར་ཞྲིང་ཕག་པའྲི་གནས་སུ་

མཐེའུ་ཆུང་སེང་དུ་རབ་ཏུ་བརྐང་བ་སེ། མདོར་ན་མཐེའུ་ཆུང་བརྐང་སེ་མཐེ་བོང་

སོར་མོ་གཞན་གསུམ་གྲིས་མནན་པའྲི་བུག་པ་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ་ཁུ་ཚུར་གཡས་སུ་

བསོར་ནས་ཕག་པའྲི་སེང་དུ་བཞག་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཁ་ཊྭཱཾ་གའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཐོད་པ་ལ་སོར་མོ་བུག་པ་མེད་པ་ལག་པ་པད་འདབ་ལྟ་བུ་གན་རྐལ་དུ་བྱས་པ་ནྲི་

ཐོད་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞུ་ལ་དཔུང་པ་གཡོན་པ་རབ་ཏུ་བརྐང་པའྲི་ལག་

པ་གན་རྐལ་དུ་བྱས་པའྲི་ཁུ་ཚུར་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་གཞུའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་གཡོན་པའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་སེང་དུ་གུང་མོ་དག་གྲི་ཚིགས་དབུས་མར་ནྲི་མཛུབ་མོ་

འཁོག་པ་བཀུག་པ་ཀུན་ཏུ་བརྟེན་པར་འགྱུར་ཏེ། གུང་མཛུབ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་
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བུག་པ་དང་བཅས་པའོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེ་ཞགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། འདྲི་ནྲི་ལག་པ་

གཅྲིག་གཡོན་གྲི ་ཞགས་པའྲི ་ཕག་རྒྱ་གཡས་སུ་ལྕགས་ཀྱུ་བྱུང་བ་ལ་བྱ་

བའོ། །གཞན་ནྲི་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཅྲིག་ཅར་གྲིས་ཞགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱེད་པ་སེ། 

ཆུ་ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་ཕག་གཡས་གང་དུ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་མཐོང་བ་གཉྲིས་ཀས་

ཞགས་པ་འཛིན་པ་ལ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཞགས་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་ལག་པ་

གཡོན་པའྲི་སོར་མོ་ལྔ་སྦར་བ་སེ། འདུས་པའྲི་སོར་མོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་

གུང་མོ་བྱས་པ་ལྷག་པར་མཐོ་བར་བཞག་པ་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ་འགྱུར་

མངས་ལྟར་རོ། །ལག་པ་གཡོན་པའྲི་པདའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་མཐེ་བོང་དང་མཐེའུ་ཆུང་

སྦར་ཏེ་འདབ་མ་གཅྲིག་བྱ་ཞྲིང་མཛུབ་མོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་

འདབ་མ་རེ་རེར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སོར་མོ་རྣམས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་པད་འདབ་མ་བཞྲི་པ་

ལྟ་བུ་སེ། ལག་པ་གཉྲིས་ཀ་འདུས་པ་དག་གྲིས་འདབ་མ་བརྒྱད་པར་འགྱུར་ཏེ། མཐེ་

བོ་གཉྲིས་དང་མཐེའུ་ཆུང་གཉྲིས་པད་འདབ་རེ་རེར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་པདའྲི་ཕག་

རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཌཱ་མ་རུ་ལ་གུང་མོ་དང་མྲིང་མེད་དག་གྲིས་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ཤྲིང་

མཛུབ་མོ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པ་དང་མཐེ་བོའྲི་སེན་མོའྲི་སེང་དུ་མཐེའུ་ཆུང་ཕེད་

འཁོག་པོར་བྱས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐོ་བ་ལ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པའོ། །འཁོར་ལོ་ལ་

སོར་མོ་ཐམས་ཅད་རྩྲིབས་ཀྲི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་བརྐང་པ་ལག་པ་གཡོན་པས་སོན་པ་

ལ་བྱ་སེ། ལག་པ་གཉྲིས་ཀས་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་རྒྱ་སོན་ན་ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐྲིལ་

སོར་མོ་དང་བཅས་པ་སྦར་ནས་རྩྲིབས་ཀྲི་རྣམ་པར་བརྐང་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མཛུབ་མོ་དང་མཐེ་བོང་དག་སྦར་བར་གྱུར་ཏེ་མཐེ་བོའྲི་འོག་ཏུ་
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མཐེའུ་ཆུང་ལ་སོགས་པ་སོར་མོ་གཞན་གསུམ་ཁུ་ཚུར་དུ་བྱས་པ་དང༌། མཐེ་བོང་

དང་མཛུབ་མོ་སྦར་ཏེ་རབ་ཏུ་བརྐང་བ་དག་ཆུ་ན་རྒྱུ་བ་དུང་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །མེ་ལོང་

གྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་ནྲི་མངོན་དུ་སེ་མདུན་དུ་ཕོགས་ཤྲིང་སོར་མོ་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པའྲི་ལག་

མཐྲིལ་བསན་པར་འགྱུར་ཏེ། སོར་མོ་རྣམས་བུག་པ་མེད་པའོ། །འདྲི་ལ་གཡོན་པའྲི་

མེ་ལོང་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཛུབ་མོ་དང་པོར་བྱས་

ནས་མཐེའུ་ཆུང་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་བརྟེན་ཞྲིང་འཁོག་པོ་སེ། དང་

པོར་མཐེ་བོའྲི་སེང་དུ་མཛུབ་མོ་འཁོག་པོ་ཟླུམ་པོའྲི་རྣམ་པའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་གུང་

མོའ།ོ །གུང་མོའྲི་སེང་དུ་མྲིང་མེད་དོ། །མྲིང་མེད་ཀྲི་སེང་དུ་མཐེའུ་ཆུང༌། དེ་ལྟར་

ལྕགས་སྒོག་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཚངས་པ་མགོ་བོའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་མཐེ་བོ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་ཕན་

ཚུན་མཉམ་པར་སྦར་བས་གདོང་གྲི་དབྱྲིབས་དང་མཚུངས་ཤྲིང་འོག་ཏུ་སོར་མོའྲི་

རྩེ་མོ་རྣམས་བསན་པ་སེ། མཐེའུ་ཆུང་བསྐུམ་པ་ནྲི་ཚངས་མགོའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀ་དག་གྲིས་དུང་གྲི་ཕག་རྒྱ་སྦར་བ་ཅོད་པན་གྲི་ཕག་རྒྱར་

འགྱུར་ཏེ། སེང་དུ་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་སྦར་ཏེ་བརྐང་བའོ། །ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐྲིལ་

བསྣོལ་བ་མྲི་མཉམ་པར་བསན་ཏེ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀ་དག་གྲིས་རྒྱབ་ཏུ་སོར་མོ་ལྔ་པོ་

རྣམས་ནྲི་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་བ་སེ་བཅྲིངས་པ་དག་ཀང་རྣ་རྒྱན་ལ་བྱ་སེ། རྣ་རྒྱན་གྲི་ཕག་

རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་བསམས་པ་བརྐང་སེ་ལག་པ་རྒྱབ་ཏུ་སོར་མོ་རྣམས་ནྲི་

རྲིམ་པར་ཡོངས་སུ་བཀོད་ཅྲིང་སེལ་ཏེ་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་བཅྲིངས་པ་ནྲི་ཞེས་འགྱུར་

མངས་ལྟར་ཏེ་མགུལ་རྒྱན་ལ་སེ་མགུལ་རྒྱན་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སེ་རགས་
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ལ་ལག་པ་གཡོན་པ་དང་གཡས་པ་གཉྲིས་ཀ་དག་གྲི་སོར་མོ་གསུམ་ནྲི་མྲིང་མེད་

དང་གུང་མོ་དང་མཛུབ་མོ་དག་སེ་སོར་མོ་དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྩེ་མོ་སྦར་ཞྲིང་འདུས་

པ་སེ་མཐེའུ་ཆུང་དང་མཐེ་བོང་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པ་ནྲི་སེ་རགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐེ་བོང་གཉྲིས་དང༌། གུང་མོ་གཉྲིས་སྦར་ཏེ་དེ་དག་

གྲིས་ཟླུམ་སོར་ལྟ་བུར་བྱས་ཤྲིང་སོར་མོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པ་ནྲི་

རྐང་གདུབ་ལ་བྱས་ཏེ། རྐང་གདུབ་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཔུང་རྒྱན་གདུ་བུ་ལ་

མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་ཕན་ཚུན་སྦར་བ་ཞེས་རྭ་འབོ་ལྟར་ཏེ། སྔ་མའྲི་རྲིགས་པས་

འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །ཟླུམ་སོར་ལྟ་བུར་བྱས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་སེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་གྲི་མཚན་མའྲི་ཕག་རྒྱ་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་གཉྲིས། མཁའ་འགོ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། དུད་འགོའྲི་གདོང་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནྲི་མཐེ་བོའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དག་གྲི་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བའྲི་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲི་སེང་དུ་མཐེ་

བོང་བསན་པ་ནྲི་མཁའ་འགོ་མའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཁུར་ཚུར་ཀྲི་

སེང་དུ་མཛུབ་མོ་རབ་ཏུ་བརྐང་པ་ནྲི་གསང་བ་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། གནོད་སྦྲིན་རྣམས་ཀྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པ་ལས་གུང་མོ་རབ་ཏུ་བརྐང་སེ་

བསན་པ་ནྲི་དྲི་ཟ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ལས་མྲིང་

མེད་དག་སེང་དུ་བསན་པ་ནྲི་གདེངས་ཅན་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་རོ། 

ཁུ་ཚུར་ལས་མཐེའུ་ཆུང་སེང་དུ་བསན་པ་ནྲི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་
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རོ། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་སེང་དུ་མཐེ་བོང་མ་གཏོགས་པའྲི་སོར་མོ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཁུ་

ཚུར་བཅྲིངས་ཏེ། ལག་པའྲི་མཐྲིལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བསན་པ་ནྲི་སྲིན་པོ་རྣམས་ཀྲི་

རྲིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ཏེ་བསན་པ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚིགས་མཚམས་བསན་པ་ནྲི་ལྷ་རྣམས་དག་

གྲིའམ། རྭ་འབོ་སོགས་ཀྲིས་ལྷ་མྲིན་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སོ་ཞེས་འདོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ལག་པའྲི་རྒྱབ་ཀྲི་མཐྲིལ་ཕྲིར་བསན་པ་ནྲི་ཚངས་པའྲི་སྲིན་པོའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པ་དང་ལག་པའྲི་ཚིགས་མཚམས་ཕྲིར་བསན་པ་ནྲི་རོ་ལངས་རྣམས་

ཀྲི་རྲིགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྲི་རྲིགས་བརྒྱད་ལས་སྐེས་པ་

རྣམས་ལ་ལག་པ་གཡོན་པས་བསན་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལག་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལག་པ་གཅྲིག་གམ་

གཉྲིས་ཀའྲི་མཐྲིལ་དུ་སོར་མོ་རྣམས་ཕེད་འཁོག་པ་སེང་གེའྲི་སེར་མོའྲི་རྣམ་པས་

སེར་མོ་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པ་ལས་

ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཁུ་ཚུར་གྲི་སེང་དུ་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་པོ་ཕེད་འཁོག་པ་ཟླ་བ་ཕེད་

པའྲི་རྣམ་པས་ངེས་པར་མགོ་བོར་སོན་པ་སེ་བསན་པ་ནྲི། རྭ་ཅན་རྣམས་ཀྲིའོ་ཞེས་

པ་རྭ་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པའྲི་རྒྱབ་སྦར་བས་མྲི་མཉམ་པའྲི་

ལག་པའྲི་མཐྲིལ་དུ་བྱས་པ་ལ་མཐེའུ་ཆུང་ཕན་ཚུན་བཅྲིངས་ཤྲིང་མཛུབ་མོ་དང་

གུང་མོ་དང་མྲིང་མེད་རྣམས་གཤོག་པ་དང༌། མཐེ་བོང་གཉྲིས་དག་ཁ་སྦར་བ་སེ། དེ་

ལྟར་སྒོང་སྐེས་བྱ་ཁྱུང་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །འགྱུར་མངས་ལས། དེ་ཡང་མཐེ་བོང་དག་ལྟོ་

སྦར་ཞྲིང་མཛུབ་མོ་དང་གུང་མོ་སྲིན་ལག་གཤྲིབས་ཏེ་གཤོག་པར་བྱ་བ་ཞེས་
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འབྱུང་ཞྲིང༌། རྨ་དང་རྭ་ལ་སོགས་པ་འགྱུར་གཞན་དང་ཡང་དོན་འདའོ། །ཕག་རྒྱ་

མཐེ་བོང་ལྟོ་བ་ནྲི་དངོས་སུ་མྲིན་གྲི་ཕན་ཚུན་ཐད་ཀར་ལྟོ་སྦར་བའྲི་ཚུལ་ཙམ་དུ་

བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡན་ལག་ཁད་པར་འཕགས་པ་མགོ་བོར་སྦྲུལ་རྒྱན་བཅྲིངས་པ་

ལ་སོར་མོ་ལྔ་པོའྲི་རྩེ་མོའྲི་ཚིགས་འཁོག་པ་ཕྲིར་བསན་པ་ནྲི་གདེངས་ཅན་རྣམས་

ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ལ་ཉྲིན་ཞག་སོ་

སོར་གཏོར་མ་སྦྲིན་པ་ལ་ནྲི་སྤན་དང་བའྲི་འབར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་དག་ལ་གུང་མོ་དང་

མྲིང་མེད་དང་མཐེའུ་ཆུང་རྣམས་བརྐང་པ་སེ་ལག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་མཛུབ་མོ་གཉྲིས་

ཕན་ཚུན་འདུད་དེ་མགོ་བོའྲི་སེང་དུ་བཞག་སེ་ཁ་འོག་ཏུ་བསན་ནས་མཐེ་བོང་དག་

སྦར་བའོ། །འབར་བ་གཞན་ལ་མཐེ་བོང་སྦར་ཏེ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་དེའྲི་ལག་མཐྲིལ་

དག་གྲི་རྣམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕག་རྒྱ་བཅས་ཏེ། འོན་ཀང་མཛུབ་མོ་བརྐང་བ་ནྲི་

གཞན་པ་སེ། འབར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་པའོ། །རྲིགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་དག་ནྲི། དུད་

འགོའྲི་གདོང་ཅན་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་བསན་པར་བྱའོ། །བཞྲི་པ་ཕན་ཚུན་བར་སོན་པའྲི་

ཕག་རྒྱའྲི་བར་ལ་དྲུག །ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྲི་ཕག་རྒྱ། སྨོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ། 

ཁོས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལན་མྲི་བསན་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་དང་བཅས་པ། ཕན་ཚུན་ཕག་

རྒྱ་སོན་པའྲི་ལན་སོན་ཚུལ་སྤྲིར་བསན་པ། སྒེག་སོགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཐའ་ཡས་པར་

ཤེས་པར་བྱ་ཚུལ། ཕག་རྒྱ་མཐའ་ཡས་པའྲི་མངོན་ཤེས་མ་ཐོབ་བར་དུ་ལན་མྲི་

བསན་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་མཛུབ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་

དབང་ཕྱུག་མ་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕེབས་པར་སྨྲ་བ་ཕག་རྒྱ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་ཡུལ་
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གང་དང་དུས་གང་དུ་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཕད་པ་ཙམ་གྲིས་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་ནས་

སེང་དུ་ཕོགས་པ་མཛུབ་མོ་མཐེ་བོང་ལ་མདུན་མངོན་པར་ཕོགས་ཤྲིང་བསན་པར་

གྱུར་ན། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལས་ཏེ། ལགས་པར་འོངས་སམ་ཞེས་སྨྲ་བའྲི་བར་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིས་སམ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་ཡང་

རྣལ་འབྱོར་པས་བསན་པས་སོ། །གཉྲིས་ཀྲིས་ཏེ་མཛུབ་མོ་གུང་མོའྲི་རྒྱབ་ཏུ་ཡང་

དག་པར་སྦར་བ་དག་གྲིས་ཞེས་རྭ་མངས་སུའོ། །ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པར་འོངས་པའོ་

ཞེས་བརོད་པའྲི་བརར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་པ་ཁུ་ཚུར་དུ་མཐེ་བོང་

བཅྲིངས་པས་སལ་བ་བཟང་བ་ཁོད་དགེ་འམ། ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སོར་མོའྲི་སེ་གོལ་བརེབས་པ་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་གཏོག་པ་

དག་གྲིས་ཁོད་ནྲི་འདྲི་རུ་བསྔགས་པར་འོས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་

ཕག་རྒྱར་འགྱུར་རོ། །མཐེ་བོང་དང་ནྲི་མྲིང་མེད་དག་གྲིས་སེ་གོལ་བྱས་ནས་བཟའ་

བའྲི་དམ་ཚིག་དང་བཅས་པའྲི་ཆང་གྲིས་ཁོད་ཚིམ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་འཚལ་བའྲི་སྦོར་བས་སོར་མོ་ཐམས་ཅད་རྩེ་མོ་བརྐང་

བས་སལ་བཟང་ལེགས་པར་འོངས་པ་ཁོད་ཅེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་

པ་ལ་ཡང་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མས་གཡོན་གྲི་ཡན་ལག་རེག་པས་རྟག་ཏུ་

ཁོད་ནྲི་བདག་གྲི་གཉེན་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་དག་གསལ་བར་བྱེད་

པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་གནས་ལ་རེག་པས་གཙོ་བོའམ་རྭ་མངས་སུ་ཁོ་ཞེས་འདོན་

པས་བདག་གྲི་ཁོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་མཆུ་དང་ནུ་མ་ཟུང་ལ་

རེག་པའམ། སེན་མོ་འདེབས་པས་ཀང་གཙོ་བོའམ་ཁོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་བརར་འགྱུར་
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རོ། །སོར་མོ་ཕན་ཚུན་བཅྲིངས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ལག་པ་དག་སྦར་བ་ནས་མཐེའུ་ཆུང་

ལ་སོགས་པ་སོར་མོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བཅྲིངས་པ་དེ་ལས་མཛུབ་མོ་དང་མྲིང་མེད་

བཅྲིངས་ཤྲིང་མཐེ་བོང་དང་གུང་མོ་རབ་ཏུ་བརྐང་བས་དམ་ཚིག་ལ་འདུས་པ་ཞེས་

རོད་བྱེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཉྲིད་དོ། །དེ་དག་ནྲི་ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནྲི་མཆུ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་ཡུལ་དུས་

གང་དང་གང་དུ་ཕོ་ཉ་མོས་མཐོང་བར་གྱུར་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་མཐོང་ནས་མཆུ་ལ་སོགས་

པ་གཡོ་བ་སོན་པར་བྱེད་དེ། །དེ་ཡང་གནས་སབས་དེར་མཆུ་དང་སྨྲིན་མ་དང་མྲིག་

དག་གཡོ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མགོ་བོ་ལ་འཕྲུག་པར་བྱེད་ན་ཁོད་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཆེར་

རྨོངས་པ་ཞེས་རོད་པར་བྱེད་དོ། །གང་གྲི་ཚེ་སོན་ན། སྒྲུབ་པ་པོས་ཕག་རྒྱའྲི་བར་མྲི་

ཤེས་པར་གྱུར་པ་ནའོ། ཞེས་འགྱུར་མངས་སུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གལ་ཏེ་ཕོ་ཉ་མོ་དེས་

སེང་འོག་གྲི་མཆེ་བའྲི་དབུས་སུ་མཐེའུ་ཆུང་བཀོད་ན་དེའྲི་ཚེ་མཐེའུ་ཆུང་བཀོད་པ་

དེས་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་དོ། །ཡང་ན་མཛུབ་

མོའྲི་སྙྲིང་ཁའམ་ཁར་བཀོད་ན་ཡང་འཇྲིགས་པ་རོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཐེ་

བོང་ཁུ་ཚུར་ནང་དུ་བཅྲིངས་པ་བྱ་སེ་ཁུ་ཚུར་བཅྲིངས་པ་དེ་ལས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ས་ལ་

བརེབས་པའམ་ལག་པ་དང་རྐང་པ་བརེབས་པར་གྱུར་ན་ང་ཡྲིས་ཟ་བར་བྱའོ་ཞེས་

བརོད་པ་སེ། ཕག་རྒྱའྲི་བར་མངོན་པར་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་

སྨོད་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་ལས་ཞེས་པ་རྭ་འབོ་སོགས་ལ་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁ་

ཟས་ཀྲི་དོན་དུ་མྲིང་མེད་ཀྲིས་ལྕེ་ལ་རེག་ན་ཟོས་པའམ་ཟ་འདོད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་
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དུ་ལག་པ་གཡོན་པས་ལྟོ་བ་དང་སོ་ལ་བསྣུན་པ་དག་གྲིས་མ་”ཟས
1
་པའམ་ཟོས་

ཟྲིན་པའྲི་བརའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པའྲི་རྒྱབ་སོན་པར་གྱུར་ན་སོངས་ཤྲིག་ཅེས་

ངེས་པར་རབ་ཏུ་བརོད་པ་སེ། མདུན་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་སོན་པར་གྱུར་ན་འདུག་

ཅྲིག་ཅེས་སོན་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱྲིན་པ་ཉེད་པ་དང་བརླ་ཉེད་པར་གྱུར་ན་སལ་

བཟང་ཁོད་དེ་རྲིང་ངལ་བསོས་ཤྲིག །ཅེས་རོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་པ་

རབ་ཏུ་བརྐང་བས་གཉྲིད་ལོག་ཅྲིག་ཅེས་པ་ངེས་པ་བྱྲིན་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་པུས་མོ་

ཟུང་དག་བརྐང་བ་བདག་ལ་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་པ་ངེས་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་ཡན་ལག་ཀུན་ལ་ལག་པ་གཡོན་པ་རེག་པར་བྱེད་པའམ་ཁར་ལག་

པ་གཡོན་པ་གནས་པ་སེ་འགོད་པ་དེ་ལྟར་བྱེད་ན་ཁོད་དང་ལྷན་ཅྲིག་བདག་ལ་

འདུས་པ་མེད་ཅེས་བརོད་པ་སེ། རེ་བོ་ལ་སོགས་པས་བསྲུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཅེས་

པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་ལག་པ་ཕན་ཚུན་བཅྲིངས་ཏེ་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་

མོ་དབུས་ནས་རྣམ་པར་ཕྱུང་ན་དེའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་སེ་རྣལ་འབྱོར་མས་དེ་རྲིང་བདག་གྲི་

ཁྲིམ་དུ་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བརོད་པ་སེ། ཁོད་ཀང་འདུག་

ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །མཐེ་བོང་མྲིང་མེད་རྩེ་མོ་སྦར་བ་སོན་པ་དག་གྲིས་རྣམ་མང་

དམ་ཚིག་གྲིས་ཁོད་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་མཆོད་པར་བྱའོ་ཞེས་བརོད་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྐང་པ་ལ་ནྲི་འཕྲུག་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ན་དེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་འཁོར་ལོ་འདུས་པ་

དག་ལ་འགོ་བ་ཡང་བརོད་པ་སེ། ཁོད་ཀང་ཤོག་ཅྲིག་ཅེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་

འགྱུར་མངས་ལས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཛུབ་མོ་ལྕགས་ཀྱུའྲི་རྣམ་པས་ཕན་ཚུན་

1  མ་ཕྱི། ༣༥ན༤ན།  ཟས  ཞོལ། ༤༦ན༡ན།   སྐུ། ༤༩ན༡ན།  བླ། ༥༠བ༦ན།  ཟོས
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བཅྲིངས་པར་གྱུར་ན་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་གོགས་པོ་ཁོད་ནྲི་དེ་རྲིང་འཇྲིགས་པ་དང་བལ་བར་

བསན་པ་སེ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལས་ཏེ། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་ལ་འདུས་པའྲི་དཔའ་བོ་དཔའ་

མོའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐྲ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པོ་ལོག་པའྲི་

ང་རྒྱལ་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལ་བརས་པ་བྱེད་དམ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་

གཏོགས་པར་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་སོན་པར་བྱེད་ན་དེའྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནུས་པ་དང་

ལྡན་པ་དེས་རང་གྲི་སྐྲ་རྣམས་རང་གྲི་སོས་གཅོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་སྐྲ་ནྲི་རང་གྲི་

སོ་ཡྲིས་གཅོད་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ན། ཕག་རྒྱ་རྣལ་འབྱོར་མས་ཀྱཻ་མྲིའྲི་ཕྱུགས་ཁོད་

བདག་གྲིས་འདྲིར་ནྲི་ལྟུང་བར་བྱ། ཞེས་པ་འདྲི་བརོད་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སོ་ལ་སོ་ཡྲིས་ཕན་ཚུན་བརར་བ་འཆའ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་བལྟ་

བར་གྱུར་ན་ཀྱཻ་མྲིའྲི་ཕྱུགས་ཁོད་ཀྲི་ཤ་ནྲི་འདྲི་དག་དེ་རྲིང་བདག་གྲིས་ཟ་བར་བྱ་

ཞེས་པ་འདྲི་བརོད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྕེ་མཆུ་གཡོ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ན་མཆོག་གྲི་

ལུས་ལས་ཁག་ནྲི་བཏུང་བར་བྱའོ་ཞེས་ངེས་པར་རོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

མཆུ་ལ་སོ་དག་གྲིས་འདེབས་པར་བྱེད་ན་ཁོད་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ལྟོ་བར་གནས་འདྲི་དག་

གྲིས་ཟ་བར་བྱ། ཀྱཻ་མྲིའྲི་ཕྱུགས་ཁོད་གང་དུ་འགོ་ཞེས་རོད་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་

རྣལ་འབྱོར་མ་ཁོས་པར་གྱུར་པས་ཕག་རྒྱ་སོན་པར་བྱེད་ན། ནུས་པ་དང་བལ་བ་

དེས་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་བསན་པར་མྲི་བྱ་སེ། རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་རྣམས་ལ་ཕག་བྱས་ནས་

སྙྲིང་ཁར་ལག་པ་གཡོན་པའྲི་མཐྲིལ་བཞག་སེ་རང་གྲི་ལུས་གཡོན་སོར་གྲིས་

ཡོངས་སུ་བསོར་ལ་དེ་ནས་ལག་པ་གཡོན་གྲི་ཐལ་མོ་མགོ་བོའྲི་སེང་དུ་བཞག་པས་
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ཕག་གམ་འདུད་པའྲི་ཚུལ་བྱས་ནས་འགོ་བར་བྱ་སེ། རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་རྣམས་དང་

ལྷན་ཅྲིག་རྩོད་པར་མྲི་བྱའོ། །བྱྲིས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ནུས་པ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་

རྣལ་འབྱོར་མས་ཡུལ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པ་གང་

དང་གང་བྱྲིན་པ་དེ་རྣལ་འབྱོར་པ་དེས་སྤད་པར་བྱའོ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྲི་སྤོད་ན་

ཕོ་ཉ་མོ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁོས་ནས་འཆྲི་བར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་མྲི་བྱ་

བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཕན་ཚུན་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྲི་ཕག་གྲི་མཚན་མ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་རང་

བཞྲིན་ནམ་དེའྲི་རྣམ་པར་བྱས་པའྲི་ལག་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་སོ། །མཚན་མ་དེ་དག་

ལས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་

དག་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རལ་གྲི་དང་ཕུབ་དག་གོ །ཞེས་པ་

ནས། མཛུབ་མོ་དང་གུང་མོ་དག་གོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དུ་མ་བསན་

པ་ན་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་ཡང་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་

ཕག་མཚན་གྲི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་ཆོས་དང༌། ས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཁམས་དྲུག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་ཐམས་ཅད་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་པ་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་

རྒྱའྲི་ལན་གྲི་ངེས་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སྒེག་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སྒེག་པ་སོགས་ཕག་རྒྱ་མཐའ་ཡས་

པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣམ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་ནས་ཕག་རྒྱ་དེ་རྣམས་ཐམས་
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ཅད་བཅྲིངས་པའྲི་ཚུལ་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ཀང་འདྲི་ལྟ་སེ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་

དཀུར་བཙུགས་ཏེ་བསམ་པ་གཡོ་བས་མགོ་བོ་གཡོན་ཕོགས་སུ་འདུད་པ་སྒེག་མོའྲི་

ལྷའྲི་རྣམ་པར་སྦོར་བ་ཡྲིས་ནྲི་སྒེག་པའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བར། 

འགྱུར་ཞྲིང་ཅུང་ཟད་འཇོ་ཚུལ་ཅན། །སྒེག་མོ་ཡྲི་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཡྲིས། ཞེས་དང༌། གདོང་

དྲུག་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཁུ་ཚུར་དཀུ་གཉྲིས་བཞག་པ་དང༌། ཞེས་སོ། །མྲིའྲི་བདག་པོ་

ཞེས་བོས་ནས། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་ཕྲིར་བསན་པ་ཁ་འགམ་དུ་བཞག་པ་བཞད་

མོའྲི་རྣམ་པར་སྦོར་བས་བཞད་པའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །གདན་བཞྲིར་ཡང༌། བཞད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་འཛུམ་པ་དང༌། ཞེས་སོ། །ལག་པ་གཉྲིས་ཁར་བསོར་བ་གཡས་དང་

གཡོན་དང་སྦྲི་པོར་བཞག་ནས་ཐལ་མོ་སྦར་བའྲི་གར་མཁན་མ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་

སྦོར་བ་ཡྲིས་ནྲི་གར་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་དར། འཇོ་སྒེག་

ཐབས་ལ་སྤོ་བ་ཡྲིས། །ལག་གཉྲིས་བསོར་ཞྲིང་དགོལ་བ་དང༌། །གཡས་ནས་གཡོན་

དུ་བསོར་བ་ཡྲིས། །གར་ཐབས་བྱས་ནས་མགོ་ལ་བཞག །ཅེས་སོ། །རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་

གྲི་ལག་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྔ་བརྡུང་བའྲི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོའྲི་རོལ་མོ་

བརྡུང་བའྲི་རྣམ་པར་སྦོར་བས་རོལ་མོའྲི་ཕག་རྒྱའོ། །དེ་ཉྲིད་ལས། དེ་ནས་སྲིལ་

སྙན་ཚུལ་གྲིས་སུ། །ལག་གཉྲིས་སྲིལ་སྙན་ལེགས་པར་བརྡུང༌། །དུང་དང་གླྲིང་བུ་

འབུད་པ་དང༌། ཞེས་སོ། །དེ་ནས་གར་བསོར་ཏེ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཁ་ནས་

ཚིག་འབྱྲིན་པའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ནས་པྲི་ཝང་བསྒེངས་པའྲི་ཚུལ་གླུ་མའྲི་རྣམ་པར་སྦོར་

བ་ཡྲིས་ནྲི་གླུའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལས། གར་གྲི་ཚུལ་དུ་བསྐོད་ནས་ཀང༌། །ཧཱུཾ་

ཞེས་བྱ་བ་གླུར་བངས་ཤྲིང༌། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགེས་པ། །རོ་རེ་རྒྱུད་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བསྒེང་བར་བྱ། ཞེས་དང༌། གདོང་དྲུག་གྲི་རྒྱུད་དུ། ཁ་ནས་འབྱྲིན་དང༌། ཞེས་

སོ། །གར་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཡོན་དྲིའྲི་དུང་ཕོར་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་དང༌། གཡས་པས་

རང་ངམ་གཞན་ལ་མཆོག་གྲི་དྲི་ཡྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་མང་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་དྲིའྲི་བྱུག་

པའྲི་ཚུལ་སྦོར་བ་དག་གྲིས་རང་གཞན་ལ་བྱུག་པའྲི་རྣམ་པར་བྱེད་པ་དྲིའྲི་ཕག་རྒྱར་

འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་དར། དེ་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡང༌། །ལག་པའྲི་གར་གྲིས་བྱུག་ཚུལ་

བྱ། ཞེས་དང༌། གདོང་དྲུག་ཏུ། རང་ལུས་ལའམ་གཞན་ལ་ཉུག་ཚུལ་གནས་པ་ནྲི། 

ཞེས་སོ། །གར་བསོར་ཏེ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་ངམ་ཕ་རོལ་གྲི་དཔྲལ་བར་

འཕེང་བ་འཆྲིང་བའྲི་རྣམ་པར་སྦོར་བ་ཡྲིས་ནྲི་འཕེང་བའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་

དར། དེ་ནས་འཕེང་ཚུལ་འཕེང་བ་ཡྲིས། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལ་བཅྲིང་བར་བྱ། ཞེས་

དང༌། གདོང་དྲུག་ལས་ཀང༌། དེ་བཞྲིན་དཔྲལ་བར་ཉུག་པ་དང༌། ཞེས་སོ། །དྲིའམ་

སོས་མཆོག་གྲི་ཡོན་ཏན་སྣ་ཚོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་བདུག་སོས་འབུལ་བའྲི་རྣམ་

པར་སྦོར་བ་དག་གྲིས་སོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། གར་བསོར་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་

རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་གུང་མོའྲི་རྩེ་མོ་སྦར་བ་ལྡོག་སེ་བསྒེང་བའོ། ཞེས་སྒྱུ་དར་འབྱུང་

སེ། བདུག་སོས་རྩེ་མོ་སྦར་བ་ཡྲིས། །གུང་མོ་གཉྲིས་ནྲིལྡོག་སེ་བསྒེང༌། ཞེས་

སོ། །ཡང་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་འོག་ཏུ་བསན་པ་སོས་ཐུར་དུ་ལྡུགས་པའྲི་ཚུལ། ཞེས་

སོ། །གར་བསོར་ཏེ་རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གྲིས་མཐེ་བོང་གཤྲིབས་ཏེ་བསྒེང་བ་མར་མེའྲི་རྣམ་

པར་བྱས་པས་མར་”མེས
1
་མུན་པ་བཅོམ་པ་མར་མེ་འཛིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། སྒྱུ་དར། 

བསོར་ཞྲིང་བསྒྱུར་བ་བྱས་པ་ཡྲིས། །མཐེབ་གཉྲིས་མར་མེའྲི་ཚུལ་དུ་བཞག །ཅེས་

1  མ་ཕྱི། ༣༧ན༡ན།  མྕེ་མ    ཞོལ། ༤༨ན༦ན།  སྐུ། ༥༡བ༡ན།   བླ། ༥༣བ༡ན།   མྕེས    * མྕེས
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དང༌། གདོང་དྲུག་ལས། མཐེ་བོང་བསྒེང་སེ་ཞེས་སོ། །གར་བསོར་ནས་ལག་པ་

གཡོན་གྲིས་སྣོད་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་དང༌། གཡས་ཀྲིས་ལྷ་བཤོས་འབུལ་བའྲི་རྣམ་

པར་བྱས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བདུད་རྩྲི་མའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་དར། ལག་གཡོན་སྣོད་

ཀྲི་ཚུལ་བྱས་ལ། །གཡས་པ་ཡྲིས་ནྲི་ལྷ་བཤོས་འབུལ། ཞེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐལ་

མོ་གཉྲིས་ཀྲིས་མེ་ཏོག་འཐོར་བའྲི་ཚུལ་མེ་ཏོག་མའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། དུང་ཆོས་ཀྲི་

ཚུལ་མཆོད་ཡོན་གྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། སྒྱུ་དར། མེ་ཏོག་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་དུ་ནྲི། །གང་གྲིས་

མེ་ཏོག་ཐལ་མོ་སྦར། ཞེས་དང༌། གདོང་དྲུག་ཏུ། མེ་ཏོག་འཐོར། ཞེས་སོ། །སྒྱུ་དར། 

དུང་གྲི་ཚུལ་དུ་ལག་བསྒྱུར་ནས། །དུང་ཕོར་ལྟ་བུར་མཆོད་ཡོན་དབུལ། ཞེས་

སོ། །ཡང་ལྷ་བཤོས་འབུལ་བའྲི་ཚུལ་ལྟ་བུའམ། རོ་རེ་ཁུ་ཚུར་གཉྲིས་ཁ་གེན་དུ་

ཕོགས་པས་བདུད་རྩྲིའྲི་འབས་བུ་འཛིན་པའྲི་ཚུལ་འབས་བུ་མ་ཉམས་པ་འབུལ་བའྲི་

ཕག་རྒྱའོ། ཞེས་པ་དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་དོ། །སར་ཡང་དེ་ནས་ཡན་ལག་ལྔའྲི་

དབྱེ་བས་རྣམ་པར་ཕེ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཏེ་སྔར་བསན་པ་དེ་རྣམས་ལས་གནས་པ་

ཕག་རྒྱ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་མཐའ་དག་ལུས་ཀྲི་རྣམ་འགྱུར་ལ་

གནས་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་རྲིག་པར་བྱའོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། གང་གང་ཞེས་སོགས་འདྲི་འགྱུར་མངས་ལས། དངོས་པོ་གང་

དང་གང་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར། དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཕག་རྒྱར་སའྲི་སེང་དུ་འགྱུར། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། དངོས་པོ་གང་དང་གང་དབྱྲིབས་སམ་རྣམ་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གང་དུ་འགྱུར་པ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་རྣམ་པར་ལུས་ཀྲི་སྦོར་བ་བྱེད་པ་དག་

ཀང༌། དངོས་པོ་དེ་དང་དེའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་བར་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་སའྲི་
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སེང་དུ་རྲིགས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཇྲི་སྙེད་མྲིག་གྲི་ལྟ་སངས་དང་

ཡན་ལག་བསྐོད་པ་རྣམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དེ་སྙེད་ཀྲི་ལྟ་སངས་དང་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་བར་

རྒྱུད་འདྲི་རབ་ཏུ་གགས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་

གནོད་པས་མྲི་རྲི་བའྲི་ནུས་པ་ཐོབ་པར་རྟོགས་པར་གྱུར་ནས། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

ཀྲིས་ཁོས་པས་ཕག་རྒྱ་སོན་པ་དེའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་བསན་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་སྲིད་ལྟ་

སངས་བསྐོད་པ་རྣམས། །དེ་སྲིད་ཕག་རྒྱར་རབ་ཏུ་གགས། །གང་གྲི་ནུས་པ་རྟོགས་

གྱུར་ནས། །ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་བྱ་སེ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་

རྣམས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཐུ་ལས་ཇྲི་སྲིད་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་མངོན་ཤེས་མ་སྐེས་པ་དེ་

སྲིད་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་རྩོད་པའྲི་དོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

ལ་ཕག་རྒྱའྲི་ལན་ནྲི་བསན་པར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའྲི་བརའྲི་

ལན་གྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལྟ་སངས་ཀྲི་བར་ལ་གསུམ། ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྲི་ལྟ་

སངས། འཇྲིགས་པ་སོན་པའྲི་ལྟ་སངས། དེས་གཞན་ལ་ཡང་མཚོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཕོ་ཉ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པ་མཐོང་

བ་ན་ཕོ་ཉ་མོ་ནྲི་ཞེས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་འཕེད་ལ་མྲིག་བལྟ་བར་བྱེད་ན་ལྟ་སངས་དེ་

ཡྲིས་ཁོད་ནྲི་གནས་གང་ཞྲིག་ནས་འོངས་ཞེས་པའྲི་དྲི་བ་སལ་བ་བཟང་ལ་ཞེས་པ་

རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རོད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་མགོ་བོར་ལག་པ་གཡོན་པ་བཞག་སེ། 

གང་ནས་འོངས་པ་དེའྲི་ཕོགས་སུ་ངེས་པར་བལྟ་བ་ལས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་གནས་

གང་ནས་འོངས་པ་བརོད་པ་སེ། ལན་ནྲི་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །སེང་དུ་བལྟ་བས་ཁོད་ནྲི་

དགེའམ་ཞེས་བརོད་པར་བྱེད་དོ། །སའྲི་སེང་དུ་གནས་པའམ་བལྟས་པས་ཁོད་ནྲི་
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འདུག་ལ་ངལ་བསོ་ཤྲིག །ཅེས་རོད་པར་བྱེད་དོ། །ཡོན་པོར་རམ་སང་མྲིག་ཅེས་རྭ་

འབོ་ལྟར་ཏེ། དེ་ལྟར་བལྟ་བས་ཁོད་སོངས་ཤྲིག་ཅེས་པའོ། །ཕོ་ཉ་མོ་ཆགས་པའྲི་

བལྟ་བས་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་རོད་པར་བྱེད་དོ། །ཞྲི་བའྲི་ལྟ་བས་བལྟ་ན་

ཁོད་ནྲི་བདག་གྲི་གོགས་སོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་བར་སེ། ཕེབས་པར་སྨྲ་བའྲི་ལྟ་སངས་

ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་

ཁོ་གཉེར་སྨྲིན་མར་བསྡུ་བ་བྱས་ནས་ཁོ་བོའྲི་ལྟ་བ་སོན་པར་བྱེད་ན། དེ་ཡྲིས་རྣལ་

འབྱོར་པ་ལ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་དོ། །གང་ལས་ན། བར་མྲི་

ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐྲ་ལ་བལྟ་བས། ཞེས་པ་ནས། 

ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་འགེལ་བ་བཀགས་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་སོ། །ནུས་མའོ། ཞེས་པ་ནྲི། ནུས་སོབས་ཅན་མ་ཞེས་པའོ། །དེ་

ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པས་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི་ལྟ་སངས་གསུངས་ཏེ། ལྟ་

སངས་ནྲི་ཞེས་འབོ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །སར་ཡང་མྲིག་གྲིས་བལྟ་བའྲི་རང་བཞྲིན་མང་པོ་

དག་གྲིས་ལྟ་སངས་ཀང་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་བར་སའྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཡྲིས་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་མྲིག་གྲི་ལྟ་སངས་ཀྲི་བརའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དངོས་པོ་གང་དང་གང་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་བར་ནྲི་

དངོས་པོ་གང་དང་གང་གྲི་མྲིང་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོས་དོན་དེ་

མཚོན་ཞྲིང་བཟུང་བར་རྲིག་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་ཀང་གནས་སབས་གང་དང་འབེལ་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དཔེར་ན་སེན་ར་བ་ཁེར་ལ་
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ཤོག །ཅེས་བརོད་པ་ན་ཁྲུས་བྱེད་པའྲི་སབས་ལ་གོས་དང༌། ཟས་ཀྲི་སབས་ལ་ལན་

ཚྭ་དང༌། འགོ་བའྲི་སབས་ལ་རྟ་དང༌། གཡུལ་གྲི་སབས་ལ་རལ་གྲིའོ་ཞེས་པའྲི་རྲིག་

པས་མྲིང་གྲི་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེའྲི་བར་ཡྲིས་མྲིང་ཅན་གྲི་དངོས་པོའྲི་ཆོས་ཅན་མཚོན་

པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །བར་དེ་དག་ནམ་གྲི་ཚེ་བརོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདུས་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་རོལ་ན་གནས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་ནང་དུ་དམ་ཚིག་བརོད་དགོས་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པའམ་རྣལ་འབྱོར་

མས་དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་ནམ། བརའྲི་སད་ཀྲིས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་རྣམས་

བརོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དམ་ཚིག་གྲི་བར་བརོད་པའྲི་

ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་བ་མ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མཉེས་པའྲི་གནས་པ་ལ་

གསུམ། དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་དྲུག་ཆ་དབུལ་བ། དབུལ་བ་མེད་ཀང་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་

བསྐུར་བསྒོམས་པས་སྦྲིན་པ། ཀུན་སངས་ཀྲི་སོབ་མ་ལ་ཚིག་གྲི་དབང་སྦྲིན་ཞྲིང་

གཞན་ལ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་ཁྲིམ་

པའམ་དགེ་ཚུལ་ལམ་དགེ་སོང་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་ན་སོབ་མ་

དེས་དམ་བཅའ་བ་འདྲི་དག་བྱ་སེ། བདག་གྲིས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་དྲུག་ཆ་སྦྲིན་པར་དབུལ་བར་བྱའོ། ཅེས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོར་རེ་ཞྲིག་དྲུག་

ཆ་རྣམས་ལས་ལུས་ཀྲི་ནང་ནས་ལག་པ་རྐང་པ་ལུས་དག་ལས་ཞེས་པ་ལག་པ་

གཉྲིས་དང་རྐང་པ་གཉྲིས་དང་ལུས་ཀྲི་ར་མ་སེ་ལྔ་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཏེ། དེ་

དག་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲུག་པ་ཡན་ལག་གྲི་མཆོག་མགོ་བོ་ནྲི་སོབ་དཔོན་ལ་
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ཕག་འཚལ་བའྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་པར་རབ་ཏུ་དབུལ་བར་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལས་ཏེ། 

དགོས་པ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་འབུལ་ན། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་དང་གནས་སབས་བྱང་

སེམས་ཀྲི་ས་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བ་མ་ལ་སྦྲིན་པ་དེ་

ཕུལ་ན། མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེས་སུ་རྲིག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྦྲིན་པ་པོ་

སོབ་མ་ནྲི་བདེ་བའྲི་གནས་སུ་འགོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་དབང་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

དྲུག་པ་ངག་གྲི་དབང་པོ་བདེན་པར་སྨྲ་བའྲི་དོན་དུ་དབུལ་བར་བྱའོ། །མྲིག་སོགས་

དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་དྲུག་པ་ཡྲིད་དབང་སེ་ཡོན་ཏན་དང་གཡོ་སྒྱུའྲི་སྤོས་པ་

དང་འབལ་བ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་དམྲིགས་ནས་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། ནང་གྲི་སྐེ་

མཆེད་ཀྲི་དྲུག་ཆ་སྦྲིན་པའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་ཀྲི་ཆ་ཤས་གསེར་དང་

རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་སེམས་མེད་པའྲི་རས་རྣམས་ཀྲི་ཁམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་ནས་རང་གྲི་ལག་ཏུ་བྱུང་ནས་ཡུན་རྲིངས་ལོན་པའྲི་རས་དང༌། གློ་བུར་དུ་བྱུང་

བའྲི་ཁམས་དེ་རྣམས་ཀྲི་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའྲི་

དོན་དུ་དབུལ་བར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སེམས་དང་བཅས་པའྲི་རས་རྐང་གཉྲིས་པ་མྲི་ལྟ་བུ་དང༌། རྐང་

བཞྲི་པ་རྟ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕྱུགས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་བགོས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཆ་གཅྲིག་དབུལ་ཏེ། ཆ་ཤས་ལྔ་ནྲི་བདག་ཉྲིད་དང་གཉེན་གྲི་རྩ་ལག་ཉེ་བར་

ལོངས་སྤོད་པའྲི་དོན་དུ་བཞག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དྲུག་ཆ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆ་ཡྲིས་

ལོངས་སྤོད་གཞན་གཟུགས་བཟང་ལང་ཚོས་བརྒྱན་པའྲི་ཆུང་མ་དང༌། ལོ་བཅུ་
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གཉྲིས་མ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་འདོད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རེས་སུ་རྲིག་པ་ཟླ་

བ་རེའྲི་ནང་དུ་ལན་ལྔ་འདོད་པ་སྤོད་པའྲི་སད་དུ་སོབ་དཔོན་ལ་སྦྲིན་པས་དབུལ་

བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཕུལ་བས་བདེ་བའྲི་གནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་དུ་འགོའ།ོ 

ཞེས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་དབང་གྲི་ཡོན་དབུལ་བའྲི་ངེས་པའོ། །རྣམ་པ་གཞན་

དུ་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་འདོད་པ་སྤད་པའྲི་དོད་དུ་ཕག་རྒྱ་སྦྲིན་པ་མ་གཏོགས་པར་

བསལ་པ་མཐའ་ཡས་པ་དག་གྲི་ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞྲིང་ལས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཉྲིད་དུ་ཡང་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་པས་

ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པའྲི་དབང་གྲིས་རྲིགས་བསྲུང་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའྲི་སོབ་དཔོན་ལ་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་དྲུག་ཆ་སྦྲིན་པའྲི་

ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སེམས་ཅན་གང་དག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་

གྲི་ཁམས་འགོ་བ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལས་སེམས་ཅན་གང་དག་དབང་མ་བསྐུར་བ་རྣམ་

གསུམ་སྲིད་པར་གནས་པ་རྣམས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཐུགས་

ཀར་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡྲིས་བཀུག་ནས་བསྒོམས་པ་ཙམ་

གྲིས་ཏེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བཀུག་པའྲི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམས་ལ་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་

རེས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཏེ་བཤང་

བ་དང་གཅྲི་བ་དང་ཁག་རྣམས་དང་རྐང་རྣམས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་སེ་མྲི་ཕེད་པའྲི་

བདུད་རྩྲི་ཁུ་བས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲི་བོང་

ཅན་གྲི་གཟུགས་ལྟ་བུའྲི་ལུས་ཐོབ་པ་དང༌། དེ་ནས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ལམ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་
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བདེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་སལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ནས་རོ་རེ་

སོབ་དཔོན་གྲིས་དབང་བསྐུར་བས་དྲི་མ་རྣམ་པར་བལ་ཞྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤོད་པ་ལ་

རེས་སུ་གནས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སར་རང་གྲི་གནས་སུ་བཏང་བར་བསམ་པར་

བྱའོ། །ཞེས་པ་ནྲི། སྙྲིང་རེའྲི་དབང་བསྐུར་བ་དག་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རས་རྣམས་མེད་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་

ཀུན་སངས་ཀྲི་སོབ་མ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོངས་སུ་བཟུང་

བ་མེད་ན་དེའྲི་ཚེ་བ་མས་མཆོད་པའྲི་རས་རྣམས་མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གྲིས་

མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བཀའ་ཡྲིས་སོབ་

མ་ཀུན་སངས་ལ་ནྲི་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། གོང་དུ་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བས་བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དོན་དུ་བྱྲིས་པ་འཇུག་པའྲི་དབང་བདུན་དང༌། དེ་ནས་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དོན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་གོང་མ་རྣམ་པ་གསུམ་སྦྲིན་

པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དོན་དུ། དབང་བཞྲི་པ་དུ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་ལམ་གོང་མ་ལས་ཀང་གོང་མའྲི་དབང་སྦྲིན་པར་བྱ། ཞེས་པ་སེ། དབང་རས་

མེད་པར་ཚིག་གྲི་བརོད་པ་ཙམ་གྲིས་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཐའ་དག་ཡོན་

ཏན་གཏེར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་སེང་འོག་གྲི་རྩ་དྲུག་ཏུ་སོག་འགོག་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང་ལྡན་པས་འཐོབ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སད་ཅྲིག་

དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་ནྲི། ཚིག་གྲི་སྒོ་ནས་སོབ་མ་ལ་བརོད་པས་དབང་བཞྲི་པ་བསྐུར་

བར་བྱའོ། །དེ་ལ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བ་བསེན་པའྲི་དོན་དུ་རེས་དན་གྲི་ཚེ་ལས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་མེད་པར་གྱུར་ན། ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། དེས་གཏུམ་མོའྲི་མེ་
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འབར་བས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཐྲིག་ལེར་རླུང་སེམས་འདུས་པའྲི་དབང་གྲིས་མུན་པའྲི་

གནས་སབས་སུ་སོན་པས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་པའྲི་ཚེ་ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པ་

ལས་ནྲི་མུན་པར་ཞུགས་པའྲི་སྐོན་རྣམས་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱེད་དེ། 

ལག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བརྟན་པར་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་བསེན་པ་

ཡྲིན་གྲི། འཕོ་བའྲི་དོན་དུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་པའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །གཞན་རྣམས་ལ་ནྲི་སེ་

ཀུན་སངས་ལས་གཞན་ཁྲིམ་པའྲི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ནྲི་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་པོ་

ཞེས་པ་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་དབང་བཞྲི་པ་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་མོ་ཉྲིད་ཀྲི་མཆོད་པས་རྣམ་

པར་དམན་པར་གྱུར་ན། སྦྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་བྱ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

བཀས་དབང་བཞྲི་པ་སྦྲིན་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་གནས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དབང་

གྲི་མཐར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དབང་གྲི་ཆོ་ག་ཚར་བའྲི་མཇུག་ཏུ་སྦྲིན་བདག་

གྲིས་སོད་ཀོར་ཏེ་སོད་གཡོགས་དང་བཅས་པའྲི་གོས་ཟུང་གཅྲིག་དག་བུམ་པ་

རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་བྱྲིན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣལ་འབྱོར་མ་བུམ་པ་བསྲུང་ཞྲིང་སྐོང་བ་

བུམ་འཛིན་མ་རྣམས་ལ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་སོད་ཀོར་དང་ནྲི་

གོས་ཟུང་དང་བཅས་པ་རེ་རེ་དག་ཀང་ཕོགས་སོ་སོའྲི་སྒོ་ན་གནས་པའྲི་སོབ་དཔོན་

སྒོ་བསྲུང་ཞྲིང་སྐོང་བ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། གཞོན་ནུ་མ་དང་སྒོའྲི་སོབ་

དཔོན་ལ་ཡོན་དབུལ་བའྲི་སྔོན་དུ་སྦྲིན་བདག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་འབྱོར་པས་སྐུ་གཟུགས་

སོགས་རབ་གནས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཅོད་པན་དང་དར་དཔངས་ལ་སོགས་པའྲི་
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དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཡོ་”བྱད
1
་ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་ལ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཆོད་པའྲི་ཡོ་བྱད་འབུལ་བའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་

མཐའ་དག་དང་དེའྲི་ཡོན་ཏན་དབང་ཡུལ་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ལ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ནུས་པས་སོབ་དཔོན་ལ་དབུལ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་སོབ་དཔོན་

སོགས་ལས་གཞན་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་འདུས་པའྲི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་

དབང་ཕྱུག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དབུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་

འདུས་པ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་ཏེ། དེའྲི་མཐར་ནྲི་སྦྲིན་སེག་བྱས་ནས་སོབ་

དཔོན་གྲིས་སྔར་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་མཆོད་པར་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་ཤར་གྲི་སྒོར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་བཟུང་ནས་རོ་རེ་བསྡུ་

བའྲི་བའྲི་ཕག་རྒྱ་བཅྲིངས་པས་རང་གྲི་སྙྲིང་གྲི་པདར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་

གཞུག་པར་བྱ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ན་གནས་པའྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཕོགས་སྐོང་དང་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་པ་རྣམས་ནྲི་རང་རང་

གྲི་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ཨ་ཤྭད་ཐའྲི་འདབ་མའམ་རང་གྲི་ལག་

པའྲི་རོ་རེས་ཚངས་པའྲི་ཐྲིག་གྲི་ལམ་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རོ་རེ་ཇྲི་སྲིད་

པ་དབྱེ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་རང་གྲི་མགོ་བོར་རྡུལ་ཚོན་བག་ཙམ་བཀོད་ནས་པད་ལ་

སོགས་པ་དབྱྲི་བར་བྱའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་ངེས་པའོ། །བཞྲི་

པ་རྡུལ་ཚོན་དང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཤེགས་ཏེ་མཆོད་པའྲི་གནས་པ་ལ་བཞྲི། 

རྡུལ་ཚོན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། གཤེགས་ནས་གཞོན་ནུ་མའྲི་སོན་མོ་བྱ་བ། དེར་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༢ན།   བྱྕེད    ཞོལ། ༥༢ན༥ན།  བླ། ༥༨ན༢ན།   བྱད    * བྱད
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རེས་དཔའ་བོའྲི་སོན་མོ་བྱ་བ། དབང་དང་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེ་བ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་མཐའ་དག་རྡུལ་ཚོན་གླང་པོ་ཆེའྲི་སེང་དུ་གདུགས་དང་རྔ་

ཡབ་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་མཆོད་པ་བཅས་པས་ཁེར་ནས་རྒྱ་མཚོར་འགོ་བའྲི་དག་

ཅྲིང་གཙང་བའྲི་ཆུ་ཀླུང་ལ་བསྐུར་བར་བྱའོ། །བུམ་པ་གང་དུ་རྡུལ་ཚོན་ཁེར་བའྲི་

བུམ་པ་དེ་ཆུ་ཡྲིས་གང་བར་བྱས་ནས་སར་ཡང་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཕག་པར་བཞག་སེ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་བར་ཁེར་ལ་འོང་ངོ༌། །དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་གྲི་གནས་ལ་བསང་

གཏོར་བྱ་བར་རྭ་འགྱུར་ལས་སོ། །གླང་པོ་ཆེ་མེད་ན་བདེ་བའྲི་སན་ལ་ཁོགས་བྱས་

ནས་བགེར་པར་བྱའོ། །རྡུལ་ཚོན་གཤེགས་སུ་གསོལ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པར་འོངས་ཏེ། བའྲི་ལྕྲི་བས་ཉེ་

བར་བྱུགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པར་ལོ་ལྔ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལོ་བཅུའྲི་བར་གྲི་

གཞོན་ནུ་མ་བཅུ་ལ་འོ་མ་དང་མར་དང་འོ་ཐུག་དང་ཁཎྜ་དང་ལ་དུ་ལ་སོགས་པ་

དངར་བའྲི་ཟས་རྣམས་ཀྲིས་སྔ་དོ་ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ། དེ་ནས་ཏམྦུ་ལ་གོ་ལ་གོ་

ཡུ་ལ་སོགས་པའྲི་སྦར་བའྲི་ཟས་དང༌། དྲི་དང༌། སོས་དང༌། མེ་ཏོག་དང༌། འབས་

བུར་བཅས་པ་དང༌། བུམ་པའྲི་མགྲིན་པ་བཅྲིངས་པའྲི་རས་ཡུག་དག་ནྲི་གཞོན་ནུ་མ་

རྣམས་ལ་ཞེས་པ་སེ། བུ་མོ་རྣམས་ལ་བྱྲིན་པས་སོབ་དཔོན་སོབ་མར་བཅས་པ་

མཐའ་དག་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཚོགས་སོ་དྲུག་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ནྲི་དཔའ་པོའྲི་སོན་མོས་

ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་མཆོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལ་འདྲི་ནྲི་དཔའ་བོའྲི་སོན་མོའྲི་ཆོ་ག་སེ། འདྲིར་སོབ་དཔོན་

ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྲི་ཚུལ་ལས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་ཏེ། 
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མཆོག་དང་འབྲིང་དང་ཐ་མའོ། །དེ་རྣམས་ཀང་འདྲི་ལྟ་སེ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་ནྲི་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པའྲི་སོབ་དཔོན་གསུམ་ལས་དགེ་སོང་ནྲི་མཆོག་ཡྲིན་ཏེ། འབྲིང་པོ་དགེ་ཚུལ་

ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཁྲིམ་པའྲི་སོབ་དཔོན་ནྲི་སྔ་མ་དེ་དག་ལས་ཐ་མའོ། ཞེས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་

ངེས་པ་ལས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པ་

དེ་རྣམས་ཐུན་མོང་གྲི་གནས་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པ་ན་རྒན་པའམ་གཞོན་པ་ཉྲིད་དབང་

བསྐུར་བ་སྔ་ཕྲིའྲི་དུས་ལས་བཞག་གོ །འདྲིར་འགྱུར་མངས་སུ། དེ་ལ་དགེ་སོང་དང་

དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པ་དེ་རྣམས་ཐུན་མོང་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པ་ན་རྒན་པའམ་གཞོན་པ་

ནྲི་དབང་གྲིས་སོ། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་

པའྲི་གལ་ནྲི་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཤར་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་པར་འགྱུར་བར་བྱའོ། །དགེ་

ཚུལ་གྲི་གལ་ནྲི་གཡས་གལ་ལ་བཀོད་ནས་བྱང་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་པར་

བྱའོ། །ཁྲིམ་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་གལ་ནྲི་གཡོན་གལ་ལ་བཀོད་ནས་ལྷོར་མངོན་པར་

ཕོགས་པར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དཔའ་མོའྲི་སོན་མོ་ལ་ཡང་དགེ་སོང་མའྲི་གལ་དང༌། དགེ་ཚུལ་

མའྲི་གལ་དང༌། དགེ་བསྙེན་མའྲི་གལ་རྣམས་ནྲི་སྔ་མ་ལྟར་ཕོགས་སོ་སོར་རོ། །དེ་

རྣམས་ཀྲི་ནང་ཚན་སོ་སོ་ལ་ཡང་དབང་གྲིས་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

དབྱེ་བས་གདན་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་རྣམས་རྲིམ་པས་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རྭས། དགེ་

སོང་གང་ཞྲིག་དབང་གྲིས་རྒན་ཡང་རྨོངས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར། 

གཞོན་པ་ནྲི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱུད་སོན་པ་པོར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ན་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་

ལས་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དཔའ་བོའྲི་སོན་མོ་ལ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོར་བྱས་
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ཏེ་རྒན་པ་ནྲི་ཁྲིམ་གཞན་དུ་སྤན་དངས་ལ་གནས་སོ་སོར་མཉེས་པར་བྱ་སེ། བསན་

པ་ལ་བརས་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒན་པོར་མཚུངས་པ་ལ་གཅྲིག་ནྲི་

ཆོས་སོན་པ་པོ་དང༌། གཞན་ནྲི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་ཡྲིན་ན་གཞན་དེ་ཡང་ཚོགས་

ཀྲི་གཙོ་བོར་མྲི་འོས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་

དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པ་དགེ་སོང་ལ་སྔོན་དུ་དབང་བསྐུར་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་

མངོན་པར་ཤེས་པ་མ་སྐེས་ཀྲི་བར་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་གལ་མགོར་བཞག་

བྱའྲི་རྒན་པོར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བསབ་པ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་དགེ་སོང་གྲི་བསབ་པ་

མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ། ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་འདུས་པ་ན་དགེ་ཚུལ་ལམ་

ཁྲིམ་པ་འགའ་ཞྲིག་དགེ་སོང་དང་གལ་ལ་རྩོད་པར་བྱེད་ན། དེའྲི་ཚེ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

ནུས་པ་ཡོད་མེད་དྲི་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

ནུས་པ་སོན་པར་བྱེད་ན་དེའྲི་ཚེ་ནུས་པ་ཅན་དེ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོར་བྱ་སེ། ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་རྒན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་ཡང་དག་པའྲི་ཚུལ་གྲི་སྤོད་པ་བཏང་ནས་ལོག་པའྲི་

མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་རྩོད་པ་བྱེད་ན། དེའྲི་ཚེ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རང་གྲིས་

ཚོགས་འཁོར་བསོར་བའྲི་ཁྲིམ་ནས་དབྱུང་བར་བྱའོ། །འདྲིར་ལོག་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་

ཞེས་པ་འགྱུར་མངས་ལས་སོ། །ཅྲི་སེ་གནས་ནས་ཕྱུང་བས་ཆད་པ་ཁས་ལེན་ན་

དེའྲི་ཚེ་ཆད་པའྲི་བདག་པོ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོས་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆད་པ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །

གདན་གྲི་རྲིམ་པ་དེ་ལྟར་དགེ་སོང་དང་དགེ་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་པ་རྣམས་ལ་རྒན་

གཞོན་གྲི་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁ་ཟས་རབ་འབྲིང་
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ཐ་མའྲི་རྲིམ་པས་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །མཆོད་བྱའྲི་གཟའ་བཏུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི། 

ཤར་ཕོགས་ཉྲིད་དུ་སྔར་ཏེ་ཐོག་མར་བཞག་ནས་དེ་ནས་གལ་སོ་སོར་དབུལ་བར་

བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་བྱས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུད་ཕུལ་ཏེ། ཞེས་རྭ་མངས་ལྟར་

རོ། །འདུས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་དྲི་ལ་སོགས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་མཎྜལ་བྱས་

ནས་དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་དམྲིགས་ལ། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་རྣམས་མཆོད་པའྲི་

དང་པོར་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུད་ཕུལ་ཏེ། དེ་ནས་དགེ་སོང་ལ་

སོགས་པའྲི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ལ་དང་པོར་དབུལ་བ་དང༌། དེ་ནས་དབང་ཐོབ་པ་

སོབ་དཔོན་མྲིན་པ་གཞན་རྣམས་དང༌། དེ་ནས་དེ་རྣམས་ཀྲི་དྲུང་ན་གནས་པ་རྣམས་

ལ་བཟའ་བཏུང་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་དག་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་ཚོགས་

ཀྲི་རྲིགས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡོ་བྱད་ཀྲིས་མཆོད་པར་བྱ་

སེ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་གྲིས་སོབ་མ་སྦྲིན་བདག་ལ་ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་འདུས་པ་ལ་ཡོན་

སྦྲིན་པའྲི་དོན་དུ་གནང་བ་རབ་ཏུ་བྱྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་སྦྲིན་བདག་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ནུས་པ་

དང་མཐུན་པས་ཚོགས་འཁོར་ལ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཕུལ་ཏེ། རབ་མཆོག་

ཚོགས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་བྱས་པ་ནྲི་རང་རང་གྲི་གནས་སུ་

གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སྙོམས་པར་འཇུག་

པའྲི་བདེ་བས་དམན་ཞྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མང་བ་སངས་པའྲི་བཟའ་བ་དང་

བཏུང་བ་ནྲི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་སོན་མོའྲི་ངེས་པའོ། །བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་
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དུ་ནྲི། དཔའ་བོའྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཡང་གཙོ་བོའྲི་གཡོན་དུ་ཤེས་རབ་དང༌། དཔའ་

མོའྲི་སོན་མོ་ལའང་གཙོ་མོའྲི་གཡོན་དུ་ཐབས་དབུལ་བར་གསུངས་ཏེ། སྦྲིན་བདག་

གྲི་གསོད་ནམས་འཕེལ་བའྲི་དོན་དུའོ། །

གཞན་དུ་ན། གཙོ་བོས་ཆང་མྲི་བཏུང་བ་དང༌། གཙོ་མོས་ཤ་མྲི་ཟ་བར་

གསུངས་སོ། །བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། དུས་འཁོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཐོབ་པས་

འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་འཚེ་བ་ཞྲི་ཚུལ་དང༌། རྒྱུད་དང་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

བདག་པོར་འགྱུར་ཚུལ། དུས་འཁོར་གྲི་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྲིགས་ཀྲི་བུ་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་

ཞྲིག་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ནས་དབང་བསྐུར་བངས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྔར་

གསུངས་པ་ཕྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་དང་ནང་དུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་

སོགས་པ་རྩ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་མོས་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིད་

ལ་བྱེད་པས་དན་པར་བྱེད་ན་དན་པ་པོ་”དེ
1
་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་འདྲི་ལྟར་དགའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ཞེས་པ་

ནས། དོན་ཉམས་པས་འཇྲིགས་པ་སེ་དེ་ལྟར་ཕྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་རྣམས་

དང་གཞན་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཉམས་པའྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་དེ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་

ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་རྣམས་ནྲི་རྒྱ་ཆེར་ལེའུ་དང་པོར་བདུད་བགེགས་ཉམས་

པའྲི་མདོར་བསྡུས་སུ། བསོད་པའྲི་སྒོ་ནས་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེས་ན་འདྲིར་གསལ་

བར་མ་བྱས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་

1  མ་ཕྱི། ༤༢ན༣ན།   ད    ཞོལ། ༥༥ན༣ན།  བླ། ༦༡ན༢ན།   དྕེ   *དྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བསྐུར་བ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་གསུངས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོན་པ་པོ་དང་

སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེས་སུ་གནང་བ་སྦྲིན་པ་པོ་དང༌། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྒྲུབ་པ་པོར་འགྱུར་ཏེ། ཅེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྒྱུད་སོན་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྲིས་བལྟས་ནས་

མཆོད་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱའོ། །མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་དབང་གྲི་ལེའུའྲི་འགེལ་བཤད་བྲིས་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་བརྩམས་ཏེ་དབང་ལེའྲི་

མདོར་བསྡུས་དྲུག་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

སྨྲས་པ། སེམས་རྒྱུད་དྲི་མ་འཁྲུད་པའྲི་དག་བྱེད་ཆུ། །དབང་ལེའྲི་ཚིག་དོན་

པདོ་རྒྱས་བྱེད་པ། །དྲི་མེད་འོད་ཀྲི་དགོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །ཕལ་ཆེར་བ་མ་ཉྲིད་

ཀྲིས་གསལ་བར་མཛད། །ལྷག་པའྲི་ཚིག་དོན་གསར་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཀྲིས། །ཅུང་

ཟད་ཕེ་སེ་གསལ་བར་བཤད་བྱས་པས། །འཇྲིགས་རུང་འཁོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་བྱྲིང་

བ་རྣམས། །སྒོལ་བྱེད་དེད་དཔོན་མཆོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །སྔོན་ཚེ་བ་མའྲི་ལེགས་

བཤད་འོད་བརྒྱའྲི་འཕེང༌། །སྐོན་མེད་དགའ་བ་སྔ་དོའྲི་དཔལ་བཞྲིན་འཆར། །དེ་ཚེ་

བདག་བོ་པདོའྲི་སྐེད་ཚལ་དུ། །ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྩྲིའྲི་དོག་པ་ཅྲི་ཡང་རྒྱས། །ཀེ་མ་

དེ་དག་དན་པའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར། །འོན་ཀང་བརྩེ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་བཟུང་བས་ན། །ད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་དབང་ལེའཱི་སྨད་ཆ། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དུང་ལེགས་བཤད་གསར་པའྲི་དགའ་སོན་ལ། །ཅུང་ཟད་རོལ་བར་བྱེད་འདྲིའང་བ་

མའྲི་དྲིན། །དབང་གྲི་ལེའུའྲི་འགེལ་བཤད་རོགས་སོ། །སརྦ་མངྒལཾ།། །།
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༄༅། །དུས་འཁོར་ཊྲིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའྲི་འགེལ་

བཤད་བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་

བ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་གུས་པར་ཕག་འཚལ་

ལོ། །བོ་བཟང་མཁེན་བརྩེའྲི་ཆུ་མཚོ་དྲི་མེད་གཏྲིང་མཐའ་མྲི་མངོན་དཔག་པར་

དཀའ། །གགས་པ་རབ་དཀར་བདུད་རྩྲིའྲི་”དབའ
1
་རླབས་ཕོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྣམ་

པར་གཡོ། །དཔལ་ལྡན་འདོད་དགུ་ཡྲིད་ལ་སྩོལ་བའྲི་ལེགས་བཤད་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་ཆེ། །དན་པས་གདུང་སེལ་བ་མ་མཆོག་དེ་སྲིད་གསུམ་འདྲི་ན་རྒྱལ་གྱུར་

ཅྲིག །དེ་སས་ཐུ་བོ་གསུང་རབ་གངས་རྲིའྲི་སོ་ལ་གནས་བཅས་དགེ་ལེགས་རལ་

པའྲི་ཁུར་གྲིས་བརྲིད། །དཔལ་ལྡན་གདོང་ལྔའྲི་དབང་པོ་གང་ཞྲིག་བྱམས་དང་སྙྲིང་

རེའྲི་མྲིག་དམར་ཀུན་ཏུ་གཡོ་ལྡན་པ། །མཆོག་ཏུ་རྣོ་བའྲི་རྲིགས་པའྲི་སེར་མོས་ལོག་

སྨྲའྲི་གླང་ཆེན་ཐོད་པའྲི་བུམ་པ་དལ་བྱེད་ཅྲིང༌། །བཟང་པོའྲི་གད་མོས་སྨྲ་བ་ངན་པའྲི་

རྲི་དྭགས་འཇོམས་མཛད་བ་མའྲི་ཞབས་པད་བཏུད་བྱས་ཏེ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། །དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད། །དྲི་

མེད་འོད་ཀྲི་སྣང་བས་གསལ་བྱས་པ། །སར་ཡང་ལེགས་བཤད་འོད་ཀྲིས་གསལ་

1  མ་ཕྱི། ༡ན༢ན།  ཞོལ། ༡ན༢ན།  བླ། ༡ན༢ན།  དབའ    སྐུ། ༡ན༢ན།  རྦ
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བར་བྱ། །དེ་ལྟར་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་དབང་གྲི་

ལེའུ་བཤད་ཟྲིན་ནས། བསྐེད་རོགས་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཐོག་མར་བསྐེད་པའྲི་

རྲིམ་པ་ལ་བསབ་པར་བྱ་དགོས་པས་དབང་བསྐུར་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

ལེའུ་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལ་གཉྲིས། མཆོད་པར་བརོད་ཅྲིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་

དང༌། སྒྲུབ་ལེའྲི་གཞུང་བཤད་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལམ་སོན་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པར་བརོད་པ་དང༌། སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དུས་འཁོར་ལ་

མཆོད་པར་བརོད་པ་དང༌། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་འགེལ་པར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་ནྲི། ལོཙྪ་བས་བཀོད་པའྲི་ཕག་གོ །དེ་ནས་པད་དཀར་གྲིས་ལེའུ་

འདྲིའྲི་བརོད་བྱ་དང་མཐུན་པར་ཕག་མཛད་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སོགས་

ཏེ། དེ་ཡང༌། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང༌། 

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པ་སེ། 

ཚོགས་གཉྲིས་ལས་འཁྲུངས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་

ནྲི། གུར་དུ། གདུག་ཅྲིང་གཏུམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ། །བཞྲི་པ་ཉེ་བར་མྲི་སྦར་

ཏེ། །འདྲི་མཁེན་རོ་རེ་ཅན་ཆེན་ནྲི། །རང་ཉྲིད་ཀྱཻ་ཡྲི་རོ་རེར་གྱུར། ཅེས་པ་ལྟར། ཞྲི་

བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གདུལ་བར་དཀའ་བའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་རྟག་ཏུ་ནྲི་འཇྲིགས་

བྱེད་དབང་ཕྱུག་ཀང་འཇྲིགས་སུ་རུང་བ་ཧེ་རུ་ཀ་དག་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་

སུ་མཐོང་བ་དང༌། དམ་པའྲི་སྐེ་བོ་མཁས་པ་ཞྲི་ཞྲིང་དུལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་དེགས་པ་

དང་བལ་ཞྲིང་ཞྲི་བའྲི་སྐུར་མཐོང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞྲིག་ཁོ་ནའྲི་གསུང་
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གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་མོས་པའྲི་

སེམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྒ་སད་དང་མཐུན་པར་གཞན་གྲི་རྣ་བར་

སོན་པས་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་བྱེད་པ་ཤཱཀ་

སེང་གེ་དེ་ལ་པད་དཀར་བདག་གྲིས་འདུད་ཅྲིང་ཕག་འཚལ་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་མཚན་དཔེ་དང་ལྡན་པའྲི་

སྐུར་གདུལ་བྱ་དག་པ་ལ་སྣང་བ་ནྲི་སེམས་ཅན་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་དབང་ལས་

རང་རང་གྲི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་སྣ་ཚོགས་སུ་མཐོང་

བ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་གང་

ཞྲིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྒ་སད་དང་མཐུན་པས་ཆོས་སོན་པ་གསུང་རེས་སུ་བསན་

པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ཏེ་ཆོ་འཕྲུལ་གྲིས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་གྲི་བདག་ཉྲིད་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་གང་ལ་གང་

འདུལ་གྲི་རྣམ་པར་སོན་པ་འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དོ། །མྲི་རྟག་དོན་ནྲི་མེད་དོན་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མྲི་རྟག་པ་སེ་ཅྲིར་

ཡང་མ་གྲུབ་པའྲི་ཆད་པ་མྲིན་ལ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་རྟག་པའང་མྲིན་པས་

རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་ཞྲིང༌། ཟག་བཅས་ཀྲི་སྐེ་འཇྲིག་དང་བལ་བས་སད་ཅྲིག་

གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པ་མྲིན་ལ། དེ་མེད་པས་སད་ཅྲིག་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དུའང་ཡོད་པ་མྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ཁོ་ནར་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་མྲིན་ལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་

བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོ་མེད་པའང་མྲིན་པའྲི་སྐུ་འདྲི་ནྲི་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་

ཀྲི ་རྟེན་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི ་ཆོས་ཉྲིད་དང་བལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྲི ་ཆོས་ཀྲི ་
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སྐུའོ། །དམྲིགས་བཅས་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་ཅྲིང་

ཆགས་པ་དཀར་ཕོགས་དང་བལ་ནག་ཕོགས་རྣམ་པར་སངས་པའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་

ཤེས་རབ་གཅྲིག་པུ་མྲིན་ཞྲིང་ཐབས་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་ཀང་མྲིན་པའྲི་ཐབས་ཤེས་

དབྱེར་མེད་མ་ནྲིང་གྲི་གོ་འཕང་འདྲི་ནྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་སེ་གཞན་ཏེ་སྐུ་བཞྲི་པའོ། །དེ་

ལྟར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྐུ་བཞྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

སྤོས་པའྲི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཞྲི་བ་ལ་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་དངོས་པོ་ཀུན་གྲིས་འདུད་

ཅྲིང་ཕག་འཚལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་ལོ་སེ་ཅྲི་བྱེད་ན། སྒྲུབ་ཐབས་

ལེའུའྲི་འགེལ་བཤད་ནྲི་བྲི་བར་བྱའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ན། འཇམ་དཔལ་གྲིས་བསྐུལ་

བར་གྱུར་པའྲི་རྒྱུས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་རུ་གྱུར་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་པོ་ཆུ་སྐེས་འཛིན་པ་

པད་དཀར་པོ་བདག་གྲིས་བྲི་བར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སོན་པ་པོ་དང་གསོལ་

བ་འདེབས་པ་པོའྲི་འབེལ་པ་བསན་པ་དང༌། རྒྱུད་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་

པོ་ལ་བཞྲི། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་གླེང་གཞྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བས་མཚམས་སྦར། རྩ་བའྲི་ངག་

དགོད། དེའྲི་བསྡུས་དོན་བསན། ལན་གྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་

དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

བསྡུས་རྒྱུད་བསན་པའྲི་གནས་དང༌། སོན་པ་པོ་དང༌། ཞུ་བ་པོ་དང༌། ཆོས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་རྣམས་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་བྱང་སེམས་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་

ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ཆེན་པོ་ཕུན་ཚོགས་ལ་རབ་ཏུ་བསན་པར་གྱུར་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱལ་མཛད་ཅེས་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འདྲིའྲི་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་སྒྲུབ་ལེ་སོན་པའྲི་སད་དུ། ཟླ་བཟང་གྲིས་
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གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་བཞྲི་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལེའུ་འདྲིའྲི་མཇུག་

རོགས་པ་དེ་སྲིད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ལན་གྲི་གསུང་ངོ༌། །བཞྲི་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཟླ་བ་

བཟང་པོའྲི་ཞེས་པ་ནས། སྒྲུབ་ཐབས་གསུངས་ཏེ། དེར་མ་ཟད་ཡང་ཡྲིག་གྲིས་

རྲིགས་ལྔ། ལྷ་མོ་ལྔ། སེམས་དཔའ་དྲུག །ཡུལ་གྲི་ལྷ་མོ་དྲུག །ཁོ་བོ་བཅུ། ཁོ་མོ་བཅུ། 

མ་མོ་བརྒྱད། ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས། ཀླུ་བཅུ། རབ་གཏུམ་མ་བཅུ་རྣམས་དང༌། དེ་དག་

ལས་གཞན་པའྲི་ལྷ་སོ་སོ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པས་གསུངས་ཏེ། གང་གྲི་ཆེད་དུ་ན། ལྷའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བསྒོམ་

པས་འོག་མྲིན་གྲི་སྲིད་པའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་

སད་དུ་བསན་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི། སོན་པ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དོན་གང་དགོས་

པ་གང་གྲི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསྒྲུབ་བྱ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུ་དུས་རྣམ་པར་དག་པར་བསན། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་གནས་དང་ཐབས་

མདོར་བསྡུས་ལྔས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་རྣམ་པར་དག་པས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་བསྒོམ་པ་

མདོར་བསན་པ་གསུངས་པ། ཟླ་བའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་དག་གསུངས་པ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲིན་

མོ་དང་ཉྲི་མ། གཞན་ལ་རོ་རེ་དང་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཐབས་

དང༌། བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཤེས་རབ་ནང་དུ་རྡུལ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཤེས་རབ་

དང༌། བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཐབས་ཏེ་དུས་སོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་མཚན་མོ་དང་ཟླ་བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཞན་ལ་པད་དང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཤེས་རབ་དང༌། 

བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཐབས་ནང་དུ་ཁུ་བ་ནྲི་ལུས་བསམ་གྲི་དབྱེ་བས་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་སེ་འཁོར་ལོའ།ོ །དེ་དག་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་དག་ལས་

ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕྲི་ནང་གཞན་དང་ཐབས་ཤེས་དང༌། ལྷའྲི་རྣམ་དག་

སྤྲིར་གསུངས་པ། ཉྲིན་མོའྲི་དུས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་

ཐབས་དང༌། མཚན་མོའྲི་དུས་དག་པ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གགས་ཏེ། 

ཉྲིན་མོ་ཇྲི་ལྟ་བར་གཞན་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང༌། དག་པོ་དབང་ཕྱུག་

ཐབས་དང༌། མཚན་མོ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་བའྲི་གདན་དང༌། ཨཱུ་མ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཏུ་འདུད་

དོ་དེ། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕྲིར་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲིན་མོ་དང་མཚན་མོའྲི་དབྱེ་བས་

ཉྲིན་མཚན་གཅྲིག་ནྲི་དུས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་གཅྲིག་གྲི་

དབུགས་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་པའྲི་སོང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། “རྟེན
1
་

འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཞག་གཅྲིག་གྲི་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་

ལོའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་དག་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕུང་པོ་གངགངདགསྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཡང་ཕུང་པོ་སྐེ་འཇྲིག་གྲི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཉྲིན་མཚན་གྲི་དུས་ཀྲིས་

འབྱུང་བ་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་རླུང་རྣམས་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པས་ཕྲིར་སྤོ་ཞྲིང་སེ། རྭ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༣བ༧ན།   ཆྕེན    ཞོལ། ༤ན༤ན།  བླ། ༤བ༤ན།   རྕེན    * རྕེན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགྱུར་མངས་སུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཞེས་འདོན་ལ། འབྱུང་པོ་ཞེས་པ་སེམས་ཅན་

ལའང་འཇུག་ཀང་འདྲིར་རླུང་ལ་བྱ་སེ། གུར་དུ། འབྱུང་པོ་འགོ་དང་འོང་བ་ནྲི། །རང་

གྲིས་ཀུན་མཁེན་ལྟ་བུ་གཟྲིགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཉྲིན་མཚན་གྲི་དུས་ཀྲི་

རྟག་ཏུ་རླུང་རྣམས་ནང་དུའང་སྡུད་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དུས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་སྐུ་སེ། ཉྲིན་མཚན་རྣམ་པར་དག་ཅྲིང་སྒྲིབ་བལ་གྲི་

རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཉྲིན་མཚན་ལ་སོགས་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་རོ་རེ་ཅན་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཅན་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་སོགས་ཀྲི་དུས་རྣམ་

པར་དག་ཅྲིང་སྒྲིབ་བལ་དུ་སོང་བའྲི་ཆ་ལ་འཇོག་པས་དེ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་

པ་སེ། འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཡང༌། ད་ནྲི་དུས་རྣམ་པར་དག་པས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་དུས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ཡྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི་སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྲི་སོག་གྲི་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་རྣམ་པར་ཉམས་པའྲི་དོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་

པ་རྣམས་ཀྲིས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྲིམ་པས་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་རྟོག་པས་བརྟགས་ནས་སྒོམ་པའྲི་

རྣམ་དག་གྲི་ངེས་པ་ནྲི། ཟླ་བའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཞག་གཅྲིག་གྲི་དུས་

སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཉྲིན་མཚན་གཅྲིག་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་སྐུ་གཅྲིག་

གོ །ཞག་གཅྲིག་པོ་དེའྲི་ཉྲིན་མཚན་རེ་རེའྲི་དུས་སྦོར་དྲུག་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དག་པ་

ནྲི་གཡོན་དང་གཡས་པའྲི་ཞབས་ཏེ་ཟུང་གྲི་ཞབས། ཞེས་སོ། །ཉྲིན་མཚན་གཅྲིག་

གྲི་དུས་སྦོར་བཞྲི་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དག་པ་ནྲི་གཡོན་དང་གཡས་དང་དབུས་ཀྲི་

མགྲིན་པ་སེ་མེའྲི་མགྲིན་པ་ཞེས་པ་མགྲིན་པ་གསུམ་མོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དག་པ་ནྲི་ཤར་དང་ལྷོ་

དང་ནུབ་དང་བྱང་གྲི་ཞལ་བཞྲི་སེ་ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་ཞལ་བཞྲིའོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཁ་དོག་

སྣ་ཚོགས་པའྲི་མདོག་ཅན་དུ་ནྲི་མདུན་ཞལ་ནག་པ་སོགས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་སྦོར་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དག་པ་ནྲི་མགྲིན་པའྲི་གཡོན་དང་

གཡས་སུ་ཡང་ཤར་མདུན་དང༌། རྒྱབ་ནུབ་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དབུས་ཀྲི་ཕག་

པ་སེ་ཕག་པ་དྲུག་ཅེས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་སྦོར་དང་ཁྲིམ་ཟླ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་སོ་སོའྲི་བདག་ཉྲིད་དག་པ་

ནྲི་དཔུང་པ་རྣམས་ཏེ། དཔུང་པ་དེ་དག་གྲིས་དུས་སྦོར་མཚོན་པས་ཉྲི་མའྲི་དཔུང་པ་

ཞེས་པ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །དུས་སྦོར་བྱེད་པ་སོ་སོར་ཕོགས་ཏེ་ཟླ་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བས་

དག་པ་ནྲི་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་སེ་རྒྱལ་པའྲི་ཕག་གྲི་པད་ཞེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་

སོ་སོར་དབུགས་དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་དབུགས་ལ་

དབྱེ་བས་དབུགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དག་པས་སོར་མོའྲི་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

སེ། ཕག་རེ་རེ་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་སོར་མོ་ལྔ་སེ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡོན་

ཏན་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཚིགས་གསུམ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་ཚིགས་བཅོ་

ལྔའོ། །དེས་ན་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ལ་སོར་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སོང་པ་དྲུག་དང་མེའྲི་ཚིགས་ཞེས་སོ། །ཞབས་དག་གྲིས་ནྲི་ཟླ་

བ་ཉྲི་མ་སེག་ཟའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་ལ་བདུད་དག་པོ་ཞེས་པ་ལྷག་མེད་ཀྲི་མང་

འདས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ལུས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཕུང་པོའྲི་བདུད་དང༌། ལྷག་བཅས་ཀྲི་མང་

འདས་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ངག་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཉོན་མོངས་པའྲི་བདུད་དང༌། ཚེ་གནས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་འཆྲི་བདག་གྲི་བདུད་དང་དགེ་བ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པ་ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀྲི་ལྟ་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་མ་རྲིག་པ་འཇུག་པ་ལྷའྲི་

བུ་རྣམས་ནྲི་བདུད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྲི་མུག་དང་རྒྱལ་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ནྲི་དག་པོ་སེ། དེ་དག་སྐྲག་བཞྲིན་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གང་གྲི་ཞབས་བརྐངས་

བསྐུམས་ཀྲི་རོལ་པས་མནན་ཞྲིང་སྲིད་མེད་མང་འདས་དང༌། སྲིད་པ་འཁོར་བ་

གཉྲིས་རོ་མཉམ་པ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང༌། འཁོར་བ་དག་

རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལྟར་

གྱུར་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འགན་ཟླ་མེད་པས་གཅྲིག་པུ་དེ་ནྲི་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་སྒྲུབ་”པར
1
་བྱའོ། ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་དག་པ་

ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། གནས་དང་བསྲུང་བ་དང༌། སྲིག་པ་བཤགས་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་མདོར་བསྡུས། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་སྐུ་རོགས་པ་དང༌། སོག་དང་ལྷ་

བསྐེད་པའྲི་དང༌། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དང༌། 

སྣ་ཚོགས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོའ།ོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། བསྲུང་

བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་པ་དང༌། བ་ན་མེད་པའྲི་མཆོད་པ་དང་སྲིག་

བཤགས་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

ལྔ། གང་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་གནས། བསྲུང་འཁོར་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བདུད་བསྐྲད་པ། 

བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་མཚན་མ་དགོད་པ། དེའྲི་སྔོན་དུ་ཁ་དང་ལུས་

1  མ་ཕྱི། ༤བ༧ན།   དང    ཞོལ། ༥བ༢ན།  བླ། ༦ན༤ན།   པར   *པར



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དག་པར་བྱ་བ། སྙྲིང་ཁའྲི་མཚན་མའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཚོགས་རྟེན་བཀུག་སེ་འོད་ཟེར་

སྙྲིང་ཁར་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་འདྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལས་

བསྒྲུབ་པའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ནྲི་ཞེས་འགྱུར་”མང
1
་ལྟར་ཏེ་མེ་

ཏོག་དང་འབས་བུའྲི་ཤྲིང་ལོན་པ་ཡྲིད་དུ་འོང་བས་གང་བའྲི་སྐེད་མས་ཚལ་དུ་དབང་

དགུག་གྲི་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ་གནས་དེ་

མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྲི་བོར་རྨོངས་རེངས་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང༌། 

རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གནས་འབས་སྤུངས་ཀྲི་མཆོད་རྟེན་ལྟ་

བུར་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང༌། ལྷའྲི་གནས་ལྷ་ཁང་སོང་པ་དང་རྒྱ་མཚོའྲི་

འགམ་དུ་བསྐྲད་དབྱེའྲི་ལས་དང༌། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའྲི་གནས་ཛ་

ལནྡ་ར་ལྷ་བུ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་དང༌། དུར་ཁོད་དུ་བསད་ལས་དང་མཚོ་

དང་བཟང་པོའྲི་གནས་ནྲི་ཕྱུག་ཅྲིག་རྒྱས་པར་གྱུར་པའྲི་གནས་སུ་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་ལས་

དང༌། སས་པའྲི་ས་ནྲི་ཕུག་གྲི་གནས་སམ་སའྲི་ཁང་པར་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་རྒྱལ་

སྲིད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ལས་དེ་

དང་དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་གནས་དེ་དག་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ལས་ཀྲི་

རེས་སུ་མཐུན་པས་གནས་གང་དུ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་སེམས་ནྲི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་འགྱུར་

བ་དེ་ནྲི་ལས་སོ་སོའྲི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་མྲིའྲི་བདག་པོ་”ཀྱཻ
2
་ཞེས་ཟླ་བཟང་ལ་

བོས་ནས་བསན་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

1  མ་ཕྱི། ༥ན༤ན།  སྐུ། ༦བ༤ན།  ཞོལ། ༥བ༦ན།  མང    བླ། ༦བ༢ན།  མངས

2  མ་ཕྱི། ༥ན༧ན།   ཀྱི    ཞོལ། ༦ན༤ན།  བླ། ༦བ༦ན།   ཀྱཻ    *ཀྱཻ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བསྒྲུབ་པའྲི་གནས་གསུངས་པ་ཡུལ་གང་ན་ས་སྐོང་རྒྱལ་པོ་ཆོས་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། 

གང་ཞྲིག་ཁོ་ནར་སྐེ་དགུ་རྣམས་བདེ་བར་གནས་ལ། ས་འཛིན་རྒྱལ་པོ་རྣམས་རྩོད་

པ་མེད་པའྲི་གནས་དེར་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བརྩམ་པར་བྱ། ཞེས་པའོ། །གནས་དེ་དང་

དེར་ངེས་པར་འཇམ་པའྲི་མལ་སན་དག་དང་གདན་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་”ཉེ
1
་བར་འདུག་

ནས་སྔར་དབང་ལེར་བརོད་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་བྱས་ནས་རྣལ་བྱོར་བརྩམ་

པར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། རྲིམ་གཉྲིས་བསྒོམ་པའྲི་གནས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཁ་དག་པ་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་པས་དབང་

ལེར་གསུངས་པའྲི་བསྲུང་བ་དང་བདུད་བསྐྲད་པ་བྱ་སེ། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྒྲུབ་

ལེར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་སད་ཅྲིག་རྣམ་པས་བདག་ཉྲིད་ལྷའྲི་གཟུགས་སུ་ཞེས་

འབོ་འགྱུར་ལྟར་བསྒོམ་པ་བྱས་ནས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་པཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་པད་དམར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་བའོ། །འདྲིར་ནྲི་ལྷ་དབང་དུ་བྱེད་པ་ལས་པད་

དམར་པོར་བྱས་ལ། སྔར་ལང་ཁུར་གསུངས་པ་ནྲི་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་དབང་

དུ་བྱས་པའོ། །དེའྲི་སེང་གྲི་”ལྟེ
2
་བ་ལ་ཨཾ་ཡྲིག་ལས་ཟླ་བའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་དེ་ཉྲིད་

ཅེས་པ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པའོ། །དེའྲི་

འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེའྲི་ཡང་སྔོན་དུ་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུའམ་ནང་མཆོད་ཁར་བཅུག་

པས་ཁ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་སྔར་བསན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་སྦངས་ལག་པ་བཀྲུས་ཡྲི་གེ་བཀོད་པ་བྱས་ནས་སྔར་གསུངས་པའྲི་མཆོག་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༢ན།   ཉྱི    ཞོལ། ༦ན༦ན།  བླ། ༧ན༢ན།   ཉྕེ    * ཉྕེ

2  མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།   ལ    ཞོལ། ༦བ༢ན།  བླ། ༧ན༥ན།   ལྕེ    * ལྕེ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཕག་རྒྱས་མགོ་ནས་རྐང་པའྲི་བར་དུ་བདག་ཉྲིད་ལ་ཡང་དག་པར་རེག་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེ་ལྟར་དབང་ལེར་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་

པས་ཁ་དག་པ་དང་ལ་སོགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦང་བ་དང་མཆོག་གྲི་

ཕག་རྒྱས་རེག་པའྲི་བར་གྲི་ལུས་དག་པར་བྱས་ནས་ཏེ་བྱས་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་

བདག་ཉྲིད་ལྷར་བསྐེད་པ་སོགས་བྱའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སར་ཡང་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་པད་དམར་པོ་དང་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེའྲི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྲིས་མདུན་གྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་དུ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སེ་བཞུགས་པར་

བསམ་པར་བྱས་ཏེ། སྤོས་པའྲི་རྒྱལ་བ་དེ་དག་རྣམས་ལ་མཆོད་པའྲི་དོན་དུ་འོད་ཟེར་

དེ་དག་རྣམས་ཀང་བཀུག་ནས་རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་སེང་གྲི་རོ་རེ་ལ་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། མཆོད་པ་ནས། སོང་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་བར་དོན་ཚན་

བརྒྱད་ལས། དང་པོ་མཆོད་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མཆོད་

པའྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཡྲི་གེའྲི་གོང་བུ་རྣམས་བསམ་པར་བྱ་སེ། 

དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཀྑྒྒ
ྷྔ
་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ་པ་དྲུག་གྲི་སེ་ཚན་རེ་རེའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔ་

བརྩེཌ་པ་ཐུང་རྲིང་བཅུ་    གཉྲིས་སོ། །ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་འདྲི་རྣམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་

ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི་ས་བོན་གྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་ནམ་མཁའ་དག་པ་རོལ་མོ་དང་གར་མ་

ལང་ཁུ། རླུང་དག་པ་དྲི་མ་དང་ཕེང་བ་མ་ནག་མོ། མེ་དག་པ་བདུག་སོས་མ་དང་མར་

མེ་མ། ཆུ་དག་པ་ལྷ་བཤོས་མ་དང་འབས་བུ་མ་ཉམས་མ་དཀར་མོ། ས་དག་པ་སྒེག་
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མ་དང་བཞད་མ་སེར་མོ། ཡེ་ཤེས་དག་པ་གླུ་མ་དང་འདོད་མ་སྔོན་མོ་སེ། འབྱུང་བའྲི་

ཁམས་ཀྲི་ཁ་དོག་ལྟར་རོ། །འོ་ན་འདྲིར་རོལ་གར་གཉྲིས་ཐོག་མར་སྨོས་ལ། དབང་

ལེར་དྲི་ཕེང་གཉྲིས་ཐོག་མར་སྨོས་པ་ཇྲི་ལྟར་སྙམ་ན། འདྲིར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྲིམ་པ་

ལ་དགོངས་ནས་བསན་ལ། དབང་ལེར་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་འགོད་པ་ན་ཕོགས་

རྣམས་སུ་དང་པོར་འགོད་ཅྲིང་སེང་འོག་མཇུག་ཏུ་འགོད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་བསྟུན་

ནས་གསུངས་པས་འབུལ་བའྲི་རྲིམ་པ་གང་བྱས་ཀང་མྲི་འགལ་ལ། འོན་ཀང་དཀྲིལ་

འཁོར་དང་མ་འབེལ་ན་འདྲིར་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། འབེལ་ན་དབང་ལེ་ལྟར་བྱ་བ་བ་

མ་ཁ་ཅྲིག་འདོད་དོ། །དེ་དག་དང་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་སྔགས་དང་

བཅས་པའྲི་ཚོགས་མཆོད་པ་བྱས་ནས་དེ་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པས་

སྲིག་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲིས་བསགས་པ་རྣམས་ནྲི་དང་པོར་རྒྱལ་བ་

སས་དང་བཅས་ལ་བཤགས་པར་བྱ་སེ། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྲིས་ལུས་ངག་སེམས་

རྣམས་གཡོ་སྒྱུ་ལ་སོགས་པའྲི་དྲི་མ་དག་པ་ཡྲིས་ནྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྲིད་

ཞྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་ལས་སྐོབ་པའྲི་སྐབས་སུ་འགོ་བར་བྱ་ཞེས་པ་ནྲི་སྔོན་དུ་བྱ་བའྲི་

ངེས་པའོ། །

འདྲིར་སྲིག་བཤགས་ལ་སྐབས་འགོ་ཡང་སྨོས་པ་ནྲི་རྟེན་གྲི་སོབས་མཚོན་

པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྲིག་པ་བཤགས་པའྲི་མཇུག་ཏུ་ཡྲི་རང་དང༌། གསུམ་

ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་དང༌། བདག་ཉྲིད་དབུལ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་

རྣམས་བྱ་སེ་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་
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མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་བྱས་ནས་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གོང་དུ་ཕག་འཚལ་བ་དང༌། 

གསོལ་བ་གདབ་པ། མ་ངན་ལས་མྲི་”འདའ
1
་བར་བསྐུལ་བ་རྣམས་མ་བྱུང་ཡང་

དགོས་པར་གསལ་བར་བསན་ནོ། །དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དན་པ་དང༌། ཚོགས་གསུམ་

དན་པ་དང༌། ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་དན་པ་དང༌། བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་དན་པ་

དང༌། མྲི་དགེ་བཅུ་སོང་དན་པ་དང༌། སྒྲིབ་པ་ལྔ་སོང་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་བཞྲི་སོང་བ་

དང༌། ཟག་པ་བཞྲི་སོང་བ་སེ། འདྲི་ལ་རྲིགས་པར་ན་འདོད་ཁམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་

འདོད་པའྲི་ཟག་པ་ཁམས་གོང་གྲི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སྲིད་པའྲི་ཟག་པ། ཟག་པ་དེ་

གཉྲིས་ཀའྲི་གནས་སམ་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་ཟག་པ་ལྟ་ངན་

དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ལྟ་བའྲི་ཟག་པ་སེ། དེ་དག་སོང་པ་དན་པར་བྱ་སེ། 

དེ་དག་ཀང་འགེལ་བ་ལྟར་རོ། །

དེ་ནས་ཐར་པའྲི་སྒོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་བསྒོམ་པར་བྱ་

ཏེ། འོག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་སོང་ཉྲིད་མཚན་མེད་སྨོན་མེད་གསུམ་དང༌། མངོན་པར་

འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་ནྲི། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཞེས་པ། “འགེལ
2
་ཆེན་ལས། ཁམས་

དཀར་དམར་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་བྱ་བ་ལ་བཤད་པས་དེ་

ལྟ་བུས་མཚོན་པའྲི་བྱ་བ་རྣམས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་ནྲི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་

མེད་པ་སེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་པ་སེ། 

དེ་རྣམས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །རྒྱུ་བ་སེམས་ཅན་དང་མྲི་རྒྱུ་བ་སྣོད་དང་བཅས་པའྲི་

ཁམས་གསུམ་པོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ཡྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱ་སེ། དངོས་

1  མ་ཕྱི། ༦བ༢ན།   འདའྱི    ཞོལ། ༧བ༤ན།  བླ། ༧བ༤ན།   འདའ    * འདའ

2  མ་ཕྱི། ༦བ༥ན།   འབྕེལ    ཞོལ། ༨ན༡ན།  བླ། ༨བ༥ན།   འགྕེལ    * འགྕེལ
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པོ་མེད་ལ་སྒོམ་པ་མེད། ཅེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅྲིག་གོ །འདྲིའྲི་དོན་ནྲི། འོག་ནས་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་བརོད་པར་བྱའོ། །འཆད་འགྱུར་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་བཤད་པ་

ལ་གསུམ། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། སོང་ཉྲིད་དུ་བསྒོམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན། 

བསྒོམས་ནས་ང་རྒྱལ་བསྐེད་པའྲི་སྔགས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

ཡང་སྲིད་པ་བཟུང་བའྲི་སད་དུ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་རྣམ་

ཐར་དང་པོ་གསུམ་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་སོང་པ་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་འགོ་བ་

མཐའ་དག་འདྲི་ནྲི་དངོས་པོ་དག་གྲིས་རྣམ་པར་དམན། ཞེས་པས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

རྣམ་ཐར་བསན་ཏེ། འདྲིས་སོང་ཉྲིད་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་གནས་ལུགས་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་ནས། འོ་ན་གཞྲི་གང་གྲི་སེང་དུ་དགག་བྱའྲི་ཆོས་གང་བཅད་པའྲི་

སོང་ཉྲིད་ཡྲིན་སྙམ་པ་ལ། དགག་གཞྲི་སོན་པ་ནྲི་འགོ་བ་མཐའ་དག་འདྲི་ནྲི་ཞེས་པ་

སེ། འགོ་བ་ཞེས་པའྲི་སྒ་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཅན་ལ་སྦར་བ་མང་ཡང༌། འདྲིར་ནྲི་རྒྱུད་

བར། འགོ་བ་ཞྲི་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དུ། །རྟོགས་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟ་ཉྲིད་དེ་ཡང༌། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟ་སད་ཅྲིག་ཀང་མྲི་སོད་པར་འགོ་བ་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། བོའྲི་ཡུལ་དུ་

འགོ་བས་ན་འགོ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་བ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དོ། །དགག་བྱ་གང་གྲིས་

སོང་པའྲི་དགག་བྱ་ནྲི་དངོས་པོ་དག་གྲིས་རྣམ་པར་དམན་ཞེས་པས་བསན་ཏེ། ངོ་བོ་

དག་གྲིས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བས། དགག་བྱ་ངོ་བོའམ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་སེ། 

དེས་རྣམ་པར་དམན་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་བར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཐར་རོ། །སྨོན་མེད་ཀྲི་རྣམ་ཐར་ནྲི། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་མེད་ཅྲིང་ཞེས་

པས་བསན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ནྲི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་ལ། དེས་མཚོན་

པའྲི་འབས་བུ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་སྨོན་བྱར་མེད་དོ། །ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་

སོང་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །གཞན་དག་སངས་རྒྱས་

བྱང་ཆུབ་མེད་ཅྲིང༌། ཞེས་པའང་མཚན་མེད་ལ་སྦོར་ཞྲིང་མཚན་མའྲི་དམ་བཅའ་

མེད་ཅེས་པ་སྨོན་མེད་ལ་སྦར་ཡང་འདྲིར་ནྲི་རང་གྲི་བ་མའྲི་བཞེད་པ་དང་མཐུན་

པར་བཤད་དོ། །

མཚན་མེད་ཀྲི་རྣམ་ཐར་ནྲི། གཞན་ཕན་སྙྲིང་རེ་དག་ཀང་མེད། ཅེས་པས་

སོན་ཏེ། སྙྲིང་རེས་གཞན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུའྲི་མཚན་མ་དག་ཀང་

དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་སེ། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དེ་ལས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ་

ཞེས་པའོ། །རྭ་འགྱུར་ལས་སྙྲིང་རེས་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་བཤད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པའྲི་ཕྲིར་བདག་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་སུ་བྱའོ་

ཞེས་སྨོན་པའྲི་མཚན་མའྲི་དམ་བཅའ་དག་ཀང་དོན་དམ་པར་མེད་པ་སེ། ཁམས་

གསུམ་པོའྲི་ཆོས་མཐའ་དག་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་རྣལ་འབྱོར་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་སྒོམ་པར་

བྱའོ། །རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་

བོས་ནས་བསྒོམས་པ་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་སེར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

རོ་རེ་ཡྲི་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་པོ་སེ། གཙོ་བོ་རྣམ་པ་

གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞེས་པ་སེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དགོས་པ་ཅྲིའྲི་སད་དུ་ན། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་སེམས་ཅན་འོས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་ཡང་དག་པར་བསན་པའྲི་སད་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་ཁམས་ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ལས། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་

གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི་དོན་དམ་པས་སོ། །གང་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཡྲིན་

པ་དེ་ནྲི་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་མཚན་མ་དང་དབྱྲིབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །གང་

དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པས་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་མཚན་མ་དང་དབྱྲིབས་

དང་བལ་བའོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །

འདྲིར་གཙོ་བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ཞེས་པའྲི་འདྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་བྱེད་པར་བསན་ནོ་སྙམ་དུ་མྲི་

གཟུང་སེ། འོག་ཏུ་གཙོ་བོ་གསུམ་ཀ་ཐུགས་རོ་རེར་གསུངས་པས་སོ། །”དེས
1
་ན་རྭ་

འགྱུར་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་མ་ལུས་པའྲི་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་

དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྒོམ་པར་བྱ་

བ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་ཐར་སྒོ་བཞྲིའྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་སོང་ཉྲིད་སྒོམ་པ་ན་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་སྒོམ་ཚུལ་ལས་ཁད་

1  མ་ཕྱི། ༧བ༧ན།   དས    ཞོལ། ༩བ༡ན།  བླ། ༡༠ན༥ན།   དྕེས    * དྕེས



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པར་དུ་གྱུར་པ་ཞྲིག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སོང་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་ཆོས་སྐུ་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལྟར་མོས་ནས་དེ་ཉྲིད་ལ་ང་རྒྱལ་འཇོག་པ་དང༌། ཡྲིད་ངོར་ཐ་མལ་

གྲི་སྣང་བ་སྡུད་ཚུལ་ཁད་པར་བ་དང་བཅས་པ་ཞྲིག་དགོས་པས། ཁམས་དྲུག་ལྡན་

གྲི་གང་ཟག་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་འབྱུང་བའྲི་ཐྲིམ་རྲིམས་དང་མཐུན་པར་གཉྲིས་སྣང་རགས་

པའྲི་སྡུད་རྲིམས་བསྒོམ་པ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་གཞུང་ནས་ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་

སོན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཕུང་པོ་གཟུང་བ་དང་སྒྲིབ་

བཅས་འཁོར་བའྲི་ཕུང་པོའྲི་ངར་འཛིན་ཡོངས་སུ་སང་པའྲི་སད་དུ་སོང་ཉྲིད་བསྒོམ་

པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པ་ཆུ་ཡྲིས། ཞེས་སོགས་ཏེ་དེ་ཡང་མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

འདྲིར་མངལ་ནས་སྐེས་པ་རྣམས་འཆྲི་བའྲི་དུས་སུ་ནང་གྲི་འབྱུང་བ་རྣམས་བསྡུས་

ཏེ་འོད་གསལ་ལ་ཐྲིམས་པར་འགྱུར་བ་ན་ནང་གྲི་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲིས་”མྲི
1
་ཉམས་པར་

བྱེད་དོ་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དང་མཐུན་པར་སོང་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་ཆུ་

ཡྲིས་མེ་ནྲི་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བྱས་པར་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་དང་པོར་རང་གྲི་

ལུས་ཀྲི་དབུས་སུ་རྲིག་འཛིན་གྲི་སོམ་པ་བསྲུང་བ་ལ་བརྩོན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་དག་

གྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲི་ནས་འཆྲི་བ་ན་སའྲི་སྙྲིང་པོ་མེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་འཛིན་

མ་ས་དག་ནྲི་ས་བ་ཉྲིད་སངས་ཏེ་ལན་ཚྭ་བཞྲིན་དུ་བཞུ་བར་གྱུར་ནས་ཆུར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ཀྲི་ཆུའྲི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་མོས་སོ། །དེ་ནས་ལུས་ཀྲི་

རླུང་གྲིས་ནྲི་ཆུ་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་སམས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ནྲི་ཐྲིམས་ནས་མྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༥ན།  མྱི    སྐུ། ༡༡ན༣ན།  བླ།  ༡༠བ༤ན།  ཞོལ། ༩བ༦ན།  མྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་མྱུར་དུ་རྣམ་པར་ཉམས་ཏེ། དེ་ནས་སེམས་ནྲི་

དབུས་ཀྲི་ས་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །དེ་གང་ན་མེ་སེ་ཉྲི་མས་ཁབ་པའྲི་ཉྲིན་མོའྲི་སྣང་བ་

དང་མུན་པ་སེ་མཚན་མོའྲི་སྣང་བ་གཉྲིས་གང་དུ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྲི་མཐའ་ནམ་

མཁའ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་བཞག་པར་བྱ་ན། ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སེ་

གཉྲིས་སྣང་མེད་པར་བཞག་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། གང་དག་འདྲིར་

ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

བསྒོམ་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཡུལ་དང་བལ་བ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་

བསན་པར་འདོད་པ་ནྲི་ལེགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིར་སྔོན་དུ་སོང་ཕོགས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ཀྲི་དོན་ཆོས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམས་ནས་འོག་ཏུ་སྣང་ཕོགས་ལྷའྲི་

འཁོར་ལོ་གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བསྒོམས་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་སོང་

ཚོགས་པ་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་དུ་འཆར་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པ་ལ། དུས་སོགས་ཀྲི་

སྣང་བ་ནྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པས་དེ་འདའྲི་གཟུགས་སུ་བསྒོམས་པ་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་བསྒོམ་པ་དང་ཆོས་སྐུ་ལམ་བྱེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །སབས་འདྲིར་རྒྱུད་

ལས་རླུང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྲིམས་པར་གསུངས་པ་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་

ཡྲིན་པས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་སེམས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་ཐྲིམས་པར་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་ཕག་རོར་བསོད་

འགེལ་དུ། དངོས་པོ་མེད་པས་སྒོམ་པ་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྲི་དོན་སོར་སྡུད་ལ་

བཤད་ལ་ཇྲི་ལྟར་དང་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། རོ་རེའྲི་ཚིག་ཉྲིད་ཀང་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སབས་སོ་སོ་ལ་སྦར་ནས་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་དག་གྲི་ལུགས་ཡྲིན་

ཅྲིང་འདྲི་ནྲི་སོང་གཟུགས་ལ་སྦར་བའྲི་འཆད་ཚུལ་དེ་སབས་སུ་བབ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྔོན་དུ་སོར་སྡུད་སྒོམ་དགོས་པར་ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྔགས་འདྲི་བརོད་པས་ང་རྒྱལ་གཟུང་བར་བྱ་སེ། 

སྔགས་དོན་བཤད་ན། ཤཱུནྱ་ཏ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ནྲི་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་སེ། 

ཡུལ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་དོན་ཏོ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་

བཞྲིན། ཨཱཏྨ་ཀོ་ནྲི་བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ་ཞེས་པའོ། །སྔགས་དོན་གཞན་རྣམས་

སྔར་དང་འད་བ་ལ། ཨ་ནྲི་མྲི་ཏ་ཞེས་པ་མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། ཨ་པྲ་ཎྲི་ཧྲི་ཏ་ཞེས་པ་

སྨོན་པ་མེད་པ་དང༌། ཨ་ནྲི་བྲི་བཾ་ཀ་ར་ཞེས་པ་ནྲི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པ་

ཞེས་སོ། །འདྲིར་འགེལ་པར། ཞེས་པ་བརོད་ནས་ཁམས་གསུམ་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་སྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་

པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡང༌། རཱུ་པ་ཞེས་པ་གཟུགས་

དང༌། རང་བཞྲིན་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་འདྲིར་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་སྒོམ་

པར་བྱའོ་ཞེས་འགྱུར་མང་སོགས་སུ་འབྱུང་བ་ལེགས་པས་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་

དགོས་ཀྲི། འགྱུར་གསར་སོགས་ལས་གཟུགས་ཞེས་དང༌། རྭ་འགྱུར་ལས་གཟུགས་

བརན་ཞེས་འབྱུང་བ་སོགས་མྲི་ལེགས་སོ། །རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་

ཞེས་པས་ཀང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྲི་སྣོད་བཅུད་ཀྲི་སྣང་བ་སོང་ཉྲིད་རྟོགས་

པའྲི་བོའྲི་ངེས་དོན་མེད་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཕ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་

པའྲི་སོང་གཟུགས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་སབས་འདྲིར་ཁམས་གསུམ་པོ་
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ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པས་བརྟགས་ཤྲིང་དཔད་པའྲི་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་སྐོང་བ་

དགོས་པས། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་འདྲིར་ཡང་གོང་གྲི་སྔགས་དོན་ལྟར་དཔད་ནས་

ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་སེ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པར་མོས་ཏེ་སྒོམ་པ་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །སྨྲས་པ། བར་ཆད་བདུད་ཀྲི་ཆུ་འཛིན་ལས་གོལ་ཞྲིང༌། །ཚོགས་གཉྲིས་

ཉྲི་ཟླའྲི་འོད་ཆགས་སོང་ཉྲིད་ཀྲི། །མཁའ་ལ་རྣམ་རོལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའྲི། །ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་འཛིན་འདྲི་ངོ་མཚར་རོ། །དྲི་མེད་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་

བརྩམས་ཏེ་སྒྲུབ་ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་དང་པོ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

༼མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྲི་

མདོར་བསྡུས་བཤད་པ།༽

དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཀུན་གྲི་ཅོད་པན་གྲིས། །གང་གྲི་ཞབས་མཐྲིལ་བ་སྤུ་

ཉེར་མཆོད་པ། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་ལ་དེ་ཉྲིད་གཉྲིས་པའྲི་རེ། །འཇམ་དབྱངས་བ་མའྲི་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །མངལ་དུ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པའྲི་སྐེས་བུ་ཞྲིག །སྲིད་པར་

སྐེ་བ་འཛིན་པའྲི་རྲིམ་པ་ལྟར། །དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྲི་ལྷ་ཡྲི་སྐུ། །རོགས་

པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་འདྲིར་བཤད་བྱ། །

མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་སྐུ་རོགས་པའྲི་མདོར་བསྡུས་
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བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྤྲི་དོན་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ། 

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དབང་ལེར་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པས་ལམ་

རྲིམ་གཉྲིས་བསྒོམ་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་བྱས་པ་དེས་ཐོག་མར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་

བསབ་པར་བྱ་དགོས་ལ། དེ་ལ་བསྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནྲི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གཞྲི་

བསྒོམ་པ་ལ་བགེགས་ཀྲི་བར་ཆད་བསྲུང་བའྲི་ཆེད་དུ་བསྲུང་འཁོར་རྒྱས་འབྲིང་

བསྡུས་པ་སབས་དང་སྦར་ནས་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཕར་

ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱེད་པའྲི་ཁད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནྲི། འབས་བུའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སེ། ཡོངས་དག་བཞྲི་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་ལམ་ད་ལྟ་ནས་བསྒོམས་ཏེ་གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་

ལ་སོབ་པའྲི་འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཙམ་ཞྲིག་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཀ་ལ་

ཡོད་ཀང་སྦང་གཞྲི་སྲིད་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་

དང༌། རོགས་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའྲི་སྨྲིན་བྱེད་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགོ་

བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་གཉྲིས་པ་ནྲི་བ་མེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་

གསུམ་ལ་མེད་པས། དེ་གསུམ་གྲི་སབས་སུ་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་ཐ་

སྙད་ཀང་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་མ་གསུངས་པར་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཀྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་བསྒོམ་

པའྲི་ཚུལ་ཡང་བ་མེད་ཀྲི་ཚེ་གཅྲིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ལ་ཡང་འཛམ་

བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞྲིག་དགོས་པར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་སེ་
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ཆེན་པོ་ཀུན་དགོངས་པ་མཐུན་པས་འདྲིར་ཡང་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་མངལ་སྐེས་

ཀྲི་སྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་ལྟར་སྒོམ་གྲི་འགོ་བ་གཞན་གྲི་སྲིད་པ་སྐེ་རྲིམ་ལྟར་བསྒོམ་པ་

མྲིན་ནོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་ལས་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦར་བའྲི་རྣམ་གཞག་

རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་འད་ཆོས་ཀྲི་གངས་བསྒྲིག་པ་

ཙམ་གྲི་ཆེད་དུ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཕྲི་ནང་གཉྲིས་སྦང་གཞྲིར་བྱས། གཞན་དེ་སྦོང་བྱེད་དུ་

བྱས་ནས། སྦང་གཞྲི་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་གཞན་བསྐེད་རྲིམ་

བསྒོམས་པས་རྒྱུད་སྨྲིན་པར་བྱས་ཏེ། གཞན་རོགས་རྲིམ་བསྒོམས་པས་སྦང་གཞྲི་

ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀྲི་དྲི་མ་མ་ལུས་པར་སྦོངས་ནས་གཞན་འབས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

གོ་འཕང་མངོན་དུ་འགྱུར་པའྲི་ལམ་བགོད་ཚུལ་ཞྲིག་གཙོ་བོར་སོན་པས་སྦང་གཞྲི་

ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀང་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲི་མངལ་”སྐེས
1
་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཞྲིག་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དང་

པོར་ཚོགས་ཞྲིང་ལ་ཚོགས་གསག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་འཛམ་བུ་གླྲིང་པའྲི་མྲིར་སྐེ་

བའྲི་ལས་བཟང་པོ་གསོག་པ་དང་འད་ལ། དེ་ནས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རྣམ་ཐར་སྒོ་

བཞྲིའྲི་སོང་ཉྲིད་བསྒོམས་ནས་ཡྲིད་ངོར་ཐ་མལ་གྲི་གཉྲིས་སྣང་རགས་པ་ལོག་པ་ནྲི་

ལས་བསགས་པའྲི་མཐར་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་ཏེ་གཉྲིས་སྣང་

རགས་པ་ལོག་པའྲི་འཆྲི་བ་འོད་གསལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་འདའོ། །དེས་ན་སབས་

འདྲིར་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆུའྲི་ཁམས་”ཀྲི
2
་མེ་ཉམས་པར་བྱས་པ་སོགས་ཀྲི་འབྱུང་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༡ན།   སྐྕེསོ    སྐུ། ༡༣བ༥ན།  ཞོལ། ༡༢ན༣ན།  བླ། ༡༣ན༣ན།   སྐྕེས    * སྐྕེས

2  མ་ཕྱི། ༡༠ན༣ན།  སྐུ། ༡༤ན༡ན།  ཞོལ། ༡༢ན༦ན།  ཀྱི    བླ། ༡༣ན༦ན།  ཀྱིས



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བའྲི་སྡུད་རྲིམས་ཀང་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འཆྲི་རྲིམས་དང་མཐུན་པར་སོང་ཉྲིད་

བསྒོམ་པའྲི་འོག་ཏུ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་ནང་དུ་འབྱུང་

བ་རྲིམ་བརྩེགས་རྲི་རབ་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ཉྲིད་ཕྲི་ལ་སྦར་ན་

འབྱུང་བཞྲི་རྲི་རབ་དང་བཅས་པའྲི་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་འཆགས་པ་དང་མཐུན་ལ། 

ནང་ལ་སྦར་ན། ནམ་མཁའ་ནྲི་གང་གྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་མའྲི་གསང་གནས་

ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་དང་ཆོས་མཐུན་ཞྲིང༌། མའྲི་སྤྲི་བོ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་རླུང་དཀྲིལ། 

དེ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་མེ་དཀྲིལ། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་བར་ཆུ་དཀྲིལ། དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་

བར་ས་དཀྲིལ། དེ་ནས་གསང་བའྲི་པདའྲི་བར་ནྲི་ལྷུན་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ་འདྲི་

ལྟར་སྒོམ་པ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ཉྲིད་མ་དག་པའྲི་སྣོད་དང་སྐེ་གནས་དེ་དག་ཏུ་

ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་བའྲི་ནུས་པ་སྦང་བའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་

པར་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལྷུན་པོའྲི་སེང་དུ་པད་སྒོམ་པ་ནྲི་ཕྲི་རུ་ལྷུན་པོའྲི་སེང་གྲི་ཆ་

དང༌། ནང་དུ་མའྲི་གསང་བའྲི་པད་དང་ཆོས་མཐུན། དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་

གསུམ་བསྒོམ་པ་ནྲི། ཕྲི་རུ་གཟས་ཟྲིན་པའྲི་ཚེ་དེ་གསུམ་ནམ་མཁའྲི་གཞྲི་གཅྲིག་ཏུ་

ཚོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན། ནང་དུ་ནྲི་མའྲི་གསང་བར་བཤང་གཅྲི་ཁུ་བ་གསུམ་

འབབ་པའྲི་རྩ་གསུམ་ཚོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་གཞན་ལ་སྦར་ན་མ་དག་པའྲི་སྐེ་

གནས་སྦོང་བའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་དེ་དག་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་

བསྒོམ་པའོ། །

སར་ཡང་དེ་ཐམས་ཅད་ཞུ་ནས་�ཾ་དུ་གྱུར། དེ་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

སར་ཡང་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྲི་      རབ་པད་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་རྣམས་སྔར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བཞྲིན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

དེ་དག་རང་རང་གྲི་ས་བོན་ལས་ལན་གཉྲིས་བསྐེད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི་སྔ་མ་

ནྲི་གཙོ་བོར་སྐེ་གནས་སྦང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ལ། ཕྲི་མ་ནྲི་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་

ཉྲིད་ཀྲི་ནང་གྲི་ཁམས་སྦང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་རང་གྲི་ཁམས་ལྔ་ཕྲི་རོལ་

ལྟར་རྟེན་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་གནས་པ་མཚོན་པའྲི་ཆེད་དུ་

སྔ་མ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ནས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེར་གྱུར་པ་ལས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་ཡང་ཕྲི་ནང་ལ་སྦར་ན་ནྲི་སྔར་ལྟར་ཡྲིན་ལ། གཞན་ལ་སྦར་ན་དེ་ལྟ་

བསྒོམས་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རོགས་

རྲིམ་གྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་དེ་དག་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། པད་དང་ཟླ་ཉྲི་སྒ་

གཅན་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་གསང་གནས་ཀྲི་འཁོར་”ལོར་རོ
1
་རྐང་གྲི་རྩའྲི་མ་སྣ་གཉྲིས་

ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་འཇུག་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་རོ་

རྐང་གྲི་མ་སྣའྲི་རྩ་གཉྲིས་མཚོན་པའྲི་ཉྲི་ཟླའྲི་སེང་དུ་དུང་ཅན་མའྲི་རྩ་མཚོན་པའྲི་སྒ་

གཅན་གྲིས་མནན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འདའྲི་རླུང་

འགོག་པའྲི་བྱ་བ་དངོས་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བྱེད་པས། དེའྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་རོ་

རེའྲི་གུར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་ནང་ལ་སྦར་ན། རྩ་གསུམ་འཛོམ་པའྲི་མའྲི་

གསང་གནས་ཀྲི་པདར་ཕའྲི་རོ་རེ་ཞུགས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་

རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་གསང་བར་རོ་རྐང་གྲི་མ་སྣའྲི་རྩ་གཉྲིས་

ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་དུང་ཅན་མའྲི་ནང་དུ་འགོག་པ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བྱེད་

1  མ་ཕྱི། ༡༠བ༤ན།   ལྕེར་ར    ཞོལ། ༡༣ན༣ན།  བླ། ༡༤ན༣ན།   ལོར་རོ    * ལོར་རོ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པའྲི་རྒྱུད་སྨྲིན་བྱེད་དུ་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཆ་འདྲི་རྣམས་

བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

པད་དང་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་གྲི་སེང་རོ་རེ་གུར་གྲི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམ་

པ་ནྲི། ནང་དུ་མའྲི་སྐེ་གནས་ཀྲི་ནང་གྲི་མངལ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ལ་སྦར་ན་

སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྟེན་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྨྲིན་

བྱེད་དུ་སེམས་ཀྲི་རྟེན་ཡོངས་སུ་དག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །ཕྲི་ལ་སྦར་ན། ལས་ཉོན་གྲི་དབང་གྲིས་གང་དུ་སྐེ་བའྲི་རྟེན་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་

དག་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་བསྐེད་ནས་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་ཚུལ་ལ། མངོན་བྱང་

ལས་གཙོ་བོ་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བར་གཙོ་བོའྲི་གདན་

པད་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་གྲི་སེང་དུ་”སྔ
1
་མ་ལས་གཞན་པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

དབྱངས་སུམ་ཅུ་དང་ཐྲིག་ལེ་དང་རྣམ་བཅད་དེ་སོ་གཉྲིས་པོའྲི་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་

གཅྲིག་གཡོན་སོར་དང༌། ཕག་གཉྲིས་པ་གཡས་སོར་གྲིས་མཚན་པ་བསམ་པར་བྱ་

སེ། འདྲི་ནྲི་མའྲི་པདར་འོངས་པའྲི་ཁམས་དཀར་པོ་མཚོན་པ་དང༌། མཚན་སོ་གཉྲིས་

ཀྲི་ནུས་པ་འཇོག་ཅྲིང༌། རོགས་རྲིམ་གྲིས་རང་གྲི་གཟུགས་ཕུང་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་

པ་དང༌། མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་རྣམ་སྣང་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་བསྒོམ་

པའོ། །ཟླ་བ་དེའྲི་འོག་ཏུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གསལ་བྱེད་བཞྲི་བཅུ་པ་ཕག་

གཅྲིག་གཡས་སོར་དང༌། ཕག་གཉྲིས་པ་གཡོན་སོར་གྲིས་མཚན་པ་བསམས་ཏེ། 

མའྲི་པདའྲི་ཁམས་དམར་པོ་མཚོན་ཞྲིང༌། དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའྲི་ནུས་པ་འཇོག་ལ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༡ན༢ན།   ས    སྐུ། ༡༥ན༥ན།  ཞོལ། ༡༣བ༢ན།  བླ། ༡༤བ༢ན།   སྔ  *སྔ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རོགས་རྲིམ་ལ་རང་གྲི་ཚོར་ཕུང་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པ་དང༌། མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ངོ་བོ་རྲིན་འབྱུང་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུད་སྨྲིན་བྱེད་དོ། །

འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་དབྱངས་གསལ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་ཉྲི་དབྱངས་གསལ་

གྲིས་མཚན་པ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འགེལ་ཆེན་ལས། འདྲིར་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་གྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཨ་སོགས་དབྱངས་སུམ་ཅུ་དང་ཐྲིག་ལེ་དང་རྣམ་པར་བཅད་པ་

སེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོའྲི་དོན་དུ་གཡོན་དང་

གཡས་སུ་བསོར་བས་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་དང༌། དེ་ནས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ཀ་སོགས་གསལ་བྱེད་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་བཞྲི་བཅུ་དང་བརྩེགས་པ་བཞྲི་བཅུ་

རྣམས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འགེལ་ཚིག་འདྲི་དག་

གྲིས་དབྱངས་གསལ་རྣམས་ཟླ་ཉྲི་ལ་འགོད་པར་གསུངས་ཀྲི། དབྱངས་གསལ་གྱུར་

པ་ལས་ཟླ་ཉྲི་བསྐེད་པ་འདྲིའྲི་སབས་གང་དུའང་མ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འགེལ་

ཆེན་ཉྲིད་ལས་དབྱངས་གསལ་དང་པོ་འགོད་པའྲི་གཞྲི་ལ་ཟླ་ཉྲི་གསུངས་པས། ཟླ་བ་

ལན་གཉྲིས་དང༌། ཉྲི་མ་ལན་གཉྲིས་བསྐེད་དགོས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཟླ་བའྲི་

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རྲི་བོང་གྲི་མཚན་མ་ལྟ་བུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ནྲི་སྦང་གཞྲིའྲི་

སབས་སུ་མའྲི་མངལ་གྲི་ཁུ་ཁག་གྲི་དབུས་སུ་དྲི་ཟའྲི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་པ་དང་ཆོས་

མཐུན་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་ཅྲིང༌། 

སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་འོད་དཔག་མེད་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུད་སྨྲིན་བྱེད་དོ། །དེ་

ལ་འདྲིར་ཉྲི་མ་འོག་དང་ཟླ་བ་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དེའྲི་དབུས་སུ་བསྒོམ་པ་ནྲི་དྲི་ཟའྲི་རྣམ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཤེས་མའྲི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ན་དང་པོར་མའྲི་རྡུལ་འོག་དང་ཕའྲི་ཁུ་བ་སེང་ན་ཤས་

ཆེར་གནས་པའྲི་ཁུ་བའྲི་ཕོགས་ནས་བརྩམས་ཏེ་འཇུག་ཅྲིང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་ཁུ་རྡུལ་

འདེས་པའྲི་དབུས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་

མངལ་དུ་ཞུགས་པའྲི་རྣམ་ཤེས་དེའྲི་བཞོན་པ་སོག་རླུང་གྲི་མཚོན་བྱེད་ཧྲི་ཡྲིག་ནག་

པོ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་ལྷན་ཅྲིག་དེའྲི་དབུས་སུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་གྲིས་

འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པ་དང༌། བྱ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོ་དོན་གྲུབ་

མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུད་སྨྲིན་བྱེད་དོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་དབྱངས་གསལ་གྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་ཉྲི་དང༌། རླུང་སེམས་

མཚོན་པའྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་རྣམས་རོ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ཧྃ་ཡྲིག་ཏུ་

གྱུར་པར་བསྒོམ་མོ། །ཧྃ་ཡྲིག་འདྲི་ཉྲིད་ཆ་ལྔར་ཕེ་བས་ཀང་སྔར་གྲི་དོན་རྣམས་

མཚོན་པར་བྱེད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཡྲི་གེ་འདྲིའྲི་ཧ་རྐང་བ་ནྲི་སྔར་གྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་

པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་མཚོན་བྱེད་དང༌། ཧའྲི་སོག་ཡྲིག་ཨ་ནྲི་སྔར་གྲི་ཧྲི་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་

པའྲི་སོག་རླུང་གྲི་མཚོན་བྱེད་དང༌། རྣམ་བཅད་ནྲི་གསལ་བྱེད་ཉྲི་མ་དང་བཅས་པ་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལག་རེས་ཡྲིན་པས་རྡུལ་མཚོན་བྱེད་དང༌། སེང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་

སྔར་གྲི་ཟླ་བ་དབྱངས་བཅས་གྱུར་པའྲི་ལག་རེས་ཡྲིན་པས་ཁུ་བའྲི་མཚོན་བྱེད་དང༌། 

དེ་བཞྲི་ཀ་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པ་ནྲི། མངལ་དུ་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་རླུང་

དང་བཅས་པ་བཞྲི་ཀ་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་པ་ལེགས་པར་འདེས་པ་ལས་མངལ་གྲི་

སྐེས་བུའྲི་ལུས་རོགས་པའྲི་མཚོན་བྱེད་དང༌། རོགས་རྲིམ་གྲིས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་

པོ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་ཅྲིང༌། ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མྲི་བསྐོད་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྒྱུད་སྨྲིན་བྱེད་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་ཡང་ཁ་ཅྲིག །ཧཾ་ཡྲིག་

གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་དུས་ཉྲིད་ན་སྐུ་རོགས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་པ་མྲི་འཐད་དེ། འགེལ་

ཆེན་ལས། འདྲི་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ས་བོན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་

ཧཾ་ཡྲིག་སྐུ་རོགས་པའྲི་ས་བོན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་བཤད་

མ་ཐག་པ་འདྲི་ལྟར་ན་མངོན་བྱང་ཐ་དད་པ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའྲི་སྐོན་མེད་

དེ། སྔར་གྲི་ཟླ་བ་དབྱངས་བཅས་དང་དེ་བཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་གསུམ་ཀ་ཟླ་བ་ལས་བྱང་

ཆུབ་པ། ཞེས་མངོན་བྱང་གཅྲིག་ཏུ་བགང་བ་ཡྲིན་ལ། གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་དང་

འད་བར་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འདྲི་དག་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་ན། རྣམ་བཅད་ནྲི་རྡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་གཏུམ་

མོའྲི་མེ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ཁམས་དཀར་པོ་དང༌། རྣམ་བཅད་འོག་དང༌། ཐྲིག་ལེ་སེང་

དུ་བྱས་ཏེ་བརྩེགས་པས་གཏུམ་མོའྲི་མེ་འོག་ནས་འབར་ཏེ་ཁམས་དཀར་པོ་བཞུ་བ་

སེང་ནས་འབབ་པ་མཚོན་པར་བྱེད་ཅྲིང་ཧ་སོག་གྲི་ཨ་དང་བཅས་པ་དེའྲི་འོག་ཏུ་

བཞག་པ་ནྲི། གཏུམ་མོའྲི་མེས་ཁམས་བཞུས་པའྲི་དབང་གྲིས་རླུང་གྲི་བཞོན་པ་ཅན་

གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་

པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལས་ལྷའྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་ནྲི་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་

གཟུང་རྣམ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཤར་བ་མཚོན་པར་བྱེད་དེ། 

རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་དེ་འད་བ་སྐེ་བའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཆོས་གཟུགས་

གཉྲིས་ཀང་མཚོན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞལ་ཕག་རོགས་པར་སྒོམ་པ་ཡང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཟླ་བའྲི་སྐུ་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྲིར་ལོ་གཅྲིག་ལ་ཕྲི་རོལ་ན་དུས་

སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལྟར་ནང་དུ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་རྒྱུད་ལ་ཞག་གཅྲིག་གྲི་དུས་སུ་

ཡང་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཡོད་ལ། ཕྲིའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཉྲི་མ་ལྷོ་བགོད་དང་བྱང་”བགོད
1
་གཉྲིས་སུ་ངེས་པ་ལྟར། ཞག་གཅྲིག་གྲི་རླུང་གྲི་

འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་རྐང་གྲི་རྩ་ལ་གཡས་འཕོ་དང་གཡོན་

འཕོའྲི་རྒྱུ་བ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པས་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ཞབས་གཉྲིས་པའོ། །

ཕྲིའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་བཞྲི་ཚན་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ལྟར་ནང་དུ་རླུང་གྲི་

འཕོ་བ་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་པས་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་མགྲིན་པ་གསུམ་པ་དང༌། ཕྲི་

ནང་གྲི་དུས་སྦོར་ཐམས་ཅད་གསུམ་ཚན་བཞྲིར་ངེས་པ་དང་མཐུན་པར་ཞལ་བཞྲི་

པ་དང༌། ཕྲིའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་དུས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དྲུག་ཏུ་འདུས་པ་ལྟར་རླུང་

གྲི་འཕོ་བ་རྣམས་ཀང་ཟུང་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་དང་མཐུན་པར་ཕག་པ་དྲུག་གོ །ཕྲི་ནང་

གཉྲིས་ཀ་ན་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་རེ་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་དཔུང་པ་བཅུ་གཉྲིས་

སོ། །ཕྲི་ན་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་དཀར་ནག་གྲི་ཕོགས་ཉེར་བཞྲི་ཡོད་པ་

ལྟར། རླུང་གྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་ཡང་དུས་སྦོར་ཕེད་པ་ཉེར་བཞྲི་ཡོད་པས་དེ་

དང་མཐུན་པར་ཕག་ཉེར་བཞྲིའོ། །ལོ་གཅྲིག་གྲི་དུས་སྦོར་ལ་ཕྲི་ན་ཁྲིམ་ཞག་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པ་ལྟར། ཞག་གཅྲིག་རླུང་གྲི་འཕོ་བ་ལ་ཡང་དབུགས་དྲུག་ཅུ་པ་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པས་དེ་དག་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ཕག་ཉེར་བཞྲིའྲི་སོར་མོ་

རེ་རེ་ལ་ཡང་ཚིགས་གསུམ་གསུམ་སེ། སོར་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་རྣམ་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༢ན༧ན།   དགོད    ཞོལ། ༡༥བ༦ན།  བླ། ༡༦བ༡ན།   བགོད    * བགོད
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བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་བསྡུ་ན་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ལས་

ཀྲིས་ཉེར་ལེན་བྱས། ཞག་རེ་ལ་ལས་རླུང་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བས་

ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱས་པས་འཁོར་བར་འཆྲིང་བ་ཡྲིན་ལ། རྣལ་

འབྱོར་པས་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་མཐའ་དག་འགགས་

ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པར་ཐོབ་

པའྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་ལས་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་འགོག་པ་དང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

སད་ཅྲིག་རེ་རེ་ནས་དངོས་སུ་བསྐེད་པའྲི་བྱ་བ་རོགས་རྲིམ་གྲིས་བྱེད་ལ། རོགས་

རྲིམ་གྲིས་དེ་ལྟ་བུ་བྱེད་ནུས་པ་ཡང༌། དེའྲི་སྔོན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པའྲི་ཚེ། དུས་

སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་གྲི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་དང༌། དེ་དག་གང་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་

ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུའྲི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེར་ཤར་བར་

བསྒོམས་ནས། ཐ་མལ་གྲི་རླུང་དང་རྩ་རྣམས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་ལས་རུང་དུ་

བྱས་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟོས་དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་པས། འདྲི་དག་གྲི་

གནད་རྟོགས་ན། བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་པར་འཛིན་པའྲི་

ལོག་རྟོག་རྣམས་ངང་གྲིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཞབས་གཡས་པ་དམར་པོ་བརྐངས་པ་དང༌། གཡོན་པ་

དཀར་པོ་བསྐུམས་པ་ཉྲིད་དུ་བསྒོམ་པ་ནྲི། དབང་མདོར་བསན་ལས། ལུས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འཆྲི་བ་ན། །ཟླ་བ་བདུད་རྩྲི་འོག་ཏུ་འགོ །སེང་དུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒ་

གཅན། །རྣམ་ཤེས་སྲིད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ། །དེ་ཕྲིར་ཟླ་བ་བདུད་རྩྲི་ནྲི། །སེང་དུ་
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བགོད་བྱ་མྲི་ཡྲི་བདག །འོག་ཏུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་

ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུ་ཐ་མལ་པ་འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ཁུ་

རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་བལ་བ་ན་ཁུ་བ་འོག་དང་རྡུལ་སེང་དུ་འགོ་ཞྲིང༌། རྣམ་ཤེས་

བར་དོར་སོང་ནས་སྐེ་སྲིད་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་ཏེ་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡྲིན་ལ། 

རྣལ་འབྱོར་པས་དེ་ལས་བཟློག་ནས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་གཡས་རོ་མ་ལ་

གཙོ་བོར་བརྟེན་པའྲི་རྡུལ་སེང་ནས་ཐུར་དུ་དངས་ཏེ་འོག་ཏུ་བརྟན་པར་བྱས་ཤྲིང་

གཡོན་རྐང་མ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་པའྲི་ཁམས་དཀར་པོ་འོག་ནས་སེང་དུ་དངས་ཏེ་

གཙུག་ཏོར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་

ངོ་བོར་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་ཡང་དངོས་སུ་རོགས་རྲིམ་གྲིས་བྱེད་ལ། དེའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་

བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ཞབས་གཡས་པ་དམར་པོ་བརྐངས་ཤྲིང་གཡོན་པ་དཀར་པོ་

བསྐུམས་པ་དང༌། བརླ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་ཡན་ཆད་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་ཆེན་མཚོན་པའྲི་སྔོན་པོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཞབས་གཉྲིས་ཀྲི་འོག་ཏུ་འདོད་

ལྷ་དང་དག་པོ་མནན་པ་ནྲི་རོ་རྐང་གྲི་རྩ་མཚོན་པ་ཡྲིན་པས་རོགས་རྲིམ་གྲིས་རྩ་དེ་

གཉྲིས་ཕྲི་ནང་དུ་རླུང་རྒྱུ་བ་འགོག་པ་དང་མཐུན་པར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཟླ་ཉྲི་སྒ་

གཅན་གསུམ་མནན་པ་ནྲི་རོ་རྐང་གྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གཉྲིས་དབུ་མར་འགོག་པའྲི་

རོགས་རྲིམ་མཚོན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་བསྒོམ་པའོ། །ཡབ་ལ་སྣ་ཚོགས་

ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པར་བསྒོམ་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་སབས་སུ་ཐུགས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལ། ཡུམ་རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་སྤོས་བལ་དོན་
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དམ་པའྲི་བདེན་པས་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འཁྱུད་པ་དང༌། སྐུ་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཤེས་

རབ་མ་སོང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་གཅྲིག་འགྲུབ་པ་ལ། ལམ་གྲི་

སབས་སུ་རེས་དན་ནས་ཕྲི་མའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོབ་

ནས་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་ཀའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་

བས། དེའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦར་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །མངལ་དུ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་ནྲི་མངལ་དུ་ལུས་རྲིམ་གྲིས་

འཕེལ་ནས་རོགས་པ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། མངལ་དུ་ལུས་རོགས་ཀང་དབུ་མར་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རླུང་མྲི་རྒྱུ་ཞྲིང༌། མངལ་ནས་སྐེས་ནས་དབུ་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་ཞྲིང༌། 

དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་བྱ་བ་ཡོད་ཀང༌། ལོ་བཅུ་དྲུག་མ་ལོན་པར་

དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་སྒོ་ནས་ཁམས་བཞུ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སྤོད་མྲི་ནུས་

སོ། །དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དག་པའྲི་རོ་

རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་པ་བཀུག་ནས་འཇུག་པ་སོགས་བྱེད་ཅྲིང༌། འདྲི་ནྲི་རོགས་

རྲིམ་གྲིས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་དང༌། བཅུག་ནས་འཆྲིང་བའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་

བ་ཡྲིན་ནོ། །

ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་ནས་ཁམས་བཞུ་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བ་དང་མཐུན་པ་དང༌། 

རོགས་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཁམས་བཞུ་བའྲི་

ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བཞྲི་སྐེ་བའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། མས་བརྟན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གྲི་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

ན་རོགས་རྲིམ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་འགོ་བའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་

བསྡུས་ཇྲི་འད་ཞྲིག་བསྒོམ་ཡང༌། ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་དོན་དེ་རྣམས་ལ་གོ་བ་

ལེགས་པར་ཆགས་པར་བྱས་ཏེ་སྒོམ་པ་ཞྲིག་དགོས་ལ། འདྲི་དག་གྲི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་

ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲི་སབས་སོ་སོ་ནས་སོན་པས། དེ་དག་དང་ངོ་འཕོད་པའྲི་ཐབས་སུ་

འདྲིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་ཞྲིག་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲིག་ཅྲིང་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། དོན་

དམ་པ་ཐབས་ཀྲི་ཕོགས་ཡྲིན་ལ། བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་ཀུན་རོབ་སེ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕོགས་ཡྲིན་པས། ཕྲི་ལ་ཡང་ཟླ་བ་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། ཉྲི་

མ་ཆ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཐབས་ཤེས་སུ་འཇོག་པ་ཡྲིན་ལ། ནང་སེམས་ཅན་

ལ་ཡང་སྐེས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་དང༌། བུ་མོ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཐབས་ཤེས་ལུས་ལ་

ཐྲིག་ལེ་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། རླུང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཐབས་ཤེས་གཞན་བསྐེད་རྲིམ་

ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་དང༌། ལྷའྲི་ཚོགས་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པ་

ཐབས་ཤེས་གཞན་རོགས་རྲིམ་ལ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་སོང་

བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་འགགས་པ་ཐབས་ཤེས་གཞན་

འབས་བུ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྐུ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་དང༌། ས་བཅུ་གཉྲིས་ནོན་པ་ཐབས་

ཤེས་ཏེ། དེ་དག་ཟུང་དུ་འཇུག་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དང་བདེན་དོན་བཅུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་གཞྲི་ལམ་འབས་གསུམ་ལ་སྦར་བའྲི་འཆད་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་

ཞྲིག་ཡོད་པ་ལས། འདྲིར་བསྐེད་རོགས་ལ་སྦར་བའྲི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པར་བྱ་

སེ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦར་ན། རྟེན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཟླ་བའྲི་ཆ་དག་པ་

ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་སྐུ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ཆ་བཅུ་

དྲུག་དང༌། ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ལྟེ་བར་གཏུམ་མོ་འབར་བའྲི་མགོའྲི་བྱང་སེམས་

ཀྲི་ས་བོན་ཧཾ་ཡྲིག་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣམ་པ་བཞུ་བ་མགོ་བོ་ནས་མགྲིན་པ། དེ་ནས་སྙྲིང་ཁ། 

དེ་ནས་ལྟེ་བ། དེ་ནས་གསང་བའྲི་པདར་འཛག་པའྲི་རྲིམ་པས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྐེ་

ལ། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྒྱུ་མཐུན་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་དཔྲལ་བའྲི་བར་དུ་

སྔར་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཤེགས་པ། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

བཞྲི་བཞྲི་འཛིན་པར་བསྒོམ་པའྲི་རྲིམ་པས་མས་བརྟན་གྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གོ །

རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་ན། སོར་བསམ་གྲི་སབས་སུ་མཚན་བརོད་ལས། བཅུ་

དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྲིག་ལེ་འཛིན། །ཆ་མེད་ཆ་ལས་འདས་པ་སེ། །བསམ་གཏན་བཞྲི་

པའྲི་རྩེ་མོ་འཆང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོར་བསམ་གྲི་སབས་སུ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་

བུའྲི་སོང་གཟུགས་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་བཞྲི་མྲི་འཛག་པར་འཛིན་པའྲི་བདེ་བ་བཅུ་དྲུག་སེ། 

དེ་ཡང་དཀར་པོའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་སངས་པས་ན་ཆ་མེད། ནག་པོའྲི་ཆ་ལ་མ་ཞུགས་པས་

ན་ཆ་ལས་འདས་པ་སེ། དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་དགའ་བའྲི་བདེ་

བ་ནྲི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང༌། ཚེས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་མཆོག་དགའྲི་བདེ་བ་ནྲི་

བསམ་གཏན་གཉྲིས་པ་དང༌། བཅུ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་ཁད་དགའྲི་བདེ་བ་ནྲི་བསམ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཏན་གསུམ་པ་དང༌། ཉའྲི་མཐར་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་བདེ་བ་ནྲི་

བསམ་གཏན་བཞྲི་པ་སེ། དེའྲི་རྩེ་མོ་མཐའྲི་ཆ་བདེ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཉྲིད་འཛིན་

པའོ། ཞེས་བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་ལས་གསུངས་སོ། །སོག་འཛིན་གྲི་སབས་སུ། 

སོག་རྩོལ་གྲིས་”རླུང
1
་སེམས་དབུ་མར་བཅྲིངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། འཛིན་པའྲི་ཡན་

ལག་གྲིས་སོག་ཐྲིག་ལེར་བཅུག་པས་རོ་རེ་བསང་བའྲི་བདེ་བ་སྐེས་པས་དགའ་བ་

བཅུ་དྲུག་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་ནས་སྨྲིན་མཚམས་བར་དུ་དགའ་བ་

སེ་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ལྔ་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་བར་དུ་མཆོག་”དགའ
2
་སེ་བཅུ་དང༌། 

གསང་བའྲི་བར་ཁད་དགའ་སེ་བཅོ་ལྔ་དང༌། རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་མཐར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་པ་སེ། འཛིན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཛག་པ་མེད་པ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སེ། ཆགས་པ་གཙུག་ཏོར་ལ་གནས་པའྲི་བདེ་བ་དང་ཁུ་བ་མྲི་

གནས་པའྲི་ཆགས་བལ་འཛག་པ་ལ་མྲི་གནས་པ་རབ་ཏུ་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་

ཆགས་པ་ཆེན་པོ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་མངའ་བདག་གོ །

འདྲི་ནྲི་དབང་མངོན་བསན་ལས། གཙུག་ཏོར་སེང་གྲི་པད་ལ། །ཤུ་ཀ་བྱུང་ན་

དགའ་བ་ཡྲིན། །མགྲིན་པ་སྙྲིང་ཁ་མཆོག་དགའ་བ། །དེ་ནས་ཁད་པར་དགའ་བར་

འགྱུར། །སྣ་ཚོགས་དགའ་བ་ལྟེ་བ་ལ། །གལ་”ལྟེ
3
་གསང་བའྲི་པདར་སོང༌། །གསང་

གནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་བར། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་མྲི་འཕོ་བ། །རབ་ཏུ་མྲི་གནས་མ་

ངན་འདས། །ཆགས་ཆེན་མྲི་འགྱུར་མངའ་བདག་གོ །ཞེས་གསུངས་པས་བསན་

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༣བ།   རླང    ཞོལ། ༡༨ན༦ན།  བླ། ༡༩བ༣ན།   རླུང    * རླུང

2  མ་ཕྱི། ༡༤བ༤ན།   དཀའ    ཞོལ། ༡༨བ༡ན།  བླ། ༡༩བ༤ན།   དགའ    * དགའ

3  མ་ཕྱི། ༡༤བ༦ན།  སྐུ། ༢༡ན༢ན།  བླ། ༡༩བ༦ན།  ལྕེ    ཞོལ། ༡༨བ༣ན།  ཏྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནོ། །རེས་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སབས་ནྲི། རེས་དན་གཏུམ་མོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འོད་ཟེར་

གྲིས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་བསེགས་ནས། གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་བཅུ་

དཔྲལ་པར་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཞུགས་ཏེ། གཏུམ་མོའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ཟླ་བ་བཞུ་

བར་གྱུར་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་མགྲིན་སྙྲིང་ལྟེ་བར་དགའ་བ་དང་མཆོག་དགའ་

དང་ཁད་དགའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་མཐར་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་ཆ་བཅུ་དྲུག་རོགས་པར་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་བདེ་བ་སེར་བར་བྱེད་པ་

འཛག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་སེ། དེ་འད་བའྲི་འཛག་མེད་ཀྲི་བདེ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཚན་པ་

རྣམས་ནྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་བའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ནོ། །

བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་ལམ་བསྐེད་རྲིམ་དང་སྦར་བ་ལ། ཐོག་མར་སྦང་གཞྲི་

འཁོར་བར་འཁམས་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ངོས་གཟུང་ན། 

འདྲིར་མ་རྲིག་པ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནྲི་རྲིག་པ་སེ། དེའྲི་

འགལ་ཟླ་མྲི་མཐུན་ཕོག་སུ་གྱུར་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་འཆྲིའྲི་རྒྱུ་འགྱུར་བའྲི་

སད་ཅྲིག་སེ། ཐོག་མ་མེད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་

རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། འདོད་ཆགས་ཀང་འགྱུར་བའོ། །འགྱུར་བ་ལས་ཆགས་པ་དང་

བལ་བ་སེ་ཞེ་སང་ངོ༌། །ཞེ་སང་གྲི་བདག་ཉྲིད་བརྒྱལ་བ་སེ་གཏྲི་མུག་གོ །ཆགས་སང་

རྨོངས་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་མ་རྲིག་པ་སེ་ཉོན་མོངས་པའོ། །དེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའྲི་དགེ་མྲི་དགེ་ནྲི་འདུ་བྱེད་དེ་ལས་སོ། །དེ་ལས་མངལ་དུ་རྣམ་ཤེས་ཉྲིང་

མཚམས་སྦོར་བ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། སྡུག་བསྔལ་དེ་ལྟར་གསུམ་ནྲི་དང་པོ་ཆུང་

ངུའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སེ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའོ། །དེ་ནས་རྣམ་ཤེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལས་ཁམས་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་གྲུབ་པ་ནྲི་མྲིང་དང་གཟུགས་སོ། །དེ་

ལས་དབང་པོ་དྲུག་གྲུབ་པ་ནྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་གོ །དྲུག་པོ་ཡུལ་དང་ཕད་པ་ནྲི་རེག་པ་

སེ། དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ནྲི་འབྲིང་པོའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སྐུ་རོ་རེའོ། །དེ་ནས་རེག་པ་ལས་ཡུལ་ཉམས་སུ་

མོང་བ་ནྲི་ཚོར་བ། དེ་ནས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་ཕད་པ་དང་འབལ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་

སེད་པ། དེ་ནས་ཆགས་ཡུལ་ཐོབ་པར་འདོད་ཅྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནྲི་ལེན་པ་སེ། 

ཉོན་མོངས་པ་དང༌། ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ཆེན་པོའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལུས་

ངག་ཡྲིད་གསུམ་སེ་གསུང་རོ་རེའོ། །

དེ་ནས་ཡང་སྲིད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ནྲི་སྲིད་པའོ། །དེ་ལས་མྲིང་

གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ནྲི་སྐེ་བའོ། །ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་འགྱུར་ཞྲིང་འཇྲིག་

པ་ནྲི་རྒ་ཤྲི་སེ། དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ཆེན་པོའྲི་

ཆེན་པོའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སེ་ཐུགས་རོ་རེའོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེ་

བཞྲི་ལ་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་མངལ་བཟུང་

བ་ནས་བརྩམས་ཏེ། ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་མངལ་དང་སྒོ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དབྱེ་བས་

གནས་ཏེ། དེ་ཡང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་མངལ་གཟུང་བའྲི་ཟླ་བ་ནྲི་ཆུ་སྲིན་གྲི་ཟླ་བ་དང༌། མ་

རྲིག་པར་ཐ་སྙད་བྱ་སེ། མངལ་དང་ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ནྲི་འདུ་བྱེད་བུམ་པ་སེ་སྒོའ།ོ །ཟླ་

བ་གསུམ་པ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཉ་སེ་ཕྲི་རོལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལའང་

ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོར་མར་མེ་ལས་མར་མེ་དང༌། མཁན་

པོའྲི་རྲིག་པ་ལས་རྲིག་པ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཁོར་བར་
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འགྱུར་རོ། །རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས། ཤྲི་ནས་སར་ཡང་སྲིད་འགོ་སེ། །དེ་ལས་མ་

གཏོགས་གཞན་མེད་དོ། །ཇྲི་ལྟར་མཁན་པོའྲི་རྲིག་པར་འགྱུར། །མར་མེ་ལས་ནྲི་

མར་མེ་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྦང་གཞྲི་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་སྦོང་བྱེད་

བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦར་ན། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོགས་པ་ནྲི། མ་རྲིག་

པ་དང་འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །དེ་ནས་གཤེགས་པ་གཤེགས་མ་རྣམས་དང་

སྒོ་བ་རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་མྲིང་གཟུགས། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་སྤོ་བ་ནྲི་སྐེ་མཆེད་

དྲུག་དང་རེག་པ། གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་ཚོར་བ། སྐུའྲི་བདེན་བལ་

ལ་སོགས་པས་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་སེད་པ། ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་ལེན་

པ། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བ་ནྲི་སྲིད་པ། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་སྐེ་བ། མཆོད་

པ་དང་སར་སྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་རྒ་ཤྲིའྲི་ཡན་ལག་སེ། དེ་དག་ནྲི་བདེན་དོན་བཅུ་

གཉྲིས་སོ། །

རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་ན་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་རེ་རེའང་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་སད་ཅྲིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེས་ས་རེ་རེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། 

དེ་དག་ནྲི་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །འདྲི་དག་ས་བཅུ་གཉྲིས་དང་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉྲིས་དང་རྒྱས་པར་སྦར་བའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི་སོམ་ཆེན་གྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་

ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་བསྒོམ་ཡང་སྦང་གཞྲི་གང་སྦོང་

བ་དང༌། དེ་དག་དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསྒོམ་ཚུལ་སོགས་ལ་གོ་བ་ལེགས་པར་

ཆགས་པ་ཞྲིག་བྱས་ནས་དེ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དམྲིགས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་
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གྲིས་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་ཞྲིག་དགོས་སོ། །དེ་ལ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཐ་

མལ་གྲི་སྣང་ཞེན་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་ཐ་མལ་གྲི་སྣང་བའྲི་གཉེན་པོར་རྟེན་དང་བརྟེན་

པའྲི་སྣང་བ་གསལ་བ་དང༌། ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་དེ་དང་དེའྲི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོ་

བསྒོམ་པ་དགོས་སོ། །

དེའྲི་ཚུལ་ཡང༌། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡྲིད་

གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་ངེས་ཤེས་ཀྲི་འཛིན་སངས་ཤུགས་དག་པོས་ཤར་སྒོམ་

བྱས་ཏེ། རྟེན་བརྟེན་པ་སྤྲིའྲི་དོན་སྤྲི་རགས་པ་གཅྲིག་ཤར་བ་ན་དེ་ཉྲིད་ལ་སེམས་

གཟུང༌། གལ་ཏེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཆར་དཀའ་བར་བྱུང་ན། ཞལ་ཕག་གཞན་

རྣམས་བསྒོམ་པ་རེ་ཤྲིག་བཏང་སྙོམས་བྱས་ལ། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་ལ་

སེམས་གཟུང་སེ། དེ་ཡང་ལྷ་གང་སྒོམ་པ་དེའྲི་རྣམ་པ་ཡས་རྲིམ་གྲིས་སམ་མས་

རྲིམ་ནས་སྐུའྲི་ཆ་རགས་པ་གཅྲིག་གསལ་བཏབ་ལ། རང་གྲི་ཡྲིད་”ངོ་ན
1
་ཆ་ཕེད་པ་

ལམ་མེ་བ་ཞྲིག་འཆར་ཐུབ་པ་དང༌། དེ་ཀ་ལ་སེམས་གྲིམས་ལྷོད་རན་པ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

བཞག །དང་པོ་གང་གསལ་བཏབ་པ་དེ་མྲིན་པའྲི་རྣམ་པ་གང་ཤར་ཡང་རེ་ཤྲིག་ལ་

དེའྲི་རེས་སུ་མྲི་འབང་བར་དང་པོའྲི་དམྲིགས་པ་དེ་ཀ་ལ་བཞག །དེ་མྲི་གསལ་བར་

སོང་ན་སར་ཡང་བསྐར་ཏེ་གསལ་བཏབ་ནས་བསྒོམ་པས་རྣམ་པ་གསལ་པོར་སོང་

སོང་གྲི་བར་དུ་བསབ། འདྲི་ལའང་གང་གསལ་བཏབ་པ་དེ་འཆར་ཞྲིང་དེ་ལས་

གསལ་མ་བཏབ་པ་མྲི་འཆར་ལ། ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བ་མྲིག་གྲིས་མཐོང་བ་ལས་ཀང་

གསལ་བ་སྙམ་བྱེད་ན་དང༌། གསལ་བ་དེ་ཉྲིད་ལ་སེམས་བཞག་པ་ན་བྱྲིང་རྒོད་དང་

1  མ་ཕྱི། ༡༦ན༤ན།  ཞོལ། ༢༠བ༡ན།  དོན    སྐུ། ༢༣ན༢ན།  བླ། ༢༡བ༦ན།  ངོ་ན    * ངོ་ན
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བལ་བར་ཐུན་འཁོངས་པའྲི་བརྟན་པ་ཅྲིག་དགོས་སོ། །དེ་ནས་ཞལ་ཕག་རོགས་པ་

རྒྱན་དང་བཅས་པ་འཆར་བ་ལ་བསབ། དེ་ནས་ཡུམ་བསྣན་ལ་བསྒོམ། དེ་ནས་འཁོར་

རྣམས་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བསྒོམ་མོ། །

དང་པོ་ནས་དོན་སྤྲི་གསལ་པོ་འཆར་ཐུབ་པ་གཅྲིག་ཡྲིན་ན། འཇྲིགས་སོགས་

གོམས་པ་བཞྲིན་དུ་རྟོག་པ་ཤུགས་དག་གོམས་པ་ལ་ཡང་གསལ་སྣང་འབྱུང་བ་ཆོས་

ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་གོ་རྲིམ་ངེས་ཅན་དུ་ངེས་ཤེས་ཀྲི་

འཛིན་སངས་ཤུགས་དག་པོས་བྱྲིང་རྒོད་དང་བལ་བར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ངེས་

ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་སྐོན་ཀུན་ཟད་དང་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་མཚན་ཉྲིད་

པ་ཡྲིན་པར་མོས་པར་བྱའོ། །ཐ་མལ་གྲི་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསྒོམ་བྱའྲི་ལྷ་དེ་ཉྲིད་ལ་

ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དག་བསྐེད་ནས་ང་རྒྱལ་འཕོ་ཐུབ་པ་ཐུན་འཁོངས་ཀྲི་

བར་དུ་འབྱུང་བ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡང་འདྲི་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། སོམ་འབྱུང་

ལས། ཁམས་གསུམ་རང་བཞྲིན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །སོག་ཆགས་རྣམས་ནྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་པ། ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། སྣ་ཚོགས་འདྲི་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་

འཁོར་ལོར་ཤེས་པར་གྲིས་དང་སེམས་ཁོད་ཅྲི་ལ་འཁྲུལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དན་

པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་སྣོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། བཅུད་ཐམས་ཅད་རོ་རེ་

འཆང་ལ་སོགས་པར་གདོད་མ་ནས་གྲུབ་ཟྲིན་པར་འདོད་པ་ནྲི། མུ་སེགས་དབང་ཕྱུག་

པ་རང་བྱུང་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལས་ཀང་

བླུན་ཏེ། དེས་ནྲི་དབང་ཕྱུག་གཅྲིག་པུ་དེ་ལྟར་འདོད་ལ། ཅྲིག་ཤོས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་པས་སོ། །ཡང་གཞན་དག །རྟག་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དངོས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པར་འདོད་པ་སོགས་ཀང་ཆོས་འདྲི་

ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས་སང་བར་བྱའོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་དང་དགོངས་འགེལ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་ང་

རྒྱལ་འཇོག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ད་ལྟར་གྲི་ང་རྒྱལ་འདྲིས་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་

ནོ་སྙམ་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་སོ་སྐེའྲི་དུས་ཀྲི་ང་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་པ་ལ་

སོགས་ལ་བྱར་མྲི་རུང་སེ། དེ་འད་བ་ནྲི་ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་ལྟར་ཞེན་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་པའྲི་ལོག་ཤེས་སུ་སོང་བས་ཐ་མལ་གྲི་སྣང་ཞེན་འགོག་པའྲི་གཉེན་པོར་མྲི་

རུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ངའོ་སྙམ་པའྲི་ང་འདྲིའྲི་མཚན་

གཞྲིར་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་བཟུང་སེ། རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་བར་ཇྲི་

སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྲི་རང་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྲི་ངའམ་གང་ཟག་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རང་གྲི་

ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་རང་གྲི་ཐོབ་བྱ་རོ་རེ་འཆང་དེ་

ཉྲིད་ང་དེའྲི་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། ངའོ་སྙམ་དུ་

ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་ང་རྒྱལ་བཞག་སེ་བསྒོམ་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ༌། །འདྲི་ལྟར་མ་བྱས་ན། བཞྲི་བརྒྱ་པ་ལས། རྒྱུན་ལ་བལྟ་

ཉེས་ན་རྟག་དངོས་དང༌། ཚོགས་པ་ལ་བལྟ་ཉེས་ན་བདེན་དངོས་ཁས་ལེན་པ་འབྱུང་

བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀྲི་དགག་བྱ་རྣམས་འདེན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་

པའྲི་གཞྲི་འདྲི་ལའང་བཅོས་མ་དང་རང་བཞྲིན་པ་གཉྲིས་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་

ལ་བཅོས་མ་ནྲི་ཐག་ཁ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་ལྟ་བུའྲི་ལོག་ཤེས་ཀྲིས་བསྐེད་ཅྲིང༌། རྒྱུ་དེའྲི་

གཉེན་པོ་གོམས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལས་ཟད་པར་སང་ནུས་པ་ཞྲིག་སེ། ཐ་མལ་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལ་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་

དང་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་

ལས་བསགས་པའྲི་དབང་གྲིས་བསྐེད་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་བདེན་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཟྲིན་པ་ཞྲིག་གྲིས། བདེན་

འཛིན་ཟད་པར་སངས་པ་ལས། མ་དག་པའྲི་ཕུང་སོགས་སྐེར་མྲི་རུང་བའྲི་ཆོས་ཅན་

དུ་བྱེད་པས་བཅོས་མ་ཞེས་བྱའོ། །

རང་བཞྲིན་པ་ནྲི། གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའྲི་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

འཇོམས་བྱེད་ཀྲི་གཉེན་པོ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། དེ་མངོན་དུ་གྱུར་ན། འཁོར་བ་ཇྲི་སྲིད་ཀྲི་

བར་དུ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་གནས་ཤྲིང༌། སྐོན་མེད་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་རོགས་པ་ཞྲིག་

སེ། དེ་ཡང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་མཚན་དཔེ་དང་མཉམ་གཞག་ལ་སོགས་པ་

སེ། དེ་ལ་ནྲི་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའྲི་གཞྲི་རང་བཞྲིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་

པར་བྱས་ནས་མ་འོངས་པར་རང་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་

སྐུ་དེ་ཉྲིད་ངེས་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་ལེགས་པར་ཤར་བར་བྱས་ནས། དེ་ཉྲིད་ལ་ངའོ་སྙམ་

དུ་ང་རྒྱལ་བཞག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་ན་ཐྲིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་

པ་དང༌། ལྷ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་ཉྲིས་པ་ལྟ་བུའྲི་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས། 

བསྒྲུབས་ཀང་རུང་སེ། རྲིམ་པ་དང་པོའྲི་སབས་འདྲིར། སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཞྲི་

གནས་བརྟན་པོ་གྲུབ་པ་ཞྲིག་དགོས་ལ། དེ་ལ་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྲིན་གྲི་སྐོང་ཚུལ་

ལ་མཁས་པས་བྱྲིང་རྒོད་འགོག་ཚུལ་དང༌། ལུས་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པའྲི་བདེ་བ་

སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཞྲིག་དགོས་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་རེ་ཐམས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་རབ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་རྲིམ་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །ལམ་འདྲིའྲི་རྲིམ་པ་དང་པོ་བསྒོམ་པའྲི་སབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའྲི་སྤྲིའྲི་

དོན་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་དོན་དངོས་བཤད་པ་ལ་ལྔ། རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་འབྱུང་བ་

རྲིམ་བརྩེགས་དང་གདན་བཅས་བསྐེད་པ་དང༌། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་དང༌། དང་

ངེས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་པ། བསྒོམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྙྲིང་རེའྲི་

དབང་བསྐུར་བྱྲིན་པ། དེ་རོགས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མཚམས་

སྦར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་དགོས་པ་བསན་པས་མཚམས་སྦར། གཞྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་

རྣམ་པ་བཅུ་བསྐེད་པ། དེའྲི་སེང་དུ་བསྲུང་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་

བསྐེད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྔོན་གྲི་སྨོན་ལམ་གྲི་རང་བཞྲིན་སེམས་བསྐེད་པའྲི་འབས་

བུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བ་དང༌། གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་

བའྲི་དོན་དུ། མངལ་སྐེས་ཀྲི་སེམས་ཅན་མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

གསུངས་པ། 

གཉྲིས་པ་ལ། ཕྲི་དང་སྦར་ནས་རྣམ་བཅུ་བསྐེད་ཚུལ། དེ་ནང་ལུས་དང་སྦར་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། སོང་པ་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་དང་ནང་དུ་

ལུས་བསྐེད་པའྲི་རྟེན་གྲི་མཚན་མ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཐའ་

ཡས་པ་དང༌། ནང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པོ་དེའྲི་ནང་དུ་མྲིའྲི་ཡུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འཁོར་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྭ་བ་དང༌། དེའྲི་ནང་དུ་

རྩྲིབས་བཅུ་པའྲི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའྲི་བསྲུང་འཁོར་ཟླུམ་པོ་སེ། ནང་དུ་མའྲི་

ལུས། དེ་ལ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རླུང་དཀྲིལ་ནག་པོ་དབུས་

སུ་གཞུའྲི་རྣམ་པ་ཐད་ཀའྲི་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲི་པ་འོག་དང་སེང་དུ་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྣ་ཚོགས་རོ་རེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་

མཚན་པའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་རཾ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས། རོ་རེས་མཚན་པའོ། ཅེས་པའྲི་བར་

འགེལ་བ་ལྟར་རོ། །དེའྲི་སེང་དུ་མཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷུན་པོ་ཆེན་པོ་རོ་

རེའྲི་རང་བཞྲིན་འོག་གྲི་རྒྱར་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་བཅུ་དྲུག་དང༌། སེང་ལ་དཔག་

ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་ཀྵཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷུན་

པོའྲི་ཚད་ཕེད་ཀྲིས་དཔག་ཚད་ཉྲིས་ཁྲི་ལྔ་སོང་པ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་ལང་ཁུའྲི་ཆུ་

སྐེས། དེའྲི་གསུམ་ཆ་ནྲི་ལྟེ་བའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཧཾ་ཡྲིག་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

པདའྲི་ལྟེ་བ་མཉམ་པའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་རྣམ་བཅད་ལས་ཉྲི་དཀྲིལ་ཟླ་བ་དང་མཉམ་

པའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཐྲིག་ལེ་ལས་མེ་ཞེས་པ་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སྔོན་

པོ་སེ། དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། �ཾ་ཞེས་པ་ས་

བོན་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ།  དེ་ལས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་      ཁམས་

གྲུབ་པར་བསམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གནས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནང་དུ་ནྲི་སྔར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་འབྱུང་བ་རྣམས་མའྲི་

ལུས་ལ་ཞེས་པ་ནས། གསང་བའྲི་པདའྲི་ལྟེ་བར་དེ་རྣམས་འདུས་པའོ། ཞེས་པའྲི་

པར་ནྲི། སྤྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དེའྲི་སེང་དུ་བསྲུང་འཁོར་བསྐེད་པ། བསྲུང་འཁོར་གྲི་

ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་པ། བསྐེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

རྣམ་དག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བའྲི་རྲིམ་བརྩེགས་ཟླ་ཉྲི་སྒ་

གཅན་དང་བཅས་པ་དེའྲི་སེང་དུ་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་སེང་

འོག་ཏུ་བརྩེགས་པ་ཀུན་ནས་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་བསྒོམ་པའམ་ཡང་ན། 

རོ་རེ་ལས་སྐེས་ཏེ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་གུར་དག་བསྒོམ་སེ། རྒྱུ་མཚན་ནྲི་

ནང་དུ་ཡུམ་གྲི་སྐེ་གནས་སུ་ནྲི་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་པད་ཞེས་པས་ཤེས་པར་བྱེད་

པ་ལས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་ལས་ཡང་ན་སེ་ཐུགས་དཀྲིལ་

ལྟར་ན། རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་གཞལ་ཡས་ཁང་

གདན་བཅས་བསྐེད་པ། དེ་ནང་མའྲི་ལུས་དང་མཐུན་པར་བསན་པ། གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲི་ཁད་པར་གྲི་རང་བཞྲིན་དང་མཚན་ཉྲིད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེའྲི་ས་གཞྲི་ལ་ཡོངས་རོགས་ལྟར་ན་བྷཱུཾ་ཡྲིག་

དང༌། ཐུགས་ཀྲི་ལྟར་ན་ༀ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ནོར་བུའྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བའྲི་

ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་འཕོ་བ་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དུ་ༀ་ཡྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བོན་ལས་སྐེས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་ཉེར་

བཞྲིའྲི་པད་ལ་ཟླ་བའྲི་གདན་བཅུ་གཉྲིས་དང་ནྲི་ཉྲི་མ་དག་གྲི་གདན་བཅུ་གཉྲིས་རྣམ་

པར་བསྒོམ་ཞེས་གསུངས་པ་སེ། དེ་འད་བའྲི་ཐུགས་དཀྲིལ་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་སའྲི་
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དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་

གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་རྒྱ་མཚོའྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། 

དེ་ལ་ནོར་གྲི་པད་ཞེས་པ་པད་བརྒྱད་པོ་འདྲི་ནྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་གྲི་རྣམ་པར་དམན་

ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚབ་ཏུ་པདའྲི་འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་བཞོན་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྐུ་

དཀྲིལ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་རླུང་དཀྲིལ་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེ་ལ་

ཕོགས་དང་ཟུར་གྲི་ཆར་ནྲི་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་པད་ཞེས་པ་འདབ་མ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་

བཅུ་གཉྲིས་ཟླ་ཉྲིའྲི་གདན་གྲིས་རྣམ་པར་དམན་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒོ་བཞྲིར་དབུས་

སུ་ཤྲིང་རྟ་བཞྲི་པོ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ཞེང་དུ་དཔག་ཚད་བཞྲི་

འབུམ་མོ། །དེའྲི་ཕེད་དཔག་ཚད་ཉྲིས་འབུམ་ནྲི་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེའྲི་ཡང་

ཕེད་དཔག་ཚད་འབུམ་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེའྲི་ཡང་ཕེད་དཔག་ཚད་ལྔ་ཁྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །དེའྲི་ཡང་ཕེད་དཔག་ཚད་ཉྲིས་ཁྲི་ལྔ་སོང་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་པདའོ། །པདའྲི་སུམ་ཆ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་སོང་གསུམ་བརྒྱ་སོ་གསུམ་དང་

སུམ་ཆ་ནྲི་ལྟེ་བ་སེ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྟེ་བ་དང་མཉམ་པ་

རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ནྲི་བསྡུས་རྒྱུད་ལྟར་

ནང་གསང་བའྲི་པད་ནས། འོག་ཏུ་རྐང་མཐྲིལ་གྲི་བར་སྐུ་དཀྲིལ་དང༌། སེང་དུ་མགྲིན་

པའྲི་པདའྲི་སྙྲིང་ཁ་སེ་ལྟེ་བ་ནས་གསང་བའྲི་པདའྲི་བར་གསུང་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་

སྤྲི་བོའྲི་སྲིད་པར་ཐུགས་དཀྲིལ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་རྩ་རྒྱུད་ལྟར་ན་སྙྲིང་ཁ་ནས་

སེང་འོག་ཏུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་གཡས་གཡོན་དུ་དཔུང་པའྲི་རྩ་བར་ཐུགས་དང༌། དེ་ནས་
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སེང་འོག་ཏུ་མགྲིན་པ་ནས་ལྟེ་བའྲི་མཐའ་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་

བར་གསུང་དང༌། སེང་འོག་ཏུ་མཛོད་སྤུ་ནས་ཆུ་སོའྲི་བར་དང༌། གཡས་གཡོན་དུ་

སེན་མོའྲི་མཐའ་ཇྲི་སྲིད་པ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་ནང་མའྲི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བསྒོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་ལ་ཞེས་པ་ནས། སྙྲིང་པོར་བརྒྱད་

གཉྲིས་ཀ་བ་རྣམས་ཏེ་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་དག་

ཀང་རོ་རེ་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དེ་ཉྲིད་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་ཤྲིན་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའ ོ། །འདྲིར་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྙྲིང་པོར་

གསུངས་པ་འདྲི་དང་སབས་གཞན་དུ་ཐུགས་དཀྲིལ་ལ་ཡང་སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲིས། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་རྲིམ་པར་

བརྩེགས་པའྲི་སེང་གྲི་བརྩེགས་མ་མ་ཡྲིན་པར་གསལ་བར་བསན་ཏོ་ཞེས་བ་མ་ཁ་

ཅྲིག་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་བསྐེད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

ལུས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་དག་ཡེ་ལེར་ཁ་འཕང་བ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་རྣམ་དག་རྩ་

རྒྱུད་ཀྲིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲི་ལ་ལུས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་རྩ་བའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ཚོགས་

པར་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཚུལ་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་
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གསུངས་པ་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་དག་པས་

ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཚངས་པའྲི་གནས་ཚད་མེད་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་

རྩྲིག་པའྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ཐྲིག་རོ་རེའྲི་ཐྲིག་ནྲི་བཞྲི་པོ་སེ། ལུས་ཚོར་སེམས་

ཆོས་ཀྲི་དན་པ་ཉེར་གཞག་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ཀུན་ནས་གྲུ་བཞྲི་པ་ཉྲིད་

དོ། །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྲི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པ་ཡྲིས་སྒོ་ནྲི་

བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་རབ་དགའ་སོགས་ས་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྟ་

བབས་དག་ནྲི་མཛེས་པ་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་སོ། །ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་སོགས་

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ནྲི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་པོ་

རྣམས་སོ། །ནང་དང་ཕྲི་ལ་སོགས་པ་སོང་གཞྲིའྲི་ཆོས་ཅན་གྲིས་ཕེ་བའྲི་སོང་ཉྲིད་

བཅུ་དྲུག་དག་པས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་སོ། །ཁམས་ལྔ་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་སེང་འོག་ཕྲི་ནང་ཀུན་ཏུ་བརྩེགས་པ་ཉྲིད་དོ། །

གཞུང་འདྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་བརྩེགས་སུ་བསན་པ་འད་བ་ཞྲིག་སྣང་ནའང༌། 

རྩ་མྲིའྲི་འགྱུར་ལྟར། རོ་རེ་གུར་དང་གདམ་ང་ཅན་དུ་གསུངས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཕྲི་རོལ་གྲི་ཁང་བརྩེགས་ཡྲིན་ལ། རྩ་མྲིའྲི་འགྱུར་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཁམས་

རྣམས་སོ་ཞེས་དང༌། ཁམས་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བརོད་ཅེས་ཀང་འབྱུང་སེ། 

དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་མདོག་ལ་སྦར་ནས་འཆད་དོ། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་

སོགས་ཀྲི་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ཀྲི་སྒོ་ཁྱུད་བརྒྱད་རྣམས་དག་པའོ། །འབྱུང་བཞྲི་དང་དྲི་རོ་

རེག་བྱ་གཟུགས་ཏེ། གཟུགས་ཅན་བརྒྱད་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྒོ་འགམ་བརྒྱད་དང༌། 

ཉྲི་ཟླའྲི་ཡོན་ཏན་རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་གསུམ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྔ་སེ་ཡོན་
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ཏན་བརྒྱད་དག་པས་སྒོ་ལོགས་བརྒྱད་བརྒྱད་རྣམས་ཏེ། འགྱུར་མངས་སུ། གཟུགས་

སོགས་བརྒྱད་དང་ཡོན་ཏན་གྲིས། ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །སྒོ་ཁྱུད་སོགས་དེ་དག་

ཀང་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབྱེ་བས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་རྣམས་སོ། །ཚུལ་

ཁྲིམས་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་རྣམ་གོལ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་མཐོང་བའྲི་ཕུང་པོ་ལྔས་མཚོན་ཁ་དོག་ལྔ་ནྲི་རྣམ་པར་སྦངས་པ་སེ་དག་པའོ། །

ཉན་རང་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཐེག་པ་གསུམ་དག་པས་ཐུགས་ཀྲི་རྭ་བ་གསུམ་སེ། 

དད་བརྩོན་དན་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀྲི་དབང་པོ་དག་པས་གསུང་གྲི་རྭ་བ་ལྔ་

དང་དད་སོགས་སོབས་ལྔ་དག་པས་སྐུའྲི་རྭ་བ་ལྔའོ། །དཔའ་བར་འགོ་བ་དང༌། ནམ་

མཁའ་མཛོད་དང༌། དྲི་མ་མེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་རྣམས་དང༌། བཟོད་པ་དང་སྔགས་དང་ཚིག་དང༌། དོན་གྲི་གཟུངས་རྣམས་

དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་ཁ་ཁེར་སེགས་བུ་སེ། 

ཕ་རོལ་ཕྲིན་བཅུ་རོགས་པ་དག་པ་ཡྲིས་རྲིན་ཆེན་སྣམ་བུ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཆྲིང་བ་རྣམ་

པར་བཀྲ་བའོ། །མ་འདེས་པའྲི་ཆོས་ནྲི་བཅོ་བརྒྱད་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དོ་ཤལ་དང་དོ་

ཤལ་ཕེད་པ་དེ་རྣམས་ཉྲིད་དོ། །ཚེ་ལ་དབང་བ་སོགས་དབང་བཅུ་པོ་དག་པས་ཀང་

བ་ཀུ་ལྲི་སེ། དགེ་བ་བཅུ་དག་པས་”ཀེ
1
་མ་ཤྲིར་ཥའོ། །སོང་པ་ཉྲིད་སོགས་རྣམ་ཐར་

སྒོ་བཞྲི་དག་པས་དྲིལ་བུའྲི་སྒ་ནྲི་རོགས་པར་སྒོགས་པ་སེ། འདུན་པ་དང་བརྩོན་

འགྲུས་དང༌། སེམས་དང༌། དཔོད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྐང་པ་བཞྲི་དག་པས་རྒྱལ་

མཚན་སྣ་ཚོགས་པས་ཀྲ་མ་ཤྲིར་ཥའྲི་བར་གཏམས་ཤྲིང་དཀྲྲིགས་པའོ། །སྲིག་པ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༧ན།  ཀྕེ    སྐུ། ༢༨ན༦ན།  བླ། ༢༧ན༤ན།  ཞོལ། ༢༥བ༢ན།  ཀ
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སྐེས་པ་རྣམས་མྲི་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་འདུན་པ་བསྐེད་པ་སོགས་ཀྲི་ཡང་དག་སོང་”བ་
1
བཞྲི་དག་པས་མེ་ལོང་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བས་སྤས་པའོ། །དན་པ་དང་ཆོས་རབ་

འབྱེད་སོགས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་བདུན་དག་པས་རྔ་ཡབ་སྣ་ཚོགས་གཡོ་བ་

དང༌། མདོ་སེ་དབྱངས་བསྙད་སོགས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་དག་པས་མེ་ཏོག་

གྲི་ཕེང་བ་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པའོ། །བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་དག་པས་གཞལ་

ཡས་ཁང་གྲི་ཟུར་དུ་སྣ་ཚོགས་རོ་རེས་བརྒྱན་པའོ། །

བདེན་པ་བཞྲི་དག་པའྲི་རྲིན་ཆེན་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་མཚམས་

སུ་སྤས་པ་དང༌། མངོན་ཤེས་ལྔ་དག་པ་ཡྲིས་རྟག་ཏུ་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཟླུམ་སོར་

ཆེན་པོ་ལྔ་ཡྲིས་བསོར་ཞྲིང༌། སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་བྱང་ཆུབ་པ་

དག་པས་ཕྲི་རོལ་རོ་རེ་ཕེང་བས་ལེགས་པར་བསོར་ལ་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་གཅྲིག་

པུའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་དག་པ་ཡྲིས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་རོ་རེའྲི་ཕེང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་

ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་རོ་རེའྲི་མེ་ལྕེ་འབར་བས་བསོར་བའོ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་

གཉྲིས་དག་པས་དབང་ལྡན་དང་བདེན་བལ་ནས་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་འཆར་བ་དང་ནུབ་

པ་ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་དག་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རྣམས་ཡང་དག་པར་དག་པ་ནྲི་སྐུ་

དཀྲིལ་གྲི་རྟ་བབས་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། བུམ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། རྔ་

བོ་ཆེ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་སེ། རོ་རེ་བཞྲི་པོ་དེ་ནྲི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོར་གནས་

པའྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་དང༌། དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང༌། ཆོས་ཀྲི་གཎྜྲི། ཆོས་

ཀྲི་དུང་རྣམས་སོ། །འདྲི་དག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཀྲི་དབྱྲིངས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠ན༢ན།  བླ། ༢༧ན༥ན།  ཞོལ། ༢༥བ༤ན།  -བ་    སྐུ། ༢༨བ༡ན།  བ་    * བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་དང་ལྡན་པར་མཚོན་

བྱེད་ཀྲི་ཆོས་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྡན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གདན་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་

བསྒོམས་ནས་ནྲི་དེ་ནས་ས་བོན་ལ་སོགས་ཀ་སོགས་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་མའྲི་མངལ་སྦང་

ཞྲིང་དག་པར་བྱ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །

གཉྲིས་པ་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་གཉྲིས། མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་ཡན་ལག་གཙོ་བོ་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པ་དང༌། 

དེའྲི་མངལ་ནས་རྟེན་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། མངོན་

བྱང་ལྔ་ལས་ལྷ་རོགས་ཚུལ་མདོར་བསན་པ། རོགས་པའྲི་ལྷའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཟླ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པ་

དང༌། ནང་དུ་མངལ་གྲི་ལུས་རོགས་པར་སྦར་ནས་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་གྲི་ཞེས་པ་ནས། ཕྲི་རོལ་དང་ནང་དུ་མངལ་རོགས་པའྲི་ངེས་

པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་མཐའ་དག་ནྲི་སྤྲི་དོན་གྲི་སབས་སུ་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐེད་ཀྲི་

ཚུལ་བཤད་པ་དང་སྦར་བས་མཐའ་དག་པར་ཤེས་པར་ཡོད་ལ། འདྲིར་དེ་ལྟར་ཟླ་བ་

ཉྲི་མ་ལ་ཡང་ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་རོ་རེ་དང་བཅས། ཞེས་རོ་རེ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་

འདྲིས་ཕག་མཚན་གྲི་རོ་རེ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་བསན་པ་ལྟ་བུར་མྲི་གཟུང་གྲི་ཟླ་ཉྲི་

དབྱངས་གསལ་རླུང་སེམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་མྲི་ཕེད་པར་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པའྲི་ཧྃ་ཡྲིག་ཉྲིད་ལ་རོ་རེ་ཞེས་པའྲི་སྒས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕྲི་རོལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །འདྲི་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་

ས་བོན་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མངོན་བྱང་ལྔས་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པ་དང༌། ནང་དུ་

ཁུ་རྡུལ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ལས་ལུས་རོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་

བདག་ཉྲིད་དོ། །དེས་ན་ཟླ་ཉྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་ས་བོན་འདྲི་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་

གྱུར་པ་ནྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་ཧྃ་ཡྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གཙོ་བོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་དང༌། དེའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། སྐུ་རྒྱན་དང་བཅས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

ཕག་མཚན་གདན་དང་བཅས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷའྲི་སྐུ་ལ་དུས་ཀྲི་ཆ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྲིས་དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣམ་

པར་སྒོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འདོད་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་

རྣམས་བསྐེད་པའྲི་དུས་སུ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་སྐེ་སེ་དེ་དག་ཀང་ལུས་ཀྲི་

ཆ་ཤས་སྣ་ཚོགས་དང༌། ཁ་དོག་དབྱྲིབས་སྣ་ཚོགས་ཉྲིད་དུ་སྐེའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལྷའྲི་སྐུ་

ཡང་རོ་རེའྲི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྲི་ལུས་དང༌། རྒྱལ་བའྲི་ཕག་ནས་ཕེད་ནྲི་

གཙིགས་པའོ་ཞེས་པའོ། །གལ་ཏེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་རྒྱན་དང་བཅས་པ་སྐེ་ཞེས་པ་མྲི་

རྲིགས་ཏེ། འདྲིར་མངལ་སྐེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། ལྷ་མངལ་སྐེས་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ལྷ་མངལ་སྐེས་མྲི་སྲིད་ཀང་ནམ་སྐེ་བ་ན་རྒྱན་དང་བཅས་

པར་སྐེ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་རྒྱན་དང་བཅས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་

སྦང་གཞྲི་དང་མྲི་མཐུན་ཏེ། མངལ་སྐེས་ལ་རྒྱན་དང་བཅས་པར་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་

སྙམ་ན། འདྲི་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། མྲི་མཐུན་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ལས་བསགས་པའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མངལ་སྐེས་འགའ་ཞྲིག་རྒྱན་བཅས་སུ་སྐེས་པ་ཡོད་དེ། གོ་”ཞན
1
་སྐེས་རྣ་བ་བྱེ་བ་

རྲི་དང༌། ལས་བརྒྱ་ནས་བཤད་པའྲི་ཁེའུ་དབྱྲིག་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྷའྲི་རྒྱན་གོས་དག་

བཅས་པར་སྐེས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་རོགས་པ་ལ་

ལུས་ཀྲི་ཁུ་ཁག་གཉྲིས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དང༌། ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདག་

པོའྲི་རྐེན་དུ་འགྱུར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་མངལ་དུ་བྱྲིས་པ་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ནང་དུ་རྩ་

གསུམ་འདུས་པར་གནས་པ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་པདའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་

སུ་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་རྣམ་པའྲི་སེང་དུ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་དགོད་པ་གསུངས་པ་

དཔལ་ལྡན་ༀ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །

ཕྲི་རོལ་ཏུ་ས་བོན་དཔལ་ལྡན་ༀ་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་

པདར་ཞེས་པས་ལྷུན་པོའྲི་སེང་གྲི་པད་བསན་ལ། འདྲིའྲི་ས་བོན་སྔར་ཀྵ་ཡྲིག་ཏུ་

བཤད་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། པད་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་ས་བོན་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྙྲིང་ཁའྲི་པདར་ཞེས་པ་པདའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཞེས་བཤད་དགོས་སོ། །དེའྲི་

ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྔར་བསྐེད་པའྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་མེའྲི་སེང་དུ་ནྲི་ཞེས་པ་ནང་དུ་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་

ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་སེང་དུ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་གདན་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་དང་ལུས་མེད་

ནྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་སེ་ལུས་མེས་བསེགས་ནས་ལུས་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་དུ་བྱས་

སོ། །ཞེས་གགས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སེང་དུ་ཞེས་པ་མང་དུ་བདུད་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཕོགས་

རྩ་གཡོན་དང་གཡས་པར་དབུགས་རབ་ཏུ་འབབ་པ་དག་གྲི་སྙྲིང་ཁར་ཕྲི་ལ་རྒྱལ་

བའྲི་དབང་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཤྲིན་ཏུ་རོལ་པའྲི་གར་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་ཞབས་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༣ན།  ཞན    སྐུ། ༣༠ན༢ན།  བླ། ༢༨བ༥ན།  ཞོལ། ༢༧ན༤ན། ཞྱིན



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཡས་བརྐངས་སབས་ཀྲིས་གནས་ཞེས་པ་ནང་དུ་བྱང་སེམས་འགྱུར་བ་མེད་པ་

གནས་པའོ། །དེ་ལ་བདུད་ནྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ཁ་དོག་དམར་པོ། ཅེས་པ་ནས། གནས་

སབས་དང་པོའ།ོ ཞེས་པའྲི་བར་ཕལ་ཆེར་འགེལ་པ་བཀགས་པས་ཤེས་ལ། མདའ་

ལྔ་ནྲི། དཔལ་འཛིན་གྲིས། མོས་བྱེད། རྨོངས་བྱེད། འདར་བྱེད། ལྟུང་བྱེད། བརྒྱལ་

བྱེད་ལ་བཤད་ཅྲིང༌། ཀ་མ་རེ་ནུས། དགའ་བྱེད། སེད་བྱེད། རྨོངས་བྱེད། སེམས་

བྱེད། འཆྲི་བྱེད་ལ་བཤད་ལ། སྒོན་གསལ་ལས་ཀང་ཕོགས་མཐུན་ཙམ་བཤད་

དོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ལུས་ལ་རྨ་མེད་པར་སྙྲིང་ལ་འབུགས་པར་བྱེད་པ་མཚོན་པས་མེ་

ཏོག་གྲི་མདའ་ཞེས་བྱའོ། །རོ་རེ་ནོར་བུ་དང༌། རོ་རེ་རྣ་རྒྱན་སོགས་ནྲི་རོ་རེས་མཚན་

པའོ། །གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཡང་ཕག་བཞྲི་ནག་པོ་དང༌། ཞེས་སོགས་སུ་ཕག་གྲི་

གེས་ཚུལ་ནྲི་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་སེ། ཞེས་པར། འབོ་པ་གོང་མ་ཀུན་དང༌། ཀུན་སངས་

པ་ལ་སོགས་པ་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ཞེས་བཤད་ཀྲི་དཔུང་པ་ཉེར་བཞྲི་མ་གསུངས་

ཟེར་ནས་མཁྲིག་མ་ནས་གེས་པར་འདོད། འབོ་པ་གཞན་དང༌། ཤོང་པ་དང༌། རྭ་པ་ཕྲི་

མ་རྣམས་གྲུ་མོ་ནས་གེས་པར་འདོད་ལ། འདྲི་ཉྲིད་འཐད་པར་བོད་ཀྲི་བ་མ་དག་ཀང་

འདོད་ཅྲིང༌། དུས་ཞབས་པ་ཆུང་བས་བཞེངས་པའྲི་དུས་འཁོར་ལའང་འདྲི་ལྟར་

འདུག་ཅེས་གློའྲི་ལོཙྪ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར། དེ་ལྟར་ཕག་གྲི་པདའྲི་རྲི་བོང་ཅན་

ཞེས་པས་ཕག་གྲི་མཐྲིལ་སོ་སོ་ལ། ཟླ་བའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དག་པའྲི་སོར་མོ་ཁ་དོག་ལྔ་

སེ། དེ་དག་རོ་རེའྲི་སོར་གདུབ་རྣམས་ཀྲིས་སྤས་ཤྲིང་འོད་འཕོ་བའོ། །

དེ་ལྟར་མངལ་དུ་མ་རྲིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་རབ་

ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ངེས་པ་ལས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་བསྐེད་པ་རོགས་པའོ། །དེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྣམས་ནྲི་མངལ་གྲི་ཟླ་བ་གསུམ་པ་དང་སྐུ་རོ་རེའྲི་གནས་སབས་དང་པོའ།ོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གནག་ཅེས་སོགས་ཏེ། གཡས་པའྲི་ཕག་གནག་པའྲི་

མཐྲིལ་བཞྲི་ལ་དང་པོར་རོ་རེའོ། །གཉྲིས་པར་རལ་གྲིའོ། །གསུམ་པར་རྩེ་གསུམ་

མོ། །བཞྲི་པར་གྲི་གུག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ་དམར་བའྲི་ཕག་གྲི་མཐྲིལ་བཞྲི་ལ་

ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སོ། །ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ད་ནྲི་གཡོན་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། གཡོན་

གྲི་ཕག་ནའོ། ཞེས་པའྲི་བར་མཐའ་དག་འགེལ་པ་བཀགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་

སོ། །དེར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བདུད་དང་དག་པོ་ཡང་དག་པར་གཟུང་བ་བརྲིས་

པ་ན་བདུད་དང་དག་པོ་དག་རང་གྲི་ལྷ་མོ་དག་ནྲི་མ་བཟོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གཙོ་བོའྲི་

ཞབས་ཀྲི་མཐྲིལ་ལ་འཛིན་ཅྲིང་གདོང་ནྲི་དམན་པ་འོག་ཏུ་ཕོགས་པ་དག་ཏུ་བྱེད་དེ། 

ལྷ་མོ་དེ་དག་ནྲི་བདུད་ཀྲི་ཆུང་མ་དགའ་མ་དང༌། དག་པོའྲི་ཆུང་མ་དབུ་མའོ། །དེ་ལྟར་

གཙོ་བོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ངོ་བོར་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའོ། །རྭ་འབོ་

སོགས་ཀྲིས་ཀང་བཞུགས་ཞེས་འདོན་ནོ། །ཡང་ན་འགྱུར་མངས་ལྟར་མྲི་བསྐོད་པ་

རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། གཙོ་

བོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་དང༌། འདབ་མའྲི་ལྷ་མོའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་ཞེས་སོགས་ནས། སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བཞུགས་སོའྲི་བར་ཏེ། དེ་

ལ་ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་རོ་མཉམ་པ་ལས་ཕྲིར་ཟླ་བ་དང་ནང་དུ་ཁུ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐེད་ཅྲིང་ཕྲིར་ཉྲི་མ་དང་ནང་དུ་རྡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་

གྲིས་ལྷ་མོ་བསྐེད་དོ། །དེ་ལ་དཀར་པོ་དང་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གཅྲིག་ཏུ་
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བསོམས་པ་ནྲི། ཟླ་བ་སེ། དེས་ན་གཙོ་བོ་ཡང་དཀར་ནག་འདེས་པ་སྔོན་པོའྲི་མདོག་

དམར་པོ་དང་སེར་པོའྲི་ཆོས་ཅན་ནྲི་ཉྲི་མའོ། །དེས་ན་གཙོ་མོ་ནྲི་དེ་གཉྲིས་འདེས་པ་

གསེར་མདོག་གོ །འདྲིར་བ་མ་རཏྣ་ཁ་ཅྲིག །དཀར་དང་ནག་པོའྲི་ཆོས་ཅན་ནྲི་ཟླ་བ་

སེ་ཞེས་པས། ཆུ་ཐབས་ཀྲི་སྐུ་དཀར་པོ་དང༌། རླུང་ཐབས་ཀྲི་གསུང་ནག་པོ་དབྱེར་

མེད་དུ་འདེས་པ་སྔོན་པོར་གྱུར་པ་དེ། ནམ་མཁའ་ཐབས་ཀྲི་ཐུགས་མྲི་བསྐོད་པས་

གཟུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཐུགས་ཀྲི་ཆ་ནས་གཙོ་བོ་མྲི་བསྐོད་པར་ཡང་མྲི་འགལ། སྐུ་

དང་གསུང་འདེས་པའྲི་ཆ་ནས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོར་ཡང་མྲི་འགལ་ལོ། །དམར་པོ་དང་

སེར་པོའྲི་ཆོས་ཅན་ནྲི་ཉྲི་མ་སེ་དེས་ན་གསེར་མདོག་གོ །ཞེས་པས་ས་ཤེས་རབ་ཀྲི་

སྐུ་སེར་པོ་དང༌། མེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་གསུང་དམར་པོ་གཉྲིས་འདེས་པའྲི་ཆ་ནས་དམར་

སེར་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐུགས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་གཟུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཐུགས་གཙོ་བོར་བྱས་པའྲི་ཆ་ནས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དུའང་མྲི་འགལ་ལ་སྐུ་དང་གསུང་

རོ་མཉམ་དབྱེར་མེད་དུ་འདེས་པ་མཚོན་པའྲི་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་དུའང་མྲི་འགལ་

ལོ། ཞེས་བཞེད་ལ། གཞན་དག་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དམར་སེར་འདོད་པ་ལ་ནྲི། ལྷ་མོ་

སེར་མོ་གཞན་རྣམས་ཀང་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དང་འད་བར་གསུངས་པས་གནོད་དོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ནུས་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་མཚན་མ་བཞྲི་དང་བཅས་པ་དང༌། 

ནུས་མའྲི་ཕག་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ་དེའྲི་ནང་དུ་འདུས་པས་རྒྱུས་འབས་བུ་མཚོན་ཞྲིང་ཕར་ཕྲིན་གཞན་
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སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་བརྒྱད་རྣམས་ཀང་ཤེར་ཕྲིན་དུ་འདུས་ཏེ། དེས་ན་

ནུས་མ་བརྒྱད་ཀང་ཡུམ་གྲི་ནང་དུ་འདུའོ། །ཡེ་ཤེས་དང་ཤེར་ཕྲིན་མ་མ་གཏོགས་

པའྲི་ཕར་ཕྲིན་བརྒྱད་ནྲི་པདའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་ནྲི་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

དེ། དེ་རྣམས་ནོར་གྲི་ཕག་གྲི་པད་ཅན་ནྲི་ཕག་བརྒྱད་དོ། ཞེས་པ་ནས། ནུབ་ཏུ་སེར་

མོ་འབར་མོའྲི་བར་འགེལ་པ་ལྟར་ལ་ཕོགས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

ཞལ་གྲི་དབྱེ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་ཁ་དོག་ཞལ་གྲི་ཁ་དོག་དང་

མཐུན་པ་སེ། དེ་ཡང་རང་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞལ་དང་འད་བ་རྩ་

ཞལ་དུ་བྱས་པའྲི་ཞལ་གྲི་འཁོར་ལུགས་ཀྲི་མདོག་གོ །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་ཅེས་པ་

ནས། ཞེས་པ་ངེས་པའོའྲི་བར་ཡང་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ནག་མོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། སོས་ཀྲིས་གང་བའྲི་སྣོད་དང༌། 

ཙནྡན་གྲི་ལྡེ་གུས་གང་བ་དང༌། གུར་ཀུན་གྲི་ཆུས་གང་བ་དང༌། གླ་རྩྲི་དང་ག་བུར་

གྲིས་གང་བ་དང༌། དོ་ཤལ་ཅོད་པན་གདུ་བུ་རྣམས་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་ལས་བྱས་

པའོ། །མཆོག་གྲི་སྨན་ནྲི་གཅྲིག་པུས་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བའྲི་སྨན་ཆེན་པོ་ཞེས་

ཀང་ཟེར་ལ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྲི་འགེལ་པར། ལག་སྨྲི་དང༌། གུ་ཧ་དང༌། ཛ་ཏྲི་ཕ་

ལ་དང༌། ཤུ་དག་དང༌། ཡུངས་ཀར་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །གྲུབ་པའྲི་རོ་ནྲི་

རེག་པས་ལྕགས་གསེར་དུ་བྱེད་ཅྲིང་ཟོས་པས་ལུས་ལྷའྲི་ལུས་སུ་བྱེད་པའོ། །བདུད་

རྩྲིའྲི་འབས་བུ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་དཔག་བསམ་ཤྲིང་གྲི་འབས་བུ་ལ་འདོད། འབོ་པ་རྣམས་

ཨ་རུ་ར་ཡྲིན་ཟེར་ཏེ། ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥར་ཨ་རུ་རའྲི་ཤྲིང་ལ་བདུད་རྩྲིའྲི་ཤྲིང་དུ་བཤད་

པ་ལ་བསམས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་
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བསྐེད་པ་སེ་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་བཅས་པའྲི་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོགས་

པའོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་མངལ་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བ་ལ་གཉྲིས། 

སྤོ་བསྡུས་མངལ་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུབ་ནས་སྤོ་ཚུལ་སྤྲིར་བསན། ལྷ་སྤོ་ཚུལ་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་མངལ་དུ་མྲིང་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བསྐེད་པའྲི་སད་

དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་བསན་པས་

གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་བསན་པར་བྱ་

བའྲི་སྣོད་དུ་མངོན་པར་གཟྲིགས་ནས་ཡུམ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་

དགའ་བའྲི་སྒ་ཡྲིས་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཕུང་པོའྲི་རང་བཞྲིན་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྒྱལ་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་ལྷ་

ཡུམ་རྣམས་དང་སྐེས་བུ་ཐབས་དང་རྲིག་མ་ཤེས་རབ་མྲིག་ས་སྙྲིང་ལ་སོགས་པ་

དང་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རང་གྲི་

ངོ་བོར་སྣང་བར་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ཁོ་བོ་ཁོ་མོའྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་གཞུག་པར་བྱ་སེ། སར་ཡང་དེ་དག་རང་གྲི་ལུས་ལས་

སྤོས་ནས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་ནང་དུ་རང་ལ་ཞུགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཞུགས་པར་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡུམ་གྲི་མཁའ་ལས་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་སྤོས་ནས་སར་

ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་དང་བཅས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་རྣམས་རང་གྲི་ལུས་ལ་གཞུག་པར་བྱ་སེ་ཞུགས་པ་ན་ཟླ་བ་ཁུ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བཞུ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་རང་གྲི་རྲིག་མའྲི་པདའྲི་ནང་དུ་རང་གྲི་རོ་

རེ་ནས་སྤོས་ཏེ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྟེན་ས་བོན་དང་བརྟེན་པ་ལྷའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བསྒོམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དང་པོར་གཙོ་བོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ངོ་བོ་དཀྲིལ་འཁོར་

བདག་པོར་གྱུར་པ་བསྒོམས་ནས་གཙོ་བོ་དང་པོར་མངལ་ནས་ཕྱུང་སེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་སྐུ་ལ་གཞུག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་དྲུག །ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དང༌། གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་དང༌། 

སྐུའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང༌། གསུང་སྐུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གདན་གྲི་ངེས་པ་དང༌། 

འདོད་ཡོན་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་མཚོན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་རྒྱས་པར་སྤོ་བ་དང༌། བསྡུས་ནས་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་ལྔར་བསྒོམ་དུ་རུང་བར་བསན་པ་དང༌། རྣམ་དག་གྲི་སྦང་གཞྲི་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་ཏེ་སྤོ་བ་དང༌། གདན་ལ་སོགས་པའྲི་

ངེས་པ་དང༌། ཕག་མཚན་གྲི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། མྲིང་གཟུགས་ཀྲི་ཡན་

ལག་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་ཁོ་བོ་དང་བཅས་པ་སྤོ་བ་དང༌། སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་

པའྲི་ཡན་ལག་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་སྤོ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་སངས་རྒྱས་བཞྲི་སྤོ་བ་ནྲི། དེ་ནས་ཕོགས་ཀྲི་པདར། ཞེས་པ་ནས། 

ཕག་དྲུག་པ་ཡུམ་གྲི་པདར་བསྐེད་པ་རྣམས་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཤར་གྲི་པདའྲི་

ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་བཞྲི་ནྲི་སོ་སོའྲི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

བཞུགས་པ་སེ། དེ་ཡང་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཞེས་པའྲི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལས་བསམ་པ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་ལུས་ཟླ་བ་བཞུགས་པ་

ལས་རྟོགས་སོ། །ཡུམ་བཞྲི་སྤོ་ཚུལ་ནྲི། བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་མེར་སྒོལ་མ། ཞེས་པ་

ནས། དེ་ལྟར་བཞྲི་ནྲི་ཡབ་དང་བཅས་པ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡུམ་པདའྲི་འདུག་

སངས་དང་ཡབ་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་འཁྱུད་པ་སེ། མཚན་མོ་ཤེས་རབ་ཏུ་གགས་

ཞེས་པའྲི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལས་བསམ་པ་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་ལུས་ཉྲི་མ་བཞུགས་

སོ། །བུམ་པ་བརྒྱད་སྤོ་བ་ནྲི། སར་ཡང་ནས་དེ་ལྟར་ལྷ་ཡབ་བཞྲི་དང་ལྷ་མོ་ཡུམ་བཞྲི་

ནྲི་གནག་དང་ནས། ཞེས་སོགས་ཁོ་བོ་ལྔ་སྤོ་བ་ནྲི། ཤར་གྲི་སྒོར་ཞེས་པ་ནས་གཡོན་

བརྐང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཞྲི་པ་ལ་བྱྲིས་པའྲི་མྲིང་གཟུགས་སྐེ་བའྲི་དུས་

སུ་གཟུགས་འབྱུང་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། རླུང་མེ་ས་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་

མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཉྲིད་དེ། དེས་ན་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་དང་ཕུང་པོའྲི་ལྷ་དང་

ཁོ་བོ་རྣམས་སྤོ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སེམས་དཔའ་སེམས་མ་སྤོ་བ་དང༌། དེ་སྐེ་མཆེད་དྲུག་

དང་རེག་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་སྐེ་བའྲི་

དུས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བྱང་སེམས་ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བར་བྱ་སེ། 

ཞེས་པ་ནས། ནུབ་ཀྲི་སྒོའྲི་གཡོན་དུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །འདྲི་དག་རྭ་བའྲི་རྩྲིག་པ་

ལ་ཉེ་བར་ལྷ་སྣམས་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་མངལ་དུ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང༌། 

དྲུག་པ་ལ་རེག་བྱ་ཞེས་པའྲི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལས་རེ་རེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་རེག་བྱ་ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སོགས་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་སྤོ་བའོ། །འདྲིར་ཡང་

སེམས་དཔའ་རྣམས་རོ་རེའྲི་གདན་དང་སེམས་མ་རྣམས་པདའྲི་འདུག་སངས་ཅན་ཕན་

ཚུན་འཁྱུད་པའོ། །མངལ་དུ་བྱྲིས་པ་དང་ལྷའྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་གདན་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཤར་དང་ནས། དཀར་པོ་

དང་སེང་ན་གནས་པ་རྣམས་ནྲི་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་དགོད་པར་

བྱ་སེ། ཐབས་ཀྲི་རྲིགས་ནམ་མཁའ་རླུང་ཆུའྲི་ཁམས་རྣམས་ཁུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཡང་ན་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་བ་ཟུར་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཟླ་བ་ལ་དགོད་དེ་

མཚན་མོ་ཤེས་རབ་ཏུ་གགས་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་དང་ནུབ་

དང་འོག་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དམར་མོ་དང་སེར་མོ་དང་སྔོན་མོ་རྣམས་ནྲི་ཉྲི་

མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་དེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྲིགས་ཡེ་ཤེས་དང་མེ་དང་སའྲི་

ཁམས་རྣམས་ནྲི་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ན་ཕོགས་ན་གནས་པའྲི་

ལྷ་རྣམས་ཉྲི་མ་ལ་དགོད་དེ། ཉྲིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷ་ཡབ་གང་ཞྲིག་ཕོགས་རྣམས་སུ་གནས་པ་དེ་ནྲི་གཙོ་བོ་སེ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕོགས་བལ་རྣམས་སུ་ལྷ་མོ་ནྲི་གཙོ་

མོ་སེ་ཞལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་ཕོགས་ལས་ཞལ་གཞན་དུ་ཕོགས་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་གཙོ་མོ་མ་ཡྲིན་པར་

རྲིག་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྲི་བོང་འཛིན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་པདའྲི་གདན་ལ་ཟུར་

གྲི་ཆར་ཕོགས་བལ་རྣམས་སུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་”ཕང་པར
1
་འཁྱུད་པའྲི་ཐབས་ནྲི་གཙོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན།  ཞོལ། ༣༡བ༢ན།  ཕང་པར    བླ། ༣༣ན༦ན།  ཕང་བར    སྐུ། ༣༤བ༥ན།  འཕང་བར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བོ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕོགས་རྣམས་སུ་ཕོགས་ཀྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་འཕང་”པར
1
་ཡང་འཁྱུད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་གཙོ་”བོ

2
་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐབས་

ཤེས་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་རང་རང་གྲི་ཕག་གྲི་ཆུ་སྐེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རང་

རང་མཚན་མས་མཚན་པ་དག་གྲིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ་ན་གནས་པའྲི་རོ་རེ་ལ་

སོགས་པའྲི་མཚན་མ་གང་ཞྲིག་ལྷ་གང་གྲི་གཡས་ཀྲི་དང་པོའྲི་ཕག་གྲི་མཐྲིལ་ན་

ཡོད་པ་དེ་ཡྲིས་ལྷ་དེ་དང་དེ་བསྐེད་པའྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། འོན་ཀང་ཆུ་སྐེས་

དམན་ཞེས་པ། ཆུ་སྐེས་ཀྲི་མཚན་མ་དང་རྲིན་པོ་ཆེ་དང་རལ་གྲི་ནྲི་གཡོན་དང་

གཡས་སུ་ཐུན་མོང་ཡྲིན་ཡང་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་མཚན་མར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཤར་

ནུབ་དང་གཡོན་གཡས་དང་འོག་དང་སེང་དུ་གནས་པའྲི་ལྷ་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པའྲི་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་རོ་མང་བར་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་

ལས་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་འདེན་པ་གཙོ་བོ་

སེ་པདའྲི་གདན་གྲིས་བཞུགས་པ་ནྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་འདེན་པ་གཙོ་མོ་སེ། དེ་ལྟར་

ན་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ལྷ་མོ་ཡང་པདའྲི་འདུག་སངས་ཅན་དང་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་

ཡབ་ཀང་རོ་རེའྲི་འདུག་སངས་ཅན་ནོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ཕག་མཚན་གྲི་ངེས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ནག་མོ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས། སྔར་

བསན་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་གྲི་མཚན་མ་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་ཕུང་པོ་དྲུག་རྣམ་པར་

དག་པའྲི་ཕོགས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་མཚན་མ་དྲུག་རྣམས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་འདུ་བྱེད་

ཀྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་དོན་གྲུབ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་སར་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་ནག་མོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༦ན།  ཞོལ། ༣༡བ༣ན།  པར    སྐུ། ༣༤བ༦ན།  བླ། ༣༣བ༡ན།  བར

2  མ་ཕྱི། ༢༤ན༧ན།  བླ། ༣༣བ༡ན།  ཞོལ། ༣༡བ༣ན།  བོ    སྐུ། ༣༤བ༦ན།  མོ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྒོལ་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཨུཏྤ་ལའོ་ཞེས་པའྲི་བར་འགེལ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

ནོ། །མེ་མདའ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ལྕགས་ཀྲི་སྦུབས་སུ་མདའ་ཐུང་བཅུག་ནས་ཚ་རེག་གྲི་

རས་ཀྲི་མེའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་འཕེན་པའྲི་མདའ་ལ་འདོད་ཀང༌། མེའྲི་མགྲིན་པ་ཞེས་པ་

གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་མདའ་གསུམ་ལ་བྱེད་པ་རང་ལུགས་སོ། །འཇྲིགས་བྱེད་རོ་

རེ་ནྲི་རྭའྲི་རྩེ་མོ་གེས་པ་ཁོ་བོའྲི་རོ་རེའོ། །

གཉྲིས་པ་བསྡུས་ནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔར་བསྒོམ་དུ་རུང་བར་བསན་པ་ནྲི། ཐུགས་

དཀྲིལ་ལྷ་ཞེ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་འདྲི་ལས་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

དང། བུམ་པ་བརྒྱད་དང༌། ཆོས་ཀྲི་དུང་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་དང༌། སེང་གྲི་ཁོ་བོ་སེ་ཉེར་

གཅྲིག་དོར་ནས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པའྲི་པད་དག་ལ་

རེས་འགའ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སེ་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་དབུས་སུ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་ལྷ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་དབུས་ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

བཞུགས་ས་ཡང་འདུས་པ་ལྷ་ཉེར་ལྔ་མ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཐབས་རྒྱུད་དུ་

འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། འདྲི་ལ་ཐབས་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་མེད་དེ། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་

”རྲིགས
1
་སམ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པོ་རྣམས་

ཀྲིས་བསྐེད་རྲིམ་སྒོམ་པ་ན། རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ནུས་པ་ཤེས་ནས་སེམས་ཀྲི་མཐུ་

དམན་པས་བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཉེར་ལྔ་མའྲི་བདག་ཉྲིད་འདྲི་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་དག་

གྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་གྲི་དོན་དུ་རེས་འགའ་དཀྲིལ་འཁོར་དག་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༡ན།  བླ། ༣༤ན༥ན།  ཞོལ། ༣༢བ༡ན།  རྱིམས    སྐུ། ༣༥བ༤ན།  རྱིགས    * རྱིགས
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བྲི་བ་ན་ནྲི་ཐུགས་དཀྲིལ་དུ་རྲིགས་དྲུག་ཀ་ཚང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕེ་བའྲི་གསུང་

དང་སྐུའྲི་འཁོར་ལོས་རབ་ཏུ་དམན་པར་བྲི་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་འདྲིས་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཙམ་ཞྲིག་བཞེངས་ནས་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་བ་རུང་བར་བསན་ལ། 

འདྲི་ལ་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་བྲིས་སྒྲུབ་གཉྲིས་ཀའྲི་སབས་སུ་མ་ཆད་

པ་དགོས་པར་བཞེད་དེ། གདུ་བུའྲི་དབང་གྲི་དབང་རས་བསྐེད་ཆོག་དང་དབང་ཇྲི་

ལྟར་བསྐུར་བའྲི་ཚུལ་ལས་བརྟགས་པས་ཤེས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་རྣམ་དག་གྲི་སྦང་གཞྲི་བསན་པ་ནྲི། འདྲིར་ནང་དུ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་འཛག་པ་དེ་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཏགས་པ་བ་ཁུ་བ་

མངལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་ནྲི། ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་ཡན་ལག་གྲུབ། གཉྲིས་པ་ལ་

འདུ་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །བཞྲི་པ་ལ་མྲིང་གཟུགས་དང༌། ལྔ་

པ་ལ་གཟུགས་དང་འབེལ་བའྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཟླ་བ་

དྲུག་པོ་རོགས་པ་ཇྲི་སྲིད་པའྲི་མཐར་འགྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་ཐུགས་དཀྲིལ་དུ་རྲིགས་

དྲུག་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ་སོ་སོར་

བགངས་པས་ལྷ་ཞེ་བརྒྱད་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །སོ་

སོར་མ་བགངས་ན་ཞེ་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ལ་སྙྲིང་ཁ་ནས་མགྲིན་པའྲི་

བར་གྲི་ཕེད་དང་ལྟེ་བའྲི་བར་གྲི་ཕེད་ཚུན་ཆད་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁམས་ལྔ་

ལྔ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལྷ་ཉེར་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གཉྲིས། རྣམ་དག་གྲི་སྦང་གཞྲི་

བསན་ནས་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་མཚམས་སྦར་བ། ཚོར་བའྲི་ཡན་ལག་གསུང་གྲི་ལྷ་སྤོ་བའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་ཚོར་བའྲི་ཡན་ལག་སྐེ་བའྲི་

དུས་སུ་སྐུ་རོ་རེའྲི་གནས་སབས་གསུམ་པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ལྟེ་མགྲིན་གྲི་རྩ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སྤོ་བ་སེ། དེ་ལ་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནྲི་མགྲིན་པ་ནས་ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་མཐར་ཐུག་པ་གྲུ་བཞྲིར་གཟུང་

བར་བྱའོ། །ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། རྲིམ་པ་ལྟར་ཐུགས་གསུང་

དང་སྐུ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གནས་སོ། །དེ་ནས་ཟླུམ་སོར་བཞྲི་པ་ལ་རོ་རེ་གསུམ་

ཐུན་མོང་གྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་སེ། དེ་ལ་དྲུག་ཅུ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་འབབ་པ་

ཡྲིན་ལ། བཞྲི་པ་ནྲི་སོང་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མགྲིན་པར་རྩ་སུམ་ཅུ་ནྲི་ཡུད་ཙམ་འབབ་

པ་སེ་གཉྲིས་ནྲི་སོང་པའོ། །དེ་ལྟར་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོ་ནས་གསུང་གྲི་རྩ་ཐུན་ཚོད་

བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བས་འབབ་པ་ཟླུམ་སོར་གཉྲིས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་རྩ་དྲུག་ཅུ་བཞྲི་

པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་སྤོ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཕྲི་ནང་སྦར་བའྲི་

ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྤོ་བྱ་གཙོ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་རྣམས་ཀྲི་

ཕག་མཚན་གྲི་ངེས་པ། འཁོར་གྲི་ལྷ་མོའྲི་མྲིང་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི། 

ཞེས་པ་ནས། གདོང་སྣ་ཚོགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཚངས་མ་འཁོར་བཅས་

གདོང་བཞྲི་མ། གཞོན་ནུ་མ་འཁོར་བཅས་གདོང་དྲུག་མ། གཞན་ཐམས་ཅད་གདོང་

གཅྲིག་མའོ། །དེ་ལ་ཤར་གྲི་ཞེས་པ་ནས། གཙོ་མོའྲི་ཁ་དོག་དང་ཞལ་རྣམས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་འགེལ་བ་ལྟར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཤར་ལ་སོགས་པར། ཞེས་པ་ནས། གཙོ་མོའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་མྲིང༌། ཞེས་པ་ནས། མཚན་མར་བཅས་

པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཡང་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་

མོ་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང༌། པདའྲི་འདབ་མ་ལ་གནས་པའྲི་འཇྲིགས་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་པོ་རྣམས་བསྐེད་པ་ནྲི་མངལ་དུ་རྟེན་

འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་ཚོར་བའྲི་ཡན་ལག་གྲུབ་པའོ། ཞེས་བཤད་

ན་འགྱུར་མངས་དང་མཐུན་ནོ། །

གསུམ་པ་སྐུའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གསུམ། རྣམ་དག་གྲི་སྦང་གཞྲིའྲི་སྒོ་

ནས་མཚམས་སྦར། སེད་པའྲི་ཡན་ལག་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནང་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང༌། 

ལེན་པའྲི་ཡན་ལག་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་སྤོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཚོར་བའྲི་ཡན་ལག་ལ་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་མོ་དང་

མངལ་དུ་སེད་པའྲི་ཡན་ལག་ལ་སྐུ་རོ་རེའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་རོགས་པ་སེ་སྐུ་

རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པ་ལ་ནང་དུ་དཔྲལ་བ་ནས་གསང་བའྲི་པདའྲི་མཐར་གྲུ་

བཞྲིར་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ལག་པ་དང་ཞེས་པ་ནས། བཅུ་གཉྲིས་པོ་འགྲུབ་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་དག་ནྲི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་ནང་དུ་རྩ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷའྲི་གཟུགས་

ཀྲིས་སྤོ་བར་བྱ་སེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཚེས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང༌། སྒོ་སྐོང་སྤོ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གནས་ངེས་པའྲི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོ་བཅུ་གཉྲིས་བསན། དེ་དག་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གྲི་ཕག་མཚན་བཤད། འདབ་མའྲི་ལྷ་མོའྲི་གནས་དང་མཚན་ཉྲིད་དང་མྲིང་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་ཕག་བཞྲི་བའོ་ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། པད་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ལ་ཤར་གྲི་སྒོའྲི་ཁ་ནང་བལྟའྲི་གཡས་ཀྲི་ཆ་ལ་

སོགས་པར་”རླ
1
་བའྲི་རྩྲིག་པ་ལ། ཞེས་པ་འགྱུར་མངས་སུ། རྩྲིག་པའྲི་འགམ་དུ་

ཞེས་འབྱུང་སེ། རྩྲིག་པ་དང་ཉེ་བར་ལྷ་སྣམ་ལ་དགོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི། ཞེས་པ་ནས། སྐེ་བ་ལྔ་

པའྲི་དུང་སེ། ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཏྲི་མྲིའྲི་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་ལྷ་མྲིན་སྐེ་བ་ལྔ་པའྲི་

རུས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དུང་སེ། ཏྲི་མྲི་ནུ་ཆུ་སྲིན་གྲི་བྱེ་བག་དཔག་ཚད་བརྒྱ་པའོ། 

ཞེས་ཨ་མ་ར་ཀོ་ཥར་བཤད་དོ། །ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕག་གཡོན་

པ་གཉྲིས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་མཚན་མ་འདྲི་རྣམས་གནས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བདེན་བལ་ལ་སོགས་པར་པདའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པ་འདྲི་དག་

རྣམས་ཀྲི་གདན་གྲི་པདའྲི་འདབ་མ་ནྲི། འདབ་མ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དེ་གཡས་སོར་

གྲིས་འདབ་མའྲི་ཟླུམ་སོར་གསུམ་ལས་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་འདབ་མ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་

པ་ལ་བརྒྱད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་ལྟར་འདབ་མ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པོ་

རྣམས་ལ་ནག་པ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བའྲི་ཚེས་རྣམས་ཏེ་དཀར་པོ་དང་ནག་པོའྲི་ཕོགས་

རྣམས་ཀྲི་ཉ་དང་གནམ་སོང་ནྲི་གཙོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་སོ། །དེ་ལྟ་ནག་པའྲི་ཟླ་

བའམ་དཔྲིད་ཟླ་འབྲིང་བོའྲི་ཚེས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ལྷ་མོའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བ་རྣམས་

ནྲི་བདེན་བལ་གྲི་པདའྲི་འདབ་མ་ལ་གནས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ་ས་གའྲི་ཟླ་

1  མ་ཕྱི། ༢༦ན༣ན།   རླ    ཞོལ། ༣༤ན༣ན།  བླ། ༣༦ན༢ན།  སྐུ། ༣༧བ༢ན།  རྭ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བའྲི་ཅེས་པ་ནས། དབོའྲི་ཟླ་བའམ་དཔྲིད་ཟླ་ར་བའྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་གཤྲིན་རེར་

པད་ལ་གནས་པའོ། །འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་དང་མཚོན་ཆ་དང་དབྱྲིབས་

ནྲི་སོ་སོའྲི་གཙོ་མོ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་པདའྲི་འདབ་མ་ལ་ནག་པ་སོགས་ཟླ་བ་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནོར་ལག་ཅེས་པ་ཉེར་བརྒྱད་ཀྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་གནས་ཤྲིང༌། ལྟེ་

བ་ལ་ནྲི་ཉ་དང་གནམ་སོང་རོགས་པ་གཙོ་བོ་གཙོ་མོ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་སྒྲིབ་པ་

དང་བལ་བ་མཆོག་གྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པོའྲི་ཆ་ཚེས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསོམས་

པས་སོང་དུས་འཇྲིག་རྟེན་ཏེ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སེ། དེ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བས་

ལོའྲི་དུས་རོགས་པར་རྲིག་པར་བྱ་སེ། འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ས་བོན་དང་

པོར་གྱུར་པ་རོ་རེའྲི་མཐའ་ཅན་ཉ་རོ་རེ་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་འདྲི་

རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་སྒོ་སྐོང་སྤོ་བ་ནྲི། ད་ནྲི་མངལ་དུ་ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་དང་

གཙུག་ཏོར་དང་བཤང་ལམ་གྲི་རྩ་སྤོ་བའྲི་དག་པས་སྒོར་ནྲི་ཞེས་པ་ནས་རྣམས་སྤོས་

ཏེ། ལྷ་མོ་འདྲི་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་ཁམས་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཁམས་གཞན་གྲི་ལྷའྲི་

གནས་སུ་འགོ་བའྲི་ཕྲིར་གཙོ་མོ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དེ། དབྱུག་སྔོན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ནྲི་རང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་གནས་སུ་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་གཙོ་བོ་ཉྲིད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རོ་

རེ་ལྕགས་སྒོག་མ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་རྣམས་ཞལ་གང་དུ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་གནས་

སུ་འགོ་བ་ནྲི་ཤར་ལ་སོགས་པར་གནས་པའྲི་དོན་གྲུབ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་

སོ། །རྲིགས་ཀྲི་དབང་དེ་ནས། ཞེས་པ་ནས། དག་ཅན་མའྲི་ཀླུའམ་སྦྲུལ་གྲི་ཞགས་པ་

དང་ཁ་ཊྭཱཾ་གའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་པོ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་དང༌། ནས་མྲི་གཡོ་བའྲི་ཕག་མཚན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡང་དེ་དང་འདའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལེན་པའྲི་ཡན་ལག་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གསུམ། ཀླུ་བཅུ་སྤོ་བ། 

རབ་གཏུམ་མ་བཅུ་སྤོ་བ། འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་སྤོ་ཚུལ་མཚོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཟླ་བ་དགུ་པ་ལེན་པའྲི་ཡན་ལག་ལ་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

སོར་མོ་ཉྲི་ཤུའྲི་རྩ་རྣམ་པར་དག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཀླུ་བཅུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་

བཅུ་སྤོ་བར་བྱ་སེ། སྐུ་དཀྲིལ་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རྟ་བབས་བཞྲིའྲི་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྲི་འོག་ཏུ་

ཀླུ་བརྒྱད་དང་སེང་དང་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བ་དང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དག་གོ །ཐམས་ཅད་

ཕག་བཞྲི་པ་སེ། ཞེས་པ་ནས་པད་ནོར་བུའྲི་ཕག་ཅན་ཀླུ་བཅུ། རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་ལ་ནྲི་གནས་པའོ། ཞེས་པ་སེ། ཤར་གྲི་ནས་རྲིགས་ལྡན་ནོའྲི་བར་

དང༌། སེང་གྲི་ཕོགས་སུ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྒྱལ་བའོ། །འོག་གྲི་ཕོགས་སུ་

ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའོ་ཞེས་པ་སེ་རྐང་”སོར
1
་བཅུ་རྣམ་པར་དག་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ནང་དུ་ལག་པའྲི་སོར་མོ་རྣམ་པར་དག་པས་ཤར་དུ། 

ཞེས་པ་ནས། སག་གདོང་མ་སེ་རླུང་དང་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་ནས་མགོ་

བོའྲི་འཕེང་བ་འཕང་བའྲི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ཟླ་བ་དགུ་པའྲི་མཐར་བ་སྤུ་དང་

སྐྲ་རོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བྱེ་བ་ཕག་གསུམ་གྲི་འབྱུང་

པོའྲི་སྐེ་གནས་ལས་སྐེས་པའྲི་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་རླུང་དཀྲིལ་གྲི་མཐར་ཏེ། མངལ་

དུ་པགས་པའྲི་མཐར་བ་སྤུ་རྣམས་ཞེས་པ་སྔགས་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྤོ་བར་བྱ་སེ། དེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༢ན།  སར    སྐུ། ༣༨བ༥ན།  བླ། ༣༧ན༤ན།  ཞོལ། ༣༥ན༥ན།  སོར    * སོར



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལྟར་ན་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དགུའྲི་མཐར་ལུས་རོགས་པ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ལྷའྲི་

ཚོགས་སྤོ་བ་རོགས་པའོ། །

བཞྲི་པ་གསུང་སྐུའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གདན་གྲི་ངེས་པ་ལ་བཞྲི། གསུང་འཁོར་གྲི་

གཙོ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་དང༌། སྐུ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དང༌། དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་

བཅུའྲི་དང༌། སྐུའྲི་ཁོ་མོ་བཞྲིའྲི་གདན་གྲི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཡྲི་དྭགས་དམར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཤར་དུ་ཙ་མུཎྜྲིའྲི་

པད་ལ་ཡྲི་དྭགས་དམར་པོ་ཆེན་པོའྲི་གདན་ནོ། །ལྟེ་བ་དང་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཙུ་

མུཎྜྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སོ་ཞེས་འཆད་དེ། འགྱུར་མངས་ལས་ཀང༌། ཤར་

དུ་པདའྲི་ལྟེ་བ་དང་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཡྲི་དྭགས་ཆེན་པོ་དམར་པོ་ནྲི་རྒན་”བྱད
1
་

མའྲི་གདན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁབ་འཇུག་མའྲི་ཞེས་པ་ནས་ཕོགས་

བལ་རྣམས་སུའོའྲི་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྷ་མྲིན་ཞེས་པ་ནས་ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོའྲི་བྱྲི་བའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་བྱ་རོག་གདོང་མའྲི་ཞེས་པ་ནས་ཕོགས་རྣམས་

སུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། མྲིག་སྔོན་ནྲི་འདེ་བྱ་མོ་ཡྲིན་ལ། དོམ་ནྲི་དེད་དུ་བསྒྱུར་ན་

ལེགས་ཟེར་ཞྲིང༌། གཡག་ཅེས་པ་འདྲི་ལ་མོ་རྟགས་ཡོད་པས་འབྲི་རུ་བསྒྱུར་ན་

ལགས་ཟེར་རོ། །རོ་རེའྲི་མྲིག་ནྲི་སེངྒེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་དང༌། མཁར་བགོད་ཁོ་བ་དང་

བཅས་ཁ་དོག་ལྔ་པ་ནྲི་ནམ་མཁར་བགོད་པའྲི་བྱ་ཁོ་བོའྲི་ཉམས་དང་བཅས་པ་རྐང་

པ་ནས་དཔྲིའྲི་བར་སེར་པོ། དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་དཀར་པོ། དེ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༦ན།  སྐུ། ༣༩ན༤ན།  བྱད    ཞོལ། ༣༥བ༣ན།  བླ། ༣༧བ༣ན།  བྱྕེད



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དམར་པོ། དེ་ནས་སྨྲིན་མའྲི་བར་གནག་པོ། དེ་ནས་སྤྲི་བོའྲི་བར་ལང་ཁུ་སེ། ལུས་

རྒྱས་མྲིག་གསུམ་ལྡན་པ་ཨ་ནྲི་ལ་ཞེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་གྲི་སྒོར་ཞེས་པ་ནས། སེངྒེ་བདུན་ནོ་ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །ལྔ་པ་འདོད་ཡོན་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གསུམ། ཐུགས་ཀྲི་འདོད་ཡོན་ལ་མཆོད་ལྷ་

འགོད་ཚུལ་དམྲིགས་བསལ་དང་བཅས་པ་གསུང་གྲི་འདོད་ཡོན་ལ་འདོད་མ་འགོད་

ཚུལ་བཤད་པ། དེས་སྐུའྲི་འདོད་ཡོན་ལ་ཕྲིར་འདོད་མ་འགོད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བཅུའྲི་ཞེས་པ་ནས། བདུད་རྩྲིའྲི་

འབས་བུ་མའོ། །འདྲིར་དབང་ལེར་གསུངས་པ་དང་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི་སྔར་ཡྲི་གེའྲི་

ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་བཞག་ཅྲིང༌། འདྲིར་རྩའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བཞག་

པའོ། །སྔར་འབྱུང་བ་སྤོ་རྲིམ་གྲིས་བསན་པ་ནྲི། མངལ་དུ་ལུས་འགྲུབ་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པའོ། །རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བ་ན་མཁའ་དང་འོག་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་

གང་སུ་ཡང་རུང་བ་དེ་དག་ནྲི་ཤར་ནུབ་དང་དེས་མཚོན་ནས་ལྷོ་བྱང་གྲི་རྟ་བབས་

ཀྲི་འོག་ཏུ་ངེས་པར་སྦར་ཞེས་པ་སྒོ་ལོགས་ཀྲི་ནང་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །བསྒོམ་པ་ལ་

ནྲི་ཕོགས་སྐོང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བྲི་བྱ་ལ། ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཕོགས་མཚམས་

སེང་འོག་གྲི་གནས་ཉྲིད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་

སོགས་པ་འོག་དང་སེང་ན་གནས་པའྲི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་བཞྲི་ནྲི་སྒོའྲི་ནང་

ནས་བལྟ་བའྲི་གཡས་མ་ཡྲིན་པར་གཡོན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བྲི་བ་དང་

བསྒོམ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་བསྒོམ་བྱར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་

མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་མཐའ་ཡས་པའྲི་གཟུངས་མ་འདོད་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣམས་ནྲི་གསུང་གྲི་ལྷ་སྣམ་ལ་སེ་ཁ་ཁེར་ལ་བྲི་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གདོངས་ཅན་ཅེས་པ་ནས། ཁ་ཁེར་ལའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁ་ཁེར་ལ་འདོད་མ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་ཤར་དུ་སྒོལ་མའྲི་

རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་སེམས་ཅན་དབྱེ་བར་འདོད་
༡
མ་ནྲི་ས་རླུང་”འདེས

1
་པའྲི་

ཁམས་པ་སེ་རླུང་དག་ས་ཡྲིན་པས་དེ་གཉྲིས་ཚོགས་པས་དབྱེ་བ་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་དེའྲི་ས་བོན་ནྲི་རླུང་གྲི་ས་ཙའོ། །ལྷོར་གོས་དཀར་མོའྲི་རྲིས་ལས་སྐེས་པ་

བསྐོད་
༡
འདོད་མ་ནྲི་མེའྲི་ས་སེ། ས་དག་མེ་ཡྲིན་པས་མེས་གདུངས་པ་ན་སའྲི་ཁམས་

བསྐོད་ཅྲིང་འཁྲུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེའྲི་ས་བོན་མེའྲི་ས་ཊའོ
༡
། །བྱང་དུ་མཱ་མ་ཀྲི་

ལས་སྐེས་”པ་
2
རྒྱས་པར་

༡
འདོད་མ་ནྲི་ས་ཆུ་འདེས་པའྲི་ཁམས་པ་སེ། རོ་རེ་སྙྲིང་

འགེལ་དུ། ས་དང་ཆུ་ནྲི་རྣམ་བསེས་པས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྲི་རྒྱས་པར་འགྱུར། ཞེས་

སོ། །དེས་ན་དེའྲི་ས་བོན་ཆུའྲི་ས་པའོ
༡
། །ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་སུ་སྤན་མ་ལས་སྐེས་པ་

རེངས་
༡
འདོད་མ་ནྲི་ས་ཁམས་པ་སེ། དག་པ་ཡྲིས་རེངས་པར་བྱེད། ཅེས་སོ། །དེས་

ན་དེའྲི་ས་བོན་སའྲི་”བ
3
་ཏའོ

༡
། །དེ་ལྟར་ལྷ་མོ་སྒོལ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་བཞྲི་དང་ས་

ལ་སོགས་པ་རྲིགས་བཞྲི་དག་པ་ཡྲིས་དེ་དག་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་ལས་སྐེས་པ་སྲིད་གསུམ་བསྐེད་མ་གསོད་འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་པ་སེ། དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གསོད་པའོ། ཞེས་སོ། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ལས་

སྐེས་པ་ནྲི་སོང་པ་ཡེ་ཤེས་འདེས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་བསྐེད་པར་འདོད་མ་སེ། སོང་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧བ༧ན།  འདས    སྐུ། ༤༠ན༣ན།  བླ། ༣༨བ༡ན།  ཞོལ། ༣༦བ༢ན།  འདྕེས    * འདྕེས

2  མ་ཕྱི། ༢༨ན༡ན།  བླ། ༣༨བ༣ན།  ཞོལ། ༣༦བ༣ན།  -པ་    སྐུ། ༤༠ན༥ན།   པ་    * པ་

3  མ་ཕྱི། ༢༨ན༣ན།  བླ། ༣༨བ༤ན།  ཞོལ། ༣༦བ༤ན།  བ    སྐུ། ༤༠ན༦ན།  པ
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ཡེ་ཤེས་འདེས་པ་ཡྲིས། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐེད་པའོ། ཞེས་སོ། །འདྲི་གཉྲིས་

ནྲི་སོ་དྲུག་པོ་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་གྲི་གཡོན་དུ་སྒ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་རོལ་མོ་
༦
འདོད་

མ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་སེ། སྒ་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ས་

བོན་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་ཧའོ། །བྱང་གྲི་གཡས་སུ་གཟུགས་ལས་སྐེས་པ་རྒྱན་

འདོད་མ་༢ནྲི་ཆུ་ཁམས་པ་སེ། རྒྱན་གྲིས་ལུས་མཛེས་པ་ལས་ཡྲིད་དུ་འོང་ཞྲིང༌། དེ་

ལས་སེམས་ཞྲི་བ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དག་པ་ཆུ་ཡྲིས་ཞྲི་བའོ། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་

བོན་ཆུའྲི་ཆུ་”ཕའོ
1
། །ལྷོའྲི་གཡས་སུ་རོ་ལས་སྐེས་པ་”

༢

2
ཟས་འདོད་མ་ནྲི་ཆུ་མེ་

འདེས་པའྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལས་བཀྲེས་པས་གདུངས་ཤྲིང་དེ་ལས་ཟས་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ས་བོན་མེའྲི་ཆུ་ཋའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡས་སུ་དྲི་ལས་སྐེས་པའྲི་དྲི་

”
༢

3
འདོད་མ་ནྲི་ས་ཆུ་འདེས་པའྲི་རྲིགས་ཏེ། ས་ཆུ་ཕད་པ་ལས་དྲི་རྒྱས་པ་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ས་བོན་སའྲི་ཆུ་ཐའོ། །ཤར་གྲི་གཡས་སུ་རེག་བྱ་ལས་སྐེས་པའྲི་

གོས་”
༢

4
འདོད་མ་ནྲི་ཆུ་རླུང་འདེས་པའྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལས་གང་བ་སྐེས་པ་ན་གོས་

འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རླུང་དང་ཆུ་ནྲི་རྣམས་བསེས་པས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ནྲི་འདར་

བར་འགྱུར། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་རླུང་གྲི་ཆུ་ཚའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡོན་དུ་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ལས་སྐེས་པ་འཁྲིག་
༦
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་པ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༨ན༦ན།  བླ། ༣༩ན༢ན།  ཕའོ    སྐུ། ༤༠བ༤ན།  པའོ    ཞོལ། ༣༧ན༢ན།  བའོ

2  མ་ཕྱི། ༢༨ན༦ན།  བླ། ༣༩ན༢ན།  ཞོལ། ༣༧ན༢ན།  ༢    སྐུ། ༤༠བ༤ན།  ༨

3  མ་ཕྱི། ༢༨ན༧ན།  བླ། ༣༩ན༣ན།  ཞོལ། ༣༧ན༣ན།  ༢    སྐུ། ༤༠བ༥ན།  ༨

4  མ་ཕྱི། ༢༨ན༧ན།  བླ། ༣༩ན༤ན།  ཞོལ། ༣༧ན༤ན།  ༢    སྐུ། ༤༠བ༦ན།  ༨
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ཁམས་རོགས་པ་ན་འཁྲིག་པ་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཀྵ་སེ། ཤར་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁ་ཁེར་རྣམས་ལ་རྲིགས་དང་མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་སྒོ་

ཁྱུད་ཀྲི་འགམ་ནས་བརྩམས་ཏེ། གཡས་དང་གཡོན་དུ་རྲིམ་པས་སོ། །ཤར་གྲི་

གཡོན་དུ་ཙ་མུཎྜྲི་ལས་སྐེས་པ་ལུས་ལ་འཁྲུག་པར་
༣
འདོད་མ་ནྲི་རླུང་མེ་འདེས་པའྲི་

རྲིགས་ཏེ། དེའྲི་རེག་བྱས་ལུས་ཟ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་འཁྲུག་པར་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་རླུང་གྲི་མེ་ཛའོ། །ཤར་གྲི་གཡས་སུ་ཁབ་འཇུག་མ་ལས་སྐེས་པ་

ཁ་ན་གནས་པའྲི་མཆྲིལ་མ་འདོར་བར་འདོད་༤མ་ནྲི་རླུང་ཁམས་པ་སེ། དེ་ལས་སང་

བས་རང་གྲི་མཆྲིལ་མ་ལ་ཡང་སང་བས་འདོར་འདོད་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དག་པའྲི་

རླུང་གྲིས་རྣམ་སང་བྱེད། ཅེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་རླུང་གྲི་རླུང་ཛྷའོ། །ལྷོའྲི་གཡོན་དུ་

ཕག་མོ་ལས་སྐེས་པ་ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་
༣
འདོད་མ་མེ་ཁམས་པ་སེ། དེ་ལས་དབང་དུ་

བྱེད་པས་ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་ཡྲིད་དུ་འོང་བ་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དག་པའྲི་མེ་ཡྲི་དབང་དུ་

བྱ། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་མེའྲི་མེ་ཌའོ། །ལྷོའྲི་གཡས་སུ་གཞོན་ནུ་མ་ལས་སྐེས་པ་

གར་འདོད་མ་ནྲི་མེ་རླུང་གྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལས་ཅྲི་དགར་འགུགས་ཤྲིང་དབང་བསྒྱུར་

བ་དང་འད་བར་གར་བསྒྱུར་བར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རླུང་དང་མེ་ནྲི་རྣམས་བསེས་

པས། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགུགས་པའོ། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་མེའྲི་རླུང་

ཌྷའོ། །བྱང་གྲི་གཡོན་དུ་དག་མོ་ལས་སྐེས་པ་མལ་སན་༣འདོད་མ་ནྲི་ཆུ་མེ་འདེས་

པའྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལས་ཕོ་མོ་སེམས་འཇུ་བས་དགའ་བས་ན་ཉལ་”བས
1
་སན་འདོད་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཆུ་དང་མེ་ནྲི་བསེས་པ་ཡྲིས། །སྐེས་པ་བུད་མེད་འཇུ་བར་བཤད། ཅེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༦ན།  བླ། ༣༩བ༥ན།  ཞོལ། ༣༧བ༥ན།  བས    སྐུ། ༤༡བ༡ན།  བའྱི
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སོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཆུའྲི་མེ་བའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡས་སུ་ཚངས་མ་ལས་སྐེས་པ་ཆུ་ལས་

རྐལ་བར་༤འདོད་མ་ནྲི་རླུང་ཁམས་པ་སེ། རླུང་གྲི་ཡོན་ཏན་ཡང་བ་ལས་ཆུར་མྲི་

བྱྲིང་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་སའྲི་རླུང་དྷཱའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡོན་དུ་དབང་མོ་ལས་སྐེས་

པ་མལ་སན་ལ་བསྙེས་པར་༣འདོད་མ་ནྲི་ས་མེ་འདེས་པ་སེ། སའྲི་རྟེན་དང་མེའྲི་དོ་

བ་ཕད་པ་ལས་མལ་སན་ལ་བསྙེ་འདོད་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ས་དོན་སའྲི་མེ་

དའོ། བྱང་གྲི་གཡས་སུ་དཔལ་མོ་ལས་སྐེས་པ་རྒྱལ་སྲིད་
༤
འདོད་མ་ནྲི་ཆུ་རླུང་

འདེས་པ་སེ། ཆུས་ཞྲི་བ་དང་རླུང་གྲིས་སང་བ་བྱེད་པ་ལྟར། འབངས་ཞྲི་བས་སྐོང༌། 

དག་སང་བས་ཚར་གཅོད་པས་རྒྱལ་སྲིད་རྒྱས་པར་བྱེད་པས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཆུའྲི་

རླུང་བའོ། །དེ་རྣམས་ནྲི་ཙ་མུཎྜྲི་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཤ་འཚོང་མ་ལ་སོགས་པ་

བརྒྱད་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ས་གཞྲི་ལ་གནས་པ་ཁོ་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་འདོད་མ་བཅུ་སེ། འདྲིར་

ཤར་གྲི་གཡོན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་ལས་སྐེས་པ་ཀུན་ཏུ་གདུང་བར་
༦
འདོད་མ་ནྲི་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་པ་སེ། ནམ་མཁའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་གདུལ་བྱ་ཚིམ་པར་བྱ་སེ། གནས་

སབས་ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲིའྲི་ས་བོན་ནམ་མཁའྲི་མཁའ་

ངའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡོན་དུ་རེངས་བྱེད་མ་ལས་སྐེས་པ་གཉེན་འདུན་
༥
འདོད་མ་ནྲི་སའྲི་

ནམ་མཁའ་སེ་ནམ་མཁས་འཚོ་བར་བྱེད་ལ། གཉེན་འདུན་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་འཚོ་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དག་པའྲི་སོང་པས་འཚོ་བྱེད་པའོ། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་སའྲི་མཁའ་

ནའོ། །བྱང་གྲི་གཡོན་དུ་ང་རྒྱལ་མ་ལས་སྐེས་པ་འཇམ་པར་སྨྲ་
༥
འདོད་མ་ནྲི་ཆུའྲི་

ནམ་མཁའ་སེ། ཆུ་དང་ནམ་མཁའ་བསེས་པས་ལུས་སེམས་བརྟ་བར་བྱེད་ལ། 
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འཇམ་པར་སྨྲ་བས་ཀང་སེམས་བརྟས་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། སོང་པ་དང་ནྲི་ཆུ་བསེས་

པས། །སེམས་ཅན་རྣམས་”བརྟ་བར
1
་འགྱུར། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཆུའྲི་ནམ་

མཁའ་མའོ། །ལྷོའྲི་གཡོན་དུ་རྨུགས་བྱེད་མ་ལས་སྐེས་པ་སེམས་པར་
༥
འདོད་མ་ནྲི་

མེའྲི་ནམ་མཁའ་སེ། མེ་དང་ནམ་མཁའ་འདེས་པས་རྲིམས་བསྐེད་པས་ལུས་སེམས་

པའྲི་ཕྲིར། མེ་དང་སོང་པ་བསེས་པ་ཡྲིས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་རྲིམས་སུ་

འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་མེའྲི་ནམ་མཁའ་ཎའོ། །ཤར་གྲི་གཡོན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་

སོབས་མ་ལས་སྐེས་པ་སྐྲོད་འདོད་མ་ནྲི་རླུང་གྲི་ནམ་མཁའ་སེ། མཁའ་རླུང་བསེས་

པས་སྐྲོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རླུང་དང་སོང་པ་བསེས་པ་ཡྲིས། །སྣ་ཚོགས་ངེས་པར་སྐྲོད་

པར་བྱེད། ཅེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་རླུང་གྲི་མཁའ་ཉའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་གྲི་གཡས་སུ་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མ་ལས་སྐེས་པ་རེག་

བྱའམ་འགྱུར་མངས་ལྟར། རེངས་པར་འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་སེ། རླུང་གྲི་གང་

བ་འཕེལ་བ་ན་ལུས་རེངས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲིའྲི་ས་བོན་ཤའོ། །ལྷོའྲི་

གཡས་སུ་ཁོ་གཉེར་ཅན་མ་ལས་སྐེས་པ་དགུག་པར་
༦
འདོད་མ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་རླུང་

སེ། རླུང་གྲིས་བསྐོད་པ་ལས་འགུགས་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་ནམ་མཁའྲི་རླུང་

གྷའོ། །བྱང་གྲི་གཡས་སུ་ཙུནྡ་ལས་སྐེས་འཆྲིང་བར་
༧
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་

སེ། དེ་གཉྲིས་འདེས་པས་འཇྲིག་རྟེན་འཆྲིང་བའྲི་ཕྲིར། རླུང་དང་ཡེ་ཤེས་བསེས་པ་

ཡྲིས། །སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཁམས་གསུམ་འཆྲིང༌། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རླུང་ཤའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡས་སུ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ལས་སྐེས་པ་ཕུར་བུས་གདབ་པར་

1  མ་ཕྱི། ༢༩ན༥ན།  བླ། ༤༠ན༦ན།  བར་བར    སྐུ། ༤༢ན༢ན།  ནྱི་བརས་པར    ཞོལ། ༣༨ན༦ན།  ནྱི་བར་བར



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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༧
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ལས་ཀུན་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ཡེ་ཤེས་

གཅྲིག་པུས་ལས་རྣམས་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྱེད། ཅེས་སོ། །དེའྲི་ས་

བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་པའོ། །ལྷོའྲི་སྒོ་ཁྱུད་ཀྲི་འགམ་གྲི་གཡོན་དུ་དག་ཅན་མ་ལས་

སྐེས་པ་རྒྱུག་པར་
༦
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་སེ། སོང་པ་ཡེ་ཤེས་འདེས་

པས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དག་སེ། མཁའ་ཁབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུག་ཅྲིང་གཡོ་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་ྈྐའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མྲིན་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་ཀ་ཀོ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་

རྣམས་ཀྲི་འདོད་མ་ལས་ནྲི་ཤར་གྲི་གཡོན་དུ་ཁྲི་གདོང་མ་ལས་སྐེས་པ་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅད་བསྐོད་
༨
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་རོགས་པ་ན་

ཆགས་པ་རྒྱས་པས་གཏུམ་མོ་འབར་བས་འདོད་ཆགས་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཁམས་

འཁྲུགས་པ་ན་ལུས་འདར་བའྲི་ཕྲིར། མེ་དང་ཡེཤེས་བསེས་པ་ཡྲིས། །ལུས་ཅན་

རྣམས་ལ་འཁྲུག་པར་འགྱུར། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ས་བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ཥའོ། །ལྷོའྲི་

གཡོན་དུ་ཕག་གདོང་མ་ལས་སྐེས་པ་བཤང་གཅྲི་ཟག་པར་༨འདོད་མ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་

མེ་སེ། མེས་ཟས་སྨྲིན་པར་བྱས། ནམ་མཁས་གོ་སབས་ཕེ་ནས་བཤང་གཅྲི་འཛག་

པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་ནམ་མཁའྲི་མེ་གའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡོན་དུ་ཅེ་སྤང་གདོང་མ་

ལས་སྐེས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་བསླུ་བར་
༨
འདོད་མས་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ས་སེ། ས་དང་

སོང་པ་འདེས་པས་འོག་ཏུ་ལྟུང་ལ། སེམས་ཅན་བསླུ་བས་ཀང་དམན་པར་ལྟུང་བའྲི་

ཕྲིར། ས་དང་སོང་པ་བསེས་པ་ཡྲིས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ནྲི་ལྟུང་བར་འགྱུར། ཞེས་

སོ། །དེའྲི་ས་བོན་ནམ་མཁའྲི་ས་ལའོ། །བྱང་གྲི་གཡོན་དུ་སག་གདོང་མ་ལས་སྐེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་རྩོད་པ་མང་པོ་སྨྲ་བར་
༨
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་སེ། ཡེ་ཤེས་དང་མེ་འདེས་པས་

ཁམས་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ཥའོ། །ཤར་གྲི་

གཡས་སུ་བྱ་རོག་གདོང་མ་ལས་སྐེས་པ་ལྷག་མ་ཟ་བར་
༦
འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་

སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུས་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དག་པས་གཙང་སྨེ་མེད་པས་ལྷག་མ་ཟ་བའྲི་

ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་ྊྤའོ། །ལྷོའྲི་གཡས་སུ་བྱ་རྒོད་གདོང་མ་ལས་སྐེས་

པ་གཡུལ་འགེད་པར་
༦
འདོད་མ་ནྲི་མཁའྲི་ཆུ་སེ། ཆུ་དང་སོང་པ་འདེས་པས་ལུས་

སེམས་བརྟས་པ་ན་གཞན་དང་གཡུལ་འགེད་པར་འདོད་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་ནམ་

མཁའྲི་ཆུ་ཁའོ། །ནུབ་ཀྲི་གཡས་སུ་མཁའ་ལྡྲིང་གདོང་མ་ལས་སྐེས་པ་སྤྲུལ་འཆྲིང་

བར་
༦
འདོད་མ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ས་སེ། སས་རེངས་པར་བྱེད་ཅྲིང་རེངས་པ་ན་འཆྲིང་

བར་ནུས་ལ། སྦྲུལ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་ཟས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་ས་བོན་ནམ་མཁའྲི་ས་

ཀའོ། །བྱང་གྲི་གཡས་སུ་འུག་གདོང་མ་ལས་སྐེས་པ་བྱྲིས་པ་ཁོ་བའམ་”
༦

1
རྭ་འགྱུར་

ལྟར་བསྲིགས་པར་འདོད་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ལས་ཀུན་བྱེད་པའྲི་

ཕྲིར། དེའྲི་ས་བོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་ྊྤའོ། །དེ་ལྟ་གསོད་འདོད་མ་དང་བསྐོད་འདོད་མ་

གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་འདོད་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་རྣམས་ལས་སོ་དྲུག་ནྲི་

གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རང་རང་གྲི་ཕོགས་སུ་

དགུ་དགུའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྲི་འདོད་མ་རྣམས་ཞེས་པ་

འདོད་མ་རྣམས་ལ་ལྡོག་པ་ནྲི་ཕྲིར་འདོད་མ་ཞེས་བརོད་དེ། ལྡོག་ལུགས་ནྲི། རྭས་སོ་

1  མ་ཕྱི། ༣༠ན༣ན།  ༦    སྐུ། ༤༣བ༡ན།  བླ། ༤༡བ༤ན།  ༡
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སོར་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་ཞེས་པ་ལྟར། དབྱེ་བ་མྲི་འདོད་པ་དང་བཤང་གཅྲི་ཟག་པར་

མྲི་འདོད་པ་སོགས་སུ་གོ་བར་བྱའོ། །དེ་རྣམས་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁ་ཁེར་ལ་རང་

རང་གྲི་རྲིགས་གང་ལས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕོགས་རྣམས་སུའོ། ཞེས་པ་ནྲི་

ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པའོ། །འདོད་ཕྲིར་འདོད་འདྲི་དག་གྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ལ་ས་

དྷུ་པུ་ཏྲས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མ་སོགས་ཀང་བཤད་ལ། ཤོང་པ་

དག་ཤར་གྲི་དགུ་ནག་པོ་རལ་ཕུབ་འཛིན་པ། ལྷོའྲི་དགུ་དམར་པོ་མདའ་གཞུ་འཛིན་

པ། ནུབ་ཀྲི་དགུ་སེར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དུང༌། བྱང་གྲི་དགུ་དཀར་པོ་ཐོ་བ་དང་པད་

འཛིན་པར་བཤད་ལ། ཨ་བ་ཡ་དང་བྲི་བྷཱུ་ཏྲིས་རང་རྲིགས་ཀྲི་ཕག་དང་མཚན་མ་ཅན་

དུ་བཤད་དོ། །འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་འགོད་ཚུལ་ཡང་དབང་ལེར་གསུང་གྲི་སྒོ་གསུམ་

གྲི་གཡས་དང་གཡོན་རྣམས་དང༌། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་སུ་ལྔ་ལྔ་དང༌། ནུབ་སྒོའྲི་

གཡོན་དུ་ཀྵ་གཅྲིག་པུ་འགོད་པར་གསུངས་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་པོའྲི་ཞལ་

ལུང་དུ་ཨ་བ་ཡས་བཤད་པ་ལྟར་སྒོ་བཞྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཡས་སུ་ལྔ་ལྔ་དང༌། 

གཡོན་དུ་བཞྲི་བཞྲི་ཆ་མཉམ་དུ་འགོད་པ་མཛད་དེ། དེ་ལྟར་མྲི་འད་བ་མང་དུ་སྣང་

ནའང་ས་བོན་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་འགོད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རེ་ཤྲིག་ལ་སྒྲུབ་

ཐབས་འདྲི་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །གསུང་དཀྲིལ་ལ་ས་བོན་ཚེག་དག་ཅན་

དང༌། སྐུ་ལ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ནྲི། ཚེག་དག་གསུང་དང་ཐྲིག་ལེ་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་

དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

དྲུག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་མཚོན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐུགས་

ཀྲི་ཕྲི་རོལ་གསུང་སྐུ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྣམ་བུ་སོ་སོ་ལ་གཞན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཡང་དམངས་རྲིགས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གྲི་རྲིགས་སོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་

དབྱེ་བ་ལ་སོགས་གང་ཅྲི་ཡང་རུང་བ་བྱེད་འདོད་པ་ལས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་

བྱ་བ་བྱེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་འདྲིར་རང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་མ་སོ་

དྲུག་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་འདོད་མ་དང་མྲི་འདོད་མ་ནྲི་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་

པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །འགྱུར་མངས་ལས། གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་གྲི་བྱ་བ་

གང་ཅྲི་ཡང་རུང་བ་འདོད་པ་ལས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་ཞེས་པ་ལྟར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་དང་དོན་ངེས་དོན་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་པ་ལ་གསུམ། 

རྟག་མྲི་རྟག་གྲི་སྤོས་པ་ཙམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་མ་ཡྲིན་པར་བསན། དེ་དང་

དོན་དུ་གསུངས་པར་བསན། ངེས་དོན་དུ་སེམས་དྲི་མ་དང་བལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བསན་པའྲི་ཞར་ལ། ད་ནྲི་

དེའྲི་ཁད་པར་རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པ་གསུངས་པ་དེ་ལྟར། ཞེས་སོགས་ཏེ། ཞེས་པ་

འགྱུར་མངས་སོགས་ལ་མེད་པ་ལྟར་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་

ལུས་སྐེ་བའྲི་ཟླ་བ་བདུན་ལ་སོགས་པ་དགུའྲི་བར་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རོ་རེ་ཅན་

གྲིས་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་རྣམས་ཀང་ཞེས་པ་སེམས་ཅན་གྲི་ཕུང་ཁམས་

སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་མ་ཡྲིན་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་

པར་བརྟགས་ནས་གསུངས་ཏེ། དགོས་པ་བྱམས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཐ་

མལ་གྲི་རྟོག་པས་མྲི་འཕོག་པའྲི་བརྟན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུའོ། །ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ན་

འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་ནང་ལ་མངལ་དུ་ལུས་དང༌། གཞན་ཀུན་
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རོབ་ཏུ་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་སྤོ་བ་སྡུད་པ་ནྲི་སྤོ་བ་དང་སྡུད་

པ་སེ། དེ་དག་ལ་དངོས་པོའྲི་སྐེ་བ་ཡང་དག་གནས་ཞེས་པ་ལ། འདྲིར་དངོས་པོ་ནྲི་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་སེ་ཕྲི་ནང་གྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་པོ་རྣམས་དང༌། 

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་དང་རེས་སུ་ང་རོ་ཐྲིག་ལེའམ་ཁུ་བའྲི་དེ་བཞྲིན་

དུ་རྡུལ་ལམ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་དང་ཉྲི་མ་ཡང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྒ་གཅན་ནྲི་མངལ་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཁམས་ཏེ། དེ་

ལྟར་ཁམས་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་གང་ཟག་ནྲི་

དངོས་པོའྲི་སྐེ་བའོ། །དངོས་པོའྲི་སྐེ་བ་དེའྲི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ནྲི་སྤོ་བའོ། །ཉམས་པ་

ནྲི་སྡུད་པ་སེ་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བ། དེ་གཉྲིས་ལ་འབྱུང་བ་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་ཡང་དག་

པར་གནས་སོ། །གང་དག་དངོས་པོ་ལས་སྐེ་བ་དེ་ལྟར་སའྲི་སྐེ་གནས་པ་ནྲི་ཤྲིང་

དང་ལྷུན་པོ་ལ་སོགས་པ་བརྟན་པའྲི་ཁམས་རྣམས་སོ། །ཆུའྲི་དངོས་པོ་ལས་སྐེས་པ་

ནྲི་དོད་གཤེར་ནས་སྒོང་སྐེས་རྣམས་སོ། །

དེ་ནས་བརྫུས་སྐེས་ཆེན་པོ་ལ་བཞྲི་སེ། ཟླ་བའྲི་སྣང་བ་དུ་བའྲི་ལམ་ལས་སྐེ་

བ་ནྲི་ཀླུ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་རྣམས་སོ། །ཉྲི་མ་ཉྲིན་མོའྲི་རྲིགས་སམ་དགེ་བའྲི་ལས་ལས་

སྐེ་བ་ནྲི་འབྱུང་པོ་མྲི་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་འདོད་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཏེ། ནང་ལེར། 

སྔ་མ་གཉྲིས་དགེ་སྲིག་འདེས་པ་དང༌། ཕྲི་མ་དགེ་བའྲི་བསམ་པ་ལས་སྐེ་བར་བཤད་

པས་སོ། །སྒ་གཅན་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་སྐེ་གནས་ལས་སྐེ་བ་ནྲི་གཟུགས་མེད་

རྣམས་སོ། །དུས་མེ་མུན་པའྲི་བསམ་པ་ལས་སྐེ་བ་ནྲི་དམལ་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་

སྐེ་བའྲི་གནས་རྣམ་པ་བརྒྱད་ལས་སྐེས་པ་ནྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་
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ཅན་ཏེ་དངོས་པོའྲི་སྐེ་བ་མྲི་རྟག་པའོ། །དེ་ལ་རྟག་པ་མཁའྲི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ལ་འདྲིར་

མཁའ་ཞེས་པ་ནྲི་དགུ་པ་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་དང་

བལ་བ་མྲི་ཆོད་པ་སེ། དེ་ནྲི་མཚོན་གྲིས་བཅད་དུ་མེད་པ་དང་རང་བཞྲིན་ཐ་དད་དུ་

དབྱེར་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང་རྡུལ་ཕན་གྲི་རས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ནམ་མཁའྲི་རོ་རེ་སེ། 

དེ་འད་བའྲི་ཁམས་སོང་བ་ནྲི་རྟག་པ་སེ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དེ་བརྟན་གཡོ་ཐམས་

ཅད་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཁམས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པ་ལ་གནས་ཀང་

མྲི་རྟག་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །མྲི་རྟག་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྔར་ལེའུ་དང་པོ་

གཉྲིས་སུ་བརོད་པའྲི་འབྱུང་པོ་ཚོགས་བརྟན་གཡོའྲི་དངོས་པོ་ནྲི་རྟག་པ་མྲིན་པ་མྲི་

རྟག་པར་འགྱུར་ཏེ། མྲིའྲི་བདག་པོ་མྲིག་འཕྲུལ་གྲི་སྣང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་མཐོང་བ་ལྟར་

རྣམ་པར་དཔད་ན་བདེན་པ་ཉམས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པས་རྲིགས་པས་རྟག་པ་མྲིན་པར་

རྟོགས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔད་ཀང་ཅྲིར་ཡང་མ་དམྲིགས་པའྲི་རྟག་པ་སོང་པ་

ཆེན་པོར་བལྟ་ཞྲིང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཕད་པ་ལས་སྐེ་བ་དང་སོ་སོར་བལ་བ་མྲི་རྟག་པར་

བལྟ་བ་སེ། དེ་ལྟར་རྟག་མྲི་རྟག་ཏུ་བལྟ་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་སོང་པ་ཆེན་པོར་བལྟ་ཞྲིང་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཕད་པ་དང་བལ་བ་མྲི་རྟག་པར་བལྟ་བ་སེ་གཉྲིས་ཀ་ཡང་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་འགྱུར་བཅོས་ལས་བཤད་དེ། 

འགྱུར་མངས་སུ། རྟག་པ་སོང་པ་ཆེན་པོར་བལྟ་ཞྲིང༌། ཞེས་དང༌། རྭས། མྲི་རྟག་པར་

བལྟ་བ་ནྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡང་དག་པར་འདུས་པ་དང་བལ་བ་སེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བཤད་དོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་བླུན་པོའྲི་བོ་

ཅན་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལམ་ལ་གཞུག་པ་དང༌། སེམས་ནྲི་ཐ་མལ་གྲི་རྟོག་པས་དག་པའྲི་

དོན་གྲི་སད་དུ་ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་པོས་ནས། ཁོད་ལ་ཞེས་འགྱུར་

མངས་ལྟར། ཁོད་ལ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་བསྐེད་རྲིམ་དག་ནྲི་

བརོད་ཅྲིང་བསན་པར་བྱ་སེ་དོན་དམ་པར་ནྲི་རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་པོར་

བལྟ་བ་འགའ་ཡང་འདྲིར་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་པོའམ་

ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་མེད་དོ། །འདྲིར་ཡང་དོན་དམ་པར་རྟག་པ་དང་

མྲི་རྟག་པའྲི་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་འདྲིར་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྙྲིང་པོར་གྱུར་བ་མེད་

དོ། ཞེས་བཅོས་ནས་བཤད་པས་རྭ་མངས་གཉྲིས་ཀ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་གང་

ཞྲིག་བསྒྲུབ་བྱ་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ནྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་པོ་དེ་དོན་དམ་པར་སངས་

རྒྱས་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །དེས་ན་འདྲིར་ནྲི་བསྐེད་

རྲིམ་གང་ཞྲིག་རྟོག་པས་བཏགས་ནས་སྒོམ་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་སེ། 

དེ་གང་ན་རོ་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་བསྐེད་རྲིམ་རྟོག་སྒོམ་

མཐའ་དག་གང་ཡྲིན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་རྟོག་སྒོམ་འཁྲུལ་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་

བོས་ནས། རང་སེམས་དྲི་མ་རྣམ་པར་བལ་བ་སེ། རྟོག་པས་བཏགས་པ་དང་བལ་བ་

སོང་གཟུགས་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་དག་ནྲི་མངོན་སུམ་དུ་བསྒོམ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་
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དབང་པོར་ཤེས་ནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་བསྒོམས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྙྲིང་རེའྲི་དབང་བསྐུར་སྦྲིན་པ་ལ་

གསུམ། རྟེན་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ་རེ་གསུམ་དུ་བསན། ༀ་ལས་པད་བསྐེད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྙྲིང་རེའྲི་དབང་བསྐུར་སྦྲིན་ཚུལ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་དཔལ་ལྡན། ཞེས་སོགས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གསུམ་ལ་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་ལྡན་འགྱུར་མེད་ལྔའྲི་རོ་རེ་ཅན་གཙོ་

བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་བདག་ཅེས་བོས་ནས། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་རྟེན་གཞལ་མེད་ཁང་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་སྐུ་རོ་

རེའོ། །ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་

སེང་དུ་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་གསུང་གྲི་རོ་རེའོ། །ཐུགས་ལ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་གསུང་

སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ནྲི་གསུང་རོ་རེའོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་རོ་རེ་

དེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པས་ཐུགས་རོ་རེ་གཙོ་བོ་རྣམ་པ་གསུམ་དང༌། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པས་སྐུ་རོ་རེ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་དཀྲིལ་

འཁོར་གསུམ་གྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་སེ་ཚན་སོ་སོར་སྡུད་པས་གསུང་རོ་རེ་

ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། ཞེས་པ་ནྲི་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དབང་ལེར་ཐུགས་ཀྲི་པད་རྣམས་རྒྱས་པར་ན་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔ་

ལས་སྐེ་བར་བསན་ནས། འདྲིར་བསྡུས་པར་ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་པད་རྣམས་ཀྲི་རྩ་བ་

དང་སོང་བུ་ནྲི་ཨ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའོ། །འདབ་མ་རྣམས་དང་གེ་སར་ནྲི་ཨུ་ཡྲིག་

ལས་བྱུང་བའོ། །དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་དངཟླ་གདན་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་མ་ཡྲིག་གྲིས་སོ། །གཉྲི་མའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 199  

གདན་ནྲི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ར་ཡྲིག་གྲིས་བསྐེད་དེ། དེ་ནྲི་ཟླ་ཚེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ས་

བོན་ནྲི་ཨ་ཨུ་མ་སེ་དེ་ལས་ༀ་ཡྲིག་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་སྐུ་རོ་རེར་གྲུབ་

པ་པྲ་ཎ་བ་ནྲི་འདྲིར་སྙྲིང་པོའྲི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ། དེས་ན་སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

པདའོ། ཞེས་པ་སེ། ༀ་ཡྲིག་ཡེ་ཤེས་ལས་སྐེས་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་པད་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་

དག་གྲི་གདན། ཞེས་སྔར་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་རྣམས་ནྲི་མངལ་ནས་སྐེས་པ་རྣམས་

ཀྲི་ལུས་སྐེ་བ་རོགས་པ་དང་འད་བར་བསྐེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ལ་དང་པོ་མའྲི་

མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་རོགས་པ་དང་འད་བར་ལྷའྲི་སྐུའྲི་དབྱྲིབས་རོགས་པའོ། 

ཞེས་པ་སེ་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད། ཅེས་པ་ནས། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་བཀུག་ནས་བསྒོམ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་དུ། ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་བཅུག་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་

སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གང་བར་བཞུགས་པའྲི་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཁམས་ཡུམ་དང་བཅས་པ་

རྣམས་པ་ཀུག་སེ། རང་གྲི་སྙྲིང་ཁར་བཅུག་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་ཞུ་བར་གྱུར་

པ་རྣམས་རང་གྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་ནས་སྤོས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་དེས་

སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

ཞེས་པ་ནས། གང་བར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་

ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་ས་བོན་སོ་སོ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་གྱུར་པར་སད་ཅྲིག་གྲིས་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྔགས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་ནྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གསལ་བྱེད་བརྩེགས་པ་དབྱངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །འདྲིར་གསལ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚོགས་འདུས་པ་ནྲི་དང་པོ་དང་མཐའ་བཀགས་པ་ལས་ཀ་དང་ས་

བསྡུས་པ་ཀྵ་ཡྲིག་སེ། ཀ་ལ་ཕ་རོལ་གྲི་ས་ཡྲིག་ཥར་འགྱུར་བས་དེས་ན་ཀྵའོ། །ཀ་

སའྲི་བར་ཐམས་ཅད་”ཀྵེ
1
་ཡྲིག་གྲིས་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡྲིས་སེམས་

ཅན་གང་གྲི་མྲིང་ཡྲིག་གྲི་གསལ་བྱེད་དང་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལྷར་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་བྱའོ། །འདྲིར་སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་བསྐེད་པའྲི་མཚོན་

བྱེད་ཀྵ་ཡྲིག་ལ་དབྱངས་ལྔ་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་སྦར་བ་ཀྵ་ཀྵྲི། ཞེས་པ་ནས། ཡུལ་ལྔ་

སེ། དེ་ལྟར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ནྲི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སུ་གྱུར་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་གྱུར་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ལུས་སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྒོམས་ལ་རང་རང་གྲི་ཞྲིང་དུ་སྤོ་བར་བྱའོ། །

ཡང་ན་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཞེས་རྭ་མངས་ལྟར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་

གྲི་སྙྲིང་ཁར་བཅུག་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ་བ་ལྷ་མོའྲི་གསང་བར་སྤོས། སེམས་

ཅན་སོ་སོའྲི་ས་བོན་སོ་སོ་རེ་རེས་ལྷ་དེ་རྣམས་སོ་སོར་རོགས་པར་བསྐེད་པར་

བྱས་ནས་སྔར་བཞྲིན་དུ་སྤོ་བར་བྱའོ། །དོན་དེ་དག་རྩ་རྒྱུད་དང་སྦར་ན་དེ་བཞྲིན་དུ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་གང་ན་

སེམས་ཅན་གང་ཇྲི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བཅུག་ནས་

ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་

སྙྲིང་ཁར་བཅུག་དམ་ཚིག་གྲི་བདུད་རྩྲི་ཁུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིས་ཞུ་བར་བསྐེད་ཅྲིང་རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༣༢བ༦ན།   ཀྕེ    ཞོལ། ༤༣ན༤ན།  བླ། ༤༥བ༣ན།   ཀ
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བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དཔལ་གྲིས་རེག་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེར་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པར་གྱུར་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་

འདྲིར་ནྲི་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པར་བསྒོམས་ཏེ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དེ་

དག་རྣམས་ནྲི་སར་རང་རང་གྲི་ཞྲིང་དུ་རབ་ཏུ་གཞུག་ཅྲིང་གཤེགས་པར་བསྒོམ་

ཞེས་པའོ། །འདྲི་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བས་སྣོད་དུ་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་སྙྲིང་རེའྲི་

དབང་བསྐུར་སྦྲིན་པའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

ལྔ་པ་དེ་རོགས་བྱེད་ཀྲི་ཡན་ལག་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་མཚམས་སྦར་བ་ལ་

གསུམ། མདོར་བསྡུས་ཕྲི་མའྲི་དོན་ཉེ་བར་མཚོན་པ་དང༌། དང་པོ་སྐུར་རོགས་པའྲི་

ཡན་ལག་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པ་དང༌། དེ་ནས་མདོར་བསྡུས་ཕྲི་

མའྲི་དོན་ལས་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། ས་བོན་བཀོད་

དེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེས་བདུད་རྩྲིར་ཞུ་བ། ཞུ་བ་ལ་ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་ལྷ་མོ་བསྐུལ་བ། གླུའྲི་

ངོ་བོར་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པར་བཞེངས་པ། བཞེངས་ནས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཟླ་བ་བཅུ་པ་ནས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་

རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་པ་གསུང་རོགས་པ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་རོགས་པའོ། །དེ་ལ་ལྟེ་

བ་དང་ཞེས་པ་ནས། མངལ་དུ་རྩ་གསུམ་སྐེད་པར་བྱེད་པའོ། །ལྟེ་བར་ཧོ་ཡྲིག་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་འོད་ཟེར་ཞུ་བདེ་མཉམ་དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁའྲི་པད་ལ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་རོ་རེ་གསུམ་པོ་སེ་དེ་ནྲི་ཤེས་རབ་གཏུམ་མོའྲི་མེའྲི་ཆགས་པས་ཞུ་བ་ཁབ་བདག་

རོ་རེ་ཅན་གྲིའོ། །རྩ་བའྲི་ཡང་ཡྲིག་གྲིས་རོ་རེ་ཅན་ཡང་ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བོང་འཛིན་པ་བཞྲིན་དུ་ཞུ་བའྲི་རྣམ་པར་བལྟས་ནས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནང་དུ་བྱྲིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་སྣ་ནས་འབབ་པའྲི་དོན་དང་ཞེས་པ་དང༌། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་

ཞུ་བ་ལས་བང་བའྲི་དོན་དུ་གླུ་དག་གྲིས་བསྐུལ་བར་མཛད་པ། བཅོམ་ལྡན་ཁོད་ནྲི་

ཞེས་པ་ནས། སྤན་མས་ཡེ་ཤེས་རོ་”རེ
1
་སྐུལ་བར་བྱེད་”དོའྲི་བར

2
་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐུགས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ཡང་རོགས་པའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། ཡབ་ཡུམ་ཟླ་བ་ཞུ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར། ཅེས་དང༌། བདག་པོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་

ཅོད་པན་ཞེས་དང༌། ཡང་སྒས་ནུས་མ་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ཡང་ས་བོན་ཕག་

མཚན་ལས་རོགས་པར་བལྟའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྔར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་ལྷ་སྤོ་བ་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་

ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་ཐབས་ཡབ་ཀྲི་སྐུ་མཉམ་པར་སྦོར་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཐུགས་དང་

གསུང་དང་སྐུའྲི་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དག་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་རབ་ཏུ་སྤོ་བར་བྱ་སེ། མངལ་ནས་

སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་མངལ་གྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ལྟ་བུ་ལས་རབ་ཏུ་སད་པ་

ལས། སོག་ཕྲིར་འགྱུས་ཏེ། ངུ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་མངལ་ནས་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་

སྐེས་མ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པས་ཟླ་བ་དགུས་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་རོགས་ཤྲིང་དེ་དང་འད་བར་

1  མ་ཕྱི། ༣༣བ༣ན།  སྐུ། ༤༨བ༣ན།  བླ། ༤༦བ༣ན།  རྕེ    ཞོལ། ༤༤ན༤ན།  རྕེས

2  མ་ཕྱི། ༣༣བ༣ན།   དའ་བར    སྐུ། ༤༨བ༣ན།  དོའྱི་བར    བླ། ༤༦བ༣ན།   དྕེའྱི་བར    ཞོལ། ༤༤ན༤ན།   དྕེ་

འབར    * དོའྱི་བར
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དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ལས་ནྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་རོགས་པ་སེ། དེ་ནྲི་མངལ་དང་ཕྲིའྲི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞྲི་ལས་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་དང་པོ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་རོགས་

པའོ། །གཞུང་གོང་འོག་འདྲི་དག་གྲིས་འབས་བུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་མངལ་

ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྤོ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །སྐུ་རོགས་པ་འདྲིར་

ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་གཟུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་ༀ་སུ་བྲི་ཤུདྡྷ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་

དག་པ་དྷརྨཱ་དྷ་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞྲིན་ཨཱཏྨ་ཀ་བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་

ངའོ། ཞེས་པ་བརོད་དེ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་གཟུང་ངོ་། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་གསུང་རོ་རེ་བསྐེད་པའྲི་སད་དུ་རྣལ་འབྱོར་པས་བསྙེན་

པའྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། ཐུབ་དབང་གསུང་གྲི་བདུད་རྩྲི་འོ་མའྲི་མཚོ། །རྲིམ་གཉྲིས་མཁའ་

འགོ་དཀར་པོའྲི་”འཕེང
1
་བ་ཅན། །རབ་མཛེས་པད་དཀར་ལས་འཕོས་དྲི་”ལེན

2
་

གྲིས། །སེབ་ལེགས་གཤོག་རྩེ་གཡོ་འདྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྒྱན། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་

འཕོ་ལས་བརྩམས་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

1  མ་ཕྱི། ༣༤ན༢ན།  བླ། ༤༧ན༤ན།  ཞོལ། ༤༤བ༥ན།  འཕྕེང    སྐུ། ༤༩ན༥ན།  ཕྕེང

2  མ་ཕྱི། ༣༤ན༢ན།  སྐུ། ༤༩ན༥ན།  བླ། ༤༧ན༥ན།  ལྕེན    ཞོལ། ༤༤བ༥ན།  མྕེད
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༼མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་སོག་དང་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་མདོར་

བསྡུས་བཤད་པ།༽

རྒྱལ་བས་ཅོད་པན་དཀར་པོ་ནྲི། །གང་གྲི་དབུ་ལ་རབ་བཅྲིངས་པ། །ཆོས་ཀྲི་

རྒྱལ་སྲིད་འཛིན་པའྲི་རེ། །བ་མའྲི་ཞབས་པད་བཏུད་བྱས་ཏེ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ཡྲི་

རྒྱུ་བ་འགོག་པ་ལས། །གཞོམ་མེད་སྒ་ཡྲིས་འགོ་ལ་ཆོས་སོན་པ། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་བྱེད་

ལས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་མཆོག །གསལ་བྱེད་རྒྱུད་འགེལ་ཚིག་དོན་འདྲིར་བཤད་

བྱ། །མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་སོག་དང་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྲིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས། 

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སབས་འདྲིར་ནྲི་སོག་རླུང་གྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་

པ་དག་ལས་གསུང་གྲི་རོ་རེ་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་

རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཡང་གཡོན་དུ་སོང་པ་དང་གཡས་སུ་ས་ལ་

སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་རྒྱུ་བ་དང༌། ས་བོན་ཨ་ལ་སོགས་པ་དང་ལཱ་ལ་

སོགས་པ་དབྱངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་བརོད་པ་ལས་རྟག་ཏུ་རྩ་སོ་སོ་དང་སྣ་བུག་

གཉྲིས་དང་མགྲིན་རྐན་སྤྲི་བོ་སོ་མཆུ་སེ་གནས་ལྔ་དག་ལ་གནས་ཤྲིང་སོག་འདྲི་རྣམ་

པར་དག་པ་ཡྲིས་བསྐེད་པ་གསུང་རོ་རེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ནྲི་སྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲི་འཇྲིགས་པས་གདུངས་པ་ལས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལྷག་

པར་མོས་པ་སོ་སོ་དང་མཐུན་པས་དམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་སོན་པར་བྱེད་པ་དག་རོགས་

པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་འདྲིའྲི་བསྐེད་པ་དག་ནྲི་འཇམ་དཔལ་གྲིས་གསུངས་པའྲི་དོན་
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པད་དཀར་བདག་གྲིས་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་དབྱེ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསྐེད་རྲིམ་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་དང༌། ལྷ་དང་

གདན་གྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཏེ་བཞེངས་པ། 

ཡེ་ཤེས་པ་དང་རོ་མཉམ་བྱ། ལྷ་རྣམས་ལ་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་པ། ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ས་

བོན་བསན་པ། རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་གྲི་འབེལ་པ་གོ་སར་བསན་པ། སྐུ་བཞྲི་རོ་རེ་

བཞྲིའྲི་རྣམ་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྲི་གནས་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བ། དེའྲི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སྦང་

གཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། “ཧོ
1
་ཡྲིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། འདྲིར་ནང་ལ་མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

དུ་མངལ་ནས་ཕྲིར་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་མངལ་གཟུང་བའྲི་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་མངལ་

དུ་གནས་ཀྲི་བར་དབུ་མར་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་ལས་ལངས་ནས་འཐོན་པའྲི་ཚེ་

སོག་རླུང་རྒྱུ་བ་བསྐེད་པའྲི་སད་དུ་བྱྲིས་པ་རང་གྲི་སྣ་བུག་སོ་སོར་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་

འབབ་པ་ལས་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་ཀྲིས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་

བཙས་པའྲི་དུས་ཀྲི་བར་དུ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་སུ་ཞུགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་ཏེ་ཤེས་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་སད་པའྲི་གནས་ཀྲི་དོན་དུ་སྐུལ་བར་བྱེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

ཕྲི་རོལ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་

གྲི་སད་དུ་སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་གླུས་བསྐུལ་བར་རྲིག་པར་བྱའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༣༤བ༣ན།  བླ། ༤༨ན༢ན།  ཞོལ། ༤༥བ༣ན།  ཧྕེ    སྐུ། ༥༠ན༣ན།  ཧོ    * ཧོ
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གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ས་བོན་བཀོད་དེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་པས་ཞུ་བ། ཚད་

མེད་བཞྲིའྲི་ལྷ་མོའྲི་གླུས་བསྐུལ་བ། གླུས་སད་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་བཞེངས་པ། བཞེངས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་བདག་ཉྲིད་ལྷའྲི་གཟུགས་སུ་བསྐེད་པ་ལ་ལྟེ་བ་

དང་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ལམ་དུ་ཧོ་ཡྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བོན་ཐོག་མ་དང་ཐ་

མར་དཀོད་དེ་དེ་ནས་དཔྲལ་བར་ནས་ཧཱུཾ་དེ་དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་གསུམ་ནྲི་མངལ་དུ་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ལས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་དོ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། ལས་ཞེས་པ་མེད་དོ། །དུས་ཀྲི་མེ་ཞེས་སོགས་ལ། རྭ་

འགྱུར་ལས། ཤེས་རབ་ནྲི་གཏུམ་མོའྲི་མེ་སེ་དེས་ཞུ་བ་སེ། འོག་ནས་སེང་དུ་ཞེས་དང༌། 

དུས་ཀྲི་མེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྟར་ཏེ། མདོར་ན་འོག་

གསང་བ་ནས་སེང་སྤྲི་བོའྲི་བར་དུ་དུས་ཀྲི་མེ་འོག་རླུང་བསྐོད་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་

པའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤྲི་བོའྲི་ཁུ་བ་བཞུ་བར་བྱས་པའོ། ཞེས་བཤད་ན་བདེའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོག་རོགས་པ་འདྲིར་བསྐུལ་བ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་

མངལ་ནས་བཙའ་བའྲི་དུས་ཀྲི་སོག་རོགས་པའྲི་སད་དུ་ཡྲིན་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི་ལོ་

བཅུ་གཅྲིག་གྲི་མཐར་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་རོགས་པའྲི་སད་དུ་བསྐུལ་བའོ། །དེ་ལ་

བསྡུས་རྒྱུད་ནས་བསྐུལ་ཚུལ་ནྲི། དེས་ན་གཏུམ་མོའྲི་མེས་ཞུ་བས་རོ་རེ་ཅན་ཡང་རྲི་

བོང་འཛིན་པ་ཟླ་བ་ཞུ་བ་བཞྲིན་ཞུ་བར་བལྟས་ནས་ཡང་ཡྲིག་གྲིས་ཤེས་རབ་ཀང་

ཞུ་བ་སེ་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པའྲི་ཟུགས་རོ་རེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་

རེ་དུང་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ངོ༌། །དེ་ལ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་གླུ་དག་གྲིས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བསྐུལ་བ་མཛད་དེ། བཅོམ་ལྡན་ཁོད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། སྤན་མ་སེ། ལྷ་མོའྲི་མྲིང་ཅན་

གྲི་འབྱུང་བའྲི་ཁམས་རྣམས་དང༌། ལྷ་མོ་དངོས་ཀྲིས་རྲིམ་པ་ལྟར་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་སྣ་ལས་འབབ་པའྲི་དོན་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགོ་བའྲི་

དོན་གྲི་སད་དུ་སྐུལ་བར་བྱེད་དེ། ལྷ་མོ་བཞྲི་ཡྲི་རོ་རེའྲི་གླུ་ཡྲིས་བསྐུལ་བའྲི་ངེས་

པའོ། །བསྡུས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་གསུངས་པ། 

སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་བཞྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་དང་དགའ་བ་དང་བཏང་

སྙོམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་བཞྲི་དང༌། འགོ་བའྲི་དོན་མཛད་པའྲི་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཡུམ་

དང་སྲིང་མོ་དང་བུ་མོ་དང་ཚ་མོ་བཞྲི་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་རྣམ་སྨྲིན་དང་སྐེས་བུ་བྱེད་

པ་དང་བལ་བའྲི་འབས་བུ་བཞྲི་དང་སྦར་ལ་བཤད་དོ། །

ཡང་ན། ས་དག་པ་སྤན་མ་བདག་ནྲི་སྐེ་འགོ་རྣམས་འཕགས་པའྲི་གོ་འཕང་དུ་

བསྐེད་པའྲི་ཡུམ་སེ། དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལམ་གྲི་སབས་སུ་ཁུ་བ་ནོར་བུ་ནས་ལྟེ་

བར་བྱོན་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྲི་འབས་བུར་གནས་ལ། དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ན་སྤན་མ་

བདག་གྲི་ཁམས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་ལྟེ་བར་རླུང་མྲི་གཡོ་བར་

བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འབྱུང་ངོ༌། །དེས་ན་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུས་འཁོར་

ཁེད་ཁུ་བའྲི་ངོ་བོ་ལས་བཞེངས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤོ་

བ་ལ་བདག་གྲི་འདོད་པས་བསྐུལ་བ་བཞྲིན་དུ་མཛོད་ཅྲིག་པའོ། །ཆུ་དག་པ་མཱ་མ་ཀཱྲི་

བདག་ནྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་སལ་པ་དང་སལ་མྲིན་སོན་པས་སྲིང་མོ་སེ་སྲིང་མོ་ལ་བ་གྲི་ཎྲི་

ཞེས་པའྲི་བ་ག་ཎ་སལ་བ། ཨྲི་ནྲི་ལྡན་པའམ་སོན་པ་ལ་འཇུག་པས་སོ། །དེ་ཉྲིད་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ལམ་གྲི་སབས་སུ་ཁུ་བ་ལྟེ་བ་ནས་སྙྲིང་ཁར་བྱོན་པ་རྣམ་སྨྲིན་གྲི་འབས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བུར་གནས་པ་སེ། མཱ་མ་ཀཱྲི་བདག་གྲི་ཁམས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་སྙྲིང་

ཁར་རླུང་མྲི་གཡོ་བར་འཛིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། དེས་ན་སྐུ་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུས་འཁོར་

བཞེངས་”ལ་
1
ཆུ་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་བདག་གྲི་འདོད་པ་བཞྲིན་མཛོད་

ཅྲིག །མེ་དག་པ་གོས་དཀར་མོ་བདག་ཡོན་ཏན་འཇོ་བའྲི་ཕྲིར་བུ་མོ་སེ། བུ་མོ་ནྲི་དྷུ་

ཧྲི་ཏྲི་ཞེས་པའྲི་དྷ་ཧ་འཇོ་བ་ལ་འཇུག་པས་སོ། །དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལམ་གྲི་

སབས་སུ་ཁུ་བ་སྙྲིང་ཁ་ནས་མགྲིན་པར་བྱོན་པ་སྐེས་བུ་བྱེད་པའྲི་འབས་བུར་གནས་

ལ། དེ་ཉྲིད་གོས་དཀར་མོ་བདག་གྲི་ཁམས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

མགྲིན་པར་རླུང་བཅྲིངས་པ་ལས་འགྲུབ་པའོ། །

དེས་ན་གསུང་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་དུས་འཁོར་བཞེངས་ལ་བདག་གྲི་འདོད་

པ་མེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བས་བདག་གྲི་འདོད་པའྲི་དོན་མཛོད་ཅྲིག །རླུང་དག་པ་སྒོལ་

མ་བདག་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་ཁུ་བ་བརྟན་པའྲི་སྲིང་མོ་ལས་བྱུང་བས་ཚ་མོ་སེ་དེ་ཉྲིད་རྣལ་

འབྱོར་བའྲི་ལམ་གྲི་སབས་སུ་ཁུ་བ་མགྲིན་པ་ནས་སྤྲི་བོར་བྱོན་པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་

འབས་བུར་གནས་ལ། དེ་ཡང་སྒོལ་མ་བདག་གྲི་ཁམས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

རང་བཞྲིན་གྲི་སྤྲི་བོར་རླུང་བཅྲིངས་པ་ལས་གྲུབ་པའོ། །དེས་ན་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རང་

བཞྲིན་དུས་འཁོར་བཞེངས་ལ་རླུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་བདག་གྲི་འདོད་པ་

བཞྲིན་དུ་མཛོད་ཅྲིག །སོང་པ་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རང་བཞྲིན་ཁུ་བའྲི་ངོ་

བོར་ཞུ་བ་ཉམས་སུ་མོང་ཞྲིང་མངོན་དུ་མཛད་ནས་ནྲི་འགོ་བ་འཁོར་བ་ལས་གདོན་

པའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

1  མ་ཕྱི། ༣༥བ༣ན།  བླ། ༤༩བ༡ན།  ཞོལ། ༤༧ན༡ན།  -ལ་    སྐུ། ༥༡བ༢ན།  ལ་    * ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཚོགས་ནྲི་འགོ་བའྲི་མགོན་པོ་ཁོད་ཀྲིས་སྤོ་བར་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་གླུས་བསྐུལ་

ཏེ། གཞུང་འདྲི་རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་

འབས་བུ་སེར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྟེ་བ་དང་གསང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་

གྲི་པདའྲི་ལྟེ་བ་དབུ་མ་ལ་གནས་པས་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱལ་

བར་གྱུར་པ་”བཙས
1
་པ་ན་སད་པར་བྱེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ལ་གླུས་

བསྐུལ་བ་ན་ཞུ་བ་ལས་སད་དེ། སྔོན་གྲི་སྨོན་ལམ་རེས་སུ་དན་པས་ལྷའྲི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ། གནས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་གཞུང་གྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །སབས་འདྲི་དག་ཏུ་སྔ་

མ་ཁ་ཅྲིག །དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྒོམས་པའྲི་རེས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

རྲིགས་རྣམས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ༀ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཨཱཿ་ལ་བསྡུས་ནས་ཞུ། དེ་ནས་བཞེངས་

ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བསྐུལ་མཁན་མེད་པའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་བསྐུལ་ནས་བཞེངས། དེ་ནས་ལྷ་སྤོས་ནས་སྔར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡེ་

ཤེས་པ་འཇུག་པ་ལྟར་ཐྲིམ་པར་འདོད་པ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་མྲི་ལེགས་པས །གཙོ་བོ་

ནུས་མ་དང་བཅས་པ་ཞུ། འཁོར་གཞན་རྣམས་མ་ཞུ་བ་ན་ལྷ་མོས་བསྐུལ། དེའྲི་ངོར་

བཞེངས་ནས་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

སངས་རྒྱས་ནམ་མཁར་གནས་པ་རྣམས་ལུས་ལ་བཅུག །དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་

པདར་སྤོ་བ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལ་བ་མ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་པའྲི་ཞལ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་

རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

གྱུར་ཏེ་སྤོ། ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་ཐྲིག་ལེ་ལས་ས་བོན། དེ་ལས་ཕག་མཚན་དེ་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༢ན།  སྐུ། ༥༢ན༣ན།  ཞོལ། ༤༧བ༢ན།   བཅས    བླ། ༥༠ན༡ན།  བཙས    * བཙས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྐུར་གྱུར་ཏེ་སྤོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། མངལ་དུ་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་མ་གྲུབ་པའྲི་

སྔོན་དུ་རྐང་ལག་སོགས་གྲུབ་པས་དེའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་སེམས་

དཔའྲི་སྔོན་དུ་ཁོ་བོ་སྤོ་བ་བསན། མངལ་ནས་བཙས་ནས་རྐང་ལག་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་

ལས་འཇུག་པའྲི་སྔར་མྲིག་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ལ་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལས་

རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་ཁོ་བོའྲི་སྔོན་ལ་སེམས་དཔའ་སྤོ་བ་བསན། ཞེས་གསུང་ཡང་རྒྱལ་

མཆོག་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་མཚུངས་པ་ལེགས་པར་བཞེད་དོ། །བ་མ་ཤེར་སེང་

བའྲི་གསུང་གྲིས་”འབེ
1
་པས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ཏུ་འཁོར་བསྐེད་པ་ཆད། རྭ་

པས་སྔར་བསྐེད་ཀང་ཕྲི་མར་མྲི་བསྐེད་པས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཆད། རང་ཅག་སྔོན་

བཞྲིན་དུ་ཞེས་གསུངས་པས་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་

བཞྲིན་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོགས་པར་བསྒོམ་ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་ཉྲིད་

ཕག་ལེན་བཟང་བར་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཁུ་བའྲི་ངོ་བོ་སོང་བ་

ཉྲིད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་བཞྲིའྲི་གླུ་རྣམས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་

སད་པར་གྱུར་པ་ནྲི་འགོ་བ་མཐའ་དག་མྲིག་འཕྲུལ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་ནས་

སེམས་ཅན་གྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་སར་ཡང་ལྷའྲི་སྐུར་བསྐེད་པ་མཛད་དེ། འདྲི་ལྟར་དྲི་མ་

མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བའྲི་རང་གྲི་མཚན་མ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་

ལྔ་པ་གདན་གྲི་སེང་དུ་སྤོ་བར་བྱས་ནས་དེ་ལས་བྱུང་བ་རོ་རེའྲི་རྒྱན་དང་ལྡན་ཞྲིང་

རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ཅོད་<ཕོགས་>པན་ནོ། ཞེས་པ་གཙོ་བོ་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༧ན།  འབྕེ    ཞོལ། ༤༨ན༣ན།  འབྕེལ    སྐུ། ༥༢བ༤ན།  བླ། ༥༠བ༢ན།   འབོ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རང་བཞྲིན་རོ་རེ་སེམས་དཔར་མཚོན་པའྲི་དོན་དུ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཅོད་པན་ཅན་

འབས་བུ་ལ་རྒྱུས་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་སོང་བ་འགྱུར་མེད་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་

པས་སྔར་གཙོ་བོ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་འདྲིར་རོར་སེམས་སུ་བྱས་སོ། །ཞེས་ཁ་ཅྲིག་

<ངམ་>འཆད་དོ། །གཞན་དག་འདྲིར་གཙོ་བོ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མཚོན་

པས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཅོད་པན་ཅན་ནོ། །འོ་ན་ལེའུ་ལྔ་པར། ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་ཤེས་དང༌། 

རྣམ་ཤེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་གསུངས་པ་དག་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་

དག་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་མྲི་བསྐོད་པ་གཟུགས་ཐ་དད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་

ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཟུགས་ཉྲིད་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མར་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དང་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ངོ་བོར་མཚོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་གཟུགས་ཉྲིད་སྔར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དང་

འདྲིར་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་གསུངས་པའྲི་དགོངས་པ་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིག་པར་

བྱའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་རོར་སེམས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཡོན་རླུང་ལྔ་

ལས་སོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མའྲི་རང་བཞྲིན་ཤེར་ཕྲིན་

གྲི་བདག་ཉྲིད་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་གཙོ་བོ་དེའྲི་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་པ་སེ། རྭས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་སྒས་བཙས་པའྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་

གཡས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་”འཇུག
1
་ཐོགས་སུ་གཡོན་གྲི་ནམ་མཁའྲི་རླུང་རྒྱུ་བས་ཡེ་

ཤེས་ནམ་མཁའ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་བསན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ལ་ཀྱཻ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཟླ་བཟང་

1  མ་ཕྱི། ༣༧ན༡ན།  བླ། ༥༡ན༥ན།  ཞོལ། ༤༨བ༥ན།  འཇུག    སྐུ། ༥༣བ༡ན།  མཇུག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལ་བོད་པ་སེ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བའྲི་སྒས་

གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཁམས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སངས་རྒྱས་ནམ་

མཁར་གནས་པ་རྣམས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

དམ་ཚིག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་ཅྲིང་

སྔར་སྤོས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང་རང་གྲི་ལུས་ལ་བཅུག་སེ་ཞུ་བ་ལས་

ཤེས་རབ་ཡུམ་གྲི་པདར་ས་བོན་གྲི་སྔགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲི་གེ་སོ་སོ་རྣམས་ལས་

ལྷ་སོ་སོ་རྣམས་སུ་བསྐེད་དོ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་པད་ལས་སྔོན་བཞྲིན་དུ་ཞལ་

ཕག་མཚན་མ་དབྱྲིབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ལྷ་སོ་སོར་གྱུར་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་

དང་ཐུགས་དང་གསུང་དང་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་སྤོས་ཏེ། ལྷ་སོ་སོ་ལ་ཞུགས་

པར་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་སྤོ་བ་དག་ཀང་བྱའོ། །ཀང་ཡྲིག་

གྲིས་སྔོན་བསྙེན་པའྲི་སབས་བཞྲིན་སྤོ་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་སྦང་གཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་ཏེ་དོན་བསྡུ་

བ་ལ་བཞྲི། ལས་རྒྱལ་མཆོག་གྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད། རྒྱལ་མཆོག་གཉྲིས་བསྙེན་པ་

དང་ཉེར་སྒྲུབ་ཏུ་བསན། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སྦང་གཞྲི་སྦོང་བྱེད་བསན། རོགས་རྲིམ་གྲི་

རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་མངལ་དུ་བྱྲིས་པ་མངལ་ནས་འབྱུང་བའྲི་དུས་སུ་སད་པའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་དོན་དུ་སོག་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་བཅུ་སྐེའོ། །དེ་ལྟར་སོབ་མ་རྣམས་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའྲི་དུས་སུ་རྲིགས་སད་པའྲི་དོན་དུ་མེ་ཏོག་འཐོར་རོ། །དེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཞྲིན་དུ་བྱྲིས་པ་བཙའ་བའྲི་དུས་སུ་གཅེར་བུ་མངལ་གྲི་”ཁྲུ
1
་མའྲི་གོས་འཛིན་པའྲི་

བྱྲིས་པ་སྐེས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རོགས་པའོ། །དེ་ནས་བྱྲིས་པའྲི་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་སད་པ་དང་འད་བ་ནྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞུགས་པ་སེ། བྱྲིས་པ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ་ལྷ་སྒོམ་པ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཁམས་ལྔ་ལས་དབང་པོ་ལྔ་དེའྲི་ཡུལ་ལྔ་སེ་ཉྲི་ཤུས་

རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལས་རྒྱལ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི་བསྐུལ་བ་ལྔ། དེའྲི་ངོ་བོར་

བཞེངས་པ་ལྔ། དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་རོ་མཉམ་ལྔ། རྒྱས་གདབ་བཞྲི། དབང་

བསྐུར་དེ་ཉྲི་ཤུ་ལ་བྱས་ཀང་ཆོག་གོ །གྲི་ཅོ་ལུགས་ཀྲིས། ལྷ་མོ་བཞྲི་ཚད་མེད་བཞྲི། 

ཡུམ་བཞྲི། འབས་བུ་བཞྲི། ཁམས་བཞྲི་སེ་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་ལ་འཆད་པ་ནྲི། ཞུ་བ་གླུས་

བསྐུལ་རྐང་པ་ལ་བཤད་པར་འགྱུར་བས་མྲི་ལེགས་པར་བཞེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་

པས་སྐུ་རོགས་པ་ནྲི་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་སེ། རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་ནས་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་

པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བསྙེན་སྒྲུབ་གཉྲིས་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་

དབྱེ་ན་སྤྲིར་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་མངལ་ནས་སྐེས་པ་དང་འད་བ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པ་དང་འད་བའོ་གང་སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པ་དང་འད་བ་དེ་ནྲི་

ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་བསྐེད་པ་སེ། ཚངས་པའྲི་སྒོ་ང་རྩེ་ནས་གནོན། ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༣༧ན༦ན།  བླ། ༥༡བ༦ན།  ཞོལ། ༤༩ན༦ན།  ཁྲུ    སྐུ། ༥༤ན༣ན།  ཕྲུ
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པའྲི་ཚིག་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་སྒོ་ང་ལས་སྐེས་པར་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་

ཚངས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལ་སོགས་པ་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྒོ་ང་དང་འད་བ་ཆགས་པའྲི་

ནང་དུ་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་གྲུབ་པ་དང་འད་བར་རྟེན་གཞལ་

ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་པའྲི་ནང་དུ་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལས་ཕག་མཚན་དང་དེ་

ལས་ལྷའྲི་སྐུར་བསྐེད་ཅེས་པའོ། །གང་མངལ་ནས་སྐེས་པ་དང་འད་བ་དེ་ནྲི་མའྲི་

མངལ་དུ་མྲི་རྣམས་བསྐེད་པ་དང་འད་བ་མའྲི་མངལ་དང་འད་བར་གཞལ་ཡས་ཁང་

བསྐེད་པའྲི་ནང་དུ་ལྷ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐེད་པའོ། །གང་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ལྷ་

སད་ཅྲིག་གྲིས་བསྐེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་རྫུས་སྐེས་ལས་

བསྐེད་པ་དང་འད་བའོ། །དེ་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་སེ། དཀྲིལ་

འཁོར་དང་ལྷ་སད་ཅྲིག་གྲིས་རྣམ་པའྲི་དཀྲོངས་བསྐེད་ཀྲི་སྒོམ་པ་དབང་པོ་རབ་ཀྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་མོས་པའྲི་བསམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་

གསུངས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ལྷ་དང་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་བ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ནྲི་ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲིས་སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ། རྟོག་པས་མ་བརྟགས་པར་རང་བྱུང་བ། 

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ་འབར་བར་མཐོང་བ། འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱེད། 

ཟླ་བའྲི་སྣང་བ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་པའོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

མཚན་བརོད་ལས་གསུངས་པའྲི་ཁམས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་ལྔ་

དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་ཉྲིན་མཚན་གྲི་རྟགས་ལྔ་རོགས་པ་ལས་འབྱུང་བས་སོར་སྡུད་
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རྣམ་པ་ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དག་གཞུག་ཅྲིང་རོ་མཉམ་བྱ་བ་ལ་གཉྲིས། ཡེ་ཤེས་

དགུག་གཞུག་ཆོ་ག་སྤྲིར་བསན། རོ་མཉམ་བྱ་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་འོད་ཟེར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་

དབུ་མའྲི་སོག་ཕྲིར་འབྱུང་བ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ཡྲིན་པས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་སེ། བྱྲིས་

པ་དེའྲི་སོག་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འབྱུང་བས་དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་སད་ཅྲིང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་པོ་རྣམས་འཇུག་པ་ནྲི་ནང་དུ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་

དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་རོ་རེའྲི་སྤྲུལ་པ་སེ། དེ་ལས་

བྱུང་བའྲི་བར་ནྲི་གོ་སའོ། །རྐང་པ་བརྒྱད་པའྲི་ཤ་ར་བས་དངས་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་དག་ལ་

གནས་ཞེས་པ་སྒ་དང་རེག་པ་སོགས་ཟླ་ཉྲིའྲི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དག་པས་རྐང་པ་

བརྒྱད་དོ། །རྒྱལ་བའྲི་སྒ་ནྲི་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་ནྲི་འཇོམས་པར་བྱེད་པའྲི་རོ་རེ་

ཤུགས་དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའྲི་སད་དུ་ཞེས་པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་

རོ་མཉམ་པའྲི་དོན་དུ་བསྐུལ་བ་ནྲི་ནང་དུ་བྱྲིས་པ་ཡུལ་ལྔ་ལ་ཤེས་པ་འཇུག་པ་དང་

འད་བའྲི་སད་དུ་བསྐུལ་བར་བྱ་སེ། ཤེས་པ་ཞེས་རྭ་འདོན་ནོ། །དེ་ཡང་མངལ་གྲི་ཀུན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་འཇུག་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱུང་སེ་ཡུལ་ལྔ་ལ་

འཇུག་པའོ། །ཞུགས་པ་དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་པད་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོར་བཅུ་དྲུག་གྲི་བར་

དུ་འབྱུང་བའྲི་སོག་གྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་དངོས་པོ་རྣམས་འཇུག་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ལྔའྲི་

ཡུལ་དུ་བཀུག་ནས་སར་ཡང་རླུང་ལྟེ་བའྲི་པདར་ལྡོག་གོ །དེའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་དག་

པས་རོ་རེ་ཤུགས་མངལ་ནས་ཕྱུང་སེ་སོང་ནས་དྲི་མེད་ནས་བསྣུན་པ་བྱས་ཤྲིང་
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ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པོ་རྣམས་རོ་རེ་ཤུགས་རང་གྲི་རོ་རེའྲི་གླུའྲི་ཞགས་པ་དག་གྲིས་

བཅྲིངས་ནས་འདྲིར་གླུའྲི་ཞགས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་སྦྲུལ་གྲིས་འཆྲིང་བ་ལྟར་འཆྲིང་བྱེད་

ཀྲི་ཞགས་པ་ཡྲིན་པས་སྦྲུལ་ཞེས་ཉེ་བར་བཏགས་པའོ། །རང་གྲི་མཚོན་ཆ་རྣམས་

ཀྲིས་འཇྲིགས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཞེས་རྭ་

འདོན་པ་ལྟར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་པའྲི་དངོས་པོའྲི་ནས་བསྐེད་པར་བྱས་ནས་རོ་རེ་

ཤུགས་སར་ཡང་རང་གྲི་གནས་སུ་འགོའ།ོ ཞེས་པ་རང་གྲི་ཐུགས་ཀར་ཐྲིམ་པར་

བསམ་མོ། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་གཞུག་པ་ནྲི་མྲིག་གྲི་དབང་པོ་ས་སྙྲིང་

ལས་སྐེས་པ་རྨུགས་བྱེད་ཀྲིས་བྱེད་དོ། །འདྲིར་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་

པ་འདྲི་རྭ་འགྱུར་ལ་མེད་ལ། འདྲི་ཡོད་པ་ལྟར་ན་མྲིག་གྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པར་

སྦར་རོ། །བཅྲིང་བ་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། སོབས་ཀྲིས་བྱེད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་སྔ་མས་

ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་རོ་མཉམ་པ་ལྔ་ནྲི་ས་བོན་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་

ཧོཿཧྲིས་བྱ་སེ། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ནས། དབྱུག་པའྲི་ཕག་རྒྱས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་བཀུག་པ་ལ་མཆོད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡང་དག་

པར་མཆོད། དེ་ནས་ངེས་པའོ། །འདྲི་དག་ཏུ་ཁོ་བོ་བཞྲི་དབང་ཤེས་ལ་སྦར་བ་ནྲི་

མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་དབང་པོ་རབ་ཏུ་སད་ནས་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པ་དང་འད་བར་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་སྦོར་བའྲི་ཆ་ནས་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་རོ་མཉམ་དང༌། གསུང་དཀྲིལ་གྲི་རོ་

མཉམ་སོགས་གོ་སར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རོགས་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བསྐེད་པ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་
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ལྟར་ལེགས་པས། བསྐེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དག་ལ་སེམས་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དག་པ་མྲི་བསྐེད་པ་ནྲི་ནམ་མཁའ་དང་བཅས་ཞེས་པ་ནམ་མཁའ་དག་

པ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ། སྙྲིང་པོའྲི་པདར་ཞེས་པ་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་པད་ལ་དུས་མེ་སེང་དུ་ནས་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་གྲི་

འདབ་མ་ལ་ནག་མོ་འབར་བ་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པའོ་ཞེས་པ་

ནས། ཟུར་གྲི་ཆ་ལའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་རོ་མཉམ་མོ། །བདེ་

གཤེགས་འཕར་མའྲི་རོ་མཉམ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་གྲི་ཞེས་པ་ནས། འཕར་མ་ལའོའྲི་

བར་རོ། །

སེམས་དཔའྲི་འཕར་མའྲི་རོ་མཉམ་ནྲི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་

པ་ནས། རོ་མཉམ་དུ་བྱེད་པའོའྲི་བར་རོ། །ཐུགས་ཀྲི་སྒོ་སྐོང་གྲི་རོ་མཉམ་ནྲི། ད་ནྲི་

ཁོ་བོའྲི་ཞེས་པ་ནས། པད་རྣམས་ལ་རོ་མཉམ་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་

ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རོ་མཉམ་པར་བྱེད་ཚུལ་ཏེ། ནང་དུ་ནྲི། མངལ་ནས་སྐེས་

པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོར་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེ་རོ་མཉམ་པ་དང༌། སྙྲིང་པོའྲི་

པད་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་པད་ལ་སྦར་ཏེ་ཕྲི་ནང་སྦར་བའྲི་ངེས་པའོ། །ཞར་བྱུང་སྐུའྲི་སྒོ་སྐོང་

གྲི་རོ་མཉམ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་ཀྲི་ཁོ་བོའྲི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཞེས་པ་

ནས། ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོའྲི་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཤར་གྲི་

སྒོའྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་སེང་དུ་གཙུག་ཏོར་དང༌། ནུབ་ཀྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་སེང་དུ་གནོད་མཛེས་

ཏེ་གཉྲིས་པོ་དག་གྲི་ཤྲིང་རྟ་ནྲི་ཆུའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་བྲི་བྱའྲི་

དམྲིགས་བསལ་གྲི་ངེས་པའོ། །བསྒོམ་པ་ལ་ནྲི་འོག་དང་སེང་དུ་ཤྲིང་རྟ་ཁོ་བོ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བཅས་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་སྒོའྲི་རྣམ་དག་ནྲི། ཐུགས་ཀྲི་སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཁ་དང་ནས། གཙུག་ཏོར་གྲི་ནྲི་སྒོ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཏེ། དབང་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་

གཅྲིན་དང་ཁུ་བའྲི་སྒོ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བས་ལྔའོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྒོ་

ལྔ་ནྲི་སྣ་དང་ནས་རྣམས་ཏེ་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་ལ་དབང་པོ་རྣམས་གནས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་དེ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྒོ་ལྔ་ལྔའོ། ཞེས་པ་ཕྲི་ནང་

སྦར་བའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱྲིས་པ་ལ་སྒ་སྐེ་བའྲི་གནས་ནས་བརོད་པའྲི་

དབང་གྲིས་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་ལྔ་སེ། དེ་ལྟར་སྒོ་བཅོ་ལྔ་ལས་འོག་དང་

སེང་དུ་ཁད་བྱེད་སོང་པའྲི་སྒོ་གསུམ་པོ་ཐུགས་ལ་ཁུ་བའྲི་སྒོ་དང་སྐུ་ལ་ལུས་དང༌། 

གསུང་ལ་མགྲིན་པའྲི་གནས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སངས་ནས་ཁབ་བྱ་ལྷག་མ་བཅུ་གཉྲིས་

པོ་རྣམ་པར་དག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་པོ་རྣམས་ལ་སྒོ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་

འོག་དང་སེང་དུ་སོང་པའྲི་སྒོ་གསུམ་ཞེས་པ་ནྲི་མཐོང་ཁུངས་ལ་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ཕྲི་

ལ་ཉྲི་མའྲི་དུས་སྦོར་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དབྱེ་བས་སྒོ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཟླ་བའྲི་ཆ་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་དབྱེ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྒོ་བཅོ་ལྔ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་ཆོས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བས་སོ་ཞེས་པ་

ནྲི་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦར་བའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་གསུང་གྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་རོ་མཉམ་འདུག་སངས་དང་བཅས་པ་

གོ་སར་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། གསུང་དང་སྐུའྲི་རོ་མཉམ་དང༌། གར་གྲི་སད་དུ་ལྷའྲི་

འདུག་སངས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གསུང་གྲི་རོ་མཉམ་དང༌། སྐུའྲི་རོ་

མཉམ་མོ། །
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དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་

བཅས་དགུ་གོ་སར་བཤད་པའྲི་དོན་རྣམས་བཤད་ན། གསུང་ལས་སྐེས་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ནྲི་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་ཀྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་འབྱུང་པོའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་

གསུང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་གདན་པད་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པའྲི་ཤར་དུ་གཙོ་མོ་ཙ་

མུཎྜྲི་དང༌། དེའྲི་ཐབས་ལྷའྲི་བདག་པོ་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་

འགྱུར་ཏེ་རྩེ་མོ་ཅན་ཏེ་མེར་ཁབ་འཇུག་མ་དང༌། དེའྲི་ཐབས་ཚངས་པ་རྲིག་བྱེད་

གདོང་ངོ༌། །གཤྲིན་རེ་ལྷོར་ཕག་མོ་དང་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། ལྷ་

མྲིན་བདག་པོ་སྲིན་པོར་གདོང་དྲུག་མ་དང་བགེགས་ཀྲི་མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་

གོ །ནུབ་ཏུ་དབང་པོ་དང་ཐབས་བདེན་བལ་སྲིན་པོར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རླུང་དུ་ངེས་པར་

དུས་ཀྲི་གདོང་མ་སེ་གདོང་བཞྲི་མ་ཚངས་མ་དང༌། ཐབས་ཁབ་འཇུག་ཉྲིད་

དོ། །གནོད་སྦྲིན་གྲི་ཕོགས་བྱང་དུ་དག་མོ་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ཐབས་གཤྲིན་རེ་རོ་

མཉམ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱུགས་ཀྲི་བདག་པོ་དབང་ཕྱུག་གྲི་གནས་བྱང་ཤར་དུ་དཔལ་

མོ་དང་ཐབས་གདོང་དྲུག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ནང་གྲི་ཚེས་ལྷའྲི་རོ་མཉམ་ནྲི་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་

རོལ་གྲི་སྐུ་དཀྲིལ་ལ་ནྲི་དབང་པོའྲི་གནས་ཤར་སྒོའྲི་གཡས་སུ་པདའྲི་ལྟེ་བར་ལྷ་

མྲིན་བདག་པོ་བདེན་བལ་དང༌། དེའྲི་ཕག་རྒྱ་མོ་སྲིན་མོ་རོ་མཉམ་པར་འགྱུར་ལ། 

མེར་ནྲི་རླུང་ལྷ་དང་ཕག་རྒྱ་རབ་གཏུམ་མ་སེ། མེ་ལྷ་དང་ཆུ་ལྷ་མོ་ཡང་ལྷོ་སྒོའྲི་

གཡས་སུ་རོ་མཉམ་པའོ། །ལྷ་མྲིན་བདག་པོར་དཔལ་ལྡན་གདོང་དྲུག་པ་དང་ཕག་རྒྱ་

དཔལ་མོར་འགྱུར་ཏེ། ནུབ་སྒོའྲི་གཡས་སུ་དབང་པོ་དང་ཕག་རྒྱ། རླུང་ལྷ་མོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 220  

འགྱུར་རོ། །རླུང་དུ་ཚངས་པ་དང་ནྲི་ཕག་རྒྱ་གློག་མར་འགྱུར་ཏེ། ནོར་སྦྲིན་གྲི་

གནས་བྱང་སྒོའྲི་གཡས་ཉྲིད་དུ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་ལྷ་དང་ནྲི་ཕག་མོའ།ོ །དབང་ལྡན་དུ་

ནྲི་ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོ་དང༌། གཞོན་ནུ་མར་འགྱུར་ཏེ་ནོར་སྦྲིན་གྲིས་གནས་བྱང་

སྒོའྲི་གཡོན་དུ་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་དང་ཕག་རྒྱ་རྲི་སས་མོར་འགྱུར་ལ། གཤྲིན་རེའྲི་

གནས་ལྷོ་སྒོའྲི་གཡོན་གྲི་ཆར་དུས་མཐར་བྱེད་པ་གཤྲིན་རེ་གཙོ་བོ་དང་དེའྲི་ཕག་

རྒྱ་གཤྲིན་རེ་མ་དང་ལྷ་སེ་ཤར་སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ཁབ་འཇུག་དང་དཔལ་མོའོ། །ནུབ་

སྒོའྲི་གཡོན་དུ་ནོར་སྦྲིན་དང་ཕག་རྒྱ་ནོར་གྲི་དབང་མོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ནྲི་རྲི་

སས་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་བོ་དག་པོ་སོགས་བཞྲི་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་རབ་ཏུ་

གགས་སོ། །

ཕྲི་རོལ་ཁ་ཁེར་གྲི་ཀླུའྲི་རོ་མཉམ་ནྲི་སྐུ་དཀྲིལ་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་ལྷའྲི་དབང་

པོའྲི་གནས་ཤར་དང༌། གཤྲིན་རེའྲི་གནས་ལྷོ་དང༌། ནོར་སྦྲིན་གྲི་གནས་བྱང་དང༌། 

ནུབ་ཀྲི་ཁ་ཁེར་དག་ལ་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་དག་རོ་མཉམ་སེ། དེ་ལ་ཤར་དུ་

པད་དང་སོབས་རྒྱུ་དག་གཡོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་

དང་ལྷོར་ནོར་རྒྱས་ཀྲི་བུ་དང་དུང་སྐོང་ནྲི་མེ་དཀྲིལ་ལ་གནས་པ་དག་སེ། བྱང་དུ་ཆུ་

དཀྲིལ་གྲི་སེང་དུ་རྲིགས་ལྡན་དང་མཐའ་ཡས་ཞེས་པའྲི་ཀླུ་དག་ནྲི་གནས་པར་རབ་

ཏུ་གགས་པ་རོ་མཉམ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ནུབ་ཏུ་ས་དཀྲིལ་ལ་གནས་པའྲི་

ཀླུ་ནྲི་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཇོག་པོ་དང་པད་ཆེན་པོར་འགྱུར་

རོ། །ཀླུ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཡུམ་ནྲི་རབ་གཏུམ་མ་བརྒྱད་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་

ཀང་དུར་ཁོད་ཀྲི་ས་གཞྲི་ལ་གནས་པ་ཁྲི་གདོང་མ་དང་ཁ་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་སེ། 
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རབ་གཏུམ་མ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་ནྲི་པད་ལ་སོགས་པའྲི་ཀླུ་རྣམས་སོ། །དེ་ཡང་

གཞན་གྲི་རྲིགས་ཀྲིས་འཁྱུད་པའྲི་དབང་གྲིས་བདེ་བ་དམ་པ་བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་སོབས་རྒྱུའྲི་ཡུམ་ཅེ་སྤང་གདོང་མ། པདའྲི་མཁའ་ལྡྲིང་གདོང་མ། 

ནོར་རྒྱས་ཀྲི་སག་གདོང་མ། དུང་སྐོང་གྲི་འུག་གདོང་མ། རྲིགས་ལྡན་གྲི་ཕག་གདོང་

མ། མཐའ་ཡས་ཀྲི་བྱ་རྒོད་གདོང་མ། འཇོག་པོའྲི་ཁྲི་གདོང་མ། པད་ཆེན་གྲི་བྱ་རོག་

གདོང་མའོ། །འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་རོགས་འཕེང་དུ། ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་རང་

རྲིགས་ཀྲིས་འཁྱུད་པར་བྱས་པ་ནྲི། གཞུང་འདྲི་ལ་སོགས་པ་གོང་འོག་དུ་མ་དང་

འགྲིག་དཀའ་བར་སྣང་ངོ༌། །

རབ་གཏུམ་མའྲི་རོ་མཉམ་ནྲི། གཡོ་བར་བྱེད་པའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཤར་གྲི་རྩེ་མོ་སེ་མདུང་གྲིས་འབྲིགས་པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ནྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་ལ་

གནས་པ་ཁྲི་གདོང་མའོ། །གཤྲིན་རེའྲི་ཕོགས་དག་ཏུ་ངེས་པར་རོ་ནྲི་སེག་པར་བྱེད་

པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ནྲི། ཕག་གདོང་མ་དང༌། བྱང་དུ་རུལ་བ་དང་བཅས་པའྲི་དུར་ཁོད་དུ་

སག་གདོང་མ། ཆུ་རུ་རྣག་གྲི་དྲིའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ཅེ་སྤང་གདོང་མ་གནས་པར་འགྱུར་

རོ། །མེ་མཚམས་ལྷག་མ་ཟ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་བྱ་རོག་གདོང་མ། ལྷ་མྲིན་བདག་པོར་

མྲི་བཟད་པའྲི་གཡུལ་གྲི་དུར་ཁོད་དུ། བྱ་རྒོད་གདོང་མར་བཅས་པ་གནས་སོ། །རླུང་

དུ་སྦྲུལ་གྲིས་ཟོས་པའྲི་དུར་ཁོད་དུ། མཁའ་འགོའྲི་བདག་པོའྲི་གདོང་མ་མཁའ་ལྡྲིང་

མ། དབང་ལྡན་དུ་ཡང་བྱྲིས་པ་ཤྲི་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་ནྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་འུག་

གདོང་མ་སེ། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བྱང་ཤར་དུ་གནས་པ་ཟླ་བ་དང༌། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ནྲི་ཉྲི་

མ་དག་ཀང་རོ་མཉམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 222  

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལྷ་རྣམས་འདུག་སངས་གང་གྲིས་བཞུགས་པ་དང༌། 

འདུག་སངས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷ་རྣམས་བཞུགས་ཚུལ་ནྲི། གཡོན་བརྐང་པའྲི་སབས་

ནྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་བཞུགས་ཚུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། མཉམ་པའྲི་སང་སབས་ནྲི་ནག་མོ་

འབར་མ་སོགས་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་གནས་པ་དག་གྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྐང་སབས་

སོ། །ཁོ་མོ་བཅུ་ནྲི་གཡོན་བརྐངས་དང༌། གསུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་གཙོ་མོ་ནོར་ཏེ་

བརྒྱད་ཀྲི་ཚོགས་དག་གྲི་སང་སབས་ནྲི་ས་ག་དང༌། དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མྲིན་མོ་གཏུམ་

མོ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་སང་སངས་ཟླུམ་པོའ།ོ །གཡོན་བརྐངས་དག་ལ་གནས་པའྲི་ཡུམ་

རྣམས་ཀྲི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡབ་རྣམས་ནྲི་གཡས་བརྐང་གྲིས་སབས་སུ་ངེས་

པར་འགྱུར་བ་སེ། ཡུམ་ས་ག་ལ་གནས་པའྲི་ཡབ་ནྲི་ས་གའྲི་སབས་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། ངེས་པར་ཡུམ་ཟླུམ་པོའྲི་སབས་ལ་གནས་པ་ལ་ཡང་ཡབ་ཟླུམ་པོའྲི་

སབས་ཀྲིས་གནས་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཡང་སྔར་བཤད་པའྲི་སང་སབས་ཅན་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ལྷག་མའྲི་ལྷ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ནྲི་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་ངེས་པར་རོ་རེའྲི་གདན་རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་གནས་པ་སེ། 

རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕོགས་ན་གནས་པ་དེ་དག་གྲི་ལྷ་མོ་ཡུམ་བཞྲི་དང་སེམས་མ་

དྲུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་རང་གྲི་གདན་པད་དང་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་པདའྲི་གདན་ནམ་

འདུག་སངས་ཀྲིས་གནས་པའོ། །པད་ལ་སོགས་པའྲི་ཀླུ་གདེངས་ཅན་གྲི་རྲིགས་དང་

བཅས་པ་རྣམས་དང༌། བདེན་བལ་ལ་སོགས་པར་རང་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་བཞོན་པར་

གནས་པའྲི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་གནས་ཤྲིང༌། ལྷ་བཅུ་
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གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲི་པདའྲི་འདབ་མར་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རྣམས་ནྲི་

རོལ་པའྲི་སབས་ཅན་ཏེ། འབྱུང་པོའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་གསུང་གྲི་ལྷ་མོའྲི་འདབ་

མར་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སང་སབས་ཀང་དེ་བཞྲིན་རོལ་པས་གནས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སང་སབས་འདུག་སངས་དེ་དག་ཀང་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། རྐང་པ་

གཡས་པ་བསྐུམ་པ་དག་ཀང་ས་གཞྲི་ལ་ནྲི་ངེས་པར་བཀོད་ཅྲིང་འགྲིང་བ་དང་

བཅས་པས་རྐང་པ་གཡོན་པ་དང་པོར་བརྐང་བ་དག་གྲི་བར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་ཁྲུ་

གཉྲིས་པ་སོར་མོའྲི་རྩེ་མོ་ནས་རྩེ་གཞན་གྲི་བར་མཐོ་ལྔ་པ་སེ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་

བོས་ནས་དེ་ནྲི་གཡོན་པ་བརྐང་བའྲི་སབས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལས་བཟློག་སེ་གཡས་

བརྐངས་ཤྲིང་གཡོན་བསྐུམས་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས་ནྲི་གཡས་བརྐང་གྲི་སབས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། རྐང་པ་ཟུང་ནྲི་མཉམ་པར་”གཞྲིབས
1
་པ་སོར་མོ་མདུན་དུ་བསན་པ་དག་

ཀང་མཉམ་པའྲི་སབས་སོ། །ནམ་མཁའ་དང་རླུང་གྲི་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་པུས་མོ་

ཟུང་ནྲི་དང་པོར་རབ་ཏུ་བརྐང་བ་རྐང་སོར་ལོགས་སུ་བསན་པའྲི་རྒྱར་སོར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

དྲུག་ཏུ་བྱས་པ་དག་ལས་ས་ག་དང་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལས་བར་དུ་ཁྲུ་དོ་བར་བྱས་ཏེ། བུས་

མོ་གཉྲིས་ངང་པའྲི་གཤོག་པ་ལྟར་བྱས་པ་ནྲི་ཟླུམ་པོར་འགྱུར་ལ། རྐང་པ་གཡས་པ་

བརྐང་བའྲི་པུས་མོ་ཅུང་ཟད་བསྐུམ་ཞྲིང་གཡོན་པས་སེམས་དཔའ་འདུག་སངས་

ལྟར་བུས་མོ་ཕེད་ནྲི་འཁོག་ཅྲིང་འགྲིང་བ་དང་བཅས་པ་རོལ་པར་འགྱུར་ཏེ། རོ་རེའྲི་

གདན་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་དག་ནྲི་ཕལ་ཆེར་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཉྲིད་པས་འདྲིར་མ་

གསུངས་ལ། རོ་རེའྲི་གདན་ནྲི་དབང་ལེར་བཤད་ཅྲིང༌། པདའྲི་གདན་ནྲི་རྐང་པ་ཅུང་

1  མ་ཕྱི། ༤༡ན༤ན།  བླ། ༥༧ན༤ན།  ཞོལ། ༥༤བ༣ན།  གཞྱིབས    སྐུ། ༥༩བ༤ན།  གཤྱིབས
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ཟད་བརྐང་བའྲི་བྱྲིན་པ་གཡས་པའྲི་སེང་དུ་བྱྲིན་པ་གཡོན་པ་བཞག་སེ་པུས་མོ་

གཉྲིས་སྨད་པར་ཨ་བ་ཡས་བཤད་དོ། །སར་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་ལྟ་སངས་སོ་

དྲུག །རོ་བརྒྱད། བྱེད་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། ལུས་བསྒྱུར་སོ་གཉྲིས། འབྱུང་བ་བཞྲི་ལ་

སོགས་པའྲི་གར་གྲི་ཚུལ་རྣམས་བ་ར་ཏ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རོ་རེའྲི་གར་

བྱ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་ནྲི། དེ་ནྲི་ཅོད་པན་ཞེས་

སོགས་ཏེ། འདྲིར་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ལྷའྲི་ཅོད་པན་

དག་ལ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་སབས་སུ་ཕན་ཚུན་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ལ་ནྲི་རོ་

རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

རོར་སེམས་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་ཐབས་ཤེས་ཕན་ཚུན་

ཡང་དག་པར་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་

རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་རྒྱས་གདབ་སེ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའྲི་སྤྲི་བོ་

ལ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་འདེས་པ་ཐུགས་རོ་རེ་ནག་པོ་སྤྲུལ་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཆོས་གོས་དང་

གཙུག་ཏོར་འཛིན་པ། རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་གནས་པ་ཕག་གཡས་པ་ས་ལ་རེག་པས་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལ་དབུགས་འབྱྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་གྲི་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་

ཤེས་ཏེ། རྒྱུ་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀ་ལ་རོར་སེམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་ཡང་རང་འདས་རྒྱས་གདབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། རྒྱུད་འདྲིར་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་རང་འདས་རྒྱས་བཏབ་པར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

རང་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིགས་ལྔའྲི་ཕག་རྒྱས་གདབ་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 225  

འདྲི་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ལ་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྒྱ་ནྲི་རྒྱུད་འདྲིར་བཀག་སེ། 

རང་གྲིས་རང་སྐེད་པར་བྱེད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁབ་སེ། རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་དོན་

ནྲི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འགྱུར་མངས་

ལས་ཀང༌། རྲིགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལ་ནྲི་རྲིགས་ལྔས་རྒྱས་གདབ་པ་དགག་སེ། ཞེས་

འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ཅོད་པན་དུ་བྱེད་པའང་མྲི་འཐད་དོ་

སྣམ་ན། དེ་ནྲི་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་མཚོན་པའྲི་ཅོད་པན་ཡྲིན་གྲི། རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་

ཅོད་པན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྐོན་མེད་དོ། །

འགྱུར་མངས་སུ། ཡང་ན་ནྲི་འོན་ཀང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཡང་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ལ་རྲིགས་ལྔས་རྒྱས་གདབ་བཀག་པ་འོན་ཀང་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་མེ་ཏོག་ལྷུང་བ་

ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་ལྔའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ནང་ནས་མྲི་བསྐོད་པའྲི་ཅོད་པན་གྲིས་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི་དབང་གྲི་

གནས་སབས་རེས་འགའ་ནྲི་བྱའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །གཟུགས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམ་སྣང་

གྲི་སེང་དུ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་གདབ་སེ། གོང་དུ་སྐུའྲི་རྣམ་པས་ཐུགས་རྣམ་པ་

གསུམ་དང་ཞེས་སྐུ་དང་ཐུགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསལ་

བར་པད་འཛིན་པ་འོད་དཔག་མེད་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཀྲི་ནྲི་གནས་ལྔ་ལས་སོ་སོར་བརོད་པའྲི་དབང་གྲིས་གསུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་ལྔ་ཞེས་ལུས་ངག་གྲི་འབྱུང་བྱེད་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། རྲིན་

ཆེན་དབང་པོའྲི་རྒྱས་འདེབས་ཕེད་ཆུ་སྐེས་འཛིན་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་རྲིན་འབྱུང་

རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་ནྲི་འོད་དཔག་མེད་གཤེར་པའྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་
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རོ། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་ཅོད་པན་ལ་ནྲི་རབ་མཆོག་ནོར་བུའྲི་ཕག་ཅན་རྲིན་འབྱུང་

རྒྱས་འདེབས་བྱེད་པ་རྲིན་འབྱུང་ཁག་ལས་དོན་གྲུབ་ཤའྲི་ཁམས་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དྲུག་གྲི་ནས་ཞེས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ནྲི་མུ་སེགས་པ་རྣམས་གཞུག་པའྲི་སད་དུ་

དབང་ཕྱུག་གྲི་ཞལ་རྣམ་པར་དག་པས་ཞལ་ནྲི་མུ་ཁ་ཞེས་པ་སྒོ་ལའང་འཇུག་པས་

འདེབས་བྱེད་ཀྲི་སྒོ་དྲུག་གམ། ཚངས་པའྲི་ཞལ་ལྔའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་པར་དག་པས་

འདེབས་བྱེད་ཀྲི་ཞལ་ཏེ་སྒོ་རྲིགས་ལྔ་ནྲི། གདབ་བྱ་སངས་རྒྱས་དྲུག་གྲི་རལ་པའྲི་

ཅོད་པན་ལ་འཛིན་པའོ། ཞེས་པ་སེ། མྲིང་མཐུན་པར་བསན་པས་འཇུག་པའྲི་དགོས་

པ་ཡོད་ཅྲིང༌། དོན་དུ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་དྲུག་དང་ལྔའྲི་རྣམ་པ་ལ་དབང་ཕྱུག་

དང་ཚངས་པའྲི་ཞལ་ཞེས་བཏགས་པའོ། །འདྲིར་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཞལ་དྲུག་གྲི་དང་པོ་

ནྲི་དེ་མ་ཐག་པ་སེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཡོན་གྲི་ལྷ་སེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༌། གསུམ་པ་ནྲི། མྲི་

འཇྲིགས་པ་སེ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང༌། བཞྲི་པ་ནྲི་རྲིན་འབྱུང༌། དེའྲི་སྐེས་བུ་སེ་

དོན་གྲུབ་དང༌། ལྔ་པ་ནྲི། དབང་ལྡན་ནམ་དབང་པོ་སེ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། དྲུག་པ་ནྲི། 

དུས་ཀྲི་མེ་སེ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རལ་པ་ལ་ཅོད་པན་དུ་འཛིན་པ་ནྲི་ས་ཆུ་མེ་

རླུང་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཐ་མལ་པའྲི་ཕུང་པོ་དྲུག་པོ་རྣམས་རལ་བས་

མཚོན་ཏེ། དེ་ལ་དེ་དག་དག་པའྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་པོའྲི་རང་བཞྲིན་རྲིགས་དྲུག་

གཙུག་ཏོར་དང་ཆོས་གོས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་གདབ་

བྱ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་ནྲི་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་ཞེས་བྱའོ། །འགྱུར་མངས་སུ་

ཡང་དེ་ལྟར་དྲུག་པོ་རྣམས་ནྲི་རལ་པའྲི་ཅོད་པན་ཅན་དུ་བརོད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་
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ངོ༌། །རྒྱལ་བ་རྲིགས་དྲུག་པོའྲི་ལྷག་མའྲི་འཁོར་ལོར་གནས་པའྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་

རྲིགས་ཅན་གྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ཅོད་པན་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ལས་གྲུབ་པ་ལ་སྔ་མ་ལས་གཞན་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷས་རྒྱས་བཏབ་པ་

སེ། དེ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྲིགས་ཅན་གང་ཞྲིག་རྲིགས་

གང་གྲིས་བསྐེད་པ་དེ་ལ་ནྲི་སྐེད་བྱེད་དེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་པོ། །

བཞྲི་པ་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ས་བོན་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་མ་སྐེ་བའྲི་ས་བོན་

དང༌། ལྷ་སྐེ་བའྲི་ས་བོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ནང་ལེར། གནས་པ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཁམས་རྣམས་ལས་

ལྷའྲི་མཚན་མ་འབྱུང་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་

ནང་ལེ་ན་མྲི་བཞུགས་ཤྲིང༌། འདྲིར་འཇམ་དཔལ་གྲིས། ལྷའྲི་མཚན་མ་རྣམས་ལྷའྲི་

སབས་སུ་འབེལ་པར་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ད་ནྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

འདྲིར་སའྲི་ས་བོན་ལ་ཡྲིག་ལས། གཟུགས་ཀྲི་མཚན་མ་འཁོར་ལོར་རབ་ཏུ་

སྐེའོ། །ཆུའྲི་ས་བོན་ལས་ཏེ་ཨུ་ཡྲིག་ལས་འདུ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་མ་པདའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་མེ་ལས་ཏེ་ར་ཡྲིག་ལས་ཚོར་བའྲི་ནོར་བུའོ། །རླུང་ལས་ཏེ་ཨ་ཡྲིག་ལས་འདུ་བྱེད་

ལས་རལ་གྲིའོ། །སོང་པ་ལས་ཏེ་ཨ་ཡྲིག་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེའོ། །ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཨྲི་

ཡྲིག་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གྲི་གུག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ས་བོན་རྣམས་བསྐེད་པར་བྱ་བ་

མཚན་མ་དང་འབེལ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡུལ་དྲུག་གྲི་མཚན་མ་ནྲི་ལཱ་ཨཱུ་རཱ་ཨཱྲི་ཨ་

ཨཿ་རྣམས་ལས་རྲིམ་བཞྲིན་རེག་བྱའྲི་གོས་ནས་ཆོས་ཁམས་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་ངོའྲི་

བར་འགེའོ། །ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་རྣམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་མཚན་མ་རྣམས་
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སོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཁམས་དང་ལྷའྲི་ཁམས་མྲི་མཐུན་ཡང་བསམ་པའྲི་

དབྱེ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨལ་ཡྲིག་ལས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་

ས་ཕུབ་བོ། །ཨོ་ཡྲིག་ལས་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་མདུང་ངོ༌། །ཨར་ཡྲིག་ལས་ཚོར་བའྲི་མེ་

མདའོ། །ཨེ་ཡྲིག་ལས་སོང་པའྲི་རླུང་དག་སའོ། །ཨ་ཡྲིག་ལས་ཚོར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཌཱ་མ་རུ་ཏེ། དབྱངས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབྱེ་བས་མཚན་མ་ལྔའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨལ་

ཡྲིག་གྲིས་གཟུགས་ཀྲིས་དབྱུག་པའོ། །ཨཽ་ཡྲིག་ལས་ཚོར་བའྲི་ཆུ་ཞགས་

པའོ། །ཨཱར་ཡྲིག་ལས་ཚོར་བའྲི་མེ་ལྕགས་ཀྱུའོ། །ཨྱཻ་ཡྲིག་ལས་ངེས་པར་འདུ་ཤེས་

ཀྲི་རླུང་ཐོ་བའོ། །ཨཱ་ཡྲིག་ལས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་རྩེ་གསུམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་སེ། 

འཕེལ་བའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་མཚན་མ་ལྔའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་ལ་ཡྲིག་

ལས་ཚོར་བའྲི་ས་གཞུའོ། །ཝ་ཡྲིག་ལས་སྒོལ་མ་དང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་ཁ་ཊྭཾ་ག་དང་

ཚངས་མགོའྲི་གནས་སུ་ཨུཏྤལ། ཞེས་པ་ལྟར་རླུང་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆུ་ཨུཏྤ་ལའོ། །ར་

ཡྲིག་ལས་སོང་པའྲི་མེ་ཚངས་མགོའ ོ། །ཡ་ཡྲིག་ལས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ཁ་ཊྭཱཾ་

གའོ། །ཧ་ཡྲིག་ལས་སོང་པ་དང་གཟུགས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དྲིལ་བུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལཱ་ཡྲིག་ལས་གཟུགས་ཀྲིས་ལྕགས་སྒོག་གོ །ཝཱ་ཡྲིག་ལས་

གཟུགས་ཀྲི་ཆུ་ཆུ་ན་རྒྱུ་བ་དུང་ངོ༌། །རཱ་ཡྲིག་ལས་འདུ་བྱེད་དང་སོང་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་

ཐོད་པའོ། །ཡཱ་ཡྲིག་ལས་རྲིགས་དྲུག་ཀར་གྲི་རླུང་སག་གྲི་པགས་པའོ། །ཧཱ་ཡྲིག་

ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གླང་པོ་ཆེའྲི་པགས་པ་སེ། ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བ་རྲིང་བོས་

བསྐེད་པའྲི་མཚན་མ་ལྔའོ། །ས་བོན་ཐུང་རྲིང་གྲིས་ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་སུ་མཚོན་

པ་སེ། མཚན་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་དབྱངས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །འདྲིར་ནྲི་
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མཚན་མ་དེ་རྣམས་ཀྲིལྷག་མ་ནས་དེ་དག་རང་རང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནས་བྱ་

བ་ཉྲིད་དོ། །གསུང་དང་སྐུ་དང་དུར་ཁོད་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་

མའོ། ཞེས་པ་སེ་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་དང་བདེན་བལ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀླུ་དང་རབ་

གཏུམ་མ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་དཀྲིལ་མ་གཏོགས་པའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཚན་མ་

རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་ཉྲིད་རྒྱུད་འདྲིར་གསུངས་པ། མཚན་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་

གང་ཞྲིག་ལྲི་ལ་སོགས་པ་ནས་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྔ་ཚན་གསུམ་པོ་ཐུང་ངུ་ནས་མཚན་

མ་སུམ་ཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སྔགས་སམ་ས་བོན་དུ་འགྱུར་ལ། གང་ཞྲིག་ཁོ་ནར་

མཚན་མ་དྲུག་པ་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བར་གྱུར་པ་དེར་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དབང་

གྲིས་གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་མཚན་མའྲི་ས་བོན་ཐྲིག་ལེ་དང་རྣམ་པར་བཅད་པ་རེས་

འབེལ་ཨ་ཡྲིག་དང་བཅས་པར་གྱུར་ཏེ། སྔར་བསན་པ་ཨཾ་དང་ཨཱཿདེ་དག་ཉྲིད་

དོ། །ཡང་ན་ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་དང་ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་མཚན་མ་དྲུག་པར་

གྱུར་ན་གཞོམ་དུ་མེད་པ་ཐྲིག་ལེ་དང་ཚེག་དག་ལས་འགྱུར། ཞེས་སྦར་རོ། །དེ་ལྟར་

ས་བོན་གྲིས་མཚན་མ་བསྐེད་པ་དང་མཚན་མས་ལྷ་བསྐེད་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་

གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེས་ན་ལྷ་གང་

ལ་ས་བོན་གསུངས་པ་དེར་དེ་ལས་མཚན་མ་དང་ལྷའྲི་མཚན་མ་གསུངས་པ་དེར། 

དེ་ལས་ས་བོན་དང༌། ལྷ་གསུངས་པ་དེར་སྐུ་མདོག་ལས་ས་བོན་མཚན་མ་ལ་

སོགས་པ་ཤས་ཆེར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཐུགས་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་དང༌། གསུང་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང༌། སྐུ་དཀྲིལ་གྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ས་བོན་

ནོ། །ད་ནྲི་ནཱ་ད་ཅེས་སོགས་ཏེ། ནཱ་ད་རྲི་མོ་ཙམ་ན་གཞོམ་དུ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་

མཚན་མ་སེ། དཔལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ས་བོན། ཞེས་འགྱུར་

མངས་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་འོག་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ས་བོན་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་སོ་སོའྲི་

མྲིང་དང་ས་བོན་སོ་སོའྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་འབེལ་བ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར་ཨཾ་ནྲི་མྲི་

བསྐོད་པའོ། ཞེས་པ་ནས། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མའོ། ཞེས་པའྲི་པར་འགེལ་

པས་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རྲིགས་དྲུག་ལ་ཡུམ་དྲུག་འཁྱུད་པ་དང༌། 

བསམ་པའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཡུམ་དྲུག་ལ་རྲིགས་དྲུག་གྲིས་འཁྱུད་པ་རྣམས་ས་བོན་

ཐུང་ངུ་དང་རྲིང་པོའྲི་དབྱངས་རྣམས་ལས་རྲིམ་པར་སྐེ་བའོ། །ཀྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ལུང་གྲི་

ཚིག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་ཕན་ཚུན་ལུས་དང་བསམ་པ་སེ། ཐབས་དང་

ཤེས་རབ། དེ་ལྟར་ན་གཉྲིས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་རང་རྲིགས་ཀྲིས་འཁྱུད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཡེ་ཤེས་སུ་འད་ཡང་རྒྱུ་འབས་ཡྲིན་པས་རྲིགས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་<ངམ་>ཟེར། གཞན་<ཕོགས་>དག །འདྲིར་ཐབས་

ཤེས་རྲིགས་མཐུན་འཁྱུད་པ་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཁབ་བྱེད་འདེས་པའྲི་རྲིགས་སུ་

མཚོན་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་བྱ་རྲིགས་སོ་དྲུག་གྲི་སབས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་རྲིགས་མྲི་

མཐུན་འཁྱུད་པ་དང་འགལ་བ་མེད་པར་འདོད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་

དང་སོང་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་ཐབས་ཤེས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་འདུ་བྱེད་དང་ས་ཁམས་སོ། །དེ་ནས་གཟུགས་དང་རླུང་གྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཁམས་སོ། །སེམས་དཔའ་སེམས་མའྲི་ས་བོན་ནྲི། དབྱངས་ཐུང་རྲིང་དྲུག་གྲི་ས་

བོན་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཨཾ་ཡྲིག་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ།ོ ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ངེས་

པའོའྲི་བར་རོ། །ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ས་བོན་ནྲི། ད་ནྲི་ཧཾ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཧཾ་ཡྲིག་ནྲི། 

ཞེས་པ་ནས། གཞན་གྲི་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་སོའྲི་བར་རོ། །ནུས་མའྲི་ས་བོན་

ནྲི། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནུས་མའྲི་ཞེས་པ་ནས། ཧཱ་མར་མེ་མའོ། །དེ་ལྟ་ཡྲི་གེ་བརྒྱད་ལས་

སྐེས་པ་ཁབ་བྱའྲི་ནུས་མ་བརྒྱད་དོ། །ཁབ་བྱེད་ཆ་དང་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ཕ໊་ཧོ་ཞེས་

པའོ། །བུམ་པའྲི་ས་བོན་ནྲི་བུམ་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་ནས། རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་

བས་སོའྲི་བར་རོ། །ཁབ་བྱེད་གཉྲིས་ནྲི་ཧ་ཧཱའོ། །མཚན་མ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་དུ་ༀ་ཡྲིག་ནྲི་སྐུ་རོ་རེ། ཆོས་ཀྲི་དུང་ངོ༌། །ཧཱུཾ་ནྲི་ཐུགས་རོ་རེ་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་

ནོར་བུའོ། །ཧོ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་ངོ༌། ཨཱཿནྲི་གསུང་རོ་རེ་ཆོས་

ཀྲི་གཎྜྲི་སེ། ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གསུང་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། གཙོ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་

ཧ་ཡྲིག་ནྲི་ཙ་མུཎྜྲིའོ། ཞེས་པ་ནས། ཀྵཿནྲི་གཞོན་ནུ་མ་སེ། གཙོ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་

ནོ། །འདབ་མའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི། དེ་བཞྲིན་འདབ་མའྲི་ཞེས་པ་ནས། ཀྵླ་ཞེས་

པ་སེ། དེ་ལྟར་ཤར་གྲི་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱབ་མདུན་དག་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོའྲི་དག་

དང་ནས། རླུང་གྲི་དག་ལ་ཐུང་རྲིང་བཅུ་དྲུག་པའོ། །ལྷག་མའྲི་འདབ་མ་དྲུག་པོ་

རྣམས་ལ་ནྲི། འདབ་མ་དྲུག་ལ་ནས་འདབ་མ་རྣམས་ལའོ། །དེ་ལ་ཙ་མུཎྜྲིའྲི་པདའྲི་

འདབ་མ་ལ་མདུན་དུ་ཧྲི་ཡྲིག་སྔར་བཀོད་པ་སེ། དེ་ནས་གཡས་སོར་གྲིས། ཞེས་པ་

ནས། རྣམས་ཀྲི་ཕོགས་བལ་ལའོ། །འདྲིར་ཙ་མུཎྜྲི་ལ་སོགས་པ་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་
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པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དེ་རྣམས་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་

བརྒྱད་པོ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ནྲི། ཙ་མུཎྜྲི་ལ་སོགས་པའྲི་

ཐབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་ཙ་མུཎྜྲི་རླུང་དང༌། 

ཁབ་འཇུག་མ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་མའོ། །དེ་དག་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དབང་

པོ་སྒྲིབ་སེལ་དང༌། ཚངས་པ་སྣང་མཛད་གཟུགས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་ཐབས་ཏེ། 

སྔགས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་དབྱེ་བས་ཞེས་པ་ལ་ཡྲིག་སའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་མོ་ནས་འདུ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་དག་པོ་དང་ཚོགས་བདག་ནྲི་

ཐབས་ཏེ་ཨུ་ཡྲིག་ཆུའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའོ། །དག་པོ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཆུར་མྲི་

འཐད་དོ་སྙམ་ན། ཡེ་ཤེས་ཁུ་བའྲི་ཁམས་ནྲི་ཆུའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཆུར་

བཞག་གོ །དབང་མོ་དང་ནས་འདུ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་བདེན་བལ་དང་ཁབ་འཇུག་ནྲི་

ཐབས་ཏེ་ཨྲི་ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའོ། །དག་མོ་དང་ནས་ཚོར་བའྲི་རྲིགས་ཅན་གཤྲིན་རེ་

ཕག་རོར་དང་གདོང་དྲུག་ས་སྙྲིང་གྲི་རྲིགས་ཅན་ནྲི་ཐབས་ཏེ། ས་བོན་ར་ཡྲིག་ལས་

སྐེས་པའོ། །ཕག་རོར་མཁའ་ཁམས་པ་ཡྲིན་པས་མེར་མྲི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། བཞུགས་

གནས་ལྷོ་མ་ཡྲིན་པས་གནས་ཀྲི་སྒོ་ནས་མེར་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་གསུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་

རྲིགས་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །

གསུམ་པ་སྐུ་དཀྲིལ་གྲི་ས་བོན་ལ་གཉྲིས། ནང་”ཚེས
1
་ལྷའྲི་ས་བོན་དང༌། 

ཕྲིའྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༤༤བ༣ན།   ཆྕེས    སྐུ། ༦༤བ༥ན།  ཞོལ། ༥༩ན༦ན།  བླ། ༦༢ན༣ན།   ཚེས    * ཚེས
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དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐུའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། གཙོ་བོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི། ཏཾ་

ནྲི་བརྒྱ་བྱྲིན་ནོ། །ནས་”ྈྐཿ
1
་ནྲི་གནོད་སྦྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ནས་དབྱེ་བས་བཅུ་གཉྲིས་

པོ་ནག་པའྲི་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ཡྲིན་ལ། སེ་པ་དྲུག་པོའྲི་ཐོག་མཐའྲི་

ཡྲི་གེ་གཉྲིས་ནྲི། གནམ་སོང་གྲི་ས་བོན་ཏེ། ཙི་ཉཿཞེས་པ་དང་ལ་སོགས་པ་ཊཾཿསོགས་

བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ནག་པའྲི་ཟླ་བའྲི་གནམ་སོང་དང༌། ས་གའྲི་ཟླ་བའྲི་གནམ་སོང་

ལ་སོགས་པ་སོང་བཅུ་གཉྲིས་པོའྲི་ས་བོན་དུ་གཟུང་བར་བྱའོ། །འདབ་མའྲི་ལྷ་མོའྲི་

ས་བོན་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཅ་སོགས་སེ་པ་དྲུག་དབྱངས་ཐུང་རྲིང་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ནྲི་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་པོའྲི་པདའྲི་འདབ་མར་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ནག་

ཟླ་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚེས་རྣམས་ལོའྲི་དུས་རོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ངེས་པའྲི་དབང་

གྲིས་སོང་པ་དྲུག་དང་མེའྲི་ཁམས་ཞེས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་གངས་ཏེ་ལོའྲི་ཚེས་

རྣམས་སོ། །འདྲིར་ནག་པའྲི་ཟླ་བའྲི་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི་ཟླ་ཕེད་

དང་པོའྲི་ཟླུམ་སོར་གྲི་འདབ་མ་བཅུ་བཞྲི་བོ་རྣམས་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དང་

པོའྲི་འདབ་མ་ལ་ཉ་རོ་རེ་མའོ་ཞེས་པ་ནས། འདབ་མ་བཅུ་བཞྲི་རྣམས་ལའོ། །ཛྲ་རོ་རེ་

མ་སེ་གཙོ་བོ་བདེན་བལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་སེ་ཉའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་ཕེད་གཉྲིས་པའྲི་ཟླུམ་སོར་གྲི་འདབ་མ་ལ་ནག་པོའྲི་ཚེས་

གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་བཅུ་བཞྲི་སེ། དང་པོའྲི་འདབ་མ་ལ་ཛུ་རོ་རེ་

མའོ། །ནས་གནམ་སོང་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ས་བོན་ཏེ། འདྲིར་དབྱངས་གསལ་བྱེད་གཉྲིས་

ཀ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་སོ། །ས་གའྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི་ཉཿཞེས་པ་ལ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༤བ༤ན།  བླ། ༦༢ན༤ན།  ཞོལ། ༥༩བ༡ན།  ྈྐཿ   སྐུ། ༦༤བ༥ན།  ཀཝོ
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གསལ་བྱེད་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་བརོད་ཅྲིང་དབྱངས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་བསན་

ཏེ། རླུང་གྲི་འདབ་མ་ལ་ཙ་རོ་རེ་མའོ། །ནས་ཛཱ་ཛཱི་ཞེས་པ་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ལྷ་མོ་

བཅུ་བཞྲི་པོ་འདབ་མ་དང་པོ་བཅུ་བཞྲི་ལ་སེ། ཛྲ་ཉའྲི་གནས་དབུས་སུ་སྔར་བཞྲིན་

ནོ། །གཉྲིས་པའྲི་ཟླུམ་སོར་ནས་གནམ་སོང་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ས་བོན་ཏེ། རླུང་གྲི་པདའྲི་

ལྟེ་བ་ལའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྣོན་གྲི་ཟླ་བ་དང༌། ཆུ་སོད་ཀྲི་ཟླ་བ་དག་ལ་ཊ་སེ་ལུགས་

འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དབྱངས་སྐེ་རྲིམ་དང་སྦར་བའོ། །གོ་བཞྲིན་དང་ཁྲུམས་སོད་ཀྲི་

ཟླ་བ་དག་ལ་པ་སེ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དབྱངས་སྐེ་རྲིམ་དང་སྦར་བའོ། །ཐ་

སར་དང་སྨྲིན་དྲུག་གྲི་ཟླ་བ་དག་ལ་ཏ་སེ་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །མགོ་རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བ་ལ་ས་སེ་

སྔར་ལྟར་རོ། །མཆུ་དབོའྲི་ཟླ་བ་ལ་ཀ་སེ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དབྱངས་སྐེ་རྲིམ་

དང་སྦར་རོ། །དེ་ལྟར་ལོའྲི་ཚེས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཀླུའྲི་ས་བོན་ནྲི། ད་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཧ་ཡྲིག་དེ་

ཉྲིད་ནྲི་ཡ་ར་ལ་ཝ་སེ། དེ་རྣམས་ལ་བཞོན་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་ཞོན་པའོ། །སྐུའྲི་སེགས་བུ་ལ་

ཤར་དུ་རླུང་དཀྲིལ་གཉྲིས་ལ་སོབས་རྒྱུ་དང་པད་དག་གྲི་ཧྱ་ཧྱཱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནུབ། 

ལྷོ། བྱང་དུ་ཧྭ་ཧྭའོ། །དེ་ལྟར་ནས་ཀྲི་ཞེས་སོ། །རབ་གཏུམ་མའྲི་ས་བོན་ནྲི། ད་ནྲི་ཁྲི་

གདོང་ཞེས་སོགས་ཏེ། བརྩེགས་པ་ཞེས་པ་ནྲི། སོ་སོའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་

ཏེ། སེ་བ་སོ་སོའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་བརྩེགས་པའོ། །

དེ་ལྟར་སེ་བདུན་བརྩེགས་པ་ལ་གནས་པའྲི་ཡྲི་གེ་དེ་རྣམས་ཀྵ་ཡ་ར་ཝ་ལར་

ལྡན་པ་ནྲི་བརྩེགས་པ་བརྒྱད་དེ། དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་ལྷ་མྲིན་མོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་

ནོ། །དེ་ལ་ཕོགས་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་ཤར་དུ། ཞེས་པ་ནས། དབང་ལྡན་དུ་མྦ
བ
ྥྦ
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འོ། །འོ་ན་དབང་ལེའྲི་རྒྱུད་དུ་རྩ་སོགས་གཞན་ལ་ལུགས་མཐུན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

པའྲི་དགོངས་པ་ནྲི་གང་སྙམ་ན། གཉྲིས་ཏེ། ཡྲི་གེ་ལུགས་མཐུན་དང་འབྱུང་བའྲི་

ལུགས་མཐུན་ནོ། །དེ་ལ་དབང་ལེར་དང་པོ་བསན་ནས། འདྲིར་གཉྲིས་པ་གསུངས་

ཏེ་གདམ་ང་ཅན་ནོ། །ཀ་སེ་ལ་ནྲི་གདམ་ང་གསུངས་པ་མེད་པས་ལུགས་གཉྲིས་མེད་

དོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་རབ་དང༌། ཐབས་ཀྲི་ལུས་དང་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་

རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་འདྲིར་ནྲི་ལྷ་གང་ཞྲིག་དབུས་སུ་

ཞལ་མངོན་པར་ཕོགས་པར་གྱུར་པ་དེ་རྣལ་འབྱོར་པས་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གཙོ་བོ་གཙོ་

མོ་དང༌། དབུས་སུ་རྒྱབ་ཀྲིས་ཕོགས་པ་རྣམས་ཉེ་བའྲི་གཙོ་བོའྲི་དབྱེ་བས་རྟོགས་

པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ངེས་པའོ། །ལྔ་པ་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་གྲི་

འབེལ་པ་གོ་སར་བསན་པ་ལ་གསུམ། ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའྲི་དང༌། 

གསུང་གྲི་ལྷའྲི་དང༌། སྐུའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བསྐེད་བྱ་སྐེད། ཅེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་བཅས་པ་

དགུ་གོ་སར་བཞག་པ་བཤད་ན་སེམས་དཔའ་དྲུག་རྒྱལ་བ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་

བསན་པ་ནྲི། སྐེད་བྱེད་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དང༌། བྱང་སེམས་

ཀུན་བཟང་ཡབ་སས་ཡྲིན་པས་སྔ་མ་རྲིགས་དང་ཕྲི་མ་རྲིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་ཡྲིད་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ནམ་མཁའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྐེད་

བྱེད་རོ་རེ་འཛིན་པ་མྲི་བསྐོད་པ་རྲིགས་དང༌། སས་ཕག་ན་རོ་རེ་རྲིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་

ཏེ། སྒ་ནམ་མཁའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་རྣ་བའྲི་རྣམ་ཤེས་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

དོན་གྲུབ་དང་ནམ་སྙྲིང་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་ཏེ། དོན་གྲུབ་ལས་མཁའ་སྙྲིང་སྤོས་
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དྲི་མེད་ནོར་བུའྲི་ཕག་ཅན་རྲིན་འབྱུང་དང༌། ས་སྙྲིང་ཡང་རྲིགས་དང་

རྲིགས་ཅན་དག་སེ། མྲིག་མེའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་སོ། །ཕག་ན་འཁོར་ལོ་ཅན་རྣམ་

སྣང་དང་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་བསྐེད་བྱ་

སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ཡབ་སས་ཡྲིན་པས་སོ། །ཆུ་ཁམས་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྕེ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྐེད་བྱེད་འོད་དཔག་མེད་རྲིགས་དང་སས་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་

པོའྲི་རྲིགས་ཅན་ནོ། །སེམས་མ་དྲུག་ཡུམ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྲི་དཔལ་

ལྡན་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་རྲིགས་དང་སས་སྒ་རོ་རེ་མ་རྲིགས་ཅན་དང༌། སས་མོ་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་རྲིགས་ཅན་ཏེ། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་རྲིགས་སོ། །

འདྲིར་འགྱུར་མངས་ལས། དཔལ་ཡུམ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་ལས། །སྒ་རོ་རེ་

དང་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས། ཞེས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །ཡུམ་དཔལ་ལྡན་སྒོལ་མ་དང་སས་

རེག་བྱ་རོ་རེ་མའོ། །མེའྲི་རྲིགས་ཅན་རོ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་གོས་

དཀར་མོ་དང༌། རོ་རོ་རེ་མའོ། །ཡུམ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་སས་གཟུགས་རོ་རེ་མ་ཞེས་

གགས་པ་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དྲི་ཟའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་ཡུམ་སྤན་མ་དང་སས་དྲི་རོ་རེ་མའོ། །ཐུགས་ཀྲི་ཁོ་བོ་རྒྱལ་བ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་

རྲིགས་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྲི། ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ་རོ་རེ་ཤུགས་རྲིགས་ཅན་དང། དེའྲི་

རྲིགས་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་

རྲིགས་ཅན་ཡང་རོ་རེ་ཤུགས་ཉྲིད་དོ། །གཙུག་ཏོར་དང་མྲི་བསྐོད་པ་རྲིགས་ཅན་དང་

རྲིགས་ཏེ། འདྲིར་ནྲི་སར་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་རྲིགས་ཅན་དང་དེའྲི་རྲིགས་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པར་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྨུགས་བྱེད་དང་ཕག་ན་རྲིན་ཆེན་གཉྲིས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགྱུར་ལ། ཆུ་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཁེངས་ཕེད་དང༌། འོད་དཔག་མེད་

ཀང་རེངས་བྱེད། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀང་དེ་ལྟར་རོ། །སྐུའྲི་ཁོ་བོ་སེམས་དཔའ་

དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྲི། སོབས་ལྡན་ཕག་ན་རོ་རེ་དག་རྲིགས་དང་དེའྲི་

རྲིགས་ཅན་གནོད་མཛེས་སོ། །མཁའ་སྙྲིང་དང་ནྲི་དབྱུག་སྔོན་ཅན་ནོ། །མེ་ཁམས་

ཀྲི་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་སའྲི་སྙྲིང་པོ་དག་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོའ།ོ །སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་

སེལ་བ་དང་ཤྲིན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ། སོབས་པོ་ཆེར་འགྱུར་ལ། ཆུ་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་

ཀྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་པོ་དང༌། མྲི་གཡོ་བ་དག་ཀང་རྲིགས་དང་རྲིགས་

ཅན་ནོ། །ཐུགས་ཀྲི་ཁོ་མོ་ཡུམ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་སུ་བསན་པ་ནྲི། སྣ་ཚོགས་ཡུམ་

རྲིགས་དང་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཁོ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་རྲིགས་

དང་རྲིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་

དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ་ནྲི་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་ཡུམ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རྲིགས་ཅན་དང་སོང་པར་

གགས་པ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་ནྲི་རྲིགས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་རྲིགས་ཅན་དང༌། འོག་གྲི་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་

པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ཡུམ་ཁོ་བོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་རྲིགས་ཏེ། ཡེ་ལེར་ནམ་མཁའ་ལས་

དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དང༌། ཆོས་དབྱྲིངས་མ། ཡེ་ཤེས་ལས་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་དང༌། ཁོ་

བོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ་སྤོས་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རླུང་དག་པ་སྒོལ་མ་དང་མཐའ་

ཡས་བརྩོན་འགྲུས་མའོ། མེ་གོས་དཀར་མོ་དང་རྨུགས་བྱེད་མའོ། །ཆུ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་

ཁེངས་བྱེད་མའོ། །ས་སྤན་མ་དང་རེངས་བྱེད་མར་ནྲི་རྲིམ་པས་སྦར་ན་རབ་ཏུ་

གསལ་ཞྲིང་ངེས་པར་གཤེགས་མ་དང་ཁོ་མོ་རྣམས་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་དུ་རབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 238  

ཏུ་གགས་སོ། །སྐུའྲི་ཁོ་མོ་སེམས་མ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྲི། དག་ཅན་མ་

དང་སྒ་རོ་རེ་མར་འགྱུར་ཏེ། རླུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལྕགས་སྒོག་མ་དང་རེག་

བྱ་རོ་རེ་མའོ། །འོད་ཟེར་ཅན་དང་དེའྲི་རྲིགས་དྲི་རོ་རེར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རོའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རོའྲི་རོ་རེ་མ་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཁོ་གཉེར་

ཅན་དུ་ཙུནྡར་གགས་པ་རྲིགས་ཅན་དང་དེའྲི་རྲིགས་གཟུགས་ཀྲི་རོ་རེར་གོང་འོག་

རྲིམ་པས་སྦར་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞར་ལ་ཁོ་བོའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་བསན་པ་ནྲི། 

འདྲིར་ནྲི་ཁོ་བོ་རེངས་བྱེད་དང་དུས་མཐར་བྱེད་པ་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་མྲིང་གྲི་རྣམ་

གངས་ཉྲིད་དེ། སར་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་དང་བགེགས་དག་རྣམ་གངས་པར་གགས་

སོ། །རྨུགས་བྱེད་དང་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དག་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྲིན་

དུ་ཁོ་བོ་ཁེངས་བྱེད་དང་ནྲི་པདའྲི་དག་སེ་པད་མཐར་བྱེད་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ་

འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་གསུང་གྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་བསན་པ་ནྲི། ཕོགས་ཀྲི་

རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་གཤེགས་མའྲི་རྲིགས་སུ་སྦར་ན། རླུང་སྒོལ་མ་དང་ཙ་མུཎྜ། མེ་

གོས་དཀར་མོ་དང་ཕག་མོ། ཆུ་མཱ་མ་ཀཱྲི་དང་དབང་ཕྱུག་མ། དག་མོ་རྲིགས་ཅན་མ་

དང་ས་སྤན་མ་དང༌། དབང་མོ་ཕོགས་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་པ་རྲིགས་ཅན་ཏེ། དེ་ནས་

མཚམས་ཀྲི་བཞྲི་སེམས་མ་བཞྲིའྲི་རྲིགས་སུ་བསན་པ་ནྲི། དྲི་རོ་རེ་མ་རྲིགས་དང་

དེའྲི་རྲིགས་ཅན་གཡོ་བ་རླུང་དུ་གནས་པའྲི་ཚངས་མ། གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང་འཕོག་

བྱེད་བྱང་ཤར་དུ་གནས་པའྲི་དཔལ་མོ་དང༌། རོ་རོ་རེ་མ་དང་ལྷ་མྲིན་ཏེ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་

གནས་པའྲི་གཞོན་ནུ་མ་དང༌། རེག་རོ་རེ་མ་དང་མེར་ནྲི་གནས་པ་ཁབ་འཇུག་མ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡང་རྲིགས་ཅན་ཞེས་སྦར་ལ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་སྐུའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་བསན་པ་ལ་གསུམ། ནང་ཚེས་

ཀྲི་ལྷའྲི་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲིའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་བསན་པ། དེས་ཁ་ཁེར་

གྲི་ལྷའང་མཚོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཚངས་པ་རྲིགས་ཅན་དང་ནྲི་དེའྲི་རྲིགས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྒྱ་མཚོ་དང་འོད་དཔག་མེད་

དོ། །མེ་ལྷ་དང་ཕག་ན་རྲིན་པོ་ཆེ། རླུང་ལྷ་དང་དོན་གྲུབ་བོ། །མྲི་བསྐོད་པ་ལྷ་མྲིན་

དགའོ་ཁབ་འཇུག་གོ །རོར་སེམས་དང་བདེ་བྱེད་དག་པོ་རྲིགས་ཅན་དུ་གགས་

སོ། །དེ་དག་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཅན་ནོ། །སེམས་དཔའ་དྲུག་གྲི་

རྲིགས་ཅན་ནྲི་སྒྲིབ་སེལ་རྲིགས་དང་བརྒྱ་བྱྲིན་རྲིགས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་

དུ་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་པོ་དང་ཚོགས་བདག་གོ །སའྲི་སྙྲིང་པོ་དང་གདོང་དྲུག་གོ །ནམ་

སྙྲིང་དང་ད་ནུའྲི་བུ་ནྲི་ལྷ་མྲིན་ཞེས་འགྱུར་མངས་སུ་འབྱུང་ངོ༌། །རྭས་སྲིན་པོ་ཞེས་ཏེ་

བདག་པོ་སྲིན་པོའམ་བདེན་བལ་རྲིགས་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཕག་རོར་

དང་དུས་སུ་སེ། གཤྲིན་རེ་རྭ་འགྱུར་ཏེ། དྲུག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་ནོར་གྲི་བདག་

པོ་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་དྲུག་དང་སེམས་དཔའ་དྲུག་

རྲིགས་དང༌། ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྲིག་མ་ཡུམ་དྲུག་

དང་ཕག་རྒྱ་སེམས་མ་དྲུག་ནྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དང་ཡུལ་གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་

གྲིས་ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་ཕག་རྒྱར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕག་

རྒྱ་སེམས་མ་དྲུག་དང་རྲིག་མ་ཡུམ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཉྲི་མ་སེ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཚེས་ཀྲི་ལྷའྲི་མཆོག་གྲི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ལས་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཟླ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་དཀར་པོ་རོགས་པའྲི་ཉ་བཅུ་གཉྲིས་ཡུམ་དང་ནག་པོ་རོགས་པའྲི་གནམ་

སོང་བཅུ་གཉྲིས་ཡབ་བོ། །ལྷ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་པད་འདབ་ཉེར་བརྒྱད་

ལ་ནྲི་ནོར་ལག་ཚེས་ཞེས་པ་ཚེས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་གནས་ཏེ། 

དགུན་ཐ་མ་ཆུའྲི་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་མྲི་

མཉམ་པའྲི་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་ས་བོན་ནྲི། དབྱངས་གསལ་གཉྲིས་ཀ་སྤོ་རྲིམ་ལས་སྐེས་པ་

སེ་པ་དྲུག་སྔ་མ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། མཉམ་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཟླ་བ་ཕྲི་མ་དྲུག་

གྲི་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་གསལ་བྱེད་ལུགས་ལྡོག་ལ་དབྱངས་ལུགས་

འབྱུང་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་སེ་པ་ཕྲི་མ་དབྱངས་རྲིང་པོ་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཀླུ་རྣམས་བུམ་པའྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྲི། རྲིགས་ཅན་ཀླུ་

བརྒྱད་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ནྲི། བུམ་པ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཏེ་བུམ་པ་

རྣམས་ལས་ཀླུ་རྣམས་སྤོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རབ་གཏུམ་ནུས་མའྲི་རྲིགས་ཅན་དུ་

བསན་པ་ནྲི། ལྷ་ཀུན་གྲི་ཁབ་བདག་གཙོ་བོའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་ལ་གནས་པའྲི་ནུས་མ་

བརྒྱད་སྐེད་བྱེད་ཡྲིན་པས་རྲིགས་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་བྱ་རབ་གཏུམ་པ་བརྒྱད་

ནྲི་རྲིགས་ཅན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར་དཔལ་ལྡན་དུ་བ་མ་རྲིགས་དང༌། དེའྲི་རྲིགས་

ཅན་བྱ་རོག་གདོང་མར་འགྱུར་ཏེ། མེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་བྱ་རྒོད་གདོང་མ་དང༌། 

སྨྲིག་རྒྱུ་མའོ། །མཁའ་སྣང་མ་དང་འུག་གདོང་མའོ། །མར་མེ་མ་དང་མཁའ་འགོའྲི་

གདོང་མའོ། །ནག་མོ་འབར་མ་དང་ཁྲི་གདོང་མའོ། །དམར་མོ་འབར་མ་དང་ཤྲིན་ཏུ་

ཁོས་པས་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྲི་བཞྲིན་ལྡན་ཕག་གདོང་མའོ། །དཀར་མོ་འབར་མ་དང་
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སག་གདོང་མའོ། །སའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སེར་མོ་འབར་མ་དང༌། ཅེ་སྦང་གདོང་

མ་རྲིགས་དང་རྲིགས་ཅན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནུས་མ་རྣམས་དང་རབ་གཏུམ་མ་རྣམས་རྲིགས་དང་རྲིགས་

ཅན་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ཐམས་ཅད་

རྲིགས་ཅན་དང༌། དེའྲི་རྲིགས་ནྲི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ནུས་མ་རྣམ་པ་བཅུར་འགྱུར་བ་

ལས་བརྒྱད་ནྲི་སྔར་དང་འད་ལ། དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་དང་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་རྲིགས་

ཅན་ནྲི་སེང་འོག་གྲི་ལྷ་མོའ།ོ །དེ་ལས་གཞན་འདོད་མ་དང་སར་འདོད་མའྲི་རྲིགས་

དང་རྲིགས་ཅན་ནྲི་འགེལ་པར་བསན་ཟྲིན་པ་ཉྲིད་དོ། །

དྲུག་པ་སྐུ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་རྣམ་དག་ལ་གཉྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྐུ་

བཞྲིར་དག་པ་དང༌། སྐུ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་བཞྲི་སྦོར་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

ཕྲི་ནང་བསོམས་པའྲི་སྐུ་བཞྲི། ནང་གྲི་སྐུ་བཞྲི། ཕྲིའྲི་སྐུ་བཞྲི་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བྱྲིས་པའྲི་མངལ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྐུ་བཞྲི་བརྟགས་པ་བ་རྣམ་

པར་དག་པས་ལྷ་རྣམས་སྐུ་བཞྲི་མཚན་ཉྲིད་པར་རྣམ་པར་དག་པ་གསུངས་པ། ལྷ་མོ་

ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ནང་གྲི་ལེའུ་ལས་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ལ་བཞྲི་པ་

གཉྲིད་སྟུག་རྨྲི་ལམ་སད་པའྲི་གནས་སབས་རྣམ་པ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་མངལ་དུ་གནས་

པ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་བཙས་ནས་མ་ཤྲིའྲི་བར་སྐུ་བཞྲིར་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ་ལྷ་སྒོམ་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་ལྷ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲིར་རྣམ་པར་སྦར་

བར་བྱའོ། །དེ་ལ་ལྷ་མོ་ནྲི་དུ་བ་མ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། བུམ་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་

བརྒྱད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཟླ་བའྲི་ཆ་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཅན་མ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 242  

ཡུམ་མོ། །དེ་རྣམས་ནྲི་རྒྱལ་བ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིས་ནྲི་

སྐུ་བཞྲི་ལས་དག་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་ནས་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཞེས་པ་ནས། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་འགེལ་པ་བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་སར་ཡང༌། ནས། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་མངལ་དུ་ཟླ་བ་

དང་པོ་ལ་བྱྲིས་པའྲི་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་བདེ་བའྲི་ཆ་དང་ཕའྲི་

ཁུ་བ་དང་མའྲི་རྡུལ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་དག་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་སོན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང༌། ལྷ་མོ་ནས་སྙྲིང་པོར་ཏེ་ཐུགས་དཀྲིལ་

ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ། །དེ་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཞྲིའྲི་བར་ལ་བྱྲིས་པའྲི་ཕུང་པོ་

དང་ཞེས་པ་ནས་མངལ་དུ་སྐུ་རྣམ་པ་བཞྲིའྲི་ངེས་པ་ཐུགས་དཀྲིལ་ལ་སྦར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པ་སྐེས་པའྲི་འཁོར་

ལོ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བ་དབུ་མ་ནས་སོག་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་ནས་མངལ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྐུ་

བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་སྦར་བའྲི་ངེས་པ་པོའྲི་བར་ཡང་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྐུ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་བཞྲི་ཐབས་ཤེས་སུ་བསན། ཡེ་ཤེས་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཆ་དབྱེ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐུ་བཞྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་གཟུགས་རོགས་

པའྲི་སད་དུ་མངལ་ན་གནས་པའྲི་བར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང་མངལ་དུ་འབྱུང་བ་

བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་སྐུའྲི་རོ་རེ་ཟུང་དུ་འབེལ་བར་གྱུར་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་ལྷན་སྐེས་དག་པའྲི་སྐུ་དང་སྐུ་རོ་རེ་ཟུང་དུ་འབེལ་

བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་བརོད་པའྲི་དོན་དུ་གསུང་རོ་རེ་
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སོག་འབབ་པ་དང༌། བཙས་ནས་ཚིག་མྲི་གསལ་བའྲི་བར་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཡང་ཟུང་དུ་

འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་སོན་པའྲི་གསུང་རོ་རེ་རོགས་པའྲི་དོན་དུ་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་ངག་རོགས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་དབང་པོ་མེད་པ་ཁུ་བའྲི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་

ཆོས་སྐུ་དང༌། ཞུ་བ་ལས་སད་དེ་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བ་གསུང་རོ་རེ་ཟུང་དུ་འབེལ་

པའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་སེམས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཏེ་འདུ་ཤེས་ཐུགས་རོ་རེ་

དང༌། སོ་སྐེས་ནས་སོ་ལྷུང་བའྲི་བར་དག་གསལ་པོར་བརོད་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྲི་སྐུ་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་དུ་འོང་བས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་བྱེད་པ་པོ་ཟུང་ཡྲིན་པ་ཇྲི་

ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཐུགས་རོ་རེ་དང༌། བདེ་བ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཡང་ཟུང་དུ་”འགྱུར་

བའོ
1
། །འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་བདེ་བ་

འབྱུང་བའོ། །དེ་ཉྲིད་ལ་མངལ་དུ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་ནྲི་སྤྲུལ་སྐུ་རོགས་པ་ན་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་རོགས་པ་ལྟར་”གྲིས
2
་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་ཁམས་

དྭངས་མ་ཐྲིག་ལེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལུས་ཀྲི་བྱ་བ་དུ་མ་སྤོས་ནུས་པ་ཉྲིད་དོ། །

འོ་ན་ནང་ལེར། སོ་ལྷུང་བ་ནས་འཆྲི་བའྲི་མཚམས་ཀྲི་བར་སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྤྲིར་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་ཐོག་མ་

ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང་ཟུང་དུ་གྱུར་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་འགལ་བ་

མེད་དོ། །ཟུང་དུ་འགྱུར་ཏེ་ནས། ཐར་པ་སེར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་མངལ་དུ་སོག་ཆགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༨བ༡ན།  འགྱུར་བའྱི    སྐུ། ༧༠ན༥ན།  བླ། ༦༧བ༤ན།  འགྱུར་བའོ    ཞོལ། ༦༤བ༡ན།  འབྕེལ་བའོ    * 

འགྱུར་བའོ

2  མ་ཕྱི། ༤༨བ༢ན།   གྱིས    སྐུ། ༧༠ན༦ན།  བླ། ༦༧བ༥ན།  ཞོལ། ༦༤བ༣ན།   བྱྱིས
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རྣམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་དང་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་ཟུང་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ། དེའྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་སེ་དེ་ལས་བཟློག་པས་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་

པ་དང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་

རོ་རེ་དང་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཟུང་དུ་འབེལ་པའྲི་ཐར་པ་སེར་པའོ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སར་ཡང་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་སྐུ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་

བཞྲི་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ལུས་བསམ་དང་མཉམ་མྲི་མཉམ་གྲི་རྲིགས་གསུངས་པ། 

ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་ནས། རྡུལ་ལས་བྱུང་བའྲི་ས་མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཤེས་རབ་

ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་དང་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་ནྲི་ཁུ་བ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ཆུ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་ཐབས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་

གཉྲིས་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་ཉྲི་མ་ཤེས་རབ་དང་ཟླ་བ་ཐབས་ཀྲི་རྲིགས་དང་ཡྲི་གེ་ཀ་

སོགས་ཨ་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་དང་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པ་ལ་གནས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་

བ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཤེས་རབ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་མངལ་

དུ་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་དང་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བ་དག་གྲིས་

སད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་སྐུ་བཞྲིར་སྦར་བ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་

བྱྲིས་པའྲི་ལུས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མཐའ་དག་ཤེས་རབ་ཐབས་སུ་རྲིག་པར་བྱ་

སེ་ནང་གྲི་ལེའུ་ནས་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་བདེ་གཤེགས་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ལ་ཡུམ་

གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྲིགས་དང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་བཞྲིའྲི་སྦོར་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷའྲི་གཟུགས་བསྐེད་པ་རོགས་པའོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བདུན་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལ་གསུམ། ཡྲི་གེ་དགོད་

ཅྲིང་སྦང་གཞྲི་སྤྲིར་བསན་པ། ཡབ་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། 

ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཆོ་གའྲི་ཁ་སོང་དམྲིགས་བསལ་

དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐུ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པ་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་

སེམས་སད་པ་དང་རྨྲི་ལམ་དང་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་ནྲི་ཡབ་ཀྲི་དཔྲལ་བར་ༀ་དང༌། མགྲིན་པར་ཨཱཿདང༌། སྙྲིང་ཁར་ཧཱུཾ་དང༌། 

ཡུམ་གྲི་ལྟེ་བར་ཧོ་དང༌། གསང་བར་སྭཱ། སྤྲི་བོར་ཏེ་གཙུག་ཏོར་ལ་ཧཱ། དགོད་པ་སེ་

སྔགས་ཀྲི་ཡན་ལག་འདྲི་དག་གྲིས་ལུས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་བྱའོ། །འགྱུར་མངས་

སུ། འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ལུས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་སོ། ཞེས་སོ། །དེ་ནས་བྱྲིས་པ་སྐེས་

མ་ཐག་པ་མ་ཡྲིས་འཁྲུ་བར་བྱེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པ་ཡང་རབ་

མཆོག་ནས་བཀྲུ་བར་བྱའོ། །ཞེས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་གཙོ་བོ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ཀྲི་བུམ་པའྲི་ཆུས་བཀྲུས་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་སྒོ་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། བདག་ཉྲིད་གཙོ་

བོར་བསྒོམས་པའྲི་དཔྲལ་བར་ཨ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དེའྲི་སེང་དུ་ༀ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས་དེ་ལྟར་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བྱ་སེ། ཞེས་

པའྲི་བར་མཐའ་དག་ནྲི་འགེལ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་སོ། །དེ་ནས་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནྲི། 

དེ་ནས་རོ་རེ་གསུམ་བདག་ལ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉྲིད་དུ་བསྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཀཱ་ལ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་སྭ་བྷཱ་ཝ། རང་བཞྲིན་གྲི་ཨཱཏྨ་ཀ་བདག་ཉྲིད། ཨ་ཧཾ་ངའོ། ཞེས་པའྲི་ང་རྒྱལ་

བཟུང་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ངེས་

པའོ། །འདྲིར་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་ཡུམ་གསུམ་གྲི་ཕག་

མཚན་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་ལ། བ་མ་ཁ་ཅྲིག་རྲིགས་འགོས་ཀྲིས་སྐུ་རོ་རེའྲི་

ཡུམ་གསུང་རོ་རེ་ལྟ་བུ། གསུང་རོ་རེའྲི་ཡུམ་སྐུ་རོ་རེ་ལྟ་བུ། ཐུགས་རོ་རེའྲི་ཡུམ་སེར་

མོ་ཕག་མཚན་ཡབ་དང་འད་བར་བཞེད་ལ། གཞན་<ཕོགས་>དག །འདྲིར་རོ་རེ་

གསུམ་གྲི་ཡུམ་ནྲི་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ཡབ་དང་འད་བ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་བའྲི་

ལྷ་མོ་རྣམས་སོ་སོའྲི་ཡུམ་ལས་སྤོས་པ་ཡྲིན་ལ། ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དཔྲལ་བ་ལས་ལྷ་དཀར་པོ་དང༌། མགྲིན་པ་

ལས་དམར་པོ་དང༌། སྙྲིང་ཁ་ལས་ལྷ་ནག་པོ་སྤོ་བར་རྲིགས་ཀྲི་ཁ་དོག་གཞན་གྲི་ལྷ་

སྤོ་བར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་འདོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྲི་ལྟེ་བར་ནས་ཧཱ་ཡྲིག་གྲིས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་བོ། །ཁུ་བ་ཁོ་ནའྲི་ཆོས་འཛིན་པ་ལས་ཐབས་ལ་རྲིགས་གསུམ་དང༌། ཁུ་

རྡུལ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཆོས་འཛིན་པ་ལས་ཤེས་རབ་ལ་རྲིགས་དྲུག་དག་གོ །འདྲི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལས་ནང་ཡུམ་ལ་རོ་རེ་སྔ་མ་གསུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ཡང་

དགོས་པར་གསལ་ལོ། །གསོལ་བ་བཏབ་པ་གཞན་དང༌། ང་རྒྱལ་གཟུང་བ་ན། 

དབང་གྲི་ནས་ཆོ་ག་འདྲི་ཡྲིས་ཁ་བསང་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི། གོང་འོག་གྲི་ཆོ་ག་མ་

ཚང་བ་ཁ་བསང་བའྲི་ངེས་པའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྐེས་པ་ན། སད་རྨྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་སབས་ཡོད་པས་དེ་སྦང་བའྲི་ཕྲིར་ལས་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་ཡོད་པ་བྱས་ལ། མངལ་དུ་སད་པ་སོགས་སབས་སོ་སོ་

བ་མེད་པས་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་མེད་པའོ། །

བརྒྱད་པ་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྲི་གནས་བསན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སོང་པ་ལ་སོགས་

པར་བསྒོམ་པའྲི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དེའྲི་ང་རྒྱལ་བསྐེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་སམ་རྒྱུའྲི་

ཚིག་རྣམས་གསུངས་པ། སོང་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤྲི་

བའྲི་མཐར་ཤྲི་བའྲི་མཐའྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་འགགས་ནས་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་

བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་བྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐ་མལ་གྲི་མྲིའྲི་ཕུང་པོའྲི་ང་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་

སང་བའྲི་དོན་དང༌། ལྷའྲི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ། སོང་པའྲི་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པའྲི་ཚིག་ནྲི། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་སོང་པ་ཉྲིད། ཛྙཱ་ན་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་ནྲི་རོ་རེ་སེ། 

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དེ་གཉྲིས་མྲི་ཕེད་པ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན། ཨཱཏྨ་ཀོ་ནྲི་བདག་ཉྲིད། 

ཨ་ཧཾ་ནྲི་ངའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །འདྲིར་ཉེ་བར་ཞེས་སོགས་ལ་”རྭ
1
་འགྱུར་དུ། 

མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཉེ་བར་སྐེ་ཞྲིང་ལུས་འགྲུབ་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་དེ། འདྲིར་མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་ཉེ་བར་སྐེ་བ་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་

ཡྲི་ཆ་ཤས་ཅན་གྲི་ལུས་རོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མེ་ལོང་ལྟ་

བུ་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ལྔ་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པའོ། །དེ་ལ་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྲི་

ཚིག་ནྲི། ༀ་སུ་བྲི་ཤུངྡྷ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི། དྷརྨཱ་དྷ་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི། 

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་པ་ངེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པའྲི་དུས་

1  མ་ཕྱི། ༥༠ན༡ན།   དྭ    སྐུ། ༧༢བ༡ན།  ཞོལ། ༦༦བ༢ན།  བླ། ༦༩བ༦ན།   རྭ    * རྭ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང༌། རྣམ་པ་ལྔས་ལྷའྲི་སྐུ་རོགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ངོ་བོར་

བསྒོམས་པའྲི་དུས་སུ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་དང༌། རོ་རེ་གསུམ་གྲིས་སྒོ་

གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་དུས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་མཆོད་པས་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བྱ་སེ། འདྲིར་ཡེ་ཤེས་མཆོད་པའྲི་རེས་

ཆགས་ནྲི། བྱྲིས་པའྲི་རྣ་བ་འབྲིགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་དང༌། བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་དང་འད་བར་བག་མ་ལེན་པ་ན་ལག་པ་འཛིན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོད་

པའྲི་རེས་སུ་ཆགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་འཕོ་བའྲི་བདེ་

བ་ལ་ཆགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །བདེ་བ་དེ་ལྟར་རེས་ཆགས་དེའྲི་དུས་སུ་ང་རྒྱལ་གཟུང་

བའྲི་ཚིག་ནྲི་ཏད་སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་སེ། དེས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནྲི་

སྔར་ལྟར། ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་ནྲི་རེས་སུ་ཆགས་པའྲི་རོ་རེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནྲི་རང་བཞྲིན། 

ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲི་ང་རྒྱལ་གཟུང་བའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལྷ་དང་གདན་གྲི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་

པའྲི་དང༌། རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་ལྷའྲི་འདུག་སངས་སུ་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། འཁོར་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་མང་འདས་སུ་དག་ཚུལ་དང༌། དག་པ་ལས་

སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་སྐུ་བཞྲིར་འགྱུར་ཚུལ། སྐུ་བཞྲིའྲི་བྱ་བ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་

པའྲི་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་ངེས་པ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ནང་ལུས་ཀྲི་རྩ་

ལྷར་དག་པ་དང༌། དུས་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ལྷར་དག་ཚུལ་དང༌། སྲིད་པ་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པས་དག་པ་མང་འདས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་གྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 249  

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བདུད་རྩྲི་བུམ་པ་བརྒྱད་པོ་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ནུས་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པོ་དག་པ་ལྷའྲི་གངས་དང་རྩ་འདབ་ཀྲི་གངས་མཐུན་པ་སེ། 

དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །རྲིག་མ་སྤན་སོགས་བཞྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་བཞྲི་སེ་

བརྒྱད་པོ་འདྲི་རྣམས་ལུས་བསམ་གྲི་དབྱེ་བས་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་མགོ་བོར་

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བཅུ་དྲུག་དག་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་བར་རབ་ཏུ་གགས་

སོ། །དངོས་སུ་མ་གསུངས་པ་ཉྲིད་ལས་དོན་གྲིས་ཤེས་དགོས་པ་ཆོས་ཀྲི་དུང་

སོགས་བཞྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་དག་པའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནས་དྲུག་

ཅུ་རྩ་བཞྲི་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཙ་མུཎྜྲི་ལ་སོགས་པ་

གསུང་གྲི་གཙོ་མོ་བརྒྱད་དང༌། སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་བཞྲིའྲི་གཟུངས་མ་

བརྒྱད་དེ་བཅུ་དྲུག་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་སོར་གྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་

དྲུག་དག་པའོ། །ཡང་ན་བཅུ་དྲུག་པོ་ལུས་བསམ་གྲིས་ཕེ་བ་སོ་གཉྲིས་ཀྲིས་གསང་

བའྲི་འཁོར་ལོ་དག་པའོ། ཞེས་སྦར་རོ། །ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་ཚིགས་བཅུ་གཉྲིས་པོ་

རྣམས་ལ་སྐུ་དཀྲིལ་གྲི་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ལས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

དགུ་བཅུ་ལ་དུས་བཞྲིས་བསྣུན་པ་རྩ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། རྩ་སུམ་ཅུ་

སུམ་ཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་དག་པའོ། །ཀླུ་བརྒྱད་དང་གཏུམ་མོ་

བརྒྱད་དེ། བཅུ་དྲུག་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ལུས་དང་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་སོ་

གཉྲིས་ལས་གཉྲིས་ཁབ་བྱེད་དུ་སྦར་ནས་ལྷག་མ་སུམ་ཅུ་པོ་ལག་པ་རྐང་པའྲི་སོར་

མོའྲི་ཚིགས་ཀྲི་མཚམས་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་རྣམས་ལ་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྩའྲི་འཁོར་ལོ་དག་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དག་པ་དང༌། ནུས་མ་ལ་སོགས་

པའྲི་དག་པ་དང༌། ལྷ་གཞན་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་དག་གོ །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་དག་པ་གཙོ་བོར་བསན། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་དག་པ་གཙོ་

མོར་བསན། དེ་གཉྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་དང་སྔོན་དུ་

འགོ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་དུས་སྦོར་རྟེན་འབེལ་འགོག་པ་ལས་ལྷར་འགྱུར་བ་ཤེས་

པའྲི་དོན་དུ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པ་གཞན་གསུངས་པ། 

དུས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལོ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་དང་

”དང
1
་དུ་ལྟེ་བར་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་ནྲི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་དང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་ཏེ། དེ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་ལྔ་ནྲི་རྒྱུའྲི་ཆོས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ཀྲིས་

བསྡུས་པ་བདུན་ནྲི་འབས་བུའྲི་ཆོས་སོ། །རྒྱུའྲི་ཆོས་ནྲི་མ་རྲིག་པ་སེད་པ་ལེན་པ་སེ། 

ཉོན་མོངས་པའྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། འདུ་བྱེད་དང་སྲིད་པ་ནྲི། ལས་ཀྲི་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །འབས་བུའྲི་ཆོས་སྐེ་བའྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པ་བདུན་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། འདྲིའྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་འཇྲིག་རྟེན་

ཁམས་ཀྲི་ལེའུར་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་ཆོས་དེ་རྣམས་དག་པ་ནྲི་དུས་

ཀྲི་དག་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འགོག་པའྲི་དག་པས་རོ་རེ་ཅན་ཏེ་དཀྲིལ་

1  མ་ཕྱི། ༥༡ན༡ན།   དང    སྐུ། ༧༣བ༦ན།  ཞོལ། ༦༧བ༦ན།  བླ། ༧༡ན༦ན།   ནང



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འཁོར་གྲི་དབང་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་དག་པའོ། །ལོ་དང་ཟླ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་དབྱེ་བས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལས་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སེམས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་

པའྲི་སེམས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སེམས་ཆེན་པོའ།ོ །ཉྲི་མ་ནས་མ་ཡྲིན་ནོ་དེ་ཉྲིད་

ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སྦོར་འགགས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཤེས་རབ་

མ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། འདྲིར་ལོ་གཅྲིག་ལ་ཟླ་བའྲི་དབྱེ་བས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་

སུ་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོ་ལ་འཆར་བའྲི་དབྱེ་བས་དུས་སྦོར་

བཅུ་གཉྲིས་སུ་གནས་སོ། །དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྟེན་

འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པས་ཤེས་རབ་མ་དག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་རྒྱས་གདབ་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ཆོས་ཕུང་

བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་གྲི་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་ཡེ་དྷརྨཱཿ་སེ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་

ལས་བྱུང༌། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །དེ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡྲིན་

པ། །དགེ་སྦོང་ཆེན་པོ་འདྲི་སད་གསུང༌། ཞེས་སོ་སོར་ཐར་པ་ལས་གསུངས་པའྲི་

བདེན་བཞྲི་སོན་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་

འདེབས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ཀུན་གྲི་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་དྲུག་རྣམས་སོ། །དགེ་འདུན་

ཞེས་པ་དགེ་སོང་རྣམ་པ་བཞྲི་ཚོགས་པ་སེ། དེའྲི་རྒྱས་བཏབ་པ་ནྲི་དགེ་སོང་ངོ༌། །དེ་

བཞྲིན་དུ་དགེ་སོང་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ནྲི་དགེ་འདུན་ནོ། །ཡེ་དྷརྨཱཿ སྔོན་དུ་འགོ་བ་ལས་ནྲི་

ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སེ། ཆོས་ཀུན་བདེན་བཞྲི་རྟོགས་པ་ལས་མྲི་འདའ་བ་ལས་

སོ། །སངས་རྒྱས་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ལས་ནྲི་བྱང་སེམས་དང་ཁོ་བོ་དང་ལྷའྲི་ཚོགས་ཏེ། 
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སངས་རྒྱས་ལྔའམ་དྲུག་ལས་བྱང་སེམས་སོགས་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་ཁབ་བྱ་

འབས་བུ་ལ་ཁབ་བྱེད་རྒྱུ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ཁབ་པ་ནྲི། འདྲིར་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དོན་

ཏེ། འདྲིའྲི་རྒྱུ་འབས་ཀང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

གཙོ་བོ་ནྲི་བསམ་དུ་མེད་པ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་སེམས་ཐུགས་རོ་རེ་སེ། དེ་ལ་

འཁྱུད་པའྲི་གཙོ་མོ་ནྲི་རྣམ་ཀུན་ལ་སོག་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་མ་

སྣ་ཚོགས་ཡུམ་མོ་ཞེས་པ་རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་རྲིགས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷ་མོ་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སྙྲིང་

ཁའྲི་པད་མཉམ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་རྣམས་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་རྩ་བརྒྱད་

རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་ནག་མོ་འབར་

བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་བརྒྱད་རྣམས་དག་པའོ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་དང་དུང་ཅན་མ་དག་པ་དག་

གྲིས་མཆོག་གྲི་ཆ་ཚེག་དག་རྡུལ་དང་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཅན་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ལ་

འདུས་པ་དག་སེ། རླུང་བཅུ་འགོག་པ་ལས་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དག་པའོ། །ཆགས་སང་

གཏྲི་མུག་དང་ང་རྒྱལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་བཞྲི་གདོད་ནས་ཟད་པས་གཙོ་བོའྲི་ཞབས་

གཡོན་པའྲི་འོག་ཏུ་དག་པོ་ཆུང་མར་བཅས་པ་དག་པའོ། །བདུད་ཀྲི་ཚོགས་རླུང་གྲི་

རྒྱུ་བ་ཟད་པས་ཞབས་གཡས་པའྲི་འོག་ཏུ་བདུད་དག་པའོ། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སྒྲིབ་པ་བཞྲི་ཟད་པས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུང་གཎྜྲི་ནོར་བུ་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དག་

པ་སེ། སྐུའྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་རོ་རེ་བཞྲི་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །བུམ་པ་ནས་འགོག་

པས་ཤར་གྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་དག་པ་སེ་ལུས་ཀྲི་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྐང་དག་པའྲི་

དབྱེ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕོགས་ཐམས་ཅད་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་དབྱེ་བས་བུམ་པ་
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གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནས་ལྷོ་བྱང་ནུབ་ཀྲི་བུམ་པ་གཉྲིས་

གཉྲིས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁུ་བ་མྲི་འཛག་པས་སེང་དུ་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པའོ། །རྡུལ་མྲི་

འཛག་པས་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་སེ། དེ་གཉྲིས་ཁབ་བྱེད་དུ་སྦར་བས་

བུམ་པ་བརྒྱད་དམ་ཡང་ན་ཐོད་པ་བརྒྱད་རྣམས་དག་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལྷའྲི་རྣམ་དག་དང༌། ཕག་མཚན་དང༌། ཕག་རྒྱ་ལ་

སོགས་པའྲི་དག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུགས་ཀྲི་ལྷ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་

པའྲི་དང༌། གསུང་གྲི་ལྷའྲི་དང༌། སྐུའྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བདུད་རྩྲི་

ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་དག་ཚུལ་ནྲི། འདྲིར་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཆོས་ཕུང་སོགས་འགགས་

པར་གྱུར་པ་ན་གཞན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བ་དེས་ན་འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སེ། འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

གདོད་ནས་ཟད་པས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཚོར་བ་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་

དག་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ཁམས་དྲུག་ཡུམ་དྲུག་ཏུ་དག་ཚུལ་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་དུ་ལྷ་མོ་དྲུག་ནས་ཁམས་དེ་དག་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོའྲི་བར་

རོ། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་སེམས་དཔའ་སེམས་མར་དག་ཚུལ་ནྲི། ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་བཅུ་གཉྲིས་དག་པའོའྲི་བར་རོ། །སོབས་དང་ལས་

དབང་ཁོ་བོར་དག་ཚུལ་ནྲི་ཁོ་བོ་ལྔ་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དག་

པའོའྲི་བར་རོ། །འདྲིའྲི་ཞར་ལ་སྐུའྲི་ཁོ་བོའྲི་དག་པ་ནྲི། ངེས་པར་སར་ཡང་ནས། ལྷན་

ཅྲིག་ཡོངས་སུ་དག་པའོའྲི་བར་རོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 254  

གཉྲིས་པ་གསུང་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་མྲི་གསུང་གྲི་གཙོ་མོ་ཙ་མུཎྜ་སོགས་

རྣམས་ཐུན་བརྒྱད་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །པདའྲི་ནས་འཇྲིགས་མ་ལ་སོགས་པའོ། 

ཞེས་བདག་པའོ། །

གསུམ་པ་སྐུའྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནང་

གྲི་ལྷའྲི་དང༌། ཕྲིའྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་གོ །

དང་པོ་ནྲི། ལྷ་མྲིན་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། དེ་རྣམས་ཀྲི་པདའྲི་འདབ་མར་

གནས་པ་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གཙོ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་

བརྒྱད་པོ་རྣམས་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནྲི་

ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་གྲི་དབུགས་ཀྲི་གངས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་ཀྲི་སེ། ཉྲིན་ཞག་ནས་དག་

པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གསང་གནས་ཀྲི་རྩ་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་དུ་དག་ཚུལ་ནྲི། གསང་

བར་མྲི་བདག་ཅེས་པ་ནས་ཉྲིས་འགྱུར་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ལུས་ཀྲི་བྱ་བ་

འདོད་ཕྲིར་འདོད་དུ་དག་ཚུལ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་འདོད་མ་ནས་དེ་རྣམས་དག་པ་པོའྲི་བར་

རོ། །སྐྲ་དང་བ་སྤུ་འབྱུང་པོར་དག་ཚུལ་ནྲི། སྐྲ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གྲུབ་པ་མཐའ་དག་གོ །སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་བ་སྤུ་བྱེ་བ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་གསུམ་པོ་

རྣམས་ཀྲིས་དུར་ཁོད་དུ་ས་གཞྲི་ལ་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། ལུས་ནྲི་

རོ་རེའྲི་བ་སྤུ་ཅན་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་གཞན་གྲུབ་པ་དེ་རྣམས་དང༌། 

གཞན་འབྱུང་པོ་དེ་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་སེ་དག་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཕག་མཚན་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པའྲི་དག་ཚུལ་ལ་བཞྲི། དེ་ཉྲིད་ཉྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཤུ་རྩ་བཞྲི་གཙོ་བོའྲི་ཕག་མཚན་དུ་དང༌། ཁམས་དྲུག་ཕག་རྒྱ་དྲུག་ཏུ་དང༌། གནས་

སབས་བཞྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲིར་དང༌། བདེ་སོང་རོ་རེ་ཅན་ཡབ་ཡུམ་དུ་དག་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། གངས་ཅན་གྲི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པའྲི་”དེ
1
་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་སྒྲིབ་

པ་མེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་གཙོ་བོའྲི་མཚོན་ཆ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། 

རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ནྲི་རོ་རེ། ས་འཁོར་ལོ། ཆུ་པད། མེ་ནོར་བུ། རླུང་རལ་གྲི། རྣ་བ་ཌཱ་

མ་རུ། སྣ་དག་ས། མྲིག་མདའ། ལྕེ་མདུང། ལུས་ཕུབ། སྒ་རྩེ་གསུམ། རེག་བྱ་ཐོ་བ། 

རོ་ལྕགས་ཀྱུ། གཟུགས་ཞགས་པ། དྲི་དབྱུག་པ། བཤང་ལམ་གཞུ། རྐང་པ་ནྲི་ཐབས་

ཀྲི་དབང་གྲིས་ཨུཏྤ་ལ་ཡྲིན་ཀང་འདྲིར་མེད་པས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་དུང་ངོ༌། །ལག་པ་

མགོ་བོ། །ཁ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག ། དྲི་ཆུའྲི་དབང་པོ་དྲིལ་བུ། དབང་པོ་མཆོག་གྲི་གུག ། ཕྲིར་སྒ་

གཅན་ཉྲི་མ་ཟླ་བ། ནང་དུ་ཡྲིད་བོ་ང་རྒྱལ་གསུམ་ནྲི་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་མེ་

ལོང་ལྕགས་སྒོག་ཐོད་པ་གསུམ་ལ་དོན་གྲིས་ཐོབ་བོ་གསུང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ལ་རང་བཞྲིན་ནྲི་ས་

ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་སོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་དྲུག་སེ། དེ་

རྣམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པ་ལས་གཞན་དྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་

གཙོ་བོའྲི་འཁོར་ལོ་དང་སྣ་ཆ་ལ་སོགས་པ་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི་རོ་རེས་ཞེས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་སེ་སད་

རྨྲི་གཉྲིད་མཐུག་བཞྲི་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༢བ༣ན།  ད    སྐུ། ༧༦ན༤ན།  བླ། ༧༣བ༣ན།  ཞོལ། ༧༠ན༢ན།  དྕེ    * དྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཕྲིར་ནང་གྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་དག་པ་སེ། གཞན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

རོ་རེ་བཞྲི་པོ་དེ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་རོ་རེའོ། །དེའྲི་མཚོན་བྱེད་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་

ཐུགས་ཀར་ཞེས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཡང་དག་

པར་གནས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན་གཙོ་བོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དག་པ་མཆོག་

ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཝཾ་ཡྲིག་རོ་རེ་སེ། འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པ་ལས་བྱུང་

བའོ། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དུས་གསུམ་

གཟྲིགས་པ་ཨེ་ཡྲིག་པད་སེ། ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ལ་སོགས་པར་བཏགས་པའྲི་

སྒྲིབ་པ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དག་པའྲི་དབྱེ་བའོ། །

གསུམ་པ་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་དག་པ་མང་འདས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་གྲི་

དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། སྒྲིབ་པ་ཟད་ནས་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མང་འདས་སུ་

འགྱུར་ཚུལ། དུས་གསུམ་ཤེས་ཤྲིང་སྒྲིབ་པ་ཟད་པས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཚུལ། 

ཉན་རང་བྱང་སེམས་ཀྲིས་སྒྲིབ་པ་ཅུང་ཟད་མ་སངས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྣམ་གསུམ་སྲིད་གནས་ཞེས་པ་ནྲི། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་

ལ་གནས་པ་སེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་བརོད་དེ། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དང་སྲིད་ཞྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད་

དོ། །ཀྱཻ་རོ་རེར་ཡང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །རོ་རེ་འཛིན་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྣམས་ཀྲི་གནས། །འདྲི་ཉྲིད་འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་སེ། །འདྲི་ཉྲིད་མ་ངན་འདས་པ་

ཉྲིད། །འཁོར་བ་སངས་ནས་གཞན་དུ་ནྲི། །མ་ངན་འདས་པ་རྟོགས་མྲི་འགྱུར། ཞེས་

དང༌། རྲིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནྲི། །མ་ངན་འདས་ཞེས་བྱ་

བར་བརོད། ཅེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་དགོངས་པ་མཐུན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒྲིབ་བལ་གྲི་འབས་བུ་ཐོབ་པའྲི་སབས་འདྲིར་སྲིད་པ་གསུམ་

གྲི་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་སེ་དུས་གསུམ་དུ་འཇུག་པའྲི་དོན་རྣམས་བ་ཕབ་

པ་དང་མཚུངས་པར་ཡང་དག་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་གཟྲིགས་པ་ནྲི། སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་སྒྲིབ་པ་གཉེན་པོས་ཟད་པ་དང༌། རྒྱུ་ལྔ་དང་

འབས་བུ་བདུན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་རྟེན་འབེལ་དང༌། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པས་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ཅྲིག་ཅར་དུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་མཁེན་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉྲིད་དང༌། སྐུའྲི་མཁེན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་

པ་ཉྲིད་དང༌། གསུང་གྲི་མཁེན་པ་ལམ་ཤེས་པ་ཉྲིད་དང༌། ཐུགས་ཀྲི་མཁེན་པ་ལམ་

གྲི་རྣམ་པ་མཁེན་པ་མངའ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་དུས་གསུམ་ཡང་

དག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཅྲིག་ཅར་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། 

ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་མ་སངས་པས་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་དང་བཅས་

པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

དབང་བཅུ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ཅུང་
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ཟད་ཙམ་གྲིས་བསྒྲིབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ་རྣམས་ཀང་སྒྲིབ་

པ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པ་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཉྲིད་དུ་འགྲུབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་དག་པ་ལས་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའྲི་སྐུ་བཞྲིར་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། 

ད་ནྲི་དག་པ་ལས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་སྒྲིབ་བཅས་ལ་རྟེན་

ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྲི་ཆོས་འཁོར་བའྲི་སེམས་སད་ཅྲིག་མ་རྣམས་ནྲི་སྐེ་བ་དང་

འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་སྣང་སེ་སྲིད་པ་གསུམ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཡོངས་

སུ་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་

ལས་བཞྲི་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། གནས་སབས་དེ་རྣམས་

ལས། རྭས་སྐུའྲི་དབྱེ་བས་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར། སྐུ་བཞྲིའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཡྲིད་ནྲི་

རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་གནས་སོ། །སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལ་ཡྲིད་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི། 

འདྲིར་ནྲི་སྲིད་པ་འཛིན་པའྲི་དུས་སུ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ནྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་གནས་

སབས་ནྲི་བཞྲི་པ་སེ། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་

བརོད་དོ། །བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཤྲྲི་ཡྲིག་ལས་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་དག་པའྲི་སྐུ་སེ། སྐུ་བཞྲི་པ། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། དེ་ལས་ནྲི་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཤྲིན་

ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་དོ། །ཆོས་སྐུ་དེ་

ལས་སྐེ་མཆེད་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་རྨྲི་

ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་དོ། །ལོངས་སྐུ་དེ་ལས་ནྲི་

སོར་མོ་སྐྲ་སྤུ་རོགས་ནས་ཕྲིར་འབྱུང་བའྲི་བར་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སད་པའྲི་
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མཚན་ཉྲིད་ཅན་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་དོ། །མངལ་དུ་ལུས་རོགས་ཏེ་བཙས་པ་

ན་དབུ་མར་སོག་འབྱུང་བའྲི་དུས་ནས་བརྩམས་ནས་མ་ཤྲིའྲི་བར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སར་

ཡང་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་པ་བཞྲི་སྔར་ཉྲིད་དུ་གསུངས་སོ། །ནང་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ་གཞན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་སྐུ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་ལྷ་རྣམས་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ་

རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་གཙོ་བོས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤྲུལ་

པར་མཛད་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་གནས་སབས་བཞྲིའྲི་ཟད་པ་ལས་འབྱུང་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །སྒྲིབ་པ་ཟད་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པ་གཞན་སྒྲིབ་བལ་

གྲི་ཁམས་གསུམ་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སེམས་ཤེས་པ་དང་རང་གཞན་གྲི་སྔོན་གྲི་

གནས་རེས་སུ་དན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་”ཞགས
1
་ཏེ། སྲིད་པ་གསུམ་པྲ་

ཕབ་པ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་སྐུ་བཞྲིའྲི་བྱ་བ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་ངེས་པ་ནྲི། 

ད་ནྲི་སྐུ་བཞྲིའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲུལ་པར་ཞེས་པ་སྤྲུལ་

པའྲི་སྐུ་ནྲི། སད་པའྲི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་ཡྲིད་ནྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་

ལོངས་སྤོད་པའྲི་བྱེད་པ་པོར་རབ་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ལུས་ཀྲི་འགོ་འོངས་

སོགས་དང༌། ངག་གྲི་སྨྲ་བརོད་སོགས་དང་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་

པོར་གྱུར་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྲི། བྱ་བ་དེ་དག་ཡྲིད་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་ཞེས་པ་འཁོར་བར་ལོངས་སྐུ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གྲི་མ་མཐོང་བའྲི་ཡུལ་”བེམས
2
་པོ་མ་

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༥ན།   ཞགས    སྐུ། ༧༨བ༣ན།  ཞོལ། ༧༢ན༤ན།  བླ། ༧༥བ༦ན།   ཞུགས

2  མ་ཕྱི། ༥༤ན༧ན།  བླ། ༧༦ན༣ན།  ཞོལ། ༧༢བ༡ན།  བྕེམས    སྐུ། ༧༨བ༥ན།  བྕེམ
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ཡྲིན་པ་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སྣང་བ་རྣམས་ལ་སེམས་ཤྲིང༌། ལོངས་སྤོད་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུ་གང་ལས་ན། ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ཡུལ་གྲི་བག་

ཆགས་སད་པའྲི་དབང་”གྲིས་སོ
1
། །ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཞེས་པ་འཁོར་བར་ཆོས་སྐུ་ནྲི་

ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་གནས་སབས་གཉྲིད་”དུ་
2
མཐུག་པོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་གཉྲིད་

ཀྲིས་ནོན་པའྲི་དབང་ལས་ཡྲིད་ནྲི་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་བྱ་བ་མེད་པར་མྲི་

རྟོག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

དག་པ་ལ་ནྲི་ཞེས་པ་འཁོར་བར་དག་པའྲི་སྐུ་ནྲི། བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཏེ་

དེའྲི་དུས་སུ་འཛག་པའྲི་བདེ་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲིར་ཉྲིན་མོའྲི་དུས་

སམ་མཚན་མོའྲི་དུས་ཏེ། དུས་ནྲི་དུས་ཚོད་དེ་དེའྲི་དུས་སུ་འཁྲིག་པ་བྱས་པ་ན་ལུས་

ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་གོལ་ཏེ་འཛགས་པ་ལས་དགའ་བ་གསུམ་མོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་མཐར་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དུས་གཅྲིག་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མོང་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནྲི་

ཉྲིན་མཚན་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་རེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །འགྱུར་མེད་དོན་དུའོ་ཞེས་པ་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་དོན་

དུ་སེ། འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་སོ། ཞེས་

པ་ནང་གྲི་སྐུ་བཞྲི་བྱ་བ་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ལམ་བསྒོམས་པས་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་

པའྲི་ཆོས་རྟེན་འབེལ་དང་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་རླུང་འགགས་པ་ན་སྒྲིབ་པ་

མེད་པའྲི་ཆོས་སུ་གནས་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༥༤བ༡ན།  བླ། ༧༦ན༤ན།  གྱིསོ    སྐུ། ༧༩ན༡ན།  ཞོལ། ༧༢བ༢ན།  གྱིས་སོ    * གྱིས་སོ

2  མ་ཕྱི། ༥༤བ༡ན།  བླ། ༧༦ན༤ན།  ཞོལ། ༧༢བ༢ན།  དུ་    སྐུ། ༧༩ན༡ན།  -དུ་
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བལ་བ་མྲི་འགྱུར་བའོ། ཞེས་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པ་དོན་དམ་པའྲི་རྲིགས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་ལྷའྲི་འདུག་སངས་སུ་རྣམ་དག་བསན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་

གཡོན་བརྐངས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་གཡོན་གྲི་

རྩ་ལ་སོག་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཚེ་རྩ་གཡས་ལ་སོག་བསྐུམས་པ་དག་པ་ནྲི། 

ལྷ་གཡོན་བརྐང་གྲི་སབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སོག་དག་པ་ལས་སྔགས་ཀྲི་ལྷའྲི་སྐུར་

འགྱུར་བས་ནའོ། །དེས་ན་རྐང་པ་གཡོན་བརྐང་བ་དང་གཡས་བསྐུམས་པས་རྩ་

གཡོན་ལ་སོག་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེར་འགྱུར་ཏེ། ནང་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

སྔགས་ཀྲི་ལྷའྲི་ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་གཡོན་བརྐངས་སབས་

སུ་བརོད་དོ། །མཉམ་པའྲི་སབས་དང་གཞན་པ་གཡས་བརྐང་གྲི་སབས་ནྲི་རླུང་དང་

གངས་སམ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ། མེ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་ལས་ཞེས་པ་ཅྲིག་ཅར་

རྩ་གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དུས་མེ་དབུ་མར་རྒྱུ་བ་ལས་ལྷ་མཉམ་པའྲི་སང་སབས་སུ་

འགྱུར་རོ། །ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་ལས་ཞེས་རྩ་གཡས་ལ་སོག་རྒྱུ་བ་དང་གཡོན་བསྐུམས་པ་

རྣམ་པར་དག་པ་ལས་གཡས་བརྐང་གྲི་སབས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་གའྲི་

སབས་དང་ནས། གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་རྩ་དང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་སྦང་ནས་བསན་ན་

གཡོན་གྲི་རྩའམ་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལས་

སང་སབས་སོ་སོར་བཞག་གོ །ཞེས་པ་སེ་གཡས་གཡོན་གྲི་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་སོག་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་ས་གའྲི་སབས་

སོ། །རླུང་གྲི་གནས་རོ་རེའྲི་གདན་ཏེ། དེ་ལྟར་མཉམ་པ་རྩ་གཡས་དང་མྲི་མཉམ་པ་རྩ་

གཡོན་པའྲི་བགོད་པ་དག་ལ་སོག་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་རྣམས་ལྔ་ནྲི་སབས་
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གསུམ། འདུག་སངས་གཉྲིས་ཏེ་ལྔའོ། །རླུང་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་དེས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་

སངས་སབས་དང་གདན་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་རླུང་གཡོ་

བ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལས་སོ་ཞེས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། །ལས་རྒྱལ་

མཆོག་བྱྲིས་པའྲི་ངག་རོགས་པ་དང་འད་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་ངག་

རོགས་པ་གཉྲིས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་འཇོག་པ་དང་འད་བར་ཐྲིག་ཕའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བསན་པའོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། ལེགས་བཤད་རྒྱུ་སར་བྱེ་བའྲི་འཕེང་རྒྱས་པ། །ལྷག་བསམ་ཟླ་འོད་

དང་འགོགས་རྒྱུད་འགེལ་གྲི། །མཁའ་ལ་མངོན་པར་འཕགས་པའྲི་འོད་དཀར་

གྲིས། །སལ་ལྡན་འགོ་བོའྲི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་

བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་

ལས་བརྩམ་སེ། སྒྲུབ་ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།

༼མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་རོགས་པའྲི་

རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་མདོར་བསྡུས།༽

རབ་ཞྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆར་གྲིས་བན་པ་ལས། །སྙྲིང་རེའྲི་དཔག་བསམ་ཡོངས་

རོགས་དགེ་ལེགས་ཀྲི། །མེ་ཏོག་འབས་བུའྲི་དཔལ་གྲིས་རབ་བརྲིད་པ། །གང་དེར་

སར་ཡང་གུས་པས་བཏུད་བྱས་ཏེ། །ཐུར་སེལ་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བའྲི་གཏུམ་མོའྲི་
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མེ། །དབུ་མའྲི་ལམ་ནས་གེན་དུ་འབར་བ་ཡྲིས། །གཡས་གཡོན་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་

འགགས་པ་ལས། །ཡས་བབས་མས་བརྟན་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་ཚུལ། །རྣལ་

འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་བགོད་པ་སོགས། །རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་སྙྲིང་པོ་གནད་ཀྲི་

དོན། །རྒྱུད་དོན་ཇྲི་བཞྲིན་དམ་པའྲི་གསུང་དག་གྲིས། །རྣམ་པར་ཕེ་སེ་གསལ་བར་

འདྲིར་བཤད་བྱ། །

མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀྲི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་ཅྲིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་

བ། རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྭ་མངས་ལྟར་ཚིག་རྐང་གཉྲིས་པ་དང་བོར་བངས་ཏེ་བཤད་ན། 

བཅུ་དྲུག་གྲི་ཕེད་བརྒྱད་དང་དེའྲི་ཕེད་བཞྲི་སེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

བཞྲི་མྲི་འགྱུར་བར་འཆང་བའྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བ་མེད་པ་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

བདག་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་པད་དཀར་གྲིས་རབ་བཏུད་ནས་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ནྲི་ཡང་དག་པ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་

ལོག་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

རབ་ཏུ་བརོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ་ཐྲིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ། མཆོག་སྒྲུབ་བྱེད་

རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྒོམ་པ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། རྣལ་

འབྱོར་གྲི་སྤོད་པའྲི་ངེས་དོན་བསན་པ། རང་བཞྲིན་གྲི་དོན་དུ་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འཕྲིན་

ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། སྦང་གཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་རྣལ་འབྱོར་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ། 
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དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་རྟེན་ཕག་རྒྱའྲི་དབྱེ་བ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསན་པ། 

བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཏུམ་མོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསན་པ་ལ། འདྲིར་བསྐེད་པའྲི་

རྲིམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་རོགས་པ་དང་འད་བར་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ལྷའྲི་སྐུ་དང་པོར་རོགས་པ་ན་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་གོ ། མངལ་ནས་

སྐེས་པ་ན་སོག་འབྱུང་བ་དང་འད་བར་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྷའྲི་

གསུང་རོགས་པ་ནྲི་ལས་རྒྱལ་མཆོག་སེ། སོག་རོགས་པ་ན་ལས་ཀྲི་དབང་པོ་བྱ་བ་

འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་བྱྲིས་པའྲི་ཁམས་རོགས་པ་དང་འད་

བར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ནོར་བུར་རོགས་པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་

རོ། །ཤེས་རབ་དང་འདུས་ཏེ་འཁྲིག་པའྲི་དུས་སུ་ཁུ་བ་འཕོ་བ་ལས་འཛག་བདེ་ལ་

དམྲིགས་པ་དང་འད་བར་བྱང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ནས་སེང་དུ་གཤེགས་པའྲི་བདེ་

བ་ལ་དམྲིགས་པ་ནྲི་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། དེ་ཡང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་

མཚམས་སུ་སེ་མཐར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བདེ་བ་དེ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་སད་དུ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་བག་མ་ལེན་པ་དང་ལག་པ་འཛིན་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་དབང་གསུམ་པའྲི་དུས་སུ་སོབ་མ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲིས་

ཤེས་རབ་མ་གཏོད་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་དང་འད་བར་བསྒྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་

བོ་དབང་རྟུལ་རྣམས་ལ་རེས་དན་གྲི་དུས་སུ་ལས་ཀྲི་ཕག་”རྒྱ་དེ
1
་དང་ལྟེ་བར་

1  མ་ཕྱི། ༥༦ན༣ན།   རྒྱད    སྐུ། ༨༡ན༦ན།  བླ། ༧༨བ༣ན།  ཞོལ། ༧༤བ༥ན།   རྒྱ་དྕེ    * རྒྱ་དྕེ
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གཏུམ་མོ་འབར་བས་སྤྲི་བོ་ནས་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་

གསུངས་སོ། །དབང་པོ་འབྲིང་པོ་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱས་སོ། །དབང་པོ་

མཆོག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་སྔགས་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ཐྲིག་ལེ་གཡོ་བ་

ཡང་མེད་པའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་སོ། །དམན་པ་དང་འབྲིང་དང་མཆོག་གྲི་

གནས་སབས་གསུམ་པོ་འདྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གསུམ་ལ་སྦོར་བ་མང་

ཡང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་སབས་གསུམ་ལ་འཇོག་པ་ལེགས་པ་འདའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་འདྲིར་བསོད་འགེལ་དུ། འདྲི་ཉྲིད་བསྒོམ་པ་ནྲི་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ཏེ། སྔོན་དུ་གཟུགས་བརན་བསྒོམ་པ་དང་ཕྲིས་ནས་གཟུགས་བརན་བསྒོམ་

པའོ། །སྔོན་དུ་གཟུགས་བརན་བསྒོམ་པ་ནྲི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་གཟུགས་

བརན་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་བསྒོམ་པའོ། །ཕྲི་ནས་སྒོམ་པ་ནྲི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བར་

བ་གར་ལྲིངྒ་བཀོད་དེ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འཕེལ་བའྲི་དོན་དུ་བསྒོམ་

པའོ་ཞེས་པ་ལྟར། དབུ་མར་གཟུགས་བརན་མཐོང་ནས་བདེ་བ་དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སབས་སུ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གསུངས་པ། རེས་དན་གྲི་སབས་

སུ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ལོ་ལོན་པས་ན་ཚོད་ལ་བབ་པ་རླུང་ཁམས་མ་རོ་

རེའྲི་རྲིགས་དང་ལྡན་པ་སེ། ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་བརྒྱན་པ་ལ། ཀྱཻ་

རོ་རེར། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་སྦངས། །དགེ་བ་བཅུ་ལ་བརྩམས་ནས་

ནྲི། །དེ་ལ་ཆོས་ནྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ། །”ལྷའྲི
1
་གཟུགས་ཀྲིས་སེམས་དང་ནྲི། །དམ་ཚིག་

1  མ་ཕྱི། ༥༦བ༡ན།  བླ། ༧༩ན༤ན།  ལྷའྱི    སྐུ། ༨༡བ༦ན།  ཞོལ། ༧༥ན༥ན།  ལྷ་ཡྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སེམས་ཀང་གཅྲིག་པ་ཉྲིད། ཅེས་པ་ལྟར། དང་པོར་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་སོགས་པ་

བསབ་པའྲི་གནས་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བསབ་པ་བྱས་ནས་དབང་བསྐུར་བས་རྒྱུད་

སྣོད་རུང་དུ་བྱས་ནས་ནྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་བརྩམ་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རང་

གཙོ་བོ་དང་རྲིག་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དུ་བསྐེད་པའྲི་དཔྲལ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་

བཞྲིར་རྲིམ་བཞྲིན་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་བཞྲི་པོ་དགོད་ཅྲིང༌། གསང་བར་

”སྭཱ
1
་དང༌། གཙུག་ཏོར་ཆེར་ཧཱ་བསམ་མོ། །

དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་པད་རྣམས་པར་སྦངས་ཏེ། གསང་གནས་མྲི་དམྲིགས་

པ་ལས་ཨཱཿ ཡྲིག་དང༌། དེ་ལས་པད་འདབ་བརྒྱད་པ་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་

བསྐེད་པའྲི་རོ་རེས་མཚན་ཞྲིང་ལྡན་པ་སེ་དེ་ལྟར་རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་

པད་སྐོད་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་ལས་ཏེ་རྒྱུར་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་རང་གྲི་རོ་རེ་ནྲི། 

རྩེ་མོ་ལྔ་པར་རྣམ་པར་བསྒོམ། རོ་རེ་དེའྲི་དབུས་སུ་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་”ཨཱ
2
་

ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་བསྐེད་པས་ནྲི་མཚན་པར་རབ་ཏུ་བརྟག་གོ །དེ་ལྟར་རང་གྲི་རོ་རེ་པད་

དང་བཅས་པ་སེ་མཚན་པར་བྱས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་པདར་གཞུག་ཅྲིང༌། དེ་ལྟར་རོ་

རེ་འཛིན་པའྲི་སྙེམས་ཏེ་ང་རྒྱལ་འཛིན་ཅྲིང་རྣལ་འབྱོར་པས་ཧཱུཾ་ཕཊ་བརོད་པར་

བྱའོ། །ཤེས་རབ་ཀྲི་བ་གར་ཐབས་ཀྲི་ལྲིངྒ་རབ་ཏུ་བཀོད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྤོ་བར་མྲི་བྱ་བར་འཛག་མེད་དུ་གཟུང་ལ། དེའྲི་ཐབས་སུ་

ཁམས་གསུམ་པོ་ནྲི་མ་ལུས་ནས་ཏེ་དེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་

ཀུན་གྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་རྣལ་འབྱོར་

1  མ་ཕྱི། ༥༦བ༢ན།  སྐུ། ༨༢ན༢ན།  བླ། ༧༩ན༦ན།  སྭཱ    ཞོལ། ༧༥བ༢ན།  སྭ

2  མ་ཕྱི། ༥༦བ༤ན།  སྐུ། ༨༢ན༤ན།  བླ།  ༧༩བ༢ན།  ཨཱ    ཞོལ། ༧༥བ༢ན།  ཨ
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པས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་དེ་ལྟར་བསྒོམས་པ་ལས་རེས་དན་གྲི་དུས་སུ་ལྟེ་བར་སོག་

དང་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་ཞྲིང་གཡོ་བ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་གཏུམ་

མོ་འབར་བ་དེས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་མྲིང་ཅན་རྩ་གཡོན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་

རླུང་བསེགས་པ་སེ་འགགས་ཤྲིང་སྤན་མ་སོགས་གཤེགས་མ་ལྔའྲི་མྲིང་ཅན་རྩ་

གཡས་ཀྲི་ཁམས་ལྔའྲི་རླུང་དང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་

ཡང་བསེག་པ་སེ་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་མེད་པར་བྱས་ནས་རྲི་བོང་ཅན་ཐྲིག་ལེ་

སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་བཞུ་བ་ལས་འཛག་སེ། བདུད་རྩྲི་ཁུ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་རྒྱུན་ནྲི་ཐྲིག་

ལེའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སྤྲི་བོ་ནས་གསང་བའྲི་བར་གྲི་པད་རྣམས་སུ་འཛག་པར་བྱེད་

པ་ལས་དགའ་བཞྲི་བསྐེད་ནས་བསྒོམ་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་

པར་གགས་སོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྲིག་ལེ་འཆང་ནྲི་འབས་བུ་སེ། 

ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཛིན་པ་ནྲི་དཀར་པོའྲི་ཆ་ལ་གནས་པ་མེད་ཅྲིང་ནག་པོའྲི་ཆ་ལས་

འདས་པ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་སེ། བསམ་གཏན་ཏེ་དགའ་བ་བཞྲིའྲི་

རྩ་མོ་འཆང་བའང་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང་དེ་ལ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པར་གགས་སོ། །

དེ་ཡང་རོ་རེ་ནོར་བུ་ནས་ལྟེ་བར་གཤེགས་པ་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་ལ་སོགས་

པའྲི་སྒས་སྙྲིང་ཁར་རྣམ་སྨྲིན་མགྲིན་པར་སྐེས་བུ་བྱེད་པ་དཔྲལ་བར་དྲི་མ་མེད་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་སྔར་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་སེང་དུ་འགོ་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

སྐེད་བྱེད་ལྟེ་བའྲི་འོག་ཏུ་དུང་ཅན་མ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེ་སེ་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ལ་དེ་ཉྲིད་དུ་

ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་ཞུགས་པ་ན་གཏུམ་མོའྲི་མེ་འབར་བས་དེ་ནྲི་གཏུམ་མོར་རབ་ཏུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བརོད་དོ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་འདྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་ཡན་ཆད་དུ་”གཙང
1
་མྲི་གཙང་ལ་སོགས་

པའྲི་གཉྲིས་འཛིན་གྲི་རྟོག་པ་དང་བལ་བའྲི་མྲི་རྟོག་པ་བསྐེད་པས་གདོལ་པ་མོར་

བརོད་དེ། དེ་གང་ཡྲིན་པའྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ནྲི་མྲིའྲི་སྣ་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་སེ། འཁོར་ལོ་

དྲུག་གྲི་སྣ་རྩེ་ཡྲིན་པས་སོ། །གཡས་པའྲི་ཁམས་ལྔའྲི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་

ཅན་གྲི་སོག་དང༌། གཡོན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རླུང་ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ནྲི་འབབ་པར་བྱེད་པ་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་ལྟེ་བའྲི་སྣ་རྩེ་

དབུ་མར་གཅྲིག་ཏུ་འདུས་པའྲི་གོང་བུ་ཡུངས་ཀར་ཙམ་དུ་གགས་པ་མྲི་འགྱུར་བར་

འཛིན་པ་དེ་ཡང་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་དབུ་མར་འགོག་པས་སོག་གྲི་རྩོལ་བར་

བཤད་དོ། །ཞེས་བསོད་འགེལ་ལྟར་བཤད་དོ། །

ཁམས་གསུམ་པ་ནྲི་མ་ལུས་པའྲི་རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་བསྒོམས་

པས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་དུ་ནྲི་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སེ་མཐོང་བ་སོར་བསམ་བརྟན་པར་བྱས་ནས་འཛིན་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ལྟེ་བར་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

ཡུངས་ཀར་ཙམ་གྲི་སོག་གྲི་གོང་བུ་ལ་རྒྱུ་བ་དང་བཅས་པ་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་

དང༌། རྒྱུ་བ་མེད་པ་སྣོད་མ་ལུས་པ་མཐོང་བ་དེ་ཡང་རླུང་དབུ་མར་འགོག་པ་ལས་

འབྱུང་ངོ༌། །དེ་དག་ལས་སོ་སོར་སྡུད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྒོམ་པ་ནྲི་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སོང་པ་བསྒོམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །བསོད་

འགེལ་དུ། རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་ནང་དུ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་ཡྲིད་ནྲི་ནང་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༥༧ན༤ན།   གཅད    སྐུ། ༨༣ན༡ན། ཞོལ། ༧༦ན༥ན།  བླ། ༨༠ན༥ན།   གཙང    * གཙང



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཆུད་པ་ཞེས་བརོད་དོ། ཞེས་པ་ལྟར་རེས་དན་གྲིས་ནོར་བུའྲི་ནང་གང་ཞྲིག་ཁོ་ནར་

ཡང་ཁུ་བ་དག་ནྲི་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་སམ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་

འགོགས་པ་ན་འཛག་མེད་དུ་གྱུར་པ་དེའྲི་ཕོགས་སུ་གནས་པའྲི་གསང་གནས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་སྣ་རྩེར་དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་བཅུ་མཐོང་བའྲི་མཐར་རེ་ཁ་ནག་པོ་འོད་

ཟེར་འཕོ་བ་སྐྲའྲི་ཚད་ཙམ་སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ལ་ཁམས་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་རྒྱུ་མྲི་རྒྱུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བ་དེ་བསྒོམ་པར་

བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱེད་པ་ནྲི་བསམ་གཏན་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཐྲིག་

ཕའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྔོན་དུ་འགོ་བའོ། ཞེས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་ངེས་པ་

སེ་བསྡུས་རྒྱུད་འདྲི་མདོར་བསྡུས་ནས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་རྒྱ་ཆེར་རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གྲི་

ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། ཐྲིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དངོས། དེས་ལྷའྲི་འཁོར་

ལོ་སྤོ་ཚུལ་སྦང་གཞྲི་དང་བཅས་པ། རོགས་པའྲི་དབྱེ་བ་སྦང་གཞྲི་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཏུམ་མོ་ལྟེ་བའྲི་ནས། བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །དེ་

ནྲི་ལྟེ་བའྲི་བར་”སོར
1
་ལ་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩའྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། ཕྲི་སོར་དཀྲིལ་

འཁོར་འབབ་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟ་བུ་དགུ་ཡྲིས་ནས། ལྷ་དང་

ལྡན་པའྲི་ལྟེ་བར་ཧོ་ཡྲིག་ཡེ་ཤེས་སྙྲིང་པོ་སེ་རོ་རེ་བཞྲི་ལས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པ་དེ་ལ་སོག་དང་ཐུར་སེལ་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་ཞྲིང་དབུ་མར་གཡོ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༥༧བ༦ན།   སྐར    སྐུ། ༨༣བ༥ན།  ཞོལ། ༧༧ན༣ན།  བླ། ༨༡ན༢ན།   སྐོར    * སྐོར
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མེད་པ་དེ་ལ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གློག་དང་མཚུངས་པ་ནྲི་གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཡྲིན་ལ། གཏུམ་

མོ་དེའྲི་ཡེ་ཤེས་མེ་ནྲི་རབ་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་རྒྱ་དང་སྦོར་

བའྲི་འདོད་པ་སེ་དེའྲི་མེ་ནྲི་འདོད་པའྲི་མེའོ། །འདོད་པའྲི་མེ་དེས་གཏུམ་མོ་རྒྱས་ཏེ་

ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ནྲི། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་ཅན་རྩ་གཡོན་དང་གཡས་ལ་སོང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལྔར་གྱུར་པ་རྣམས་སེག་ཅྲིང༌། སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་ཅན་ས་ལ་སོགས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་དང༌། མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ཀང་བསེགས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་

ཡྲིད་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་འོད་གསལ་སོང་

གཟུགས་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བསེགས་པའྲི་དོན་ནྲི་དབང་པོ་དང་རླུང་ཐམས་ཅད་

ཡུལ་དང་རྒྱུ་བ་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་བསེགས་པའོ། །

དེ་ལྟར་རླུང་དང་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་བསེགས་ནས་མགོ་

བོར་ཟླ་བ་བཟང་ལས་ཞེས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྐེ་བའྲི་ས་བོན་ཧཾ་ཡྲིག་ལས་ཞེས་

རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་ཁུ་བ་གློ་བུར་བ་འཛག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རོ་

རེ་ཅན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཇྲི་ལྟར་འཛག་ན་

མགོ་བོ་སེ་དཔྲལ་བ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་བྱོན་པ་དགའ་བ་དང་ནས། གསང་བའྲི་

པདར་བྱོན་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའོ། །གསང་བའྲི་པད་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་

འབྱུང་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ནས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་གཏུམ་མོའྲི་མེས་

དཔྲལ་བའྲི་ཐེག་ལེ་ཞུ་བར་གྱུར་པ་ན་གསང་བར་སྐུའྲི་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་འགོག་
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གོ །ལྟེ་བར་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་སེ། དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་གསང་

གནས་ལ་སོགས་པའྲི་པད་དག་ལ་གནས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་སར་ཡང་ཞེས་

པ་སྔར་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སེ། སེང་དུ་སྤོ་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །ཇྲི་ལྟར་དཔྲལ་བ་ནས་དགའ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བའམ། རྣམ་

པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་དང་རྣམ་པར་ཉེད་པ་དང་མཚན་

ཉྲིད་དང་བལ་བ་སེ་སད་ཅྲིག་མ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་བྱོན་པ་དང་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་

ཡོངས་སུ་གང་བ་སེ་དཔྲལ་བ་ནས་མགྲིན་པར་”ཚེས
1
་ལྔ་དང་མགྲིན་པ་ནས་སྙྲིང་

ཁར་ཚེས་ལྔ་དང་སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བར་ཚེས་ལྔ་དང༌། ལྟེ་བ་ནས་གསང་བའམ་རོ་རེ་

ནོར་བུའྲི་བར་དུ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་རོགས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྟེ་བར་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་ལ་

སོགས་པས་སྙྲིང་ཁར་རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་དང་མགྲིན་པར་སྐེས་བུ་བྱེད་པ་དང་དཔྲལ་

བར་དྲི་མ་དང་བལ་བའྲི་དབྱེ་བས་སེང་དཔྲལ་བར་གཤེགས་ཏེ། འཕོ་བའྲི་བག་

ཆགས་ཀྲི་དྲི་མ་མེད་པ་སྤོ་བར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་ནས་མཚུངས་

པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་དུས་གསུམ་དུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གནས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

འཁོར་ལོར་”རང
2
་གྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་འགྱུར་བ་གསུངས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་རྣམ་པ་དེས་འདོད་པ་”ངང
3
་ནྲི་ནས། རྲིམ་

པས་ཞེས་པ་སྲིད་པ་གསུམ་ནྲི་འདྲིར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་སེ་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༥༨ན༧ན།   ཆྕེས    སྐུ། ༨༤བ༣ན།  ཞོལ། ༧༧བ༦ན།  བླ། ༨༡བ༦ན།   ཚེས    * ཚེས

2  མ་ཕྱི། ༥༨བ༡ན།   རྕེང    སྐུ། ༨༤བ༦ན།  ཞོལ། ༧༨ན༣ན།  བླ། ༨༢ན༢ན།   རང    * རང

3  མ་ཕྱི། ༥༨བ༢ན།   ངང    སྐུ། ༨༤བ༦ན།  ཞོལ། ༧༨ན༣ན།  བླ། ༨༢ན༣ན།   དང
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དེ་བཞྲིན་དུ་སེང་དུ་བསྐེད་པ་སེ་སྤོས་བའྲི་རྲིམ་པས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་འཛག་མེད་དུ་

སྦངས་ཤྲིང་དག་པར་བྱ་སེ་དེའྲི་ཕྲི་ནས་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་དག་གྲིས་ཞེས་པ་ཐྲིག་ལེ་མྲི་

འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྲི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་སེ་

ཁམས་གསུམ་པོ་དུས་གཅྲིག་ཏུ་དགུག་པར་བྱ་བ་དུས་ཅྲིག་ཅར་གྲི་དུས་མེད་པའྲི་

དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་སེ། ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྲིན་པ་

ན་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་སྤོ་བ་དང༌། 

འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་བུ་དང་བུ་མོ་སྤོ་བ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཐྲིག་ལེ་ལས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷ་རོགས་པ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་དུ་བསན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་མངལ་

ནས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་རོགས་པ་སེ། ཕ་མོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་རོགས་པ་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་སྤོ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རོ་

རེ་བཞྲི་རོགས་པ་ནྲི་སྒོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་རོ་རེ་བཞྲི་

རོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྲིའྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ་ཞེས་པ་འཁོར་བ་པའྲི་ལུས་ངག་

སེམས་ཡེ་ཤེས་རོགས་པ་དང༌། ལྷའྲི་རྣམ་པར་སྤོ་བའྲི་རོ་རེ་བཞྲི་རོགས་པ་ནྲི་ཀུན་

རོབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང༌། རྣམ་ཐར་བཞྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རོ་རེ་བཞྲི་རོགས་པ་ནྲི་དོན་

དམ་པའྲི་བདེན་པས་སོ། །གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་དག་

བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦར་བས་བསྐེད་རྲིམ་ཁོ་ན་བརྟན་པར་མྲི་གཟུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་མཆོག་སྒྲུབ་བྱེད་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་སྒོམ་པ་ལ་གསུམ། ནང་གྲི་

སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པའྲི་རོགས་རྲིམ། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་བསན་པ། སྦོར་བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡན་ལག་དྲུག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལུས་ལ་ནས། དབྱངས་ཀྲི་

ཚོགས་ཏེ་ཐབས་ཀྲི་ཆ་གཡོན་དུ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་སོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་

བའོ། །ཀ་སོགས་ཞེས་པ་ནྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་གཡས་སུ་

སྡུད་བའྲི་རྲིམ་པས་སོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའོ། །རྣམ་གསུམ་བགོད་གནས་ཞེས་པ་

གཡོན་གྲི་བགོད་པ་སེ་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་སོག་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་

བཟླས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །གཡས་ཀྲི་བགོད་པ་སེ་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་སོག་འབྱུང་བ་

དང་འཇུག་པ་ནྲི་གསུང་གྲི་བཟླས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །དབུ་མའྲི་བགོད་པ་སེ་ལམ་ལ་

གནས་པ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའྲི་སོག་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་

བཟླས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདྲི་རྣམས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

འགགས་པ་ལས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་གཞོམ་དུ་མེད་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་

གྲི་སྒ་བརོད་པ་ཐོས་པ་ལས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རླུང་

འགགས་པའྲི་ཐབས་སུ་སོར་སྡུད་ལ་སོགས་པ་དྲུག་གྲི་སྦོར་བ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་

ལག་དྲུག་པོ་འདྲི་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་དང༌། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། 

སོ་སོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང༌། །དེ་བཞྲིན་སོག་རྩོལ་འཛིན་པ་དང༌། །རེས་སུ་

དན་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན། །སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འདོད། ཅེས་པ་སེ། འཆད་པར་

འགྱུར་བ་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་གོམས་པས་གསེར་བཟང་པད་ལ་

ནྲི་ཞེས་པས་ཁམས་དག་པ་ལྟེ་བའྲི་པད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་ཞེས་

པ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་པདའྲི་དབུས་དབུ་མའྲི་ནང་དུ་རྣམ་གསུམ་བགོད་པ་ལ་གནས་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སོག་འབྱུང་འཇུག་འགོག་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ། འགོག་པ་དེ་ནས་དགའ་བ་ལ་

སོགས་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་པ་གཏུམ་མོའྲི་མེས་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཞུ་བ་ལས་དགའ་བ་དང་ནས་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་ཆུ་སྐེས་གསང་བའྲི་པད་

ལ་སོགས་པ་དག་ལ་རོ་མཉམ་པ་སེ་གནས་པར་གྱུར་པས་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་མྲི་འཕོ་བ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་གསུམ་པོ་འདྲི་ནྲི་སྒོམ་པར་བྱས་ཏེ་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །དེ་

ཡང་ཁུ་བའྲི་རྩ་འགོག་པ་ཐུགས་རོ་རེ་བཤད་པའྲི་རྩ་འགོག་པ་སྐུ་རོ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་རྩ་

འགོག་པ་གསུང་རོ་རེའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་དབུ་མ་ལ་ཞུགས་

པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་དབུགས་ནྲི་དབུ་མ་མཆོག་གྲི་དབུགས་ཏེ་དེ་

དང་ནྲི། དྲི་ཞེས་པ་རྩ་གཡོན་གྲི་སེང་འོག་དང་ཆུ་ཞེས་པ་རྩ་གཡས་ཀྲི་སེང་འོག་དང་

ལྡན་པ་སེ་ཁུ་རྡུལ་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་རྩ་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པ་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཛིན་པ་

ཡྲིས་ཀང་རྟག་ཏུ་རྲིགས་ལྡན་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་མཆོད་པར་བྱ་སེ། དུས་ཀྲི་ཁད་པར་དུས་

སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་སོ་སོའྲི་དུས་ལ་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་དང་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དང་

ཕོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་ཕོ་ཉ་མོ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ལ་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་

རྩ་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་སོ་སོའྲི་རླུང་རྒྱུ་བས་

བཟླས་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། ཞེས་སོ། །འདྲི་ལྟར་བཤད་ན་བསོད་འགེལ་དང་མཐུན་

ནོ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་པདར་ཞེས་པ་འོག་གྲི་རྩ་གསུམ་འགོག་པས་གསང་བའྲི་

པདར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་བར་གནས་པར་གྱུར་པ་དག་ལ་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་དབང་གྲིས་སྒོམ་པ་ནྲི་
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རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལུས་རོ་རེའྲི་སྐུ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཙམ་གྲི་གཞོམ་དུ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་སེང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏོར་གྲི་བར་དུ་ཁུ་བ་

གཤེགས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྤྲིར་བསན་པ། སྦང་གཞྲི་དང་བཅས་པ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

དང༌། བསྐེད་རྲིམ་ལ་སྦར་ཏེ་རོགས་རྲིམ་པའྲི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི་ལས་བསྙེན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བསྙེན་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་

བསྐེད་རོགས་ཀྲི་ལས་དང་པོ་པས་དང་པོར་ལྷའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ཆོ་གས་བསྙེན་པའྲི་

ཡན་ལག་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པས་བསྙེན་པ་ལ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་ནྲི་བཤང་བ་གཅྲི་བ་ཁུ་རྡུལ་རྐང་དང༌། སོགས་སྒས་གོ་ཀུ་བ་ལང་ཁྲི་རྟ་

གླང་ཆེན་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ཤ་སེ། ལྷ་མཉེས་པའྲི་དོན་དུ་དེ་དག་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུའམ། 

བདུད་རྩྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཟོས་པས། ལྷ་ཉེ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་བསྙེན་

པའོ། །ནང་དུ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སོགས་པའྲི་སྒས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་སྒོན་མ་

ལྔའོ། །དེ་རྣམས་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་ནྲི་བསྙེན་པ་སེ། རང་ལུས་དང་རང་གྲི་རས་ལ་

སེད་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པའོ། །བསྙེན་པ་དེ་ཡྲིས་ལྷ་རྣམས་མཆོག་སེར་བར་འགྱུར་

ཏེ། བཤང་བ་ལ་སོགས་པ་ཟོས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཆུ་གཏེར་རོ་རེ་རྣམས་དང་ཞེས་པ་

ནྲི་ལུས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་བཟའ་བཏུང་བྱ་བྱེད་སོགས་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་དང༌། དག་

གྲི་ལོངས་སྤོད་སྨྲ་བརོད་སོགས་དང༌། སེམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་རྟོག་པའྲི་འཕོ་འདུ་

སོགས་དང༌། ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་བལྟོས་པ་མེད་པ་ནྲི་བསྙེན་པ་སེ། ལུས་

དང་ངག་དང་སེམས་དང་ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་སོམ་པའམ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའོ་
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ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། རོ་རེ་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ཡྲིས་ལྷ་མཆོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷ་སེར་

བར་འགྱུར་ཏེ། སྲིད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཞེན་པས་ནྲི་ལྷ་མཆོག་སེར་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་སོགས་ཀྲིས་ཞེས་པ་ལ་འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་ཞེས་པ་

ནྲི་སོག་སོམ་པ་བུམ་པ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། སོགས་སྒས་ཕྲིར་འབྱུང་བ་དང་ནང་

དུ་འཇུག་པ་”དགོངས
1
་པ་དང༌། གནས་པ་བུམ་པ་ཅན་གྲི་སྦོར་བ་ནྲི་དག་ཏུ་བསེན་

པར་བྱ་བ་དང༌། ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྲི་གོམས་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བསྙེན་པའོ། །སོག་

འགོག་པ་དེ་ཡྲིས་ལྷ་མཆོག་སེར་བར་འགྱུར་ཏེ། སོག་གཡོ་”མེད
2
་དུ་མ་བསམས་

པར་དག་ཏུ་བརོད་པ་ཚིག་གྲི་བཟླས་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ངེས་པའྲི་

དོན་ཏོ། །གདུལ་བྱ་དང་བའྲི་དོན་གྲིས་ནྲི་ཐུན་མོང་བའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

དོན་དུ་བགང་ཕེང་ལ་སོགས་པས་ཚིག་གྲི་བཟླས་པ་དང༌། ལ་སོགས་པས་རྟོག་

བཅས་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཉེར་སྒྲུབ་ནྲི། ད་ནྲི་ཉེ་བའྲི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲིར་སྦོར་

བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལས་སྡུད་པ་ཅེས་པ་ལ་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་སོ་སོར་སྡུད་པ་ནྲི་

མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་འཛིན་

པའོ། །དེ་ཡོངས་སུ་སྔོད་པ་ནྲི། ཕྲིར་སྡུད་པ་ཞེས་བརོད་དེ། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་

ལ་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་པོ་ལས་དབང་པོ་གཞན་ལས་དང་པོ་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

བར་གྲི་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པ་སྤན་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་གྲི་

གཟུགས་སོགས་ལས་གཟུགས་སོགས་གཞན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༦༠ན༤ན།   དགངས    ཞོལ། ༨༠ན༥ན།   དགོངས    བླ། ༨༤ན༥ན།   དགངས    * དགོངས

2  མ་ཕྱི། ༦༠ན༤ན།   མྱིད    ཞོལ། ༨༠ན༦ན།  བླ། ༨༤ན༦ན།   མྕེད    * མྕེད
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པའྲི་ཡུལ་རྣམས་འཛིན་པ་ནྲི་སོ་སོར་སྡུད་པ་སེ། ཉེ་བར་བསེན་བྱ་ཡྲིན་པས་ཉེ་བའྲི་

བསྒྲུབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་སོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་

སབས་འདྲིར་ཉེར་བསྒྲུབ་ཏུ་བྱ་སེ། རོ་རེ་དང་པད་སྦོར་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་

ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཉེ་བའྲི་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ངེས་

པའྲི་དོན་གྲིས་སོ། །དང་བའྲི་དོན་གྲིས་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷ་སྤོ་བས་སོ་

ཞེས་པ་ཉེ་བའྲི་བསྒྲུབ་པ་གྲུབ་པའོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་

སོགས་ཏེ། འདྲིར་དགའ་བཞྲི་རོ་རེ་གསུམ་ཞེས་པ་རེས་དན་གྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་རྣམས་དང༌། གསང་བའྲི་པད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆུ་སྐེས་རོ་མཉམ་

གྱུར་པས་སྒོམ་པ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་རླུང་བཅྲིངས་པས་སྙྲིང་ཁ་དང་ལྟེ་བ་

དང་གསང་བར་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་མེད་དུ་གནས་པའྲི་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་རེས་

དན་ནྲི་སྒྲུབ་པའོ། །

བཞྲི་པ་སྒྲུབ་ཆེན་ནྲི། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནྲི། ཤེས་རབ་དང་སྦར་བ་ལས་

གང་གྲི་ཚེ་ནོར་བུར་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་

པོ་སེ། དེ་ཡང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དག་ལས་ཞེས་པ་ངེས་པའྲི་དོན་གྲིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་

ཤྲིན་ཏུ་ཡྲིད་བཟང་མའྲི་རྩའྲི་སེང་དུ་ཁུ་བ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པ་

གྱུར་པ་ན་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོར་གསུངས་ཏེ། དང་བའྲི་དོན་གྲིས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་

འབྱུང་གྲི་སྣའྲི་རྩེ་མོར་ཡུངས་ཀར་གྲི་ཚད་ཙམ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་བསམ་པ་དཔྲལ་བར་

གཤེགས་པ་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་ངེས་

པའོ། །དེ་ལྟར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་ཡན་ལག་སྔ་མ་བཞྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཀ་ཉེར་སྒྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་དང༌། འོག་ནས་སོར་བསམ་གཉྲིས་བསྙེན་པ་དང་སོག་

འཛིན་གཉྲིས་ཉེར་སྒྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་མྲི་འགལ་ཏེ། འདྲིར་ནྲི་བསྐེད་རོགས་ཐུན་མོང་

བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཤྲིང༌། འོག་ཏུ་ནྲི་གཙོ་བོར་རོགས་རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དམན་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ལ་

དང་པོ་སོང་ཉྲིད་བྱང་ཆུབ་ཅེས་པའྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཤྲི་བའྲི་མཐར་ཕུང་པོ་

ཡོངས་སུ་དོར་ནས་སྐེ་བའྲི་ཆ་ཤས་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་འཛིན་པ་ལས་བར་གང་ཡྲིན་པ་

འོད་གསལ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སེམས་ཐྲིམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་མ་གཅྲིག་པོ་སྒྲིབ་བལ་

གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་མཐོང་བ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ངེས་

པར་ཞེས་པ་ནྲི་གདོན་མྲི་ཟ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་སད་ཅྲིག་

དེའྲི་ཕྲི་ནས་ཟླ་བ་ཐྲིག་ལེ་དག་ནྲི་ཡང་དག་འཛིན་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་བར་སྲིད་ཀྲི་ཀུན་

གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མའྲི་མངལ་དུ་ཁུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་རྣམས་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ནྲི་ཡང་དག་འཛིན་པའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ཁུ་བ་དང་ལ་སོགས་པས་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་གྲི་ཚོགས་པ་གཟུང་བ་དེ་ནས་གཟུགས་དག་བསྐེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཟླ་བ་

བདུན་གྲིས་མངལ་རོགས་པ་སེ་མངལ་གྲི་ལུས་རོགས་པ་བསྙེན་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་

ཏོ། །དེ་ནས་མངལ་ནས་སྐེས་པ་ན་རབ་མཆོག་རོ་ཡྲི་རྲིགས་རྣམས་དག་གྲི་ཞེས་པ་

ཕུང་པོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དགོད་པ་སེ་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོའྲི་ནུས་པས་མྲིག་གྲིས་

གཟུགས་འཛིན་པ་སོགས་ལ་དབང་པོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཉེ་བའྲི་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལ་ཡང་ལས་དང་པོ་བས་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། དང་པོ་སོང་ཉྲིད་བྱང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 279  

ཆུབ་སེ། །གཉྲིས་པ་ས་བོན་བསྡུས་པའོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་ནྲི་རོགས་པ་སེ། །བཞྲི་

པ་ཡྲི་གེ་དགོད་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་དབྱངས་གསལ་དང་ལྡན་པའྲི་ཟླ་ཉྲི་སྦར་བའྲི་ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་ས་བོན་གྲི་

ཡྲི་གེ་བསྡུ་བ་དང༌། གསུམ་པ་མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ལྷའྲི་གཟུགས་རོགས་པ་དང༌། 

བཞྲི་པ་སྐེ་མཆེད་སོགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟོག་པས་གཏགས་

པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །འདྲི་ནྲི་མངལ་སྐེས་དང་བསྐེད་རྲིམ་གཉྲིས་

ཀ་ལ་སྦར་བའྲི་སྤྲི་སེ་ཐུན་མོང་བའྲི་བསྙེན་པ་སེ་སྒྲུབ་པ་དམན་པའོ། །

གང་གྲི་བསྙེན་པ་ཞེ་ན། ཆུའྲི་གཏེར་གྲི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་སྐུ་རོ་རེ་

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་བསྙེན་པ་དང༌། གསུང་རོ་རེ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ཉེར་སྒྲུབ་

དང༌། ཐུགས་རོ་རེ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་རོགས་པར་

བྱེད་པ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ཞེས་རྭ་འགྱུར་དང་ཡང་

མཐུན་ནོ། །ཉེ་བའྲི་སྒྲུབ་པ་དག་ནྲི་གནས་སབས་འབྲིང་པོ་ཡང་སེ་བྱྲིས་པའྲི་སོག་

རོགས་བ་དང་འད་བ་གསུང་རོ་རེའོ། །ལྷའྲི་སྒྲུབ་པ་འདྲི་ལ་ཐབས་ནྲི་རྣམ་བཞྲིར་

འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་དམན་པའྲི་

གནས་སབས་དང༌། ཉེར་སྒྲུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ལས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་སོག་བརྟན་པ་

འབྲིང་པོའྲི་གནས་སབས་རོགས་པའོ། །སྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་སེ་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་

ཐྲིག་ལེ་རོགས་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བདེ་བ་རོགས་པ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གཉྲིས་ལས་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཆོག་གྲི་གནས་སབས་སུ་རྣམ་པར་

བཞག་གོ །འདྲི་ནྲི་མངལ་སྐེས་ལ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་དམན་འབྲིང་མཆོག་
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གྲི་གནས་སབས་རོགས་པ་དང་འདའོ། ཞེས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་ངེས་

པའོ། །འདྲིར་མངལ་སྐེས་ལ་དམན་པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་བྱྲིས་

པའོ། །སོ་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ནྲི་འབྲིང་པོའྲི་གནས་སབས་སོ། །སོ་ལྷུང་བ་ནས་གཞོན་

ནུའྲི་གནས་སབས་སོ། །སར་ཡང་སོ་སྐེས་ཤྲིང་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རེས་ལ་དར་མའྲི་

གནས་སབས་ཏེ། བུ་དང་བུ་མོ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

གནས་སབས་བཞྲི་པོ་དེ་སྦོང་བྱེད་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་རྣམ་པ་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་

རོབ་པའྲི་བདེན་པས་ལྷ་དང་མྲི་བསྐེད་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པས་

ཡན་ལག་བཞྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་རོགས་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་དང་པོར་སོང་

ཉྲིད་བྱང་ཆུབ། ཅེས་པ་ནྲི། སྤྲིའྲི་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་མུན་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་

བསམ་པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་ཐྲིག་ལེ་དག་ནྲི་ཡང་དག་འཛིན། ཞེས་པ་ནྲི་སོར་

སྡུད་ཀྲིས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་ཐྲིག་ལེའྲི་མཐར་ཐུག་པ་འཛིན་པའོ། །དེ་

ནས་གཟུགས་དག་བསྐེད་ཅྲིང་ཞེས་པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་མཐོང་བ་དེ་ནས་བསམ་གཏན་གྲི་

རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་མཐོང་བ་ནྲི་གཟུགས་བསྐེད་པའོ། །དེ་

གོམས་པ་ལས་རབ་མཆོག་རོ་ཡྲི་རྲིགས་རྣམས་དག་གྲིས་ཞེས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་

གྱུར་པའྲི་ཕུང་པོ་རྒྱལ་བ་རྲིགས་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ཡྲི་གེ་དགོད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་

ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འགོག་པའོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་ཐོབ་པས་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་བྱྲིས་པ་དང་འད་བར་ས་
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དང་པོ་ཐོབ་པ་ནྲི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་དམན་པ་དང༌། མ་དག་པས་ས་བདུན་གྲི་

བར་ནྲི་འབྲིང་པོ་དང༌། དག་པ་ས་གསུམ་གྲི་སབས་ལ་གཞོན་ནུ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ས་ལ་དར་མའྲི་དབྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇྲི་སྲིད་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་མ་

གྱུར་གྲི་བར་དུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཐོབ་པ་ནྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

རླུང་འགགས་པས་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན། ཀུན་རོབ་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

བཅུ་དྲུག་རྲིག་པས་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲིག་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་ཕུང་

པོ་ལྔ་ཁམས་ལྔ་དབང་པོ་ལྔ་ཡུལ་ལྔ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བས་སྐུ་རོགས་པར་རྟོགས་

པའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུ་བྱང་ཆུབ་པ། འགྱུར་མེད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་རོགས་པས་རྣམ་པར་

སངས་རྒྱས། དུས་གསུམ་གྲི་ཤེས་བྱ་ཅྲིག་ཅར་རྲིག་པས་ཀུན་རྲིག་མཆོག །ཅེས་པ་

དོན་དམ་པའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། 

སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། ལམ་གྲི་ཡན་ལག་བསན་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བ་དང༌། མཚན་ཉྲིད་དང༌། འབས་བུའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྦོར་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལས་དང་པོ་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་སོ་སོར་སྡུད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དག་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ཡང་མཚན་མའྲི་

དབྱེ་བས་སོར་སྡུད་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། དུ་བ་ལྟ་བུ་དང་ནས་ཐྲིག་ལེ་ལྟ་བུ་རྟོག་པས་མ་

བཏགས་པར་མཐོང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དག་པའྲི་མཚན་མ་བཅུའོ། །བསམ་

གཏན་མྲི་བསྐོད་པ་ཉྲིད་ཅེས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དག་པས་བསམ་གཏན་

རྣམ་པ་བཅུ་སེ། རྣམ་པ་བཅུ་ནྲི་བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་ལག་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའྲི་
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ཡུལ་གྲི་ཆ་ལྔ་དང༌། ཡུལ་ཅན་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་སེ་བཅུ་པོ་རྣམས་གཅྲིག་

ཉྲིད་དུ་འདེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ལ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་བསམ་གཏན་

རྣམ་པ་བཅུའོ། །སོག་རྩོལ་དག་ཀང་རལ་གྲི་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་རླུང་

དག་བས་སོག་རྩོལ་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། རྣམ་པ་བཅུ་ནྲི་སྣ་བུག་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་

རླུང་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་དབུ་མར་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སར་ཡང་

རྣམ་པ་བཅུ་སེ་འཛིན་པ་ཕག་ན་རྲིན་ཆེན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་གཏུམ་མོའྲི་

མེ་དག་པས་འཛིན་པ་བཅུ་སེ། སོག་གྲི་འཛིན་པ་སེ་སོག་ལྟེ་བ་ནས་དབུ་མར་ཞུགས་

ཏེ་ལྟེ་བ་དང་སྙྲིང་ཁ་དང་མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་གཙུག་ཏོར་གྲི་པདའྲི་ལྟེ་བ་དབུ་

མ་ལ་མཛོད་སྤུའྲི་བར་དུ་ཡར་འགོ་བ་དང་སར་ཡང་ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་མར་འོང་བའྲི་དབྱེ་

བས་རྣམ་པ་བཅུའོ། །གདོལ་པ་མོ་ལ་རེས་སུ་དན་པ་པད་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་

པ་ནྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་ཁུ་བ་དག་པའོ། །གདོལ་པ་མོ་ཞེས་པ་དབུ་མའྲི་རྩ་ལ་ཐྲིག་

ལེ་འབབ་པའྲི་བདེ་བ་རེས་སུ་དན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། བཅུ་ནྲི། བསམ་དང་

འདོད་དང་ལུས་ལ་རྲིམས་དང་ཁ་མཆོག་པད་བསམས་དང་ཟས་ལ་རབ་ཏུ་མྲི་

འཇུག་དང༌། །འདྲིར་དང་སྨོ་དང་རབ་ཏུ་རྨོངས་པར་གྱུར་དང་ཡྲིད་ནྲི་རྣམ་པར་འཁྲུལ་

དང་རྟག་ཏུ་བརྒྱལ་བ་དག །ཅེས་པ། འདོད་པའྲི་གནས་སབས་བཅུའྲི་དབྱེ་བ་ལས་

སོ། །དཔལ་ལྡན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཁོར་ལོ་ཅན་ཞེས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སའྲི་

ཁམས་དག་པ་སེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་བཅུ་ནྲི་ནང་དུ་སོག་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་བཅུ་

པོ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་འགོག་པའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འདྲིར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་དྲུག་གྲི་མྲིང་གྲི་བཏགས་པ་ནྲི། སངས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྒྱས་དྲུག་དང་ཆོས་མཐུན་པའམ་སངས་རྒྱས་དྲུག་འཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པའྲི་ཆ་ནས་

བཏགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་སྲིད་

ཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་མྲིགནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་གཡས་གཡོན་

གྲི་རླུང་རྣམས་མྲི་འབབ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཡང་རེ་རེ་དབྱེ་བ་ལྔ་རྣམས་

ཀྲིས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ནྲི་སང་བྱ་གཡོན་དང་

གཡས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འབབ་པ་འགོག་པའྲི་དབྱེ་བས་ལྔ་ལྔའོ། །དེ་ཡང་ཨ་

སོགས་ཀ་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་

གཡོན་ཐབས་གཡས་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་འགོགས་པའྲི་དབྱེ་

བས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སོ་སོར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སོ་སོར་སྡུད་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལུས་ལ་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ལྔ་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡུལ་ཅན་ལྔ་སེ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་གཟུང་འཛིན་གྲི་འབེལ་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕྲི་

རོལ་གྲི་ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མེད་པར་ནང་དུ་བསྡུས་པ་སེ། དེའྲི་ཚེ་སོང་པའྲི་

གཟུགས་ཀྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཐ་མལ་པའྲི་དབང་པོ་ལས་གཞན་ཤའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་

བ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་རབ་ཏུ་འཇུག་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསམ་

གཏན་ནྲི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཏེ། སོང་པའྲི་གཟུགས་དེ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་ནས་ཤེས་རབ་

ཅེས་པ་གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བལྟ་བའོ། །གཞན་<ཇོ་>དག་སོང་

གཟུགས་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་མངོན་སུམ་དུ་བལྟ་བ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་ཡང་མྲི་འཐད་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །འདྲིར་ཤེས་རབ་ཅེས་པ། འདུས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་ཕྲི་མར། ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་བྱུང་ཟད་པའྲི། །རང་སེམས་ལྔ་པར་ཤེས་པར་བྱ། 

ཞེས་པའྲི་དོན་འདུས་པར་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པ་ལ་བཤད་པ་དང་ཕལ་ཆེར་འད་པས་

དབང་པོ་ལྔའྲི་གཟུང་འཛིན་གྲི་འབེལ་པ་ཆད་པ་སེ། འདུས་པ་སོགས་སུ་ནྲི་བདེ་བས་

སོང་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་གཉྲིས་སྣང་རགས་པ་ལོག་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་ཕ་

མོའྲི་སོང་གཟུགས་ལ་གཉྲིས་སྣང་རགས་པ་ལོག་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པའྲི་ཚེ་དབང་པོ་ལྔའྲི་གཟུང་འཛིན་གྲི་འབེལ་པ་ལྡོག་པ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའོ། །

ཡེ་ཤེས་ལེའུར་ཡང༌། འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་འཛིན་པར་བྱེད་

པའྲི་སེམས་སོ་ཞེས་དང༌། འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་ནྲི་ཤེས་རབ་སེ་རྟག་པ་དང་

བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དོན་འདྲི་དག་ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། ཤེས་པ་

མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག །ཤེས་བྱ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནྲི་བྱུང་བ་སེ་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་བྱུང་

བའོ། །དེའྲི་ཟད་པ་ནྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དེ་རང་སེམས་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་འདྲིའྲི་

ཤེས་རབ་ནྲི་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པ་ལ་བཤད་དོ། །རྟོག་པ་ཅེས་པ་ནྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་

དངོས་པོ་རགས་པ་འཛིན་པའོ། །དཔོད་པ་ཅེས་པ་ནྲི་སོང་གཟུགས་ཕ་མོ་ཞྲིབ་ཏུ་

ངེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དགའ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་སོང་པའྲི་གཟུགས་ལ་སེམས་ཆགས་པ་སེ་

འབལ་མྲི་ཕོད་པར་གནས་པ་སེམས་ཤྲིན་སྦངས་འདེན་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་དགའ་

བའོ། །གཡོ་མེད་བདེ་བ། ཞེས་པ་ནྲི་སོང་པའྲི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་སེ། རོ་མཉམ་

དུ་སེམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་བྱེད་པ་ལུས་ཤྲིན་སྦངས་འདེན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་བདེ་བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སེ་ཕན་ཡོན་གྲི་ཡན་ལག་གོ །ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། སྤོད་པའྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

སེམས་གནས་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་བདེ་བའོ། ཞེས་དང༌། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ལས་བདེ་བ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་ལུས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་གྲི་བདེ་བ་ནྲི་

ཞེས་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ལ་མངོན་པར་ཞུགས་

པས་ལུས་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བདེ་བ་གང་ཐོབ་པ་

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་གཟུང་བ་སོང་པའྲི་ཡུལ་ལྔ་དང་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་

བསམ་གཏན་རྣམ་པ་བཅུའོ། །འདྲིར་སོག་གྲི་རྩོལ་བ་དག་ཀང་ལམ་ནྲི་གཉྲིས་པོ་

ཞེས་པ་གཡོན་དང་གཡས་པའྲི་རྩའྲི་ལམ་བསྐེལ་བ་སེ་དེ་དག་ལ་རླུང་རྒྱུ་བ་འགོག་

ཅྲིང་རླུང་བཅུ་པོ་དབུ་མའྲི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའོ། །དེ་ཡང་བསོང་འགེལ་ལས། དེ་ནས་

སོག་རྩོལ་བྱ་བ་ནྲི་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ན་གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྲི་ལམ་འགགས་པ་

ལས་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ལམ་དུ་སོག་གྲི་རླུང་རྟག་ཏུ་འཇུག་སེ། དགང་བ་དང་བུམ་

པ་ཅན་དང་དབྱུང་བའྲི་སྦོར་བས་ཨ་ཝཱ་དྷཱུ་ཏྲིར་ༀ་ཡྲིག་གྲིས་དབྱུང་བ་དང༌། ཧཱུཾ་གྲིས་

འགོག་པ་དང༌། ཨཱཿ་ཡྲིག་གྲིས་འཇུག་པ་ཟླ་བ་དང་སྒ་གཅན་དང་ཉྲི་མའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲིས་རྣལ་འབྱོར་པས་གོམས་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སོག་རྩོལ་དེ་ཡང་

དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་རྒྱུ་བ་འགོག་པ་ལས་རྣམ་པ་

བཅུའོ། །འདྲིར་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་པ་དཔྲལ་བ་དང་དེས་མཚོན་ནས་མགྲིན་སྙྲིང་ལྟེ་བ་རླུང་

མེ་ཆུ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོག་ནྲི་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་བགོད་པ་

བཅོམ་པ་ཅེས་པ་སོག་ནྲི་འགོ་བ་དང་འོང་བ་འབྱུང་འཇུག་དང་བལ་བ་ནྲི་སེམས་རྩེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཅྲིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔྲལ་བར་སོག་དང་སེམས་རྩེ ་གཅྲིག་པ་ནྲི ་འཛིན་

པའོ། །བསོད་འགེལ་དུ་ཡང༌། དེ་ནས་འཛིན་པ་ཅེས་བྱ་བ་ན་ལྟེ་བ་དང་སྙྲིང་ཁ་དང་

མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་དབང་ཆེན་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

སོག་ཞུགས་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འགོ་བ་མེད་པར་ཐྲིག་ལེ་ལ་སོག་གནས་པར་ཞེས་པ་

འཛིན་པའྲི་ཡན་ལག་བརོད་དོ། ཞེས་སོ། །སོག་ཐུར་དབུ་མར་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་ཞྲིང་

མྲི་གཡོ་བར་གནས་པའྲི་གཏུམ་མོའྲི་སྣང་བ་རང་གྲི་ལུས་སོང་གཟུགས་འོད་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྣང་བ་གང་ཞྲིག་བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུ་རྣམས་ནས་འོད་ཟེར་ལྔ་སྲིད་པ་

གསུམ་གྲི་མཁའ་ལ་འཕོ་བར་གྱུར་བ་དེ་ནྲི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་སེམས་

སོང་གཟུགས་ལ་རོ་མཉམ་དུ་འཁྱུད་པའྲི་རེས་སུ་དན་པ་རང་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་

རེས་སུ་ཆགས་པ་སེ་བསོད་འགེལ་དུ་ཡང༌། དེ་ནས་རེས་སུ་དན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་

རང་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་མཐོང་བ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་བའོ། །

དེ་ལས་འོད་ཟེར་དུ་མ་འཕོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ། དེ་ལ་

རྣམ་པ་དུ་མ་འཕོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཁམས་གསུམ་པར་སྤོ་བ་ཞེས་པ་རེས་སུ་དན་པའྲི་

ཡན་ལག་བརོད་དོ། ཞེས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་གནས་སབས་བཅུའྲི་དབྱེ་

བས་རྣམ་པ་བཅུར་སྔར་གསུངས་སོ། །རང་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་

ལས་བྱང་སེམས་ནོར་བུའྲི་བར་བྱོན་པའྲི་ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོར་གནས་པའྲི་ཁུ་བ་གང་

ཞྲིག་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ལས་ཤེས་རབ་

ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་པ་ཤེས་བྱའྲི་རྣམ་པ་སོང་གཟུགས་དང་ཤེས་པ་

རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བདེ་བའྲི་སེམས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་གཟུང་འཛིན་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བལ་བ་སེ། འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་དབང་གྲིས་སོང་གཟུགས་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་པ་ནྲི་ཏྲིང་འཛིན་ཏོ། །བསོད་འགེལ་ལས་ཀང༌། དེ་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་

བ་ནྲི། འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་གང་ཞྲིག་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་

ཐོབ་པ་སེ། དེ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བ་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་བརོད་དོ། ཞེས་སོ། །དེ་

ཡང་སོག་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་བཅུ་པོ་རྣམས་མེད་པ་སེ་འགོག་པ་ལས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

རྣམ་པ་བཅུའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །ཡན་ལག་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་ལས་དམན་པ་དང་ལ་

སོགས་པས་འབྲིང་དང་མཆོག་གྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སྣ་ཚོགས་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་ནྲི་རྭ་འགྱུར་དུ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་བགོད་པའྲི་དབང་གྲི་

གནས་སབས་གསུམ་ནྲི་ལས་དང་ཀུན་རྟོག་མཆོག་རྣམས་སོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བཤད་དེ། ཕག་རྒྱ་གསུམ་ནྲི་རྣམ་གསུམ་བགོད་པའྲི་དབང་གྲིས་གནས་སབས་

གསུམ་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མོའྲི་”མེས
1
་སྤྲི་བོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཐྲིག་ལེ་ས་བ་འཛག་པའྲི་བགོད་པ་རེས་དན་གྲི་སབས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་དམན་པའྲི་

གནས་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཐྲིག་ལེ་ཅུང་ཟད་བས་བའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གཡོ་བའྲི་

བགོད་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་འབྲིང་པའྲི་གནས་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཐྲིག་ལེ་ཤྲིན་ཏུ་

”བས
2
་བའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་མྲི་གཡོ་བའྲི་བགོད་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཆོག་གྲི་གནས་

1  མ་ཕྱི། ༦༤བ༡ན།   མས    ཞོལ། ༨༦ན༣ན།  བླ། ༩༠ན༥ན།   མྕེས    * མྕེས

2  མ་ཕྱི། ༦༤བ༢ན།   བས    ཞོལ། ༨༦ན༤ན།  བླ། ༩༠ན༦ན།   བསྐ    * བསྐ
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སབས་སོ། །འདྲི་རྣམས་ལས་རེས་དན་གྲི་གནས་སབས་སུ་བརྟེན་པར་བྱེ་བའྲི་ལས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་བྱང་སེམས་ས་བ་སྤྲི་བོ་ལས་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་སྦྲིན་པ་མོའ།ོ །ཀུན་

རྟོག་གྲིས་བཏགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་ཅུང་ཟད་བས་བའྲི་ངོ་བོ་གཡོ་

བའྲི་བདེ་བ་སྦྲིན་པ་མོའ།ོ །མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་ཤྲིན་ཏུ་བས་བའྲི་ངོ་

བོར་གྱུར་པ་མྲི་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་སྦྲིན་པ་མོའ།ོ །དེ་ལྟར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་

ལས་དང་ཀུན་རྟོག་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་དམན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་

སབས་གསུམ་དུ་སྒོམ་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣལ་

འབྱོར་བས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི ་སད་དུ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་འཛག་པ་དང་གཡོ་བ་དང་མྲི་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་སྦྲིན་པ་

མེའྲི་དོན་ཅྲི་ཞྲིག །གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྤྲི་བོ་ནས་འཛག་མྲི་འཛག་སོགས་

ཀྲི་དོན་ཡྲིན་ན་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ཀང་དེ་སྒྲུབ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་ཕག་

ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་ནོར་བུའྲི་རྩེར་ཉ་གང་བ་མེད་པས་ཡས་བབས་ཀྲི་དགའ་བཞྲི་

བསྐེད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ནོར་བུའྲི་རྩེ་ལས་ཕྲིར་འཕོ་མྲི་འཕོའྲི་དབང་དུ་བྱེད་ན་ནྲི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཀང་ནོར་བུ་ལས་ཕྲིར་མྲི་འཕོ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་

ན་ཕག་རྒྱ་དེ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་མཚོན་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

ན་འཛག་པ་དང་གཡོ་བ་སོགས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། འདྲི་དག་ནྲི་ཕག་རྒྱ་

རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་བྱེད་ལས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐབས་གཞན་གོམས་

པར་མ་བྱས་པར་ལས་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་ན་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཛག་པ་སེར་བར་
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བྱེད་ལ། ཡེ་རྒྱ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ནྲི་བྱང་སེམས་རང་གྲི་གནས་ནས་

གཡོས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་ཀྲི། རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་ལག་རེས་ཀྲི་

དབང་དུ་བྱས་ན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མྲི་བསྐེད་ལ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཛག་པར་བྱེད་པ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཕག་ཆེན་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ནྲི་རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་ལག་རེས་

ལ་ཁམས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་མྲི་སྲིད་པས་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། ཕག་རྒྱ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སོ་སོར་སྦུད་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲིཚེ་སོ་

སོར་སྡུད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལ་སེམས་བརྟན་པར་གྱུར་

པས་རྣལ་འབྱོར་བ་སེམས་རྟོག་པའྲི་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་

སྔགས་རྣམས་ཀུན་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དུག་ཞྲི་བར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིག་གྲིས་དུག་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཆོག་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་

སྦྲིན་པ་སེ། བདེན་པའྲི་ཚིག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ནས། ཞེས་

པ་ནྲི། འདྲིར་སྣ་གཡོན་པའྲི་རླུང་འགགས་པས་གང་གྲིཚེ་རྣལ་འབྱོར་བ་དུས་ཀུན་ཏུ་

མྲིག་མྲི་འཛུམ་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་མྲིག་འབྱེད་འཛུམ་མྲི་བྱེད་པ་དང་འད་

བར་ལྷའྲི་མྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཅྲི་བའྲི་རླུང་དང༌། སྒ་གཅན་གྲི་རླུང་དང༌། 

བཤང་པའྲི་རླུང་དང༌། སེང་གྲི་གཡས་རླུང་རྣམས་འགགས་པས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལྷའྲི་

རྣ་བ་དང༌། གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དང༌། སྔོན་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། ནམ་

མཁའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ཏེ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་གང་གྲི་མཐུ་
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ལས་ན། བསམ་གཏན་གྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་དག་པ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །སོག་

གྲི་རྩོལ་བ་དག་པ་ཅེས་པ་ནྲི་འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་སོག་ཐུར་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་

ལྡན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཉྲི་མ་དང་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་ལམ་དུ་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་བལ་ཏེ། རྟག་

ཏུ་དབུ་མར་སོག་འབབ་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་སོག་གྲི་རྩོལ་བས་རླུང་སེམས་དག་

པར་གྱུར་པ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་དེ་བསྔགས་པ་དང་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ལུང་བསན་པ་སོགས་འབྱུང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

བདུད་རྩྲི་གཡོན་དང་ཉོན་མོངས་པ་གཡས་ཀྲི་རླུང་དང༌། ལ་སོགས་པས་

འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་སོགས་ཉམས་ཤྲིང་སོབས་བཅུ་བ་ཅན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ལ་ནྲི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་

བཟུང་བའྲི་སེམས་ལ་འཛིན་པའྲི་སེམས་འཇུག་པས་གཟུགས་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་

མེད་པར་འདེས་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་འཛིན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་སོག་གྲི་

རླུང་འགོ་བ་དང་འོང་བ་ཟད་པས་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་སེམས་སོང་གཟུགས་དང་གཅྲིག་

ཏུ་འདེས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །རེས་སུ་དན་པ་ལེགས་པར་དག་པས་ཞེས་པ་ལ་

འདྲིར་རེས་སུ་དན་པ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཕག་ཆེན་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ལམ་གྲི་

སེམས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེས་གང་གྲི་ཚེ་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ལུས་སེམས་དག་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་རང་དང་ཕག་རྒྱའྲི་ལུས་དྲི་མ་མེད་

པའྲི་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །ཀང་གྲི་སྒ་ལས་བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུ་

ནས་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་ཞྲིང་ངེས་པར་རྒྱུའོ། །གང་ལས་ན་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ལས་སོ་

ཞེས་པ་སོང་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ལས་སོ། །དེ་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་
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དག་པ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་གཟུང་བ་སོང་གཟུགས་དང་དེ་འཛིན་པའྲི་སེམས་དག་

གཅྲིག་པས་ཏེ་འདེས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནོར་བུར་ཁུ་བ་གང་ཞྲིག་འགྱུར་བ་

མེད་པའྲི་བདེ་བར་གྱུར་པའྲི་བདེ་བ་དེ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དག་འཛག་བདེའྲི་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར་པ་

ནས་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་འགའ་ཞྲིག་དག་གྲིས་ཏེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་སྣ་ཟྲིན་ནས་ལོ་གསུམ་

ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལུས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པ་དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ། སོ་སོར་སྡུད་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་འབས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྲི་ངེས་པའོ། །རྣལ་

འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་ལམ་གྲི་འགོས་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ། ལམ་ལ་བོགས་འབྱྲིན་གྲི་

སྤོད་པ་སྤད་དགོས་མྲི་དགོས། བར་དོར་འཚང་རྒྱ་བའྲི་རྣམ་གཞག་ལམ་འདྲིའྲི་

བགོད་པ་ལ་བྱེད་མྲི་བྱེད་རྲིམ་པ་སོ་སོའྲི་སྒོམ་ཚུལ་སོགས་ཞྲིབ་པར། གོང་དུ་རོ་

རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཕོགས་འཛིན་འགོག་པའྲི་སབས་སུ་སྤྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་དང་

རང་གྲི་འཁྲིད་ཡྲིག་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཞལ་ལས་ཤེས་དགོས་པའང་མང་

བར་ཡོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་ལ་གསུམ། བདེ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

བཙན་ཐབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། སོང་གཟུགས་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་ལྟ་སངས་

ལ་སོགས་པ་དང༌། སོག་རྩོལ་གྲི་ཡན་ལག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བཙན་ཐབས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་སོ་སོར་

བསྡུད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་ནང་དུ་སོང་གཟུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་
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མཐོང་བར་གྱུར་པ་ལ་སོག་གཡོ་མེད་དུ་མ་བཅངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་

མེད་པའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་མ་སྐེས་ན་དེའྲི་ཚེ་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་སེང་གྲི་ལམ་དུ་

བཙན་ཐབས་སུ་བསྐུལ་བའྲི་ནཱ་ད་གོམས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་གོ་དྲུག་

པ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས་སོག་ཐུར་བཙན་ཐབས་སུ་དབུ་མ་འབབ་

པར་བྱས་ནས་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆུ་སྐེས་སུ་རོ་རེ་གནས་པའྲི་རོ་རེ་ནོར་

བུར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཀག་ནས་མྲི་གཡོ་བས་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་

བའྲི་སད་ཅྲིག་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། ནཱ་རོ་པས། དེ་བཞྲིན་དུ་རྟག་ཏུ་རོ་རེ་

བསང་བར་བྱ། རང་གྲི་ལག་པའྲི་མཚེ་སྐེས་ལ་སོགས་པས་ཇྲི་ལྟར་ཐྲིག་ལེ་ཕྲི་རོལ་

ཏུ་མྲི་འབྱུང་བར་ཏེ་འཆྲི་ལྟས་ཀྲི་རྒྱུ་ཟླ་”ཉྲིའྲི
1
་བགོད་པ་འཇོམས་པ་ལས་སོ། ཞེས་

དང༌། ཉྲི་མ་དཔལ་གྲིས། འདྲིར་ལེགས་པར་བསབས་པའྲི་མཆོག་གྲི་འདོད་བ་མ་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རེས་སུ་ཆགས་པ་མོའྲི་ཀཀོ་ལར་བོ་

ལ་ཆོ་ག་བཞྲིན་དུ་བཅུག་ལ་མྲི་འདར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ངལ་བསོས་ཏེ། དེའྲི་ཟེའུ་འབྲུའྲི་ཁར་

རོ་རེ་ནོར་བུ་བཙིར་ནས་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བའྲི་རོས་སད་ཅྲིག་ཙམ་མྲི་སྒུལ་བར་བྱའོ། །

དེ་ནས་དེ་འགྱུར་བའྲི་གནས་སབས་འབྱུང་བ་ན་ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པར་བརོད་པ་

སྔོན་དུ་འགོ་བས་བ་མ་དམ་པའྲི་དྲིན་གྲིས་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་བྱས་ཤྲིང༌། བཞྲི་པ་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

འགོག་པའོ། །དེ་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་འགོག་པའོ། ཞེས་སོ། །འདྲིའྲི་བྱེད་

ཚུལ་ཡང་ཕོགས་ཙམ་འཁྲིད་ཡྲིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་ནྲི་བཙན་ཐབས་ཀྲི་རྣལ་

1  མ་ཕྱི། ༦༦ན༥ན།   ཏྱིའྱི    ཞོལ། ༨༨བ༡ན།  བླ། ༩༢བ༣ན།   ཉྱིའྱི    * ཉྱིའྱི



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འབྱོར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྲིའྲི་ལྟ་སངས་དང༌། རང་བཞྲིན་དེའྲི་དབྱེ་

བ་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བསྙེན་པ་ཞེས་པ་ནྲི། 

དང་པོར་སོ་སོར་སྡུད་པ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་བསམ་

གཏན་གྲིས་བརྟན་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བསྙེན་པ་ནྲི་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྲིས་བསེན་པར་

བྱ་ཞྲིང་གོམས་པར་བྱ་བས་ན་བསྙེན་པའོ། །བསྙེན་པ་དེ་ལ་ནྲི་གཉྲིས་ལས་དང་པོ་

སོར་སྡུད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་རྟོག་པ་མེད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་དུ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་མཚན་མ་འཛིན་པའོ། །མཚན་མ་དེ་ཡང་དུ་སོགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་པའྲི་

སེམས་ཀྲིས་རང་རྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྐེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་རྣམ་པ་བཅུ་

སེ། དེས་ན་དེ་འཛིན་པའྲི་སོར་སྡུད་དེ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུའོ། །དེ་གང་ལས་བྱུང་ན། 

འཁོར་ལོ་ཅན་གྲི་ཞེས་པ་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཁོ་བོའྲི་ལྟ་བས་འབྱུང་ཞེས་པ་ནྲི་མྲིག་མྲི་

འཛུམ་པར་སེམས་ཀྲིས་སེང་དུ་སེ་དབུ་མའྲི་ཡས་སྣའྲི་རྩའྲི་བུ་གནམ་མཁར་བལྟ་

བས་མཚན་མ་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་བརོད་ལས། གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་

རྨད་བྱུང་གཙུག །ནམ་མཁའྲི་བདག་པོ་སྣ་ཚོགས་སོན། ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ཕྲི་མར། 

ནམ་མཁའ་བལྟས་པས་འཇྲིག་རྟེན་མ་ལུས་པ་འཇྲིག་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སོང་པ་

ཉྲིད་ནྲི་མཐོང་བས་སོ། ཞེས་དང༌། བསོད་འགེལ་དུ་ཡང༌། འདྲིར་དགོངས་པའྲི་སད་

གཞན་གྲིས་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་བརན་ནྲི་ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་དེ་ནམ་མཁའྲི་ཆོས་འབྱུང་ལ་ཐུགས་རོ་རེ་རབ་ཏུ་བཞག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནས་བསྙེན་པའྲི་དུས་ན་ཞེས་པ་དུས་དང་པོར་སོ་སོར་སྡུད་པས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞྲིང་

བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་ལག་གྲིས་བརྟན་པར་བྱའོ། ཞེས་སོ། །མཚན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གྲིས་དུ་བ་སྨྲིག་རྒྱུ་མཁའ་སྣང་མར་མེ་འབར་བའྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་དང༌། ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་འབར་བ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་གློག་ཐྲིག་ལེ་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། རྟགས་བཅུ་

རོགས་པ་དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་པ་དུས་གསུམ་པའྲི་ཅོས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་

སྒྱུ་མ་དང་སྨྲི་ལམ་དང་པྲ་ཕབ་བ་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སོང་གཟུགས་སོ། །

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་སོ་སོར་སྡུད་པས་མཐོང་བ་དང་བསམ་

གཏན་གྲིས་བརྟན་པར་བྱས་པ་ནྲི་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར། །བགེགས་མཐར་

བྱེད་པའྲི་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ལ་བགེགས་མཐར་བྱེད་ནྲི་བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་བའོ། །དེའྲི་ལྟ་བ་

ནྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་གནས་སུ་སོན་པ་སེ་དཔྲལ་བར་སོན་པ་མཛོད་སྤུའྲི་ཐད་སོའྲི་ནང་གྲི་

ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་བའོ། །དཔལ་འདུས་པར། ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ནྲི། །བདུད་

རྩྲི་འཁྲིལ་པའྲི་གཟུགས་བརན་ནོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཡང་བསོད་འགེལ་དུ། དེ་ནས་

བདུད་རྩྲི་འཁྲིལ་པའྲི་གཟུགས་བརན་གྲི་མྲིང་ཅན་དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་གྲི་རླུང་

གསུངས་སོ་ཞེས་འབྱུང་སེ། གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རླུང་བཅུ་དབུ་མའྲི་ནང་དུ་གཅྲིག་

ཏུ་འཇུག་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པའོ། །བགེགས་མཐར་བྱེད་པའྲི་ནས། ཡན་ལག་དྲུག་

གོ །ཀང་ཡྲིག་གྲིས་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་ཟད་སོག་རྩོལ་བ་དང་འཛིན་པ་ཉེ་

བར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་བྱ་སེ། དེ་ཡང་འདྲིར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་དོན་གྲིས་

རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་ན་སོག་རྩོལ་དང༌། གཙུག་ཏོར་དུ་སོག་

གྲི་གཟུགས་མཐོང་བར་གྱུར་བ་ན་འཛིན་པའོ། །དེ་ཡང་ཡན་ལག་དྲུག་ལས་ཉེ་བའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བསྒྲུབ་པའོ། །ཤེས་རབ་ལས་སྤོས་ཟླ་བ་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་པ་ལ་རེས་དན་གྲི་སབས་

འདྲིར་ཤེས་རབ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་ཆགས་པས་སོས་པ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་ལ་ཟླ་བ་ཐྲིག་

ལེ་ཡང་འདྲི་ཡྲིན་པ་ནྲི་ལ་སྤོས་ཟླ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་གཞྲི་མཐུན་པའྲི་བསྡུ་བ་སེ། 

ཤེས་རབ་ལ་སྤོས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡང་རོ་རེ་ནོར་བུར་གནས་པ་

སེ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་ཕྲིར་མྲི་འཕོ་བ་དེའྲི་གསང་བ་དང་ལྟེ་བ་དང་སྙྲིང་ཁར་རྲིམ་པ་

ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་མེད་དེ་མྲི་འཕོ་བ་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པ་གསུམ་པ་རེས་དན་ནས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་ལ་འགྱུར་

རོ། ལ་ཞེས་པ་ལུང་གྲི་ཚིག་གོ །

བསོད་འགེལ་དུ། དེས་ན་ལྷའྲི་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞེས་པ་འཛིན་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ལྟེ་བའྲི་གནས་སུ་གཏུམ་མོ་འབར་བ་རྣལ་འབྱོར་པས་མཐོང་སེ། སྒྲིབ་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་སྤྲིན་མཐའ་

ཡས་པ་སྤོ་བར་བྱེད་པ་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲིས་སྤས་པས་རྣལ་འབྱོར་པས་མཐོང་

བ་དེ་ནྲི་རེས་སུ་དན་པའྲི་ཡན་ལག་སྒྲུབ་པར་བརོད་དོ། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འགྱུར་

མེད་གསུམ་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་པས་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་

དམྲིགས་པའྲི་རེས་དན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་བྱའོ། །བདེ་བ་མ་ཉམས་གཅྲིག་པུ་ཞྲི་

བ་ཞེས་པ་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སབས་འདྲིར་བདེ་བའྲི་རྟེན་གྲི་ཐེག་ལེ་མ་ཉམས་

པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བརྟན་ཞྲིང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་པུ་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བས་ཞྲི་བ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷན་སྐེས་ཡེ་

ཤེས་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ནྲི་སྒྲུབ་པ་ཆེ་པོ་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་མྲི་རྟོག་པའྲི་
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སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སོང་

པའྲི་སྒ་ལ་དམྲིགས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། རྒྱུད་ཕྲི་མར། སྣ་རྩེར་བལྟས་པས་ང་རྒྱལ་

འཇྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞོམ་དུ་མེད་པ་ཚངས་པའྲི་གསུང་ལས་སོ། ཞེས་དང༌། དེའྲི་

འགེལ་པར། གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་དབྱངས་ལས་ཏེ། གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་སྒ་ཡྲིས་ཡང་དག་པར་རོལ་པ་ལས་སོ། ཞེས་སོ། །དེ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡན་

ལག་བཞྲི་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་

སེ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའོ། །ལྷའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་དང་དོན་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་

ཡན་ལག་བཞྲི་སྔར་གསུངས་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་པའོ། །དོན་དམ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་

སོ། །སྒྲུབ་ཐབས་གཉྲིས་པོ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། གདུལ་བྱའྲི་དོན་

དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཇྲི་སྙེད་བསན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བརོད་བྱ་བདེན་པ་

གཉྲིས་ལ་ཡང་དག་པར་བརྟེན་ནས་གསུངས་ལ། བདེན་པ་གཉྲིས་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་

ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་སྤོས་བཅས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་དང༌། དམ་པའྲི་དོན་གྲི་

བདེན་པ་སྤོས་མེད་མྲི་རྟོག་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་རབ་ཀྲི་

དོན་ངེས་པ་གསུངས་པའོ། །སར་ཡང་རོ་རེ་ཅན་བདག་གྲིས་བསན་པ་བརོད་བྱ་རྲིམ་

པ་གཉྲིས་ལ་ཡང་དག་བརྟེན་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་

སེ་རྲིམ་པ་གཞན་ནྲི་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་མ་བཏགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་གྲི་ལྷའྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་ཡན་ལག་བཞྲི་
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དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་

བ་རོགས་རྲིམ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། ཞེས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་

གཉྲིས་སུ་ངེས་པའྲི་རྲིགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སོག་རྩོལ་གྲི་ཚད་འཛིན་དང༌། དེའྲི་གེགས་སེལ་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སོག་རྩོལ་བུམ་པ་ཅན་གྲི་ཐུན་ཚད་ཇྲི་ཙམ་བྱ་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་གསུངས་པ་སོག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྟགས་བཅུ་རོགས་པའྲི་རེས་ལ་སོང་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པས་འཛིན་

པའྲི་ཡན་ལག་གྲིས་སོག་གྲི་རྩོལ་བ་བུམ་པ་ཅན་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་

མགོ་བོའྲི་བར་དུ་ཞེས་པ་མགོ་བོ་ན་བར་མྲི་བྱེད་ཀྲི་བར་དུ་བྱའོ། །དེ་ལས་ཡང་

འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་འབས་

བུ་སེར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་སེང་དུ་ཞེས་པ་ནྲི་མགོ་བོ་ན་བའྲི་མཐའ་ལས་ཀང་

ཐུན་མཚམས་མྲི་འཇོག་པར་སོག་རྩོལ་བྱེད་ན་འཇྲིག་རྟེན་ན་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་

འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་ཉམས་ཤྲིང་

འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་སྐོན་ཡོན་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཅྲི་སེ་

སོག་རྩོལ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྒོ་ཕུག་ནས་

སོག་འགོ་ན་དེའྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པས་འཕོ་བ་བྱས་ཏེ། དེ་ཡང་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་གོ་

འཕང་ལ་ཞེས་པ་སོག་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ངེས་པར་སྦང་

བར་བྱ་སེ། ངེས་པར་ནྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་སྦང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུང་པོ་
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མེད་ཀང་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་སེམས་ནྲི་བདེ་མཉམ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་

སོང་གཟུགས་ལ་འཇུག་སེ། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སེམས་

ཐྲིམས་ནས་འགོ་བའོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་མཆོག་ཐོབ་པ་འོན་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་དུ་ནྲི་

གགས་པ་མྲིན་པ་འབྱུང་སེ། རྣལ་འབྱོར་པ་འདྲི་བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཤྲིའོ་ཞེས་

ཟེར་བ་འབྱུང་སེ། གང་དག་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་མྲི་མོས་ཤྲིང་སྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་

གེགས་སུ་འགྱུར་བས་སོག་རྩོལ་བར་མ་ཆད་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་སྒོམ་གྲི་ངལ་བསོ་ཞྲིང་

བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་སོག་རྩོལ་གྲི་སྒོམ་པའྲི་ཚད་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་བརྒྱ་ཉེར་གཉྲིས་པ་གོ་སར་བཞག་

པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བྱེད་པ་བཅྲིང་བའྲི་ཐབས་ཀྲིས་བསྒོམས་པས་དབུས་སུ་སེ་ཨ་

ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་སོག་ནྲི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ན་ཡུལ་གྲི་རོལ་གྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་རྣམ་པར་

བལ་ཡང་ཡུལ་དུ་སྣང་བའྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཁྱུད་པ་དང༌། ཤེས་

རབ་ཀྲི་པདར་ཞུགས་པའྲི་རང་གྲི་རོ་རེ་ནོར་བུར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྤོ་བ་དག་ཀང་

སོག་དེ་བཞྲིན་དུ་བྱ་སེ་དེའྲི་ཚེ་ཟླ་བ་གཡོན་དང་ཉྲི་མ་གཡས་ཀྲི་རླུང་རྩ་དབུས་སུ་

རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་སོབས་ལས་ཕག་རྒྱ་དང་འགོགས་ཀང་བདེ་བའྲི་རྒྱུའྲི་ས་བོན་

ཕྲིར་མ་ལྷུང་བ་ལས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་སེ་བདེ་བ་ལ་གནས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་འད་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ནྲི་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཁབ་བདག་སངས་

རྒྱས་དག་གྲི་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་ལྡན་གསང་བ་ལས་ཀང་མཆོག་ཏུ་

གསང་ཆེན་དུ་འགྱུར་པའོ། །
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གསུམ་པ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་ལྷ་ལ་

མཆོད་བསོད་བྱ་བ། དེ་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ། གཤེགས་ནས་ཐུན་མཚམས་

ཀྲི་བྱ་བ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང༌། 

ལས་རྒྱལ་མཆོག་དང༌། ཐྲིག་ལེ་དང་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་ནས། དབང་ལེ་

ལྟར་བཟླས་པ་ཕྲི་ནང་གྲི་མཆོད་པ་དང་མཆོག་སྦྲིན་རོ་རེ་མཆོག་ཁོད་འདུད། ཅེས་

པ་ལ་སོགས་པ་འདུད་ཉྲི་ཤུས་བསོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་སེ། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་གཤེགས་གསོལ་གྲི་སད་དུ་གཙུག་ཏོར་ནྲི་རྩ་གངས་དང་མཐུན་

པའྲི་རོ་རེ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་འཁོར་ལོ་

གཙོ་བ་ཡབ་ཡུམ་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རོལ་གྲི་རྩེ་མོ་དག་ནྲི་ཉྲིས་

འགྱུར་ཞེས་པ་རྩེ་མོ་བརྒྱད་པ་སེ། དབུས་ཀྲི་རྩེ་མོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྩེ་མོ་དགུ་པའྲི་རོ་

རེ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་སྙྲིང་ཁར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ལྟེ་བར་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་

ནུས་མ་བརྒྱད་གཤེགས་སུ་གསོལ་ལོ། །ཉྲིས་འགྱུར་གཞན་ལ་ཞེས་པ་རྩེ་མོ་བཅུ་

དྲུག་པ་ནས་ཕུང་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ལོ། །དེ་ལས་ཉྲིས་འགྱུར་དག་ཀང་ནས། དྲུག་ཅུ་འབབ་པ་རྣམས་ཏེ། བཞྲི་ནྲི་སོང་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་རྲིགས་ལྡན་མའོ། །དེ་ལྟར་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་གཤེགས་གསོལ་

ལོ། །དེའྲི་སྙྲིང་པོ་རྩེ་མོ་གཅྲིག་པ་ཞེས་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་པར་ཏེ་

དབུས་སུ་སྔར་གསུངས་པའྲི་རྩེ་མོ་གཅྲིག་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་སེ་དེར་ཐྲིག་ལེ་བཀག་ན་

བདེ་མཉམ་ནས་གནས་པའོ། །གསང་བའྲི་པད་དེ་ལ་ཡང་རྩེ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ་
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འདབ་མའྲི་གངས་སོ། །ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་སོ་གསུམ་པ་སེ། དེའྲི་ལྟེ་བར་འོད་ཟེར་

ཅན་ལ་སོགས་པ་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་གཤེག་

སུ་གསོལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྲི་ལས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྲི་རྩ་འདབ་སུམ་ཅུ་དབུས་ཀྲི་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་རོ་རེ་མོ་སོ་

གཅྲིག་པ་བྱས་ནས་དེ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བར་ཚེས་ཀྲི་ལྷ་དེ་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ་

ལོ། །ཀླུ་དང་ཁྲི་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་བྱ་བའྲི་འཁོར་ལོ་རོ་རེ་རྩེ་མོ་བདུན་

པར་བྱས་པའྲི་ལྟེ་བ་ལའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་བྱས་ཏེ། དེ་

ནས་ཐུན་མཚམས་ནས། འཇམ་དཔལ་གྲིས་གསུངས་སོའྲི་བར་རོ། །

བཞྲི་པ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སྤོད་པའྲི་ངེས་དོན་བསན་པ་ལ་བཞྲི། དགོངས་ཏེ་

གསུངས་པའྲི་དམ་ཚིག་བཞྲིའྲི་དངས་ངེས། ཆང་གྲི་བཏུང་བའྲི་དངས་ངེས། བུད་

མེད་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་དངས་ངེས། དེ་དག་དང་འབེལ་བའྲི་སྤོད་པ་དང་དམ་ཚིག་གྲི་ངེས་

པ་གོ་སར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་

ནས། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་འབས་བུའྲི་རྒྱུ་དང༌། ནང་གྲི་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་འབས་བུའྲི་རྒྱུ་རྣལ་འབྱོར་པས་སྤོད་པ་

བྱའོ། །འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་ནས། བྱ་བར་གསུངས་པ། དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་

འབས་བུ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་སོག་ཉམས་པ་སེ་འགོག་པ་གསུངས་པ་སེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་སེམས་ཅན་

གཞན་གྲི་སོག་གཅོད་པ་ནྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དག་ལས་བྱ་བར་གསུངས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནས། གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་བདུད་ཀྲི་ཕོགས་གདུལ་

དཀའ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲི་སོག་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བཀུག་པ་ཚར་ཆོད་ནས། སར་ཡང་

ལུས་དེ་ཉྲིད་ལ་སོག་རྣལ་འབྱོར་བས་གཞུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་

གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་པོར་འགྱུར་ཏེ། གདུལ་དཀའྲི་སོག་མཐར་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་

ནོ་ཞེས་གྲུབ། སྒ་ནྲི་ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སད་དུ་བརོད་པའྲི་སྒ་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལ་རང་རང་གྲི་

སད་གཞན་དང་གཞན་གྲི་རྣམ་པར་གནས་པར་འགྱུར་བ་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་གང་ཡྲིན་

པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རབ་ཏུ་མྲི་གནས་པ་སེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སད་

ཀྲི་རྣམ་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རབ་ཏུ་མྲི་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྫུན་དུ་སྨྲ་བར་གསུངས་

ལ། རྣལ་འབྱོར་པས་ཀང་མྲི་གནས་པ་དེ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་སོན་པ་ནྲི་རྫུན་དུ་

སྨྲ་བའོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་དང་དོན་གྲི་ཆོས་སོན་པ་སེ། 

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་དག་ཆེན་མོ། །འབྱུང་དང་སྡུད་པར་བྱེད་པ་མོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་བྱེད་པ་པོ་དོན་གཞན་ཡོད་པར་སོན་པ་ལྟ་བུའྲི་གསུང་ན་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་

དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་གྲིས་གསུངས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་སེར་བ་སེ། མྲི་སེ་སྐེས་པ་རྣམས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཧེ་རུ་

ཀ་དང༌། བུད་མེད་རྣམས་ནྲི་རོ་རེ་བཙུན་མོའ ་ོཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གསུང་ནྲི་

གདུལ་བྱ་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྫུན་ཚིག་

གཞན་གྲི་དོན་དུ་སྨྲ་བར་གསུངས་ཀྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་བསླུ་བའྲི་སད་དུ་སངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྒྱས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་གཞན་བསླུ་བ་ཅན་གྲི་ཚིག་ནྲི་སྨྲ་བར་གསུངས་

པ་མ་ཡྲིན་ཞེས་པ་སེ། གྲུབ་པའྲི་སད་དུའོ། །ཀྱཻ་རོ་རེར་ཡང༌། སེམས་ཅན་བསླུ་བ་

སངས་ནས་ནྲི། །བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་བྱ། །སེམས་ཅན་གནོད་པ་ཙམ་གྲིས་

ནྲི། །ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་རེད་མྲི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་

པའྲི་ལུས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་སྐེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ས་

རབ་དགའ་སོགས་བཅུ་པོ་རྣམས་འཛིན་པ་དེ་ནྲི་གཞན་གྲིས་བྱྲིན་པས་ཐོབ་པ་མ་

ཡྲིན་གྲི་རང་གྲིས་བསྒོམས་པས་ཐོབ་པར་བྱ་དགོས་བས་ན་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བརྐུས་

ཏེ་འཛིན་པ་ཞེས་མ་བྱྲིན་པར་ལེན་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་གཏེར་བསྲུངས་ཀྲིས་མ་བྱྲིན་པར་ཡང་སེམས་

ཅན་ལ་ཕན་པའྲི་སད་དུ་གཏེར་ལ་སོགས་པར་དབྱུང་བར་བྱ་སེ། གཏེར་བསྲུང་བ་པོ་

རྣམས་ཀང་ངན་འགོ་ལས་གོལ་བར་བྱ་བའྲི་དོན་དུའོ། །ཁུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་མ་ལྷུང་བ་

ལས་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་གཞན་གྲི་བུད་མེད་

བསེན་པའོ། །དེ་ཡང་གཞན་གྲི་བུད་མེད་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ་རྣམ་ཀུན་

མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་འཁོར་པའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའོ། །གཞན་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་སེ། དེ་ཡང་འཁོར་བའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པའོ། །དེའྲི་བུད་མེད་

ནྲི་གཞན་གྲི་བུད་མེད་དེ་ཤེར་ཕྲིན་ནོ། །དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆགས་བལ་

མྲིན་པ་ལས་ཞེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་ལས་གཞན་གྲི་བུད་མེད་

དེ་བསེན་པའོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་བུམ་དབང་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་སུ་དབང་སྦྲིན་པ་པོ་

སོབ་མས་རང་གྲི་ཆུང་མ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་གང་བྱྲིན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་བསེན་པ་
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ནྲི་གཞན་གྲི་བུད་མེད་བསེན་པ་སེ། དེ་ཡང་ཆགས་བལ་མྲིན་ལས་ཞེས་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་

བདག་ལ་འཛག་མེད་ཀྲི་ཚངས་སྤོད་ལ་གནས་པའྲི་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་ལས་ཆགས་བལ་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསན་པར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་

དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོག་གྲི་རྩོལ་པའྲི་མེ་ཡྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་སོག་འགོག་པས་

དབུ་མར་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པའྲི་གཏུམ་མོ་འབར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སོག་གྲི་རྩོལ་

བའྲི་མེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོག་གྲི་རྩོལ་བའྲི་མེ་དེ་ཡྲིས་སྤྲི་བོའྲི་རྲི་བོང་ཅན་བཞུ་བ་

དག་ཀང་ཞེས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཞུ་བའྲི་ཁུ་བ་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་རོ་རེའྲི་ཁ་

ཡྲིས་གཟུང་བ་འོག་ཏུ་མྲི་འཛག་པར་སེང་དུ་འགོ་བ་ནྲི་བཏུང་བ་སེ་ཆང་ཡྲིན་ལ། དེ་

འད་བའྲི་ཆང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་བསྐེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉམས་སུ་མོང་བ་

ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆང་ནྲི་བཏུང་བར་གསུངས་སོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་དབང་

ལ་སོགས་པའྲི་དུས་སུ་ཕྲིའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གཏོར་མའྲི་དོན་དུ་ཆང་བསེན་པར་

གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། བུད་མེད་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་ངེས་དོན་དང༌། བུད་མེད་ཀྲི་

སྤོད་པའྲི་དང་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་

མདོར་བསན། འཕོ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། དེས་དབུ་མར་བཅུག་ནས་སེང་དུ་འགོ་

བར་བྱས་པས་ཕག་ཆེན་ཐོབ་པར་བྱས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཐེ་བོའྲི་ཚིགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། མཐེ་བོའྲི་ཚིགས་ནས་གཙུག་

ཏོར་དག་ཏུ་ཁུ་བ་འཕོའ།ོ ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་འདོད་པའྲི་བསན་བཅོས་ལས་ཐྲིག་ལེའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགོས་ཀྲི་ཚུལ་ཐོས་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ན། དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ལ་རྐང་པ་གཡོན་པའྲི་མཐེ་

བོང་ནས་ཚེས་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ནང་དུ་ཁུ་བ་འཕེལ་བ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་

བའྲི་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའྲི་རྲིམ་གྲིས་ཉའྲི་མཐར་གཙུག་ཏོང་དུ་རང་སེམས་ཞེས་པ་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕོ་ཞྲིང་འགོ་སེ། དཀར་པོའྲི་ཚེས་ཀྲི་ཆ་ལ་ཟླ་བ་འཕེལ་བ་ཡར་

ངོའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །སར་ཡང་གཙུག་ཏོར་ནས་ནྲི་རྐང་པ་གཡས་པའྲི་སོར་མོའྲི་

བར་རྣམས་སུ་སར་ཡང་བྱང་སེམས་འདྲི་ནྲི་འགོ་སེ་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་མར་ངོའྲི་

ཚེས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཇྲི་སྲིད་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཐར་ནྲི་ཞེས་པ་གནམ་སོང་གྲི་

མཐར་རོ། །དེ་ལྟར་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཐར་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྐང་པ་གཡས་

པའྲི་མཐེ་བོང་ལ་འཕོ་བར་རྲིག་པར་བྱའོ། །སར་ཡང་ནས། དེ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་སྨྲས་པ། དང་པོའྲི་ཚེས་ལ་ནྲི་རྐང་པ་གཡོན་གྲི་དང་པོའྲི་

སོར་མོའྲི་ཚིགས་ཀྲི་སེན་མོའྲི་བར་ལ་འཕོའ།ོ །གཉྲིས་པ་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། གནམ་

སོང་གྲི་མཐའ་ལའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་ས་སེ་འགེལ་པར་གསལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་པ་ནས། དེ་རབ་ཏུ་སེར་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །གཉྲིས་པ་བུད་མེད་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་དང་དོན་ནྲི། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡང་དབང་གྲི་དུས་སུ་

མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་བུད་མེད་རྣམས་

འཛིན་པ་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་སེ། བུད་མེད་ཀྲི་སྤོད་པ་དེ་རྣམས་ལ་སྐེ་གནས་སུ་

བསྲུབས་པ་ལས་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་བ་ནྲི་ཚངས་པའྲི་སྤོད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེའྲི་

ཞལ་ལས་ཏེ་ཞལ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་སེང་དུ་ལྷུང་བ་རྣལ་འབྱོར་པས་བྱའོ། ཞེས་དང༌། དེ་

བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་འགོས་ཡས་མར་འབབ་པ་དང་གེན་དུ་བཟློག་པའྲི་
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འཕད་པའྲི་འཐབ་མོ་ནྲི་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ནས་དབུ་མའྲི་རྩའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཞེས་པ་

ནྲི་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་སེང་དུ་ཁུ་བ་འགོ་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ངེས་པ་

སེ་བུད་མེད་ཀྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའྲི་ངེས་པའོ། །འཁོར་ལོ་སོམ་པར་ཡང༌། ངེས་པར་

དངོས་གྲུབ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནྲི་བསྐེད་བ་དང༌། །རྲིགས་གཞན་ལས་

བྱུང་ཕོ་ཉ་མོ། །འདོད་ལ་ཆགས་པས་བགོད་མྲི་བྱ། །གཉྲིས་མེད་ཐོག་མ་མེད་པ་

དང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀྲི་སྤོད་པ་དང༌། །མྲི་མོའྲི ་སྤོད་པ་ལེགས་པར་

བསྲུབས། །ཚངས་པར་སྤོད་པ་དེ་བཞྲིན་ཞལ། །འདེན་པ་རྩ་ཡྲི་ཀུན་སྤོད་དོ། ཞེས་པ་

དམ་ཚིག་བརྒྱད་དུ་དན། །རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་གང་བསྲུང་བ། །མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྲི་དོན་བསོད་འགེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཀྲལ་ལོ། །

བཞྲི་པ་དེ་དག་དང་འབེལ་བའྲི་སྤོད་པ་དང་དམ་ཚིག་གྲི་ངེས་པ་གོ་སར་

བསན་པ་ལ་གསུམ། འདོད་པའྲི་གནས་སབས་བཅུའྲི་ངེས་དོན། བསེན་བྱའྲི་དམ་

ཚིག་བཞྲིའྲི་ངེས་དོན། ཕར་ཕྲིན་བཅུའྲི་ངེས་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་བཞྲི་བཤད་ན། འདྲིར་འདོད་པའྲི་

གནས་སབས་བཅུ་གསུངས་པ་ནྲི། དང་པོར་ཆགས་ཡུལ་བསམ་པ་དང་དེ་ནས་

ཡུལ་འདོད་ཅྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་ལུས་ལ་རྲིམས་དག་པོས་

བཏབ་པ་ལྟར་དོད་སྐེ་བ་དང༌། དོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཁ་མཆོག་པད་བསམས་པས་སོམ་

པ་དང༌། ཟས་ལ་རབ་ཏུ་མྲི་འཇུག་པ་སེ་ཟས་མྲི་འདོད་པ་དང༌། ལུས་ཀྲི་ཁམས་

འཁྲུགས་པས་འདར་བ་དང་སེམས་རང་བཞྲིན་དུ་མྲི་གནས་པས་སྨོ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། 

དན་པ་ཉམས་པས་རབ་ཏུ་རྨོངས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཡྲིད་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་
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རྣམ་པར་འཁྲུལ་བ་དང༌། འཛག་བདེས་མོས་པ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་བརྒྱལ་བ་དག་རྲིམས་

ཀྲིས་འབྱུང་བ་ལས་བདེ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ལམ་དུ་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྟགས་བཅུ་རྲིམ་པར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ཐྲིག་ལེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་རྣམ་

པ་བཅུ་སེ་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་ཞྲིང་ངེས་

པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་གནས་སབས་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་ཡྲིད་བསྲུབ་སེ་བདུད་ཀྲི་འདོད་པའྲི་

གནས་སབས་བཅུའོ། །དེ་ལས་རེས་དན་བསྒོམ་པའྲི་གང་ཟག་སུ་ཞྲིག་འདོད་པའྲི་

གནས་སབས་བཅུ་པོ་དེ་ལས་རྒྱལ་བ་འདོད་པ་དེ་ནྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལས་

གཞན་པ་སུ་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ངེས་དོན་གྲི་དམ་ཚིག་བཞྲི་ལས་ཆང་བསེན་པ་ནྲི། ཉྲིན་

དང་མཚན་མོར་གཏུམ་མོའྲི་མེས་སྤྲི་བོའྲི་ཧྲིཾ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞུ་བ་དག་ལས་ཁུ་བ་

དཀར་པོའྲི་རྒྱུན་འབབ་པ་གང་ཞྲིག་ལས་བདེ་བ་མོས་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ཧཾ་ཡྲིག་ནྲི་

མཱ་མ་ཀཱྲི་བདག་ལ་ཆང་འཚོང་མ་ཡྲིན་པས། འཛག་བདེ་དེ་མོང་བ་ལ་ཆང་བཏུང་བར་

གསུངས་ཀྲི་མོས་བྱེད་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཆང་བཏུང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གོའུ་བ་གླང་དང༌། 

ཀུ་ཀུར་ཁྲི་དང༌། ལ་སོགས་པས་རྟ་དང་གླང་པོ་མྲིའྲི་ཤ་ལྔ་ཟ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་

དབང་པོ་ལྔ་ཡུལ་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་བཟློག་ནས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་ལྷའྲི་མྲིག་ལ་སོགས་

པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་དབང་པོ་ལྔ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ལྔ་ལ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་སྤོ་བ་སེ། 

སོག་བཅད་པའྲི་ཤ་གཞན་རེས་འགའ་དག་ཀང་ཟ་བར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །བདུད་རྩྲི་བསེན་པ་ནྲི། རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ས་སེང་འོག་གྲི་རྩ་ཆེན་དྲུག་ལ་འཛག་

མེད་དུ་གནས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་རོལ་པས་རྣམ་སྣང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་རྣམ་དག་གྲིས་དག་
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པའྲི་ལུས་སུ་བྱེད་པ་ལ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་རྣམས་བསྙེན་པ་སེ་བསེན་པར་གསུངས་ཀྲི། 

ཕྱུགས་ལྟར་མྲི་གཙང་བ་ཟ་བར་གསུངས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འཁྲིག་པ་བསེན་པ་ནྲི། 

སོང་པའྲི་གཟུགས་ལ་རྟོག་མེད་ཀྲི་སེམས་ནྲི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་གཟུགས་སེམས་

བདེ་བ་ཆེན་པོར་རོ་མཉམ་པར་བྱེད་པ་འཁྲིག་པ་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། 

དེའྲི་དོན་ནྲི་བུད་མེད་ཀྲི་སྐེ་གནས་ལ་བསྲུབས་པས་འཛག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནོར་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། སོར་སྡུད་ལས་ལུས་དང་རས་ལ་སེད་

པ་དང༌། སྒོ་གསུམ་དང་འཛག་བདེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་ཕྲི་ནང་གྲི་ནོར་ནྲི་གཏོང་

བ་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་ཡྲིན་ལ། རེས་དན་ལས་ཡྲིད་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་བུད་

མེད་དང་འགོགས་པ་ལས་ཀང་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏེ། འཛིན་པ་

ལས་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ལ་སེམས་མྲི་འཇུག་པ་བཟོད་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་

ཏེ། སོག་རྩོལ་གྲིས་རྩ་གཡས་གཡོན་གཉྲིས་ཀའྲི་བགོད་པ་འཇྲིག་ཅྲིང་དབུ་མར་

འཇུག་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་ཉྲིད་དོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལྷན་སྐེས་འགྱུར་མེད་

བདེ་བ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་གནས་པའྲི་སེམས་བསམ་གཏན་གྲི་ཕར་ཕྲིན་དང༌། དེ་ནས་

ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་རེས་སུ་ཆོས་ཅན་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་རྟོགས་ཤྲིང་སེམས་

ཅན་ཀུན་གྲི་སད་དུ་ཆོས་སོན་པ་ཤེས་རབ་དག་གྲི་ཕར་ཕྲིན་ཏེ། ཀང་ནྲི་སྔ་མ་སྡུད་

པའོ། །ཤེས་རབ་དེ་ལས་སེམས་ཅན་སོ་སོའྲི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་ཀྲིས་དོན་སྒྲུབ་པ་ཐབས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་དང༌། ལམ་གྲི་སྨོན་པ་དང་མཐུན་པར་

རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པས་གཞན་དོན་བྱེད་པ་སྨོན་ལམ་གྲི་ཕར་ཕྲིན་དང༌། འཕོ་

བའྲི་བག་ཆགས་བཅོམ་པས་སྲིད་པ་མཐར་བྱེད་པ་སོབས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་དང༌། དེ་
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ལས་ལས་དབང་གྲི་སྲིད་པར་མྲི་སྐེ་བ་ཐོབ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ཤེར་ཕྲིན་ལས་གཞན་པ་ཐབས་སོགས་བཞྲི་པོ་རྣམས་སོ། །

ལྔ་པ་རང་བཞྲིན་གྲི་དོན་དུ་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་གོ་སའྲི་སྒོ་ནས་མདོར་བསན། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་

བཤད། ངེས་དོན་གྲི་ལྷ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་ལྷའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་པའྲི་

ཕྲིར །གཅྲིག་པུ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དུས་འཁོར་དཔའ་བོ་གཅྲིག་བུའྲི་སྐུའམ་མྲི་

ནུས་མ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལས་ཏེ། ནུས་མ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའམ། གནས་དགུར་

གནས་པ་ལྷ་དགུ་དང་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ལ་སོགས་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྲི་བར་སྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་

སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སྒོམས་ན། རལ་གྲིལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྲིགས་འཛིན་ནམ། 

ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་མཁའ་སྤོད་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་རྣམས་སུ་ངེས་པར་ཉྲིན་ཞག་

འགའ་ཞྲིག་སེ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་དག་གྲིས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་སོག་གཟུགས་གྲུབ་ནས་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྨོངས་རེངས་

གཉྲིས་དང་ནྲི་ཞྲི་རྒྱས་གཉྲིས་དང༌། དབང་དགུག་གཉྲིས་དང༌། སེམས་ཅན་གྲི་སྲིད་པ་

འཇྲིག་པར་བྱེད་པ་བསད་བསྐྲད་གཉྲིས་དག་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བ་

རྒྱབ་དང་གཡོན་དང་གཡས་དང་མདུན་རྣམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

དོ། །གཞན་ཡང་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་མྲིན་གྲི་

རྲིགས་མཁའ་ལྡྲིང་དང༌། ལག་འགོ་ཀླུའྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་སྒོམ་པ་ཡྲིས་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྲིགས་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ཏེ་དུག་གཞྲིལ་བ་སོགས་གཞན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་དང༌། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་

སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞྲི་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་ཡབ་རྐང་པའམ། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་བདག་

ཉྲིད་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་དམ། ལྷ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་ནྲི་

ཞལ་དང་གདན་དང་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་

ལས་སོ་སོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཞྲི་བའྲི་ལས་བྱེད་པ་

དེའྲི་ཚེ་སྐུའྲི་ཞལ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས། ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནས་ལས་སྣ་ཚོགས་

པ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཡང་འགེལ་པ་བཀགས་པས་ཤེས་

པར་ནུས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ཡབ་དང་ཡུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་

གདུལ་དཀའ་འདུལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲིར་ཕྲི་རོལ་གྲི་

ལོའྲི་དུས་རྣམ་པར་དག་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའོ། །ལོའྲི་ཕོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་

པོ་རྣམས་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པ་སེ། མཚན་བརོད་དུ། རོ་རེ་འཕེང་

ཐོགས་དཔལ་དང་ལྡན། །རོ་རེའྲི་རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རོ་

རེས་མཚན་པའྲི་ཕག་གྲི་འཕེང་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ཐོགས་པ་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་རོ་རེ་ཤུགས་གྲུབ་པའོ། །གླང་པོ་ཆེའྲི་ནས། བཅུ་གསུམ་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་ལོ་གཅྲིག་པོ་དེ་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། 

ཁྲིམ་ཞག་ལས་ཚེས་ཞག་ལྷག་པའྲི་ཆ་བས་པས་ཟླ་བར་ལོངས་པའྲི་ལོ་དེ་ལ་ཟླ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བཅུ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བྱས་པའོ། །དེའྲི་ཕོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་རྣམས་དག་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཕོགས་གཉྲིས་ནྲི་ལྷག་པ་

དག་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་ལྷག་མའྲི་ཕག་གཉྲིས་སོ། །ཕག་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་ཀང་བུང་བ་

དང་ནྲི་ནས་ཕུང་པོའྲི་བདུད་ལྟ་བུ་ཐར་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་གླང་པོ་ཆེའྲི་

སྣ་ཅན་བགེགས་ཀྲི་བདག་པོ་སེ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དེ་ཟད་པ་ལས། སྒྲིབ་པའྲི་ཆ་

ཅུང་ཟད་ལུས་པ་ཉྲིད་དག་པ་ནྲི་པགས་པའོ། །ཆ་ཙམ་དེ་ཉྲིད་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དག་པ་

ནྲི་ཕུང་པོའྲི་བདུད་ལྷ་ནས། གཡོན་གྲི་ཆར་འཇུག་པའོ། །ལྷ་མྲིན་ནས། བདུད་སེ་དེ་

ནང་དུ་མ་རྲིག་པ་འཇུག་པ་དང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁག་གོ །དེ་ཟད་པ་ལས་མ་རྲིག་པ་འཇུག་

པའྲི་ལྷག་མ་ཆ་ཙམ་ནྲི་ཐོད་པར་ཁག་གྲི་སེ། ཁག་གྲི་ནས་ཕག་གྲི་མཐྲིལ་ན་ཞེས་

པའོ། །འཆྲི་བདག་ནས་ཟད་པ་ལས་ལྷག་མ་ཆ་ཙམ་གྲི་སྒྲིབ་པ་ལུས་པ་དག་པས་

ཚངས་པའྲི་མགོ་བོ་གང་གྲི་ལག་པ་ན་ཡོད་པ་དེ་ནྲི་འཆྲི་བདག་བདུད་ཀྲི་གདོང་གྲི་

ཕག་ཅན་དག་གོ །ཉོན་མོངས་པའྲི་ནས། གང་ཞྲིག་ཞབས་གཡས་བརྐངས་གཡོན་

བསྐུམས་གཉྲིས་ཀྲི་འོག་ཏུ་སྒེལ་བའོ། །དེས་ནྲི་ཉོན་མོངས་བདུད་ནྲི་ཞབས་ཀྲིས་

བསྒེལ་བའོ། །

དེ་ལྟར་བདུད་བཞྲི་བཅོམ་པའྲི་ལྷག་མ་ཆ་ཙམ་གྲི་སྒྲིབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་

པ་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་སྒྲིབ་པ་ཆ་ཙམ་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སོན་པ་སེ། རོར་སྙྲིང་འགེལ་པའྲི་

མཆོད་བརོད་དུ། ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་བསྡུས་དང་སྦོར་བ་བང་འགོ་ཕག་རྒྱ་སག་གྲི་

པགས་པ་ཡྲིས། །གང་ལ་བདུད་སོགས་སྒྲིབ་རྣམས་ཆ་ཙམ་ལྟ་བུར་སེམས་ཅན་དོན་

དུ་བརྒྱན་དེ་ལ། །བཏུད་ནས་ཞེས་དང༌། ཀྱཻ་རོར་འབུམ་ལྔར་ཡང༌། ཉོན་མོངས་བདུད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 311  

དང་སྙོམས་འཇུག་དང༌། །ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉྲིད་ཀང་ནྲི། །ཁོ་བོ་ཆེན་པོས་ངེས་

བསེག་ཀང༌། །ཆ་ཤས་ཙམ་ནྲི་བསྲུང་བར་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཉྲིས་

ལྷག་རྒྱལ་བའྲི་ཕག་ཅེས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་སེ། ལྷག་མའྲི་ནས་བཞྲིན་ནོ། །ཕག་པ་ལ་

བདུད་རྲིགས་བརྒྱའྲི་མགོ་བོ་དང༌། དབུ་ལ་ཐོད་པའྲི་འཕེང་པ་འཛིན་པ། སག་གྲི་

ནས། འདུལ་བའྲི་དོན་དུའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །འདྲིར་ཡང་ཁ་<ཕོགས>ཅྲིག་རོ་རེ་

ཤུགས་དང་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཕལ་ཆེར་འད་བས་འདྲི་དག་ཏུ་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ་

ལ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མྲི་བྱ། ཞེས་འདོད་པ་སོགས་ཀྲི་དཔད་པ་སྔར་དུ་

མཛད་ཟྲིན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དེའྲི་ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་ཏེ། །འདྲིར་ཤེས་རབ་གཙོ་ཆེ་

བའྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲི་མ་ནྲི་ཤེས་རབ་སེ་ཟླ་བ་ནྲི་ཐབས་སོ། །ཁྲིམ་ལ་

སྤོད་པའྲི་ཟླ་བ་དེས་ཀང་ཉྲི་མ་ལས་གཅྲིག་གྲིས་ལྷག་པའྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཇྲི་སྲིད་

པར་རྒྱུ་བ་རོགས་ཏེ། ཁྲིམ་ཞག་གྲི་ཟླ་བ་སོ་སོར་ཟླ་བས་ཁྲིམ་བཅུ་གསུམ་རྒྱུ་ཞྲིང་

ཉྲི་མས་ཟླ་བ་གཅྲིག་ལ་ཁྲིམ་གཅྲིག་རྒྱུའོ། །དེས་ན་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་གཅྲིག་རྒྱུ་བ་དག་

པའྲི་ངག་གྲིས་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་དེ་ལ་ཡུམ་ནྲི་ཞལ་གཅྲིག་མ་སེ་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་གྲི་ཟླ་

བ་གཅྲིག་དག་པས་སོ། །ཟུང་གྲི་ཕག་གྲི་པད་ནྲི་ཕག་གཉྲིས་ཏེ། ཕག་གྲི་པད་

གཡས་དང་གཡས་མྲིན་དེ་དག་ལ་རྲིམ་པ་ལྟར་ཕག་མཚན་གྲི་གུག་དང་དཔལ་ལྡན་

ཞེས་པ་མྲིའྲི་ཐོད་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཞེས་པ་བསམ་པའྲི་དབང་གྲི་ལོ་

གཅྲིག་གྲི་ཟླ་བས་བགོད་པའྲི་ཁྲིམ་གྲི་ཕོགས་ཁྲིམ་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་

རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པར་འགྱུར་ཏེ། སྣ་ཚོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཡུམ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཟླ་བ་རེ་ལ་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་

གཅྲིག་རྒྱུ་བ་སེ། ཁྲིམ་དེའྲི་ཕོགས་ཁྲིམ་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་ཕག་གཉྲིས་མའོ། །གཅེར་བུ་ནས་བརྒྱན་པའོ། །ཤེས་རབ་ནས་འབས་

བུ་སེར་བ་དེ་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་སུ་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་སེ་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་

པ་འགོག་པ་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྲིམ་པ་དག་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་

རེ་ཤུགས་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྒོམ་པ་གསུངས་པ། གཅྲིག་ཅེས་

སོགས་ཏེ། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་གཅྲིག་དག་པས་ཞལ་གཅྲིག་

པའམ། སོགས་པའྲི་སྒས་ཕོགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཞལ་གཉྲིས་པའམ། དུས་བཞྲི་དག་

པས་ཞལ་བཞྲི་དང༌། དུས་ཚིགས་ལྔ་དག་པས་ཞལ་ལྔ་དང༌། ཞལ་མཐའ་ཡས་པའམ། 

ཕག་དང་ཞབས་མང་ནས། དུ་མའྲི་དབྱྲིབས་ཏེ། བདེ་ཆེན་གསལ་བས་རྒྱལ་པོ། རྣམ་

འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་མངའ་བས་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འཆང་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བ་

དང༌། ཆེ་བས་སངས་རྒྱས་རྲིག་སྔགས་འཛིན་པ་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། ཤེས་

རབ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ཐབས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འཛིན་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་

རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཉྲིད་དོ། །དེ་དག་ཀང་མུན་པ་དག་གྲི་

མཐར་གྱུར་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་པ་སྒོམ་ཞེས་པ་ནྲི་མཚན་མོའྲི་དུས་སུ་མཚན་མོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང༌། ཉྲིན་མོའྲི་དུས་སུ་ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཤེས་རབ་མ་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་

སེམས་ཀྲིས་ལྟ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མཚན་མོ་མུན་ནག་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་ཞྲིང༌། 
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ཉྲིན་མོ་བ་གབ་མེད་པ་སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་བས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་

ལྟར་སོར་སྡུད་བསམ་གཏན་གྲི་རྟགས་བཅུ་ནས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་

པ་སྒོམ་སེ། དེ་ནས་སོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པས་རྩ་ནྲི་ཉྲི་མ་ཟླ་བ་འགོག་པ་ལས་ཞེས་

པ་གཡོན་དང་ནས་བདེ་བ་སེར་རོ། །ས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ས་ལ་

སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་སོ། །འབྲིགས་བྱེད་ནས། འབྲིགས་

པར་བྱེད་པ་ཞེས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པར་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། དེ་བཞྲིན་

དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་གཅྲིག་པུ་སྒྲིབ་པའྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་དེས་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་

འབྲིགས་པ་སེ། བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་མར་བྱེད་ཅྲིང་ཇྲི་སྲིད་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་

ལུས་མེད་པར་ནྲི་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་འད་བའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནྲི་དང་

པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་སྐེ་བ་མེད་ཅྲིང་མཐར་འཇྲིག་པ་མེད་ལ་དབུས་སུ་གནས་པ་

དག་ཀང་མེད་ལ། ཡུལ་མེད་ཡུལ་ཞེས་པ་ནྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་འདས་པས་ཕྲིའྲི་ཡུལ་

རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མེད་པར་ཡང་ཕྲིའྲི་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་དང་རྨྲི་ལམ་དང་པྲ་

ཕབ་པ་ལྟ་བུ་དེས་སྒྲུབས་པ་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་སེ། དེས་ན་སོང་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་དེས་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བའོ་ཞེས་པ་

དོན་དམ་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་གྲིས་ན་དཔལ་ལྡན་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་ཡན་ལག་

དྲུག་གྲི་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་པ་སེ། འདྲིའྲི་རྒྱས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་

བརོད་པར་བྱའོ། །
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གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། གཟུར་གནས་བོ་ལྡན་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད། །རྨད་བྱུང་ལེགས་

བཤད་དགའ་སོན་ཆེ་ལ་རོལ། །ལྷག་པའྲི་སྐེ་བོ་ཕག་དོག་གདུག་སེམས་ཅན། །ཡྲིད་

ནྲི་ཚེར་མའྲི་མའྲི་མལ་ན་ཉལ་བ་བཞྲིན། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཅེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་བརྩམས་

ཏེ་སྒྲུབ་ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།   །།

༼མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་མདོར་

བསྡུས།༽

མཐུ་སོབས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་ཤུགས། །ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པའྲི་

ཟློས་གར་ལྷུར་མཛད་ཅྲིང༌། །ཐུབ་བསན་བཀའ་དྲིན་འོད་ཀྲིས་གསལ་མཛད་པ། །རེ་

བཙུན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའྲི་ཁམས་དང་བསམ་

པ་བཞྲིན། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྲིས་འདུལ་བའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། །སྣ་ཚོགས་བསྡུས་

པའྲི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ནྲི། །སྣ་ཚོགས་ལེགས་བཤད་འོད་ཀྲིས་གསལ་བར་བྱ། །

ལྔ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་

བརོད་ཅྲིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ། །མདོར་

བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། འབྱུང་པོ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་རེ་བོ། སོག་རླུང་དབུ་མར་འགགས་པ་

ལས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་

རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་པད་དཀར་གྲིས་ཕག་འཚལ་ཏེ། ལས་སྣ་

ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས་འཇམ་པའྲི་རོ་རེས་ཕྱུང་བའྲི་

དོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། ཕྲི་རོལ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

གནས་པ། མཆོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་མཐའ་གསང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་

ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པ། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་

པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་གནས་པ། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་སེམས་སྒོམ་པའྲི་གནས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྒོ་ནས་དང༌། 

སྔགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང༌། རས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང༌། དེ་གསུམ་ག་ལྡན་པ་ནམ་མཁའྲི་ལྡྲིང་

གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དང༌། འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

དང་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། འབྱུང་པོ་སོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་རོ་

རེ་ཤུགས་ཀྲི་བསམ་གཏན། ཆར་དབབ་ཅྲིང་བཅད་པའྲི་དོན་དུ་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས། ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའྲི་

དོན་དུ་རོ་ལངས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཁོ་བོའྲི་ཞེས་པ་ནས་

འཕེང་བ་ངེས་པར་བཅྲིངས་པ། དེ་ལྟར་གྱུར་པའྲི་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་སེ་ནས། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་མདོག་ཅན་ལ་དབུས་སུ་གཙོ་བོ་དཔའ་བོ་
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གཅྲིག་པ་སེ། སྒོ་བཞྲི་རྣམས་སུ་ཤར་དུ་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ། ལྷོར་རོ་རེ་དང༌། ནུབ་ཏུ་

ཞགས་པ་དང༌། བྱང་དུ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་རྣམས་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བཀོད་ནས། 

ཞབས་གཉྲིས་དག་གྲིས་ནས། འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཕྲིན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཁོ་བོའྲི་དབང་པོ་ནས། ཞེས་

པ་ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་ཀྲིས་སྤྲིན་གྲི་ཚོགས་འདྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། དེ་

ལྟར་ཞེས་པ་འོག་གྲི་ཆོ་ག་འདྲི་ཡྲིས་སོ། །ཇྲི་ལྟ་ན། ཀླུ་རྣམས་ཆུ་སྐེས་ནས། རླུང་དུ་

པད་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་ནྲི། ཤར་དང་མེར་ཞེས་པ་ནས། མགོ་བོའྲི་སེང་

ན་སྦྲུལ་མགོའྲི་གདེང་ཀ་བདུན་གྲི་ཁོར་ཡུག་ཅན་སྤྲི་གཙུག་ན་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་ལ་འོད་

འཕོ་བ་དག་གྲིས་བརྒྱན་པ་གན་རྐལ་དུ་བསྒེལ་ཞྲིང༌། ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་གཞན་རྣམས་

འདབ་མ་སོ་སོར་བསྒེལ་ནས་དེ་རྣམས་ཀྲི་མཇུག་མའྲི་རྩེ་མོ་ན་སོ་སོར་རྒྱལ་བའྲི་

སེང་དུ་ཤར་དང་བྱང་གྲི་ཀླུ་རྣམས་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་སེང་དུ་ལྷོ་དང་ནུབ་ཀྲི་

ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་མཇུག་མའྲི་རྩེ་མོ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་ཞབས་ནས། 

ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་ལྷ་བསྒྲུབ་པའྲི་བསམ་གཏན། 

ལྷ་འགྲུབ་ནས་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་བསམ་གཏན། དེས་ན་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་དང་

པོར་སོག་དང་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

ལས་སོ་སོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་བསམ་གཏན་དང༌། ལས་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་དང་ཐབས་ཐུན་

མོང་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ལྷ་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སྤྲིར་

བསན། ལས་སོ་སོའྲི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་དུ་བཤད། ལྷ་དང་བསམ་གཏན་སོ་སོ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལས་སོ་སོ་འགྲུབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

གསུངས་པའྲི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་སོ་སོ་དང༌། 

མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་པ་ལས་གཞན་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་སོ་སོ་རུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་འདྲིར་ནྲི་ལྷ་དཔའ་པོ་

གཅྲིག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་སེ། ཞྲི་རྒྱས་ལ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པས་དབང་དགུག་ལ་རྲིན་འབྱུང༌། བསད་བསྐྲད་ལ་དོན་

གྲུབ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲི་ལས་ཀྲི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་རྣམས་ཀྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། བསྒྲུབ་བྱའྲི་ལུས་རེངས་པ་དང་ནད་

སོགས་ཞྲི་བ་དག་དང༌། དབང་དུ་བྱ་བ་དང༌། གཞན་ནོར་དབོག་པ་དང༌། དག་བོ་

བསད་པ་དང་ནྲི་གནས་གཞན་དུ་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་དག་ལ་ཡང་སུམ་ཅུ་

རྩ་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་དུར་ཁོད་ཀྲི་མཐར་

ཐུག་པས་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སར་ཡང་ལས་དེ་དག་གྲི་དོན་དུ་བཟླས་པ་དང་སྦྲིན་སེག་བྱ་བ་

ལ་ནྲི་ལྷ་སོ་སོ་རང་རང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་ཀྲིས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཞྲི་བ་ལ་ནྲི་བསམ་གཏན་

དག་ཀང་ཞྲི་བ་དང་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ལྟར་དཀར་པའྲི་ལྷ་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་གཟུགས་ཅན་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དག་པོ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བསམ་གཏན་དག་བོ་ཁོས་

པ་ཧ་ཁ་དོག་ནག་པོའ།ོ །དབང་ལ་བསམ་གཏན་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་ངེས་པའོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བར་ནྲི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སྣ་ཚོགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཞྲི་དང་རྒྱས་པ་དག་

ཀང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་རྲིགས་དང་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་

འདུ་བྱེད་བཞྲིའྲི་རྲིགས་རྣམ་སྣང་ནས་དོན་གྲུབ་ཀྲི་བར་བཞྲི་པོ་འདྲི་རྣམས་ནྲི་རྒྱལ་

བའྲི་རྲིགས་སོ། །སས་བཅས་ཞེས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་སེལ་བ་དང་ནས། རེག་བྱ་རོ་རེ་མ་

རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་ཏེ། རྲིགས་འདྲི་རྣམས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་རང་

ཉྲིད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་དཀར་པོར་བསྒོམས་པའྲི་དཔྲལ་བར་ཟླ་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་པདའྲི་གདན་གྲིས་གནས་པ། ཐབས་རྣམས་ཕག་གཡོན་པད་

དཀར་པོ་དང་གཡས་མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཤེས་རབ་རྣམས་ཕག་གཡོན་

ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་དང་གཡས་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཅན་དུ་སྒོམ་པ་སོ་སོ་རེ་རེས་

ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པ་དག་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་བོད་པའོ། །ཀང་

ཡྲིག་གྲིས་དུག་མེད་པ་ཉྲིད་དང་རྲིམས་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ཡང་གྲུབ་པར་བསན་ཏོ། །དབྱེ་

བ་དང་བསྐྲད་པ་དག་ཀང༌། ཀང་ཡྲིག་གྲིས་བསད་པ་དང་དུག་གཞུག་པ་དག་ཀང་

རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ཁོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་དབང་གྲིས་ཁོ་བོའྲི་

རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་བོ་ལས་སྐེས་ཞེས་

པ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དང་རོ་རེ་ལས་སྐེས་ཁོ་བོ་བཅུ་པོ་རྣམས་དང༌། ཕ໊་ཡྲིག་དང་གྲི་གུག་

ལས་སྐེས་པ་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་བཙུན་མོ་རྣམས་ཏེ། རང་དུས་འཁོར་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་

ནག་པོར་བསྒོམས་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཁོ་བོ་གཡས་བརྐང་

གྲི་སབས་ཕག་གཡས་ན་རོ་རེ་དང་གཡོན་ཞགས་པ་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསད་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཕག་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་སྲིགས་

མཛུབ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ཁ་དོག་

ནག་པོའྲི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །ལྷ་མོ་ནྲི་གཡོན་བརྐངས་པ་ཕག་གཡས་ན་

གྲི་གུག་དང་གཡོན་ཐོད་པ་ཅན་རྣམས་དང༌། ཕག་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་གཡོན་ན་

ཞགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །དབང་སོགས་ནས། ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རང་དུས་འཁོར་

རྩ་ཞལ་སྐུ་མདོག་དམར་པོར་བསྒོམས་པའྲི་མགྲིན་པར་ཉྲི་མའྲི་ནས། འདྲིར་ཁྲི་

གདོང་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རང་དུས་འཁོར་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་སེར་

པོར་སྒོམས་པའྲི་ལྟེ་བར་ནས། ཕག་གཡས་གཡོན་ན་རྩེ་གསུམ་སྦྲུལ་ཞགས་རྣམས་

ཀྲིས་རྨོངས་པའྲི་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཡུམ་དག་གྲི་ནྲི་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ་

ཡྲིས་རང་དུས་འཁོར་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་སྔོན་པར་སྒོམས་པའྲི་གསང་བའྲི་པད་

ལ་གནས་པས་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབྱེ་བས་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁ་དོག་དང་ལྔར་བརོད་པའྲི་

ཕག་གྲི་མཚན་མ་དང་སང་སབས་སོ་སོ་རེ་རེས་ལས་བཅུ་གཉྲིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། སོང་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྲིགས་རོ་རེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་

གྲིས་བསད་པ་གསོ་བ་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་རོ་རེའྲི་གདན་གྲིས་དཔྲལ་བར་ཐྲིག་ལེའྲི་དབུས་སུ་གནས་པ་དགའ་བ་

དང་བཅས་པའྲི་ལྷ་མོས་ཤྲི་བ་སར་གསོ་བར་བྱེད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་

བསྒྲུབ་བྱའྲི་སོག་དབུ་མར་བཀུག་སེ་གཙུག་ཏོར་ཕུག་ནས་སོང་པར་ཐྲིམས་པ་ན་

ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་བས་ཐྲིག་ལེ་འཕོས་པས་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་ནྲི་འཆྲི་བར་བྱེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དེ་སར་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཚེ་བ་མེད་དོ། །དེས་ན་ཁུ་བ་འཕོས་པས་བསད་པ་དེ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྒྲུབ་པར་མྲི་བྱ་སེ། གང་དུ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་སོག་

བཀུག་པ་ན་ཁུ་བ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་མྲི་བྱའོ་ཞེས་པ་

སེ། ལས་ཐམས་ཅད་པའྲི་གྲུབ་ཐབས་ལ་གདན་དང་སྐུ་མདོག་ཕག་མཚན་ལ་སོགས་

པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལས་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་དང་ཐབས་ཐུན་མོང་དུ་བསན་པ་ལ་གསུམ། 

ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དང་པོར་སོག་དང་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསན། 

འགྲུབ་ནས་ལས་སོ་སོ་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་དང་པོའྲི་སྒོམ་པ་བསན། བསྒོམ་པའྲི་ཚེ་ལྷ་

དང་མཚན་མ་བསྐེད་པའྲི་སད་དུ་ས་བོན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་

དང་པོར་རྣལ་འབྱོར་བས་འབད་པ་ཡྲིས་ནྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

ལ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྲི་

སོག་གྲི་རླུང་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་རྟག་ཏུ་དབུ་མར་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་

བྱའོ། །སྲིད་གསུམ་བསྐེད་མ་ཞེས་པ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དངོས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

གཟུགས་ཏེ། གཟུགས་དང་སོག་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་འབད་པ་ཡྲིས་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

ལ། དེའྲི་ཕྲི་ནས་ས་གཞྲིའྲི་གནས་དག་ནས་ངེས་པའྲི་བར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞྲི་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པས་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་སོག་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་རྣམ་པར་

གསལ་བར་མཐོང་བ་དེའྲི་ཚེ་སོང་གཟུགས་དེ་ལྷ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སོགས་པའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཟུགས་སུ་ཇྲི་ལྟར་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་དེ་ལྟར་སོང་གཟུགས་དེ་ཇྲི་ལྟར་བརྟགས་

པ་དེ་ལྟར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་གཙོ་བོ་ཞེས་པ་ནྲི་འདུན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་སྔར་གསུངས་པའྲི་ནས་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་སེ་དབུ་མ་ལ་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྩ་གཉྲིས་གྲིས་ལུ་

གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྲིངས་པའྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་པད་སེ། དེའྲི་སེང་དུ་ནས། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་

རྣམས་ཀྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པ། 

བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་བྱེད་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་གསུམ་ནས། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ཡ་སྣའྲི་སྒོ་

ནས་གཙུག་ཏོར་དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁ་ལྟ་བ་གསང་བའྲི་ལམ་གྲི་བར་དབུ་མར་རབ་

ཏུ་གཞུག་པར་བྱ་སེ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དེ་ཟླ་བ་བཞུ་བ་དང་

མཚུངས་པར་བཞུ་བ་ཞེས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཐྲིག་ལེའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ་རྣམ་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་རང་གྲི་རོ་རེའྲི་ཁ་ནས་ཡུམ་གྲི་ནས། སྤོ་བར་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། ཡུམ་

ཞེས་པ་ནྲི་འཆད་འགྱུར་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་མཛད་མ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་སེ། མངལ་སྐེས་

རྣམས་ཀྲི་སྐེད་བྱེད་མ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དོ། །དེར་ནྲི་ཉྲི་མར་ནས། ཞྲི་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་འོག་ནས་འཆད་པ་

དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ས་བོན་དེ་ཡྲིས་རོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་ནྲི་གཞོན་ནུ་མ་ལོག་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་མཐའ་དང༌། འམ་གྲིས་གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་ཐུག་པས་བུ་དང་

བུ་མོའྲི་འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྷ་མོའྲི་

ཐབས་ཀྲི་ལྷ་རྣལ་འབྱོར་པས་ལོ་དེ་སྙེད་ཀྲི་ན་ཚོད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒོམ་པར་བྱའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ས་བོན་དང་ལྷ་བསྐེད་པའྲི་ངེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལོ་བཅུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཉྲིས་ཀྲི་ན་ཚོད་རྣམས་ཀྲི་ལྷ་མོ་སྒོམ་པ་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བས་མཆོག་སེར་

བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ལྷ་ནྲི་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ན་ཚོད་ཅན་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀྲི་མཆོག་སེར་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ལྷའྲི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུས་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་དང༌། དེ་ལས་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པ་

གཞན་དུ་བརྟགས་པའྲི་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པས་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནྲི་མྱུར་

དུ་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་བས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་འབའ་ཞྲིག་སེ། དེས་ན་ཀྱཻ་རོ་རེ་

ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས། ཟླ་བ་དྲུག་བསྒོམས་པའྲི་སྦོར་བ་

ཡྲིས། །འགྲུབ་འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཅེས་སོགས་དུས་ངེས་པ་གསུངས་པ་ནྲི་

བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ཉྲིན་དང་མཚན་མོར་བར་མ་ཆད་པར་བསྒོམ་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིན་གྲི་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ལོ་བརྒྱའྲི་མཐར་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་དུས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་མཚན་མ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཛཿ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ་རྲིམ་པས་

ཞེས་པ་ནྲི་ཛཿ་ཡྲིག་ལས་རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། མཚན་མའྲི་ངེས་

པ་སེ་དེ་བཞྲིན་གསུང་ཞེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལྷ་གྲུབ་ནས་འཕྲིན་ལས་

བསྒྲུབ་པའྲི་བསམ་གཏན་ལ་གསུམ། ལས་བཅུ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་བསམ་གཏན། 

ཟད་པར་སྤོ་བའྲི་བསམ་གཏན། དུད་འགོའྲི་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་བསམ་གཏན་ནོ། །དང་

པོ་ལ་གཉྲིས། ལྷ་སོ་སོས་ལས་སོ་སོ་བསྒྲུབ་པའྲི་བསམ་གཏན། འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་

རྲིགས་དྲུག་གྲི་དབང་གྲིས་ལྷ་སོ་སོ་བསྒྲུབ་པའྲི་གཏན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷ་བསྒྲུབ་པའྲི་རེས་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སྔར་བརོད་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལྟར་ཡུམ་གྲི་གསང་བའྲི་པདར་ཟླ་བ་ཁུ་བ་དང་རྡུལ་ཉྲི་མའྲི་དབུས་སུ་ཨ་སོགས་ཀ་

སོགས་སོག་ཐུར་དང་བཅས་པ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ཆུའྲི་ས་བོན་བདག་ཉྲིད་ཆུ་སྐེས་

ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི་ཝ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་བཞུ་བ་ལས་པད་དཀར་པོའ།ོ །དེ་ལས་

རོགས་པའྲི་ལྷ་ནས་ཁྲིམ་དུ་བསྐུལ་བར་བྱའོ། །འདྲིར་དེ་ཞེས་སོགས་གོ་སའྲི་ཚིགས་

བཅད་གཉྲིས་བཤད་ན། ཁྲིམ་དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུངས་ནས་སར་ཡང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁབ་བདག་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་

ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་གཞུག་པར་བྱའོ། །

ཞུགས་པ་དེ་ལ་གཙོ་བོའྲི་གསུང་གྲིས་འདྲི་ལ་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་བྱ་བ་གྲིས་ཤྲིག་

ཅེས་པའྲི་བཀའ་ནྲི་རབ་ཏུ་ཐོབ་ནས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་བཞྲི་རབ་ཏུ་དགེས་

པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་བུམ་པ་ཡྲིས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་དྲི་མ་དེ་ནྲི་

འཁྲུད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། རབ་མཆོག་ཕར་ཕྲིན་རྣམ་པ་བཅུའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ནུས་མ་

རྣམས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་པས་མཆོད་པར་བྱེད་པ་དང༌། 

གཟུགས་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཚེ་དང་དབང་ཐང་ཉམས་པ་སོགས་

གསོ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། རབ་ཏུ་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་

ཀྲི་མཆོད་ལྷ་བཅུ་ཡྲིས་བསྒྲུབ་བྱ་དགའ་བས་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་དང༌། འབྱུང་པོར་

གགས་པ་ཙརྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཕ་རོལ་གྲི་གནོད་པས་འཇྲིགས་པ་མེད་

པར་བྱེད་ལ། བསྲུང་མའྲི་རབ་མཆོག་རྣམ་བཅུ་ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་མོ་

བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བུ་བཞྲིན་སྐོང་བར་བྱེད་ལ། ཀླུ་མོ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་དགའ་

བའྲི་སྒོ་ནས་འོ་དག་བྱེད་ཅྲིང༌། འཆྲི་མེད་ནྲི་ལྷ་སེ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བཙུན་མོ་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 324  

ཆུང་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་ཀྲིས་ལུས་ལ་འཁྱུད་པ་དག་བྱེད་པ་དང༌། དུར་ཁོད་ཀྲི་

གཏུམ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ལས་སྲུང་བར་བྱེད་དེ། དགོས་པ་ཅྲིའྲི་དོན་

དུ་ན། མཐའ་དག་ས་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནང་སོགས་ཞྲི་བ་

དང༌། ཚེ་དང་འབྱོར་བ་སོགས་རྒྱས་པའྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་

བྱ་ཡྲི་ནྲི་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་ལས་ཞྲི་བའམ་རྒྱས་པ་བྱེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཡྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནྲི་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་ལས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གོ་སར་

གསུངས་དབང་དགུག་གཉྲིས་སོན་ཏེ། གཞན་སྔར་དང་འད་བ་ལས་ཁུ་བ་ཟླ་བ་རྡུལ་

ཉྲི་མ་སྦར་བའྲི་དབུས་སུ་ཧྲྲིཿ་དམར་པོ་སེ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཨུཏྤ་ལ་ཁ་མ་

བྱེ་བའྲི་མདེའུ་ཅན་གྲི་དམའ་ཉྲིད་དང་ནྲི་ཨྲིཀྵུ་སེ་བུར་ཤྲིང་གྲི་གཞུའོ། །དེ་གྱུར་པ་

ལས་རོགས་པའྲི་དབང་གྲི་ལྷ་མོ་དམར་མོ་མདོག་ཉྲི་མ་ལྟར་གསལ་བ། ཕག་གཉྲིས་

ཀས་གཞུ་དང་མདའ་ནྲི་རྣ་བའྲི་བར་དུ་བཀང་བ། གདན་པད་དང་ནྲི་རྲི་བོང་འཛིན་པ་

ཟླ་བ་གཡོན་བརྐང་གྲིས་རྟ་དམར་པོ་ལ་ཞོན་པ། བསྒྲུབ་བྱ་གང་ན་གནས་པའྲི་ཁྲིམ་

དུ་བསྐུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྲི་ནྲི་སྙྲིང་ཁ་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་

བ་དག་དང་མགོ་བོ་དང་ཁ་ལ་མདའ་ལྔ་ཡྲིས་བསྣུན་པར་བྱས་ཤྲིང་མགྲིན་པར་གཞུ་

ཡྲིས་བཅྲིངས་ནས་ལྷ་མོ་དེ་ཡྲིས་བསྐོད་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དག་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་

འཁྲིད་པར་བྱེད་པར་དམྲིགས་ཏེ། དེར་བཅུག་པ་དང་གཙོ་བོའྲི་བཀས་འདྲི་དབང་དུ་

གྲིས་ཞེས་བསྐུལ་བས་དང་པོར་དུར་ཁོད་ཀྲི་གཏུམ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་གོས་དག་བལ་

བར་བྱས་ནས་གཅེར་བུར་ཕྱུང་ཞྲིང། ཀླུ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་ངེས་པར་གཙོ་བོའྲི་
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དྲུང་དུ་བཀྲྲི་བ་སེ་ཁྲིད་པར་བྱས་ལ། སྐུའྲི་ལྷ་མོ་གཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་གཤེ་ཞྲིང་

སྤོ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཁོ་བོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཁོ་མོ་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་གཏུན་ཤྲིང་དང་

དབྱུག་པར་བཅས་པའྲི་མཚོན་ཆ་དག་གྲིས་བསྣུན་པ་དང་འབྱུང་པོའྲི་རྲིགས་ལས་

སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྲིགས་པས་འཇྲིགས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་

མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་སེན་མོ་རྣོན་པོས་འདེབས་ཤྲིང་འབད་པར་

བྱེད་པ་དང༌། སྒ་རོ་རེ་མ་སོགས་སེམས་མ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རྨོངས་པས་བོ་

གོས་ཉམས་པར་བྱས་ཤྲིང༌། ས་དང་ཆུ་དང་སེག་ཟ་རླུང་སེ་ཡུམ་བཞྲི་རྣམས་དག་

གྲིས་ཡན་ལག་མཐའ་དག་བཅྲིངས་ཏེ། ནུས་མ་རྣམས་ཀྲིས་གཙོ་བོའྲི་ཞབས་འོག་ཏུ་

བསྒེལ་བར་བྱས་ནས་གཙོ་བོ་ཡྲིས་ནྲི་གོས་དང་བལ་བའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ཞབས་ཀྲིས་

མནན་པས་རྒྱགས་པ་མཐའ་དག་བཅོམ་པར་བྱས་པས་ཅྲི་བསྒོ་བ་ཉན་པར་གྱུར་ཏེ། 

དེ་ཡང་འདྲིར་ནུས་མ་རྣམས་ཀྲིས་བསྒེལ་ནས་གཙོ་བོས་ཞབས་ཀྲིས་མནན་ཏེ། 

གོས་བལ་བརྒྱན་པ་མཐའ་དག་བཅོམ་བྱས་པས། ཞེས་བཅོས་ལ་བཤད་པས་འགྱུར་

མངས་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་དབང་དུ་བྱས་ནས་སར་ཡང་ཁབ་བདག་གཙོ་བོ་དག་གྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་འདྲིར་ནྲི་དབང་གྲི་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱས་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་དགའ་བས་ཚིམས་

པར་བྱས་པར་བསམ་མོ། །འགྱུར་མངས་སུ་ཡང༌། དེར་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཉེས་བྱས་

ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་དགུག་པ་ལ་གཞན་ཕལ་ཆེར་དབང་དང་འད་བ་ལས་ལྷ་

མོ་ཕག་གཡོན་ཞགས་པ་གཡས་ལྕགས་ཀྱུ་ཅན་དག་གྲིས་གནས་ཁམས་གསུམ་

ནས་དགུག་པའྲི་ལས་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཁད་པར་གྲིས་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་
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རོ། །ཡང་ན་རྐང་པས་དགུག་པ་དང༌། གོང་བུས་དགུག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་

པོར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱེ་བསྐྲད་གཉྲིས་ཀང་གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་ཀྲིས་

གསུངས་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་འདྲི་ལྟར། བསྐྲད་པ་ལ་ཡང་གཞན་སྔར་དང་འད་བ་ལ་

ཉྲི་མ་ཟླ་བ་སྦར་བའྲི་དབུས་སུ་ཁ་དོག་སྤྲིན་ནག་དང་མཚུངས་པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་རྲིང་པོ་

ལས་སྐེས་པའྲི་རལ་གྲི་ནག་པོ་བསྒོམ་པར་བྱས་ནས་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་ལྷ་བུང་བའྲི་མདོག་ཅན་ཕག་གྲི་པད་གཡས་ན་རལ་གྲི་དང་ནྲི་གཡོན་སྲིགས་

མཛུབ་ཞགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཕག་ཅན། རྔ་མོ་སྔོན་པོའྲི་སེང་དུ་ཞབས་གཡོན་

བརྐངས་པས་གནས་ཤྲིང་རབ་ཏུ་ཁོས་པའྲི་ཞལ་ཅན་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཁྲིམ་དུ་བསྐུལ་

བར་བྱའོ། །ལྷ་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་དེའྲི་སེ་ཞགས་པས་བཅྲིངས་པ་བྱས་ནས་ཁོས་པའྲི་

ཞལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་རུ་ཁྲིད་པར་བྱས་ཏེ། སྒོ་དེར་ཡཿ ཡྲིག་ལས་སྐེས་པའྲི་

རྔ་མོ་ཤྲིན་ཏུ་མགོགས་བ་རླུང་ལྟར་བགོད་པ་དེ་ལ་གཙོ་བོའྲི་གསུང་གྲིས་འདྲི་ལ་

ཞོན་ལ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་སོངས་ཤྲིག་ཅེས་བསྒོས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་

ནྲི་རྔ་མོ་དེ་ལ་ཞོན་པས་རྩེ་མོ་ཅན་མེ་དང་གཡོ་བ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་ཇྲི་

སྲིད་ཉྲིད་དུ་ཤྲིན་ཏུ་མགོགས་པའྲི་རླུང་གྲིས་རང་བཞྲིན་གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ནྲི་བསྐུལ་

ནས་འགོ་བར་བསམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསྒོམས་ན་ལྷའྲི་བདག་པོ་བརྒྱ་བྱྲིན་དག་

ཀང་རང་གྲི་གནས་ནས་ངེས་པར་བསྐྲད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་མྲི་རྣམས་དག་ནྲི་

སྐྲོད་པ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱེ་བ་ལ་ཡང་གཞན་སྔ་མ་བཞྲིན་

ལ་རྔ་མོ་དམན་ཏེ་དོར་ཞྲིང༌། དབྱེ་བའྲི་བསྒྲུབ་བྱ་གཉྲིས་པོ་རྩ་མང་སེ་འཐབ་མང་པོ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བྱས་པར་བསམས་ནས་མཐར་དེ་དག་ནྲི་སོ་སོར་ཕེ་སེ་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཕོ་ཉ་

རྣམས་ཀྲིས་བཀྲྲི་ཞྲིང་ཁྲིད་ནས་ཐ་དད་དུ་འགོ་བར་བསམ་པར་བྱའོ། །

ཉྲི་ཟླའྲི་དབུས་ལཿ ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྨོངས་རེངས་ཕུར་བུས་བཏབ་པའྲི་

ལས་རྣམས་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་ཀྲིས་གོ་སར་གསུངས་པ་བཤད་ན། འདྲི་ལྟར་

རྨོངས་རེངས་གཉྲིས་ལའང་གཞན་སྔར་བཞྲིན་ལ། ཉྲི་ཟླའྲི་དབུས་སུ་ལཿ ཞེས་བྱ་བ་

སེར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཁོར་ལོ་བཟང་བོ་ཁ་དོག་སེར་པོ་བསྒོམས་པར་

བྱས་ནས། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་སའྲི་ལྷ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་པ་སེ། སྐུ་མདོག་

མཆོག་གྲི་གསེར་དང་མཚུངས་པ་ཕག་གཡོན་ན་ལྕགས་སྒོག་དང་གཡས་ན་འཁོར་

ལོ་ཅན། གདན་རུས་སལ་ལ་ནྲི་འདུག་སངས། ལྷ་མྲིན་གྲི་གདན་གྲིས་གནས་ཤྲིང་

ཤྲིན་ཏུ་དལ་བར་འགོ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཁྲིམ་དུ་གཙོ་བོའྲི་བཀས་བསྐུལ་

བར་བྱའོ། །དེས་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་འཁོར་ལོས་འཇྲིགས་ཤྲིང་དངངས་པར་བྱས་ནས་ས་

ལ་རབ་ཏུ་བསྒེལ་ཏེ། དེའྲི་སེང་དུ་ལྕགས་སྒོག་གྲིས་ནྲི་རྐང་པ་གཉྲིས་བཅྲིངས་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་དྲུང་དུ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་འཁྲིད་ཅྲིང་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་གཙོ་བོས་འདྲི་

རེངས་པར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་པའྲི་བཀའ་ཡྲིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ནོར་འཛིན་མས་གཞྲི་ལ་

ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒེལ་བར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ལུས་ལ་རྲི་རབ་ལྷུན་པོ་རྒྱུ་མཆོག་གྲི་

གསེར་གྲི་རང་བཞྲིན་ལས་གྲུབ་པ་བགོད་པར་བྱས་པར་བྱ་བ་ནྲི་རེངས་པའྲི་ལས་ལ་

བྱ་བ་སེ་ཕུར་བུས་གདབ་པའྲི་དོན་དུ་གཞན་སྔར་བཞྲིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱས་ལ་བསྒེལ་

བའྲི་ཚིགས་དྲུག་ལ་ནྲི་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཕུར་བ་རྣམས་ཀྲིས་གདབ་པར་

བྱའོ། །རྨོངས་པའྲི་ལས་ལ་ཡང་གཞན་སྔ་མ་བཞྲིན་ལ་དུག་སྤྲུལ་སེར་པོ་རྣམས་ཀྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ལུས་ཀུན་ཏུ་ཟ་བར་བྱེད་ཅྲིང་དུག་གྲིས་མོས་ནས་ས་ལ་འགེལ་བར་

བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

སར་ཡང་བསད་པ་ལ་ཉྲི་མ་ཟླ་བའྲི་ཞེས་སོགས་གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་

གཉྲིས་གསུངས་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། བསད་ལས་ལ་སྔར་བཞྲིན་ལ་ཉྲི་

མ་ཟླ་བ་སྦར་བའྲི་དབུས་སུ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གློག་དང་མཚུངས་པའྲི་ཐུར་སེལ་གྲི་

རླུང་ཕ໊་ཡྲིག་ཏུ་བསྒོམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་གྲི་གུག་ཕ໊་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་མཚན་པ་

བསྒོམ་པར་བྱས་ནས་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷ་མོ་རབ་ཏུ་གཏུམ་པའྲི་ཚུལ་ཅན་མོ་བསལ་

པ་འཇྲིག་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཆར་སྤྲིན་དང་མཚུངས་པའྲི་མདོག་ཅན་ཕག་གཡས་ན་གྲི་

གུག་དང་གཡོན་ན་ཐོད་པ་ཅན་རྟའྲི་དག་མ་ཧེའྲི་སེང་དུ་ཞབས་གཡོན་པ་བརྐང་པར་

གནས་ཤྲིང་གཅེར་པུ་གོས་དང་བལ་བ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཁྲིམ་དུ་གཙོ་བོའྲི་བཀས་བསྐུལ་

བར་བྱས་པ་དེས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་སྐྲ་རྣམས་དག་ནས་མྱུར་དུ་གཟུང་ཞྲིང་ལྷ་མོ་དེ་ཡྲིས་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱ་གོས་ཀྲི་དམན་པ་གཅེར་པུར་བྱས་པ་ཡང་ཀུན་ཏུ་ཁྲིད་

དེ། དཔལ་ལྡན་དུར་ཁོད་དག་ཏུ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོས་འདྲི་གསོད་ཅྲིག་ཅེས་པའྲི་

བཀའ་བསྒོས་པ་ཡྲིས་བྱ་རྒོད་དང་བྱ་རོག་དང་ཅེ་སྤང་རྣམས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཡན་

ལག་ཀུན་ལས་ཁག་འཐུངས་ཤྲིང་ཤ་ཟ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་རུས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཁམས་ཀུན་ཟོས་པ་དེ་ལྟར་གསོད་པའྲི་ལས་མ་ལུས་པ་ནྲི་བྱས་པར་རབ་

མཆོག་སའྲི་གཞྲི་ལ་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། བསད་པའྲི་ལས་དག་ལ་བྱ་བའོ། །གསོད་

པའྲི་བསམ་གཏན་འདྲི་ཡྲིས་བརྒྱ་བྱྲིན་དག་ཀང་གཤྲིན་རེའྲི་གོང་ཁེར་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་

ཕ་རོལ་གྲི་གནས་སུ་འགོ་ན་མངལ་ནས་སྐེས་པ་མྲིའྲི་འགོ་བ་གསོད་པ་ལྟ་སྨོས་ཀང་
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ཅྲི་ཞྲིག་དགོས། དེ་ལྟར་དབང་དུ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཚོགས་སོན་པའྲི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་དགུ་ནྲི་གོ་ས་བར་དགོངས་ཏེ། དེས་ན་དེ་རྣམས་ཀྲི་འགེལ་བ་པད་དཀར་

གྲིས་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་རྲིགས་དྲུག་གྲི་དབང་གྲི་ལྷ་སོ་སོ་བགྲུབ་པའྲི་

བསམ་གཏན་ནྲི། ད་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དང་པོར་རེ་ཤྲིག་ནས་དབང་

ལ་སོགས་པའྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ལ་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པ་དང༌། བསད་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་རེངས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་པོའྲི་ལས་ལ་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །དེ་ནས་སད་ཅྲིག་གྲིས་ནས། འདྲིར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་བའྲི་ཞལ་དང་སྐུ་

མདོག་དཀར་པོའྲི་ཐུགས་ཀར་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཆུའྲི་ས་བོན་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་

ལྷ་ཆུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དཀར་པོ་སེ། རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ཨུ་ཡྲིག་རྲིགས་

ཀྲི་དབང་གྲིས་ཆུའྲི་ས་བོན་ཨུ་ཡྲིག་ལས་ནྲི་བྱུང་བ་སེ། ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པའྲི་ལས་ལ་

ཡང་སྦར་རོ། །དེས་ན་ཞྲི་རྒྱས་དེ་ཡྲི་བསམ་གཏན་ནྲི་ལྷའྲི་བསམ་གཏན་ཁ་དོག་

དཀར་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་དང་དགུག་པ་ལ་ཡང་ལྷ་ཁ་དོག་དམར་པོ་

ལུས་ནྲི་སེག་པར་བྱེད་པ་མེའྲི་ས་བོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་སྐེས་པ་སེ། རང་དུས་

འཁོར་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་དམར་པོའྲི་མགྲིན་པར་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནས། 

དབང་གྲིས་སོ། །དབྱེ་བ་དང་བསྐྲད་པ་ལ་ཡང་ལྷ་ནག་པོ་རླུང་གྲི་ས་བོན་གྲི་རང་

བཞྲིན་ལས་སྐེས་པ་སེ་རང་དུས་འཁོར་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་ནག་པོའྲི་དཔྲལ་བར་

རླུང་གྲི་ནས། དབང་གྲིས་སོ། །རེངས་པ་དང་ཕུར་བུས་གདབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

སེར་པོའྲི་ས་བོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་སེ་ནས། དབང་གྲིས་སོ། །བསད་པ་ལ་སོང་པའྲི་ས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བོན་ལས་སྔོན་པོའྲི་མདོག་སེ་དུས་འཁོར་རྩ་ཞལ་དང་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོའྲི་གསང་

བར་ནས་དབང་གྲིས་སོ། །གསོ་བ་ལང་ཁུ་སེ་དུས་འཁོར་ལང་ཁུའྲི་གཙུག་ཏོར་དུ་

སོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་ཨ་ཡྲིག་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་

སོ། །དེ་ལྟར་ནང་གྲི་གནས་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་དབང་གྲིས་

བུམ་པ་ཅན་གྲིས་སོག་ཡང་དག་པར་སོམ་པས་ལས་ཆེན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་འགྲུབ་

པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཟད་པར་སྤོ་བའྲི་བསམ་གཏན་ནྲི། ད་ནྲི་ས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཀྲི་ལྷ་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་ལྟེ་བའྲི་པདར་ལ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའྲི་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལས་སའྲི་ཟད་པར་རྒྱ་མཚོའྲི་སེང་དུ་ཟམ་སེགས་བརྩྲིགས་པ་བཞྲིན་

དུ་སྤོས་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ལས་བསྒོམས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ན་ཆུའྲི་གཏེར་དུ་

འགོ་བ་ལ་ཞེས་ཟད་པར་ནས་རྣལ་འབྱོར་པས་འགོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་རླུང་གྲི་ཟད་པར་

ཆར་ཆེས་པ་ཉམས་པའྲི་དོན་ཏོ་ཞེས་པ་ནྲི་དཔྲལ་བར་ནས། སྤོས་ནས་རླུང་གྲིས་

གཏོར་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེས་སྤྲིན་དང་ཆར་རྣམ་པར་ཉམས་པར་

བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་ས་བོན་ལྔ་ལས་བྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ལས་ཟད་པར་ལྔ་

སྤོས་པས་ཁམས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སེང་དུ་བྱུང་

བར་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། བསམ་གཏན་དེས་ནྲི་ཆར་འབབ་ཀང་ནས། ཆར་རབ་ཏུ་

འཇུག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རླུང་

གྲི་ནས། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ས་ཞུ་བར་བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་མེའྲི་ཟད་པར་ཞེས་པ་ནྲི། 
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འདྲིར་མགྲིན་པའྲི་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། འབར་བ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གསེར་བཞུ་བ་བཞྲིན་དུ་བཞུ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ནས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་མེ་དག་ཀང་ཆུའྲི་ས་བོན་ཝ་ཡྲིག་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཆུའྲི་ཟད་པར་མེའྲི་

ནས། ནུས་པ་མེད་དོ། །སོང་པའྲི་ཟད་པར་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། ཧ་ཡྲིག་ལས་

སྐེས་པའྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་ནས། ཟད་པར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་དང་བལ་བ་སྤོས་པས་

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁར་གྱུར་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། དེ་གྲུབ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་

བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོམ་རྐུན་ནས། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བདག་ཉྲིད་མྲི་སྣང་བར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཟད་པར་བསྒོམ་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དུད་འགོའྲི་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་བསམ་གཏན་ནྲི། ད་ནྲི་དུད་

འགོའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་གླང་པོ་ཆེས་འཇྲིགས་པར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་

མགྲིན་པའྲི་ནས། གདོང་ལྔ་པ་སེངྒེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །གླང་པོའྲི་བདག་པོས་

བསྲུངས་གཞོམ་པའྲི་ཡུལ་ལ་དེ་ནྲི་སེར་མོ་བཞྲི་ཡང་ཁ་དང་འད་བས་གདོང་ལྔ་པ་

ཞེས་པ་སེང་གེའྲི་མངོན་བརོད་དེ། དེའྲི་བསམ་གཏན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཀླུའྲི་ནས། ས་བོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཏེ་ཝ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བའྲི་ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་སེ་དེ་

ནྲི་ཁ་དོག་དཀར་པོར་འགྱུར་རོ། །བསེ་རུའྲི་འཇྲིགས་པ་དང་སེངྒེའྲི་འཇྲིགས་པ་དག་

ལ་རྐང་བརྒྱད་ཞེས་པ་ཤར་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཁད་པར་རྐང་བརྒྱད་པ་ནག་པོ་སེ་དཔྲལ་

བའྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རླུང་ས་བོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཡ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བ་ཅན་

ནོ། །རྟའྲི་དག་ལ་ཞེས་པ་མ་ཧེའྲི་འཇྲིགས་པ་ལ་བསེ་ཞེས་གགས་པ་སའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ཁ་དོག་སེར་པོ་སེ་ལྟེ་བའྲི་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལ་ཡྲིག་ས་བོན་
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ལས་བྱུང་བས་སོ། །ལྷ་མྲིན་གཞོམ་ལ་ཁོ་སྐེས་ཞེས་པ་ནྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་སོང་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལང་ཁུ་ལ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་ས་བོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་བོའྲི་

རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་ཁོ་བོ་བཅུ་པོ་ཉྲིད་དམ། འམ་གྲིས་གསང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྔོན་པོ་ལ་ཀྵུཾ་ཡྲིག་གྲི་ས་བོན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁོ་མོ་བཅུ་

སྒོམ་པ་ནྲི་ལྷ་མྲིན་དང་ལ་སོགས་པས་འབྱུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞོམ་པའྲི་ཡུལ་ལ་

སྦར་བས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་འདོད་པ་གྲུབ་པས་བདེ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་པ་སེ་དུད་འགོ་གཞོམ་པའྲི་སད་དུ་བྱ་བའྲི་ལྷའྲི་བསམ་གཏན་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དེས་ན་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་དང་པོར་སོག་དང་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་

དགོས་པར་བསན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་

པས་ལས་འགྲུབ་པའྲི་སད་དུ་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་དང་པོར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། གང་ན། 

འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་བཟླས་པ་དང་སྦྲིན་སེག་གྲི་ཆོ་གས་སྔགས་གཞན་འགྲུབ་

པའྲི་སད་དུ་སོག་རྩོལ་གྲི་དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཞེས་པ་སེ། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ཡྲི་གེ་གསུམ་གྲི་བཟླས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་དང་པོར་བསྒྲུབ་

པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་བསམ་གཏན་གཞན་འགྲུབ་པའྲི་སད་དུ་དང་པོར་སངས་རྒྱས་

གཟུགས་ཞེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་

སེ། དེ་ལྟར་ཁབ་བདག་གཙོ་བོ་ཡྲི་ནྲི་དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཏེ་སོག་རྩོལ་དང༌། འཛིན་

པས་དབུ་མར་ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་ཀང་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཡྲིས་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་དང་པོར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲི་ནས་ཉྲི་

མའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བཅུ་གཉྲིས་
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ཀྲིས་གནས་པ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི ་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

རོ། །སྔགས་སོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སོང་གཟུགས་མ་

གྲུབ་པར་ནྲི་སྲིད་གསུམ་གནས་སུ་ལས་ཅྲི་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པ་

དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས་རང་སེམས་སྒྲིབ་པའྲི་དྲི་མ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་

བསྒྲུབ་པ་དག་ལ་དང་པོར་ཁབ་བདག་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་དག་གྲི་སྔགས་དང་གཟུགས་ནྲི་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་སྔོན་དུ་བྱ་བའྲི་ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་རལ་གྲི་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་རོ་ལངས་

ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་གསུམ། སྔོན་དུ་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ། དངོས་གཞྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་

ག །འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་གྲུབ་ན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་

བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། རོ་ཆས་སུ་གཞུག་ཅྲིང་བདག་ཉྲིད་བསྲུང་བ། ཐབ་ཁུང་

བཅའ་ཞྲིང་མཚན་མ་དགོད་པ། དཀྲིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅྲིང་མཆོད་ནས་ཞྲིང་སྐོང་ལ་

གཏོར་མ་སྦྲིན་པ། རོ་བསྒྲུབ་པའྲི་གནས་སུ་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རལ་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གཡུལ་གྲི་སར་དཔའ་པོ་

ཞེས་པ་རྒྱལ་པོའྲི་བུའམ་འཐབ་མོ་པ་གཞན་ལྕགས་མདའ་གཅྲིག་བསྣུན་པས་ལྷུང་

བར་གྱུར་པའྲི་རོའམ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོམ་རྐུན་ནམ་དཔའ་བོ་ཤྲིང་ལ་དཔངས་པའྲི་རོ་

དག་ནྲི་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་བརྒྱད་དམ་འབྱུང་པོའྲི་མཚན་མོ་ཞེས་པ་བཅུ་བཞྲི་

པ་ལ་བངས་ཏེ། མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས། རོ་བསེགས་སར་ནྲི་ཞེས་པ་དུར་

ཁོད་དུ་ཁེར་ལ། དབང་གྲི་ལས་ལ་གསུངས་པའྲི་བུམ་པ་བརྒྱད་དང༌། རྒྱལ་བ་དང་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་བུམ་པ་སེ་བཅུ་དག་གྲིས་ཀང་རོ་དེ་བཀྲུ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་དྲི་
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དང་ནས་དམར་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་དེ་ལ་རབ་ཏུ་མཆོད་ནས་གོས་དམར་པོ་བསོན་

པར་བྱ་སེ། མགོ་དང་ནས་གསང་བར་ཀྵཿ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྔར་གསུངས་པའྲི་ནས། 

བསྲུང་བར་བྱ་སེ། འདྲི་དག་ཏུ་རོ་རེ་དྲུག་འགོད་པ་ནྲི། ཆུ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡབ་ཀྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཏེ་ཐྲིག་ལེས་བརྒྱན་པ་གསུམ་དང༌། ས་མེ་ཡེ་ཤེས་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཏེ་རྣམ་པར་བཅད་པས་བརྒྱན་པ་སེ། ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་དང༌། ཡན་

ལག་དྲུག་རང་དང་རོ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ལ་བཀོད་ནས་སྲུང་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྔར་དབང་ལེར་གསུངས་པའྲི་ཐབ་ཁུང་ཟུར་གསུམ་དུ་ནྲི་

རྡུལ་ཚོན་དམར་པོས་སྙྲིང་པོའྲི་པད་དམར་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མཚན་མར་བཅས་པ་

བྲིའོ་ཞེས་པ་སེ། ལྟེ་བ་ལ་མདའྲི་མཚན་མ་བྲིའོ། །ཡང་ན་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་རོ་རེ་ཞེས་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་དམར་པོ་བྲིའོ། །འདབ་མར་རྒྱལ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས། རྭ་བ་

གསུམ་པོ་རྣམས་བསྲུང་བའྲི་སད་དུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་འགེལ་པ་ཇྲི་ལྟ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲིས་ལ་སྔར་གསུངས་

པའྲི་ནས། ཞྲིང་སྐོང་ལ་སོགས་པ་ལ་གཏོར་མ་བྱྲིན་ཏེ། 

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཡྲི་དྭགས་ཏེ་དེའྲི་གཡས་མྲིན་དུ་ནྲི་ཞེས་པ་ཐབ་ཁུང་གྲི་

བྱང་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷོ་སྒོའྲི་ལྷོར་རོ་བཞག་སེ། དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་

དང་ཐབ་ཁུང་དག་གྲི་དབུས་སུ་ཡྲི་དྭགས་སོ། །འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཐབ་གྲུ་གསུམ་པ་

འདྲི་ནྲི། སྔར་བསན་པའྲི་དབང་གྲི་ཐབ་གྲུ་གསུམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདེན་བལ་དུ་བྱ་

བར་གསུངས་པ་དང་མྲི་འད་སེ། འདྲི་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷོར་བྱ་དགོས་ཤྲིང་ཐབ་ཀྲི་

སྒོ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་བསན་དགོས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་ལྷ་མྲིན་དབང་པོ་བསྒྲུབ་པའྲི་དབང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དུ་བྱས་པའོ། །གཡས་སུ་རྐང་པའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷོར་རོའྲི་རྐང་པ་ཐབ་ཀྲི་སྒོ་ཕོགས་སུ་

བསན་པ་དང་བྱང་དུ་མགོ་བོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷོ་སྒོའྲི་ཕོགས་ལ་ཉེ་བར་བསན་

པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐབ་འདྲིའྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་རྩེ་མོ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འོད་འཕང་གྲི་བར་

དུ་ཡང་ཁྲུ་བཞྲི་ཙམ་ཡོད་པ་བྱ་དགོས་ཏེ། སྔར་གྲི་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་རོ། །ལག་

པར་རལ་གྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ལག་ན་རལ་གྲི་ཅན་གྲི་རོ་གན་རྐལ་དུ་བཞག་སེ་རྲི་མོ་སེ་རེ་ཁ་

ནག་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་གསུམ་གྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དངོས་གཞྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། བདག་ཉྲིད་བསྲུང་བ། 

“རོ
1
་ལ་ཡྲིག་འབྲུ་བཀོད་ནས་སྦྲིན་སེག་བྱ་བ། སྦྲིན་སེག་གྲི་མཐར་རོ་ལངས་ཀྲི་

འཇྲིགས་པ་སོན་པ་ལ་འཇྲིག་པར་མྲི་བྱ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་དབང་ལེར་སྔར་བརོད་པའྲི་མ་མོའྲི་སྐོན་ཞྲི་བའྲི་ལས་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་གསུངས་པ་བཞྲིན་དུ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་རོ་རེ་ལྔར་

གསུངས་པའྲི་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ་བསྲུང་བ་རབ་ཏུ་བྱས་ནས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔགས་པས་ཐབ་ཀྲི་གཡས་སུ་སེ་ལྷོར་སོབ་དཔོན་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པས་ཁག་དང་བཅས་པའྲི་ཤ་རྣམས་དག་གྲིས་སྦྲིན་སེག་

ཉྲིད་ནྲི་རབ་བྱེད་པ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་ཐབ་ཁུང་དུ་རྒྱལ་རྲིགས་ཀྲི་མེ་སེང་ལྡེང་གྲི་

ཤྲིང་གྲིས་རབ་ཏུ་སར་ཏེ། དེ་ནས་སྔར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་མེ་ལྷ་སྤན་དང་བ་ལ་

སོགས་པ་བྱས་ནས་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་ཤ་ཆེན་པོ་ཁག་དང་བཅས་པ་བཅུ་ཡས་

བསྒྱུར་བའྲི་བརྒྱར་ནྲིཞེས་པ་སོང་ཕག་གཅྲིག་འདྲིའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྤྲིན་སེག་བྱའོ། །དེའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨༢ན༦ན།   ར    ཞོལ། ༡༠༩བ༡ན།  བླ། ༡༡༤ན༤ན།   རོ    * རོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྔགས་ནྲི་ཞེས་པ་ༀ་ཧྲྲི་ཕ໊་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་དེའྲི་སྔགས་སོ། །སྔགས་འདྲི་

ཡྲིས་རོ་དེ་ལ་ཡྲི་གེ་དགོད་པ་ཡང་བྱ་སེ། དཔྲལ་བར་ༀ། མགྲིན་པར་ཧྲྲིཾ། སྙྲིང་ཁང་

ཕ໊། ལྟེ་བར་ཧཱུཾ། གསང་བར་ཕཊ་ཅེས་པ་དགོད་དོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོས་རོ་རེ་སྐྲིལ་

ཀྲུང་བཅས་ནས་འཆྲི་མེད་རྲི་བོ་ལྷུན་པོ་བཞྲིན་དུ་སེམས་གཡོ་བ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་

མཚན་མོ་ཕེད་ན་ཐུན་ཚོད་གཅྲིག་གྲི་ཡུན་ཇྲི་སྲིད་པར་སྦྲིན་སེག་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་སྦྲིན་སེག་སོང་ཕག་རོགས་པར་གྱུར་

བ་ན་དེས་རོ་འཛིན་ཏེ་ལྕེ་རལ་གྲི་ལྟ་བུར་འཁྲུག་ཅྲིང་འབར་ལ། མཆེ་བ་རྣོན་པོ་

གཙིགས་པ་མྲིག་གསུམ་པ་ཅན་གང་ཞྲིག་ཀ་ཧ་སོགས་ཀྲི་སྒ་སྒོགས་པ། ས་ཡང་

རྐང་པས་རྣམ་པར་འགེམས་པ་སེ་རྐང་པ་ས་ལ་བརེབས་ཤྲིང་སྒྲུབ་པ་པོ་ནྲི་བསྲིགས་

པས་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པ་སེ་ཡྲི་”དྭགས
1
་ཀྲི་སེ་རོའྲི་ལུས་ལ་ལྷ་མྲིན་དབང་པོ་

ཞུགས་པའྲི་རྟགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྔགས་དང་སྦྲིན་སེག་ལ་སོགས་པས་ལྷ་མྲིན་དབང་

པོ་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ན་རོ་དེ་ལངས་ཏེ་ཐབ་ཀྲི་མཐའ་རུ་གནས་ན་ཀ་ཧ་ཀ་ཧ་ཞེས་

རྒོད་པར་བྱེད་ཅྲིང་འཇྲིགས་པའྲི་ལུས་ཀྲིས་གར་བྱེད་དོ། དེ་མཐོང་ནས་ནྲི་འཇྲིགས་

པའྲི་སྔགས་པ་དེ་སེམས་ཉམས་ནས་སད་ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གོང་ཁེར་དུ་འགོ་

བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཇྲིགས་པར་མྲི་བྱའོ། །འདྲིར་ཐབ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷོར་བྱ་

སེ་སྒོ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོན་པ་དང་རྭ་བ་གསུམ་བསྲུང་བ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་མཚན་མ་

འགོད་པ་དང༌། མྲིའྲི་ཤ་ཁག་གྲི་བསེག་རས་དང༌། སྔགས་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྲི་མཐའ་ཅན་དང༌། 

མཚན་ཕེད་ན་དུར་ཁོད་དུ་སྦྲིན་སེག་སོང་ཕག་ཕེད་པ་རྣམས་ནྲི་དབང་དུ་བྱ་བ་ཕལ་

1  མ་ཕྱི། ༨༢བ༤ན།   དགས    ཞོལ། ༡༡༠ན༢ན།  བླ། ༡༡༤བ༤ན།   དྭགས    * དྭགས
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པ་ལས་འདྲི་ཁད་པར་དུ་གྱུར་པའྲི་ཆོ་གར་ཤེས་པར་བྱའྲི་སྔར་དང་འགལ་བར་མྲི་

བསམ་མོ། །གསུམ་པ་འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་གྲུབ་ན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་འགྲུབ་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་འབྱུང་པོའྲི་

མགོན་པོས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ཚུལ། དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་པོས་འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

ཞུས་པ་བཞྲིན་ཁས་ལེན་པར་བསན། དེས་ན་འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་སྒྲུབ་རྲིགས་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཆྲིགས་བཅད་གསུམ་གོ་སར་བཞག་པ་བཤད་ན། རོ་

བསེགས་པའྲི་གནས་སུ་སེ་དུར་ཁོད་དེར་སྔགས་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་པའྲི་རྒྱུར་ནྲི་ལྷ་མྲིན་དབང་པོ་ཞུགས་པ་དེ་མཐོང་བ་ལས་ཀང་འཇྲིགས་པར་མྲི་

བྱ་སེ། དེ་ལས་སྒྲུབ་པ་པོ་གཡོ་བ་མེད་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པར་ལྷ་མྲིན་དབང་པོས་

མཐོང་ནས་ནྲི་སར་ཡང་བསྒྲུབ་པའྲི་འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཞུགས་པའྲི་རོ་ལངས་དེ་

སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་འདྲི་སད་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །ཀྱཻ་དཔའ་བོ་བཟང་པོ་ཞེས་བོས་ནས་སྒྲུབ་

པ་པོ་ཁོད་ཀྲིས་བདག་ནྲི་གྲུབ་པོ། །དེས་ན་གང་འདོད་པའྲི་དོན་མཐའ་དག་སྨྲོས་

ཤྲིག །ད་ནྲི་བདག་གྲིས་ལས་ཅྲི་ཞྲིག་བགྲི་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་སད་བརོད་ན་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པས། སྒྲུབ་པ་པོ་

ཡྲིས་གཞན་གྲི་དོན་དུ་རང་གྲི་ཡྲིད་ལ་འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་གཉེར་བར་

བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རལ་གྲི་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པས་རལ་གྲི་གང་གྲིས་བཟུང་བ་དེ་

མཁའ་ལ་འགོ་བར་བྱེད་པ་རལ་གྲིའྲི་རྲིག་འཛིན་དང༌། རེག་པ་ཙམ་གྲིས་ཁམས་

ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་གསེར་འགྱུར་གྲི་རྩྲི་དང༌། ཁམས་ཐམས་ཅད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གསེར་དུ་བྱེད་ཅྲིང་ཟོས་ན་ཚེ་བསལ་པར་གནས་པར་བྱེད་པའྲི་བཅུད་ཀྲི་དབང་པོ་

གྲུབ་པའྲི་དངུལ་ཆུ་དང༌། ཟོས་པ་ཙམ་གྲིས་འཆྲི་མེད་དུ་བྱེད་པའྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་འབས་

བུ་དང༌། ཤ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲི་ལུ་སྒྲུབས་ཏེ་ཟོས་པས་མཁའ་སྤོད་སེར་བའྲི་རྲི་ལུ་

སེ། འདྲི་གཉྲིས་ལེའུ་ལྔ་པ་ནས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཐ་དད་དུ་བགང་ངོ༌། །རོ་

ཙ་ནྲི་གྷྲི་ཧཾ་སེ། ལུས་ལ་བྱུགས་པས་མྲི་སྣང་བར་བྱེད་པ་དང༌། སོག་ཆགས་ཀྲི་མྲིག་

ལ་རྲིལ་བུ་བྱས་ཏེ་བསྒྲུབ་པའྲི་མྲིག་སྨན་མྲིག་ལ་བྱུགས་པའམ་བཟུང་བས་ས་འོག་

གྲི་གཏེར་མཐོང་པར་བྱེད་པ་མྲིག་སྨན་དང༌། གྲུབ་པའྲི་རས་འགའ་ཞྲིག་རྐང་པ་ལ་

བྱུགས་པ་ཙམ་གྲིས་རྐང་མགོགས་གྲུབ་པའྲི་རས་རྐང་པ་བྱུགས་པ་དང་ཤྲིང་ལྷམ་

སྒྲུབས་ཏེ་གོན་པས་ཉྲི་ཟེར་ལ་ཞོན་ནས་དཔག་ཚད་བྱེ་བའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་སད་ཅྲིག་གྲིས་

འགོ་ནུས་པ་ཤྲིང་ལྷམ་དག་སེ། འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་བགངས་པ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་པོ་ཁོད་ཀྲིས་བདག་ལ་སྩོལ་ཞྲིག །གཞན་ཡང་དག་

བོ་དབྱེ་བ་དང༌། གནས་གཞན་དུ་བསྐྲད་པ་དང་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སྲིད་པ་གཞོམ་པ་

བསད་པ་ཉྲིད་དང༌། རྨོངས་པ་དང་རེངས་པ་དང་ནྲི་དགུག་པ་དག་དང་དབང་དུ་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་བདག་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཁོད་ཀྲིས་སྒྲུབ་པར་མཛོད་

ཅྲིག །ཅེས་བརོད་པས་རོ་ལངས་དེ་ཡྲིས་སར་ཡང་ཁོད་ཀྲིས་འདོད་པ་འདྲི་དག་

ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་བསྒྲུབ་པར་བགྲིའོ། ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་འབྱུང་པོའྲི་དབང་པོ་སྒྲུབས་ནས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ན་

མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་རོ་ལངས་སྒྲུབ་པ་པོ་ནྲི་ས་འོག་དག་དང་བར་སྣང་དང་

ལྷའྲི་མཆོག་གྲི་ཁང་པ་དང་ནྲི་རྲི་རབ་ལྷུན་པོའྲི་རྩེ་དང་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་གང་ཡྲིན་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དེར་འགོ་སེ། རོ་ལངས་དེ་ལ་ཞོན་པ་ཕག་ན་གྲུབ་པའྲི་རལ་གྲི་ཐོགས་པས་སའྲི་སེང་

གྲི་གནས་སུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་འདོད་པའྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བྱེད། རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་ཕྲིར་

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་སྒྲུབ་པ་པོས་

སེམས་ཅན་ལ་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་རེ་ཡྲིས་ནྲི་ལྷ་མྲིན་དབང་པོ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་

ལྷ་མྲིན་དབང་པོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་སྔགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་དང་འཕྲིན་ལས་སྣ་

ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྲིས། སྔགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པ་དང༌། ཐུན་མོང་གྲི་སྔགས་

སྒྲུབ་པ་ལ་བཟླས་པའྲི་གངས་ལ་སོགས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་

སྔགས་ངོས་གཟུང༌། དེ་སྒོམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་གང་འཇུག་ཚུལ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་འདྲིར་བརྟན་པ་

དང་གཡོ་བའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དོན་གང་གྲི་མྲིང་གང་ཡྲིན་པའྲི་མྲིང་དེའྲི་དང་པོའྲི་ཡྲི་

གེ་ནྲི་མྲིང་གྲི་དང་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་རོ་རེ་གསུམ་ལས་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེར་འགྱུར་ཏེ། མྲིའྲི་

བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་དང་པོའ།ོ །གསུང་གྲི་རོ་རེ་

ནྲི། མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ཐམས་ཅད་དེ། འདྲིར་དཔར་ན། ཏ་ར་སྒོལ་མ། པཱན་ཌ་རཱ་གོས་

དཀར་མོ། །མཱ་མ་ཀཱྲི་བདག་མ། ལོ་ཙ་ན་སྤན་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོ་སོའྲི་མྲིང་དེ་ཉྲིད་

གསུང་གྲི་རོ་རེའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ལས་ལྷག་

པ་ཐམས་ཅད་དག་ཀང་སྐུའྲི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །འདྲི་དཔེར་ན། 

ༀ་ཏ་རེ་སྒོལ་མ། ཏུཏྟ་རེ་ཕོངས་པ་ལས་སྒོལ་མ། ཏུ་རེ་མྱུར་མ། སྭཱཧཱ། ༀ་པཱན་ཌ་རཱ་

གོས་དཀར་མོའ།ོ །བ་སྲི་ནྲི་གནས། བ་ར་དེ་མཆོག་རྩོལ་མ་སྭཱཧཱ། ༀ་མཱ་མ་ཀཱྲི་བདག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མ། ཀྲི་རྲི་ནྲི་ཐོར་ཐོར་ཞེས་པ་སེ་སྙྲིང་རེའྲི་ཆུའོ་སྭཱཧཱ། ༀ་ལོ་ཙ་ནེ་སྤན་མ། བ་སུ་དེ་

ནོར་སྦྲིན་མ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ལས་ལྷག་པའྲི་ཡྲི་གེ་མྲིང་གྲི་

དང་པོ་ཐུགས་དང་གསུང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྲི་སྐུ་རོ་རེའོ། །སྐུ་རོ་རེ་དེ་

ལས་གཞན་པ་འཕེང་བའྲི་སྔགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། ཡན་ལག་སོ་སོའྲི་སྔགས་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། ཅྲི་ལྟར་ལག་པ་དང་རྐང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཡྲིན་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ་མྲིང་གྲི་ཆ་ཤས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་ཡན་ལག་གྲི་ཆ་ཤས་སོ་སོའོ། །དེ་

ཡང་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ་བཀགས་པས་གྲུབ་པ་རྒྱ་ལམ་ན་ཞེས་པ་འདྲིར་ཇྲི་

ལྟར་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་ཡན་ལག་སོ་སོའྲི་སྔགས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾཧོཿ ཧཾ་ཀྵཿ རྲིགས་

དྲུག་གྲི་ས་བོན་�ཾ་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྲིས་བོན། ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། དུར་

དན་ཏ་གདུལ་     དཀའ་བ། ད་མ་ཀ་འདུལ་བ་པོ། ཛཱ་ཏྲི་སྐེ་བ། ཛཱ་ར་རྒ་བ། མ་ར་ཎཱན་

ཏ་ཀ་འཆྲི་བ་མཐར་བྱེད་པ། ཏྲྱཻ་ལོ་ཀ་བྲི་ཛ་ཡ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ། མ་ཧཱ་ཆེན་པོ། །བྲི་རཱེ་ཤྭར་དཔའ་བོའྲི་དབང་ཕྱུག །བཛྲ་བྱཻ་ར་བ་རོ་རེ་འཇྲིགས་

བྱེད། བཛྲ་ཀཱ་ཡ་རོ་རེའྲི་སྐུ། བཛྲ་ག་ཏྲ་རོ་རེའྲི་ལུས། བཛྲ་ནེ་ཏྲ་རོ་རེའྲི་སྤན། ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་སོ་སོའྲི་སྔགས་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ཏེ། རྒྱ་ལམ་ན་སྔོན་གྲི་སྐེ་བ་

ལ་སྒྲུབས་ན་ཚེ་འདྲིར་བཀགས་པ་ཙམ་གྲིས་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་བོ། །དེར་མ་

ཟད་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སྒྲུབ་ན་ཡང་ལས་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔགས་གྲུབ་པ་དེ་

ནས་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཐུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་

ནྲི། མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོའ།ོ །མཆོད་པར་བྱ་བ་ནྲི་མྲིང་གྲི་སྔགས་སོ། །བཟླས་པར་བྱ་
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བ་ནྲི་མྲིང་ལས་ལྷག་པའོ། །དེ་ཡང་རང་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་བགང་

འཕེང་”ལ
1
་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཟླས་སོ། །ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ལྷར་

བསྒོམ་པར་བྱ་བའོ། །གསུང་གྲི་དབྱེ་བས་མཆོད་པར་བྱའོ། །སྐུའྲི་དབྱེ་བས་བཟླས་

པར་བྱའོ་ཞེས་པ་སྔགས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེ་དག་ཀང་འདྲིར་ༀ་ཡྲིག་མ་གཏོགས་པའྲི་

མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །ༀ་དང་པོར་སྦར་བའྲི་མྲིང་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས། བརོད་པར་བྱ་སེ་སྐུ་རོ་རེ་ལ་ཡང་ངོ་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། སྐུ་

རོ་རེ་ལ་ཡང་ༀ་ཡྲིག་དང་པོ་དང༌། མཐར་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡན་ལག་སོ་

སོ་ལ་དང་པོར་སྐུ་རོ་རེ་དང༌། མཐར་ཐུགས་རོ་རེ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་བྱྲིན་ནས་བཟླས་

པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་ༀ་དང་ངག་མྲིང་ཐམས་

ཅད་དང༌། ཡྲིད་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀྲི་དབྱེ་བ་སྦར་བ་བཟླས་པར་བྱ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བཟླས་པ་དང་སྦྲིན་སེག་གྲི་གངས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སྔགས་

སྒྲུབ་ཚུལ་མདོར་བསན། དེའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སོ་སོར་སྐུ་རོ་རེའྲི་

སྔགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ངེས་པར་དབྱེ་བ་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བར་རབ་ཏུ་གགས་པའོ། །བྱེ་པར་གགས་པར་འགྱུར་ཞེས་འགྱུར་མངས་དང༌། 

རྭ་འགྱུར་དུ། བྱེ་བ་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་སོ། །སྦྲིན་

སེག་ནྲི་བྱེ་བ་བཟླས་བདེ་ལས་བཅུའྲི་ཆ་ཤས་ཞེས་པ་གསུང་རོ་རེའྲི་སྦྲིན་སེག་

འབུམ་ཕག་བཅུར་འགྱུར་རོ། །རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༨༤ན༧ན།   བ    ཞོལ། ༡༡༢ན༤ན།  བླ། ༡༡༧ན༡ན།   ལ    * ལ
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སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་ལས་སོ་

སོའྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་རས་རྣམས་དང༌། ཐབ་དང་གདན་ནམ་འདུག་སངས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཆོ་གས་ལྷ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཇྲི་སྲིད་ཉྲིད་ཀྲི་བར་དུ་སྦྲིན་སེག་བྱའོ། །གྲུབ་

པའྲི་ཕྲི་ནས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་རྣམས་ཀྲི་འབས་བུ་སེར་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་

གྲི། ལྷ་གྲུབ་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ན་ལས་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་སྔར་གསུངས་པའྲི་བསམ་གཏན་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེས་པ་འདྲིར་ལྷ་གང་

དག་དམ་ཚིག་གང་དང་གང་ཡྲིན་པའྲི་ལྷ་དེ་ནྲི་དམ་ཚིག་དེ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དེ་

དང་བསམ་གཏན་བཟླས་བརོད་སོགས་ཀྲི་ངེས་པ་དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འགྱུར་

ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་དེ་དག་དང་མྲི་ལྡན་ན་ལྷ་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། ཡྲི་གེའྲི་ཁམས་ཀྲི་སྒོ་

ནས་དག་གོགས་ཤེས་ནས་སྔགས་སྒྲུབ་ཚུལ། སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡྲི་གེའྲི་ལས་རྣམ་

པ་དྲུག་དགོས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། མྲིང་དང་སྔགས་ཀྲི་དག་གོགས་

སུ་འགྱུར་ཚུལ། དེ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ལྷའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་མྲིང་གྲི་ཡེ་གེ་དང་པོའྲི་དགར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པོ་འཆྲི་

བར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ཕན་གནོད་མེད་པའྲི་ཐ་མལ་པར་གྱུར་ན་

དེའྲི་ཚེ་སྒྲུབས་ཀང་མྲི་འགྲུབ་པས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་གོགས་པོར་

གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་ལྷ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དགར་གྱུར་ན་འཆྲི་བ་དེ་ཡང་དབྱངས་ཀྲི་

དག་ཡྲིས་འཆྲི་པའོ། །གསལ་བྱེད་ཀྲི་དག་ཡྲིས་ན་བའོ། །གཞན་ས་རླུང་གྲི་ཡྲི་གེ་
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ཐམས་ཅད་ཆུའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དག་སེ། དབྱངས་རྣམས་ཀྲི་དག་དབྱངས་རྣམས་

དང༌། གསལ་བྱེད་རྣམས་ཀྲི་དག་གསལ་བྱེད་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུའྲི་ཡྲི་གེ་

རྣམས་མེའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །མེའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་སའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་

དགའོ། །སའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་རླུང་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །ནམ་མཁའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གོགས་པོའ།ོ །འབྱུང་བཞྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་

གོགས་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་སའྲི་གོགས་པོ་ཆུའོ། །མེའྲི་གོགས་པོ་རླུང་ངོ༌། །རླུང་གྲི་

མེའོ། །ཆུའྲི་ས་སེ། དེ་ལྟ་ན་གོགས་པོའྲི་སེ་ཚན་ནོ། །རླུང་གྲི་ཐ་མལ་པ་ནྲི་ཆུའོ། །མེའྲི་

ཐ་མལ་པ་ནྲི་སའོ། །ཆུའྲི་ཐ་མལ་པ་ནྲི་མེའོ། །སའྲི་ཐ་མལ་པ་ནྲི་རླུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་

སྔགས་ཀྲི་དག་གོགས་ཐ་མལ་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ནས་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་

པ། ཨ་དང་ཀུས་ཀ་སེ་དང༌། ཧ་ྈྐའྲི་ཡྲི་གེ་གནས་མགྲིན་པ་ནས་བྱུང་བ་གང་ཡྲིན་

པའྲི་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་རྣམས་སོང་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ལས་བྱུང་བར་ཧ་ཡྲིག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ལྔ་པོ་

རྣམས་ཀྲི་གོགས་པོར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྟག་ཏུ་གནས་ལ། ཨྲི་དང་ཙུས་ཙ་སེ་དང༌། 

ཡེ་ཤ་ཞེས་པ་གནས་རྐན་ལས་བྱུང་བའྲི་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཅན་རྣམས་ཡ་ཡྲིག་གྲིས་རླུང་གྲི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། དེ་རྣམས་ཆུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །ར་དང་ཊུས་ཊ་སེ་དང༌། 

ར་ཥའྲི་ཡྲི་གེ་གནས་སྤྲི་བོ་ལས་སྐེས་པའྲི་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་
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ཅན་རྣམས་མེའྲི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བར་ཡྲིག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། 

དེ་རྣམས་ས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །ཨུ་དང་པུས་པ་སེ་དང༌། ཝแའྲི་

ཡྲི་གེ་གནས་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཅན་རྣམས་ཆུའྲི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བར་ཝ་ཡྲིག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་

ཞྲིང༌། དེ་རྣམས་མེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །དབྱངས་ལ་དང་ཏུས་ཏ་

སེ་དང་དབྱངས་ལ་སའྲི་ཡྲི་གེ་གནས་སོ་ལས་སྐེས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་དབྱངས་དང་

གསལ་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་རྣམས་འབྱུང་བ་སའྲི་ཁམས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་

བར་ལ་ཡྲིག་གྲིས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་རྣམས་རླུང་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་

དགའོ། །འོ་ན་དབྱངས་གསལ་དང་བལ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཚེག་དག་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། 

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་སེ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོས། རེས་སུ་ང་རོ་རྣམ་བཅད་

ཀང༌། །དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་སངས་པ་སེ། །ཡེ་ཤེས་ཁམས་ལས་ཡང་དག་བྱུང་

ཞེས་སོ། །ཡྲི་གེ་དེ་རྣམས་རྟག་ཏུ་རླུང་གྲི་གོགས་པོར་གྱུར་པ་ནྲི་མེ་ཡྲིན་ཏེ། མེ་རླུང་

ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རླུང་གྲི་ཐ་མལ་པ་ནྲི་ཆུ་སེ་ཕན་ཚུན་ཕན་

གནོད་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆུའྲི་གོགས་པོ་ས་ཡྲིན་ཏེ། ས་ལས་ཀང་

ཆུ་འབྱུང་ཆུས་ཀང་ས་སྡུད་པའྲི་ཕྲིར། ཆུའྲི་ཐ་མལ་པ་མེ་ཡྲིན་ཏེ། མེ་ཆུ་ལ་ཕན་ཚུན་

གནོད་བྱེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟག་ཏུ་སོང་པ་རླུང་གྲི་གོགས། །ཐ་མལ་

ས་ཆུ་ནུས་མེད་ཕྲིར། ཞེས་རོ་རེའྲི་སྙྲིང་པོས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། མེའྲི་གོགས་པོ་རྟག་

ཏུ་རླུང༌། །ས་ནྲི་བཏང་སྙོམས་ནུས་མེད་ཕྲིར། ཞེས་རོ་རེ་སྙྲིང་གྲིས་ཏེ། འགྱུར་མངས་

ཀང་དེ་དང་འད་བས། མེའྲི་གོགས་པོ་རླུང་སེ། རྟག་ཏུ་རླུང་གྲིས་མེ་འབར་བར་བྱེད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ས་ནྲི་བཏང་སྙོམས་པ་སེ། སས་མེ་ལ་ཕན་གནོད་ཀྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། སའྲི་གོགས་པོ་ཆུ་ཡྲིན་ཏེ། ས་ཆུ་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པའྲི་ཕྲིར། སའྲི་ཐ་

མལ་པ་ནྲི་རླུང་ཉྲིད་དོ། །མེ་ཉྲིད་ཀང་ནྲི་བཏང་སྙོམས་པའོ། ཞེས་ཀང་རོར་སྙྲིང་གྲིས་

སོ། །གོང་དུ་མའྲི་དག་མར་བཤད་པ་དང་འགྲིག་དཀའ་བར་སྣང་ངོ༌། །

སྔགས་རྣམས་ཀྲི་མགོ་བོའྲི་ༀ་གྲི་ཡྲི་གེ་སངས་ནས་ཀང་དེའྲི་རེས་ཀྲི་

སྔགས་དང་སའྲི་ཡྲི་གེའྲི་རྲིགས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་སྔགས་རྣམས་དག་གྲིས་ཐུགས་

རོ་རེ་སེ། ལྷའྲི་གཟུགས་ནྲི་རོགས་པའྲི་རྒྱུ་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཏེ་གང་གྲི་

ཚེ་སྔགས་ཀྲི་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེའྲི་སེང་དུ་གསལ་བྱེད་མྲི་འད་བ་གཞན་བརྩེགས་ན་གང་

ཐུགས་རོ་རེར་གཟུང་ཞེ་ན། ཡྲི་གེ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་བརྩེགས་པ་དེའྲི་ཚེ་ཐོག་མ་དེ་

དང་པོར་བརོད་དགོས་པའྲི་སད་དེ་རྒྱུ་མཚན་གྲི་ཕྲིར། ཡྲི་གེ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་

ལས་ནྲི་དང་པོ་སེང་མ་ནྲི་ཐུགས་རོ་རེར་གཟུང་ངོ༌། །སྔགས་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་

དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་དག་གོགས་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་གཉྲིས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། སོག་གྲི་དག་དང་གོགས་པོར་འགྱུར་བ་དང༌། ལུས་ཀྲི་དག་དང་གོགས་

པོར་འགྱུར་བ་སེ། རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་ཡང་ནྲི་བརོད་པར་བྱའོ། །སོག་གྲི་དག་དང་

གོགས་པོའམ་ཐ་མལ་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ཕན་ཚུན་གྲི་དབྱངས་སུ་བརྩྲི་བར་བརོད་ལ། 

ལུས་ཀྲི་དག་གོགས་ཐ་མལ་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་བདག་

ཉྲིད་ལ་འཇོག་པ་ཉྲིད་དོ། །ལྷ་དང་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་མྲིང་གྲི་ཐོག་མའྲི་དབྱངས་ཕན་ཚུན་གྲི་

དགར་གྱུར་པ་ཡྲིས་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་སོག་འཕོག་པར་ནྲི་ཐེ་ཚོམ་མེད་ལ། གསལ་བྱེད་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་དགར་གྱུར་པ་ཡྲིས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ལ་ནད་ལ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པའྲི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་སེ་པ་གཅྲིག་གྲི་ནང་ཚན་ལ་ཡང་ཡྲི་གེ་སོ་སོར་

དག་གོགས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ཀ་སེ་ལ་ཀ་དང་ལ་སོགས་པས། ཁ་ག་གྷ་ང་

སེ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་རྣམས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་ལ། ཀ་ཡྲིག་

ས་ཡྲིན་པ་ནས་ལ་སོགས་པ་ང་ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་པའྲི་བར་རྲིག་སྔགས་

སྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་དག་གོགས་བརྩྲི་བ་ལ་ཤེས་པར་བྱས་ལ་བརྩྲི་བར་བྱའོ། །

དེ་ཡང་སེ་ཚན་ལྔའྲི་“ང
1
་ཉ་ཎ་མ་ན་ན་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་འདྲི་རྣམས་རླུང་

སོགས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་གོགས་སོ། །གྷ་ཛྷ་ཌྷ་བ་དྷ་དྷ། 

རླུང་སྐེས་འདྲི་རྣམས་མེ་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་གོགས་ཡྲིན་ཡང་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་

དགའོ། །ག་ཛ་ཌ་བ་དང་མེ་ཁམས་པ་འདྲི་རྣམས་རླུང་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་གོགས་ཡྲིན་

ཡང་ས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །ཁ་ཚ་ཋ་ཕ་ཐ་ཐ་ཆུ་ཁམས་པ་འདྲི་

རྣམས་ས་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་གོགས་ཡྲིན་ཡང་མེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་

དགའོ། །ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་ཏ་ས་ཁམས་པ་འདྲི་རྣམས་ཆུ་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་གོགས་ཡྲིན་

ཡང་རླུང་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དགའོ། །འདྲིར་འགྱུར་མངས་སུ། སྔགས་

ཀྲི་དང་པོར་གནས་ཡྲི་གེ །དབྱངས་སམ་གཞན་གྲི་སེ་ཚན་ནྲི། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བཤད་དེ། སྔགས་ཀྲི་དང་པོར་གནས་པའྲི་ཡྲི་གེའྲི་དབྱངས་སམ། དེ་ལས་གཞན་

གསལ་བྱེད་ཀྲི་སེ་ཚན་གྲི་ནྲི་ཡྲི་གེ་དག་ལས་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་སྐེ་བའྲི་དུས་ཀྲི་དང་པོའྲི་

དབྱངས་གསལ་དང༌། མྲིང་གྲི་དང་པོའྲི་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་སུ་ཤེས་

པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྐེ་བའྲི་དུས་ཀྲི་དུས་སྦོར་གང་ལས་སྐེས་པའྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་སེ་

1  མ་ཕྱི། ༨༦བ༡ན།   ང    ཞོལ། ༡༡༤བ༥ན།   ད    བླ། ༡༡༩བ༣ན།   ང



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཚན་སོ་སོའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། སྐེ་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཡུད་ཙམ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གང་ལ་ཤར་

བའྲི་དབྱངས་དང༌། མྲིང་གྲི་དང་པོར་སྐེས་ལ་སེ་བྱུང་བའྲི་དབྱངས་གསལ་ཏེ་རྣམ་པ་

གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཡྲི་གེའྲི་ལས་རྣམ་པ་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་སྔགས་སྒྲུབ་ཚུལ་

རྩ་རྒྱུད་ལས་བཤད། དེའྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སར་ཡང་རྩ་རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས་ལྷའྲི་མྲིང་གྲི་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེའྲི་ལས་

རྣམ་པ་དྲུག་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ལྷའྲི་མྲིང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་དང་པོར་བྱུང་བའྲི་གསལ་

བྱེད་དམ། དབྱངས་རྣམས་ལས་སོ་སོ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་བཟླས་པའྲི་བསྙེན་

པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀྲི་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེ་འདྲིའྲི་ལས་ནྲི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་

ཏེ། དང་པོར་བསྣུན་པར་བྱ་བའྲི་སྔགས་བཟླ་སེ། དེ་ནས་དབབ་པའྲི་སྔགས་དང༌། 

བསེག་པའྲི་སྔགས་དང༌། དེ་ནས་ཟློས་པ་པོའྲི་སྔགས་པས་བསང་བའྲི་སྔགས་དང༌། 

དེ་ནས་རྒྱས་པར་བྱ་བའྲི་སྔགས་དང༌། མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་སྔགས་བཟླས་པར་

བྱའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་བཅད་པ་ཚེག་དག་དང་བཅས་པའྲི་སོང་པ་

ནམ་མཁའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིས་ལྷའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྔོན་འགོ་སེ་ཡྲི་གེ་དང་པོ་མནན་པ་ནྲི་ལྷ་དེ་

ལ་མཚོན་གྲི་རྒྱལ་པོས་བསྣུན་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ལྷ་རྒྱལ་བའྲི་གནས་

སབས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་ཐུགས་ཀྲི་བཟླས་པ་འབུམ་

གྲི་ནྲི་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བའྲི་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་ཁེངས་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་

ལས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་དབང་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རླུང་གྲི་ཡྲི་གེ་མནན་པ་བཟླས་ན་ལྷ་དེ་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་ཕ་རོལ་ལ་འབེབས་ནུས་

པར་འགྱུར་ཏེ། རྭ་འགྱུར་དུ། རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་འབེབས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

སོ། །རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའྲི་མེའྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིས་མནན་ན་ལྷ་དེ་བསེག་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའྲི་ཆུ་ཡྲི་ཡྲི་གེ་ཡྲིས་མནན་ན་ལྷ་དེ་ཚིག་པ་

ལས་བསང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་བཅད་དང་བཅས་པའྲི་ས་ཡྲིག་ནྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་

པོའྲི་སྤྲི་བོར་གནས་པ་དག་བཟླས་ན་ལྷ་དེ་ནྲི་ཚིམ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །

སྔགས་ཀྲི་དང་པོའྲི་སྤྲི་བོར་ཐྲིག་ལེའྲི་ཆས་མནན་ན་ལྷ་མཉེས་པས་མཆོག་

ནྲི་སེར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་རེ་རེ་ལ་འབུམ་འབུམ་སེ། དྲུག་འབུམ་བཟླས་པ་ནྲི་

དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ཆེན་ལས། སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྲི་འདོད་པའྲི་དགོས་གྲུབ་གྲུབ་

པའྲི་སད་དུ་བྱ་བའྲི་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་དག་ཏུ་བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་

སོ། །དེ་དག་ཁོ་ན་བཟླས་བྱ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕཊ་ཡྲིག་དང༌། དེ་བཞྲིན་

དུ་ཧཱུཾ་དང༌། བཽ་ཥཊ་དང༌། ན་མཿ་དང༌། སྭཱཧཱ། བ་ཥ་ཊ་རྣམས་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

ལས་དྲུག་ལ་ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་མཐར་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་

གྲིས་སྦར་བར་བྱ་ཞྲིང༌། ཀུན་གྲི་དང་པོར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ༀ་ཡྲིག་བྱྲིན་ནས་

བཟླས་པར་བྱའོ། །ཐུགས་ཀྲི་བཟླས་པ་རོགས་ནས་སར་ཡང་གསུང་གྲི་བཟླས་པ་

འབུམ་ཕག་བཅུ་ཡང་དག་པར་བརྩམས་ཏེ། དེ་ནས་སྐུའྲི་བཟླས་པ་བྱེ་བ་བཟླས་པར་

བྱས་ནས། དེ་དག་ཀུན་ལ་སྦྲིན་སེག་ནྲི་བཟླས་པའྲི་བཅུའྲི་ཆ་ཤས་ཀུན་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་བྱའོ། །བཟླས་པ་”དང
1
་སྦྲིན་སེག་རོགས་བ་དེ་ནས་ལྷ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨༧བ༡ན།   དབ    ཞོལ། ༡༡༦ན༢ན།  བླ། ༡༢༡ན༡ན།   དང    * དང



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔགས་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་གྲུབ་པ་དེས་སྒྲུབ་པ་པོ་གང་ཞྲིག་གྲིས་

དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་མཆོག་ནྲི་སེར་རོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་སྒྲུབ་པ་དེའྲི་ཚེ་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་

ལས་ལ་དོན་གྲུབ་ལྟ་བུའྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་གཞན་དང་ནྲི་དག་པོའྲི་སྦྲིན་སེག་ལྟ་བུ་ཆོ་གའྲི་

བྱ་བ་གཞན་དང༌། མཚན་ཕེད་ལྟ་བུ་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་དུས་གཞན་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

ས་བོན་ཡང་དང༌། མཐའ་རྟེན་མ་ར་ཡ་ཕཊ་ལྟ་བུ་སྔགས་ཀྲི་ས་བོན་དང༌། མཐའ་རྟེན་

གྲི་རྲིགས་གཞན་དང༌། དུར་ཁོད་ལྟ་བུ་གནས་གཞན་དང༌། ཤར་དང་མེའྲི་ཕོགས་ལྟ་

བུ་ཕོགས་གཞན་དང༌། གདན་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། གཞུའྲི་རྣམ་པ་ལ་གྲི་གུག་

གྲིས་མཚན་པ་ལྟ་བུ་སྦྲིན་སེག་གྲི་གདན། གདན་གཞན་གྲི་སྒོ་ནས་བྱས་པ་ནྲི། ཞྲི་

སོགས་ཀྲི་ལས་རྣམས་ཀུན་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་འདོད་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བ་མེད་དོ། །

འོན་ཏེ་བསྡུས་རྒྱུད་རྣམས་ལས་བྱ་བ་གཞན་གྲི་ལས་གཞན་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་དག་ནྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་ལ་མྲི་ལྟོས་པ་རེ་རང་དགར་

འཇུག་པ་དགག་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སེ། གལ་ཏེ་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་གླེགས་བམ་དག་ལས་སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་དུ་བཀགས་པའྲི་སྔགས་རྒྱུད་གཞན་དང་བ་མའྲི་མན་ངག་རྣམ་པར་སངས་པ་

རྣམས་བཟླས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལྷ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་མྲི་གང་ཡྲིན་པ་དེས་སྒྲུབས་ཀང་

འབས་བུ་མྲི་འབྱུང་བས་ས་གཞྲི་ལ་སྔགས་བསྒྲུབ་པའྲི་ངལ་བས་ཉོན་མོངས་པར་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་གླེགས་བམ་ཙམ་ལས་རེད་ན་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་པ་བ་

མའྲི་མན་ངག་ལ་བལྟོས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་གསུངས་པ་དེ་ལ་ནྲི་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་

དེ་མེད་དོ། །དེས་ན་ཇྲི་ལྟར་རྒྱུད་ལ་བྲིས་པ་བཞྲིན་བཀགས་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ནྲི་

གདུལ་བྱ་དང་བའྲི་དོན་གྲིས་རབ་ཏུ་བསན་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཉྲིད་དོ། །སྔགས་ཀྲི་དམ་
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པའྲི་དངོས་པོ་མན་ངག་རྣམ་པར་སངས་པ་རྣམས་ཀྲི་གླེགས་བམ་ཙམ་བཀགས་པའྲི་

སྔགས་ཀྲི་ཆོ་ག་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་དང་ལ་སོགས་པས་ལས་ཚོགས་”རྣམས
1
་སྒྲུབ་པ་

པོ་དག་ནྲི་ནམ་མཁའ་ཟ་བར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པར་འབས་བུ་མེད་དོ། །

འདྲིར། རང་སེམས་བརྟན་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲིས། །སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པས་

འདོད་པ་ཡྲི། །འཇྲིག་རྟེན་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བ། །བརྩེ་བས་དམན་ན་འགྲུབ་མྲི་

འགྱུར། །དེ་ཕྲིར་སྒྲུབ་པོས་དོན་གཞན་དུ། །སྔགས་བཟླས་དེ་བཞྲིན་སྦྲིན་སེག་

དང༌། །མཆོད་རྟེན་མཆོད་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ། །ཡང་དག་ཚིག་འདྲི་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །སོན་པ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་ནྲི། །འབད་པ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །དེ་ཉྲིད་མཁས་པས་གཟུང་བར་བྱ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་དང་ཕལ་ཆེར་

མཐུན་པར་བཅོས་ལ་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་རང་གྲི་སེམས་རྣམ་གཡེང་དང་བལ་བ་རྩེ་

གཅྲིག་པས་བརྟན་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲིས་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པས་

སྒྲུབ་པ་པོས་འདོད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་སེམས་

ཅན་ལ་བརྩེ་བའྲི་སྙྲིང་རེས་དམན་ན་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སྔགས་ཟློས་

པའྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་དོན་དུ་སྔགས་བཟླས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྦྲིན་

སེག་དང༌། མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཏེ་མཆོད་པའྲི་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཕྲིན་

ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚིག་གམ་ལུང་འདྲི་ལས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་སོན་

པ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་དང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལྷ་རྣམས་སྒྲུབ་

པའྲི་སད་དུ་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་འབད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་གོང་དུ་གསུངས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨༧བ༧ན།  ཞོལ། ༡༡༦བ༣ན།   རྣམས    བླ། ༡༢༡བ༢ན།   ནམས
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སྔགས་ཀྲི་ཆོ་གའྲི་དེ་ཉྲིད་འདྲི་སྔགས་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་བཟུང་

ཞྲིང་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བྱས་

ནས་ཐུགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །འདྲིར་སྔགས་ལ་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་

འདྲི་ལྟ་སེ། དང་པོར་སྒོལ་མའྲི་སྔགས་ལ་སྦར་ནས་བསན་པར་བྱ་སེ། ཆོ་ག་དེས་

གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་བསྒེས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རྣམ་བཅད་དང་བཅས་

པའྲི་སོང་པའྲི་ཡྲི་གེས་མནན་པ་ཨོ་ཧྟཿ་ཕཊ་ཅེས་པ་སྔགས་ཀྲི་བསྣུན་པ་སེ་འབུམ་

བཟླས་སོ། །རླུང་གྲིས་མནན་པ་ནྲི། ༀ་ཡྟཿ ཧཱུཾ་ཞེས་འབུམ་བཟླས་པ་ནྲི་འབབ་

པའོ། །མེས་མནན་པ་ༀ་ཏྟཱཿ་་”དཽ
1
་ཥཊ་ཞེས་པ་འབུམ་བཟླས་པ་ནྲི་བསེག་

པའོ། །ཆུས་མནན་པ་ༀ་ཝཿ་ན་མཿ་ཅེས་པ་འབུམ་བཟླས་པ་ནྲི་བསང་བའོ། །སས་

མནན་པ་ༀ་ལྟཿ་སྭཧཱ། ཞེས་པ་འབུམ་བཟླས་པ་ནྲི་རྒྱས་པར་རོ། །སྤྲི་བོར་ཐྲིག་ལེའྲི་

ཆས་མནན་པ་ༀ་ཏྲཾ་ཝ་ཥཊ་ཅེས་པ་འབུམ་བཟླས་པ་ནྲི་མཉེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཐུགས་

ཀྲི་བཟླས་པ་དྲུག་འབུམ་དང་སྦྲིན་སེག་དྲུག་ཁྲི་བྱས་ཏེ། དེས་ན་ༀ་ཏ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

པ་གསུང་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང་སྤྲིན་སེག་དེའྲི་བཅུ་ཆའོ། །དེ་ནས་

ༀ་ཏ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སྐུ་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་བྱེ་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་དང་

འབུམ་ཕག་བཅུའྲི་སྦྲིན་སེག་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་

མཆོག་སེར་བར་འགྱུར་གྲི། རྣམ་པ་གཞན་དུ་དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ནྲི་མཆོག་སེར་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་སྔགས་སོ་སོར་འབུམ་

1  མ་ཕྱི། ༨༨ན༧ན།   དཽ    ཞོལ། ༡༡༧ན༥ན།  བླ། ༡༢༢ན༤ན།   བཽ
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ཕག་དྲུག་དང༌། གསུང་གྲི་དབྱེ་བས་མཆོད་པར་བྱ་བའྲི་སྔགས་འབུམ་ཕག་བཅུ་དང༌། 

སྐུའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བཟླས་པར་བྱ་བའྲི་སྔགས་འབུམ་ཕག་བརྒྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་རས་ཀྲི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་

གསུམ། རྲི་ལུ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁའ་སྤོད་སྒྲུབ་པ། མྲིག་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་རྲིག་

འཛིན་སྒྲུབ་པ། མཚན་མ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རྲི་ལུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཡང་དང་པོར་རྲི་ལུ་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར་སྔར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་སྔགས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་

རོ། །དེ་ལ་སྔགས་ནྲི་ༀ་ཀཱ་ལ་ཨཱཛྙཱ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བཀས། སྲིངྡྷ་གྲུབ་པའྲི། གུ་

ལྲི་ཀཾ་རྲིལ་བུ། ས་དྷ་ཡ་གྲུབ་པར་མཛོད་སྭཧ། སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་རོགས་པ་དེ་ནས་

རྲིལ་ལུའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་ལྷའྲི་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་

འདྲི་ནྲི་རྲིལ་ལུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་གའོ། །གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནྲི་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་ཚིགས་

བཅད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའྲི་རྐང་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་ལས་གསུངས་པ། མཁའ་ལ་སྤོད་

པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་ཁབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལས་ཡུམ་བཞྲི་དང༌། སེམས་མ་

དྲུག་དང༌། ཁོ་མོ་བཅུ་དང༌། འབྱུང་པོ་བརྒྱད་དང༌། གཏུམ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྲིགས། ལ་བ་

ཙ་ཏ་ཀ །ནེ་ཙཽ་ལ་སོགས་པའྲི་སཽག་ཆགས་རྣམས་ནྲི་སེ་ཚན་ལྔ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་

ལས་སེ་ཚན་གང་རུང་གཅྲིག་གྲི་ཤ་བསྒྲུབ་ནས་གྲིབ་མ་ལ་སམས་པ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་

དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་ཕེ་མར་བྱས་ཏེ། དེ་ནས་མྲི་བསྐོད་པས་སྦྲུས་ནས་སན་མ་ཙ་ན་ཀའྲི་

ཚད་ཀྲི་རྲི་ལུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་གྲུབ་པ་ཅེས་གསུངས་པའོ། །ལྕགས་གསུམ་
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གྲིས་བཅྲིངས་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་དག་པས་རྲིམ་པ་ལྟར་

ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་དང་སྒ་གཅན་གྲི་དབྱེ་བས་དངུལ་དང་ཟངས་དང་ཁབ་ལེན་གྲི་

ལྕགས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་སོ་སོར་བཅྲིང་བ་ནྲི་ལྕགས་གསུམ་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་

མཁའ་ལ་འགོ་བའྲི་ཤའྲི་རྲིལ་ལུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྲིམ་པས་སྒྲུབ་པ་ནྲི་མཁའ་

ལ་སྤོད་པ་ཉྲིད་དག་སེར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་ལེའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཞེ་དགུ་པ་

དང་ལྔ་བཅུ་པའྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་གྲིས་གསུངས་པའྲི་ཁྲི་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ས་ལ་

སྤོད་པ་དང༌། ཀུམྡྲི་ར་ལ་སོགས་པ་ཆུ་ལ་སྤོད་པ་སོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་སེ་ཚན་

རེ་རེའྲི་ལུས་ཀྲི་ཤ་རྣམས་ཀྲི་རྲི་ལུ་སྒྲུབ་པ་ལྕགས་གསུམ་གྲིས་བཅྲིངས་པ་བསྒྲུབ་

པས་ལུས་ལ་བཀྲེས་སོམ་ལ་སོགས་པའྲི་ནད་རྣམས་འཕོག་པར་བྱེད་དེ། ཞེས་པ་རྲི་

ལུ་བསྒྲུབ་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་མྲིག་སྨན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་མྲིག་སྨན་བསྒྲུབ་པའྲི་

སྔགས་ཐུགས་གསུང་སྐུའྲི་དབྱེ་བས་སྔར་བཞྲིན་བསྒྲུབས་ནས་དེ་ནས་མྲིག་སྨན་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ༀ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཨཱཛྙཱ་སྲིངྡྷ་ནྲི་སྔར་ལྟར། ཨཱཛྙཱ་ནྲི་མྲིག་སྨན། སྲིངྡྷ་ཡ་

གྲུབ་པར་མཛོད། སྭཱཧཱ་ཞེས་པ་སྔགས་ཏེ་འདྲིའྲི་བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་དེ་ནས་ནམ་

མཁའ་ལ་འགོ་བ་སོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་སེ་ཚན་རེ་རེའྲི་མྲིག་རྣམས་བངས་

ནས་ཕེ་མ་ཞྲི་བ་མོར་བྱས་ཏེ། ཀུན་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་སྒྲུབ་བྱའོ། །དེ་ལྟ་

བུའྲི་མྲིག་སྨན་འོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ཆོ་གས་གྲུབ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ས་འོག་གྲི་གཏེར་མཐོང་

བ་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་སའྲི་སྒོ་ནྲི་རབ་ཏུ་འབྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །མཁྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཞེས་པ་ནྲི་སྔར་གསུངས་པའྲི་ཁྲི་དང་རྟ་ལ་སོགས་པ་སོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་
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སེ་ཚན་རེ་རེའྲི་མཁྲིས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མྲིག་སྨན་བྱས་ནས་བུད་མེད་ཀྲི་མེ་ཏོག་གྲིས་

སྦྲུ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་མྲིག་སྨན་དེ་ཉྲིད་ནྲི་མྲི་སྣང་བར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལ་བདག་ཉྲིད་

གཞན་ལ་མྲི་སྣང་བར་བྱེད་ཅྲིང་དབང་དུ་བྱ་བའྲི་ཡུལ་ལན་ཆུང་གྲི་ཡྲིད་འཕོག་པ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མྲིག་སྨན་དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་དུར་ཁོད་དུ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་

པའྲི་མཚན་མ་ཐོབ་པའོ། །

རྲི་ལུ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་འདྲི་ནྲི་ཆོ་ག་སེ། ནག་པོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་

ཚེས་བརྒྱད་ཀྲི་མཚན་མོའམ། ཡང་ན་མ་ནུའྲི་ཉྲིན་ཞག་ལ་ཞེས་པ་ནག་པོའྲི་ཚེས་

བཅུ་བཞྲིའྲི་དུས་ཀྲི་མཚན་མོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་པར་བྱས་

ནས་སྔར་གསུངས་པའྲི་ལྷ་མྲིན་དབང་པོ་བསྒྲུབ་པ་ལས་བསྲུང་བའྲི་ཆོ་ག་སྔར་

གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དག་ཀང་ཀུན་ནས་བྱས་”ཏེ
1
་དེ་ནས་དེའྲི་དབུས་སུ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཤའྲི་རྲིལ་བུ་དག་གྲི་མྲིག་སྨན་ནྲི་ཐོད་པར་གནས་པར་བཞག་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་དབུས་སུ་ནས། མྲིག་སྨན་ནྲི་བཞག་པར་བྱས་ནས་

ཤྲིན་ཏུ་དྲི་བཟང་པོའྲི་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ནས། 

བཟླས་པ་སྔོན་དུ་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་འདྲིས་རབ་ཏུ་བྱའོ། །དེ་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ནས། བར་དེ་སྲིད་དུ་སྔགས་བཟླས་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཏེ་འོད་ཟར་འཕོ་བ་དེའྲི་

མཚམས་སུ་རྲིལ་བུའམ་མྲིག་སྨན་ཐོད་པ་ནས་བངས་ལ་བཟུང་བར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་

ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ལྷའྲི་གནང་བ་ཐོབ་པ་དེ་ནས་མྲི་རྣམས་ཀྲི་རྲིལ་བུ་བཟུངས་

ནས་རྲིལ་བུའྲི་གངས་ཀྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་སྦར་ཏེ། བཟུངས་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༨༩བ༢ན།   ཏ    ཞོལ། ༡༡༨བ༥ན།  བླ། ༡༢༣བ༥ན།    ཏྕེ    * ཏྕེ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྲིལ་བུ་རེ་རེ་ཟོས་པས་དེའྲི་འབས་བུ་རེ་རེ་འབྱུང་བས་ན་རྲིལ་བུའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་

པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མྲིག་སྨན་གྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཡང་མྲིག་སྨན་འབྱུང་

ཐེངས་དང་གངས་མཉམ་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཕག་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྲིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ། ལྷའྲི་

ངེས་པས་མ་སྒྲུབས་པར་ཡང་སྐེ་བདུན་རེད་ནས་མཁའ་སྤོད་འགྲུབ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་པའྲི་རལ་གྲི་བཟུང་བ་ཡྲིས་ཀང་ནམ་བཟུང་བའྲི་

ཚེ་ན་རལ་གྲིའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པས་

ཀང་ངོ༌། །དེ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྔགས་ནྲི་ༀ་ནས་སྭཱཧཱ། གྲུབ་པའྲི་རལ་གྲི་གྲུབ་པར་

མཛོད། ཅེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་

ལ་དང་པོར་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཨཱཛྙཱ་སྲིད་དྷ། མཐར་ས་དྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སྦར་བ་སྔགས་

ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེ་ལ་ལྕགས་ཀྲི་རལ་གྲི་བྱས་ནས་ལྷའྲི་བཀས་གནང་བའྲི་ངེས་པ་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེལ་གྲི་ནས་གྲི་གུག་བྱས་ནས་ལྷའྲི་དཀས་གནང་

བའྲི་ངེས་པ་སྒྲུབས་ནས་སོ་ཞེས་པ་ལྷའྲི་མཚན་མ་བསྒྲུབ་པའྲི་ངེས་པ་སེ། དེ་བཞྲིན་

དུ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བཀའ་ཡྲི་གནང་བ་ཐོབ་ཀྲི་བར་དུ་

བསྒྲུབ་པའྲི་མཚོན་ཆ་གང་དང་གང་བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་མ་དེ་དང་དེས་མཚན་མ་དེའྲི་

རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ལྷའྲི་བཀས་གནང་བའྲི་ངེས་པས་གྲུབ་པའྲི་བཅུད་ལེན་

བཞྲིན་དུ་མྲི་ནས་མྲིར་ལན་བདུན་དུ་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་བའྲི་སྐེ་བ་བདུན་པའྲི་

ཤ་རེད་ན། དེའྲི་ཚེ་སྔགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་མེད་པར་ཡང་མཁའ་ལ་སྤོད་པའྲི་རྲིག་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 356  

རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་ངེས་པ་སེ། 

རྲིལ་བུ་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བའྲི་ཆོ་ག་ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་གསུམ་ཀ་ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་དངོས་གྲུབ་དང་འཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གཉྲིས། ཀླུའྲི་དུག་དང་འབྱུང་

པའྲི་ནང་གསོ་བའྲི་ཐབས། དེའྲི་དོན་དུ་ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དང་པོར་ལྟས་བརྟག་པ། བརྟགས་ནས་གསོ་བའྲི་ཆོ་ག །དུས་

དག་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་བརྟགས་ཏེ་བང་དོར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། དང་པོར་འཚོ་མྲི་

འཚོའྲི་ལྟས་བརྟག་པ་དང༌། ནད་པ་ཕོ་མོ་གང་ཡྲིན་གྲི་དང༌། ནད་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་

དུ་ནའྲི་དང༌། དྲུང་དུ་སེབ་ནས་འཚོ་འཆྲིའྲི་ལྟས་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། འདྲི་བའྲི་

དུས་ཀྲི་དང༌། དྲིས་པ་དབྱངས་མཉམ་མྲི་མཉམ་གྲི་དང༌། ཐོག་མར་བརོད་པའྲི་མྲིང་གྲི་

དང༌། དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གྲི་སྒོ་ནས་འཚོ་མྲི་འཚོའྲི་བརྟག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཚིགས་བཅད་བཅུ་བཞྲི་གོ་སར་བཞག་པ་རྲིམ་བཞྲིན་

བཤད་ན་འདྲི་ལྟར། འཚོ་བར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འཚོ་བར་ཞེས་པ་སོག་ཡྲིན་པར་ཡང་

འགྱུར་མངས་སུ། སོག་ཕོགས་ཕོ་ཉ་དེ་འཚོའྲི་ཞེས་འདོན་པས་སོ། །དེས་ན་སོག་

རླུང་རྒྱུ་བའྲི་ཕོགས་སུ་ནད་པ་འཚོ་འཆྲི་འདྲི་བའྲི་ཕོ་ཉ་གནས་ན་ནད་པ་དེ་ནྲི་འཚོ་ལ། 

ནམ་མཁའ་སེ་སོང་པ་རླུང་མྲི་རྒྱུ་བའྲི་ཕོགས་སུ་ཕོ་ཉ་གནས་ན་སྦྲུལ་གྲིས་ཟོས་ཟྲིན་

པའྲི་ནད་པ་དེ་འཆྲི་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །པད་ཅན་ལས་ཕོ་ཉ་ལྷོ་ཕོགས་ནས་

འོངས་ཏེ་འདྲི་ན་འཆྲི་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དྲི་བའྲི་ཚིག་ལས་ཀང་བརྟག་སེ། ཕོ་ཉའྲི་དྲི་བའྲི་
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ཚིག་གྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བགངས་པས་གངས་མྲི་མཉམ་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ་

དེས་ནྲི་ནད་པ་ལ་ངེས་པར་བདེ་བའྲི་འབས་བུ་སེར་ཏེ་འཚོ་ལ། མཉམ་པ་ན་འཆྲི་བ་

སེར་བར་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གནོད་བྱེད་དང་གནོད་ཡུལ་གྲི་མྲིང་བརོད་པའྲི་རྲིམ་

པ་ལས་བརྟག་སེ། ཕོ་ཉ་བས་དང་པོར་གནོད་བྱེད་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་དག་རབ་

ཏུ་བརོད་ན་དེ་ལས་དེའྲི་སོས་ཟྲིན་པའྲི་ནད་པ་འཆྲི་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། གནོད་

ཡུལ་ནད་པའྲི་མྲིང་དང་པོར་བརོད་ན་ནད་པ་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་བདག་གྲི་སོག་རླུང་ནྲི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྲི་དུས་ལ་

ཕོ་ཉས་དྲིས་ན་ནད་པ་ལ་དགེ་བར་འགྱུར་རོ། །དབུགས་ཕྲིར་འབྱུང་བ་ལ་དྲིས་ན་ནྲི་

ནད་པ་ལ་དགེ་བ་མྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འཚོའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་བའྲི་ཚེ་ཕོ་ཉའྲི་རྐང་པ་གཡོན་པ་མདུན་དུ་བཞག་ནས་འདྲི་

ན་ནད་པ་དེ་ན་ཆུང་མ་སེ་བུད་མེད་ཡྲིན་པར་བརོད་ལ། རྐང་པ་གཡས་པ་མདུན་དུ་

བཞག་སེ་འདྲི་བ་ཡྲིན་ན་ནད་པ་དེ་སྐེས་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཕོ་ཉའྲི་ལག་པས་རང་གྲི་ཡན་ལག་དག་ལ་གང་དུ་རེག་པའྲི་

ཕོགས་འདྲིར་མྲི་དེ་སྤྲུལ་ལ་སོགས་པའྲི་སོ་ཡྲིས་ཟྲིན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་

འཚོ་འཆྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ལྟས་ཤེས་ནས་མཚོན་ནད་པའྲི་རྩར་འགོ་བར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སོང་ནས་ནད་པ་ལ་བརྟག་སེ། ནད་པ་དེའྲི་མྲིག་དང་ཁ་

གཉྲིས་རབ་ཏུ་གདངས་པ་དག་དང་རྣ་བའྲི་རྩ་བར་རྲི་མོ་ནག་པོ་བྱུང་བར་གྱུར་པ་

ཡང་ནྲི་འཆྲི་བས་སང་བྱར་བརོད་ཅྲིང༌། གལ་ཏེ་ནད་པ་དེའྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་པད་ཁ་དོག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དཀར་པོར་གནས་པ་དང༌། རླུང་གྲི་སྒ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་གྱུར་ན་དེ་ནྲི་གསོར་རུང་

གྲི་རྲིགས་སུ་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་བརྟགས་ནས་གསོ་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་

གཉྲིས། སྔགས་དང་བསམ་གཏན་གྲི་སྒོ་ནས་དང༌། སྨན་གྲི་སྦོར་བས་གསོ་བའྲིཆོ་

གའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རང་སྲུང་ཞྲིང་གཞན་བདེ་བར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་མདོར་བསན། 

སྲུང་ཞྲིང་གསོ་བའྲི་ཆོ་ག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དང་པོར་རང་དང་ནད་པ་བསྲུང་བའྲི་ཆོ་ག་བྱས་ནས། སྤྲུལ་གྲི་

སོས་ཟྲིན་པའྲི་ནད་པ་དང་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་ཡང་བདེ་བ་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་བསྲུང་

བར་བྱ་སེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་པོར་ནད་པ་བསྲུང་བ་དང༌། ནང་པ་གསོ་བའྲི་ཆོ་

གའོ། །དང་པོ་ནྲི། བསྲུང་བ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ན། རང་མཁའ་ལྡྲིང་དུ་བསྒོམས་ནས་ས་ཆུ་མེ་

རླུང་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་ནམ་མཁའྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཨུ་ར་ཨྲི་ཨ་ཞེས་པ་རྲིགས་

ལྔའྲི་ས་བོན་ཀང་རང་གྲི་མཐེ་བོང་ལ་སོགས་སོར་མོ་ལྔ་ལ་ནྲི་རྲིམ་པས་ངེས་པས་

སྦར་བར་བྱ་ཞྲིང་ཁོ་བོའྲི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཧའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་ཝ་ར་ཡ་ཧ་རྲིམ་

པས་ནད་པའྲི་གནས་ལྔ་ལ་དགོད་དེ། དེ་ཡང་བརླ་ལ་ལ་དང་ལྟོ་བ་ལ་ཝ་དང༌། སྙྲིང་

ཁར་ར་དང༌། ཁ་ནང་དུ་ཡ་དང༌། དཔྲལ་བ་ལ་ཧ་དགོད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཧཱུཾ་”ཀྵུཾ
1
་ཧཡ་

ཧཡྰ་དང༌། ལ་སོགས་པས་ཧྲ་”ཧྲ
2
་ཧྭ་ཧྭཱ་”ཧླ

3
་ཧླ
འ
་ ་ཞེས་པ་ཀླུ་བཅུའྲི་ས་བོན་དབྱངས་

མྲི་མཉམ་པ་ཐུང་དུ་ཅན་དང༌། མཉམ་པ་རྲིང་པོའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡྲིས་ཕེ་བ་དག་ཀང་

1  མ་ཕྱི། ༩༡ན༣ན།  ཞོལ། ༡༢༠བ༤ན།   ཀྵུཾ    བླ། ༡༢༥བ༦ན།   ཀྴུཾ

2  མ་ཕྱི། ༩༡ན༣ན།   ཧྲཱ    བླ། ༡༢༠བ༤ན།  བླ། ༡༢༥བ༦ན།   ཧཱ

3  མ་ཕྱི། ༩༡ན༣ན།  ཞོལ། ༡༢༠༤ན།   ཧླ    བླ། ༡༢༥བ༦ན།   ཧྭ
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ལུས་ལ་འགོད་དེ། དེ་ཡང་ནད་པའྲི་གཡོན་གྲི་ལུས་ལ་ཀླུའྲི་ས་བོན་མྲི་མཉམ་པ་ཐུང་

དུ་རྣམས་འགོད་པ་ལ་རྣ་བར་ཧཱུཾ་དང༌། མགྲིན་པ་ལ་གནས་པ་ཧཡ་དང༌། མཆན་ཁུང་

དུ་ཧྲ་དང༌། དཀུ་ལ་ཧ
ྺ
་དང༌། བརླའྲི་ཕོགས་ལ་ཧླ་དགོད་ཅྲིང༌། ནད་པའྲི་གཡས་ཀྲི་

ལུས་ཀྲི་བརླ་ལ་ཧླ། དཀུ་ལ་ཧ
ྺ
། མཆན་ཁུང་དུ་ཧྲ། མགྲིན་པར་ཧཡྰ། དཔྲལ་བར་ཀྵུཾ་

སེ། དེ་ལྟར་ན་གཡས་ཀྲི་ལུས་ལ་གདེངས་ཅན་ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་རྲིང་པོ་དགོད་པ་

ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། གཡོན་ལ་སྤོ་རྲིམ་དང༌། གཡས་ལ་བསྡུ་བའྲི་དབྱེ་བས་

དགོད་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་རྒྱལ་བ་ཞེས་གགས་པའྲི་སོར་མོ་སེ་སོར་མོ་ཉེར་

བཞྲི་པའྲི་ཚད་ཅན་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པ་སོམ་ཕ་མེད་པའྲི་འདམ་བུའྲི་དབྱུག་པ་ལ་སྦྲུལ་

གྲི་ས་བོན་ཐུང་རྲིང་བཅུ་པོ་བཀོད་པ་དང་ལྡན་པས་བསྲུང་བར་བྱས་ནས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཡྲིག་འབྲུའྲི་བསམ་གཏན་གྲིས་དང༌། ཐྲིག་ལེའྲི་བསམ་

གཏན་གྲིས་དུག་གསོ་བའྲི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཧཱུཾ་ཀྵུཾ་ཞེས་བརོད་པ་དང་ལྡན་པས་ནད་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་ཤྲིན་ཏུ་

བསྣུན་ན་མྱུར་དུ་སྦྲུལ་གྲི་སོ་ཡྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དུག་སྐྲོད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་སའྲི་ས་བོན་ལ་ཡྲིག་ནད་པའྲི་དཔྲལ་བ་ལ་དགོད་དེ། མཁའ་སྐེས་ཧ་ཡྲིག་

རྐང་པར་གནས་པ་བསྒོམས་ནས་འདམ་བུའྲི་དབྱུག་པས་བསྣུན་པས་མྱུར་དུ་དུག་

རེངས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྤྲི་བོར་ཆུའྲི་ས་བོན་ཝ་ཡྲིག་དང༌། རྩེ་མོ་ཅན་མེའྲི་ས་བོན་

ར་ཡྲིག་ནྲི་ལྟེ་བར་རབ་ཏུ་བཅུག་ནས་བསྣུན་ན་སྦྲུལ་གྲི་དུག་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ལ། 

དཔྲལ་བར་རླུང་གྲི་ས་བོན་ཡ་ཡྲིག་དང་ནྲི་སྙྲིང་ཁར་རྩེ་མོ་ཅན་གྲི་ས་བོན་ར་ཡྲིག་

བསྒོམས་ནས་བསྣུན་པས་ངེས་པར་དུག་ནྲི་འཕོ་བར་བྱེད་པ་སེ། སྤྲི་བོར་སོང་བའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ས་བོན་ཧ་ཡྲིག་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། སའྲི་ས་བོན་ལ་ཡྲིག་ནྲི་རྐང་པར་གནས་པར་

བསྒོམས་ནས་བསྣུན་པས་ངེས་པར་སྦྲུལ་གྲི་དུག་ནྲི་གཅོད་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་ནད་པའྲི་དཔྲལ་བར་ཐྲིག་ལེ་དཀར་པོ་བསྒོམ་པ་ཡྲིས་ནྲི་བརྟན་

གཡོ་སྦར་བ་སེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་དུག་གྲིས་ཟྲིན་པ་དག་ཀང་ངེས་པར་དུག་ནྲི་མེད་

པར་བྱེད་ལ། དཔྲལ་བར་ཐྲིག་ལེ་དམར་པོ་བསྒོམས་པས་དུག་བསྐོད་ཅྲིང༌། ནག་

པོའྲི་སྤྲིན་དང་མཚུངས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བསྒོམས་པའྲི་དུག་ལུས་ལ་འཇུག་པ་དང་ནྲི་

ཐྲིག་ལེ་ཁ་དོག་སེར་པོ་བསྒོམས་པས་དུག་རེངས་པར་བྱེད་དེ་བསམ་གཏན་གྲིས་

གཅོད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་སྨན་གྲི་སྦོར་བས་གསོ་བའྲི་ཆོ་ག་ལ་གཉྲིས། སོང་བུའྲི་སྦོར་བས་

དང༌། རྲི་ལུའྲི་སྦོར་བས་རྲིམས་དང་དུག་འཇོམས་པའྲི་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ནྲི། པྲི་པྲི་

ལྲིང༌། ན་ལེ་ཤམ། བཅའ་སྒ་སེ། ཚ་བ་གསུམ་པོ་ཆ་མཉམ་པར་བྱས་མྲི་བསྐོད་པས་

སྦར་བའྲི་སོང་བུ་སོག་ནྲི་གང་དུ་འབབ་པའྲི་སྣ་བུག་དེར་ནྲི་གཞུག་པ་ནྲི་དུག་མེད་

པར་བྱེད་པ་ལ་སྦར་བར་བྱས་ཏེ། ཡང་ལྕེ་ཆུང་སྐྲངས་པ་ན་ཁ་ནྲི་རྣམ་པར་ཕེ་བར་

བྱས་པའྲི་ལྕེ་ཆུང་འཕང་བ་ལ་སོར་མོ་ཡྲིས་ནྲི་ཌཾ་ཚ་ལ་སྦར་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཛ་ཏྲི་སྣ་མེའྲི་མེ་ཏོག་དང༌། “བཛྲི
1
་ཥྜྲི་ཥཎྜ་དང༌། གཞོན་ནུ་སྔོ་

སྨན་ཀུ་མ་རྲི་དང༌། ཚ་བ་གསུམ་དང༌། ལན་ཚ་ནྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའྲི་འགེལ་པར་

རྒྱམ་ཚའམ་ལྕེ་མང་ཚ་གང་རུང་ལ་བཤད་པ་དང༌། ལང་ག་ལྲི་ཤོག་ཤྲིང་དང༌། དེ་བ་

ངྰ་ལྲི་ཐང་ཤྲིང་དང༌། བ་ཧྲི་མ་ཚངས་པའྲི་ཤྲིང་དང༌། ཀྵ་རོ་ཏེ་ཡ་བག་ཀྵ་ར་དང༌། ཨ་

1  མ་ཕྱི། ༩༡བ༦ན།  ཞོལ། ༡༢༡བ༢ན།   བཛྲི    བླ། ༢༦བ༥ན།   བཛ 
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ཤྭ་གན་དྷ་རྟའྲི་དྲི་སེ་རྟ་བོན་པོ་དང༌། ཉྲིན་མོར་བྱེད་པ་ཨརྒའྲི་ཤྲིང་དང་བཅས་པ། 

བན་དྷ་ཀར་ཀོ་ཊྲི་ཀ་སེ་མཁན་པ་འབས་བུ་མེད་པ་དང༌། མྲིའྲི་བཤང་པ་དང༌། ཤ་དང་

ཁུ་བ་དང་ཁག་རྣམས་ནྲི་ཆ་མཉམ་པ་དག་ཀང་མྲི་བསྐོད་པ་དྲི་ཆུས་བཏགས་ཏེ། 

རྲིལ་བུ་བྱས་པ་ནྲི་སོག་གང་ནས་རྒྱུ་བའྲི་སྣ་རུ་བཀོད་པས་འབྱུང་པོས་ཟྲིན་པའམ་

ནྲི་འབྱུང་པོའྲི་རྲིམས་ཀྲིས་བཏབ་པའམ་བརྟན་པའྲི་དུག་དང༌། གཡོ་བའྲི་བྱེ་བག་

ལྟོས་འགོའྲི་དུག་གྲིས་ཟྲིན་པ་ནྲི་ངེས་པར་འཇོམས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་འཆྲི་བདག་གྲི་ཆུ་ཚོད་བརྟག་ཅྲིང་དེ་

སང་བྱར་བསན། ཐུན་མཚམས་བཞྲིའྲི་སྒ་གཅན་གདོང་གྲི་ཆུ་ཚོད་བརྟག་པ། དུག་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་ཀླུའྲི་ཐོབ་སལ་དང་རྲིགས་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

འཆྲི་བདག་དུས་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་ངོས་གཟུང༌། དེ་ལ་ཀླུ་དང་མྲི་རྩེ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཉྲི་མ་ལ་སོགས་གཟའ་བདུན་དག་ནྲི་ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་གཅྲིག་གྲི་

དུས་ཀྲི་སེ། ཞག་གཅྲིག་གྲི་ཆ་ཤས་བདུན་གྲི་མཐའ་རུ་ནྲི་སེ། སེན་པ་རོགས་ཤྲིང་ཉྲི་

མ་འཆར་བའྲི་དབུས་སུ་སོང་བར་སྒ་གཅན་རྲིགས་ལྡན་མྲི་དག་འཆྲི་བདག་དུས་ཀྲི་

གཟུགས་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲི་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ནྲི་རབ་ཏུ་རྒྱུའོ། །འདྲིར་ཆ་བདུན་ཞེས་པ་

མཉམ་པོ་བདུན་ནྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། ཉྲི་མའྲི་དུས་ལ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་ཆུ་སང་སོ་བཞྲི། 

དབུགས་གཅྲིག་དབུགས་ཀྲི་བདུན་ཆ་ལྔ། ཟླ་བ་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉྲིས། ཆུ་སང་ང་

གཅྲིག །དབུགས་གཉྲིས། བདུན་ཆ་བཞྲི། བཀྲ་ཤྲིས་ལ་ཆུ་ཚོད་བདུན། ཆུ་སང་

བརྒྱད། དབུགས་གསུམ། བདུན་ཆ་གསུམ། གཟའ་ལྷག་ལ་ཆུ་ཚོད་ལྔ། ཆུ་སང་ཞེ་

གཉྲིས། དབུགས་ལྔ། བདུན་ཆ་གཅྲིག །ཕུར་བུ་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྲིག །ཆུ་སང་ཉེར་
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ལྔ། དབུགས་བཞྲི། བདུན་ཆ་གཉྲིས། པ་སངས་ལ་ཆུ་ཚོད་བཅུ། སེན་པ་ལ་ཆུ་ཚོད་

བཞྲི། ཆུ་སང་བཅུ་བདུན་ཏེ་བདུན་ཆ་དྲུག་ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་བསོམས་པས་ཆུ་ཚོད་

དྲུག་ཅུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དུས་དེ་ལ་ཀླུ་སེ་སྤྲུལ་དང་རྩེ་བར་མྲི་བྱ་ལ། བརྟ་གཡོ་སྦར་བ་

སེ། རྣམ་པ་གསུམ་པ་དག་གྲི་དུག་ཀང་བཟའ་བར་མྲི་བྱ་སེ། འཆྲི་བདག་དུས་ཀྲི་ཆུ་

ཚོད་ཕེད་པོ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་སྤྲུལ་གྲི་སོས་ཟྲིན་པ་དང༌། འབྱུང་བས་བཏབ་པ་དང༌། མཚོན་

གྲིས་ཕུག་པ་དག་ནྲི་གཤྲིན་རེའྲི་གོང་ཁེར་དུ་འགོ་བར་ངེས་སོ། །འདྲིར་ཆུ་ཚོད་ཕེད་

ཅེས་པ་ཡང་ཐུན་མཚམས་གཉྲིས་བསོམས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་ནྲི་ཆུ་སང་

ལྔ་བཅུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉྲིན་མཚན་གཅྲིག་གྲི་དུས་སུ་ཉྲི་མ་གུང་ངམ་

མཚན་མོ་ཕེད་ཀྲི་ཐུན་མཚམས་ལ་རྲིགས་ལྡན་མ་རྟག་ཏུ་རྒྱུ་བའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། ཐོ་

རངས་དག་ཉྲི་མ་ནུབ་པའྲི་ཐུན་མཚམས་ལ་ཡང༌། སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་འཆྲི་བའྲི་

དུས་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་ཆ་ཤས་རབ་ཏུ་རྒྱུ་སེ། དེ་ལྟ་ཐུན་མཚམས་བཞྲིའྲི་དབུས་ཏེ་

མཚམས་སུ་སོང་པ་སྒ་གཅན་ཆུ་གཏེར་ཏེ་མཚམས་བཞྲི་དག་ལ་རྲིགས་ལྡན་མའྲི་

རང་བཞྲིན་འཆྲི་བདག་གྲི་དུས་ཀྲི་སོས་ཟྲིན་པའྲི་གནས་སབས་བསོམས་པས་ཆུ་

ཚོད་གཅྲིག་རབ་ཏུ་རྒྱུའོ། །ཐུན་མཚམས་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་པོ་འདྲི་དག་ལ་སྒ་གཅན་

གདོང་པ་འཆར་བ་རྣམས་སུ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་འགྱུར་བར་ཡང་དག་པར་ནྲི་

རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཉྲིན་ཞག་ལ་ཀླུའྲི་ཐོབ་སལ་བརྟགས་ཏེ་དུག་གྲི་མཚན་
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ཉྲིད་ཤེས་པར་བྱ་བ། དུག་གསོ་དཀའ་ས་བརྟག་པའྲི་དོན་དུ་ཀླུའྲི་རྲིགས་དང་ཁ་དོག་

ཤེས་པར་བྱ་བ། ཀླུའྲི་རྲིགས་ཤེས་པ་དོན་དུ་སྐེ་གནས་བརྟག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཞག་གཅྲིག་ལ་གཟའ་བདུན་རྒྱུ་བ་ལྟར་ཀླུ་བརྒྱད་ཀང་འཆར་བར་

འགྱུར་ཏེ། ཞག་གཅྲིག་གྲི་ཉྲི་མའྲི་དུས་ལ་ནྲི་ཀླུ་མཐའ་ཡས་སྤོད་དེ། དེ་ལ་གཟའ་དང་

ཀླུ་རྲིམ་པར་སྦར་བ་ལས་དུག་གྲི་རྲིགས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཉྲིན་དང་མཚན་མོ་གཅྲིག་

གྲི་དུས་གཟའ་རྣམས་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཉྲིན་མོའྲི་དང་པོའྲི་ཆ་ལ་སྤོད་པ། དེའྲི་ཕྲི་ནས་

གཟའ་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀླུའྲི་རྲིགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་སྤོད་པ་

ཅན་ཏེ། དེས་ན་ཞག་གཅྲིག་པོ་འདྲིར་ལྟོ་འཕེ་ཀླུ་བདུན་པོ་འདྲི་རྣམས་དག་གཟའ་

བདུན་གྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་འཆར་བར་འགྱུར་བ་ལས་དུག་གྲི་རྲིགས་ཤེས་སོ། །ཉྲིན་

མོའྲི་དང་པོའྲི་ཆ་ཉྲི་མས་སྤོད་པར་བཤད་པ་འདྲིས། ཁ་ཅྲིག་རེས་གཟའ་གང་ཡོད་པ་

དང་པོར་འཆར་བར་འདོད་པ་བསལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཞག་བདུན་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞྲི་

བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་ཡོད་པ་ལ་ཀླུ་བདུན་གྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྤོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་སྔར་

བསན་རྣམས་ཞག་བདུན་གྲིས་བསྒྱུར་བས་ཉྲི་མ་ལ་མཁའ་དུས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ། 

ཟླ་བ་ལ་མཁའ་དང་བུག་པ་སེ་བཅུ་དགུ །བཀྲ་ཤྲིས་ལ་མཁའ་མདའ་སེ་ལྔ་བཅུ། 

གཟའ་ལྷག་ལ་མཁའ་དུས་ཏེ་དྲུག་ཅུ། ཕུར་བུ་ལ་མཁའ་ནོར་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ། པ་སངས་

ལ་མཁའ་རྲི་སེ་བདུན་ཅུ། སེན་པ་ལ་མཁའ་མེ་སེ་སུམ་ཅུ་དག་གྲི་ཆུ་ཚོད་རྣམས་སུ་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་གཟའ་བདུན་གྲི་ལོངས་སྤོད་ལས་ཀང་མཐའ་

ཡས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གདེངས་ཅན་ནོར་ཏེ་ཀླུ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དག་གྲི་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་དབྱེ་བས་དུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཀླུ་བརྒྱད་པོ་ནྲི་སྒ་གཅན་གྲི་ལོངས་
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སྤོད་ལ་ལོངས་སྤོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཀླུ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་དང་རྲིགས་ཇྲི་ལྟར་སྙམ་ན། མཐའ་ཡས་

དང་རྲིགས་ལྡན་ཞེས་པ་ནྲི་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཅན་ཁ་བའྲི་མདོག་ལྟར་དཀར་པོ་སེ། 

ནོར་རྒྱས་ཀྲི་བུ་དང་དུང་སྐོང་ནྲི་རྒྱལ་རྲིགས་དང་དམར་པོའ།ོ །པད་ཆེན་དང་འཇོག་

པོ་དག་རེ་རྲིགས་དང་མཆོག་གྲི་གསེར་དང་མཚུངས་པས་སེར་པོའ།ོ །སོབས་རྒྱུ་

དང་པད་དག་དམངས་རྲིགས་དང་སྤྲིན་ནག་དང་མཚུངས་པར་ཁ་དོག་ནག་

པོའ།ོ །རྒྱལ་རྣམ་རྒྱལ་ནྲི་མཐར་སྐེས་དག་གྲི་རྲིགས་དང་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འདེས་པ་

ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོའ།ོ །

གསུམ་པ་ནྲི། ཀླུ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་གནས་དག་ཀང་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཆུ་

དང༌། རྒྱལ་རྲིགས་ཀྲི་རྩེ་མོ་ཅན་མེ་དང༌། རེ་རྲིགས་ཀྲི་འཛིན་མ་ས་དང༌། དམངས་

རྲིགས་ཀྲི་རླུང་དང༌། མཐར་སྐེས་ཀྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེའྲི་དོན་དུ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་བསན་པ་ལ་གསུམ། །བསྒྲུབ་

བྱ་ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས། བསྒྲུབ་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་དུག་སོགས་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་

མཁའ་ལྡྲིང་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྲིར་མཁའ་ལྡྲིང་ཞེས་པ་ནྲི་ཁ་དོག་ལྔ་པ་ཅན་ཏེ། རྐང་པ་

ནས་ནྲི་དཔྲིའྲི་མཐར་ཐུག་པ་སེར་པོ། དེ་བཞྲིན་དུ་དཔྲི་ནས་ལྟེ་བའྲི་མཚམས་སུ་ཁ་

བའྲི་མདོག་སེ་དཀར་པོ། དེ་ནས་མགྲིན་པའྲི་བར་དུ་མདོག་དམར་པོ་སྤྲིན་ནག་དང་

མཚུངས་པ་ནག་པོ་ནྲི་མགྲིན་པ་ནས་སྨྲིན་མའྲི་འཁྲི་ཤྲིང་ཇྲི་སྲིད་ཉྲིད་དུ་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་

ངེས་པར་སྤྲི་གཙུག་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཞེས་པ་ལང་ཁུ་སེ། གདེངས་
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ཅན་ཀླུ་རྲིགས་ལྔའྲི་རྒྱན་དང་བཅས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྒྱལ་བ་རྲིགས་ལྔའྲི་ས་བོན་

གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ་བསྒོམ་ཏེ། སྔགས་བཟླས་ནས་མཁའ་ལྡྲིང་དེའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ་ཕག་

མཚན་འདམ་བུའྲི་དབྱུག་པས་བསྣུན་ན་གདེངས་ཅན་སྤྲུལ་གྲི་དུག་དང༌། འབྱུང་པོས་

གཟྲིར་པའྲི་ནད་དང༌། ལ་སོགས་པས་བརྟན་པའྲི་དུག་དག་ཀང་ངེས་པར་འཕོག་གོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཁའ་ལྡྲིང་དེ་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། རང་གྲི་སྙྲིང་གྲི་པད་

དག་ལ་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་ཀྵྲིཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འདབ་

ཆགས་ཀྲི་མགོན་པོ་མཁའ་ལྡྲིང་ནྲི་ཀླུ་བཅུའྲི་རྒྱན་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། རྒྱལ་བ་ལྔ་མཐའ་

དག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་རྣམས་འཕོ་བ་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། 

དེ་ནས་འདབ་ཆགས་མགོན་པོའྲི་སྔགས་ནྲི་དང་པོར་ༀ་ཡྲིག་དག་དང༌། པཀྵྲི་འདབ་

ཆགས། སྭཱཧཱའྲི་མཐའ་ཅན་ཏེ། ༀ་པཀྵྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དེ་ནྲི་བྱེ་བ་ཕག་གཅྲིག་བཟླས་

ཤྲིང་སྦྲིན་སེག་འབུམ་ཕག་བཅུ་བྱས་ནས་གདེངས་ཅན་ཏེ་ཀླུའྲི་རྲིགས་དང་བཅས་

པའྲི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའྲི་འདབ་ཆགས་མགོན་པོ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པས། མཁའ་ལྡྲིང་གྲུབ་ན་གདེངས་ཅན་ཀླུའྲི་

དབང་པོ་རྣམས་དང༌། གདེངས་ཅན་བདག་པོའྲི་བུ་རྣམས་མངག་གཞུག་བྱེད་པའྲི་

བན་གཡོག་ལྟ་བུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། སའྲི་སེང་དུ་རབ་མཆོག་གྲི་འབྱུང་པོ་དང༌། 

གནོད་སྦྲིན་དང་གཟའ་ལ་སོགས་པའྲི་གདོན་རྣམས་དག་དང༌། མཁའ་འགོ་མ་དང་མ་

མོ་རྣམས་སྔགས་བཟླས་པ་ཙམ་གྲིས་དགུག་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། འབྱུང་པོ་ལ་

སོགས་པའྲི་གདོན་གྲི་ཚོགས་པ་མཐའ་དག །འཆྲི་བདག་དུས་ཀྲི་སོས་ཟྲིན་པའྲི་ནད་

པ་ལ་ཇྲི་ལྟར་བརོད་པ་དེ་ལྟར་བྱེད་པས་བཀའ་ཉན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གྲི་སད་དུ་གཞན་དོན་བྱ་བའྲི་དང་པོར་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་མཁའ་ལྡྲིང་དབང་པོ་བསྒྲུབ་

པར་བྱའོ། །

ལྔ་པ་འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་དང་འཕྲིན་ལས་སྣ་

ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་འཕྲུལ་འཁོར། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་

འཕྲུལ་འཁོར། འཇམ་དཔལ་གྲི་འཕྲུལ་འཁོར་རོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། འཕྲུལ་འཁོར་བྲི་

ཞྲིང་འདབ་མ་ལ་ཡྲིག་འབྲུ་དགོད་པ། འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བྲི་བའྲི་ཆོ་ག །ཡྲི་

གེའྲི་མགོ་སོན་ཕོགས། འཕྲུལ་འཁོར་དེས་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞྲི་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་

པའྲི་ནྱ་གོ་དྷའྲི་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤྲྲི་ཁཎྜ་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཙནྡན་ལ་

སོགས་པའྲི་སྨྱུ་གུས་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་བྲི་བའྲི་

རྲིམ་པ་འདྲི་ལྟར་བྱ་སེ། དང་པོའྲི་ཟླུམ་སོར་ལ་འདབ་མ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བརྒྱད་

དོ། །གསུམ་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་གོ །བཞྲི་པ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་

བཞྲིའོ། །དྲུག་པ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་ལུས་ལ་གཙུག་ཏོར་དང་སྙྲིང་ཁ་

དང་དཔྲལ་བ་དང་མགྲིན་པ་དང་ལྟེ་བ་དང་གསང་བ་ན་འཁོར་ལོ་དྲུག་ཡོད་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ་འཕྲུལ་འཁོར་བྲི་བ་ལ་ཟླུམ་སོར་དྲུག་གོ །དེ་ལ་འདབ་མ་བཞྲིའྲི་སྙྲིང་པོར་ཏེ་

དབུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་རང་གྲི་མྲིང་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཡང་ངོ༌། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་

རྲིག་བྱེད་ཅེས་པ་འདབ་མ་བཞྲི་ལ་ཕོགས་སུ་དང་པོར་ཨ་ཨཾ་ཟུང་ཞེས་པ་ནྲི་ཤར་དུ་

ཨ་བྱང་དུ་ཨཾ་ནུབ་ཏུ་ཨཱ་ལྷོར་ཨཿ་ཞེས་པ་ནྲི་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་བྲིའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ཆུ་སྐེས་འདབ་བརྒྱད་ཉྲིད་དང་ཞེས་པ་ལ་ནྲི་ཨྲི་ལ་སོགས་པ་འདབ་བརྒྱད་ལ་བྲི་
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ཞེས་པ་སེ། ཤར་དང་མེར་ཨྲི་ཨཱྲི། གཤྲིན་རེ་དང་བདེན་བལ་དུ་ར་རཱ། བྱང་དང་

དབང་ལྡན་དུ་ཨུ་ཨཱུ། ནུབ་དང་རླུང་དུ་ལ་ལཱ། ཞེས་པ་ནྲི་ཟླུམ་སོར་གཉྲིས་པ་ལ་

བྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཟླུམ་སོར་གསུམ་པའྲི་

འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཨེ་ཡ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་སེ། ཤར་གྲི་གཡས་ལ་སོགས་པའྲི་

འདབ་མ་བཞྲི་ལ་ཨེ་ཨྱཻ་ཡ་ཡཱའོ། །ལྷོའྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཨར་ཨཱར་ར་རཱའོ། །བྱང་གྲི་

འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཨོ་ཨཽ་ཝ་ཝཱའོ། །ནུབ་ཀྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་ཨལ་ཨཱལ་ལ་ལཱ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཟླུམ་སོར་གསུམ་པ་ལ་བྲིའོ། །

དེའྲི་ཕྲི་རོལ་སོ་དང་ཞེས་པ་འདབ་མ་སོ་གཉྲིས་རྣམས་ལ་ཀ་སོགས་གསུམ་

གྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་བཅུ་ཞེས་པ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དང་ཧ་ཀྵ་ཞེས་པ་སེང་འོག་

གཉྲིས་སུ་སྐེས་པས་གཉྲིས་སྐེས་ཏེ་སོའྲི་གངས་ཀྲི་འདབ་མ་ལའོ། །དེ་ལ་དབང་ལྡན་

གྲི་འདབ་མ་ལ་གསུམ་དོར་ནས་ཤར་གྲི་གཡས་ལ་སོགས་པའྲི་འདབ་མ་ལྔ་པོ་

རྣམས་ལ་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ་བྲིའོ། །མེའྲི་འདབ་མ་གསུམ་དོར་ནས། ལྷོའྲི་འདབ་མ་ལྔ་

རྣམས་ལ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎའོ། །རླུང་གྲི་འདབ་མ་གསུམ་དོར་ནས། བྱང་གྲི་འདབ་མ་ལྔ་ལ་

པ་ཕ་བ་བ་མའོ་བདེན་བལ་གྲི་འདབ་མ་གསུམ་དོར་ནས་ནུབ་ཀྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་

ཏ་ཐ་ད་དྷ་ནའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་ལྡན་གྲི་འདབ་མ་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ནས་ཤར་

གྲི་འདབ་མ་དང་པོའྲི་བར་དུ་དབང་ལྡན་གྲི་འདབ་མ་གསུམ་ལ་བྱང་གྲི་མ་ཡྲིག་གྲི་

རེས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཀ་ཁ་ག་བྲིའོ། །མེའྲི་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ལྷོའྲི་དང་པོའྲི་

བར་འདབ་མ་གསུམ་ལ་ཤར་གྲི་ཉ་ཡྲིག་གྲི ་རེས་ནས་བརྩམས་ཏེ ་གྷ་ང་ཀྵ་

བྲིའོ། །བདེན་བལ་ནས་བརྩམས་ནས་ནུབ་ཀྲི་དང་པོའྲི་བར་དུ་འདབ་མ་གསུམ་ལ་ཎ་
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ཡྲིག་གྲི་རེས་ནས་བརྩམས་ཏེས་ཉྦ་ཥའོ། །རླུང་གྲི་དང་པོ་ནས་བརྩམས་ཏེ་བྱང་གྲི་

དང་པོའྲི་བར་དུ་འདབ་མ་གསུམ་ལ་ན་ཡྲིག་གྲི་རེས་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཤ་ྈྐ་བྲིའོ། །དེ་

ལྟར་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ལ་དགོད་དེ་ཟླུམ་སོར་བཞྲི་པོ་ལ་བྲི་

བའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཆུ་གཏེར་དྲུག་དང་ཞེས་པ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་ལ་

བྲིའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་ཐུན་མཚམས་འདབ་མ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་ཤར་ལྷོ་བྱེད་ནུབ་

ཏུ་ཚངས་ཐྲིག་གྲི་གཡས་ཀྲི་འདབ་མ་དང་པོར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་སེལ་ཚིག་དང་

བཅས་པ་བྲི་སེ་དབུས་སུ་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་བཞྲི་དབུས་ཏེ་

གནས་ལྔར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་ངོ༌། །ཚེས་ཀྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་འདུས་ལ་ཞེས་པ་འདབ་མ་

དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ལ་གངས་བཞྲིན་དུ། ལ་མཐའ་དབྱངས་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་ཧ་

ཡ་ར་ཝ་ལ་རྣམས་དབྱངས་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་དང་བཅས་པ་

སེ་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ལ་བྲིའོ། །དེ་ཡང་གནས་ལྔའྲི་མྲིང་བཀོད་པ་དེ་ནས་

དབུས་ནས་བལྟ་བའྲི་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་དབུས་ཀྲི་རྲི་མོའྲི་གཡས་ཀྲི་འདབ་མར་

བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་བྲིས་པ་ལས་དེའྲི་རེས་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་ཡ་ཡཱ་ཡཱ་�ཾ། 

དེ་ནས་འདབ་མ་གཉྲིས་པོར་ནས་�་ཡུ་ཡཱུ་ཡྲི་ཡླཱ་ཡཾ་ཡཿ་ཞེས་པ་ཤར་གྲི་འདབ་

མ་བཅུ་གཉྲིས་ལའོ། །དེ་ནས་ལྷོར་འདབ་མ་གཅྲིག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་བྲིས་པ་ལས་

རེས་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་ར་རཱ་ར་རཱ་དང་། དེ་ནས་”འདབ
1
་མ་གཉྲིས་ལ་�་རུ་རཱུ་རླ་

རླླཱ་རརཿ ཞེས་པ་འདབ་མ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་བྲིའོ། །བྱང་དུ་གཡས་ཀྲི་འདབ་མའྲི་དང་པོར་

བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་བྲིས་པ་ལ་རེས་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་ཝ་ཝཱ་ཝྲི་ཝཱྲི་ཝྲ་དང༌། དེ་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༩༤བ༧ན།   འདད    ཞོལ། ༡༢༥ན༥ན།  བླ། ༡༣༡ན༢ན།   འདབ    * འདབ
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འདབ་མ་གཉྲིས་བོར་བའྲི་རེས་ནས་ཝྲཱ་ཝུ་ཝཱུ་�་�ླཱ་ཝཾ་ཝཿ་ཞེས་པ་འདབ་མ་བཅུ་གཉྲིས་

ལ་བྲིའོ། །ནུབ་ཏུ་གཡས་ཀྲི་འདབ་མའྲི་དང་པོར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་བྲིས་པའྲི་རེས་ནས་

གཡས་སོར་གྲིས་ལ་ལཱ་ལ་ལཱ་�་དང༌། དེ་ནས་འདབ་མ་གཉྲིས་པོར་ནས་�ླཱ་ལུ་ལཱུ་ལླ་

ལླཱ་ལཾ་ལཿ ཅེས་པ་འདབ་མ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་བྲིའོ། །དེ་ནས་ཤར་དུ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་གྲི་ཕ་

རོལ་གྲི་གཡོན་གྲི་འདབ་མ་ལ་ཧའོ། །ནུབ་ཀྲི་མྲིང་གྲི་གཡོན་དུ་ཧཱ། ལྷོར་མྲིང་གྲི་

གཡོན་དུ་ཧཿ་བྱང་གྲི་མྲིང་གྲི་གཡོན་དུ་ཧཾ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་སོར་གྲིས་ཧྲི་ཧཱྲི་

དབང་ལྡན་གྲི་མཐར་ཐུག་པར་རོ། །�་�ླཱ་མེའྲི་མཐར་ཐུག་པར་རོ། །ཧུ་ཧཱུ་རླུང་གྲི་

མཐར་ཐུག་པར་རོ། །ཧླ་ཧླ ླཱ་བདེན་བལ་གྲི་མཐར་ཐུག་རོ། །བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་ཡྲིག་དང་

པོ་ནྲི་ལྟེ་བ་ལ་བྲིའོ། །མྲིང་ཡྲིག་གཉྲིས་པ་ནྲི་ཤར་གྲི་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་འདབ་མ་

ལའོ། །མྲིང་ཡྲིག་གསུམ་པ་ནྲི་ལྷོའྲི་འདབ་མར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི་བྱང་དུའོ། །ལྔ་པ་ནྲི་ནུབ་ཏུ་སེ། དེ་རྣམས་ཧཱུཾ་ཨཱཿ ༀ་ཧོ་ཞེས་པ་

ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་

བྲི་བར་བྱའོ། །ཡང་ན་ཨ་སོགས་ནས་ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་

སྦོར་རྣམས་ཀྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ་ནྲི་ཀཱ་ཁཱ་གཱ་གྷཱ་ངྰ༌། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཤར་དུ་

བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ནས་གཡས་སོར་གྲིས་ཉ་ལ་ཙཱ་ཚཱ་ཛཱ་ཛྷཱ་ཉཱའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ལུག་ལ། ཉཱ་ཛྷཱ་ཛཱ་ཚཱ་ཙཱ་སེ་དེ་ལྟར་འདབ་མ་བཅུ་ལ་བྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོར་གསུང་

རོ་རེ་ཨཱཿ་ཡྲིག་ནས་གླང་དང་འཁྲིག་པའྲི་ས་བོན་ཊ་ལ་སོགས་པ་རྲིང་ཐུང་བཅུ་

བྲིའོ། །བྱང་དུ་སྐུ་རོ་རེ་ༀ་ཡྲིག་ནས་ཀར་སེང་གྲི་ས་བོན་པཱ་ལ་སོགས་པ་རྲིང་ཐུང་

བཅུ་བྲིའོ། །ནུབ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཧོ་ཡྲིག་གྲི་འདབ་མ་ནས་བུ་མོ་དང་སང་གྲི་ས་བོན་
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ཏ་ལ་སོགས་པ་རྲིང་ཐུང་བཅུ་བྲིའོ། །ལྷག་པའྲི་འདབ་མ་ཉྲི་ཤུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནུབ་ཀྲི་

གཡོན་གྲི་འདབ་མ་ལྔ་ལ་སྲིག་པའྲི་ས་བོན་ཀཱ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིང་པོ་ལྔའོ། །ཤར་གྲི་

གཡོན་དུ་གཞུའྲི་ས་བོན་ང་ལ་སོགས་པ་ཐུང་དུ་ལྔའོ། །ལྷོའྲི་གཡོན་དུ་ཆུ་སྲིན་གྲི་ས་

བོན་པཱ་ལ་སོགས་པ་རྲིང་པོ་ལྔའོ། །བྱང་གྲི་གཡོན་དུ་བུམ་པའྲི་ས་བོན་ྈྐ་ལ་སོགས་

པ་ཐུང་དུ་ལྔའོ། །དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་ཟླུམ་སོར་ལྔ་པ་ལ་བྲིའོ། །ཕྲི་རོལ་འདབ་

མ་སུམ་ཅུ་གཉྲིས་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་གསང་བའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

རྣམ་པར་དག་པས་ཟླུམ་སོར་དྲུག་པའྲི་གཉྲིས་སྐེས་ཏེ། འདབ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

པོ་རྣམས་ལ་འཇམ་དཔལ་བདག་སྙྲིང་པོ་བཛྲ་ཏྲིཀྵྞ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་བྲིའོ། 

ཞེས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། བཛྲ་ཏྲིཀྵྞ་རོ་རེ་རྣོན་པོ། དུཿ ཁ་ཙྪེད་སྡུག་བསྔལ་གཅོད་པ་ཅེས་

པ་ནྲི་འདྲིར་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏེ་མེའྲི་མཐར་ཐུག་པར་དགོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ནས་ལྷོར་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི། མུ་རྟ་ཡེ་སྐུ། ཛྙཱ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་བྲིའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ནུབ་ཏུ་ཀཱ་ཡ་སྐུ། ཝཱ་གཱྲི་ཤྭ་ར་གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག །ཨཾ་ཞེས་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་བྱང་དུ་ར་པ་ཙ་ཎ་ཡ་ཏ་ན་མཿ་ཁོད་ལ་མཆོད་ཅེས་པ་རྣམས་དགོད་དེ། དེ་

དག་ནྲི་བཛྲ་ཏྲིཀྵྞ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འཕྲུལ་འཁོར་དབང་གྲི་

ལེའུ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་བྲིས་ནས་དེ་དག་ནས། ཞེས་པ་ནྲི་འཕྲུལ་འཁོར་

འདྲི་ཡྲིས་ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་རྲིམས་འཕོག་པ་དང་དུག་མེད་པར་བྱེད་པ་ལ་

འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རཾ་ཝཾ་ཡྲིག་གྲིས་བསོར་བར་བྱའོ། །དེ་

ནས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སམ། གླང་པོ་ཆེའྲི་དབུས་སུ་གཞུག་པར་
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བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། དབང་ལ་

སོགས་པ་ལ་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། རེངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲིས་བསོར་བར་བྱའོ། །ལྷག་མ་སྐུད་པས་དཀྲྲི་བ་དང༌། སྦུ་གུར་གཞུག་པ་ལ་སོགས་

པ་དབང་གྲི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་འདྲིར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་སྙྲིང་པོར་ཡྲི་གེའྲི་ཡན་ལག་མཆོག་

ཅེས་པ་ནྲི། སྙྲིང་པོ་ལྟེ་བར་ཡྲི་གེའྲི་མགོ་བསན་པ་བྲི་བར་བྱའོ། །རྩེ་མོ་ཅན་དང་ནས། 

བྱང་ན་གནས་པ་སྙྲིང་པོ་སེ་ནང་གྲི་ལྟེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེར་ཡྲིག་མགོ་བསན་པ་ན་

ལྷོ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རྐང་པ་བསན་པ་སེ་སྙྲིང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལྷོ་ན་རྩེ་མོ་ཅན་དང་གཡོ་བ་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོད་ལ། དེར་ཡྲི་གེའྲི་རྐང་པ་བསན་ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། དེ་ནྲི་དབང་དང་དགུག་པའྲི་ལས་ལའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་ལ་སྙྲིང་

པོར་རྐང་པ་དང་ཞེས་པ་ནྲི་བྱང་དབུས་ཉྲིད་དུ་ཡྲི་གེའྲི་རྐང་པ་བསན་པ་སེ། ལྷུན་པོ་

ལ་མངོན་པར་ཕོགས་པའོ། །མེ་དང་རླུང་དུ་མགོ་བོ་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷོར་ཕྲིར་མགོ་བོ་

བསན་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་”བསད
1
་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤར་དུ་ཡྲི་གེའྲི་རྐང་པ་དང་

ནུབ་ཏུ་མགོ་བོ་བསན་པ་བྲིའོ། །རེངས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤར་དུ་མགོ་བོ་དང་ནུབ་

ཏུ་ཡྲི་གེའྲི་རྐང་པ་བསན་པ་སེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་འཕྲུལ་འཁོར་སོ་སོ་ལ་སྔགས་པས་བྲི་

བར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཞྲི་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སར་བཞག་པ་བཤད་ན། ཞྲི་བའྲི་ལས་

དང་ནྲི་རྒྱས་པ་དང་སྲིད་པ་གཞོམ་པ་སེ་བསད་པ་དག་དང་བསྐྲད་པ་དང་དགུག་པ་

1  མ་ཕྱི། ༩༦ན༡ན།   བསང    ཞོལ། ༡༢༦ན༥ན།  བླ། ༡༣༢ན༤ན།   བསད    * བསད
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དང་དབང་དུ་བྱ་བ་དང་རེངས་པ་དང་བཅས་པ་དང་རྨོངས་པའྲི་ལས་དག་ཀང་སྲིད་

པ་གསུམ་གྲི་གནས་སུ་འཁོར་ལོ་འདྲི་ཡྲིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་འདྲིར་སྔར་

བརོད་པ་བཞྲིན་དུ་བཟླས་པ་བྱེ་བ་དང་སྦྲིན་སེག་འབུམ་ཕག་བཅུ་རྣམས་ཀྲིས་ལས་

བསྒྲུབ་པའྲི་དང་པོར་བཛྲ་ཏྲིཀྵྞ་ལ་སོགས་པའྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྔགས་ཆེན་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ལས་ལ་སྦར་བར་བྱའོ། །འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་

འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་འཕྲུལ་འཁོར་ནྲི། ད་ནྲི་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་

ཀྲི། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ནྱ་གོ་དྷའྲི་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཕྲུལ་འཁོར་བྲི་བར་

བྱ་སེ། ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ནྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནས། ཕོགས་

བལ་དུ་གནས་ཞེས་པ་ནྲི་དབུས་དང་ཕོགས་སུ་ཡ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་

གནས་པ་དང༌། ཕོགས་བལ་གྲི་འདབ་མ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོར་བཞྲི་

གནས་ཤྲིང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྩྲིབས་ལ་ཡང་བར་བར་གྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་

པོ་རྣམས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་ཡྲིག་གནས་པའོ། །དེ་ལྟར་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་མྲིང་ཡྲིག་ཟུར་རྣམས་སུ་གནས་ཏེ། དབུས་སུ་ལྟེ་བར་རབ་ཏུ་བྲི་བར་འགྱུར་བ་

ཡའོ། །རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་ཤར་དུ་མའོ། །རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ཤར་དུ་

རཱའོ། །གཉྲིས་པར་ཛཱའོ། །གསུམ་པར་སའོ། །འདབ་མ་བཞྲི་པ་ལ་དོའ།ོ །དང་པོའྲི་

རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་ལྷོར་མེའོ། །སར་ཡང་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་འདབ་མ་ལྔ་བར་

རུའོ། །དྲུག་པར་ཎའོ། །བདུན་པར་ཡོའ།ོ །སར་ཡང་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་ནུབ་ཀྲི་

འདབ་མར་དའོ། །སར་ཡང་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་བརྒྱད་པར་ནྲིའོ། །དགུ་པར་
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རའོ། །བཅུ་པར་ཡའོ། །སར་ཡང་རྩྲིབས་བརྒྱད་པའྲི་བྱང་དུ་ཀྵའོ། །སར་ཡང་རྩྲིབས་

བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་བཅུ་གཅྲིག་པར་ཙྪའོ། །བཅུ་གཉྲིས་པར་ནྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནས་

ཞེས་སོ། །དབུས་སུ་ལྷག་མ་གཅྲིག་བདག་པོའྲི་གང་ཡྲིན་པ་དབུས་སུ་བྲི་སེ། ལྷག་

མའྲི་ཡྲི་གེ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལའོ། །དེ་ལྟར་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཡ་དང༌། ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་བྲི་བྱའྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི་མ་རཱ་ཛཱ་ས་

དོ་མེ་རུ་ཎ་དང༌། ལས་ཞེས་པ་ནྲི་ཚིག་ཕད་དེ་ཡོ་དང༌། དེ་ནས་སྙྲིང་པོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་

ནུབ་ཀྲི་དབུས་ནས་བརྩམས་ནས་ད་ནྲི་ར་ཡ་ཀྵེ་ཙྪ་དང༌། དེ་ནས་མཐར་འདབ་མ་

བཅུ་གཉྲིས་པར་ནྲི་ནྲི་བྲི་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་དང་རྩྲིབས་

བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་རེ་མྲིག་ལ་བྲི་བའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་ནས་རྩྲིབས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་བསྒྲུབ་

བྱའྲི་མྲིང་གྲི་བར་བར་འདབ་མ་ལ་སྔགས་འདྲི་བྲི་བར་བྱའོ། །

ༀ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཝྲི་ཀྲྲི་ཏ་ན་ན་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཞལ་ཅན། རྣམ་གཉྲིས་ཧཱུཾ་དང་

ཞེས་པ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྟོག་བདུན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། སྔགས་

བཏུས་པ་ལ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཧཱུཾ་གཅྲིག་ལས་མེད་ཕཊ་གཉྲིས་ཡོད་ནའང༌། རྒྱ་དཔེ་ལ་འདྲི་

ཡོད་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་སྔགས་འདྲི་ཉྲིད་མྲིང་ཡྲིག་བྲིས་པའྲི་རེ་མྲི་གནས་ནྲི་སར་ཡང་

མྲིང་ཡྲིག་བྲིས་པའྲི་བར་གྲི་འདབ་མ་ལ་བྲི་བའྲི་སྔགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། མྲིའྲི་བདག་པོ་

ཞེས་བོས་ནས་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་དང་སྔགས་འདྲི་སེལ་ནས་བྲིའོ། །དབྱེ་དང་བསད་

དང་དབང་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་དབྱེ་བ་ལ་དབུས་སུ་ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡའོ། །བསད་པ་ལ་

མའོ། །དབང་ལ་དབུས་སུ་ར་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་རྒྱས་པ་ལ་རའོ་ཞེས་འགའ་

ཞྲིག་འདོན་ཏེ། གོང་གྲི་འདབ་མའྲི་སྔགས་དང་བསྟུན་ན་དགོས་པ་སྣང་ངོ་ཞེས་ཟེར་
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རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀྵེ་ད་མེ་དོ་ས་ཙྪ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་རེངས་པ་ལ། དབུས་སུ་

ཀྵེའོ། །དགུག་པ་ལ་དབུས་སུ་དའོ། །རྨོངས་པ་ལ་མེའོ། །སོབས་བྱེད་པ་དག་ལ་

དབུས་སུ་དོའ།ོ །ཞྲི་པ་ལ་དབུས་སུ་སའོ། །བསྐྲད་པ་ལ་དབུས་སུ་ཙྪའོ། །རྩ་བའྲི་

སོགས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་རྲིམས་བྱེད་པ་ལ་ཎའོ། །བསྐོད་པ་ལ་རུའོ། །བརྒྱལ་བ་ལ་

ཛའོ། །གདུང་བཞྲི་བར་བྱེད་པ་ལ་ཡོའ།ོ །དག་བཟློག་པ་ལ་ནྲིའོ། །དེར་ནྲི་ནས། དབང་

གྲི་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་ལས་སོ་སོ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དབྱེ་བ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གང་ཞྲིག་

སྙྲིང་པོ་ལྟེ་བར་བདག་པོར་གྱུར་པའྲི་ཡྲི་གེ་དེའྲི་གནས་སུ་ཡ་ཡྲིག་བྲི་བར་བྱའོ། །ཕྲི་

རོལ་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་མགོ་སོན་ཕོགས་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་བྲི་སེ། 

གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་ཀྲི་འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་གྲི་འཕྲུལ་འཁོར་ནྲི། ད་ནྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་ཞེས་

སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ཡན་ལག་མཆོག་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་

མགོ་བོ་ལ་ཐྲིག་ལེའོ། །ཡན་ལག་མཆོག་དེ་ལ་མདུན་དུ་ནས། རབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ། 

རེས་སུ་ང་རོ་ནྲི་རྒྱན་བྱའྲི་ཡྲི་གེའྲི་ཕ་རོལ་ཕྲི་མར་དབྱངས་ཨ་ཡྲིག་གྲིས་འཁྱུད་པ་ན་

མ་རུ་བཀག་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱན་བྱའྲི་ཡྲི་གེའྲི་མཐར་ཀ་ཡྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་ན་བརྒྱན་པའྲི་རེས་སུ་ང་རོ་ནྲི་སེ་མཐའྲི་ཡྲི་

གེ་ཞེས་པ་ཀ་སེ་ལ་ང་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉ་ཎ་མ་ན་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རོ་རེའྲི་

རྲིགས་སུ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཁམས་ལྔ་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་ས་བོན་

ཐྲིག་ལེ་ང་ཡྲིན་པས་ཧཾ་དང༌། ས་ཡྲིག་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་སེང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་རྣམ་ཤེས་

ཀྲི་ཁམས་པ་ང་ཡྲིག་གྲིས་བརྒྱན་པས་པཾ་དུ་གསུངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཧཾ་པཾ་གཉྲིས་ཀྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཐྲིག་ལེ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་བདག་གྲི་རང་བཞྲིན་སོང་ཉྲིད་ཤེས་རབ་དག་གོ །རྣམ་པར་

བཅད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་ཀྲིས་དབྱངས་མཆོག་སྦར་བ་ལ་ནྲི་ཞེས་པ་ཨ་ཡྲིག་

གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་བཅད་པ་འདྲི་ཡང་འཇམ་དཔལ་བདག་གྲི་ཤེས་རབ་

སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། ཡྲི་གེ་ཨུ་རུ་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མ་ཡྲིག་ཨའྲི་མཐའ་

ཅན་གྲི་ཐྲིག་ལེ་མ་ཡྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་མཾ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐབས་སོ། །མ་ལ་ཨུ་ཡྲིག་སྦར་བ་

མུཿ་ཞེས་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་བོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཧཾ་ཧུཿ་པཾ་པུཿ་མཉྫུཿ་

ཞེས་པ་ཡྲི་གེ ་བརྒྱད་པོ ་རྣམས་པདའྲི་རྲིམ་པ་དང་པོའྲི ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་

བྲིའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲི་མའྲི་འདབ་མ་ལ་ཞེས་པ་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ཟླུམ་སོར་

གཉྲིས་པ་ལ་འདབ་མ་དང་པོ་ལ་ཤྲྲིའོ། །གཉྲིས་པ་ལ་བའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིམ་པས་གསུམ་པ་ལ་ཛྲའོ། །བཞྲི་པ་ལ་གྷོ། ལྔ་པ་ལ་ཥ། དྲུག་

པ་ལ་ས། བདུན་པ་ལ་མ་ན། བརྒྱད་པ་ལ་ཏེ། དགུ་པ་ལ་བ། བཅུ་པ་ལ་ཏྲ། བཅུ་

གཅྲིག་པ་ལ་ཧཱུཾ། བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་ཕཊ་ཅེས་པ་ཡྲི་གེ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་སོ། །ལྷག་

མ་ཕྲི་མའྲི་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་མྲིང་དང་སྔགས་འདྲི་ཉྲིད་སེལ་ནས་བྲི་བ་ཐམས་

ཅད་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་འདྲིར་ནྲི་ལྟེ་བ་ལ་སེ་ཞེས་པ་ནྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་

གེ་དང་པོ་ལྟེ་བ་ལ་བྲིའོ། །དེ་ནས་བཟླས་པའྲི་དུས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཤྲྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་

སྔགས་ཀྲི་མཐར་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའྲི་ཚིག་སྦར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི། 

ༀ་ཤྲྲི་དཔལ། བཛྲ་རོ་རེ། གྷོ་ཥ་དབྱངས། ས་མནྟ་ཀུན་ཏུ། བ་ཏྲ་བཟང་པོ། ཆེ་གེ་

མོའྲི་ཤནྟྲི་ཞྲི་བ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མཛོད་མཛོད། ན་མཿ་བསང་བའྲི་མཐའ་རྟེན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྒྱས་པ་ལ་སྭཱཧཱ། ལ་སོགས་པ་བསྣུན་པ་ལ་ཕཊ། དབབ་པ་ལ་ཧཱུཾ། མཉེས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལ་ཝ་ཥ་ཌ། བསེག་པ་ལ་བོ་ཥ་ཌ། ཅེས་པ་མཐར་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། འཕྲུལ་འཁོར་བྲི་

བ་ལ་ཡང་མཐའ་འདབ་མ་ལ་སྦར་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྔར་བརོད་པའྲི་འཁོར་ལོ་

དྲུག་དང༌། གཤྲིན་རེ་གཤེད་ཀྲི་འཕྲུལ་འཁོར་རྣམ་དག་ལ་ཡང་རྟག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱའྲི་

མྲིང་གྲི་ནྲི་མཐར་སེལ་ཚིག་བྲི་བ་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ཆོ་ག་འདྲི་དག་

ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་བདག་གྲི་བརྩེ་བའྲི་དྲིན་ལས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བཀའ་ཡྲིས་བསན་པ་ལྟར་མ་སས་པར་གསལ་བར་བསན་པ་

འདྲི་ལས་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གང་འདོད་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་སེ་འཕྲུལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཆོ་གའོ། །

གཉྲིས་པ་མཆོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་མཐའ་གསང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

དང་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྦོར་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པ་ལ་གཉྲིས། 

ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

མཆོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་དང༌། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་མཐའ་གསང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། རང་གཞན་གྲི་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས། རླུང་གྲི་སྦོར་བས་འཆྲི་མེད་སྒྲུབ་པ། བསམ་གཏན་གྲི་སྦོར་བས་གཏེར་

བརྟག་པ། བཙན་ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བས་མཁའ་སྤོད་དང་མཆོག་སྒྲུབ་པ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

མོ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཚིགས་བཅད་བཞྲི་བཅུ་གོ་ས་སེ། སྒ་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཅེས་པ་

ལ་སོགས་པ་ནས། ཟས་ཀྲི་ཕུད་ཅེས་པའྲི་བར་འགའ་ཞྲིག་གོ་ས་ཞྲིང༌། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འགའ་ཞྲིག་ནྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་དབང་གྲི་ལེའུར་ཁ་བསངས་ཏེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཤད་ཟྲིན་ཏོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་དེ་དག་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་འདྲི་ལྟར། གཞོམ་

དུ་མེད་པའྲི་སྒ་ནྲི་གང་ཞྲིག་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་ཕོགས་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་

རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པའྲི་མྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྲི་རྣ་བའྲི་བུ་ག་ནས་ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་མངོན་

ཤེས་ཀྲིས་ཐོས་པར་གྱུར་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒ་བརན་གྲི་རྣམ་པ་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་དང་

ལྡན་པའྲི་མྲིའྲི་སེམས་ནྲི་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པར་སྦར་ཞྲིང་བསྒོམས་པ་དག་ལས་ཀང་

ཡུལ་སྒ་དང་ཡུལ་ཅན་སེམས་དག་ཀང་རོ་ནྲི་མཉམ་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་སེ། 

དེའྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བརོད་པའྲི་སྒ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ཉེ་རྲིང་

དུ་གནས་པ་ནྲི་གང་ཞྲིག་སྲིད་པར་སྐེས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་བརོད་པ་དེ་

དང་དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐོས་ཤྲིང་ཅྲི་བསམ་པ་ཡང་ཤེས་སོ། །དེ་བས་ན་ཁབ་

བདག་གྲི་ནྲི་རྣམ་ཤེས་གཞན་གྲི་སེམས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉྲིད་དང་རྲིང་དུ་ཐོས་

པ་ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་མངོན་ཤེས་དག་ཀང་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་སྦོར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་ནྲི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བཀྲེས་སོམ་དང་དུག་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་ཟོལ་གྲིས་འཆྲི་

བླུའྲི་རླུང་སྦོར་དང༌། བཀྲེས་སོམ་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་”ཟོལ
1
་གྲིས་བུམ་པ་ཅན་གྲི་རླུང་

སྦོར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྐང་པ་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཅྲིངས་པར་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་སོ་དག་

ལེགས་པར་རེག་པར་བྱས་པ་མྲིན་པར་ཁ་ནྲི་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ཡྲིས་ཕྲི་རོལ་

ཏུ་སོང་བའྲི་རླུང་དག་ནང་དུ་སོབས་ཀྲིས་བཀུག་སེ། རླུང་དེ་དང་ལྕེའུ་ཆུང་ལས་

1  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།   ཟལ    ཞོལ། ༡༢༩ན༦ན།  བླ། ༡༣༥ནབན།   ཟོལ    * ཟོལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འཛག་པའྲི་བདུད་རྩྲི་མཆྲིལ་མར་བཅས་པ་མགྲིན་སྙྲིང་གྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་

བཅུག་པ་མགྲིན་པ་དང་སྙྲིང་ཁའྲི་བུམ་པ་ཅན་གྲིས་ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་ཚ་བའྲི་རྲིམ་པ་

དང་ནྲི་བཀྲེས་པ་དང་སོམ་པ་འཕོག་ཅྲིང་མྲིའྲི་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་བ་དག་གྲི་ལུས་ལ་

རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་དུག་དག་དང་ཀང་སྒས་དུས་མྲིན་འཆྲི་སོགས་ཡང་དག་པར་

འགག་གོ །གཞན་ཡང་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོར་ཐྲིག་ལེ་དཀར་པོ་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་

རྣམས་ཀྲིས་”ཡོངས
1
་སུ་བསོར་བ་ལས་བདུད་རྩྲི་ཁུ་བ་སྤོ་པར་བྱེད་པར་སེང་འོག་

གྲི་རླུང་བཅུག་པ་ཡྲིས་ཀང་བད་ཀན་གྲི་ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་འཕོག་པ་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་

འབྱུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཞན་ཡང་ཁ་ཡང་ཕན་ཚུན་བཀབ་པ་བཙུམས་ཏེ་སྣའྲི་བུག་པ་

གཉྲིས་ཀ་དག་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོང་བ་དག་གྲི་རླུང་ནྲི་མ་ལུས་པ་སེང་སོག་གྲི་རླུང་

གྲི་ཤུགས་ཀྲིས་ནང་དུ་བཀུག་སེ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་གློག་དང་མཚུངས་པའྲི་ཐུར་སེལ་

གྲི་རླུང་དང་ལྟེ་བར་སྦར་ཏེ་བསྒོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཟླ་བ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་

དུས་ཀྲིས་གོམས་པའྲི་སྦོར་བ་དག་ལས་ཟླ་བ་གཡོན་རླུང་དང་ཉྲི་མ་གཡས་རླུང་

དག་མེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་དབུས་སུ་རོ་ནྲི་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ལྟེ་བའྲི་བུམ་པ་ཅན་དུ་

གྱུར་བ་ན་ལུས་ལ་ཟས་དང་སྒོམ་ལ་སོགས་པའྲི་ལོངས་སྤོད་མེད་ཀང་བཀྲེས་པ་

དང་སོམ་པ་འཕོག་སེ། མཐར་འཆྲི་བ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀང་སེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་ལྷའྲི་མྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ། ཉྲི་མ་

ཤར་བའྲི་ཕོགས་ལས་ནྲི་གཞན་དུ་གདོང་ཕོགས་ཏེ་མདུན་དུ་ཉྲི་འོད་ལ་གནས་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༩༨ན༧ན།   ཡངས    ཞོལ། ༡༢༩བ༣ན།  བླ། ༡༣༥བ༦ན།   ཡོངས    * ཡོངས



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རང་གྲི་གྲིབ་མ་ལ་མྲི་འགྱུར་བར་བརྟན་པར་གནས་པའྲི་མྲིག་གྲིས་ཡུན་རྲིང་དུ་

བལྟས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲི་ནས་མྲིག་འབྱེད་འཛུམ་དུ་མ་སོང་བར་སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་མངོན་པར་བལྟས་པས་གྲིབ་གཟུགས་དང་སེམས་གཅྲིག་པུ་རོ་མཉམ་པའྲི་ཆེ་

ཡྲིད་ཀྲིས་བརྟགས་པ་ན་སྐེས་བུ་རང་གྲི་གཟུགས་བརན་སྐ་བོ་དུ་བའྲི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་

གོམས་པའྲི་སྦོར་བ་དག་ལས་ལྷའྲི་མྲིག་འགྲུབ་སེ། ས་འོག་ལ་གནས་པའྲི་གཏེར་

གང་ན་ཡོད་པ་ནྲི་སའྲི་བུ་ག་ནས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ཤྲིང་གྲི་གྲིབ་མའྲི་རྩ་

བར་འདུག་ནས་ཤྲིང་གྲི་གྲིབ་མ་མྲིག་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་མྲིག་གཡོ་བར་བལྟས་པས་

ཕྲི་ནས་སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་དུ་ལྟ་སངས་བཅས་པས་ཐྲིག་ལེའྲི་འཕེང་བ་

ལྟ་བུའྲི་སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་དེ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་ཏེ་སྒོམ་པ་སྔར་བཞྲིན་

གོམས་པས་ཀང་ས་འོག་གྲི་གཏེར་མཐོང་ངོ༌། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་མངོན་ཤེས་ཐོབ་ཀང་སོག་མཆྲིངས་པས་འགྱུར་བ་མེད་

པའྲི་སད་ཅྲིག་མ་མ་ཐོབ་ན་ནཱ་ད་གོམས་པས་བཙན་ཐབས་སུ་བཅྲིངས་པའྲི་ཐབས་

ནྲི་ནུས་པ་སེ་སོག་གྲི་རླུང་གང་ཞྲིག་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་གཞན་ཕྲི་རོལ་གྲི་

གནས་སུ་སྣ་སྒོ་གཡོན་ནས་ས་རླུང་སོར་བཅུ་གཉྲིས་བརྒྱུས་པའྲི་མཐའ་དང༌། 

གཡས་ནས་ནམ་མཁའྲི་རླུང་ཆའྲི་སེ་སོར་བཅུ་དྲུག་བརྒྱུས་པའྲི་མཐར་འགོ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རླུང་དེ་ནྲི་སོག་རྩོལ་གྲིས་ལྟེ་བར་འགོག་པ་དང་བཅས་པའྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་

གློག་དང་མཚུངས་པའྲི་ཐུར་སེལ་ནྲི་སེང་དུ་དབུ་མའྲི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་དང་པོར་

འགོ་བས་དབྱུག་པའྲི་གཟུགས་ཅན་གེན་དུ་ལངས་པ་ཡང་ལྟེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་
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འཁོར་ལོ་ནས་ནྲི་འཁོར་ལོ་”གོང
1
་མ་གོང་མའྲི་བར་དུ་ངེས་པར་གཡས་གཡོན་དུ་

རྒྱུ་བས་དམན་ཞྲིང་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བ་ནས་ལྟེ་བར་ཕུག་སེ། རོལ་པའྲི་བགོད་

པས་དབུ་མའྲི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་རྲིམ་གྲིས་བསྐོད་ནས་ཇྲི་སྲིད་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་

ལོའྲི་བུག་པར་ཕྲིན་ཏེ་སེང་གྲི་བཙན་ཐབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྐུལ་བས་

ཚངས་བུག་ཕྲི་རོལ་གྲི་པགས་པ་དག་ཀང་ཁབ་ཀྲིས་ཕུག་པ་བཞྲིན་དུ་ཐུར་སེལ་གྲི་

རླུང་གྲིས་རེག་པས་ཚ་བའྲི་ཟུག་རྔུ་སྐེ་ལ། དེའྲི་དུས་སུ་ཐུར་དུ་སེལ་བའྲི་རླུང་

མཆོག་བཙན་ཐབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་ལྟེ་བའྲི་སེང་གྲི་

དབུ་མའྲི་ལམ་དུ་བསྐུལ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བས་སོག་ཐུར་ཟུང་གྲི་རླུང་དག་

དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱུ་བ་འགགས་པ་ན་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་

གྲིས་གཙུག་ཏོར་ཕུག་ནས་མཆོག་གྲི་གོང་ཁེར་འོད་གསལ་དག་ཏུ་འགོ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ན་རང་གྲི་ཡྲིད་ལ་རོ་རེ་སོང་པའྲི་གཟུགས་བརན་རབ་ཏུ་སད་

ཅྲིང་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་མཐུ་ལས་རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་ཡྲིད་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་གྲི་མཁའ་ལ་སྤོད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེར་མ་ཟད་རྫུ་

འཕྲུལ་ལ་སོགས་པའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་དུའང་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་ནཱ་ད་

གོམས་པ་ལས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་འོད་གསལ་འདྲི་ནྲི་འགྱུར་མེད་

བདེ་བ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་དག་གྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མའང་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། ཕག་ཆེན་གྲི་ལམ་ངོས་བཟུང་བ། ཕག་རྒྱ་གསུམ་ཡོད་ཀང་

1  མ་ཕྱི། ༩༩ན༢ན།   གྕེང    ཞོལ། ༡༣༠ན༦ན།  བླ། ༣༦བ༤ན།   གོང    *གོང
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སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྲི་ལམ་ཕག་ཆེན་དུ་བསན། སྔགས་ཀྲི་ཐག་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་མེད་བཞྲིན་དུ་དེ་ལྟར་སྣང་བས་སྒྱུ་མའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པ་སེ། རྣལ་འབྱོར་

གྲི་མཐུ་ལས་ནང་དུ་ཡྲིད་དབུ་མ་དང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལ་ནྲི་མེ་ལོང་དག་ལ་པྲ་

ཕབ་པའྲི་གཟུགས་བརན་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་སེ། འཇྲིག་

རྟེན་གསུམ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་སྣང་བར་བྱེད་ཅྲིང་འཁོར་བའྲི་བག་

ཆགས་དང་བལ་བས་དྲི་མེད་འོད། གསལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གྱུར་པས་གློག་དང་

མཚུངས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་འོད་ཟེར་དུ་མ་འཕོ་བར་བྱེད་པའོ། །ཕྲི་དང་ལུས་ལ་དབྱེར་

མེད་པར་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཡྲིན་ཀང་

ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣམ་པར་རང་གྲི་སེམས་སྣང་བ་ཙམ་སེ་དེ་ནྲི་ནམ་མཁའ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་པའྲི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བདག་གྲིས་འཁྱུད་པ་ཉྲིད་

དེ། དེ་འགོ་བ་དུ་མའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་རང་གྲི་སེམས་དང་དབྱེར་མེད་

པས་གཅྲིག་པུའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སང་བྱར་བསན་པ་དང༌། 

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཕག་ཆེན་བསྒོམ་བྱར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕག་ཆེན་དེ་རེད་ན་སྙྲིང་ནྲི་གཡོ་སྒྱུ་དང་ཆགས་སོགས་ཀྲི་རོག་པ་

དང་བཅས་པའྲི་མྲི་མོ་ཙུམ་པ་དང་འཁྱུད་པའྲི་ལས་ཀྲིས་བདེ་བ་སེར་བ་ལས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་འདྲི་དང༌། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཙམ་གྲིས་ནྲི་འདོད་
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གཟུགས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་ལས་མྲི་འགྲུབ་པས་དེའྲི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པ་བཏང་བ་

སེ་སང་བར་བྱ་སེའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བས་ན་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་

རྒྱལ་བ་མཆོག་རོར་སེམས་དག་གྲི་སྐེད་”བྱེད
1
་མ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གྲི་ནང་ནས་

མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་སངས་པས་གོས་པ་མེད་ལ། སྐེ་འཇྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་ཅྲིང་མཐའ་དང་བལ་བས་མཁའ་མཉམ་རང་

བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བས་མུན་པ་བཅོམ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁབ་

པས་ཁབ་བྱེད། མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པ་དག་གྲིས་བགོད་བྱ། ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་བརྩེགས་པར་གནས་ཞེས་སམ་ཐེར་ཟུག་ཅེས་དཔང་ལོ་གསུང་པ་ལྟར། 

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་པས་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་ཤྲིང་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་མེད་

པར་ཡང་རྲིག་པས་སམ། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པས་ཡེ་ཤེས། འོད་

གསལ་བས་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། སྲིད་པའྲི་དྲི་མའྲི་རྩ་བ་འཕོ་བའྲི་ཆགས་པ་འཕོག་ཅྲིང་

སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་རེས་སུ་རྲིག་པར་

འགྱུར་བ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སེམས་ཙམ་པས་སྲིད་གསུམ་མཐའ་དག་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་གྲི་

གཟུགས་སུ་བདེན་པ་མྲིན་ཏེ། དྲུག་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་སྦར་བས་རྲིགས་པས་ཁེགས་

པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འདྲིར་སྲིད་པ་གསུམ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་བདེན་ཞེས་

འདོད་དོ། །སེམས་ཙམ་པས་དོན་སྨྲ་བ་བཀག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ། དབུ་མ་པས་སྲིད་

1  མ་ཕྱི། ༩༩བ༦ན།   བྱད    ཞོལ། ༡༣༡ན༦ན།  བླ། ༡༣༧བ༥ན།   བྱྕེད    * བྱྕེད
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གསུམ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པའྲི་

གཅྲིག་དང་དུ་མ་བལ་བའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་རྲིགས་པས་བརྟགས་ན་ཤེས་བྱ་བདེན་པར་

མེད་ཅྲིང༌། དེ་མེད་པས་ཤེས་པའང་བདེན་པར་མེད་དེ། དེ་གཉྲིས་ཡོད་ན་གཟུང་

འཛིན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་སེམས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་

པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རབ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀང་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱའྲི་དངོས་པོ་གང་

དུའང་གནས་པ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང་ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ནྲི་སངས་རྒྱས་པའྲི་ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་རྟོགས་པར་འདོད་ཅྲིང་ཆད་པ་ཆེན་པོར་ལྷུང་བ་རྣམས་སོན་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དེ་ཁོ་ནའྲི་དོན་ལ་མྲི་མཁས་ཀང་མཁས་པར་རློམ་པའྲི་ཚིག་གང་

གྲིས་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་པ་དང་བལ་བའྲི་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཆད་

པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་མཆོག་ཏུ་བཟུང་ནས་སོང་བ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་མང་སེ། “ད
1
་ལྟ་ལམ་

ཉམས་པར་གྱུར་པ་དེས་ན་གཙོ་བོ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་གང་ཞྲིག་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་མེད་

ཤེས་རབ་བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ། ལུས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་དུ་གནས་ཀང་”ལུས
2
་

ཉེར་ལེན་དུ་བྱས་པ་ལས་མ་སྐེས་པ་ལུས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། བདེ་སོང་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའྲི་ལམ་དག་ནྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་པར་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པར་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་མཆོད་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་དང་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་མཐའ་གསང་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉྲིས། མཆོད་སྦྲིན་སོགས་ངེས་དོན་དུ་

བསན་པ་དང༌། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་མཐའ་གསང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉྲིས། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དོན་ངེས་དོན་དུ་བསན་པ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་བཏུང་བ་ངེས་དོན་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༦ན།   ད    ཞོལ། ༡༣༢ན༡ན།  བླ། ༡༣༨བ༢ན།   དྕེ

2  མ་ཕྱི། ༡༠༠ན༦ན།   ཡུས    ཞོལ། ༡༣༢ན༡ན།  བླ། ༡༣༨བ༢ན།   ལུས    * ལུས
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དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དུས་སུ་བ་གླང་དང་བསེ་རུ་དང་རྟ་དང་གླང་པོའྲི་

མགོན་པོ་དེ་རྣམས་བསད་ནས། དེ་རྣམས་ཀྲི་སོག་གྲི་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དུས་སུ་ལུས་

ཀྲི་ཡུལ་ལ་ཟོས་ཤྲིང་ལོངས་སྤོད་པས་མཆོད་སྦྲིན་བྱེད་པ་པོ་ཁོད་ཀྲི་དབང་པོ་ནྲི་

བདེ་བར་བཟུང་བར་བགྲི་ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་གཟུགས་

སོགས་ཡུལ་དང་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྦོར་བ་དག་ལས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྲི་འབེལ་པ་འགོག་པ་སེ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལས་ཀ་ཀོའྲི་བསབ་ལྡན་དཀའ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བ་གླང་

གྲི་པགས་པ་རྒྱལ་ཕུར་འཛོམས་པའྲི་ཚེ་རྲི་བོ་ས་འཛིན་ལས་རྩ་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་བཏུས་

ནས་སྔགས་སོང་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏེ་སྨན་སོ་མ་བརྡུངས་པའྲི་ཕེ་མ་དང༌། བ་ལླྲིའྲི་

བཏུང་བ་ཁག་དང་བཅས་པ་འཐུང་བར་གྱུར་པས་བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ཐོབ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི། ཞེས་སམ། རྒྱུད་ཕྲི་མར། མཐོ་རྲིས་དོན་དུ་མྲི་དང་

བ་གླང་གསོད་ཅྲིང་བ་གར་དཀྲུགས་པ་ཞྲི་བའྲི་བཏུང༌། །ཞྲི་བའྲི་རྲིག་བྱེད་དེ་དག་

གྲིས་ཀང་སེམས་སུན་འབྱྲིན་པར་རབ་ཏུ་མཁས་པ་རྣམས། །བ་གླང་པགས་པའྲི་ཞྲི་

བའྲི་བཏུང་བ་བ་ག་མཆོག་དཀྲུགས་རྟ་ཡྲི་ཕོ་རྟགས་བཅད་པ་ལ། །ཁུ་བ་ཁག་གྲིས་

རྣམ་པར་བསྒོས་པ་སྦྲང་དང་མར་དུ་བཅས་པ་ལྕེ་ཡྲིས་བལྡག་པར་བྱེད། ཅེས་པ་ལྟར་

ན། བསབ་ལྡན་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྲིས་བ་གླང་གྲི་པགས་པའྲི་སན་ལ་འདུག་པར་བྱ་སེ། 

སོ་མ་བ་ལླྲིའམ། ཞྲི་བའྲི་བཏུང་བ་ནྲི་རྒོད་མར་འཇུག་བཞྲིན་པའྲི་རྟའྲི་མཚན་མ་

བཅད་པ་ཁུ་ཁག་གྲིས་བསྒོས་པ་སྦྲང་མར་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་བཟའ་བར་བསན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་སྤྲི་བོའྲི་ཟླ་བ་ལྟེ་བའྲི་མོས་བཞུ་བའྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་

རྒྱུན་ཤེས་རབ་ཀྲི་བ་གའྲི་རྡུལ་ལ་རོ་མཉམ་པར་མྲི་འགྱུར་བར་གནས་ཤྲིང་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་གཟུགས་ཏེ། རང་བཞྲིན་

ཅན་དེ་འཐུངས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པའོ། ཞེས་པར་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིག་བྱེད་ཀྲི་དོན་ངེས་དོན་དུ་བསན་པ་དང༌། དེ་གདུག་

པའྲི་དང་སོང་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲིག་ལོག་ཏུ་བཤད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་ལས་བསན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་མདོའྲི་དོན་ལུས་

ཆེ་ཞྲིང་རྒྱས་པས་ཚངས་པ་ནྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ལུས་དང་འཕོག་བྱེད་དབང་

ཕྱུག་ནྲི་དག་སེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ཅྲིང་བཅྲིངས་པས་ན་ཁབ་འཇུག་ཀང་ཡྲིད་དེ་

དང༌། དེ་ལྷ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཉྲིད་སྙན་དངགས་མཆོད་སྦྲིན་དེས་བརོད་དེ། རྲིག་

བྱེད་གསུམ་མམ་པད་ཅན་ལྟར་ན་ཟླ་བ་མཆོད་སྦྲིན་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་གསུམ་པོ་

དེ་དག་ཀང་ༀ་ཡྲིག་གྲི་ཨ་ཨུ་མའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་སེ། དེ་དག་ཀང་ཕྲི་ལ་ཟླ་ཉྲི་

”བསོག
1
་གཟའ་དུས་མེ་དེ་དག་རྣམས་དང༌། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་དང༌། ནང་དུ་རྩ་གསུམ་མོ། །དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་རྲིགས་ཅན་གྲི་མདོའྲི་བརོད་བྱ་

རྲིགས་བཞྲི་ནས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུའྲི་བར་དུ་དབྱེ་བ་དང༌། བསྡུས་ནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བདུན་རྣམས་ནྲི་ནང་ལུས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་ཚང་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཡུལ་ལྔ་དང་

ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་སེང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང༌། འོག་གྲི་རྩེ་མོ་གསུམ་ལ་

གནས་པའྲི་སྲིད་བསྲུངས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནཱ་ད་སོང་པའྲི་སྒ་ཙམ་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༡ན༣ན།   བསོག    ཞོལ། ༡༣༢བ༦ན།  བླ། ༡༣༩བ༢ན།   བསྕེག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཟུགས་ཏེ་རང་བཞྲིན་ཅན་ནྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བ་སེ། རྲིགས་ལུས་དེའྲི་དབུས་སུ་

བྱུང་བའྲི་གཞོམ་མེད་དམ་མྲི་ཤྲིགས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

གྲི་”མཚན
1
་མ་དང་རྣམ་པར་བལ་ཞྲིང༌། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མེད་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་འགྱུར་མེད་བདེ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་བཤད་པའྲི་གསང་བའྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འདྲི་དག་སྔོན་ཚངས་པ་ཡྲིས་ནྲི་རྲིག་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་

དག་ལ་སྔོན་བརོད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྙྲིགས་མ་ལྔའྲི་དུས་ཀྲི་དབང་ལས་ཡང་དག་

པའྲི་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་ཉམས་པའྲི་ཐུབ་པ་སེ་དང་སོང་རྣམས་ཀྲིས་ལས་ཀྲི་ས་འདྲིར་ནྲི་

སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་གསོད་པ་དག་ཀང་རྲིག་

བྱེད་ཀྲི་གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ནར་བསན་ཏོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ལས་མྲི་རྣམས་

མཐོ་རྲིས་ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་སོག་གཅོད་པའྲི་མཆོད་སྦྲིན་དེ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། 

དེ་ལ་ཞུགས་པས་དམལ་བ་ངན་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་གྲི། མཐོ་རྲིས་ཐར་

པ་མྲི་འཐོབ་སེ། དཔེར་ན་སོལ་བ་འོ་མའྲི་རྒྱུན་གྲིས་མངོན་པར་བཀྲུས་པས་འདྲིར་ཟླ་

བའྲི་མདོག་ཅན་དུ་གནས་སབས་འགར་ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་

གནས་པ་ལ་གསུམ། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་སོགས་བྱྲིན་ནས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་

བསག །འདོད་པ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསན་པས་ལམ་

རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་བསན། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོད་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༡ན༤ན།   མཚོན    ཞོལ། ༡༣༣ན༣ན།  བླ། ༡༣༩བ༥ན།   མཚན   * མཚན



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་གསོག་ཐབས་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། དབང་གྲི་དམ་ཚིག་ཏུ་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་དགོས་པར་བསན། དེ་

ལ་རྲིག་བྱེད་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་སང༌། དེས་ན་འདོད་པ་སྦྲིན་མྲི་ནུས་བར་དུ་

དབང་མྲི་བང་བར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་མྲི་གཏོང་

བར་དགག་པ་དང༌། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་བཏང་བར་གདམས་པ་དང༌། སྦྲིན་བྱའྲི་ཡུལ་

ངོས་བཟུང་ཞྲིང་ཕན་ཡོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། འདོད་པ་སྦྲིན་པའྲི་རྲིག་

བྱེད་དུ་སས་པར་བསན། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་མྲི་གཏོང་བར་མྲི་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྦོར་བ་མེད་པའྲི་ཞེས་པ་འདྲི་ལ་རྭ་འགྱུར་དུ། རྣལ་འབྱོར་དང་

དམ་ཚིག་བལ་བ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་ན། རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའྲི་

སྦོར་བ་དང་ནྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་དམ་ཚིག་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་འཚེ་བ་ཆོས་སུ་སོན་པའྲི་

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ནྲི་རྫུན་པ་དག་གྲིས་བསླུས་པའྲི་མྲི་རྣམས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་

རྲིགས་ཉམས་ན་དམལ་བར་འགོ་ཞེས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ལས་རྲིགས་བསྲུང་

བའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་ཆུང་མ་ལ་གཞན་གྲི་བུ་ནྲི་མྲི་བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་ཉྲིན་མཚན་དུས་སུ་

རང་གྲི་ཆུང་མ་བསྲུང་བར་བྱས་ནས་རང་གྲི་བུ་བསྐེད་དེ། གཞན་དང་མ་འདེས་པའྲི་

རང་གྲི་བུ་ཡྲིས་ཕ་ཡྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་པ་དག་ཀང་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དུ་

སོང་བའྲི་ཕ་དེའྲི་སྦྲིན་པར་འགྱུར་བས་དེའྲི་འབས་བུ་ལ་ཕས་ལོངས་སྤོད་དོ་ལོ་ཞེས་

མ་རངས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་འབས་སུ་སེར་

བ། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་ཆུང་མ་གཏོང་བ་འདྲི་ནྲི་གདུག་པའྲི་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་
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བྱེད་དུ་སས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་མྲི་རྲིགས་པར་དཔེས་སོན་པ་ནྲི་གལ་ཏེ་གཞན་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་རྟ་ཕོ་བཟང་པོ་ཡྲིས་རང་གྲི་རྒོད་མ་བཟང་པོ་ལ་ནྲི་ཞུགས་པས་རྟ་མཆོག་

གྲི་སྐེས་བུ་སེ་རྟེའུ་གཞན་དང་གཞན་སྐེས་པར་གྱུར་པ་ན་རྟེའུ་བཟང་པོ་འདྲི་ཡྲི་

དཔལ་ཡང་ཕ་རོལ་གྲི་རྟ་བཟང་པོ་འདྲི་ཡྲི་མཐུ་ལས་སར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་བ་

མ་ཡྲིན་ནམ་སེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། ཕ་རོལ་གྲི་རྟ་བཟང་པོའྲི་མཐུ་ཡྲི་དཔལ་སེ་རྒོད་

མའྲི་བདག་པོ་ཡྲིས་ནྲི་རེད་པ་དག་ཀང་ཅྲིས་མ་ཡྲིན་ཏེ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། རང་གྲི་

ཆུང་མ་བཏང་བས་ཕ་རོལ་གྲི་འདོད་པ་གྲུབ་པ་འདྲི་གཏོང་བ་པོའྲི་དཔལ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་འགོག་པ་མྲི་རྲིགས་སོ། །དེས་ན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་གང་

གྲིས་ཆགས་པ་ཅན་གྲི་དང་སོང་རྣམས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་རང་གྲི་བུད་མེད་

དག་ནྲི་གཞན་ལ་མྲི་སེར་བར་སྲུང་བར་བྱེད་པ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ཙམ་དུ་འབད་པས་

བསྲུངས་ཀང་ཤྲི་བར་གྱུར་པ་ན་བསྲུང་བ་པོ་ཁོད་ནྲི་སུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ་ཁོད་ཀྲི་རང་གྲི་

བུ་དང་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་སུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཏེ། སོ་སོར་གྲིས་ནས་གར་འགོ་གཏོལ་

མེད་ཀང་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པར་བསྲུང་བ་ནྲི་ཀེ་མ་ཞེས་བརྩེ་བའྲི་ཚིག་གྲིས་མྲི་དགེ་

བའྲི་ལས་ཀྲི་ཞགས་པས་བཅྲིངས་པ་སྙྲིང་རེ་རེ་ན་ཞེས་བསྲིང་བའྲི་ཚིག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་གཏོང་རྲིགས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། སྦྲིན་

རྒྱུའྲི་ཕག་རྒྱ་ངོས་བཟུང༌། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་སྦྲིན་པའྲི་མཆོག་ཏུ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ནྲི། རང་གྲི་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་ཆུང་མ་དང་སྲིང་མོ་དང་རྲིགས་གཟུགས་ཀྲི་སལ་པ་

བཟང་མོའྲི་བུ་མོ་རྣམས་ཀང་གསང་བར་བྱ་བ་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་
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ནྲི་ཆགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། སྦྲིན་པ་ཕལ་པ་བ་གླང་སྦྲིན་པ་དང་ས་

གཞྲི་སྦྲིན་པ་དང་དེ་བཞྲིན་ཡོ་བྱད་ཕལ་པ་གཞན་ཡང་བྱྲིན་པས་ནྲི་མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

དུ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་འབས་བུ་སེར་ལ། ནད་པ་ལ་སྨན་བྱྲིན་པས་ནད་

མཐའ་དག་འཕོག་པ་དང༌། བཀྲེས་སོམ་ཅན་ལ་ཁ་ཟས་དང་བཏུང་བའྲི་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་

པ་དག་ལས་ནྲི་རང་གྲི་བཀྲེས་བ་དང་ནྲི་སོམ་པ་དག་ཀང་འཕོག་གྲི་བདེ་མཉམ་

འབས་བུ་མྲི་སེར་ལ། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་པའྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ནྲི་

འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་ཏེ། དེ་ཡང་ཁད་དུ་ཚོགས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་དུས་སུ་སོབ་དཔོན་ལ་བྱྲིན་ན་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་སྨོས་ཀང་ཅྲི་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་སྦྲིན་བྱ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྨད་འཚོང་མ་གཟུགས་དང་

ལང་ཚོ་དམ་པ་ནྲི་སྐེས་པ་ཀུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་གྲི་ལས་བྱེད་པས་ལས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱར་འགྱུར་ཞྲིང༌། གསང་དགོས་པའྲི་མྲི་མོ་སྐེས་པ་གཞན་གྲི་བུད་མེད་ནྲི་གཞན་ལ་

མྲི་སྨྲ་བའྲི་དམ་ཚིག་ལས་འདའ་བར་མྲི་བྱ་བས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་སེ་རང་དབང་

བ་རང་གྲི་བུ་མོ་ནྲི་གཞན་གྲིས་དབང་དུ་མ་བྱས་པས་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །འདོད་

བྱའྲི་ཡུལ་ནྲི་མང་པོ་ལ་དགའ་བ་རང་གྲི་ཆུང་མ་ནྲི་རང་གྲི་སེམས་དང་འད་བས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། །ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པོ་དེ་ལོ་གངས་དང་སྦར་ན། སྨད་འཚོང་དམ་པ་

ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ལོན་པ་སེ། མཆོག་གྲི་བདེ་བ་འཛག་བདེ་ལ་

དགའ་བ་གཞན་གྲི་བུད་མེད་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་བཅུ་དྲུག་གྲི་ལོ་ལོན་པའོ། །རང་

དབང་ལ་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རང་གྲི་བུ་མོ་ནྲི་ལོ་ཉྲི་ཤུ་ལ་ལོན་པ་དང༌། རང་གྲི་ཆུང་མ་
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ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ནྲི་སུམ་ཅུའྲི་ལོ་རུ་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་བུ་མོ་དང་བཅས་ཞེས་པའྲི་

ཚིག་ལས་ཕག་རྒྱ་གསུམ་པོ་འདྲི་རྒྱུད་སོ་སོ་ལ་མྲི་སྦར་གྲི། ཕག་རྒྱ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་

ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ནས་སུམ་ཅུའྲི་བར་གྲི་ཁད་པར་གྲིས་བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་

ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པས་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

ཅྲི་ཞེ་ན། སྔོན་གྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤད་པ་སྤོད་པ་ན་རྒྱལ་པོ་

སོགས་སུ་འཁྲུངས་ཏེ། འཛིན་མ་ས་གཞྲི་སྦྲིན་པ་དང་ནྲི། ཐམས་ཅད་སྒོལ་ལྟ་བུ་གླང་

ཆེན་དང་རྟ་དང་ཤྲིང་རྟ་དུ་མ་དང༌། གསེར་གྲི་ཁུར་ཆེན་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་འཕངས་པ་མེད་པར་སྦྲིན་ཞྲིང༌། སར་ཡང་ནང་གྲི་ལུས་མགོ་དང་

ཤ་དང་ཁག་རྣམས་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱྲིན་མོད་ཀྲི་སྦྲིན་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བཞེད་

པའྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཉྲིད་དུ་མ་གྱུར་ཏེ། དེ་ནས་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་ཆུང་

མ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་གསང་བའྲི་སྦྲིན་པ་དེ་བྱྲིན་པས་སྐེས་བུ་དམ་

པ་དེ་རྣམས་ནྲི་རྒྱལ་བ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་པོ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འཁྲུངས་པའྲི་ཕྲིར་ན་འདོད་

པའྲི་སྦྲིན་པ་མཆོག་གོ །དེ་འད་བའྲི་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱུ་ཆུང་ཡང་འབས་བུ་

ཆེ་བར་དཔེའྲི་སྒོ་ནས་བསན་ན། འདྲི་ལྟར་ཟངས་ལ་བྱྲིན་པ་ཡྲིས་ནྲི་འབས་བུ་གསེར་

ཐོབ་པ་དང་མཚུངས་ཤྲིང༌། ནོར་བུ་མཆྲིང་བུའྲི་དུམ་བུ་བྱྲིན་པས་ལྷའྲི་ཅོད་པན་དུ་

འོས་པའྲི་ནོར་བུ་རྲིན་ཐང་མེད་པ་དག་ཐོབ་པ་དག་དང་མཚུངས་ལ། སྨད་འཚོང་དམ་

པ་ལ་བརྔན་ལ་བྱྲིན་ནས་སེར་བའྲི་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པས་ཀང་འཆྲི་མེད་ལྷའྲི་རྲིགས་
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ཀྲི་བུ་མོ་འཐོབ་ཅྲིང༌། གླ་བའྲི་པགས་པའྲི་དུམ་བུ་བྱྲིན་པས་གླ་རྩྲི་ཐོབ་པ་དང་

མཚུངས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་བོང་དུ་བྱྲིན་པ་ཡྲིས་ནྲི་རྲིག་མ་ཉྲིད་ཀྲི་རྟ་མཆོག་ཐོབ་པ་

དང༌། ར་བྱྲིན་པ་ཡྲིས་རབ་མཆོག་གླང་ཆེན་བདག་པོ་ཐོབ་པ་དང་འདའོ། །གལ་ཏེ་

ཟངས་སོགས་བཏང་བས་གསེར་སོགས་རེད་པ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་ན། ཆུང་མའྲི་སྦྲིན་པས་

རྒྱལ་བ་སྐེད་མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྲིགས་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷ་མོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ལས་

བདེ་མཉམ་འབས་བུ་འདྲི་ནྲི་རེད་པར་རྲིགས་པ་ཅྲིས་མ་ཡྲིན་ནམ་མྲིན་ཏེ། བཏང་

དཀའ་བ་བཏང་བས་སྦྲིན་པ་གཞན་ལས་ཆེས་མཆོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་སྦྲིན་བྱའྲི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་ཞྲིང་ཕ་ཡོན་བསན་པ་ནྲི། འབས་བུ་

ཆེན་པོ་ཐོབ་པའྲི་སྦྲིན་པ་དེ་ཡང་རང་ལ་བྱམས་པས་ཕན་འདོགས་ཤྲིང་སྙྲིང་དུ་སྡུག་

པའྲི་སྦྲིན་གནས་ལ་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་པ་ཙམ་དག་ནྲི་ཡུལ་ཉྲི་ཚེ་བ་ཡྲིན་པས་བདེ་མཉམ་

འབས་བུ་སེར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཡུལ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་སྦྲིན་པ་བྱྲིན་

པའྲི་མཐུ་ལས་བདེ་མཉམ་གྲི་འབས་བུ་སེར་ཏེ། སྦྲིན་པའྲི་ལན་དུ་རང་ལ་ཕན་

འདོགས་སུ་རེ་བའྲི་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྦྲིན་གནས་ལ་བྱྲིན་པ་ཡང་བྱམས་

པའྲི་གནས་དེ་གཞན་དུ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །སེམས་ཅན་

སེམས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་དང་བཅས་པས་བདུད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ལས་ན། སྙྲིང་རེའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཞྲིང་དང༌། རབ་མཆོག་

རྒྱལ་བ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་ལ་སེམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་འགྱུར་

མེད་བདེ་བ་དང་བཅས་པའྲི་སྦྲིན་གནས་རྣལ་འབྱོར་པ་ནྲི་གཟུང་ལ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་

གཞན་གྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་པ་པོ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྲི་གང་ཟག་
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རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་དངོས་པོ་རབ་ཏུ་བྱྲིན་ན་སྔ་མ་དམན་པ་ཉྲིད་དང་ཕྲི་མ་མཆོག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན། གསང་བའྲི་སྦྲིན་པ་ཡང་སེམས་ཅན་གཞན་ལ་བྱྲིན་པ་བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་བྱྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ། ཚོགས་

གཉྲིས་རབ་ཏུ་རོགས་ནས་ཕག་ཆེན་མཐུ་ལས། མྲི་ཟད་པའྲི་བདེ་བའྲི་འབས་བུ་ཚེ་

ཉྲིད་ལ་སེར་རོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་ལ་རྲིག་བྱེད་དང་འགལ་བས་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྲིས། འདོད་པའྲི་

སྦྲིན་པ་བྱྲིན་ན་རྲིགས་ཉམས་པས་དམལ་བར་འགོ་བར་སོན་པའྲི་རྲིག་བྱེད་ཚད་མ་མ་

ཡྲིན་པར་བསན། འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་སྦྲིན་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྲིགས་སུ་ཞེན་པ་ལས་ཕུང་ཁོལ་ཀུན་སྐེ་སེ། གང་ཟག་གང་ལ་

རང་གྲི་རྲིགས་བསྲུང་བ་ལས་ནྲི་ཐར་བ་ཐོབ་པ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཚད་མར་འདོད་པ་དེ་ལ་

ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས། དེ་ལྟར་སོན་པའྲི་རྲིག་བྱེད་དག་ནྲི་ཚད་མར་

འགྱུར་ལ། གང་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྲིག་བྱེད་ཚད་མར་གྱུར་བ་དེ་ལ་ངེས་པར་ས་གཞྲིའྲི་

གནས་སུ་རྲིག་བྱེད་ནས་བཤད་པའྲི་སོག་གྲི་མཆོད་སྦྲིན་ལས་མཐོ་རྲིས་ཐོབ་པ་

ཚད་མར་འགྱུར་བ་སེ། གང་ལ་མཆོད་སྦྲིན་ཚད་མར་གྱུར་པ་དེ་ལ་རྣམ་མང་ཕྱུགས་

དང་མྲི་རྣམས་དག་གྲི་སོག་ལ་འཚེ་བ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །གང་ལ་འཚེ་བ་ཚད་མར་

གྱུར་བ་དེ་ལ་དམལ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་བྱེད་པའྲི་སྲིག་པ་གསོག་པ་ཚད་མར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རྲིག་བྱེད་ལས་བསན་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་དཀའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་དེའྲི་གནས་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་

ཡྲིན་པས་སྤྲིར་སྦྲིན་པ་དགོས་པར་བསན། སྐབས་སུ་འགོ་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་
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གསུམ་ངོས་གཟུང༌། དེ་དག་ཡུལ་མཆོག་ཡྲིན་པས་མཆོད་པར་བྱའྲི་སྨད་པར་མྲི་བྱ་

བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྦྲིན་པ་ནྲི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་གནས་འཛིན་པའྲི་རྒྱུར་

འགྱུར་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་ནས་སུ་ནྲི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

འཛིན་པའྲི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲི་བཞུགས་གནས་

དཔལ་ལྡན་གཙུག་ལག་གྲི་རབ་གནས་བྱ་བར་བཞེད་པར་གསུངས་ལ། གཙུག་ལག་

ཁང་ན་བཞུགས་པའྲི་དགེ་འདུན་དེ་རྣམས་ལ་སྨན་དང་ཁ་ཟས་སྦྲིན་པ་དག་ལས་

འབྱུང་བའྲི་ནད་དང་བྲུ་བ་ཚ་བའྲི་ནད་ནྲི་ཞྲི་བར་བྱེད་པས་དེ་དག་སྦྲིན་པ་པོ་ཡྲིས་དེ་

དག་ལ་སྦྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་བརོད་དོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་མྲི་གནས་པ་དང་

གནས་པ་ཡང་སྦྲིན་པ་མེད་པ་དང་ཡོད་པའྲི་རེས་སུ་བྱེད་དེ། གལ་ཏེ་སྦྲིན་པ་སྦྲིན་པ་

སོགས་མེད་ན་དགེ་འདུན་མྲི་གནས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་ཀང་མྲི་

གནས་པས་གཙུག་ལག་ཁང་འདྲི་ས་ཡྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་དུད་འགོ་རྣམས་ཀྲི་གནས་

པའྲི་ས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་སོགས་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་

གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་གཅྲིག་ནྲི་བཞུགས་ཤྲིང་སྐབས་གནས་སུ་འཛིན་

པས་ཡོ་བྱད་སྦར་ཏེ་གནས་པར་གྱུར་པ་དེར་ནྲི་ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ལུང་རྟོགས་ཀྲི་

ཆོས་གནས་པ་དང༌། དེ་མཐར་ཕྲིན་པས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀང་

གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐབས་ཡུལ་གྲུབ་ཅྲིང་སྐབས་སུ་སོང་བས་ཕན་ཡོན་ཆེ་སེ། 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ནྲི་མྲི་རྣམས་ཐར་པ་

ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་ལ། དེ་ལས་སྲིད་ཞྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་ལས་སྐོབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པའྲི་ཕན་ཡོན་འབྱུང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རང་དོན་གྲི་ལུང་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མ་

ཡྲིན་པར་བསན། ངེས་དོན་དུ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་འདྲིར་ནྲི་སངས་རྒྱས་གཙུག་ལག་ཁང་ན་

གནས་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་འདྲི་དང༌། ཡྲི་གེ་བྲིས་པའྲི་གླེགས་བམ་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་དང་

དགེ་འདུན་ངུར་སྨྲྲིག་གྲི་གོས་འཛིན་པ་རྣམས་ནྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འབས་

བུ་སེར་བའྲི་ངེས་དོན་གྲི་སྐབས་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་མཆོག་གྲི་ཁབ་བདག་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་བདེ་བ་སྐེ་བ་སྐེ་བ་འབུམ་ཕག་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་སེར་བ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སངས་རྒྱས་སེར་བའྲི་དཀོན་མཆོག་གང་ཞེ་

ན། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་སྔར་བཤད་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱ་

བ་མཛད་པ་དང༌། འཛག་པའྲི་སྒྲིབ་པ་སངས་པས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དེ། རབ་མཆོག་

སའྲི་གཞྲི་ལ་ཆོས་ནྲི་སོབ་དཔོན་དེ་ཡྲིས་བསན་པ་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་

པའོ། །དགེ་འདུན་ནྲི་གང་ཞྲིག་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དེར་གནས་པའྲི་མཐུ་

ལས་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་སྙྲིང་རེ་འགྱུར་མེད་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་སེམས་དང༌། སེམས་

ཅན་ཀུན་ལ་རེས་སུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་སེ། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་དེ་ནྲི་

སབས་འདྲིར་རྣམ་པ་བཞྲི་དང་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་ལ། འདྲིར་གཉྲིས་ནྲི་སར་

ཡང་དང་པོ་ཉན་ཐོས་པའྲི་བཞྲི་ཚན་དང༌། གཉྲིས་པ་བ་ན་མེད་པ་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པའྲི་

བཞྲི་ཚན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། དགེ་སོང་རྣམས་དང་དགེ་སོང་མ་དང་སར་ཡང་འདྲིར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ནྲི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་དག་དང་དགེ་བསྙེན་མ་སེ་འཁོར་རྣམ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་དགེ་

སོང་དང་དགེ་སོང་མ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་མྲི་

འགྱུར་བ་ལ་དགའ་བ་རོགས་རྲིམ་ལ་གནས་པ་དང༌། དགེ་བསྙེན་མ་དང་དགེ་བསྙེན་

ཡང་དབང་བདུན་ཐོབ་ནས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་གནས་པས་སྔགས་གྲུབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དེ་དག་སྦྲིན་བྱའྲི་ཡུལ་མཆོག་ཡྲིན་པས་བྱྲིན་ན་འབས་

བུ་མཆོག་ཐོབ་པར་བསན། དེ་དག་ལ་སྨད་ན་དམལ་བར་འགོ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དགེ་འདུན་དེ་དག་ལ་བྱྲིན་ན་དོན་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར། བསོད་ནམས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་རྟག་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་མཆོག་

ཏུ་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་མཆོད་སོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀང་

བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་བྱ་ན། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བལ་བའྲི་མཆོད་སོན་དང་

སྙུན་སྨན་ལ་སོགས་པ་སྦྲིན་པ་པོ་བསོད་ནམས་རབ་ཏུ་དགའ་ཞྲིང་སྤོ་བའྲི་སྙྲིང་སེ་

སེམས་དང༌། རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་བྱེད་པ་འདོད་པའྲི་

སྦྲིན་པ་ཆུང་མ་ཡང་སྦྲིན་པ་པོ་གང་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ལ་

དུས་ཀུན་ཏུ་ནྲི་ཆགས་ཤྲིང་འདུན་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་སྦྲིན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་བསོད་

ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་རོགས་ཏེ་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་

གནས་སུ་སྐེ་པ་འདྲི་ལ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སོབ་དཔོན་དང་རྒྱལ་བ་མཆོག་ཡྲིན་པས་སྨད་ན་

དམལ་བར་ལྷུང་བར་བསན། རང་བྱྲིན་གྲིས་རློབ་ཅྲིང་མྲི་འཛག་པའྲི་ཚངས་སྤོད་དང་

ལྡན་པའྲི་སྦྲིན་གནས་མཆོག་ཏུ་སྒྲུབ། ཚངས་སྤོད་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་
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མཚན་གྲིས་མཆོག་སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དབང་མཆོག་ཐོབ་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དང་ནྲི་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་མཁས་པ་མྲིན་པའྲི་ཉན་ཐོས་ཏེ་ཐོས་སྒོགས་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་

གང་དག་གསལ་བར་ཏེ་མངོན་སུམ་དུའམ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་སྨད་བྱེད་དེ་དག་ནྲི་

བགེགས་རྣམས་ཀྲི་མགོན་པོ་ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོས་བསད་དེ་མཆོག་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་འཇྲིགས་པ་བྱེད་པའྲི་མནར་མེད་དུ་ནྲི་མྱུར་དུ་འགོ་བར་

འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། སོབ་མ་གང་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་རབ་

མཆོག་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་གགས་པས་ཡྲིད་སྐོབ་པའྲི་སྔགས་

ཀྲི་མཐུ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་སོབ་མ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་མཛད་

པས་དྲིན་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་མྲི་རྣམས་དག་ལས་དགེ་སོང་སུ་

ཞྲིག་འཛག་མེད་བདེ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྲི་ངེས་པ་ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་

དེ་དང་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མཚུངས་པ་སུ་ཞྲིག་ཡོད་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། གཞན་གྲི་ཚངས་སྤོད་དང་དཀའ་ཐུབ་ཕོགས་སུ་ཞེན་

པར་བསན། ཞེན་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀྲིས་གོལ་བར་མྲི་འགྱུར་བར་བསན། དེས་གོལ་

བར་ལྟ་བ་བདུད་ཀྲིས་བཤད་པར་བསན། དེའྲི་ཕྲིར་རང་གཞན་གྲི་ལུས་འཛག་མེད་

དུ་བསྲུང་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འཇྲིག་མེད་ཀྲི་ཚངས་སྤོད་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་མེད་དེ། མཆོག་གྲི་

བདེ་བ་ལ་དགའ་བས་དེ་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་དགེ་སོང་དག་
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གོ །མུ་སེགས་པའྲི་རབ་བྱུང་ཡུལ་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་སོད་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་

པའྲི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང༌། ཕྲིར་གོས་མྲི་གོན་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གཅེར་བུ་པ་དང༌། 

སྐྲ་བེགས་པའམ་འབལ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་མགོ་ཟླུམ་དང༌། རལ་པ་ཐོར་ཅོག་གྲི་

བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་རལ་བ་ཅན་དང༌། བ་ར་དྷ་ལ་སོགས་པའྲི་བསན་བཅོས་

ཀྲི་ཐོས་པ་འཛིན་པ་དང་རྲིག་བྱེད་ཀོག་པ་ལ་དགའ་བ་དང༌། སྒ་དང་རྟོག་”གྲི
1
་

སོགས་ལ་མཁས་པ་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལས་ཉམས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དབང་

ཕྱུག་སོགས་བྱེད་པ་པོར་འཛིན་པ་དང༌། བདག་ཏུ་ཞེན་པ་དང༌། དེ་ལས་འདྲིར་ནྲི་

རྟག་ཏུ་རང་དང་གཞན་དུ་རྟོག་ཅྲིང་བདག་གཞན་གྲི་བུ་དང་ཆུང་མར་ཞེན་པ་དང་

རྲིགས་དང་ཆོས་ཀྲི་དབང་གྲིས་བཟའ་བར་བྱ་བ་དང་བཟའ་བྱ་མྲིན་པར་ཞེན་པ་དང༌། 

རྲིགས་བཟང་པོ་དང་བཟང་པོ་མྲིན་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལ་ཞེན་པས་རྲིགས་ལ་དགའ་ཞྲིང་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། བསབ་པའྲི་སྣོད་དང༌། སྣོད་མྲིན་དག་ཏུ་ཞེན་པས་དཀའ་

ཐུབ་དང༌། སྨྱུང་བ་མང་པོ་བྱེད་ཀང་དེས་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བར་མྲི་འགྱུར་

བས། འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ནམ་ཡང་མྲི་འགྱུར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་འད་བའྲི་ཞེན་འཛིན་དང་བཅས་པའྲི་དཀའ་སྤད་ཀྲིས་མྲི་

གོལ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ནྲི། སངས་རྒྱས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་བཅས་པ། 

འགྱུར་མེད་བདེ་བར་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་དང་ངག་

དང་ཡྲིད་དང་ཆགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པ་སེ། རང་ལ་ཡོད་པ་འདྲི་

དག་ཀུན་ཏུ་བོར་ནས་སྲིག་པའྲི་བོ་ཡྲིས་ཁབ་བདག་སངས་རྒྱས་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༡ན།   གྱི    ཞོལ། ༡༣༩ན༤ན།   གྕེ    བླ། ༡༤༥བ༣ན།   གྕེ
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ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཕོ་མེད་དུ་འཛིན་པ་ལས་གཞན་པ་དག་ཀང་ཡང་དག་པར་ཚོལ་བར་

བྱེད་དེ། ཀ་མ་རུ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞྲིང་དང༌། བྲིལ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པའྲི་འཇུག་

ངོགས་དང༌། དབང་ཕྱུག་གྲི་རྟེན་གནས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ། མེ་ལྔ་

བསེན་པ་དང་ཁྲུས་དང་ཁྲི་དང་བ་ལང་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་

ངེས་པ་བརྒྱ་སེ་མང་པོ་དང༌། ཟས་གཅོད་པའྲི་སྨྱུང་གནས་དང༌། རྲི་ལས་རྩེ་གསུམ་

གྲི་སེང་དུ་མཆོང་བ་དང༌། གཡུལ་གྲི་དོན་དུ་རྒྱལ་བའྲི་གགས་པ་འདོད་ནས་དུ་མའྲི་

མཚོན་ལ་མཆོད་པ་དང༌། ཉྲི་མ་གཟའ་ཡྲིས་ཟྲིན་པའྲི་དུས་ལ་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་ཡུལ་གྲི་

བདེ་བ་འདོད་པས་མེ་ལ་མཆོང་བས་”གོལ
1
་བར་འདོད་པས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན་བརྟུལ་ཞུགས་འདྲི་དག་དང་སོང་རྣམས་ཀྲིས་གསར་དུ་

བཀོད་པ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཆོས་ལུགས་འདྲི་དག་མཐའ་དག་སྔོན་གྲི་ཚེ་

ཡང་སེམས་ཅན་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བའྲི་བདུད་རྣམས་དག་གྲིས་སོག་ཆགས་ཀྲི་ཤ་ཟ་

ཞྲིང༌། ཁག་ནྲི་བཏུང་བའྲི་སད་དུ་རྲིག་བྱེད་ལ་སོགས་པར་བཀོད་པ་དག་སེ། གང་གྲི་

སྒོ་དང་ཀུ་ཤའྲི་འཁྲིལ། །བྲིལ་པ་ཅན་དང་སྔོན་པོའྲི་རྲི། །ཀ་ནྲི་ཁ་ལེའྲི་འཇུག་ངོགས་

སུ། །ཁྲུས་བྱས་ཡང་འབྱུང་སྲིང་བ་མྲིན། ཞེས་སྔོན་ནས་འདོན་པ་ལྟར། རྲིག་བྱེད་

ལས་འཇུག་ངོགས་ཆེན་པོས་སྔར་བཀྲུས་པས་ཤྲི་བ་དང༌། སྨྱུང་གནས་དག་གྲིས་ཤྲི་

བར་གྱུར་པ་དང༌། གཡུལ་དུ་མཚོན་བསྣུན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤྲི་བ་དང༌། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་

དོན་དུ་བ་གླང་བསད་པ་དང༌། ཉྲི་མ་གཟས་བཟུང་བ་ནྲི་གོལ་བའྲི་དོན་དུ་ཤྲི་བ་དང༌། 

ཁྲིམ་འབྲིགས་པ་དང་། ནོར་ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་དོན་གཉེར་གྲི་བྱ་བ་ལ་ཤྲི་བ་དང་། 

1  མ་ཕྱི། ༡༠༥བ༦ན།   གོལ    ཞོལ། ༡༣༨བ༤ན།  བླ། ༡༤༦༤ན།   གོལ    * གོལ
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བམ་ཟེ་བྱ་བ་བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པ་དག་གྲི་ཆེད་ལ་ཤྲི་བ་རྣམས་མཐོ་རྲིས་སུ་

འགོའ་ོཞེས་བརོད་པས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བརྟུལ་ཞུགས་དེ་དག་ལ་གནས་ཀང་ཁུ་བ་མྲི་འཕོ་བར་འཆྲིང་བ་

མེད་ན་མྲི་གོལ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་ན་རང་དང་གཞན་གྲི་ལུས་ནྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་

མཉམ་པའྲི་གནས་སམ་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་པོ་འདྲི་མྲི་ཉམས་པར་བསྲུང་

བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་དེས་ན་འདོད་པ་སྦྲིན་མྲི་ནུས་བར་དུ་དབང་མྲི་བང་བར་གདམས་

པ་ལ་གསུམ། དབང་བངས་ནས་ཕག་དོག་གྲིས་འདོད་པ་མྲི་སྦྲིན་ན་དམལ་བར་ལྷུང་

བར་བསན། ཕན་ཡོན་དང་ཉེས་དམྲིགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འདོད་པ་སྦྲིན་པར་གདམས། 

འདོད་པ་མ་བྱྲིན་ན་དམལ་བར་འགོ་བ་དབང་གྲི་ཉེས་པ་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གང་ཟག་གང་ཞྲིག་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལས་ནྲི་

རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་སྤོད་པ་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། འདོད་པ་སྦྲིན་པ་དང༌། 

དྲུག་ཆ་འབུལ་བ་སོགས་ཐོས་ཤྲིང་དབང་གོང་མ་ནྲི་”བངས
1
་ནས་ཀང༌། སར་ཡང་

ཆུང་མ་མྲི་འབུལ་བར་ཕག་དོག་གྲིས་སྲུང་བར་བྱེད་ན་དེ་ཉྲིད་དམལ་བ་དང་པོ་ནས་

བཟུང་སེ། བརྒྱད་པ་ཇྲི་སྲིད་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དམལ་བ་བརྒྱད་པ་

གང་ན་ཁབ་རྩེ་གཏམས་པ་མེ་འབར་བའྲི་ས་ལ་ལས་མྲི་དགེ་བའྲི་འབས་བུ་མོང་བའྲི་

དབང་གྲིས་ལྷུང་ཞྲིང༌། དམལ་བ་གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་ནྲི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བས་སྡུག་

བསྔལ་བར་བྱེད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཆུང་མ་ལ་ཞེན་པས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦ན༦ན།   གླངས    ཞོལ། ༡༣༢ན༥ན།  བླ། ༡༤༦བ༥ན།   བླངས    * བླངས
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ཕག་དོག་ཡོད་ཀྲི་བར་དུ་དབང་གོང་མ་ནྲི་བང་བ་བྱ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱལ་བ་སྐེད་མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་བསྐྲུན་ལ་ཕྲི་

ནང་གྲི་སྦྲིན་པ་དང་འཛག་མེད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཚོགས་རབ་ཏུ་རོགས་པ་དང༌། 

ཡུལ་སྒ་སོགས་ལ་མྲི་འཇུག་པ་བཟོད་པ་དང༌། གཡས་གཡོན་གྲི་རྒྱུ་བ་ཉམས་པའྲི་

བརྩོན་འགྲུས་རོགས་པ་དང༌། ལྷན་སྐེས་ལ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་བསམ་གཏན་དང༌། ཀུན་

ཏུ་འགོ་བའྲི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཤེས་རབ་དང་ནྲི། དེ་ལས་ཆོས་བསན་ནས་

འདུལ་བའྲི་ཐབས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འདོད་པ་བཞྲིན་སྤྲུལ་པའྲི་སྨོན་ལམ་

དང༌། དེ་ལས་སྲིད་པ་མཐར་བྱེད་པའྲི་སོབས་དང༌། དེ་ལས་མྲི་སྐེ་བ་ཐོབ་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་རོགས་པར་བྱེད་པ་དག་ནྲི་ཆུང་མ་གཏོང་བའྲི་སྦྲིན་པ་འདྲི་ཡྲིས་

མྱུར་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་ཡྲིད་ཅན་གྲི་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཡྲིས་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་འཐོབ་སེ། སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་དེ་ལྟར་མྲི་ཤེས་པ་རྨོངས་

པའྲི་མྲི་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཆུང་མ་དེ་ལ་ཆགས་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་རེས་སུ་འཆྲིང་བ་བྱས་

ནས་མྲི་གཏོང་ན་དམལ་བར་ཉེ་བར་འགོ་བས་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་བལྟོས་པ་མེད་པར་

བཏང་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་དབང་བངས་ནས་དམ་ཚིག་ཉམས་པས་དམལ་བར་

འགོ་ན་དེ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་སྐོན་ཡྲིན་པས་རོ་རེ་ཐེག་པར་འཇུག་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་སྙམ་

ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་སྲིད་ཀྲི་ས་དང་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པའྲི་

སད་དུ། སེམས་མྲི་བརྟན་པས་ཤྲིན་ཏུ་གཡོ་བའྲི་སྙྲིང་དང་ལྡན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྲིས་

སྐྲག་པའྲི་སྐེས་བུ་སར་མ་ཡྲིས་ནྲི་རལ་གྲི་རྣོན་པོ་དག་བཟུངས་ཏེ། ཕོགས་ཀུན་ནས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འཐབ་མོ་བ་ཡྲིས་དཀྲྲིགས་པའྲི་དཔུང་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞྲི་ལྡན་གྲི་གཡུལ་དུ་རབ་

ཏུ་ཞུགས་པ་ན་གླང་ཆེན་དང་ཤྲིང་རྟ་དང་རྟ་བ་དང་དཔུང་བུ་ཆུང་གྲི་ཚོགས་པ་དཔག་

མེད་མཐོང་ནས་ཤྲིན་ཏུ་འཇྲིགས་པར་གྱུར་པས་སྔར་མ་དེའྲི་ལག་པའྲི་མཐྲིལ་ནས་

རལ་གྲི་དག་ནྲི་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་གྲིས་བངས་ནས་དེས་རང་ཉྲིད་བསད་པ་

དེ་ལ་རལ་གྲིའྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། རང་གྲིས་ཉེས་པ་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་སྔགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་བངས་ནས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཏེ་དམལ་བར་

འགོ་བ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྐོན་མ་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲི་སྐོན་དུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་འདོད་པ་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་བསན་པས་

ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལ་བཞྲི། ལམ་རྲིམ་པ་གསུམ་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་བསན་པ། རྲིམ་པ་གསུམ་པོ་བསྒྲུབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་ངེས་པ། སྤོས་བཅས་མེད་

ཀང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་ཐར་པ་སེར་བར་བསན་པ། ཐར་བའྲི་ལམ་དེ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་

གནས་སབས་སུ་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དཔའ་པོའྲི་རྲིམ་པ། 

བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ། ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྲི་རྲིམ་པ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་དབང་བངས་ནས་སྔགས་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅེ་ན། དག་པོའྲི་

སྔགས་དང་ལྷ་སྒྲུབ་པ་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས་ཀང་ལྷ་མྲིན་དབང་པོ་དང་གདེངས་

ཅན་ཀླུ་དང་དག་པོའྲི་ལྷ་རྣམས་གནས་དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པར་དག་པོའྲི་ས་གཞྲི་ལ་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ངེས་དོན་དུ་ལུས་ལ་སོག་ཟད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རྲིམ་པས་རྣམ་སྣང་སོགས་ཞྲི་

བའྲི་ལྷ་དང༌། སྤན་མ་སོགས་ལྷ་མོ་ཞྲི་བའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རྲིགས་ལ་གནས་པ་རྣམས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྐེད་མོས་ཚལ་ལ་སོགས་པར་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་སོགས་འྲི་བསམ་གཏན་དང༌། ན་

མཿ་འྲི་མཐའ་ཅན་གྲི་བཟླས་པ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་སྦྲིན་སེག་ལ་སོགས་པ་དག་གྲིས་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ཀང་སྒས་སོང་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་པོ་མཐོང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

སོར་བསམ་གྲིས་ཀང་ལྷ་དང་སྔགས་སྒྲུབ་པ་བསྡུས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོག་དག་པར་བྱེད་པའྲི་རྲིམ་པ་སོག་འཛིན་གྲིས་ཀང་དབང་

གོང་མའྲི་དོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ལྷ་གྲུབ་པའྲི་སྔགས་པ་ཡྲིས་ནྲི་དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པར་དགའ་བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་བསྒྲུབ་དགོས་

སོ། །དཔའ་བོ་རང་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དག་པའྲི་རྲིམ་པ་དེ་

ལས་ཀང་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གང་ཞྲིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན། འགྱུར་མེད་ཡེ་

ཤེས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་སེར་བས་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་ལྟར་དགའ་བ་

བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འགྱུར་མེད་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

བཅྲིང་བ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་པས་བཅྲིང་བ་དང༌། ཆགས་བལ་

གྲིས་བཅྲིང་བ་གཉྲིས་གསུངས་པ་ལས་འདྲིར་དང་པོ་སོན་པ་ནྲི། དཔེར་ན་མ་

བཅྲིངས་པའྲི་དངུལ་ཆུ་མེ་ལ་རེག་ན་འབོས་པས་མེ་ནྲི་དངུལ་ཆུའྲི་དག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། 

ཐབས་དང་བཅས་པ་མེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངུལ་ཆུ་འཆྲིང་བའྲི་ཕྲིར་མོ་དང་རྣམ་པར་བལ་

ན་ནམ་ཡང་དངུལ་ཆུ་འཆྲིང་བ་མེད་ལ། མ་བཅྲིངས་ན་ནྲི་དངུལ་ཆུས་ལྕགས་

སོགས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པ་མེད་དེ། གསེར་དུ་བྱེད་པ་དང་བལ་ན་གསེར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགྱུར་”སྨྲ
1
་བ་པོ་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་མེད་པ་ཉྲིད་དེ། ལོངས་སྤོད་མེད་ན་ཕོངས་

པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གདུང་བར་འགྱུར་རོ། །དཔེ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་གནས་ལ་”རྲིག
2
་

པས་བྱང་སེམས་འབོས་ཀང༌། སོག་འགོག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་དང་བཅས་ན། 

སྐེ་གནས་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱང་སེམས་འཆྲིང་བའྲི་ཕྲིར་བུད་མེད་ལ་སྦོར་བ་དང་བལ་ན་

རྟག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་དག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་འཆྲིང་བར་མྲི་འགྱུར་

ལ། བྱང་སེམས་བཅྲིངས་པ་མེད་ན་ལུས་བདེ་བ་ཆེན་པོས་འབྲིགས་པ་མེད་དེ། དེ་

བས་མ་ཕུག་པར་ལུས་ཀྲི་འདྲིར་ནྲི་ལྷན་སྐེས་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་སེར་བ་མྲིན་

ནོ། །དེས་ན་རེས་དན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མཆོག་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

རྲིམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་རྲིམ་པ་གསུམ་པོ་ད་གནས་གང་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྙམ་ན། 

ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་སྐེད་མོས་ཚལ་ལམ། རྲི་བོ་དག་ནྲི་སྐེ་བོའྲི་རྲི་དག་དང་བལ་བའྲི་

དབེན་པར་རང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རྲིམ་པས་ཞྲི་བའྲི་སྔགས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་

བྱ། དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པས་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་པོའྲི་ལས་རྣམས་ནྲི་དག་པོའྲི་

གནས་དུར་ཁོད་དུ་སྒྲུབ་སེ། ལྷ་མཆོག་རྒྱལ་བས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཆོད་

རྟེན་བཞུགས་པའྲི་གནས་སུ་རངས་པ་དང་ནྲི་རྨོངས་པ་ཡང་སྒྲུབ་ཅྲིང༌། ཡང་སྒས་

དབང་དང་དགུག་པ་ཡང་གནས་དེར་སྒྲུབ་པར་བསན་ཏོ། །སོག་དང་གཟུགས་བརན་

བསྒྲུབ་པའྲི་སྔགས་པས་མཆོག་ས་སེ་བཟང་པོའྲི་གནས་གོང་དང་དུར་ཁོད་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༢ན།   སྨ    ཞོལ། ༡༤༠བ༥ན།  བླ། ༡༤༨བ༡ན།   སྨྲ    * སྨྲ

2  མ་ཕྱི། ༡༠༧བ༣ན།   རྱིག    ཞོལ། ༡༤༠བ༦ན།  བླ། ༡༤༨བ༢ན།   རྕེག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 404  

སོགས་པར་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པོ་ཀུན་དང་རབ་སྦོར་བའྲི་རེས་དན་

གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡྲི། དེ་ལྟ་མྲིན་པར་ཞྲི་བ་ལ་དུར་ཁོད་ལྟ་བུ་གནས་

གཞན་དང་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་ལྷ་ཡ་ཡྲིག་ལས་བསྐེད་པ་ལྟ་བུ་སྔགས་ཀྲི་སྐེ་གནས་གཞན་དུ་

གྱུར་ན་མྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་སྐེ་བ་གབུམ་ཕག་དག་གྲིས་ཀང་ལས་འགྲུབ་པར་མྲི་

འགྱུར་རོ། །འདྲིར་གསུངས་པའྲི་གནས་དང་ལེའུ་འདྲིའྲི་མདོར་བསྡུས་དང་པོར་

གསུངས་པའྲི་གནས་གཉྲིས་མ་མཐུན་ནོ་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། དེ་གཉྲིས་གདམ་ང་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་འགའ་ཞྲིག་ཟེར་ལ། གཞན་དག་བཟང་པོའྲི་གནས་སམ། མཆོག་གྲི་ས་

ཞེས་པ་ཡྲིད་དུ་འོང་བའྲི་གནས་ཙམ་ལ་བྱེད་པས་མྲི་འགལ་བར་འདོད་དོ། །

གཞན་ཡང་རང་གྲི་ཁྲིམ་དང་གོང་དུ་བརྟགས་པའྲི་ལྷ་སྒོམས་ཏེ། བགང་ཕེང་

དག་གྲིས་ཉྲིན་དང་མཚན་མོའྲི་དུས་སུ་ངག་ཏུ་བརོད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་བྱས་

ནས་འབས་བུ་མ་གྲུབ་པ་ན་ནྲི་ལུས་སེམས་དུབ་པས་ངལ་ཞྲིང༌། ཡང་དག་པའྲི་དོན་ལ་

རྨོངས་ཏེ། འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ནས་སར་ཡང་རྨོངས་པའྲི་འདྲི་ནྲི་

སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་མེད་དོ། ཞེས་རོད་པར་བྱེད་པ་ནྲི། ངེས་དོན་

སྒོམ་པའྲི་གནས་དང༌། བསྒོམ་བྱ་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། སྒོམ་པའྲི་དུས་དང༌། མཆོག་གྲི་

མཚན་མོ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་རྨོངས་པས་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་

རྨོངས་པ་ལ་གནས་པས་བསྒོམ་པའྲི་གནད་ཡང་དག་པར་ནྲི་ཤེས་པ་མྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྐོན་ཏེ། དཔེར་ན་རྐང་པའྲི་སོར་མོ་རྣམས་ཀྲི་ནད་ལ་སྤྲི་བོར་སྨན་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རབ་

ཏུ་བྱུག་པར་བྱེད་པ་ངེས་ཐབས་ཡང་དག་པ་མྲི་ཤེས་པ་བཞྲིན་ཏེ། པད་ཅན་ལས་ཀང༌། 

གནས་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པ་དོར་ནས་རང་གྲི་ཁྲིམ་ལ་སོགས་པར་བཟླས་བརོད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བྱས་པས་ངལ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་ཟད་དེ། དེས་ལས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གནས་དང་

དུས་ཚོད་ལ་སོགས་པ་མ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འོ་ན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་གྲུབ་འཐོབ་ཅེ་ན། ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་

དག་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷའྲི་བསམ་གཏན་དང་ནྲི་ཚིགས་སུ་བརོད་

པའྲི་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་བྱེད་པ་དག་དང༌། བརྟགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

རྣམས་དང༌། རོ་རེའྲི་འདུག་སངས་ལ་སོགས་པའྲི་གདན་རྣམས་དང༌། སྦྲིན་སེག་

དང༌། སྔགས་ཀྲི་ཆོ་གས་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང༌། རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྒྱལ་

བའྲི་རྲིགས་རྣམས་སྤན་དངས་པ་དང་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་མེད་པར་ཡང་བུད་མེད་

དང་སྦོར་བ། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་སངས་ནས་ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམས་པས་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རབ་མཆོག་

ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་གྲི་བདེ་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བར་བྱེད་

དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་རྣལ་

འབྱོར་པ་ཡྲིས་ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

ཉྲིད་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ཕག་ཆེན་གྲི་ལམ་དེ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ལམ་

གཞན་མེད་དེ། རང་གྲི་སེམས་ནྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་

བདེ་བས་བརྒྱལ་བ་དང༌། གཉྲིད་མཐུག་པོ་ལོག་པ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི། ཀྱཻ་མྲིའྲི་

བདག་པོ་སྣང་བའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སད་པའྲི་གནས་སབས་ལ་སྣང་

བའྲི་རང་བཞྲིན་དང་བཅས་པས་ཡུལ་གསལ་བར་བྱེད་དེ། དེ་འད་བའྲི་སྒྲིབ་བཅས་
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ཀྲི་གནས་སབས་དེ་དག་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ཐར་པ་འཐོབ་པའྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དངོས་དང་དངོས་མེད་དུ་ཞེན་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་བས་ན་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་ཞེན་པ་དང་བཅས་པའྲི་གནས་སབས་འདྲི་

དག་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་བདེ་མཉམ་གྲི་འབས་བུ་སེར་བ་མྲིན་ནོ། །འོ་ན་གང་

གྲིས་ཐར་བ་སེར་སྙམ་ན། གང་ཞྲིག་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་ལས་མཁའྲི་ཤེས་

རབ་མ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་ཉྲིད་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བར་གནས་པའྲི་རང་སེམས་དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་ཐར་པ་སེར་བའྲི་ཐར་

ལམ་མཆོག་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་བཟའ་བཏུང་སོགས་སྤོད་ལམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་གསོག་ཐབས་བསན་པ་ལ་བཞྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ཆང་གྲིས་མཆོད་པ། 

ཡུལ་བདག་གོང་བདག་ལ་གཏོར་མ་སྦྲིན་པ། འཕོག་མ་ལ་ཆང་བུ་སྦྲིན་པ་སོགས་ཟས་

ཀྲི་རྣལ་འབྱོར། མཆོད་པ་སོགས་ཀྲི་དུས་སུ་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་པའྲི་ཆོ་གའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བཟའ་བཏུང་ལ་སོགས་པའྲི་སྤོད་ལམ་དང༌། བདུད་རྩྲིས་མཆོད་

པ་སོགས་ཀྲི་རྲིམ་པས་ཁ་བསངས་པ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་ༀ་ཞེས་སོགས་སུངས་ཏེ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོཿ འྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་ས་བོན་ཏེ་དེ་དག་རྲིམ་

པས་ལག་པ་ལ་གནས་པ་བསྒོམས་པས་ལྷ་མཆོད་པའྲི་དང་པོར་དཔའ་བོའྲི་བསྙེན་

བཀུར་ལ་སོགས་པའྲི་སབས་འདྲིར་རྟག་ཏུ་ཐོད་པའམ་ན་རྲི་ཀེ་ལར་གནས་པའྲི་ཆང་

ནྲི་ༀ་གྲིས་དྲི་མ་སྦངས་ནས། ཨཱཿ ཡྲིས་བདུད་རྩྲི་ཆགས་པའྲི་རོ་དང་ལྡན་པར་

རྟོགས་པར་བྱས་ལ། ཧཱུཾ་གྲིས་མང་པོར་རབ་ཏུ་འབར་བར་བྱས་ཏེ། ཧོཿ ཡྲིག་རྲི་བོང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 407  

ཅན་ནྲི་བཞུ་བ་བཞྲིན་དུ་བདུད་རྩྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་རྲིམ་པས་བསྒོམ་པར་བྱས་ནས་

ནྲི། སྣོད་དེ་ནས་ནྲི་བངས་པའྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་ཐྲིག་ལེ་དག་གྲིས་ལག་པའྲི་པད་རྲི་བོང་

ཅན་གྲིས་མཚོན་པ་གཡོན་པའྲི་མྲིང་མེད་དང༌། སྲིན་ལག་གྲི་རྩེ་མོས་མཉམ་པའྲི་ས་

དག་ལ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་ཤེས་རབ་སོང་པ་ཨེ་མཚོན་བྱེད་ཆོས་འབྱུང་ཟུར་གསུམ་པའྲི་

རྣམ་པ་ཆང་གྲིས་བྲི་བར་བྱས་ནས་དེའྲི་དབུས་སུ་སྙྲིང་རེ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བ་ཝཾ་ཡྲིག་

མཚོན་བྱེད་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པ་དག་དང་མཚུངས་པ་ཟླུམ་པོ་བྱའོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ཡྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དྭངས་ཤྲིང་མ་ལང་གྲི་གཟུགས་

བརན་དང་མཚུངས་པར་སྣང་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་ན་

གནས་པ་དག་ཀང་སྔགས་པས་བསྒོམ་པར་བྱས་ནས། གཡོན་གྲི་མཐེ་བོང་དང་ནྲི་

མྲིང་མེད་ས་རླུང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་མཚོན་པ་དག་གྲིས་བངས་ཏེ། ལྷ་སོ་སོའྲི་

མྲིང་གྲི་མཐར་ན་མཿ འྲི་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་བརོད་ཅྲིང་བདུད་རྩྲི་འཐོར་བས་

ཚིམ་ཞྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་པ་དང་ལ་སོགས་པས་ཚོགས་འཁོར་དང་དཔའ་བོའྲི་སོན་

མོའྲི་སབས་སུ་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དང༌། བདུད་རྩྲི་མང་བའྲི་སབས་སུ་རང་ལུས་ཚིམ་

པར་བྱེད་པ་སོགས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བདུད་རྩྲི་མང་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རེས་ལ་ས་སྦང་བའྲི་

དོན་དུ་ཡུལ་དང་གོང་གྲི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་བདུད་བསེག་པའྲི་ཐོག་མ་ལ་སོགས་

པར་སའྲི་ཕོགས་སུ་འདྲིར་ནྲི་གཏོར་མ་སྦྲིན་ཏེ། ཡུལ་དང་གོང་གྲི་ཡྲི་གེ་མཉམ་པའྲི་

ཐོག་མཐའ་གཉྲིས་དང༌། མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་མྲི་མཉམ་པའྲི་དང་པོ་

དང་དབུས་དང་མཐའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་གཏོར་མ་དབུལ་ཏེ། 
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དབང་ལེར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཟས་ཀྲི་ཐོག་མར་ༀ་ཧ་རྲི་ཏེ་པྲིཎྜ་ཀེ་པྲ་ཏྲིཙྪ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པས་འཕོག་མ་མ་བུ་ལ་ནྲི་ཆང་བུ་གཉྲིས་དང༌། སར་ཡང་སྔགས་པས་ཐུན་

མཚམས་གསུམ་ལ་སོགས་པར་བར་ཆད་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རོ་རེ་

ཤུགས་འཁོར་བཅས་ལ་ནྲི། དབང་ལེར་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་གཏོར་མ་དབུལ་བར་

བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁ་ཟས་ཀྲི་ཕུད་ལ་ནྲི་བདག་པོ་གཙོ་བོའྲི་རོ་རེ་གསུམ་གྲི་ས་བོན་

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་རྣམས་ཀྲིས་བསྔགས་ནས་ༀ་དཱུ་ཏྲི་ཀཱྲི་ཨ་གྲཱ་གྲཱ་སཾ་བ་ཏྲིཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞེས་

པའྲི་སྔགས་ཀྲིས་ཕོ་ཉ་མོ་དག་ལ་སྦྲིན་པར་བྱས་ནས། བཟའ་བའྲི་མཐར་ཇྲི་སྲིད་

པར་ས་སེང་གནས་སུ་བཞག་གོ །ཟས་ཀྲི་མཐར། ལྷག་མ་དབང་བའྲི་འབྱུང་པོ་རྣམས་

ལ་ཟོས་པའྲི་ལྷག་མ་ༀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱྲི་ཧ་ཨུ་ཙིཥྛ་བ་ལྲིཾ་བཀྵ་བཀྵ་ཀ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་

སྦྲིན་ཞྲིང༌། སར་ཡང་དེའྲི་རེས་སུ་སྦྲིན་བདག་གྲི་དགེ་བ་སེལ་བའྲི་དོན་དུ་སབས་

འདྲིར་སྦྲིན་པའྲི་བསོད་ནམས་བསྔོ་བའྲི་ཚིགས་བཅད་བཀག་སེ། འགྱུར་མངས་

ལས་ཀང༌། འདྲིར་ནྲི་སར་ཡང་བརོད་པར་བྱ་ཞེས་པས་འདྲིར་ནྲི་སྦྲིན་པའྲི་ཚིགས་

བཅད་བཀག་ཅེས་བཤད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་མགོ་བོར་ཧྲ། མགྲིན་པར་�། སྙྲིང་

ཁར་ཧཱུཾ། “ལྟེ
1
་བར་ཧྲ། གསང་བར་ཧྲཿ་གཙུག་ཏོར་དུ་ཧྲཾ། ཞེས་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་

རང་གྲིས་བོན་རོ་རེ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་མཚན་པར་བསྒོམ་སེ། ༀ་ཧྲ་ཤྲི་ཁ་ཡེ་བཽ་

ཥཊ། ཅེས་སོགས་ཀྲི་ཡན་ལག་དྲུག་དགོད་ཅྲིང༌། མགོ་བོར་ཨཱུ། སྙྲིང་ཁར་ཨཱྲི། 

1  མ་ཕྱི། ༡༠༩བ༤ན།   ལ    ཞོལ། ༡༤༣བ༢ན།  བླ། ༡༥༡བ༡ན།   ལྕེ    * ལྕེ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཙུག་ཏོར་དུ་ཨཱ་སེ་ཐབས་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང༌། ལྟེ་བར་ལཱ། མགྲིན་པར་རཱ། 

གསང་བར་ཨཱ་ཞེས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐབས་ཤེས་

གཉྲིས་ཀའྲི་རྲིགས་ལ་གནས་པའྲི་ཡན་ལག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྒོའྲི་ས་བོན་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི་གཉྲིད་ཀྲི་དུས་དང་ལྷ་མཆོད་པའྲི་དུས་དང༌། ཕག་རྒྱ་འཁྲིག་པས་མཆོད་པའྲི་

དུས་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་གསུམ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

བཞྲི་པ་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སེམས་བསྒོམ་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་

གནས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྟེན་དུ་ལྷའྲི་དམྲིགས་པའྲི་དབྱེ་བ་

བསན། དམྲིགས་པས་བསྒོམས་པས་སེམས་དྲི་མ་མེད་པར་འགྱུར་ཚུལ། སེམས་དྲི་

མ་མེད་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་གསལ་བར་བསན་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷའྲི་དམྲིགས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་མདོར་བསན། སྤན་ལྔའྲི་

རྲིམ་པས་མངོན་སུམ་གྲིས་དམྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད། རེས་སུ་དཔག་པས་

དམྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གདུལ་བྱའྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་བསྒོམ་པའྲི་དམྲིགས་

པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་དང་ནྲི་རེས་སུ་དཔག་པས་བརྟག་པ་རྣམ་པ་

གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བ་སེ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་དག་ལས་མངོན་སུམ་དུ་

སྣང་བ་གང་ཡྲིན་པ་དག་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའྲི་སྦོར་བས་དག་

པའྲི་མཁའ་ལ་སར་མ་བཞྲིན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། སར་མའྲི་ཚོགས་བཞྲིན་དུ་རྣམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་དུ་མ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐ་མལ་གྲི་མྲིག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་

ཤྲིང་ཤ་དང་ལ་སོགས་པ་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིག་གྲིས་གཟུང་བར་

བྱ་བ། སྲིད་པ་གསུམ་དང་དུས་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨྲི་ལམ་སྒྱུ་མ་དང་

མཚུངས་པ་ས་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་དེ་དང་དེའྲི་དངོས་པོར་མ་

གྲུབ་པའོ། །འདྲིར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམ་པའྲི་དུས་ལས་ལས་དང་པོ་བ་སོ་

སོར་སྡུད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་མེད་པར་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལམ་

གྲིས་བསྡུས་པ་ཤའྲི་མྲིག་གྲིས་སོང་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཐོང་ངོ༌། །དེ་

ནས་གསམ་གཏན་གྲི་འབས་བུ་རྣལ་འབྱོར་པ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐོབ་པའྲི་

མཚམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་མྲིག་འབྱེད་འཛུམ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་ལྷའྲི་མྲིག་

གྲིས་སྣ་ཚོགས་སོང་གཟུགས་མཐོང་ངོ་། །

དེ་ནས། བང་དང་དོར་བྱ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། །ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་མཉམ་སྙོམས་

ཅན། །ཙནྡན་སེའུ་མཚུངས་པ་ལ། །ཆགས་བལ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་རྣམ་

འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་ས་བདུན་

པའྲི་བར་གྲི་མཚམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སངས་རྒྱས་དང་འད་བས་སངས་རྒྱས་སུ་

བཏགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤན་གྲིས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་གཟྲིགས་སོ། །ཡང་

ན། འཛིན་པ་ཐོབ་པའྲི་མཐར་འཛག་པའྲི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཐོབ་པའྲི་མཚམས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤན་གྲིས་གཟྲིགས་ཏེ། རོ་རེ་སྙྲིང་པོར། སོག་དང་ཐུར་

སེལ་འགོག་པ་ཡྲིས། །འདོད་ཆགས་བལ་བ་ཉྲིད་འདོད་དོ། ཞེས་སོ། །དེ་ནས་དག་པ་

ས་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མཚམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 411  

མྲི་རྟོག་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྤན་གྲིས་སོང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་

གཟྲིགས་སོ། །

ཡང་ན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ནས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲིས་དབང་བཅུ་

བརེས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བའྲི་མཚམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཤེས་རབ་

ཀྲི་སྤན་གྲིས་གཟྲིགས་ཏེ། སྔར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་འབས་བུ་སོན་པའྲི་སབས་སུ། ལོ་

གསུམ་དང་ཕོགས་གསུམ་གྲི་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ལུས་ནྲི་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཞེས་པ་དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ས་བཅུ་

གཉྲིས་ཐོབ་པའྲི་མཚམས་ཀྲི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་སྤན་ལྔ་ཐོབ་པའྲི་

དབང་གྲིས། ཡེ་ཤེས་མྲིག་གཅྲིག་དྲི་མ་མེད། ཅེས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་གྲིས་

སོང་གཟུགས་གཟྲིགས་ཤྲིང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་མ་གཟྲིགས་པ་གཅྲིག་ཀང་མེད་

དེ། སྒྲིབ་པའྲི་ལྷག་མ་འཛག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀུན་ལས་རྣམ་གོལ་ཞྲིང༌། ཞེས་དང༌། 

རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་དུ་ཡང༌། སོག་དང་ཐུར་སེལ་ཟད་པས་འདྲིར། །ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་ཟད་པར་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འགོག་པ་ཡྲིས། །སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་སུ་

མྲི་འགྱུར། །ཇྲི་སྲིད་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་སོག །རྒྱུ་བ་དེ་སྲིད་ཡང་སྲིད་པའོ། །སོག་

གྲི་རྒྱུ་བ་ནམ་ཞྲིག་ན། །འཆྲི་བ་མེད་ཅྲིང་ཡང་སྲིད་མེད། ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤན་ལྔ་པ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་དང་

ལྡན་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལྟ་བའྲི་སང་དུ་སེ། སྤན་ལྔ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་སེམས་ཅན་གཞན་

རྣམས་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལྟ་བའྲི་ཡུལ་ལ་དམུས་ལོང་ངོ༌། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་པ་ནྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོན་

དམ་པའྲི་ལྷ་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་བསྒོམ་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་ལྷ་སྒྲུབ་པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་

དོན་དམ་པའྲི་ལྷ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་མྲིན་པས་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་སེ། ལྷ་ལོག་

གྱུར་གྲི་ཚུལ་གྲིས་བསྒོམ་པ་ནྲི་ཤྲི་བའྲི་ལུས་དབང་པོ་མེད་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་རྣམ་པ་

ཙམ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མྲི་པ་རྟོག་པ་ཡྲིས་ནྲི་བརྟགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་དེ་

ནྲི། རྲི་མོ་སོགས་ལ་བལྟ་བྱ་ཞེས་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀྲི་རྲི་མོ་དང་སྐུ་གཟུགས་བྱས་པ་དང༌། ལུགས་མའམ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོ་བྲིས་ནས་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པའྲི་རྣམ་པར་བདག་ཉྲིད་བལྟ་པར་བྱ་

སེ། ཡོངས་སུ་མ་སྨྲིན་པའྲི་བོ་ཅན་བྱྲིས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་དམན་པ་རྣམས་ཀྲིས་

བསྒོམ་པའྲི་དོན་དུ་བྱའོ། །ཞེས་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པའྲི་

ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། བྱྲིས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་ཚུལ། རོགས་

རྲིམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམ་ཚུལ། དེ་དག་གྲི་སེམས་བརྟན་ནས་དྲི་མ་

མེད་པར་འགྱུར་ཚུལ། རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པའྲི་དོན་དུ་བྲིས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བྱ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ནུས་པ་གཟུགས་སམ་ཞེས་པ་ལྷ་དཔའ་བོ་

གཅྲིག་པ་དག་གམ། ཡང་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་དག་བྲིས་སྐུར་བྲིས་ལ་ལྷར་

བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་དང་པོར་བྲིས་སྐུ་ལ་ནྲི་བྲིས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ། མངོན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགྱུར་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པ་རྟོག་པས་བཏགས་པས་རང་གྲི་སེམས་བྲིས་པའྲི་

ལྷ་དེའྲི་རྣམ་པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོམ་པས་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་སྦོར་བ་

དག་གྲིས་ཞེས་པ་དམྲིགས་བཅས་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་མངོན་དུ་

བྱེད་པའྲི་ཐབས་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་བ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་

གསལ་མ་ཆད་པ་མེད་པ་མཐའ་དག་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་

གྱུར་པ་ཞེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་སེ། ལྷའྲི་གཟུགས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་གཟུགས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བྲིས་སྐུར་བྲིས་པ་བཏགས་

པའམ། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་མ་བཏགས་པ་ལོའྲི་ཕེད་མ་ལོ་གཅྲིག་ཏུ་བ་མས་

བསན་པའྲི་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་བསྒོམས་ཏེ། ཇྲི་སྲིད་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྲི་

སེམས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་མྲི་གཡོ་པར་བརྟན་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུའོ། །དེ་ནས་ཕག་

རྒྱའྲི་སྦོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་འདྲིར་སོ་སོར་སྡུད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་སོག་རྩོལ་

དང་འཛིན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་མྲི་གཡོ་བར་

བརྟན་པ་སྐེས་པ་སེ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ན། དེ་ནས་རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་ཕག་རྒྱའྲི་

སྦོར་བས་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ཐོབ་སེ། དུས་ཇྲི་ཙམ་ན། 

ཉྲིན་ཞག་འགའ་ཞྲིག་དག་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་

གསུམ་གྲི་ཉྲིན་ཞག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་བར་བསྒོམ་པས་

སོ་ཞེས་པ་རེས་དན་རོགས་པའྲི་ངེས་པ་སེ། ཉྲིན་ཞག་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 414  

སེམས་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། འཕོ་བའྲི་དྲི་མ་མེད་པ་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་ཞྲིང་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་སེ་ས་བཅུ་

གཉྲིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབེལ་ལོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འདྲིར་དང་པོར་བཏགས་པའྲི་གཟུགས་སྒོམ་དགོས་པས་བྲིས་སྐུ་

དང་སྐུ་གཟུགས་དང་གླེགས་བམ་བྲི་པའྲི་སད་དུ་ཉེ་གནས་ཆོས་སྨྲ་བའམ། བསྙེན་

བཀུར་བ་ཆོས་ཀྲི་སྣོད་ཅན་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་བཙལ་བར་བྱ་སེ། 

དེས་བྲིས་སྐུ་དང་སྐུ་གཟུགས་དང་གླེགས་བམ་ལ་སོགས་ལ་བྱའོ། །ལྷའྲི་སྐུ་དག་པོ་

དང་ཞྲི་བའྲི་རྣམ་པ་བྱ་བས་སྔར་རབ་གནས་ཀྲི་སབས་སུ་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་རབ་

གནས་བྱས་ཏེ། མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་བྱྲིན་ནས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་མཆོད་པ་

བྱའོ། །འགྱུར་མངས་སུ་ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་ལ་མཆོད་པ་བྱ་ཞྲིང་ཞེས་འབྱུང་

ངོ༌། །དགེ་འདུན་སེ་གཉྲིས་ཀྲི་མཆོད་སོན་དང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྦྲིན་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡྲིན་སྦྲིན་པའྲི་དུས་སུ་ནྲི་རབ་གནས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་མཆོད་

ཡོན་གྲི་ཆོ་ག་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོད་ཡྲིན་སྦྲིན་ཏེ། དུས་གཞན་དུ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་

ནུས་པས་མཆོད་ཡོན་དང་ཚོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་གཞན་དུ་རོ་རེའྲི་ཚིག་སས་པར་བསན། རྒྱུད་

འདྲིར་གསལ་བར་བཤད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་སས་པའྲི་རོ་རེའྲི་

ཚིག་གྲི་ངེས་པ་གསུངས་པ། རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་

ཅད་ལས་ནྲི་ཞེས་པ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དང༌། 
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འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་ངེས་པར་རོ་རེའྲི་

ཚིག་གྲི་དོན་སྔར་གསུངས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྣལ་

འབྱོར་པ་རྣམ་དག་ལ་བསྒོམ་བྱར་གསུངས་ཏེ་དེ་བཞྲིན་དུ་མཚན་བརོད་ལས་ཀང་

གསུངས་པ། འདྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ཞེས་པ་ནས། ཚིག་ཀུན་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་བྱེད། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉྲིད་ཁོད་ལ་འདུད། ཅེས་

པའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་པས་མཚན་

ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་དོན་དམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཏུ་བརོད་དེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱྲིས་པ་རྣམས་ནྲི་དབང་བསྐུར་མེད་པར་རྒྱུད་འཆད་

པ་དང༌། རས་ཀྲི་དོན་དུ་ཆོས་འཚོང་བ་སོགས་ཀྲི་འཇུག་པ་རྣམས་བཀག་ནས། བ་

མའྲི་སྲི་ཞུ་ནོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པའྲི་ལམ་བསྒོམས་ཏེ་རྒྱུད་སྨྲིན་པར་

བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་རེ་དག་གྲིས་རྲིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་སས་ཏེ། བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་དབང་བཞྲི་པའྲི་དཔེ་གསུམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་འདྲིར་རོ་རེའྲི་ཚིག་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་ནྲི་

གསལ་པོར་དབྱེ་བ་བྱས་ནས་བསན་པས་ན་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་སེ་ཉྲིན་དང་

མཚན་མོར་བར་མ་ཆད་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་སྔར་གསུངས་པའྲི་མྲིག་ལྔ་པོ་

རྣམས་ཀྲིས་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། སྒོམ་པ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་ན། ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་དོན་

སད་ཅེས་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུའོ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་
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མོ་དེ་ཅྲི་ཞྲིག་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་རྒྱལ་བ་མཆོག་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་དག་གྲི་

བསྐེད་མཛད་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང༌། གཞོམ་དུ་མེད་པ་འགྱུར་མེད་

བདེ་བ་དབྱེར་མེད་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་

ཚིག་གྲི་ངེས་པ་སེ། དེ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གནས་སམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་

སད་དུ་བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་ལས་སས་ཏེ་གསུངས་པ་རྒྱུད་འདྲིར་གསལ་བར་

གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་

པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ནྲི་ལེའུ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་རྣམས་བསྡུས་དོན་

གྲིས་ཚིག་དོན་གྲི་མཚམས་རྣམ་པར་ཕེ་སེ། རྒྱུད་འགེལ་གྲི་ཚིག་དོན་བཤད་དགོས་

པ་དག་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕེ་སེ་བཤད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་འདྲི་པའྲི་ལུགས་

ཀྲི་ལམ་སྤྲིའྲི་འགོས་དང་རྣམ་པར་བཞག་པ་མྲི་འད་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི། རེ་

ཡབ་སས་ཀྲི་གསུང་རབ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསན་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཆོ་

གའྲི་ཁྲིགས་ཀྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ། དེ་དག་གྲི་སབས་སུ་ཉེ་བར་འཚམ་པའྲི་མཐའ་

དཔད་པ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྲི། བ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་པད་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤས་ཆེར་ཤེས་པར་བྱ་

སེ། འདྲིར་ནྲི་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི། ཞེས་

སོགས་སོ། །ལེའུའྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུའྲི་འགེལ་བཤད་རོགས་

སོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ལེའུ་བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཚིག་གོ །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྨྲས་པ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྨྲིན་བྱེད་ལམ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་པ། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི་ཡྲི་བསྡུས་པའྲི་

དོན། །གསལ་བྱེད་ཉྲིན་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་དེང་འདྲིར་ཤར། །བོ་གོས་འདུན་ལྡན་བོ་ཡྲི་

པད་ཚལ་རྒྱས། །ལེགས་བཤད་གསར་པའྲི་དྲི་བསུང་རྒྱུད་མར་འཕོ། །ས་ལ་བཟང་

རྐང་དྲུག་ལྡན་རྣམས་དགའ་བའྲི་གླུ། །སྙན་པར་སྒོགས་པས་འཇྲིག་རྟེན་མཛེས་གྱུར་

ཅྲིག །འདྲིར་འབད་དགེ་བ་སོན་ཀའྲི་ཟླ་ལྟ་དཀར་ཞྲིང་དྲི་མེད་གང་ཐོབ་དེས། །མཐའ་

དག་འགོ་འདྲི་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་མུན་པའྲི་ཚོགས་ལས་གོལ་གྱུར་ཏེ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ལམ་བཟང་དྲི་མེད་གསལ་བར་མཐོང་སེ་དགའ་བའྲི་བོས། །དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་

ཀྲི་དགའ་བདེའྲི་དཔལ་ལ་རྲིམ་གྲིས་སྤོད་ཅྲིང་གོལ་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱས་འགེལ་དྲི་མ་

མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུའྲི་རྣམ་པར་བཤད་

པའོ། །དགེ་འདྲིས་འགོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །
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༄༅། །དུས་འཁོར་ཊྲིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་འགེལ་

བཤད་བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ། །

ན་མཿ ཤྲྲི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡེ། རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོ་དང་དབྱེར་

མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བ་མ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །

མ་ལུས་སྤོས་པའྲི་ཆུ་འཛིན་དང་བལ་དབུ་མའྲི་མཁའ་ལ་དཀར་དམར་

ཁམས་དང་ཐབས་ཤེས་ཀྲི། །བགོད་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་བཅོམ་ས་ཆེན་

བཅུ་གཉྲིས་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་རོགས་པར་སྤད། །ཀུན་རྟོག་རླུང་དང་ཕྲི་ནང་ཉྲི་ཟླའྲི་

བགོད་པ་ཀུན་བཅོམ་སྔོན་མེད་ཉྲིན་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མཆོག །དཔལ་ལྡན་མཆོག་གྲི་

དང་པོའྲི ་སངས་རྒྱས་ཁབ་བདག་མཆོག་དེ ་སྲིད་གསུམ་འདྲི ་ན་རྒྱལ་གྱུར་

ཅྲིག །མདོར་བསྡུས་རྣམ་བཞྲིའྲི་སྐེད་ཚལ་རྭ་བར་བཅུ་ཕག་ཟུང་གྲི་གནས་པའྲི་

ཚོགས། །བདེ་ཆེན་སྦྲང་རྩྲིའྲི་བཅུད་ཀྲིས་གཏམས་པའྲི་དཀར་པོའྲི་མེ་ཏོག་རབ་ཏུ་

རྒྱས། །སལ་བཟང་རྐང་དྲུག་ལྡན་པའྲི་ཉེར་འཚོ་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ཡྲི། །ཚིག་

དོན་མེ་ཏོག་འཕེང་མཛེས་གང་དེ་བཤད་པར་བྱ་ཡྲིས་དང་པས་ཉོན། །

དེ་ལྟར་འོག་མྲིན་གྲི་སྲིད་པའྲི་མཐར་ཐུག་པར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པར་ནུས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེས། 

གཙོ་བོར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས། 

འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ལྔ་པ་བསྐེད་རྲིམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཕག་རྒྱ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་གཙོ་བོར་བཤད་པའྲི་ལེའུ་ལ་གཉྲིས། མཆོད་པར་

བརོད་ཅྲིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། རྒྱུད་དོན་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། མཆོད་བརོད་དང༌། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དག་ཚུལ་གྲི་སྒོ་ནས་སོན་པ་སངས་རྒྱ་ལ་ཕག་འཚལ་

བ། མཚན་གྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེའྲི་སྒོ་ནས་གཉྲིས་མེད་དུས་འཁོར་ལ་ཕག་འཚལ་བ། ཡྲི་

གེ་བཞྲི་སྐུ་བཞྲིར་བསན་པའྲི་སྒོ་ནས་སྐུ་བཞྲི་ལ་ཕག་འཚལ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གང་གྲིས་སྔོན་ལམ་གྲི་དུས་སུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་

ལྡན་པའྲི་སོང་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མཐོང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་རང་གྲི་ཡྲིད་ལས་བྱུང་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་དག་གཙུག་

ཏོར་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོར་འོངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་རང་གྲི་རོ་རེ་ནོར་

བུའྲི་རྩེ་མོ་ཨོ་ཊའྲི་ལམ་ནས་བཀུག་སེ། གསང་གནས་ནས་རང་གྲི་དཔྲལ་བའྲི་བར་

དང༌། དབལ་བ་ནས་ནྲི་རོ་རེ་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོར་ཁོད་པས་མ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་

ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་གང་གྲི་མཐུ་ལས་མངོན་སུམ་དུ་དམྲིགས་པ་དང་

བཅས་ཤྲིང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་དངོས་པོར་མེད་ལ། དེ་ལས་འདས་པའྲི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་

ལྡན་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། སྙྲིང་རེ་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་སོང་པ་

ཉྲིད་དང་རོ་མཉམ་དུ་ཞུགས་པས་དམྲིགས་པ་མེད་པ་ཉྲིད་ཅེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པ་སེ། 

དེ་འདའྲི་སོང་གཟུགས་དང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་མཐར་ཐུག་པ་གཉྲིས་རོ་མཉམ་

པའྲི་གོ་འཕང་བརེས་པས་ལྷ་མྲི་ལྷ་མྲིན་གླུ་ཡྲི་བ་མ་སེ་ཡོན་ཏན་གྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ལྕྲི་

བར་གྱུར་པ་དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་སོན་པར་མཛད་པའྲི་སོན་པ་
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གཅྲིག་པུ་སེ། ཟླ་བོ་དང་བལ་བ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཞེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་མཚན་མངོན་པར་རོད་

བྱེད་ཀྲིས་བསན་པའྲི་དོན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གང་ལ་ཐྲིག་ལ་འཕོ་བའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་

ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ་དང༌། སོག་འབྱུང་འཇུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་མེད་པ་སེ་དག་གྲི་

ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ་དང༌། གཡོ་བ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་འགྱུར་དང་

ལྡན་པའྲི་སེམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

འཕོ་བའྲི་རྲིམ་པ་མེད་པ་སེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པས་སྐུ་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་དུས་འཁོར་དེ་ལ་པད་དཀར་གྲིས་བཏུད་པར་བྱས་ཤྲིང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཀཱ་སོགས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ཇྲི་ལྟར་འོངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཤེགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་བསན་པའྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཐབས་ཤེས་གང་རུང་གྲི་རྲིགས་སུ་

ཆད་པ་མེད་པ་གང་གྲི་ཀཱ་ཡྲིག་གྲིས་བསྐེད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུ་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དང༌། ལ་ཡྲིག་གྲིས་སོག་རླུང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པའྲི་སྐུ་དང༌། ཙ་ཡྲིག་གྲིས་གཡོ་བའྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་བཟང་པོའྲི་ཆོས་

ཀྲི་སྐུ་དང༌། ཀྲ་ཡྲིག་གྲིས་ཐྲིག་ལེ་གཡོ་བའྲི་རྲིམ་པ་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ་དག་པའྲི་

སྐུ་སེ་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་སྤྲི་བོས་རབ་ཏུ་

བཏུད་ནས་བྲི་བར་བྱའོ། ཞེས་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་འདེན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བྲི་བར་བྱ། ཞེས་དང་ངོ༌། །དགོས་པ་གང་གྲི་དོན་དུ་ན། ཉེ་བའྲི་

གདུལ་བྱ་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་དང་སོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲི་རྣམས་དང་། 
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རྲིང་བའྲི་གདུལ་བྱ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་དུའོ། །དགོས་

པ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་ན། གདུལ་བྱ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་

གཉྲིས་རོགས་པའྲི་འབས་བུ་སྐུ་བཞྲི་ཐོབ་པའྲི་སད་དུའོ། །གང་ན། དཔལ་ལྡན་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ལེའུ་ལ་འགེལ་བཤད་དོ། །གང་གྲིས་ན། པད་དཀར་པོ་བདག་གྲིས་སོ། །རྒྱུ་

གང་ལས་ན། འཇམ་དཔལ་གྲིས་བསྐུལ་བར་གྱུར་ཅྲིང༌། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་

ལུང་བསན་པའྲི་རྒྱུས་འཇྲིག་རྟེན་དབང་པོ་ཆུ་སྐེས་འཛིན་པ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཡྲིས་

འགེལ་བཤད་བྲི་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སོན་པ་པོ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོའྲི་འབེལ་པས་

མདོར་བསན་པ་དང༌། མདོར་བསྡུས་བཞྲི་ཡྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། མཚམས་སྦར་བ། རྩ་བའྲི་ངག་དགོད་པ། འགེལ་བས་བསན་ལ་དབབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་པ་ནས་གསུངས་པ། ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ་འདྲིས་ནྲི། 

གནས་དང་སོན་པ་དང༌། ཞུ་བ་པོ་དང༌། ཆོས་གང་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལ་ཟླ་བཟང་

གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ལན་གྲི་གསུང་ཚིགས་

བཅད་དང་པོས་གསུངས་པ་སེ། གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཙོ་བོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས། ཞེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་

གསུངས་ཞེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་འདྲིས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

ལས་ཟླ་བཟང་གྲིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ལན་གསུངས་

པ་འཇམ་དཔལ་གྲིས་དོན་ལ་རྟོན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་
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འགེལ་བཤད་ཀྲིས་འགེལ་བར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་གཙོ་བའྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

འདྲིར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་གང་ཞྲིག་གསུངས་པའྲི་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

དང་བཅས་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་བཅས་པ་གང་

ཞྲིག་སོན་པ་ཁོད་ཀྲིས་གསུངས་པ་དེ་དག་ནྲི་ཟླ་བཟང་བདག་གྲིས་ཅུང་ཟད་ཤེས་ཏེ་

དེའྲི་ཕྲིར་སར་ཡང་ཟླ་བཟང་བདག་ནྲི་ཉན་པར་འཚལ་ལོཞེས་ཞུས་པའོ། །

གང་ན། ལྷ་མྲིའྲི་བ་མ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཅེས་པོས་ནས་ལུས་ལ་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་མ་དག་པའྲི་རུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་འགགས་ཤྲིང་རྣམ་

པར་དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་གཞན་ཡང་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་པ་ཉན་པར་འཚལ་ཞེས་པ་སེ། དེ་ཡང་ཕུང་

པོའྲི་རྲིགས་གང་ཞྲིག་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་དག་ལ་གནས་པ་ཅེས་པ་ནྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཨ་

ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱངས་ལ་གནས་པ་དང༌། ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་གསལ་

བྱེད་ལ་གནས་པ་སེ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་དག་གྲི་རྲིགས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཀང་ཉན་པར་འཚལ་ཏེ་དེ་ཡང་ཕུང་པོ་རྣམས་

ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་རྒྱལ་བ་དྲུག་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་

རྲིགས་ཡུམ་དྲུག་པོ་ཡང་ཨ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པའྲི་རྲིགས་

དྲུག་པོ་ཉན་པར་འཚལ་ཞེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ཟླ་བ་བཟང་པོས་ཞུས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་དག་གསན་ཏེ་དེ་ནས་རྒྱལ་བའྲི་

བདག་པོ་ཞེས་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ལ་སོས་པ་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་

ཕུང་པོ་དང་ལ་སོགས་པ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དེ་དེ་རྣམས་ཀྲི་བདག་པོ་ནྲི་དེ་རྣམས་
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སྒྲིབ་བལ་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཏེ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

སོ། །དེས་ཁམས་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་རྲིགས་དྲུག་དང་ལ་

སོགས་པ་ཁམས་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་རྲིགས་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་འོག་ནས་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་དག་གསུངས་ཞེས་པ་སེ་རྩ་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དང་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་པོའྲི་འབེལ་པ་བསན་པའོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ལ་རྐང་པ་དང་པོ་

གསུམ་གྲིས་ཟླ་བ་བཟང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པ་ནས་བརྩམས་

ཏེ་ཇྲི་སྲིད་ལེའུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ་སྲིད་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ལན་གྲིས་

གསུངས་ཏེ་རྒྱུད་འདྲི་ལ་སར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མང་ངོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཞུས་ལན་

གྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་ཡྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

སྤྲིའྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལེའུ་འདྲིའྲི་གཞུང་གང་

འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་གང་དང་སྦར་ཚུལ། གཞུང་གྲི་བརོད་བྱའྲི་དོན་རགས་པ་ཙམ་

ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་པ། བཤད་དོན་ལམ་གྲི་རྲིམ་པར་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལེའུ་འདྲི་ལ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་སྤོ་

བའྲི་མདོར་བསྡུས། སྐུ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པའྲི་མདོར་བསྡུས། 

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའྲི་མདོར་བསྡུས། ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་

འདུལ་བའྲི་མདོར་བསྡུས་ཏེ། མདོར་བསྡུས་བཞྲི། གནས་པ་ཉྲི་ཤུ་དང་བཅས་པར་

བཞུགས་པ་ལས། འདྲིའྲི་གཞུང་གང་དང་གནས་པ་གང་ཇྲི་ལྟར་སྦར་བར་བྱ་སྙམ་ན། 

འདྲི་ལ་ཁ་<དམ>ཅྲིག ། ཚིགས་བཅད་དོན་གསུམ་པ། རྒྱལ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་

འདྲི་ནྲི། ཅེས་པ་ནས། ཚིགས་བཅད་ག་བརྒྱད་པའྲི་བར་མཐའ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་
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སེམས་བསན་པའྲི་གནས་པ་དང་སྦོར་བ་མྲི་འཐད་དོ། འདྲིའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་

སྨོན་འཇུག་གྲི་བྱང་སེམས་ཐུན་མོང་བ་ལ་རྒྱུད་ཉྲིད་ལས་དངོས་སུ་གསུངས་ཀྲི། 

ཀུནྡ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་སེམས་ལ་བྱེད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་<དོལ>ཅྲིག ། ག་

དགུ་བ། ཤེས་རབ་མ་ཡྲིན་ཐབས་ཀང་མྲིན་པ་འདྲི་ནྲི། ཞེས་སོགས་གནས་པ་དགུ་

པར་བྱས་ནས། བཅུ་གསུམ་པ་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་གནས་པ་

དང་སྦོར་ཞྲིང༌། གཞན་<ཕོགས>དག །ག་དགུ་པ་སོགས་གནས་པ་ལྔ་པར་བྱས་

ནས། སུམ་ཅུ་པ། མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཐུང་བའྲི་དངོས་པོ། ཞེས་སོགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་གནས་པ་དང་སྦོར་བ་དག་ཀང་འཐད་པར་མྲི་སེམས་ཏེ། དེ་ལྟ་

ན་སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དྲུག་སྤོ་བ་སོགས་ཀང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་གནས་པ་དང་སྦར་དགོས་པས་གནས་པ་ལྔ་པའྲི་

གཞུང་རྣམས་ལས་ལོགས་སུ་གནས་པ་བདུན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་མྲི་རེད་པར་འགྱུར་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

མཁས་པའྲི་དབངཔོ་ཁ་<བུ>་ཅྲིག །མདོར་བསྡུས་དང་པོ་ལ་གནས་པ་དང་

པོ་ལྔ་དང༌། བརྒྱད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསེན་པའྲི་གནས་པ་སེ་གནས་པ་

དྲུག །མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་ལ། བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་གནས་

པ། དགུ་པ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་གནས་པ། བཅུ་གཅྲིག་པ་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲི་བསན་

པའྲི་གནས་པ་སེ། གནས་པ་གསུམ། མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་ནྲི། དྲུག་པ་དབང་བཞྲི་

པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་
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གནས་པ་དང་སྦོར་ཞྲིང༌། མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་ལ། བཅུ་པ་ལུས་དང་ངག་དང་

སེམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པའྲི་གནས་པ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་པ་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཞྲིང་བསྡུ་བའྲི་གནས་པ་སོགས་གནས་པ་བཅུ་དང་སྦར་ཏེ་འཆད་པར་མཛད་ལ། 

ལུགས་འདྲིས་ཀང༌། ཚིགས་བཅད་རེ་ལྔ་པ་ནས། ག་བརྒྱད་པའྲི་བར་མཐའ་དག་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསེན་པའྲི་གནས་པ་དང་སྦར་ཞྲིང༌། གནས་པ་འདྲི་ལ་ཀུན་

རོབ་དང་དོན་དམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་འཆད་པར་མཛད་དོ། །

ཡང་ཁ་<དོལ>ཅྲིག ། ཤེས་རབ་རྒྱུད་ནྲི་ཤར་ནས། ཞེས་སོགས་ཞེ་བརྒྱད་

པ་ནས་ང་བཞྲི་པ་ཡར་བཅད་ཀྲིས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བསན་པའྲི་གནས་པ་

འདྲི་བསན་པར་འཆད་པ་ཡང་མྲི་འཐད་དེ། ཚིགས་བཅད་དེ་དག་གྲི་སྒས་ཟྲིན་དང་

དགོངས་གཞྲིའྲི་དོན་གང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བསན་པ་

འཆད་བྱེད་དུ་འབེལ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ་དེ་དག་གྲི་སྒ་ཟྲིན་ལྟར་ན་དུས་འཁོར་གྲི་ཞལ་

བཞྲི་ནས་རྲིག་བྱེད་བཞྲི་དང་གྲུབ་མཐའ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ལ་བྱ་དགོས་

ཤྲིང༌། དགོངས་གཞྲི་ལྟར་ན་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་སེང་གྲི་བག་ཆགས་ལས་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་

མཐའ་གང་ལ་མོས་པའྲི་དབྱེ་བ་དུ་མར་འགྱུརཚུལ་བསན་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་

གྲི་ལུགས་ནྲི་འདྲི་ལྟར། རེ་དགུ་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལ། ཞེས་པ་

ནས། ག་བརྒྱད་པའྲི་བར་གྲིས་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་དགོས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ། ཕྲིའྲི་ཐབས་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ཚུལ་སོགས་སོན་ཞྲིང༌། མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་གཞུང༌། འདྲིར་ནྲི་དབང་

བསྐུར་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀང༌། ཞེས་པ་ནས། བརྒྱ་ཉེར་དྲུག་པ་ཡར་བཅད་ཀྲིས་ཀང༌། 
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འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྲི་དབང་རྣམས་དངོས་བརྒྱུད་ཀྲིས་རོགས་རྲིམ་གྲི་

སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་དང༌། དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་ཡན་ལག་

དྲུག་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་བྱེད་པས་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་ཀྲི་གཞུང་སྔ་ཕྲི་དེ་

ཐམས་ཅད་དབང་བཞྲི་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པ་སེ་གནས་པ་དྲུག་པ་དང་སྦར་རོ། །ཚིགས་བཅད་རེ་དྲུག་

པ་སོགས་གསུམ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་གཉྲིས་ཐུན་མོང་གྲི་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་ཀུན་རོབ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསེན་དགོས་པར་སོན་པས་གནས་པ་བརྒྱད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

བསེན་པའྲི་གནས་པར་བྱའོ། །ཤེས་རབ་མ་མྲིན། ཞེས་སོགས་ག་དགུ་པ་ནས། བརྒྱ་

བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་རྐང་པ་གསུམ་པ་ཡར་བཅད་ནྲི་གནས་པ་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་སྤོ་བའྲི་གནས་པ་བསན་པར་བྱའོ། །

གང་ཕྲིར་ཨ་སོགས། ཞེས་པའྲི་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་མདོར་བསྡུས་སོན་པའྲི་

ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་པོ་ནྲི། གནས་པ་དགུ་པ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་རྣམ་པར་ཀུན་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་གནས་པ་དང་སྦར་བར་བྱའོ། །ཤེས་

རབ་རྒྱུད་ནྲི་ཤར་ནས། ཞེས་སོགས་ཞེ་བརྒྱད་པ་ནས། རེ་ལྔ་པ་ཡར་བཅད་ནྲི། ལུས་

ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་སེང་གྲི་བ། །ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལུས་དང་

བརོད་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་དང་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་པར་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་སོན་པས་

ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པའྲི་གནས་པར་སྡུད་པར་

བཞེད་ལ། ལ་སོགས་དབྱངས་བརྒྱད། ཅེས་སོགས་འདྲི། ཁ་<ངམ>ཅྲིག །ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་གནས་པ་དང་སྦོར་མོད་ཀང༌། བརྒྱ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ནས་
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བརྒྱ་རེ་བཞྲི་པའྲི་བར་གཞན་རྣམས་ཀང་གནས་པ་བཅུ་བ་འདྲི་ཉྲིད་སོན་བྱེད་དང་

སྦར་རོ། །བརྒྱ་དགུ་བཅུ་བ་ནས་ཉྲིས་བརྒྱ་བའྲི་བར་གྲི་གནས་པ་བཅུ་གཅྲིག་པ་

ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བསན་པའྲི་གནས་པ་བསན་པར་བྱའོ། །གནས་པ་བཅུ་

དྲུག་པ་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་བསན་པའྲི་གནས་པ་འདྲི་ནྲི། བརྒྱ་རེ་བཞྲི་པའྲི་

རྐང་པ་གསུམ་པ། སད་ནྲི་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད་ཅྲིང་དུ་མའྲི་སད་གཞན་དག་གྲིས་

གཞན་གྲི་སྙྲིང་ལ་འཇུག་པ་སེ། ཅེས་པ་འདྲིས་བརོད་བྱར་འཕངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

བསན་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ལྷག་མ་གཞུང་དང་གནས་པ་སྦོར་ཚུལ་

སོགས་ལ་མྲི་འད་བ་ཆེར་མེད་ཅྲིང་རྟོགས་པར་ས་བ་དང་འོག་ཏུ་བརོད་བྱ་གང་སོན་

གྲི་ཚུལ་སོན་པ་ནའང་སོན་པས་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་དང་པོར་ལུས་ཀྲི་རུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་

རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་བརྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་བསན་ཅྲིང༌། 

ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ངོ་

བོ་ཉྲིད་དུ་བསན་ཏེ་འདྲི་དག་གྲི་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་བསྐེད་རྲིམས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་

དུས་ཉྲིད་ནས་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་རུས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ཀ་བ་སོགས་དང༌། ལུས་

སྐུ་རོ་རེ་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོར་མོས་པར་བྱ་སེ་སྒོམ་དགོས་པར་ཡང་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ནས་ག་ལ་སོགས་པའྲི་སེ་པ་དྲུག་ཁམས་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་

དང༌། སེ་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཀུན་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ་སོར་རྲིགས་ལྔ་ལྔ་རྣམས་སུ་

འགྱུར་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སོན་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཞྲི་

རྒྱས་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་ཡྲི་གེ་ཁམས་མཐུན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་སེབ་པའྲི་ཚུལ་ཨ་ཡྲིག་དང༌། ང་ཉ་ཎ་མན་དང༌། ས་ཞེས་པ་རྣམས་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་པར་བསན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་གཙུག་ཏོར་དུ་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་ཀྲི་

རྲིགས་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔའྲི་ཁབ་བདག་རོ་རེ་སེམས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལྔ་དང༌། དེ་དག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་བྱ་གསལ་བྱེད་སོ་དྲུག་ས་བོན་དུ་བྱས་

པ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྲིགས་སོ་དྲུག་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ལྔ་པོ་དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བ་

ཞག་གཅྲིག་གྲི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའྲི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ། 

གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བ་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཚེས་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུའྲི་ས་བོན་གྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བ་ཚེས་ལྷ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་རྲིགས་སུ་བྱས་པ་དང༌། གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཀྵ་དང་བཅས་པ་སོ་

དྲུག་ལ་ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་དང་ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བའྲི་དབྱངས་ཐུང་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་

བ་སུམ་ཅུས་བསྒྱུར་བས་དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་སོང་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྲིགས་སུ་

འགྱུར་ལ། དེ་དག་ནྲི་དབུ་མའྲི་ཞག་རྣམ་པར་དག་པས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

རྲིགས་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། གསལ་བྱེད་བརྩེགས་པ་རྣམས་ཡུམ་གྲི་རྲིགས་སུ་བྱས་ཏེ། དེ་

དག་རྒྱས་གདབ་བྱ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཀྵ་དང་སོ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ཞྲིང་སོ་

དྲུག་པོ་རེ་རེའྲི་སྔར་ལྟར་དབྱངས་རྲིང་ཐུང་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བས་ཀ་རོ་རེའྲི་

རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། རྒྱུད་དེ་དག་ལས་གསུངས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་

ཀྲིས་བོན་དུའང་ཡྲི་གེ་དེ་དག་འགོ་ཚུལ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕུང་ཁམས་སོ་དྲུག་ལྷ་

སོ་དྲུག་སོགས་སུ་ཇྲི་ལྟར་དག་པའྲི་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སོན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྲིགས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་དང༌། དེ་ལས་རྲིགས་ལྔ་དང༌། ལྔ་པོ་ལས་སོང་ཕག་དང་བྱེ་བའྲི་

རྲིགས་ལ་སོགས་པ་རྲིགས་གངས་མེད་པར་འགྱུར་ཚུལ་རྒྱས་གདབ་དང་བཅས་པ་

དང༌། རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཞལ་གྲི་དག་བ། ཁད་པར་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་གྲི་

ཞལ་ཕག་གྲི་དག་པ། རྒྱས་འདེབས་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དག་པ་དང་བཅས་པ་སོན་

ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་མངལ་སྐེས་མངལ་དུ་ཇྲི་ལྟར་སྐེ་བ་དང༌། དེའྲི་ཕུང་ཁམས་རྲིམ་

གྲིས་ཇྲི་ལྟར་འགྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནས་ལྷ་སོ་དྲུག་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བར་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་དང་ངག་དང་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསྐེད་པ་དང༌། བྱྲིས་པའྲི་ཁུ་བ་འཕོ་ཞྲིང་བདེ་བ་སྐེ་བ་

དང་མཐུན་པར་བསྐེད་རྲིམ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སོགས་བཞྲི་དང་བསྙེན་

སྒྲུབ་བཞྲིར་འགྱུར་ཚུལ་རྣམས་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་དག་ནྲི་མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་གནས་པ་བཞྲི་པ་ཡན་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་བསན་

ཚུལ་མདོར་སྨོས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ལ་གནས་པ་ལྔ་པ་ལས་ནྲི་རྩ་འཁོར་དྲུག་རྲིགས་དྲུག་

ཏུ་ཕེ་བའྲི་སྒོ་ནས། དེ་དག་ནས་ལྷ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་སྤོ་ཚུལ། རྒྱས་གདབ་ཀྲི་རྣམ་

གངས་དང་བཅས་ཏེ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ། སོམ་ཆུང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་

དང་ཁ་དོག་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དག་དང་བཅས་ཏེ་སྤོ་ཚུལ། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

དྲུག །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ། དེ་དག་གྲི་ཞར་ལ་རྟོག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་

སྤོ་ཚུལ་དང་བཅས་པས་ཐབས་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའྲི་ཚུལ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་

རྒྱུད་སོམ་ཆེན་གྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་རྣམས་སོན་ཏེ་འདྲི་ནྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞྲིང་

གཞུང་ཡང་མང་བས་ཚིག་དོན་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་
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བཤད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་ཇྲི་སྙེད་སྤོས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་གདན་གྲི་རྣམ་

དག་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསན་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་བྱ་བའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ། སོམ་ཆུང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་དང་ཁ་དོག་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དག་

དང་བཅས་ཏེ་སྤོ་ཚུལ། འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གསུམ། དེ་དག་གྲི་ཞར་ལ་རྟོག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་དང་བཅས་པས་

ཐབས་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བའྲི་ཚུལ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སོམ་ཆེན་གྲི་ལྷ་སྤོ་

ཚུལ་རྣམས་སོན་ཏེ་འདྲི་ནྲི་བརོད་པར་བྱ་བ་རྒྱ་ཆེ་ཞྲིང་གཞུང་ཡང་མང་བས་ཚིག་

དོན་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་ཇྲི་སྙེད་སྤོས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་

གདན་གྲི་རྣམ་དག་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་དག་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསན་ཅྲིང༌། 

གཞན་ཡང་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ། ལུས་དང་བསམ་པ་འཇུག་ཚུལ། གཞན་

རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་བྱ་བ་འགྲུབ་ཀྲི་རང་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་ཚུལ། 

གནས་སབས་བཞྲིའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྣང་ཚུལ་སོ་སོར་འགྱུར་བ་དང༌། 

སེམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་ན་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དག་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་དང་

བཅས་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྟེན་ས་བཅུའྲི་རྣམ་དག །ས་བཅུས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་བཅུ་

སྦོང་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསེན་པའྲི་གནས་

པ་ནྲི། རེ་དྲུག་པ་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གྲིས་སོན་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་

རོ། །རེ་དགུ་པ་མན་ཆད་མདོར་བསྡུས་དང་པོ་འདྲིའྲི་གཞུང་མཐའ་དག་གནས་པ་

དྲུག་པ་དང་སྦར་ལ། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་སོང་གཟུགས་མཐོང་ནས་སོག་བཀག་པས་
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མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འཐོབ་ཚུལ་དང༌། སྒྲིབ་པ་ཟད་པར་བྱེད་ཚུལ། བརྩོན་འགྲུས་

དང་ལྡན་པས་སྒྲིབ་པ་ཟད་ནས་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ཚུལ། བརྩོན་འགྲུས་

དམན་དུ་ཟྲིན་ཀང་སྐེ་བ་བདུན་ཚུན་ལ་འགྲུབ་ཚུལ། དབང་བསྐུར་བ་དང་རྲིགས་ཀྲི་

སས་བསྐྲུན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཕག་རྒྱ་བསེན་ཚུལ་དམྲིགས་བསལ་དང་བཅས་པ་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་གྲི་བསྲུང་ཚུལ། མངོན་སྤོད་ཀྲི་ལས་དགོས་པ་གང་གྲི་

ཕྲིར་གསུངས་པ་བྱེད་པ་པོ་མངོན་ཤེས་མ་ཐོབ་པས་བྱས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་དང་

བཅས་པ་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་འདྲི་ལ་མཁས་པ་དག་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བ་དང༌། ཆོས་ཕུང་བརྒྱ་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བསན་པ་དང༌། ཤེས་པ་དང་

ཤེས་བྱ་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་གནས་པ་

གསུམ་དུ་ཕེ་ནས། དང་པོ་ག་དགུ་པ་ནས་གོ་གཅྲིག་པའྲི་བར་གྲིས་བསན། གཉྲིས་

པ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་སོགས་གོ་གཉྲིས་པ་ནས། བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་པ་

ཡན་ཆད་ཀྲིས་བསན། 

གསུམ་པ་གང་ཞྲིག་ཤེས་རབ་ཀྲི་ནྲི་ཞེས་སོགས་མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་

གཞུང་ལྷག་མ་དག་གྲིས་བསན་པར་བཞེད་དོ། །རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། ག་དགུ་པ་ནས། 

བརྒྱ་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་རྐང་པ་ཡར་བཅད་ཀྲིས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་

གནས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། རྐང་པ་ཐ་མ། འདྲིར་ནྲི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀང༌། 

ཞེས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་མདོར་བསྡུས་འདྲི་རོགས་ཀྲི་བར་མཐའ་དག་དབང་བཞྲི་པ་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

གནས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། གནས་པ་རྣམས་ཀྲི་བསྡུས་དོན་གྲི་སབས་སུ་བ་མ་ཉྲིད་
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ཀྲིས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་

བསན་པའྲི་གནས་པ་ཡང་འོག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་པ། འདྲིར་ནྲི་ཆུ་སྲིན་

རྣམ་ཤེས་དང་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། མྲི་བདག་དང་བཅས་མྲི་ཡྲི་བ་མ་རྲིགས་དེགས་ང་

རྒྱལ་ཅན་ཁོད་གང་གྲི་རྲིགས་ནྲི་ཐུ་བོ་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་བར། ཉྲིས་བརྒྱ་པ་ཡར་བཅད་

དང་སྦར་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་མངལ་ནྲི་རབ་ཏུ་བཟུང་བར་

མཛད་ཅྲིང་མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེ་དག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་པ་མཛད་ནས་ནྲི། །ཉོན་

མོངས་དང་ནྲི་བདུད་རྣམས་བཅོམ་ནས་ས་ཡྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

རབ་བསོར་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་ལ། མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཆོས་

འཁོར་བསོར་བ་ནྲི་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བསན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་

ལྟར་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་འདྲིར་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་ལས་སྐུ་བཞྲིར་འགྱུར་ཚུལ། 

ཕུང་ཁམས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་སྤོ་བ། དབང་ཡུལ་སོགས་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ཁོ་བོ་སོགས་དང་བཅས་པ་སྤོ་ཚུལ། དེ་ལྟར་སྤོས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་གསང་བའྲི་བཞུགས་ཚུལ་གྲི་དབྱེ་བ། སྐུ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་ཚུལ། གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་གདུལ་བྱ་རང་རང་གྲི་བསམ་

པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསན་ཚུལ་དང་བཅས་པ་བསན་ཏོ། །

འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་མཁས་<བུ>པ་དག་འདྲི་རྣམས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་

བཞྲི་སོང་བསན་པའྲི་གནས་པ་དང་སྦོར་མོད་ཀང༌། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི་སྤོས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་སོགས་ཀྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བཞུགས་ཚུལ་དང་བཀོད་པ་སྣ་

ཚོགས་ཀྲིས་གདུལ་བྱའྲི་དོན་མཛད་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་གཙོ་བོར་བསན་གྲི་ཆོས་ཕུང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་སོན་པའྲི་དོན་གྲི་ལྡོག་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །གཞན་ཡང་

ཕར་ཕྲིན་བཅུ་ནུས་མར་དག་ཚུལ་སོགས་སྤོས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་དང་

བཅས་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་གྲི་དང་ངེས། ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་གྲི་ངེས་

དོན། ཡྲི་དྭགས་རྣམས་སྨྲིན་པར་བྱ་བ་དང༌། སྐེ་བོ་རྣམས་བསྲུང་བ་དང༌། ཀླུ་རྣམས་

སྨྲིན་པ་དང༌། ལྷ་མྲིན་རྣམས་སྨྲིན་པའྲི་དོན་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཙརྩྲི་ཀ་སོགས་དང༌། ལྷ་

ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་བཅས་དང༌། གདེངས་ཅན་གྲི་རྲིགས་རྣམས་དང༌། ཁྲི་གདོང་

མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤོས་པར་བསན་ཏོ། །འདྲིར་ནྲི་དབང་བསྐུར་རྣམ་པ་གཉྲིས་

ཀང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀྲི་དབང་གྲི་དབྱེ་བ། 

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་རྣམས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྣོད་རུང་དང་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་རྣམས་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྣོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་གཙོ་བོ་

དང༌། ངེས་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

དང༌། དེ་དག་རོ་རེ་བཞྲིར་སྡུད་ཚུལ། དབང་དོན་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་འབས་བུ་སྐུ་

བཞྲི་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་འཐོབ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསན་ཏོ། །

མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་མདོར་བསྡུས་འདྲིར་ནྲི། ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ལ་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་བཀག་

ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་རྒྱུ་འབས་དབྱེར་མེད། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད། ཤེས་པ་དང་

ཤེས་བྱ་དབྱེར་མེད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

རྩོད་ལན་རྒྱུད་མར་འབེལ་བ་དུ་མ་ཞྲིག་གསུངས་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་ཚིག་དོན་རང་རང་

གྲི་སབས་སུ་སོན་གྲི་འདྲིར་མངས་པས་འཇྲིགས་ཏེ་མ་བྲིས་སོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་ལས་ནྲི། དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་ས་བོན་སོགས་དང༌། 

ཞག་གཅྲིག་གྲི་རླུང་གྲིས་བོན། དབུགས་ཕེད་དང་བརྐང་ཀྲི་ཕེད་སྔ་ཕྲི་ངོས་གཟུང་

བའྲི་སྒོ་ནས་དེ་དག་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ཀུན་སྤོད་དང༌། ཕོ་ཉ་མོ་དེ་དག་གྲི་རྩའྲི་ཀུན་སྤོད་དང་

བཅས་པ་དང༌། གསང་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་ལྔའྲི་རྩ་དང༌། ཚིགས་

མཚམས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་དང་རྟེན་བརྟེན་པར་བསན་པ་ཟླ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཆ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཕག་རྒྱར་བསན་པ་སོགས་དང༌། གཟའ་རྒྱུ་བའྲི་

ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ངེས་དོན་བཤད་ནས་སོག་འགོག་དགོས་པར་བསན་པ། དུས་སྦོར་

བཅུ་གཉྲིས་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་དང་སྦར་ཏེ། ཉྲི་ཟླ་འཛིན་པའྲི་དུས་མཚམས་ངོས་

བཟུངས་ནས་གཟའ་འཛིན་གྲི་རྩྲིས་ཀྲི་མན་ངག་ནང་ལ་སྦར་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་

རྒྱས་པར་བསན་ཅྲིང་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུངས་ནས་ཞྲིང་དེར་ཞྲིང་

ཅན་སར་མའྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་དབང་གྲི་ལས་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌། ཁམས་བསྲུང་བའྲི་

རྣམ་དག །དབུགས་ཀྲི་རྣམ་དག་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པ་དང་བཅས་པ། དུས་བཞྲིའྲི་མཐར་

གཟའ་རྣམས་སོང་པར་འཇུག་ཚུལ། དུས་བཞྲིའྲི་རེས་ལ་རྩ་སེ་ཚན་གྲིས་འཕེལ་

ཞྲིང༌། དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་རླུང་རྣམས་གཟའ་དང་མཁའ་འགོ་མར་བསན་པའྲི་

ཚུལ། གཞན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྩ་རླུང་མཐའ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཟབ་

ལམ་བཙལ་དགོས་པ་དང༌། ཟབ་ལམ་བསྒོམས་པས་རྩ་ཆེན་རྣམས་འགགས་ནས་

མངོན་ཤེས་ཐོབ་ཚུལ་དང༌། སོག་ཐུར་བཀག་པས་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ། མཆོག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་དུས་དང་རྟགས་དང་མཚན་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་བསན། དེ་ལྟར་

ན་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་རེ་བཞྲི་པ་ཡར་བཅད་འདྲིས་ནྲི་ལུས་ཀྲི་བྱ་བ་རྩ་དང་བྱང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སེམས་དག་གྲི་བྱ་བརླུང་གྲི་རྣམ་གཞག །སེམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཟབ་ལམ་སྒོམ་ཚུལ་དང་

བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསན་པས། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་བརྟག་

པའྲི་གནས་པ་བསན་པར་བྱ་ལ། བརྒྱ་རེ་བཞྲི་པའྲི་རྐང་པ་གསུམ་པ་དང༌། སད་ནྲི་

ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད། ཅེས་སོགས་འདྲིས་ནྲི་ཆོས་སོན་པའྲི་གསུང་གྲི་སད་ནྲི་

ཕོགས་སུ་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད་ཅྲིང་མཐའ་ཡས་པའྲི་འགོ་བ་དུ་མའྲི་སད་གཞན་དང་

གཞན་དག་གྲིས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་གཞན་གྲི་སྙྲིང་ལ་རང་རང་གྲི་མོས་པ་དང་

མཐུན་པར་འཇུག་པ་སེ། ཞེས་བསན་པས་གནས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་

པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་བསན་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་

འདྲི་བསན་པར་བྱའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་སྐེ་འཇྲིག་སོགས་བསན་ནས་ལས་དབང་

གྲིས་འཇྲིག་ཚུལ་དང༌། ལས་རླུང་ལས་གོལ་བའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་

ཀྲིས་བཞུགས་པའྲི་ཚུལ་དང༌། ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་སྲུང་པར་བྱེད་

པ་དང་དབྱྲིབས་བྱེད་པའྲི་ལས་རླུང་གྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་འཆགས་པའྲི་ཚུལ་

བསན་ཏེ། དེ་གསུམ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་བསྡུ་པའྲི་གནས་པ། ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ལ་རྲི་རབ་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་

དང་ཐབས་ཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་པའྲི་གནས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་འབྱུང་བའྲི་གནས་

པ་གསུམ་དང་སྦར་རོ། །དེ་ནས་ལྷུན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་ནས་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དག་ཚུལ། སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐུ་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་པ། དེ་ཉྲིད་ཕྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཚད་དང༌། ནད་ལུས་ཀྲི་དཔངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཚད་དང་ཞེང་ཚད་རྣམས་དང་སྦར་བ། ཡུམ་གྲི་ལུས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་པ་

སྦར་བ། ལྷུན་པོའྲི་ངོ་བོ་མཆོད་རྟེན་དུ་དག་ཚུལ། དེའྲི་ཕོགས་རྣམས་ན་གྲུབ་པའྲི་

རས་ཡོད་ཚུལ། རོ་རེ་དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་མཆོད་རྟེན་གྲི་ཚད། མཚན་དཔེའྲི་རྣམ་

གཞག་གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་ཁམས་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་བསན་ཏེ། འདྲི་

རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གནས་པ་དང་སྦར་

རོ། །དེ་ནས་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པ་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་

སྐེས་ཁྲིམ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལས་དབང་གྲིས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་

བ། སེམས་ཅན་སྒོལ་པའྲི་སད་དུ་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལས་ཀྲི་སར་ཞུགས་ཏེ། 

མངལ་དུ་ཞུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྐེད་ཅྲིང་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་བཅོམ་

ཆོས་འཁོར་བསོར་བའྲི་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་ཆོས་བསན་པས་ཐར་པ་འཐོབ་

ཀྲི་ཕྲི་རོལ་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་མྲི་འཐོབ་པ་དང༌། དེས་ན་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པར་

གདམས་པ། བྱང་སེམས་ཀྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཞེ་སང་དང༌། དེའྲི་རྩ་བ་ཆགས་པ་

ཡྲིན་པས་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་སྦྲིན་དགོས་པ་དང༌། རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་བྱ་དཀའ་བའྲི་

ཚུལ་དང་བཅས་པ་བསན་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བསན་པའྲི་

གནས་པ་དང་སྦར་དགོས་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ནས་རོ་དང་ཉེ་བའྲི་རོ་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་པར་བྱ་བ་སོགས་

རོ་བཅུད་ཀྲི་རས་སྤྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། ཁད་པར་དུ་དངུལ་ཆུའྲི་རང་བཞྲིན། དངུལ་

ཆུ་འཆྲིང་བའྲི་སྨན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་གསེར་འགྱུར་གྲི་རས་

གསོག་ཚུལ། དངུལ་དུ་སྦང་ཐབས་ཛམྦ་ལའྲི་མཆོད་པ། དངུལ་ཆུ་བཞུ་བ་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཅྲིང་བའྲི་ཐབས་དང་བཅས་པས་གསེར་འགྱུར་ཆེན་པོའྲི་སྦོར་བ། གསེར་ཕེད་

ཅན་གྲི་སྦོར་བ་དང་བཅས་པ་བསན་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་བཅྲིངས་པའྲི་དངུལ་ཆུའྲི་

བཅུད་ལེན། བཅུད་ལེན་གཞན་ཡང་བསན་པ། དངུལ་ཆུ་བསད་པའྲི་སྨན། སོང་ཕག་

འབུགས་བ་སོགས་ཀྲི་རོའྲི་རང་བཞྲིན་བསན་པ་སོགས་བཅུད་ལེན་གྲི་སྦོར་བ། 

གཏེར་བརྟག་ཚུལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བསན་ཏེ། འདྲི་དག་ནྲི་བཅུད་དང་བཅུད་

ལེན་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པ་དང་སྦར་རོ། །དེ་

ནས་ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ཕལ་པ་དང་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ཁད་པར་བསན་པ། ཞར་ལ་རྲིགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་གྲི་དབྱེ་བ་ཕྲི་དང་

ལུས་ལ་སྦར་བ། གདན་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་དེའྲི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་

ནས་རྲིགས་ཀྲི་མདོའྲི་ངེས་པ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པའྲི་གནས་པ་དང་སྦར་རོ། །དེ་ནས་རྒྱུད་

བསན་པའྲི་དོན་དུ་ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་དང༌། རྩྲིས་ཀྲི་གངས་ཀྲི་མྲིང་བསྡུ་བ། 

རྒྱུད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་རྣམས་བསན་ཏེ། འདྲིས་ནྲི། ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་

པ་དང་རྩྲིས་ཀྲི་མྲིང་བསྡུས་པའྲི་གནས་པ་དང་སྦར་རོ། །དེ་ནས་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་

དུ་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཐར་ཐུག་པ་ཕག་འཚལ་བའྲི་ཚུལ་བསན་བས། འདྲི་ནྲི་ཡྲི་

གེ་ལྔ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲི་སོང་པ་ཆེན་པོ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ལ་བསོད་པའྲི་ངོ་བོ་

ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་འདྲིར་སྐུ་བཞྲི་ལ་བཅུ་དྲུག་དུ་ཕེ་བའྲི་ཚུལ་

དང༌། མཆོག་མྲི་འགྱུར་དུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་མཐར་ཐུག་པ་བསན་ཅྲིང༌། ཕུང་པོ་ལྔ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པའྲི་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔའྲི་ངོ་བོ་མཐར་ཐུག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསན་པ་

སོགས་ཀྲི་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་འཐོབ་པའྲི་ལམ་ལ་བསྐེད་

རོགས་གཉྲིས་ལས་རོགས་རྲིམ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་སྒྲུབ་

པའྲི་ཐབས་ནང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང༌། ཕྲི་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བ་

སོགས་དང༌། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང༌། ཟབ་ལམ་བསྒོམས་པས་མངོན་ཤེས་ཐོབ་

པ་དང༌། སོག་ཐུར་བཀག་པས་ཡོན་ཏན་འཐོབ་ཚུལ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞྲིག་

བསན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་ནྲི། དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེ་སོ་དྲུག་ས་བོན་དུ་བྱས་པའྲི་ལྷ་

རྣམས་བསྐེད་ཚུལ། རྩ་འཁོར་དྲུག་གྲི་གནས་ནས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་

ཚུལ། ལུས་ཀྲི་རུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་དང༌། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་བཞྲི། 

རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་ངོ་བོ་དང་བརྟེན་པ་སྐུ་བཞྲི་དང་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་བསྒོམ་ཚུལ། 

སྦང་གཞྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་སོགས་རྲིམ་གྲིས་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་

ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནས་ལྷ་སོ་དྲུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་དང༌། 

དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་སོགས་བཞྲི་དང་བརེན་སྒྲུབ་བཞྲི། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་

གཞུག །རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་འད་བའྲི་བསྐེད་རོགས་གཉྲིས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དང་པོར་དབང་རྣམ་

པར་དག་པ་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་འགྲུབ་ངེས་པ་ཞྲིག་ཐོབ་དགོས་ལ། དེ་ནྲི་

འདྲིར་ནྲི་དབང་བསྐུར་རྣམ་གཉྲིས་ཀང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

མ་འདས་ཀྲི་དབང་གྲི་རྣམ་དབྱེ། དངོས་བརྒྱུད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་

ཚུལ་དང་བཅས་པ་སོན་ཅྲིང༌། གཞན་ཡང་རྲིགས་ཀྲི་སས་བསྐྲུན་པས་མཚོན་ནས་
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དབང་གྲི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱ་བསེན་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བས་

དམ་ཚིག་གཞན་བསྲུང་དགོས་པའང་མཚོན་པས་དབང་དང་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་

ལེགས་པར་བསན་ཅྲིང༌། ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བས་ནྲི། དབང་བསྐུར་བ་ལ་ལམ་

ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་པ་ཞྲིག་དགོས་པར་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། འདྲི་ཙམ་གྲིས་

ཀང་སྐེས་བུའྲི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་དང་ཚུལ་

མཐུན་པར་ལེའུ་འདྲིར་ཡང་ལམ་དང་འབས་བུའྲི་ཆ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་རགས་པ་

ཙམ་ཞྲིག་བསན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ། མདོར་བསྡུས་བཞྲི་སེ། ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སྒྲིབ་བལ་དུ་

དག་པའྲི་ཆ་རྟེན་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སོན་པ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་

པ་སྤོ་བའྲི་དང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྐུ་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་པ། སྐུ་བཞྲི་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པའྲི་དང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་ལ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་

བཀག་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་སོན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

གྲུབ་པའྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའྲི་མཚོན་

བྱེད་འདུལ་བའྲི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་མདོར་བསྡུས་སོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་ཏེ། ལུས་

ཀྲི་ཁམས་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྟེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་སོན་པ་དང་པོར་ལུས་

ཀྲི་རུས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གནས་པ་

དང༌། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་དག་ཚུལ་སོན་པ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་དང་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ལྷའྲི་དང༌། རླུང་དང་རྩ་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་

རྲིགས་དྲུག་ཏུ་སོན་པ་ཨ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀ་ལ་སོགས་པ་སྔགས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་
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གྲི་དང༌། ཕུང་ཁམས་སོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྒྱུད་སེའྲི་ལྷར་སོན་པ་ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་དང༌། དག་པ་ལས་སྤོས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་སོ་སོའྲི་

ལྷའྲི་རྣམ་དག་སོན་པ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བྱ་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་རེས་སུ་རྲིག་པ་དང་

སོམ་པ་ཆེན་པོ་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དྲུག་སྤོ་བའྲི་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སྤོད་

བརླབས་པོ་ཆེའྲི་རྟེན་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོན་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

བསེན་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་དང་ངེས་ཀྲི་བསེན་པའྲི་ཁད་པར་དང་བཅས་པ་སོན་པ་དབང་བཞྲི་

པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

གནས་པའྲི་དུམ་བུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཚམས་སྦར་

ནས་ཀ་བ་རྣམས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་ལུས་ཀྲི་རུས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལུས་

ཀྲི་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཀ་བ་རྣམས་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པ་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་སོམ་པར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་པ་སེ། འདྲི་དག་གྲིས་ལུས་ཀྲི་རུས་པ་སོགས་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཀ་བ་སོགས་སུ་འགྱུར་བར་བསྒོམ་པར་

སོན་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། ལུས་ཀྲི་རུས་པ་སོགས་ཀ་བ་སོགས་ཀྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་འཕེང་བ་དང་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་རྩྲིག་པ་ཡང་

རུས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཏེ། མཛོད་ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་དུ་འབེལ་ལོ། །རྩྲིག་

པ་ཡང་རུས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ངོ་བོར་བསྒོམ་པ་འདྲིས་རུས་པའྲི་ཕེ་མ་ལ་

སོགས་པ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ནང་དུ་བླུགས་པར་བྱའོ། །ཤ་ཁག་ཆུ་དང་བཤང་བ་རྣམས་
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ཀྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་ཤ་རྣམ་པར་དག་པས་ལྷའྲི་ཕོགས་ཏེ་ཤར་དུ་རྡུལ་ཚོན་ནག་པོ་

གདབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། ཁག་དང་ཆུ་དང་བཤང་བ་དང་ཁུ་བ་རྣམ་པར་དག་པས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་གཤྲིན་རེ་ལྷོ་དང་ནོར་སྦྲིན་བྱང་དང༌། གཞན་ཏེ་ནུབ་དང་དབུས་སུ་

རྡུལ་ཚོན་དམར་དཀར་སེར་ལང་གྲི་རྲིམ་པས་གདབ་པའོ། །

གང་དུ་རྡུལ་ཚོན་དྲུག་པ་དགེ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་དེར་ནྲི་རྡུལ་རྣམ་པར་དག་

པས་རྡུལ་ཚོན་སྔོན་པོ་གདབ་པའོ། །དེ་ལྟར་ཞེས་པ་ནས། རོ་རེ་མེ་ལྕེའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་ནྲི། དེ་ལྟར་ཤ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲུག་

ཏུ་བསན་ཏེ། ཤ་དོན་གྲུབ། ཁག་རྲིན་འབྱུང༌། གཅྲིན་འོད་དཔག་མེད། བཤང་བ་རྣམ་

སྣང༌། ཁུ་བ་མྲི་བསྐོད་པ། རྡུལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་དྲུག་གོ །མཁྲིས་པའྲི་ཁམས་

རྣམ་པར་དག་པས་ཉྲི་མའྲི་གདན་རྣམས་དང་བད་ཀན་གྲི་ཁམས་དག་པས་ཟླ་བའྲི་

གདན་རྣམས་མཛོད་ཅྲིག་གོ །ཆུ་རྒྱུས་རྣམ་པར་དག་པས་ཆུ་སྐེས་རྣམས་ཏེ་ཟླ་ཉྲིའྲི་

གདན་གྲི་འོག་ཏུ་པདའྲི་གདན་དང་རྭ་བ་ལྔའྲི་རེ་ཁཱ་སེ་རྩྲིག་པ་རྲིམ་པ་ལྔ་ནྲི་ཕྲི་ནས་

རྲིམ་བཞྲིན་སེར་དཀར་དམར་ནག་ལང་བ་སེ་དེ་དག་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལྔ་ལས་སྐེས་པའྲི་མཐེ་བོང་དང་མཛུབ་མོ་དང་གུང་མོ་དང་མྲིང་

མེད་དང་མཐེའུ་ཆུང་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཛོད་ཅྲིག་པའོ། །དུས་ཀྲི་རྩ་

ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་དག་པས་གཙོ་བོའྲི་པདའོ། །ལྷག་མ་འཁོར་རྣམས་ཀྲི་པད་རྣམས་ནྲི་ལ་ལ་

ན་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་

ཀྲིས་མཛོད་ཅྲིག་པའོ། །པགས་པ་དག་པས་ཁོར་ཡུག་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། 

ཁག་དང་དོད་ཀྲི་ཁམས་དག་པས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར། རྔུལ་དག་པས་ཆུའྲི་དཀྲིལ་
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འཁོར། རྣ་བའྲི་བུག་པ་གཉྲིས་དང༌། མྲིག་ལ་གཉྲིས་ཀྲི་དང༌། སྣ་ལ་གཉྲིས་ཀྲི་དང༌། 

ཁ་ལ་གཅྲིག་དང༌། གཅྲི་བ་དང་བཤང་བ་དང་ཁུ་བའྲི་བུག་པ་གསུམ་དང་ནུ་མ་ལ་

གཉྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་བུག་པ་བཅུ་གཉྲིས་རྣམ་པར་དག་པས་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཉྲི་མའྲི་སྒོ་རྣམས་ཞེས་པ་སྒོ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །སོའྲི་

འཕེང་བས་ནོར་བུའྲི་རང་བཞྲིན་བཀོད་པའྲི་ངོ་ཤལ་དང༌། རྐང་ལག་གྲི་སོར་མོ་

རྣམས་ཀྲི་སེན་མོས་དུར་ཁོད་དུ་འཁོར་དང༌། བ་སྤུ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་འཕེང་བ་དང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་རུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དག་ལ་གནས་པའྲི་རོ་རེའྲི་མེ་ལྕེ་

སེ་འོད་ཟེར་གྲི་འཕེང་བ་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ་སེ། ལུས་སྐུ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་དག་ཚུལ། ངག་གསུང་རོ་

རེའྲི་དང། རྣམ་ཤེས་ཐུགས་རོ་རེའྲི་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དྲུག་དུ་

དག་ཚུལ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་གསུངས་པ་དེ་

ལྟར་ན། ངེས་པར་སྐུའྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཁམས་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཏེ། ས་ལ་སོགས་

པ་ཁམས་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ཁམས་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་ཡོན་

ཏན་རྣམ་པ་མང་པོ་མཚོན་བྱེད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ནྲི་རྣམ་པར་གསུངས་ཞེས་པ་ལུས་

སྐུ་རོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དག་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷའྲི་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ཚོགས་ནྲི་གསུང་རོ་རེ་སེ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་

གྱུར་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་མཐའ་དག་རྡུལ་ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷའྲི་རྣམ་པར་
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མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོང་པ་དྲུག་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་པུར་མཛོད་ཅྲིག །ཅེས་

པའྲི་བར་ཏེ། མྲིག་གྲི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བར་གྲི་

སོང་པ་དྲུག་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དྲུག་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་དེ་དག་ཉྲིད་ཐུགས་རོ་རེ་

ཁམས་གསུམ་གྲི་སྲིད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་ལ་གནས་པའྲི་འཁོར་

གྲི་ལྷ་ཀུན་གྲི་ཁབ་བདག་གཙོ་བོའྲི་རྣམ་པ་དཔེ་མེད་པ་གཅྲིག་པུར་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་

པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་པོའྲི་བར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་

གཟུང་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་སྲིད་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ཉྲིད། སྣ་ཚོགས་

ཡུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་གཙོ་མོར་མཛོད་ཅྲིག་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ནང་ལུས་ལ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་བཞྲི་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་སེ་གཞན་བསྐེད་

རྲིམ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་སྐུ་དང་ལྷའྲི་ཚོགས་གསུང་དང་གཙོ་བོ་ཐུགས་དང་གཙོ་མོ་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་སེ་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། ཞེས་རྨ་འགྱུར་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཀུན་རོབ་ཏུ་སེ་

མོས་པ་ཙམ་གྲིས་རོ་རེ་བཞྲིར་བསྒོམ་པའོ། །དོན་དམ་པར་ཏེ་དངོས་གནས་ལ་སྤྲུལ་

པ་སྐུ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་གསུང་དང་ཆོས་ཐུགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་སེ་རེ་རེའང་རྲིགས་དྲུག་དྲུག་གོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་རླུང་དང་རྩ་

སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་སོན་པ་ཨ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀ་ལ་སོགས་པ་

སྔགས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་གནས་པ་ལ་གཉྲིས། སྔགས་ཀྲི་ཡེ་གེ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྲིགས་དྲུག་ཏུ་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་

དྲུག་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྔགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། སེ་པ་ཞེས་པ་འདྲིར་ཀ་ལ་སོགས་

པ་སེ་བ་དྲུག་ནྲི་ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་ས་ཞེས་པའོ། །སེ་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ནྲི་རྒྱལ་

བ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་མཚན་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་རྲིམ་པར་ཡོངས་སུ་བཀོད་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ཤེས་པར་བྱ་སེ་རོ་རེ་ནས་གྲི་གུག་གྲི་བར་དྲུག་པོ་ཀ་སེ་ནས་ས་སེའྲི་

བར་དྲུག་རྲིགས་ཏེ། ཉྲིད་ཅེས་པ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས་པའོ། །དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་རླུང་

མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་གྲི་རྲིམ་པས་བསན་ཅྲིང༌། འདྲིར་སྔགས་དང་ཕག་

མཚན་དང་ལྷ་རྣམས་ངོ་བོ་ཐ་མྲི་དད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། སེ་པའྲི་རྲིགས་ངེས་

པའོ། །སར་ཡང་སེ་བ་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡང་གང་དུ་ཁམས་གཅྲིག་ཡོད་པ་ཡྲིན་པ་

དེར་ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པས་ཁམས་དང་རྲིགས་ལྔ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཞྲི་རྒྱས་སོགས་ཀྲི་སད་དུ་སེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔ་པོ་

དེ་རྣམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་རྲིགས་སོ་སོར་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེ་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སོ་

སོར་ཡྲི་གེ་ལྔ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་དངོས་ལ་ལྔར་དབྱེ་སེ། སེ་ཚན་

སོ་སོར་བརོད་པའྲི་ཀོག་ཚུལ་གྲིས་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་བཀགས་པའོ། །

སར་ཡང་ང་ལ་སོགས་པ་སྐེ་རྲིམ་གྲིས་བཀགས་པ་ང་ཉ་ཎ་མ་ན་དང༌། ྈྐ་

དང་དབྱངས་དང་པོ་ཨ་དང་ཧ་ཡྲིག་སེ་བརྒྱད་པོ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་སེ། རྒྱུ་

མཚན་ནྲི་དེའྲི་དབུས་སུ་ལྷུང་བ་ཞེས་པ་འགྱུར་མངས་སུ་དེའྲི་ནང་དུ་འོངས་པ་ཅེས་

འདོན་པ་ལྟར། ཨ་ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཐོག་མར་སྨོས་པས་དེའྲི་སེ་
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ཚན་གྲི་ནང་དུ་འོངས་པ་ང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པར་གཟུང་

བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བརའྲི་སད་ཀྲིས་འགྲུབ་བོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སེ་པ་དྲུག་དང་ཧ་ཡ་

ར་ཝ་ལ་དང་ཨ་ཨྲི་ཨ་ཨུ་ལ་སེ། སེ་ཚན་བརྒྱད་པོའྲི་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བསྡུས་པ་རྣམས་

ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་བསན་ཏེ་ལྷག་མ་དག་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གཙུག་ཏོར། ཞེས་སོགས་ཏེ། གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོའྲི་

རྲིགས་ཆེན་གཟྲིགས་ཞེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སོང་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་ལྔ་སེ་

འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་བརོད་པའྲི་རོར་སེམས་སོ། །རྲིགས་གསུམ་ལ་ནྲི་རྣམ་པར་

གཟྲིགས་ཞེས་པ་རོ་རེ་གསུམ་སེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞེས་པའོ། །ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་སེ། དེས་ནྲི་

རང་གྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་རྒྱས་གདབ་པའྲི་སད་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

རྲིགས་མཆོག་དང་ཞེས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་ལ་སོགས་རྲིགས་ལྔ་བསན་ཏེ། དེ་དག་ནྲི་

རྒྱས་འདེབས་བྱེད་དོ། །དེ་དག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱ་བའྲི་རྲིགས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་

སྣང་བྱེད་རྲིགས་ཆེན་དང་ཞེས་པ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཀྵ་དང་ལྡན་པའྲི་ཀ་སོགས་སེ་བ་

མཐའ་དག་རྣམས་ཏེ་གསལ་བྱེད་སོ་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སོ་དྲུག་རྣམས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ར་ལྡན་དབྱངས་དང་བཅས་པའྲི་སེ་པ་རྣམས་ཏེ་ཧ་ལ་སོགས་

པ་ལྔ་དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བ་དང་བཅས་པ་ཞག་རེ་རེའྲི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུའྲི་ས་

བོན་གྲི་རྲིགས་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་སྔར་སྒྲུབ་ལེར་གསུངས་པ་རྣམས་དང་ཀ་ལ་

སོགས་པའྲི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་དབྱངས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བ་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཚེས་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་ས་བོན་གྲི་རྲིགས་ཚེས་ལྷ་དང་བཅས་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཞག་

དང་ལོའྲི་ཚེས་རྣམ་པར་དག་པ་མཚོན་བྱེད་ཙམ་ཡྲིན་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་རྲིགས་
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དང༌། སར་ཡང་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཀྵ་དང་བཅས་པའྲི་སེ་པ་དྲུག་སེ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་

ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་དང་ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བའྲི་དབྱངས་ཐུང་རྲིང་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕེ་བ་

སུམ་ཅུས་བསྒྱུར་བས་དབུ་མའྲི་ལོ་གསུམ་གྲི་ཞག་སོང་བརྒྱད་ཅུའྲི་རྲིགས་ནྲི་དབུ་

མའྲི་ཞག་དག་པས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་རྲིགས་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱའོ། །གསལ་

བྱེད་བརྩེགས་པ་ནྲི་ལྷ་མཐའ་དག་སྤོ་བར་བྱེད་པའྲི་རྲིག་སྔགས་འཆང་གྲི་དབང་པོ་

མཐའ་དག་སེ་ཡུམ་གྲི་རྲིགས་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ཡུམ་ནུས་མ་རྣམས་ལས་རབ་གཏུམ་

མ་རྣམས་སྤོས་པ་ཡྲིན་ལ། སྤོས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་རྲིགས་ནྲི་བརྩེགས་པ་སེ་

ཚན་བརྒྱད་པོ་འདྲི་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཕུང་ཁམས་སོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྒྱུད་སེའྲི་ལྷར་སོན་པ་

ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་གནས་པ་ལ་བཞྲི། ཡྲི་གེ་སོ་དྲུག་

ལས་རྒྱུད་སེ་སོ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ། སྔགས་ཀྲི་ལྷའྲི་ནང་གྲི་རྣམ་དག་རྒྱས་གདབ་དང་

བཅས་པ། ཞལ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་རྲིགས་ཀྲི་དག་པ་བསན་པ། སེམས་ཅན་

མངལ་ནས་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་པའྲི་

རྲིམ་པར་དག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡྲི་གེ་རེ་རེ་ལ་རྒྱུད་སོ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ། 

ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རྲིགས་གཅྲིག་ལས་དུ་མར་འགྱུར་

ཚུལ་གྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་

གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཀྵ་དང་བཅས་པ་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཉྲིད་དེ། དེ་

རྣམས་ནྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་བྱའོ། །ཡྲི་གེ་རྣམས་དབྱངས་ཀྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་ཕེ་བ་
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ཞེས་པ་ལ། དབྱངས་ནྲི་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་ཨཾ་ཞེས་པ་ཐུང་དུ་དྲུག་དང་ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་

ཨཱཿ་ཞེས་པ་རྲིང་པོ་དྲུག་སེ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བར་བཞག་པར་

བྱ་བ་ཨ་ཨེ་ཨར་ཨོ་ཨལ་ཨལ་ཞེས་པ་དང༌། ཨཱ་ཨྱཻ་ཨཱར་ཨཽ་ཨཱལ་ཨཱལཿ ཞེས་པ་བཅུ་

གཉྲིས་དང༌། ཡ་ཎར་བསྒྱུར་བ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་ལ་ཧཾ་སེ། ཐུང་དུ་དང༌། ཧཱ་ཡཱ་རཱ་ཝཱ་ལཱ་ཧཱཿ་

སེ་རྲིང་པོ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། དབྱངས་ཀྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དྲུག་དྲུག་

གྲིས་ཕེ་བར་གྱུར་བ་ནྲི་རོ་ཡྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་རོ་ཞེས་པ་དྲུག་ལ་དག་གྲིས་བསྒྱུར་བ་

རྩ་བའྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལས་ནྲི་ཕེ་བར་གྱུར་པ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོའྲི་མགོན་པོ་སེ། གཙོ་བོ་རྣམས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་སོ་སོ་རེ་རེ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕེ་བས་

ཐམས་ཅད་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི །ལྷའྲི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་གསལ་

བྱེད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་མགོན་པོར་ཡང་

འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཀ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད། དེ་གཞན་ལ་མཚོན་

ཅྲིང་བསམ་ངོ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུད་སོ་སོར་དབྱེ། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དང་པོ་གསལ་བྱེད་ཀ་གཙོ་བོ་ཡྲིས། ཞེས་པ་ནས། བྱང་དང་ནུབ་

ཏུ་གནས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། འདྲི་དག་གྲི་དོན་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། 

ལྷ་ལྔའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནས། ལྷ་སོ་དྲུག་གམ་སོ་བདུན་བར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲིའང་ས་བོན་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལྲི་ཐུང་ངུས་ཕེ་བའྲི་ཀ་
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ཡྲིག་ལས་ཨ་ཐུང་གྲིས་ཕེ་བའྲི་ཀ་ཡྲིག་ནྲི་དཔའ་བོ་གཅྲིག་པ་གཙོ་བོའྲི་ས་བོན་དང་

ཨཱ་རྲིང་པོས་ཕེ་བའྲི་ཀ་ཡྲིག་ནྲི་གཙོ་བོ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ཡུམ་གྲི་ས་བོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ཀཱ་ཀྲི་�་�ླཱ་ཀུ་ཀ་ཞེས་པ་ལྷ་ལྔ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནོ། །ལྷ་

ལྔའྲི་ས་བོན་གྲི་སེང་དུ་ཁམས་བཞྲིའམ། ཡུམ་བཞྲིའྲི་ས་བོན་རྲིང་པོ་བཞྲི་བསྣན་ཏེ། 

ཀཱ་ཀྲི་ཀཱྲི་�་�ླཱ་ཀུ་ཀཱུ་ཀ་ἇ་ཞེས་པའོ། །

འདྲི་དང་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐོག་མའྲི་ཀཱ་རྲིང་པོ་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་ཡུམ་གྲི་ས་བོན་

ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལྷ་དགུ་མའྲི་ས་བོན་ནོ། །ས་བོན་དགུ་ལ་ལས་དབང་བཞྲིའམ། སྒོ་བ་

བཞྲིའྲི་ས་བོན། �་�་�་ཀ་བསྣན་པ་ནྲི་ལྷ་བཅུ་མའྲི་ས་བོན་ནོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཡུལ་

དྲུག་གམ་སེམས་མ་དྲུག་གྲི་ས་བོན་ཀ་ཀེ་ཀར་ཀོ་ཀལ་ཀཾ་ཞེས་པ་དྲུག་བསྣན་པས་

ལྷ་བཅུ་དགུ་མའྲི་ས་བོན་ནོ། །དེའྲི་སེང་དུ་དབང་པོ་དྲུག་གམ་སེམས་དཔའ་དྲུག་གྲི་

ས་བོན། ཀཱ་ཀྱཻ་ཀཱར་ཀ་ཀཽལ་ཀཱཿ་ཞེས་པ་བསྣན་པས་ལྷ་ཉེར་དྲུག་མའྲི་ས་བོན་ནོ། །ས་

བོན་དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་ལྔ་དང་ལས་དབང་ལྔ་པའྲི་ས་བོན་�ླཱ་�ླཱ་

�ླཱ་�ླཱ་ཀླཱ་གྷཱཿ ཞེས་པ་དྲུག་བསྣན་པས་ལྷ་སོ་གཉྲིས་མའྲི་ས་བོན་ཏེ། འདྲིར་སྙྲིང་པོའྲི་

ཤེས་རབ་མ་ཐ་དད་པར་བགངས་པའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ལས་དབང་དྲུག་པ་དང་ལས་

དབང་གྲི་བྱ་བ་དྲུག་པའྲི་ས་བོན། ཀཾ་ཀཿ ཞེས་པ་བསྣན་པས་ལྷ་སོ་བཞྲི་མའྲི་ས་བོན་

ནོ། །འདྲིར་རྒྱ་དཔེ་ལ་�ཾ་�ཿ ཞེས་པར་ཡོད་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་ས་བོན་ཧཾ་

ཧར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་�ཾ་�ཿཞེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །དེ་དག་གྲི་

སེང་དུ་ཕུང་པོ་དྲུག་པ་དང་ཁམས་དྲུག་པའྲི་�ླཱཾ་�ླཱཿ ཞེས་པ་བསྣན་པས་ལྷ་སོ་དྲུག་

མའྲི་ས་བོན་ནོ། །འདྲིར་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་ཨཾ་ཨཿརུ་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཀཾ་
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ཀཿདང་བཅས་པར་བྱའོ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷ་སོ་བདུན་མར་བྱེད་ན། དབུས་

སུ་ཧཱུཾ་ལས་གཙོ་བོ་དང༌། སོ་དྲུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་པ་རྣམས་དང་བཅས་པར་

བྱའོ། །གཙོ་བོའྲི་ས་བོན་གྲི་ལྷག་མའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་ཕེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འཁོར་གྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁོ་བོ་དྲུག་ཏུ་ཧ་སོགས་ཀྲིས་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྲི། གང་དུ་ཁོ་བོ་བཅུ་བཀོད་པ་

དེར་སྔར་གྲི་སྒོ་སྐོང་བཞྲི་དང༌། མཚམས་བཞྲི་དང་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་དྲུག་པོ་དག་གྲི་

ས་བོན། �་�ླཱ་�ླཱ་�ླཱ་�ླཱ་ཀླཱ་ཞེས་པ་དྲུག་གོ །གང་དུ་ཁོ་བོ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་རོ་རེ་ཤུགས་

བསྒོམ་བྱ་ཡྲིན་པ་དེར་ས་བོན་ནྲི་ཀཾ་ཀཿཞེས་པ་སེ་ཁོ་བོ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་

རྲིགས་དྲུག་རྒྱུད་དང་ཀ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དབྱངས་

དྲུག་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་གནས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །འོ་ན་ཕོགས་གང་

དུ་གང་གནས་ཞེ་ན། རང་རྲིགས་ཕོགས་སུ་གནས་ཞེས་ཏེ། མཁའ་ཁམས་པ་རྣམས་

སེང་ཡེ་ཤེས་ཁམས་པ་རྣམས་འོག་ལྷ་གཞན་རྣམས་ནྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་པའྲི་དབྱངས་

ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་རླུང་ཁམས་པ་རྣམས་ཤར་དང་མེ་ཁམས་པ་ལྷོ། ཆུ་

ཁམས་པ་བྱང༌། ས་ཁམས་པ་རྣམས་ནུབ་ཏུ་གནས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནྲི་གོ་སའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི་ཀ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སོ་སོར་ཀ་ཡྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་གསལ་བྱེད་རྣམས་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཕེ་བས་རོ་

ཡྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་རོ་ཞེས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་རྣམས་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་མ་དང་

རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་པར་བཞག་སེ། གང་ལ་ཇྲི་ལྟར་བཞག་སྙམ་ན། རྣལ་འབྱོར་

ཕ་མའྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀ་རང་གྲི་ངོ་བོ་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་གནས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་
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སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་ཉྲིད་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དུ་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ལ་

ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་ཞྲིང་གཙོ་བོ་མྲི་གཡོ་བ་དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་དོ། །གང་དུ་བྱ་བ་དེ་ལ་

ཐབས་ལྷ་ཕོ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞྲིང་ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་མྲི་གཡོ་བ་དེ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་

དོ། །རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང༌། གང་དུ་ཐབས་ནྲི་ལེགས་གནས་ཤྲིང༌། །རྣལ་འབྱོར་

མ་རྣམས་ཀུན་སྤོད་པ། །ཀུན་རོབ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་དུ། །བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་བདག་

གྲིས་བསན། ཞེས་དང༌། གང་དུ་ཐབས་ནྲི་འཕོ་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཤེས་རབ་ཡང་དག་

གནས་འགྱུར་བ། །ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་དུ་ནྲི་བཤད། །ཇྲི་ལྟར་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་འགེལཆེན་ལས། རྒྱུད་གང་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེ་

ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་

ལས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕོགས་སུ་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་

པའྲི་དབང་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་སོ། ཞེས་ཕུང་པོ་དག་པ་ལས་

ཐབས་སུ་བཞག་པའྲི་ལྷ་ཕོ་དང༌། ཁམས་དག་པ་ལས་ཤེས་རབ་ཏུ་བཞག་པའྲི་ལྷ་

མོའྲི་སྒོ་ནས་ཐབས་ཤེས་སོ་སོ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་བཞག་གོ །འཇོག་ཚུལ་འདྲི་དག་ལྟར་ན། 

ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་རོ་རེ་ཤུགས་རྒྱུ་བས་དུས་འཁོར་

ཐབས་རྒྱུད་དུ་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འགེལ་ཆེན་ལས། ལོ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་

རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་ལོ་གསུམ་གྲི་དབུ་མའྲི་ཞག་གྲིས་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་གངས་བསན་པའྲི་སབས་སུ། དུས་འཁོར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། རྒྱུད་གཉྲིས་ཀྲི་འཇོག་ཚུལ་ལྷ་ཕོ་མོའྲི་སྒོ་ནས་

བཞག་པ་དེ་ཡང་ཤས་ཆེ་ཆུང་ལ་དགོངས་ཀྲི་ངེས་པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། གསང་འདུས་

འཕགས་ལུགས་ལྟ་བུ་ཐབས་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་སོགས་ལྷ་ཕོས་མྲི་

བྱེད་ཅྲིང༌། ཁད་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སབས་སུ་སྤན་སོགས་ལྷ་མོ་

རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་འདེན་པའང་ཡོད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་མོས་དགུག་

གཞུག་སོགས་མྲི་བྱེད་པའྲི་མ་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཡང་ཡོད་པ་དང་རྒྱུད་གཉྲིས་

ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་རྣམ་གཞག་སོན་པའྲི་རྒྱུད་འགའ་ཞྲིག་ལ་དེ་གཉྲིས་ཀ་སོན་པའང་

མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་རོ་རེ་འཕེང་བ་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མོང་གྲི་བཤད་རྒྱུད་ཡྲིན་ཀང་

རང་གྲི་ངོ་བོ་ཐབས་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་འཁོར་ལས་ཀང་ཐབས་ཤེས་སོ་

སོ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པ་དང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་དོན་དམ་

པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཇོག་ཚུལ་ད་ལྟ་འཆད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཚུལ་གཉྲིས་

གསུངས་ཀང་རང་གྲི་ངོ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་དུ་བཞེད་པ་ནྲི་རེ་བ་མའྲི་དགོངས་

པ་དམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འགེལ་པར་དབང་པོ་རྟུལ་པོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་

གྲིས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུད་སོ་

སོར་ཕེ་བ་དང་དོན་དང༌། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་བསན་

པ་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པ་ནྲི་དོན་མྲིན་ཏེ། འགེལ་ཆེན་གྲི་ཚིག་དེས་ལྷ་ཕོ་མོའྲི་ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་གཉྲིས་སོ་སོར་བཞག་པ་དེ་དབང་རྟུལ་གྲི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་

པར་བསན་གྲི། ཕ་མའྲི་རྒྱུད་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་ཕེ་བ་དང་དོན་དུ་བསན་པ་མྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་ངོ་བོས་ནྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཕ་མའྲི་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བོ་དང་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

གཉྲིས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་སེ། འདུས་པ་ཕྲི་མར། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

དོན་ཞུས་པའྲི་ལན་དུ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ནྲི་

མངོན་པར་བརོད། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་འད་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དེ་འད་ཞྲིག་བརོད་བྱའྲི་དོན་

མཆོག་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་འད་བ་ཡྲིན་པས། བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་ངོ་བོའྲི་

གནས་ཚུལ་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཉྲིད་དུ་གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐབས་ཤེས་

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཕོགས་རེ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པ་མྲིན་

པས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་ཀའྲི་དབྱེ་གཞྲིར་བྱ་ཡྲི། དབྱེ་བའྲི་

ཡ་གལ་དུ་མྲི་བྱའོ། །

གལ་ཏེ་དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོ་བའྲི་རྒྱུད་

དུ་འཇོག་ན་ཀྲི་རོར་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། འདུས་པ་ཐབས་རྒྱུད་དུ་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ཀས་ཀང་དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦོར་བ་བརོད་

བྱའྲི་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་

དགེས་བའྲི་རོ་རེ་ལས་གསུངས་པ། ཧེ་ཡྲིག་གྲིས་ནྲི་སྙྲིང་རེ་ཆེ། །བཛྲ་ཤེས་རབ་

ཅེས་བརོད་དེ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རྒྱུད། །དེ་ནྲི་བདག་གྲིས་བཤད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 453  

ཀྲིས་ཉོན། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཉོན་ཞེས་གསུངས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

འདུས་པ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཉོམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབྱོར་ཞེས་ནྲི་མངོན་

པར་བརོད། །འདུས་པ་སྦོར་བར་རབ་གསུངས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངོན་

རོད་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས། །ཐབས་ཀྲི་ལུས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་མྲིན། །ཤེས་རབ་

གཅྲིག་པུས་འགྱུར་མ་ཡྲིན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙོམས་འཇུག་པ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་རྣལ་འབྱོར་གསུངས། ཞེས་སོ། །འདྲི་དག་ཏུ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་

མྲི་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ནྲི། བདེ་སོང་གྲི་ཐབས་ཤེས་རེ་རེ་བ་ལ་བལྟོས་ན། ཀྱཻ་རོར་

ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་དང༌། འདུས་པ་ཐབས་རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞེས་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ཀྱཻ་

རོར་མ་རྒྱུད་མྲིན། འདུས་པ་ཕ་རྒྱུད་མྲིན་ཞེས་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་དང་མཐུན་

པར་རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང༌། ཀྱཻ་རོ་རེ་གཉྲིས་རྟོག་མེད། །འདུས་པ་ལ་སོགས་

ཐམས་ཅད་རྣམས། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ངེས། །ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་

རྒྱུད་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་སོ་སོ་ནྲི་རོ་ཡྲིས་

བསྒྱུར་བའྲི་རོ་ཞེས་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་གསལ་བྱེད་རེ་རེའང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་པོ་སེ་གཙོ་

བོའ།ོ །དེ་ལྟར་ན་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུད་དང་དེ་ལས་ཕེ་ན་རྲིགས་གསུམ་དང༌། དེ་

ལས་ཀང་རྲིགས་ལྔར་དྲུག་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཕེ་ན་སོང་དང་འབུམ་དང་བྱེ་
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བའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་ན་རྲིགས་གངས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མཐའ་ཡས་པའྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་ལྷག་པར་མོས་པའྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་འདུས་པ་དང་ཀྱཻ་རོར་ལ་

སོགས་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གངས་ཀྲི་ཚད་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབྱེ་བསྡུའྲི་

ངེས་པའོ། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས། སེམས་ནྲི་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ། །ལྔ་ཡྲི་གཟུགས་ཀྲིས་

རྣམ་པར་མཚོན། །རྲིགས་ནྲི་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ལས། །སོང་ཕག་དུ་མ་སྐེ་བ་ཉྲིད། །དེ་ཕྲིར་

འདྲི་དག་རང་བཞྲིན་གཅྲིག །ཅེས་དང༌། གངྷཱའྲི་ཀླུང་ནྲི་བཅུ་ཡྲི་བྱེ་སྙེད་ཉྲིད། །རྲིགས་

གཅྲིག་ལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཚོགས། །རྲིགས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་རྲིགས་ནྲི་དུ་མ་

རྣམས། །དེ་རྣམས་རྲིགས་ལ་རྲིགས་ནྲི་རྣམ་པ་བརྒྱད། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་འབུམ་

ཕག་རྲིགས་ཆེན་རྣམས། །བྱེ་བའྲི་རྲིགས་ལ་གངས་ནྲི་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་ལ་

རྲིགས་ལ་གངས་མེད་རྲིགས་རྣམས་ཉྲིད། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་

བ་རྣམས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཉྲིས་པ་སྔགས་ཀྲི་ལྷའྲི་ནང་གྲི་རྣམ་དག་

རྒྱས་གདབ་དང་བཅས་པ་ལ་གཉྲིས། ཕུང་ཁམས་སོ་དྲུག་ལྷ་སོ་དྲུག་ཏུ་དག་ཚུལ་

དང༌། དག་པའྲི་ལྷ་ལ་རྒྱས་གདབ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཕུང་སོགས་ནང་གྲི་ཆོས་རྣམས་ལྷར་

དག་ཚུལ་གསུངས་པ་ཞེས་པ་ནས། ལས་ཀྲི་དབང་པོའྲི་བྱ་བ་དྲུག་སེ། ཞེས་པའྲི་

བར་ནྲི། སྔར་ཡྲི་གེ་སོ་དྲུག་ལྷ་དང་སྦར་བའྲི་སབས་ལྟར་ཏེ་དེ་འད་བའྲི་ཁམས་སོ་

དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་རྣམས་ནྲི་ཁབ་བྱ་དཀྲིལ་འཁོར་བ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ལ་

ཁབ་པར་བྱེད་པ་ནྲི་བསམ་པར་དཀའ་བའྲི་སེམས་ཐུགས་རོ་རེ་ཡབ་དང་ཡེ་ཤེས་རོ་

རེ་ཡུམ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོ་སེ། དེ་ལྟར་དབྱངས་ཀྲི་
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དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་གསལ་བྱེད་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་མཐའ་དག་གྲི་ཚོགས་ཀྲི་

རྲིགས་ཁམས་སོ་དྲུག་ནྲི་སྦང་བ་སེ་རྣམས་པར་དག་པར་བྱའོ། ཞེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོང་པ་གཞོམ་མེད་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པ་ལ་སོགས་པ་སོང་པ་དྲུག་སེ། མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྲི་

རྲིགས་ཕུང་པོ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པའྲི་རྲིགས་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ལྷ་རྣམས་ལ་

རྒྱ་ཡྲིས་གདབ་པ་སེ། དེ་ཡང་གཙུག་ཏོར་ནས་ནྲི་གསང་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་

པ་རུ་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་ལ་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ཀྲི་གདན་ལའོ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་

གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོར་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་ལེ་ལང་ཁུ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པའྲི་ས་བོན། ཨ་ཡྲིག་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐྲིག་ལེ་ནག་པོ་ལ་དོན་ཡོད་

གྲུབ་པའྲི་ཨྲིའོ། །དཔྲལ་བར་ཟླ་དཀྲིལ་ལ་སྣང་མཐའྲི་ཨུ་སེ་ཐབས་ཀྲི་རྲིགས་མྲི་

མཉམ་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་ཆུ་ཀླུང་ནམ་མཁའ་ཡབ་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞེས་པ་

ལྟར་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་ཡབ་ཀྲི་ཐུགས་གསུང་སྐུ་ཡྲིས་རྒྱས་གདབ་བོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྲིགས་མཉམ་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་ས་མེ་ཡེ་

ཤེས་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞེས་པ་ལྟར། ལྟེ་བར་དུས་ཀྲི་མེ་ཐྲིག་ལེ་སེར་པོ་ལ་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྲི་ལའོ། །མགྲིན་པར་ཉྲི ་མ་ལ་རྲིན་ཆེན་དབང་པོའྲི ་

རའོ། །གསང་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་ཐྲིག་ལེ་སྔོན་པོ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཨཾ་

ཞེས་པ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སེ། སྐུ་ཡྲི་རྒྱས་གདབ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་

གདབ་པའོ། ཞེས་པ་སྐུ་ལ་རྒྱས་གདབ་པའྲི་ངེས་པའོ། །གསུང་སོག་གྲི་རླུང་ལ་རྒྱས་
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གདབ་པ་ལ་ནྲི་ལྟེ་བར་ས་དཀྲིལ་ལ་ལའོ། །སྙྲིང་ཁར་ཆུ་དཀྲིལ་ལ་ཨུའོ། །མགྲིན་པར་

མེ་དཀྲིལ་ལ་རའོ། །དཔྲལ་བར་རླུང་དཀྲིལ་ལ་ཨྲིའོ། །གཙུག་ཏོར་དུ་སོང་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཨ་སེ་ས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཐུགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཐྲིག་ལེའྲི་རང་བཞྲིན་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་ལ་ནྲི་དཔྲལ་བར་ཟླ་

དཀྲིལ་ལ་ༀ་མགྲིན་པར་ཉྲི་དཀྲིལ་ལ་ཨཱཿ་སྙྲིང་ཁར་སྒ་གཅན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧཱུཾ། 

ལྟེ་བར་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཧོ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་པ་ལ་ཨ་

ཡྲིག་ནྲི་གདོད་མ་ནས་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་”སྒོའ ོ
1
། ཞེས་པའྲི་

རྲིགས་པས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་ཡྲིག་འབྲུ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ཨ་ཞེས་པས་རྒྱས་འདེབས་

པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་རྲིགས་དྲུག་དང་གསུང་རྲིགས་ལྔ་དང་ཐུགས་རྲིགས་བཞྲི་

དང་ཡེ་ཤེས་རྲིགས་གཅྲིག་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པའོ། །གསུམ་པ་ཞལ་ལ་

སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་རྲིགས་ཀྲི་དག་པ་བསན་པ་ལ་གསུམ། སྤྲིར་རྲིགས་ཀྲི་དག་

པས་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བ། ཁད་པར་དུ་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཞལ་ཕག་གྲི་དག་པ། 

རྒྱས་འདེབས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞལ་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཕུང་པོ་དྲུག་དག་པའྲི་རྲིགས་དྲུག་

ནྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་རེར་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་དེ་རྣམས་

ཀྲིས་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྲིགས་གཅྲིག་གྲིས་དག་པ་ཞལ་གཅྲིག་པ་ནས། 

རྲིགས་དྲུག་གྲིས་དག་པ་ཞལ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་གདོང་དྲུག་འཇྲིགས་

ཞེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་ཕེད་བརྒྱད་དམ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དག་པས་ཞལ་བརྒྱད་

1  མ་ཕྱི། ༡༥བ༦ན།   སྐོའ ོ   སྐུ། ༢༡བ༥ན།  བླ། ༢༡ན༢ན།   སོའ ོ   * སོའོ
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པ་ནས། རྲིགས་བརྒྱ་དག་པས་ཧ་ལ་ཧ་ལ་གདོང་བརྒྱ་བའྲི་བར་དུ་ཁམས་རྣམས་ཀྲི་

དག་པ་གཙོ་བོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱུད་གཞན་དུ་གསུངས་པའྲི་ལྷའྲི་ཞལ་གྲི་ངེས་པ་

སེ། དེ་ཡང་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་གཙོ་བོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཞལ་གྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོ་ཡང་

ཞལ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་མཐའ་ཡས་ཞལ་དང་ཕག་དང་ཞབས་མང་དུ་མའྲི་ཁ་དོག་

ནྲི་རྣམ་རྟོག་མ་རྲིག་ཆེན་པོའྲི་མུན་པའྲི་མཐར་གྱུར་པ་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་ལེ་ལས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་

པའྲི་ཕག་རྣམས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། དབྱངས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་ཞེས་པ་ལ། ཧ་ཡྲིག་ལ་ཨ་

ཨྲི་ར་ཨུ་ཞེས་པ་ཐུང་རྲིང་གྲིས་ཕེ་བ་བརྒྱད་ནྲི་གཡོན་དང་གཡས་སུ་ཕག་ནག་པོ་

བརྒྱད་པོ་དེ་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་དག་པ་ཐུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལས་སོ། །ཧ་

ཡྲིག་ཨ་ཨེ་ཨར་ཨོ་ཞེས་པ་ཐུང་རྲིང་གྲིས་ཕེ་བརྒྱད་ནྲི་དམར་པོ་བརྒྱད་དེ་རྡུལ་གྲི་

ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་དག་པ་གསུང་གྲི་རང་བཞྲིན་ལས་སོ། །ཧ་ཡྲིག་ལ་ཧ་ཡ་ར་ཝ་

ཞེས་པ་ཐུང་རྲིང་གྲིས་ཕེ་བ་བརྒྱད་ནྲི་དཀར་པོ་བརྒྱད་དེ་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

རྣམ་པར་དག་པ་སྐུའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་སོ་ཞེས་པ་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕག་

གྲི་དག་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཙོ་མོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲི་ཕག་བརྒྱད་ནྲི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་དང་ཡུལ་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ཧ་ཡྲིག་

ལ་ཐྲིག་ལེ་དང་རྣམ་བཅད་དང་དབྱངས་ལྷག་མ་ལ་དང་ཨལ་དང་ལ་ཡྲིག་རང་ཐུང་

གྲིས་ཧཾ་ཧཿ ཧླ་ཧླླཱ་ཧལ་ཧཱལ་ཧཱ་ཧླ་ཞེས་པ་སེར་པོ་བརྒྱད་དེ། ཕག་བརྒྱད་ཀ་སེར་

པོར་བྱེད་པ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་གྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་ལས་སོ་ཞེས་
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པ་ཡུམ་གྲི་ཕག་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་ནྲི། ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་ཨཱཿཞེས་

པ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རྒྱལ་བ་དྲུག་གྲི་ས་བོན་

ཏེ། ལྷའྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ས་བོན་གྲིས་ལུས་ལ་རྒྱས་གདབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

དཔྲལ་མགྲིན་སྙྲིང་ཁ་ལྟེ་བར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་ནོར་བུ་

ལ་གཞོམ་དུ་མེད་པ་ཨ་ཡྲིག་གོ་ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་རྲིགས་དྲུག་སོགས་ཀྲིས་སྔར་

བསན་པའྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་རྒྱས་གདབ་བོ། །དཔག་

མེད་ཡོན་ཏན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་སུམ་

ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་མྲིང་ཅན་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་ཤེས་རབ་དང་མྲི་མཉམ་པའྲི་རྲིགས་

ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་ལྷ་ཕོ་མོ་རྣམས་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་ངེས་པ་སེ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལག་གདུབ་

ལ་སོགས་པ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། ནང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་ས་བོན་དྲུག་གྲིས་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་སེ་ལྷག་

མ་དག་ནྲི་གོ་སའོ། །བཞྲི་པ་སེམས་ཅན་མངལ་ནས་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་

པ་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པར་དག་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་

སྔགས་ཀྲི་ལྟར་དག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། བསྙེན་སྒྲུབ་བཞྲིའྲི་རྲིམ་པས་དོན་བསྡུ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་ལྷར་དག་ཚུལ་ཀ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལ་སྦར་ནས་

བཤད། དེས་ཁ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པའང་མཚོན། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་འགོད་ཚུལ་

གཙོ་བོའྲི་རྣམ་དག་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཚམས་སྦར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 459  

ནས་ས་བོན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་མངལ་འཛིན་པ་ན་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་རྟེན་དང་བཅས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའམ་རྭ་འགྱུར་ལས་ཀུན་

གཞྲི་ཞེས་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྲིག་པུ་ཡུལ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དང་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་མངལ་ནས་སྐེས་པའྲི་དཔའ་པོ་གཅྲིག་པར་གསུངས་

ཤྲིང་ཐ་སྙད་བྱས་པ་སེ། གལ་ཏེ་ཡུལ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡུམ་ཡྲིན་པས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་

པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་དབྱྲིངས་ནྲི་རང་འོད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་ཡྲིན་ལ་དེ་ནྲི་

གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་ཅྲིང་གཙོ་བོའྲི་ནང་དུ་འདུས་སོ། །ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཇྲི་ལྟ་

བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་ནྲི་ཀ་ཡྲིག་གཅྲིག་པུས་དཔའ་བོ་གཅྲིག་

པར་གྲུབ། ཕྲི་ནས་ས་བོན་ཏེ་རྡུལ་ལ་རོ་མཉམ་པ་ནྲི་མངལ་སྐེས་དཔའ་གཅྲིག་པ་དེ་

ཤེས་རབ་དག་གྲིས་འཁྱུད་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་ཀུན་གཞྲི་དེའྲི་བག་ཆགས་སད་

པའྲི་དབང་ལས་མངལ་སྐེས་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དེ་ཤེས་རབ་ཆོས་

དབྱྲིངས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་མྲི་བསྐོད་

པ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་དེ་ཉྲིད་ས་བོན་ཀཿཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། མངལ་དུ་བཞྲི་པའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་སྦོར་བ་ཁུ་བ་འཕོས་པ་དང་འད་བ་ལས་སོ། ཞེས་པ་ནང་དང་

གཞན་ཆོས་མཐུན་པའྲི་ངེས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་རོགས་པ་ན་མངལ་དུ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ལྷ་ལྔའྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཞན་ལྷ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་ཀ་ཀྲི་�་ཀུ་ཀ་ཞེས་པ་ལྷ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་རུས་

པ་ས་ཁམས་དང་ཁུ་བ་ཆུ་དང་དོ་བ་མེ་དང༌། གཡོ་བ་རླུང་གྲི་ཆོས་སྐེས་པ་ན་ཕུང་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 460  

ལྔ་དང་ཁམས་བཞྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་མངལ་དུ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ལྷ་

དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལྷ་ལ་ཡང་རྲིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ས་

བོན་ཀ་ཀྲི་�་�ླཱ་ཀུ་ཀཱུ་ཀ་ἇ་ཞེས་པ་ལྷ་དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་གྲུབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

མངལ་སྐེས་ཀྲི་ངག་དང་ལག་པ་དང་རྐང་བ་དང་བཤང་ལམ་སེ་ལས་དབང་བཞྲི་

རོགས་པ་ན་སྔར་གྲི་ཕུང་ཁམས་དགུ་དང་བཅས་བས་བཅུ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་

གྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལྷ་ལ་ཡང་རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཞྲི་སྒོ་སྐོང་བཞྲི་དང་བཅས་

པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའྲི་ས་བོན་རྣམས་གྲུབ་པའོ། །དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་ཡུལ་དྲུག་སྐེས་

པ་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་མྲིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་སྐེས་པ་ན་དགུ་བཅུ་དང་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

ལྔར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་དུ་སྔར་གྲི་སེང་དུ་སེམས་མ་དྲུག་བསྣན་པས་བཅུ་དགུ་དང་

སེམས་དཔའ་དྲུག་བསྣན་པས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་གྲུབ་བོ། །

དེ་ནས་མངལ་དུ་ལས་དབང་ལྔ་པ་སྐེས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀྲི་སྦོར་བ་སེ་བྱ་བ་

བརོད་པ་དང་ལེན་པ་དང་བཤང་བ་འདོར་བ་དང་གཅྲི་བ་འཛག་པའྲི་བྱ་བ་ནྲི་རབ་ཏུ་

སྐེས་པ་ན་ནང་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཞན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་ལ་ཡང་སྔར་གྲི་སེང་དུ་ཁོ་བོ་གཅྲིག་དང་ཁོ་མོ་ལྔ་བསྣན་པའམ། 

ཡང་ཁོ་བོ་དྲུག་བསྣན་པ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་ཏེ། འདྲིར་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་སོ་

སོར་བགང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ནང་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་རོགས་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པའོ། །དེ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཚམས་སུ་ཇྲི་ལྟར་བྱྲིས་པའྲི་ཁུ་བ་འཕོ་

བ་ན་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། མཚམས་འདྲི་ནས་མངལ་སྐེས་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་བཞྲི་པ་དང༌། ཕུང་པོ་དྲུག་པ་དང་ཁམས་དྲུག་པ་དང་དབང་པོ་དྲུག་པ་དང་ཡུལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དྲུག་པ་དང་ལས་དབང་དྲུག་པ་དང་ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་དྲུག་པ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་ཏེ། སྔར་གྲིས་གཉྲིས་ལ་ལས་དབང་དྲུག་པ་དང༌། བྱ་བ་དྲུག་པ་བསྣན་པས་ལྷ་

སོ་བཞྲིར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཕུང་པོ་དྲུག་པ་དང་ཁམས་དྲུག་པ་བསྣན་པས་ལྷ་སོ་དྲུག་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དང༌། དེ་ལྟར་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནྲི་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་

མངལ་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་སེམས་ཀྲི་བརྟེན་པར་གྱུར་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ནང་སེམས་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་གཞན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རོགས་པ་སེ། འདྲི་དག་གྲི་ས་བོན་གྲི་སྔགས་རྣམས་དང་སྦོར་

ཚུལ་སོགས་མ་བཤད་པ་རྣམས་ནྲི་གོ་བར་སའོ། །ཁམས་སོ་དྲུག་པོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་

འདྲི་རྣམས་ལ་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་ཐབས་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་དང༌། ཤེས་རབ་ཐྲིག་

ལེ་སོང་པ་ཡྲིག་དྲུག་སེ་ཝཾ་ཡྲིག་དང་ཨེ་ཡྲིག་གོ །ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་དོན་ནྲི་གཙོ་བོར་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་སེ་ཡང་དག་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བདག་པོའ།ོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཀ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་ལ་རྲིགས་ལྔ་ནས་སོ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་རྣམ་

གཞག་ཇྲི་ལྟར་བྱས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཁ་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་རྲིགས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་སོ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་རོགས་པར་གྲུབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ལྷ་དེ་རྣམས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

གནས་གང་དུ་ལྷ་གང་བཞུགས་པ་ནྲི་སྙྲིང་པོའྲི་འཕང་མ་ལ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཀྲི་ལྷ་

རྣམས་སོ། །ཕྲིའྲི་འཕར་མ་ལྷ་སྣམ་ལ་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་དང་སྒོ་བཞྲིར་སྒོ་སྐོང་

རྣམས་དང༌། ལས་དབང་ཡུལ་དང་བཅས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་སོ། །འདྲིར་ནང་སེམས་ཅན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལ་གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རེས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་རོགས་པས། བུ་དང་བུ་མོའྲི་

ཕུང་པོ་རྣམས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་མྲིའྲི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་ཡས་འཁོར་ལོ་

ཅན་ཅེས་ཐ་སྙད་བྱ་ལ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་རོགས་ནས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་མཐའ་ཡས་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་མངལ་སྐེས་དང་ཆོས་མཐུན་པར་ལྷ་སྤོ་

བའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་མངལ་གྲི་གནས་སབས་ན་བྱྲིས་པའྲི་ལུས་བསྐེད་པ་ཇྲི་

ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་ལྷ་རོགས་པ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་

གོ །བྱྲིས་པའྲི་ངག་བསྐེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་ལས་རྒྱལ་མཆོག་

དང་ཉེ་བའྲི་བསྒྲུབ་པའོ། །བྱྲིས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བསྐེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་བསྒྲུབ་པའོ། །བྱྲིས་པའྲི་ཁུ་བ་

འཕོ་བ་ན་བདེ་བ་བསྐེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་བསྐེད་པ་ལ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲིའྲི་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ནང་གྲི་ལེའུ་ལས་སྔར་མངལ་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲི་དང་རོ་རེ་བཞྲི་གསུངས་པ་དེ་རྒྱ་ཆེར་

སྦང་བ་སེ་རྣམ་དག་དང་ཆོས་མཐུན་སྦར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ལུས་དང་ལྷ་

བསྐེད་པ་སྦར་བའྲི་ངེས་པའོ། །ལྔ་པ་དག་པ་ལས་སྤོས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་སོ་སོའྲི་ལྷའྲི་

རྣམ་དག་སོན་པ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བྱ་བ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་རེས་སུ་རྲིག་པ་དང་

སོམ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དྲུག་སྤོ་བའྲི་གནས་པ་ལ་དགུ་སེ། དུས་
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འཁོར་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སོམ་ཆུང་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ། ཐབས་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ། 

སོམ་ཆེན་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ། དེ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་བསན་པ། བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ། 

ལུས་བསམ་གྲི་སྒོ་ནས་དེ་དག་གྲི་ཐབས་ཤེས་ངེས་པར་བྱ་བ། རྒྱུད་སེའྲི་ལྷ་ལ་

སོགས་པ་གང་ནས་གང་སྤོ་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་གོ་སར་བསན་པ། ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་བརྟེན་པ་བཅུའྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། འོད་དཔག་མེད་

ཀྲི་དང༌། དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་དང༌། རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་དང༌། རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ཀྲི་དང༌། མྲི་བསྐོད་པའྲི་དང༌། རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང༌། དེ་

རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་གདབ་ཀྲི་རྣམ་གངས་བསེན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གནས་པ་ལྔ་པའྲི་དུམ་བུ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དྲུག་སྤོ་བ་

བསན་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་སུ་དག་པའྲི་ཁམས་དྲུག་ལས་ཁམས་སོ་

སོའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། དག་པར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྲིར་

མྲི་རྣམས་ཀྲི་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རེས་ལ་ཁམས་དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲིས་བུ་དང་ཚ་བོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྤོ་བར་བྱེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཁམས་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ལྷ་རྣམས་སྤོ་

བར་བྱེད་དེ་འདྲི་ལྟར་དག་པར་ཞེས་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོར་

ཡང་དག་པའྲི་ཆུ་ལས་ཞེས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་ཆུའྲི་ཁམས་དང་དག་པའྲི་འདུཤེས་

ཀྲི་ཕུང་པོ་ལས་ལྷའྲི་ཚོགས་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ལྟར་དཀར་པདའྲི་མཚན་མ་ཅན་

རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། འོད་དཔག་མེད་དང༌། མཱ་མ་ཀྲི་དང༌། པད་མཐར་བྱེད་

དང༌། མྲི་གཡོ་བ་དང༌། ང་རྒྱལ་མ་དང༌། ཙུན་དྷ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དང༌། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཟུགས་རོ་རེ་དང༌། དག་མོ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཚོགས་ཀྲི་བདག་པོ་དང༌། ཀླུ་

མཐའ་ཡས་དང༌། རྲིགས་ལྡན་དང༌། སག་གདོང་མ་དང༌། འུག་གདོང་མ་སེ། དེ་ལྟར་

ལྷ་འདྲི་དག་གཡོན་གྲི་ཞལ་ནས་ཞེས་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུའྲི་ཞལ་དཀར་པོ་

མངོན་པར་འདུ་མྲི་བྱེད་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ནས་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་རེ་ཚད་མེད་

པ་ཡྲིས་སྤོས་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ངེས་པའོ། །འདྲི་

ལྟར་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་གདབ་ཅྲིང་གཞན་

རྣམས་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་པའོ། །པདའྲི་མཚན་མ་ཅན་ཞྲི་བ་དང་

རྒྱས་པའྲི་ལས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་ཆུའྲི་ཁ་དོག་ལས་དཀར་པོ་སེ། དེ་ལྟར་སྣང་བ་

མཐའ་ཡས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བ་ནྲི་སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་

བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། 

ཆོས་ལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་སྙྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

བས་ཡང་དག་པར་དག་པའྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་དང་དག་པའྲི་འདུ་བྱེད་ལས་ཕག་གྲི་

པདར་གནས་པའྲི་རལ་གྲིའྲི་མཚན་མའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་སྤོ་བ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། དོན་ཡོད་

གྲུབ་པ་ནས། ཁྲི་གདོང་མའྲི་བར་བཅུ་དྲུག་སེ། འདྲི་དག་ནྲི་ངེས་པར་བྱམས་པ་ཚད་

མེད་པའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་བདག་པོ་སེ་གཙོ་བོས་ཤར་

གྲི་ཞལ་མཚན་མ་མེད་པའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་ནས་ཞེས་པ་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་ནས་

སྤོས་པའོ། །འདྲིར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། དོན་གྲུབ་

ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་རྒྱས་གདབ་པ་རལ་གྲིའྲི་མཚན་མ་
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ཅན་བསྐྲད་པར་དབྱེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་རླུང་གྲི་ཁ་དོག་ལས་ནག་པོ་སེ། 

དེ་ལྟར་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་དང་བསྡུ་བ་ནྲི་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་

ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་རྲིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པར་དག་པའྲི་མེ་ལས་ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོར་དག་པའྲི་

མེ་དང་དག་པའྲི་ཚོར་བ་ལས་ཉྲི་མ་འཆར་ཀ་དང་མཚུངས་ཞེས་པ་ཁ་དོག་དམར་པོ་སེ་

རྲིན་ཆེན་འཛིན་ཅེས་པ་རྲིནཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གོས་དཀར་མོ་སེ་འདྲི་

ནས་དུང་སྐོང་གྲི་བར་ཏེ། ལྷ་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་དཔལ་ལྡན་གཡས་ཀྲི་ཞལ་སྨོན་པ་

མེད་པའྲི་རྣམ་ཐར་གྲི་སྒོ་ནས་མཆོག་གྲི་དགའ་བ་ཚད་མེད་པ་ཡྲིས་ནྲི་སྣ་ཚོགས་གཙོ་

བོས་སྤོས་པའོ། ཞེས་པ་གསུང་གྲི་ཞལ་གྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་

དམར་པོ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པ་དབང་དང་དགུག་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

སེར་བའོ། །དེ་ལྟར་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་

མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཏེ། འདྲིར་ཡང་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ནྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་གསུངས་པ། ལྟེ་

བར་ཡང་དག་པའྲི་ས་ལས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་ལྟེ་བར་ཞེས་པ་སྤྲུལ་པའྲི་

འཁོར་ལོར་སྒྲིབ་པས་དག་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་སའྲི་ཁམས་ལས་མཆོག་གྲི་

གསེར་དང་མཚུངས་པ་ཁ་དོག་སེར་པོའྲི་ཐུབ་པ་ཕག་ན་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་སྤན་མ་སེ་འདྲི་གཉྲིས་ནས་མཁའ་ལྡྲིང་གདོང་མའྲི་བར་
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འདྲིར་སྨོས་ལ་བཅུ་དྲུག་པོ་འདྲི་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡྲིས་ནྲི་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པ་

དག་གྲིས་”ནུབ
1
་ཀྲི་ཞལ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཐར་གྲི་སྒོ་ནས་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཞལ་ནས་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་རྣམས་སྤོས་པ་སེ། ཁ་དོག་སེར་པོ་རེངས་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་ལས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་ཅྲིང༌། རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ལ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །དེ་ལྟར་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྲི་རྲིགས། སྤོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་

བྱུང་བ་རྣམས་སོ། །འདྲིར་རྲིགས་བཞྲི་ག་ལ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་ནྲི་ཡེ་

ཤེས་གཞན་བཞྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ལྔ་པ་ནྲི་ད་ནྲི་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། གཙུག་ཏོར་དག་

”པའྲི
2
་སོང་པ་ལས་ནྲི་ཞེས་པ་སེ། གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་དག་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང༌། དག་པའྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལས་མཆོག་གྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་

མྲི་བསྐོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྒྱས་བཏབ་པ་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་

དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་སེ། འདྲི་གཉྲིས་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་པ་སེ། ལྷ་བཅུ་གཅྲིག་པོ་འདྲི་

དག་སེང་གྲི་ཞལ་ནས་སྤོས་པ་ཡོན་ཏན་མང་པོའྲི་གནས་ཏེ། ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

དངོས་གྲུབ་སེར་བ་རོ་རེའྲི་མཚན་མ་ཅན་ཏེ་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་

བཏབ་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁ་དོག་ལས་ལང་ཁུའོ། །དེ་ལྟར་མྲི་བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་

བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་

རྣམས་སོ། །

1  མ་ཕྱི། ༡༩བ༡ན།   ནུད    སྐུ། ༢༦བ༥ན།  བླ། ༢༦ན༡ན།   ནུབ    * ནུབ

2  མ་ཕྱི། ༡༩བ༣ན།   པོའྱི    སྐུ། ༢༧ན༢ན།  བླ། ༢༦ན༤ན།   པའྱི    * པའྱི
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དྲུག་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་སྤོ་བ་གསུངས་པ། གསང་བར་

དག་པ་ལས་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་དག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྔོན་པོ་རོ་

རེ་རྩེ་གསུམ་པའྲི་མཚན་མ་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་

དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཤེར་ཕྲིན་མ་སྔོན་མོ་སེ། འདྲི་གཉྲིས་ནས། ཀླུ་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་བར་ལྷ་བཅུ་གཅྲིག་པོ་སྐེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་འདྲི་དག་ནྲི་སོག་

ཆགས་ཀྲི་ཐར་པའྲི་རྒྱུ་རུ་འོག་གྲི་ཞལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ལས་སྤོས་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་དབྱྲིབས་སོགས་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་སྐུ་སྔོན་པོ་དང་རོ་རེ་སེམས་དཔས་རྒྱས་བཏབ་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པའོ། །འདྲིར་རྭ་འགྱུར་ལས། མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་ཁ་དོག་སྔོན་པོས་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ལ་རྒྱས་བཏབ་པ་ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་མྲི་བསྐོད་པའྲི་སྐུ་ཁ་དོག་སྔོན་

པོས་རོར་སེམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་རྒྱས་བཏབ་པའོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་དུ་སེ་དྲུག་ལས་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ལྷ་རྣམས་སྤོ་བ་དང་

འགོ་བའྲི་དོན་བྱེད་པ་སེ་མྲི་རྣམས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རེས་ལ་བུ་དང་བུ་མོ་ལ་སོགས་པ་

སྤོ་བ་བཞྲིན་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡང་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ཆོས་མཐུན་པར་གྲུབ་པའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

འདྲིར་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་ཁུ་

ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ཆ་བྱད་ཅན་སྔོན་པོས་རྒྱས་

བཏབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དག་པ་རོར་སེམས་སྔོན་པ་ལ་མྲི་བསྐོད་པ་ལང་
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ཁུས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་སབས་འདྲིར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་

དྲུག་གྲི་སྐུ་མདོག་གསལ་བར་གསུངས་ཤྲིང༌། དེ་ཡང་ཁབ་འཇུག་དང་གཤྲིན་རེ་མྲི་

བསྐོད་པའྲི་རྲིགས་སྐུ་མདོག་ལང་ཁུ་དང༌། དག་པོ་དང་ནོར་སྦྲིན་གཉྲིས་རོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་རྲིགས་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོར་གསུངས་པ་འདྲི་དག་གྲིས་ཚེས་ལྷའྲི་སབས་སུ་

མཆུ་དབོ་གཉྲིས་ལང་ཁུ་དང༌། །མགོ་རྒྱལ་གཉྲིས་སྔོན་པོར་གྲུབ་ལ། །སྔ་མ་དག་

གྲིས་ཀང་དེ་བཞྲིན་དུ་བཤད་དོ། །

འོ་ན་ཁེད་རང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་སྒྲུབ་ཐབས་པད་དཀར་པོའྲི་ཞལ་གྲི་ལུང་ལས། 

ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་མཆུའྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་ནག་པོ། །གཤྲིན་རེ་ལ་སོགས་པ་

དབོའྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་དམར་པོ། །དག་པོ་སོགས་མགོ་ཡྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷ་རྣམས་དཀར་

པོ། །ནོར་སྦྲིན་སོགས་རྒྱལ་གྲི་ཟླ་བའྲི་ལྷག་རྣམས་སེར་པོར་བྱས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་

སྙམ་ན། །སྐོན་མེད་དེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་རོགས་འཕེང་གྲི་རེས་སུ་

འབངས་པ་ཡྲིན་ལ། །རོགས་འཕེང་གྲི་འདྲི་ཡང༌། དབང་ལེར་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ཚོན་ས་

བསན་པའྲི་སབས་སུ་ཤར་དུ་དཔལ་ལྡན་ནག་པོའྲི་ས་རུ་འགྱུར་ཞྲིང་ལྷོ་རུ་ཉྲི་མ་

མཚུངས་པ་དག་སེ་ནུབ་ཏུ་ཡང༌། །གསེར་མདོག་བྱང་དུ་གཞན་ཏེ་རྲི་བོང་འཛིན་པ་

ལྟར་དཀར་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བས་སོ། ཞེས་དང༌། འགེལ་པར་ཡང༌། དེ་ལྟར་

རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བས་ཕོགས་རྣམས་སུ་རྡུལ་ཚོན་དགེ་བར་བྱའོ། ཞེས་

སོགས་ཀྲིས་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བས་ཤར་ཕོགས་ནག་པོ་སོགས་སུ་

གསུངས་ལ། ལྷའྲི་ཁ་དོག་ཀང་དེ་དང་རྲིགས་མཚུངས་པར་བྱས་ནས་ཤར་ཕོགས་

པ་ཕལ་ཆེར་ནག་པོ་སོགས་ཞལ་གྲི་ཕོགས་མདོག་ལྟར་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། ཕོགས་
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མདོག་ཏུ་ངེས་པ་ནྲི། ཨ་བྷྱ་ཡང་མྲི་བཞེད་དེ་རྣལ་འབྱོར་རོགས་འཕེང་ལས། ཕག་

རོར་ཡབ་ཡུམ་ལང་ཁུ་དང༌། ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སྔོན་པོར་བྱས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཕོགས་བཞྲིར་བཀོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དགོངས་པ་ཡང༌། ཚེས་ལྷའྲི་

ཁ་དོག་སབས་འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཁབ་འཇུག་སོགས་ཀྲི་སྐུ་མདོག་ལྟར་དང༌། རྣལ་

འབྱོར་རོགས་འཕེང་ལས་བཤད་པ་གང་ལྟར་བྱས་ཀང་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་པ་དང་མྲི་

འགལ་བར་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་བ་མ་ཤེར་སེང་སོགས་ཀྲིས་ཨ་བ་ཡ་ལ་ལྷ་

ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྲི་སྐུ་མདོག་ནོར་རོ་ཞེས་སྐོན་བརོད་པའྲི་ལན་དུ། ཁེད་རང་གྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་སྐོན་བརོད་མང་དུ་བྱས་པ་ཇྲི་ལྟ་ཡྲིན་ཅེ་ན། དེ་ནྲི་ཨ་བ་ཡ་འགོག་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་ཡྲིན་ན་ལང་ཁུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཁམས་པ་ཡྲིན་ན་

སྔོན་པོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་སོགས་ཞེ་ལ་བཞག་ནས་སྐོན་བརོད་པར་འདུག་པས་དེ་

དག་མྲི་འཐད་པར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་ཐུར་ཁབ་གཅྲིག་ལ་རྲིགས་པ་

ཡང་དག་ཏུ་བཟུང་ནས་པཎྜྲི་ཏ་མཁས་པ་ལ་སྙྲིང་ཁམས་སྐེད་དེ་མ་སྨྲ་བར་ལྷ་ལུག་

ཁྱུ་ཙམ་གྲི་སྐུ་མདོག་ནོར་བ་མ་བྱེད་ཅྲིག །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་ལྷ་དེ་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་པ་ཡྲིན་ན་ལང་ཀུས་ཁབ་པ་སོགས་སུ་བཟུང་ནས་སྐུ་མདོག་གྲི་རྣམ་དབྱེ་

བྱས་ན་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྲི་སྐུ་མདོག་ནོར་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དེ་ལྟར་མ་སྨྲ་

ཤྲིག །ཅེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། མཆུ་དབོ་སོགས་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ལང་ཁུ་སོགས་སུ་

”སྨྲས
1
་ན་ལྷ་ལུག་ཁྱུ་ཙམ་གྲི་སྐུ་མདོག་ནོར་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོན་པ་མྲིན་ནོ། །

བདུན་པ་ནྲི། ཡང་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠བ༧ན།   སྣྲས    སྐུ། ༢༨བ༤ན།  བླ། ༢༧བ༦ན།   སྨྲས    * སྨྲས
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བཞྲིའྲི་དབྱེ་བའྲི་སྒོ་ནས་ལྷ་གང་དུ་རྒྱས་གདབ་པར་བྱ་བ་དེར་ཟླ་བའྲི་ཆོས་ལས་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དཀར་པོ་དང༌། ཉྲི་མའྲི་ཆོས་ལས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པོ་དང༌། 

སྒ་གཅན་གྲི་ཆོས་ལས་མྲི་བསྐོད་པ་ནག་པོ་དང༌། དུས་མེའྲི་ཆོས་ལས་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཁ་དོག་སེར་པོས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་

གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འབེལ་པས་རྒྱས་གདབ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་

མྲི་བསྐོད་པས་ནྲི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་རྒྱས་གདབ་སེ། མྲི་བསྐོད་པ་རྣམ་ཤེས་

དག་པ་དང༌། རྣམ་སྣང་གཟུགས་ཕུང་དག་པ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་ཤེས་ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་

ཕྲིར་འདྲིར་འགྱུར་མངས་ལས་ཀང༌། མྲི་བསྐོད་པས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་རྒྱས་

བཏབ་ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ནྲི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་

བྱེད་དེ། ལུས་ཀྲི་གནས་ལྔ་ནས་སྒ་བརོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ནྲི་རྲིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྲི་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་དེ། རྡུལ་གྲི་ཁམས་ཆུ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ནྲི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྲི་རྒྱས་འདེབས་བྱེད་དེ། ཤ་ལས་ཁག་

འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་བརྟེན་པས་རྟེན་ལ་རྒྱས་འདེབས་པའྲི་ངེས་པའོ། །དེ་

ལྟར་ཁམས་གསུམ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཅན་ལས་ལྷ་

རྣམས་སྤོ་བ་ནྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིག་པར་བྱ་སེ། 

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྲིགས་གསུམ་དང་རྲིགས་ལྔའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ངོ༌། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སོམ་ཆུང་གྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གཉྲིས། ཞྲི་སོགས་ཀྲི་

ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་དང་ཁ་དོག་གྲི་རྣམ་དག་སྤྲིར་བསན་པ། གོ་

སས་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གནས་པ་ལྔ་པའྲི་དུམ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སྤོ་བ་གསུངས་

པ་ཅེས་མཚམས་སྦར་ནས། ཕོགས་ཀྲི་འདབ་མར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདྲིར་

འཁོར་ལོ་སོམ་པ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་གགས་པ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ལ་

སོགས་པ་སྙྲིང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞྲི་ནྲི་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་བཞྲིའྲི་ངོ་བོ་སེ། 

ས་ལ་སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཀང་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞལ་བཞྲིའྲི་ཁ་དོག་

ནག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་

སེ། བདེན་པར་རམ་ངེས་པར་ཞལ་གྲི་དབྱེ་བ་དང་མྲི་མཐུན་པ་ས་ལ་སོགས་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ཞྲི་སོགས་ཀྲི་ལས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་

རྒྱུད་ལས་ཀང་གསུངས་པ། སེར་པོས་རྨོངས་པ་དང་རེངས་པའྲི་བྱ་བ་དང༌། དཀར་

པོས་ས་ལ་ཞྲི་བ་དང་རྒྱས་པའོ། །དམར་པོས་དབང་དང་དགུག་པ་སེ། ནག་པོས་

བསད་པ་དང་བསྐྲད་པ་ལ་སོགས་པའྲི། ཞེས་སོ། །ཞལ་གྲི་ཁ་དོག་ལས་ལས་སོ་

སོར་ངེས་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་ཁ་དོག་ནག་པོའྲི་དབང་

གྲིས་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ནྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་སོ། །

དེས་ན་སྒོལ་མའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་གྲི་ས་ཁམས་སྤན་མའྲི་རྲིགས་ནྲི་མ་ཡྲིན་

ཅྲིང༌། འདྲིས་བསད་བསྐྲད་སོགས་བྱེད་ཀྲི། ཞྲི་སོགས་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་གསུང་གྲི་ཞལ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ལས་ལྟ་མ་ནྲི་མེ་ཁམས་གོས་དཀར་མོའ།ོ །ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཞལ་ཁ་དོག་སེར་པོ་ལས་དུམ་སྐེས་མ་ནྲི་ས་ཁམས་སྤན་མའོ། །སྐུའྲི་ཞལ་

གྲི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལས་གཟུགས་ཅན་མ་ནྲི་མཱ་མ་ཀྲི་སེ་ཆུའྲི་ཁམས་སོ། །འདྲི་དག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དབང་དགུག་དང་རྨོངས་རེངས་དང་ཞྲི་རྒྱས་ཀྲི་ལས་འགྲུབ་པར་

བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ཐུགས་དང་གསུང་དང་ཡེ་ཤེས་དང་སྐུའྲི་ཞལ་རྣམས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནག་པོ་དང་དམར་པོ་སེར་པོ་དང་དཀར་པོའྲི་ཁ་དོག་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆར་གནས་པ་རབ་གཏུམ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་དགུ་

དགུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཀང་རྲིག་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། འཁོར་ལོ་སོམ་པའྲི་རྩ་

རྒྱུད་མངོན་བརོད་འབུམ་པ་ཆེན་པོ་ལས་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སོ། ཞེས་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པ་སེ། བསྡུས་རྒྱུད་རྣམས་སུ་འདྲི་དག་དང་མྲི་མཐུན་པ་

གསུམ་པ་ནྲི་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །

རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་ཡྲིན་པ་དེས་ན་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བ་

དང་ལྡན་པ་རྩ་རྒྱུད་ཆེན་པོས་སྐྲག་པ་རྣམས་ལ་འཇམ་དཔལ་གྲིས་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་བསྡུས་རྒྱུད་འདྲིར་གཞུང་ཉེ་བར་བསན་པ་ཉུང་དུ་ཡྲིས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་སྤོས་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་”དེ
1
་ཉྲིད་མདོར་བསྡུས་པས་རབ་ཏུ་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་ཕོགས་ཀྲི་འདབ་མར་

སྤན་མ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནྲི། ནུབ་ཀྲི་འདབ་མར་སྤན་མའྲི་ཁ་དོག་ལས་དུམ་སྐེས་

མ་སེར་མོའ།ོ །དེ་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ། ནུས་མ་སེར་

པོའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བ་སེ་ཞལ་སེར་པོ་ཡང་སའྲི་ཁ་དོག་དང་བཤང་བའྲི་རྩའྲི་རང་

བཞྲིན་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་སོ། །བྱང་གྲི་འདབ་མར་ཆུའྲི་ཁ་དོག་ལས་གཟུགས་

ཅན་མ་དཀར་མོ་དང༌། བྱང་གྲི་སྐུའྲི་ཞལ་དཀར་པོ་སེ། ལ་ལ་ནའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་

པར་དག་པ་ལས་སོ། །ལྷོར་མེའྲི་ཁ་དོག་ལས་ལཱ་མ་དམར་མོ་དང་གསུང་གྲི་ཞལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༧ན།   ད    སྐུ། ༣༠ན༢ན།  བླ། ༢༩ན༤ན།   དྕེ    * དྕེ
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དམར་མོ་སེ། ར་ས་ནའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་སོ། །ཤར་གྲི་འདབ་མར་

རླུང་གྲི་ཁ་དོག་ལས་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་ནག་མོ་དང༌། ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་ནག་པོ་སེ། 

གཅྲི་བའྲི་རྩའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་རང་

བཞྲིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རོ་རེ་ཕག་མོ་ལང་ཁུའོ། །དུང་ཅན་མའྲི་རང་བཞྲིན་

རྣམ་པར་དག་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀ་ཁ་དོག་སྔོན་

པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་དང་གསུང་སྐུའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཤར་དང་

མེར་མཁའ་འགོ་མ་ནག་མོ་དྲུག་རྣམས་སོ། །ལྷོ་དང་བདེན་བལ་དུ་དམར་མོ་དྲུག་

རྣམས་སོ། །ནུབ་དང་རླུང་དུ་སེར་མོ་དྲུག་རྣམས་སོ། །བྱང་དང་དབང་ལྡན་དུ་དཀར་

མོ་དྲུག་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ནྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ལ་གནས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒོ་

དང་མཚམས་ཀྲི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་ཀང་སྔ་མ་

བཞྲིན་དུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ལས་རབ་འབྱམས་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་

པའྲི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ནྲི་ཕག་ན་རོ་རེ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་མཛད་

པའྲི་འགེལ་བཤད་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་བ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་སེ། དེ་ནས་བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད་འདྲིར་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕོགས་བལ་འདབ་མ་ལ་གནས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་གོ་ས་

བས་འགེལ་པ་མ་མཛད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཡང་བསྡུས་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་གགས་ཏེ་གོ་ས་བར་དགོངས་

པས་འགེལ་པ་མ་མཛད་པའོ། །དེས་ན་འགེལ་པ་འདྲིར་ནྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ཐུགས་དང་གསུང་དང་སྐུ་རོ་རེ་སྤོ་པ་ཙམ་ལས་འགེལ་པར་མ་བྲིས་སོ། 
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ཞེས་གསུངས་སོ། །གོ་སར་བཞག་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཕོགས་

བལ་འདབ་མ་ལ་གནས་ཏེ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་མཚམས་ཀྲི་འདབ་མ་བཞྲི་ལ་ཁག་

གྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་བཞྲི་སེ། གཙོ་བོ་བདེ་མཆོག་ནྲི་པདའྲི་ལྟེ་བར་ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་

ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐང་བའྲི་སབས་ཀྲིས་ལྷ་མོ་ཨུ་མ་དང་བཅས་པའྲི་ལྷ་

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མནན་ཅྲིང་སྐུ་མདོག་མཐྲིང་”ནག
1
་བསལ་པ་འཇྲིག་པའྲི་དུས་ཀྲི་

སྤྲིན་དང་མཚུངས་པ་དབུ་རེ་རེ་ལ་ཐོད་པ་སམ་པོ་ལྔ་ལྔ་རྣམས་ཀྲི་འཕེང་བ་བཅྲིངས་

ཤྲིང་རོ་རེ་བཞྲི་དག་པའྲི་ཆུའྲི་གཏེར་གྲི་ཞལ་ཏེ་རྩ་ཞལ་ནག །གཡས་ཞལ་དམར། 

རྒྱབ་སེར། གཡོན་དཀར་བའྲི་ཞལ་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་དང༌། དུས་སྦོར་དང་རྟེན་འབེལ་

བཅུ་གཉྲིས་འགགས་ཤྲིང་ས་བཅུ་གཉྲིས་དག་པའྲི་ཉྲི་མ་སེ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕག་དང་

ལྡན་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་རྒྱ་དྲུག་དང་སྤྲུལ་བཅུའྲི་རྒྱན་དང་སག་གྲི་པགས་པའྲི་ཤམ་

ཐབས་གོལ་བ་མྲི་བཟད་པའྲི་གླང་པོའྲི་བདག་པོའྲི་པགས་པ་བཤུས་པ་རློན་པ་ཁག་

དང་བཅས་པ་སྲིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པའྲི་བར་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཛིན་པ་རོ་རེ་ཕག་

མོ་ལང་ཁུ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །

བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཐུགས་འཁོར་གནག་པ་དང་གསུང་འཁོར་

དམར་བ་དང་སྐུ་འཁོར་དྲི་མེད་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་ལུས་ལྟར་དཀར་བ་སེ་འདྲི་འཁོར་ལོ་

གསུམ་གྲི་ཁ་དོག་ལ་སྦར་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་ལྷ་མོའྲི་ཁ་དོག་སོན་པ་མྲིན་པས་སྙེ་མདོ་བ་

སོགས་ཀྲིས་ཐུགས་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ནག་པོར་བསན་པར་འདོད་

པ་མྲི་རྲིགས་སོ། །པདའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་གནས་པའྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ལྷ་མོ་སྒ་རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༢ན།   དག    སྐུ། ༣༠བ༦ན།  བླ། ༣༠ན༢ན།   ནག    * ནག
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མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དང་ཁོ་བོའྲི་རྲིགས་ལས་སྐེས་པ་ཁོ་མོ་བཅུ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

”ཙ
1
་རྩྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་པོ་ལས་སྐེས་པ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཏེ། ཉེར་

བཞྲི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕག་གཉྲིས་པ་ཟླ་ཞལ་ཏེ་ཞལ་གཅྲིག་པ་རྣམས་དང༌། སྒོ་

བཞྲིར་གཏུམ་མོ་བཞྲི་དང༌། ཕོགས་བལ། མཚམས་བཞྲི་དག་ཏུ་ཡང་ངེས་པར་

གཏུམ་མོ་བཞྲི་གནས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་རོ་གདན་ལ་གནས་ཤྲིང་ཕག་ན་གྲི་

གུག་དང་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་སེ། ལྷ་མོ་སོ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སོག་འགགས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་རོ་ལ་གནས་པར་ཕག་རོར་གྲིས་གསུངས་སོ། །

དཔའ་བོ་ཉེར་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་ཕག་ན་སེ་ཕག་བཞྲིའོ། །གཡས་

གཉྲིས་ན་རོ་རེ་དང་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། གཡོན་གཉྲིས་ན་དྲིལ་བུ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསྣམས་པ་

སེ། དེ་དག་ནྲི་སོམ་པ་ཆུང་དུའྲི་ལྷ་ཚོགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་ལྷུན་པོའྲི་རྩེ་མོར་པད་

འདབ་བརྒྱད་ལ་ལྟེ་བར་གཙོ་བོ་དང་འདབ་མར་མཁའ་འགོ་མ་བཞྲིའོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་

གྲི་ཕོགས་བརྒྱད་དུ་ནྲི་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཕོགས་བཞྲིར་གནས་དང་མཚམས་བཞྲིར་

ཉེ་བའྲི་གནས་ཀུན་ཏེ། ཆུའྲི་ཕེད་སྔ་མ་དག་ལ་ཕོགས་སུ་ཞྲིང་དང་ཕོགས་བལ་དུ་ཉེ་

བའྲི་ཞྲིང་དང༌། ཆུའྲི་ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་ཕོགས་སུ་ཚནྡོ་ཧ་དང༌། ཕོགས་བལ་དུ་ཉེ་བའྲི་

ཚནྡོ་ཧ། མེའྲི་ཕེད་སྔ་མ་ལ་ཕོགས་སུ་འདུས་པ་ཅན་དང༌། ཕོགས་བལ་དུ་ཉེ་བའྲི་

འདུས་པ་ཅན། མེའྲི་ཕེད་ཕྲི་མ་ལ་ཕོགས་སུ་འཐུང་གཅོད་དང༌། མཚམས་སུ་ཉེ་བའྲི་

འཐུང་གཅོད། རླུང་གྲི་དབུས་ཀྲི་ཕེད་སྔ་མའྲི་ཕོགས་སུ་དུར་ཁོད་དང༌། མཚམས་སུ་

ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད། ཡཾ་ཡྲིག་གྲིས་རླུང་གྲི་མཐའ་ལ་ཕོགས་རྣམས་སུ་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༢བ༦ན།   ཅྕེ    སྐུ། ༣༡ན༦ན།  བླ། ༣༠བ༡ན།   ཙ    * ཙ
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བརྒྱད་གནས་སོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་དག་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལེར་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །བསོད་འགེལ་ལྟར་ན་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རྲི་རབ་ཀྲི་རྩེ་མོར་པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་གཙོ་བོ་

མཁའ་འགོ་བཞྲི་དང་བཅས་པ་སེ་དེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྲི་

རབ་ཀྲི་ཕོགས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་སུ་ཕོགས་གཡས་སོར་དང༌། མཚམས་གཡོན་སོར་

གྲིས་ཕོགས་བཞྲིར་གནས་དང་མཚམས་བཞྲིར་ཉེ་བའྲི་གནས་ཀུན་ཏེ་ཐུགས་

འཁོར་རོ། །དེ་ནས་གསུང་འཁོར་ལ་ཤར་དང་ལྷོར་ཞྲིང་དང་ནུབ་དང་བྱང་དུ་ཉེ་བའྲི་

ཞྲིང་བྱང་ཤར་དང་རླུང་དུ་ཚནྡོ་ཧ། བདེན་བལ་དང་མེར་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧ་དང་སྐུ་

དཀྲིལ་གྲི་ཤར་དང་ལྷོར་འདུས་པ་ཅན་དང༌། ནུབ་དང་བྱང་དུ་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ་ཅན་

དང་དབང་ལྡན་དང་རླུང་དུ་དུར་ཁོད་དང༌། བདེན་བལ་དང་མེར་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་

དང༌། ས་འོག་ཏུ་ནྲི་མེ་དང་རླུང་གྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་དབུས་སུ་ཡང་མྲི་བཟད་པའྲི་དུ་བའྲི་

དམལ་བ་ཆེན་པོར་མདུང་གྲིས་འབྲིགས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་དུ་ཁྲི་

གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་གནས་པར་ཕག་རོར་གྲིས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྤྲི་ལ་གནས་ལ་སོགས་པ་ཚང་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་གོང་བྱེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་དང་གོང་འབུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་གོང་ཁེར་རེ་

རེ་ལ་ཡང་ནྲི་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་པའྲི་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་

སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་”དེ
1
་རྣམས་གནས་པར་རྲིག་པར་བྱ་སེ། དེ་

ལྟར་ཤེས་རབ་རྒྱུད་ཀྲི་མངོན་པར་བརོད་པ་བ་མ་ནྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་བ་མ་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོས་ཤར་ཐུགས་ཀྲི་ཞལ་ནས་སྤོས་པའོ། །གསུམ་པ་ཐབས་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་

1  མ་ཕྱི། ༢༣བ༡ན།   ད    སྐུ། ༣༢ན༥ན།  བླ། ༣༡ན༦ན།   དྕེ    * དྕེ
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ལ་གསུམ། གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ། 

ཞར་ལ་རྟོག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་མཚོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྙྲིང་པོར་འཁོར་ལོ་ཆ་དགུ་པ་སེ། ཚངས་ཐྲིག་

ལས་སོར་ཕེད་གསུམ་དང་ཕེད་དང་གཉྲིས་དོར་ནས་ཐྲིག་རེ་རེ་དང་དེ་ནས་སོར་

ཕེད་དྲུག་དོར་བར་ཟླུམ་ཐྲིག་གཅྲིག་དང༌། དེ་ནས་སོར་ཕེད་གཉྲིས་དོར་བར་ཟླུམ་

ཐྲིག་གཅྲིག་སེ། དེ་ཡན་ཆད་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ནྲི་ཕེད་ཀྲི་ཆ་ཤས་སོ། །དེའྲི་ལེའུ་

ཚེ་དགུ་པོ་ལ་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་དག་དང་པད་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་

ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཆེན་པོ་རྲིགས་ལྔ་དང་ཡུམ་བཞྲིའོ། །མུ་ཁྱུད་ལ་རོ་རེ་འཕེང་བ་དང་ཀ་བ་

ལ་ཕོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཚན་མ་དག་གྲིས་སྤས་པ་ཡང་སེ་དེའྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་ནྲི་རྭ་བའྲི་རྩྲིག་པའྲི་ངོས་ནས་ནང་དུ་སོར་ཕེད་དྲུག་གྲི་ལྷ་སྣམ་དག་ལ་ཡུལ་

གཟུགས་རོ་རེ་མ་སོགས་སེམས་མ་དྲུག་དང༌། ཡུལ་ཅན་ས་སྙྲིང་སོགས་སེམས་

དཔའ་དྲུག་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་གནས་པ་དང་སྒོ་སྐོང་ཁོ་བོ་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་

གདན་ལ་གནས་པའོ། །

དེ་རྣམས་ལས་གཞན་པ་མཆོད་ལྷའྲི་རྲིགས་གཟུངས་མ་རྣམས་ནྲི་ཁ་ཁེར་

སེགས་བུ་དག་ལ་ཀུན་ནས་གནས་སོ། །དེ་དག་གྲིས་འདུས་པ་ཉེར་ལྔ་མའྲི་བཀོད་པ་

བསན་ཏོ། །ཉེར་ལྔ་མའྲི་འདུས་པ་འདྲི་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལ་སོགས་པས་འདུས་པ་ལྷ་

དགུ་མ། བཅུ་གསུམ་མ། བཅུ་དགུ་མ། སོ་གཉྲིས་མ། སོ་བཞྲི་མ་རྣམས་ལ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་འདུས་པ་རྣམ་པ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་སེ། སོ་གཉྲིས་

མ་ནྲི་སྔར་གྲི་ཉེ་ལྔའྲི་སེང་དུ་ཟུར་དུ་ཁོ་བོ་བཞྲི་དང་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་ཏེ་དྲུག་
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རྣམས་དང༌། རྩྲིག་པའྲི་ལོགས་སུ་ཡུལ་ཡུམ་དང་བཅས་པའྲི་ཡུལ་ཅན་ཛམྦ་ལ་ནྲི་

ཕག་ན་འབས་སོ་བ་བསྣམས་པ་བསྣན་པས་སོ་གཉྲིས་སོ། །དེ་ལ་ཁོ་བོ་བཅུ་ནྲི་ངག་

དང་རྐང་པ་དང་ལག་པ་དང་བཤང་བ་དང་བ་ག་རང་རང་གྲི་བྱ་བ་ལྔ་དང་བཅས་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཤེས་རབ་ཡུམ་དང་ཐབས་ཡབ་རྣམས་མཐའ་དག་ཉྲི་མ་རྩ་

གཡས་པ་དང་རྲི་བོང་ཅན་གཡོན་པའྲི་རྩ་དང༌། དུས་ཀྲི་རྩ་དབུ་མའྲི་རང་བཞྲིན་

རྣམས་དག་པས་ཞལ་གསུམ་པ་སེ། རྩ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་སེང་འོག་གྲིས་ཕེ་བས་དྲུག་

ཏུ་འགྱུར་ལ། དྲུག་པོ་དག་པས་རོའྲི་ཕག་ལྡན་ཏེ་ཕག་དྲུག་པ་རྣམས་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་གཡས་གསུང་གྲི་ཞལ་ནས་སྤོས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེ་གསུམ་མ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་སྙྲིང་པོར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལེའུ་ཚེ་དགུ་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཆུ་གཏེར་ཟུར་ཏེ་ཟུར་

བཞྲི་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་”ཚད
1
་ནྲི་ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་ཟླ་བཟང་ལ་བོས་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་ལས་ནྲི་གསུམ་གྲི་ཆར་བགོས་པའྲི་ཆ་གཅྲིག་གོ །དེ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་

ཁམས་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ་རྲིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞྲི་གནས་པ་ཉྲིད་དོ། །སར་ཡང་

དེའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་འཕར་མ་གཞན་ལ་སྒའྲི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ལ་དག་ཅན་མ་དང་

ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་བསྣན་པས་བརྒྱད་དེ། འདྲི་དག་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་ནྲི་མྲིང་

གཞན་སེམས་མ་རོ་རེ་མ་དང༌། རྲིན་ཆེན་རོ་རེ་མ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་རོ་རེ་མ། ལས་ཀྲི་རོ་རེ་

མ། ཙུནྡ། རྲིན་ཆེན་སར་མདའ། ཁོ་གཉེར་ཅན། རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མ་ཞེས་བཤད་

དོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གནས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒོ་དང་མཚམས་སེང་འོག་ལ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༤ན༣ན།   ཆད    སྐུ། ༣༣ན༣ན།  བླ། ༣༢ན༤ན།   ཚད    * ཚད



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཕོགས་བཅུར་བསོར་བའྲི་ཉྲི་མའྲི་གདན་ལ་གནས་པའྲི་ཁོ་བོ་བཅུའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཏེ་

དཀྲིལ་འཁོར་དེར་ནྲི་རྭ་བའྲི་རྩྲིག་པ་དག་ལ་ཉེ་བའྲི་སྣམ་བུ་ལ། དུས་ཏེ་བཞྲི་ལ་ཆུ་

གཏེར་ཏེ་བཞྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བསྣུན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་པོ་མཐའ་དག་

རྣམས་གནས་ཏེ། དེ་ཡང་བསྡུས་རྒྱུད་ལྟར་ན། ཤར་དུ་བྱམས་པ། འཇམ་དབྱངས། 

སོས་ཀྲི་གླང་པོ། ཡེ་ཤེས་ཏོག །ལྷོར་བཟང་སྐོང༌། བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། བོ་གོས་མྲི་ཟད་པ། 

སོབས་པ་བརྩེགས་པ། ནུབ་ཏུ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། ངན་སོང་ཀུན་འདེན། མ་ངན་དང་མུན་

འཇོམས། ད་བ་ཅན་གྲི་འོད༌། བྱང་དུ་ཟླ་འོད། འོད་དཔག་མེད། ནམ་མཁའ་མཛོད། 

སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལོ། །ཨ་བ་ཡས་སྒོ་གསུམ་རྲིམ་དུ་མཛད་ཀང༌། འདྲིར་སྒོ་རྐང་དུ་

གསལ་ལོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དེ་དག་ནྲི་སྒྱུ་ད་ཞེ་གསུམ་མའྲི་བཀོད་པའོ། །

གཞན་ཡང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་ཞེ་གསུམ་མ་ཞེ་ལྔ་མ་ཞེ་དགུ་མ་

གསུམ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་ཞལ་གསུམ་པ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་རོ་ཡྲི་སེ་དྲུག་གྲི་ཕག་ནྲི་ལྡན་པ་ཅན་ནོ། །འདྲིར་

རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་ནང་ཐྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ་ནྲི། ཚངས་

ཐྲིག་ལས་ཕྲིར་གཙོ་བོའྲི་ལེའུ་ཚེའྲི་དོན་དུ་ཆ་ཆེན་གཅྲིག་གྲི་དྲུག་ཆ་སོར་ཕེད་

གཉྲིས་དང༌། རོ་རེ་འཕེང་བའྲི་དོན་དུ་སོར་ཕེད་གཅྲིག་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བདེ་

གཤེགས་འཕར་མའྲི་དོན་དུ་གསུམ་དང༌། ཕེད་བཅས་ཕེད་ཏེ་བསོམས་པས་བཞྲི་

དང༌། རོར་འཕེང་གྲི་དོན་དུ་གཅྲིག་དང༌། རོ་རེ་མ་རྣམས་ཀྲི་གནས་ཀྲི་དོན་དུ་དུས་ཏེ་

བཞྲི་དང༌། རོར་འཕེང་གྲི་དོན་དུ་རྲི་བོང་ཅན་ཏེ་གཅྲིག་དང༌། ཁོ་བོའྲི་གནས་ཀྲི་དོན་

དུ་དུས་ཏེ་བཞྲི་དང༌། རོར་འཕེང་གྲི་དོན་དུ་གཅྲིག་དང༌། སེམས་དཔའ་བཅུ་དྲུག་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གནས་ཀྲི་དོན་དུ་དུས་ཏེ་བཞྲི་དང༌། རོར་འཕེང་གྲི་དོན་དུ་གཅྲིག་དང༌། ལྷག་མ་

གཅྲིག་ནྲི་ཚོན་གྲི་ས་སེ། དེ་ལྟར་བདེ་གཤེགས་འཕར་མའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གཡས་གཡོན་

གྲི་ཆ་ནྲི་སུམ་ཅུ་གཉྲིས་སོ། །སོགས་ཀྲི་སྒས་དབུས་སུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སུམ་ཆ། 

ཆ་བཅུ་དྲུག་ལ་སྙྲིང་པོའྲི་འཁོར་ལོ་གྲུ་བཞྲི་པ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་

”དོ
1
། །ལྷག་མ་རྭ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིན་

ནོ། །འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི་བུའྲི་བཞེད་པ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། ཁ་<ངམ་ཕོགས>ཅྲིག་ཐྲིག་

གྲི་རྣམ་གཞག་འདྲི་དག་སོམ་ཆུང་ལ་སྦོར་བར་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྟོག་པའྲི་རྒྱུད་དམ་བྱ་རྒྱུད་དང༌། ལ་སོགས་པས་སྤོད་པའྲི་

རྒྱུད་གང་ཡྲིན་དེ་མཐའ་དག །སད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མྲི་ཤེས་པའྲི་

བླུན་པོའྲི་སྙྲིང་གྲི་སེ་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་གཡོན་གྲི་སྐུའྲི་ཞལ་ནས་

སྤོས་པའོ། །བཞྲི་པ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ལ་གཉྲིས། རྣལ་

འབྱོར་རེས་རྲིག་དང་སོམ་ཆེན་གྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ་མདོར་བསན། སོམ་ཆེན་གྲི་རང་

བཞྲིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་རེས་སུ་རྲིག་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིར་ནྲི། སོམ་ཆུང་གྲི་ཉྲིས་

འགྱུར་སོམ་པ་ཆེན་པོའྲི་མཁའ་འགོ་མ་དོན་གཉྲིས་རྣམས་ཀྲི་ལྷ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ནམ་

མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་ནྲི་སེ་དྲུག་ཏུ་གནས་པའྲི་རྲིགས་དྲུག་དང་མྲི་

བདག་སེ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་ས་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་སོམ་པ་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཏེ་དེ་དག་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་ནུབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་ནས་སྤོས་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༤བ༤ན།   ད    སྐུ། ༣༤ན༢ན།  བླ། ༣༣ན༢ན།   དོ    * དོ
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གཉྲིས་པ་ལ་བདུན། སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ལྷའྲི་ངེས་པ། ལྷའྲི་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པ། རྩ་དང་རླུང་

ལྷའྲི་རྟེན་དང་ལྷར་བསན་པ། གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་ངེས་དོན་བསན་པ། སྔགས་ཀྲི་བཟླས་

པའྲི་ངེས་པ། དབུ་མའྲི་རླུང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོམ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སོམ་པ་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུངས་པ། ཐྲིག་ནྲི་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་སེ་འདྲིར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ནུབ་ཀྲི་ཞལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་ནས་སྤོས་

པ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ནྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་སོམ་པའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་

ཕྲིར་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་དུར་ཁོད་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །ཉྲིས་འགྱུར་ཡྲིན་པ་དེས་ན་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་བརྒྱད་

རྣམ་པར་སྦང་བའྲི་སད་དུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དག་ཏུ་སྒོ་ནྲི་བརྒྱད་རྣམས་བྱ་སེ། 

དེས་ན་འདྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནྲི་དབྱྲིབས་ཟླུམ་པོའ།ོ །དེའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་

འདྲིའྲི་ཐྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ་རྩ་ཐྲིག་གྲི་ནང་ལ་ཐྲིག་ནྲི་དྲུག་དང་བུག་པའྲི་

ཆ་ཤས་ཞེས་པ་ནྲི་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་སོར་ཕེད་ཀྲི་ཆ་ཆུང་དྲུག་དྲུག་ཡོད་

པས་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་སུ་”ཕེ
1
་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ནྲི་གཡོ་བའྲི་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐའ་ནས་མཐའ་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲིར་གནས་པ་དང༌། 

ལུས་ལ་ཁྲུ་བཞྲིར་གནས་པ་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཐྲིག་དགུ་བཅུ་རྩ་

དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིག་གདབ་ནས་ཐྲིག་དེ་རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་སྙྲིང་

1  མ་ཕྱི། ༢༥ན༥ན།   ཕ    སྐུ། ༣༤བ༥ན།  བླ། ༣༣བ༥ན།   ཕྕེ    * ཕྕེ
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པོ་ལས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཆ་ཆུང་དྲུག་དྲུག་གྲི་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་སོ་སོར་འཁོར་ལོ་དྲུག་

བྱས་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་ནྲི་ཆ་དྲུག་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །པདའྲི་འདབ་མ་ལ་ཆ་

ཕན་བཞྲི་དང་དེའྲི་ཕེད་ཆ་ཕན་གཉྲིས་ཀྲིས་ལྟེ་བར་ལྡན་པ་དྲུག་གྲི་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་བདུན་པོ་རྣམས་ལ་ཤར་དུ་ཆ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་གཉྲིས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནུབ་དང་

ལྷོ་དང་བྱང་དུ་སེ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞྲི་དབུས་སུ་

སོང་སེ་སྤྲིར་ན་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཡོད་པ་ལས་སོ། །ཕོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷག་མ་

བསོམས་པས། ཆ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ལས་ཆ་དྲུག་གྲིས་ཤར་གྲི་ཚོན་སའོ། །

ནུབ་ཏུ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཏེ་བྱང་དང་ལྷོ་རུ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ་རྭ་བ་ནས་རྭ་བའྲི་

བར་གྲི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐྲིག་རྣམས་དག་པའོ། །དེ་ལ་སྔར་གསུངས་པའྲི་

དབུས་ཀྲི་ཆ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཕྲི་མ་བཞྲི་ཡྲིས་པདའྲི་འདབ་མའོ་ནང་མ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ལྟེ་བ་ཕེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ཡང་ཆ་ཆུང་བཞྲིས་འཁོར་

ལོའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་དང་ཆ་ཆུང་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང༌། ལ་

སོགས་པས་འཁོར་ལོ་ཆུ་སྐེས་རྲིན་ཆེན་རལ་གྲི་མཆོག་གྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་

མའྲི་འཕེང་བའོ། །དེའྲི་གཡས་གཡོན་དུ་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཚོན་ས་དང༌། དེ་

ནས་ཉྲི་མ་སེ་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་ཀྲིས་སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀྲི་ས་དང༌། དུས་ཏེ་དྲུག་གྲིས་

ཁ་ཁེར་གྲི་ས་དང་ནྲི་རོ་སེ་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དོ་ཤལ་གྲི་སའོ། །གསུམ་གྲིས་

ཀང་ནྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་རྭ་བ་ལྔའྲི་རེ་ཁ་དང༌། རྩེ་མོ་ཅན་ནྲི་གསུམ་སེ་གསུམ་གྲིས་

གཡས་གཡོན་དུ་དོ་ཤལ་གྲི་རྩ་བར་རྲིན་ཆེན་སྣམ་བུའྲི་སའོ། །ཉྲི་མ་སེ་ཆ་བཅུ་

གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་སྒོ་ལོགས་དང་འགམ་གྲི་ས་སེ། ཉྲིན་བྱེད་དེ་ཆ་ཆུང་བཅུ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཉྲིས་གསུམ་འགྱུར་ཆ་སོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས་གཡས་གཡོན་དུ་ཀ་བའྲི་སེང་དུ་རྟ་

བབས་སོ། །ཕོགས་བཞྲི་དང་ཕོགས་བལ་མཚམས་བཞྲི་དག་ཏུ་སྒོ་ནྲི་བརྒྱད་རྣམས་

བྱ་སེ་སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདྲི་ནྲི་ཟླུམ་པོའ།ོ །དབུས་སུ་ཆུ་སྐེས་པད་

ནྲི་སྣ་ཚོགས་མདོག་སེ། འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པའོ། །དེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ནྲི་ཉྲི་མ་དང་རྲི་བོང་

ཅན་ཟླ་བ་དག་སྦར་བའྲི་གདན་ནོ། །པདའྲི་འདབ་མའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གྲི་གུག་གྲི་འཕེང་

བ་སྔོན་པོ་སེ། དེའྲི་འོག་ཏུ་ས་གཞྲི་ནྲི་ལང་ཁུའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འཁོར་ལོའྲི་

རྩྲིབས་ཀང་སྔོན་པོའ།ོ །དེ་ནས་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་འཁོར་ལོའྲི་འཕེང་བ་

སེར་པོ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་སེར་པོ་སེ་འོག་ཏུ་ས་གཞྲི་ནག་

པོའ།ོ །ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་པདའྲི་འཕེང་བ་དང་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་དཀར་པོ་

སེ་འོག་ཏུ་ས་གཞྲི་དམར་པོའ།ོ །མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་འཕེང་བ་

དང༌། འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་དམར་པོ་སེ་འོག་ཏུ་ས་གཞྲི་ནྲི་དཀར་པོའ།ོ །རླུང་གྲི་ཁམས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རལ་གྲིའྲི་འཕེང་བ་དང༌། འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་དཀར་པོ་མྲིན་པ་ནག་པོ་

སེ་འོག་ཏུ་ས་གཞྲི་ནྲི་སེར་པོའ།ོ །ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རོ་རེ་འཕེང་བ་

དང་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ལང་ཁུའྲི་མདོག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་འོག་ཏུ་ས་སྔོན་པོའྲི་དེ་ནས་ཆ་

ཆུང་དྲུག་གྲིས་ནྲི་ཚོན་གྲི་ས་སེ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་སྐེད་བྱེད་གཙོ་བོའྲི་ཞལ་གྲི་དབང་

གྲིས་བཞག་གོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཤར་དང་མེར་ནག་པོའོ། །ལྷོ་དང་བདེན་བལ་དུ་དམར་པོ། 

ནུབ་དང་རླུང་དུ་སེར་པོ། བྱང་དང་དབང་ལྡན་དུ་དཀར་པོའ།ོ །སྒོའ་ོའཁོར་ལོ་དེ་

བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། སྒོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྩྲིག་པ་ནས་ནང་དུ་ཚོན་གྲི་སའྲི་མཐར་དུར་ཁོད་
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ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་དང་སྒོ་བརྒྱད་ཀྲི་བར་བར་རྣམས་སུ་དུར་ཁོད་

བརྒྱད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཞན་རྣམས་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཚོན་གྲི་ས་ལ་

ནྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་བརྒྱད་གཉྲིས་བཅུ་དྲུག་སེ། ཁ་དོག་གཙོ་

བོའྲི་ཞལ་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཚོན་གྲིས་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོའྲི་

པདའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་གཙོ་བོའྲི་ཞལ་གྲི་དབང་གྲིས་ལྷ་མོ་ནུས་མ་བརྒྱད་རྣམས་

ཉྲིད་དོ། །ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྲི་བར་གྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་ནྲི་ཐོད་པ་བདུད་རྩྲིའྲི་རོས་གང་

བ་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད་དོ། །འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྩྲིབས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལ་གནས་དང་

ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་དེ་རྣམས་

ལ་འཁྱུད་པའྲི་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀང་གནས་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཕྲི་རོལ་གྲི་ཁ་ཁེར་

དང་རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བའྲི་རྩ་བར་སྒེག་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་དོ་

ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁ་ཁེར་གྲི་སྣམ་བུ་ལ་ནྲི་སེག་མོ་ལ་སོགས་

པའྲི་མཆོད་པའྲི་ལྷ་མོ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་པ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

རྟ་བབས་ཀྲི་ཀ་བའྲི་རྩ་བར་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་དགོད་པ་ཉྲིད་དོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་

ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་གཡོ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཉྲིད་དང༌། རོ་རེའྲི་རྭ་བ་དང་མེ་ལྕེའྲི་

འཕེང་བའོ། །ལྷག་མ་སྒོ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བཞྲིན་དུ་བྱ་བར་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དགོད་པའྲི་ལྷའྲི་ས་བོན། ས་བོན་

ཅན་གྲི་ལྷའྲི་འགོད་ཚུལ་ནང་གྲི་ངེས་པ་དང་བཅས་པ། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་མཚན་

ཉྲིད་དང་བཅས་པ་གོ་སར་བསན་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས་གསུངས་པ་ཅེས་མཚམས་སྦར་ནས། རྲིང་པོ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། རྲིང་པོའྲི་དབྱངས་ལྔ་ལཱ་ཨཱུ་རཱ་ཨཱྲི་ཨཱ་ཞེས་པ་དང༌། ཐུང་དུ་

ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་ཞེས་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཕེ་བ་ས་ཏ་པ་ཊ་ཙ་ཀའྲི་སེ་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་

ཀྲི་གོ་རྲིམས་ས་སོགས་སྡུད་རྲིམ་དང་སོང་སོགས་སྤོ་བའྲི་རྲིམ་པས་བསན་པའྲི་ཡྲི་

གེ་ནྲི་ལྷ་མོའྲི་ས་བོན་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་དགོད་པའྲི་ཚུལ་ཡང་རླུང་སོགས་

མཚམས་བཞྲི་དང་འོག་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ནྲི་དབྱངས་རྲིང་པོ་ས་སོགས་ཀྲི་ཁམས་

གྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་གནས་ལ། སེང་དང་ཤར་སོགས་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་ལ་དབྱངས་

ཐུང་དུ་ཅན་གྲི་གསལ་བྱེད་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་

རང་རང་གྲི་གདན་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་སེང་དུ་གནས་ཞེས་པའོ། །ཇྲི་ལྟར་གནས་

པའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སའྲི་སེ་པ་ལྷག་པའྲི་ལྷ་སེ། 

དེའྲི་ནང་ནས་Ὴ་རླུང་གྲི་རྩྲིབས་ལའོ། །ལྦཱུ་དབང་ལྡན་དུའོ། །་བདེན་བལ་དུའོ། །ཤཱྲི་

མེར་རོ། །ྈྐ་བསྒོམ་བྱ་ས་འོག་ཏུ་སེ་བྲི་བྱ་ལ་རླུང་དང་ནུབ་ཀྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

གཉྲིས་པོའྲི་དབུས་སུ་བྲིའོ། །མཁའ་འགོ་མ་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་སྲིག་པའྲི་དུས་སྦོར་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་གཙོ་མོ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྣ་བུག་གཡས་པ་ལས་

སྡུད་པའྲི་རྲིམ་པས་སོག་འབབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ནས་གཞུའྲི་དུས་སྦོར་ལ་སེང་དུ་ྈྐ་སེ་རླུང་དང་བྱང་གྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་བྲིའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཤར་གྲི་རྩྲིབས་ལ་ཤྲིའོ། །ལྷོར་

་འོ། །བྱང་དུ་ལྤུའོ། །ནུབ་ཏུ་སའོ། ཞེས་པ་ནྲི་གཞུའྲི་དུས་སྦོར་ལ་གཡོན་པའྲི་རྩ་

ནས་སོག་འབབ་པའོ། །དེ་ནས་སའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཏའྲི་སེ་པ་ལྷག་པའྲི་ལྷ་སེ། དེའྲི་ཏླ་
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རླུང་དུའོ། །ཐཱུ་དབང་ལྡན་དུའོ། །�ླཱ་བདེན་བལ་དུའོ། །དྷྲ་མེར་རོ། །ནཱ་འོག་ཏུ་སེ་རླུང་

གྲི་སྒོའྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་སུའོ། ཞེས་པ་ནྲི་བུ་མོའྲིདུས་སྦོར་ལའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་”སང
1
་ལ་སེང་དུ་ན་སེ་ནུབ་ཀྲི་སྒོར་རོ། །འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་ཡྲི་གེ་

གཉྲིས་སེང་འོག་ཏུ་”འགོད
2
་པ་ནྲི་བསྒོམ་བྱ་ལ་ཡྲིན་ལ་བྲི་བྱ་ལ་འགེལ་པར་བཤད་

པ་ལྟར་རོ། །ཤར་དུ་ངྲིའོ། །ལྷོར་�འོ། །བྱང་དུ་ཐུའོ། །ནུབ་ཏུ་ཏླའོ། །

དེ་ནས་ཆུ་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་པ་སེ་དང༌། ཀར་ཀ་ཊའྲི་དུས་སྦོར་དང༌། 

སེང་གེའྲི་དུས་སྦོར་དང་སྦར་ཞྲིང༌། མེའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཊ་སེ་དང༌། གླང་དང་འཁྲིག་

པའྲི་དུས་སྦོར་གཉྲིས་སྦར་རོ། །རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཙ་སེ་དང༌། ཉ་དང་ལུག་གྲི་དུས་

སྦོར་གཉྲིས་སྦར་ལ་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཀའྲི་སེ་པ་དང༌། ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པའྲི་

དུས་སྦོར་གཉྲིས་སྦར་བར་བྱ་སེ། དབྱངས་རྲིང་ཐུང་གྲིས་ཕེ་བའྲི་ཡྲི་གེ་རྲིང་ཐུང་

རྣམས་མཚམས་དང་ཕོགས་དང་སེང་འོག་ཏུ་འགོད་ཚུལ་རྣམས་རྲིགས་འགེའོ། །སྒོ་

དང་སྒོའྲི་བར་དུ་ཧ་ཀྵ་དང་ལྡན་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་ན་གནས་པའྲི་སེ་པར་བཅས་པ་

རྣམས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་སྒོ་དང་སྒོའྲི་བར་དུ་གནས་པ་སེ་པ་དྲུག་པ་རྣམས་ཀྲི་

ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་གནས་པ་སེ་སོང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འབབ་པར་”བྱེད
3
་པའྲི་ཡྲི་གེ་

རྲིང་པོ་དང་ཐུང་དུ་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཏེ་ྈྐ ླཱ་ྈྐ་ནཱ་ན་མཱ་མ་ཎཱ་ཎ་ཉཱ་ཉ་ངླཱ་ང་ཞེས་པ་

ནྲི་དུར་ཁོད་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེའོ། །ཡྲི་གེ་གཞན་བཞྲི་ནྲི་

ཐུན་མཚམས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་གྲི་ས་བོན་གྲི་མཐར་ཧཱ་ཧ་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།   སྤང    སྐུ། ༣༧ན༣ན།  བླ། ༣༦ན༡ན།   སང

2  མ་ཕྱི། ༢༧ན༡ན།   འགད    སྐུ། ༣༧ན༣ན།  བླ། ༣༦ན༢ན།   འགོད    * འགོད

3  མ་ཕྱི། ༢༧ན༤ན།   བྱད    སྐུ། ༣༧བ༡ན།  བླ། ༣༦ན༥ན།   བྱྕེད    * བྱྕེད
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ཀྵཱ་ཀྵ་ཡེ་གེ་བཞྲི་སེ་བྱང་དང་དབང་ལྡན་དང་ལྷ་དང་བདེན་བལ་གྲི་དུར་ཁོད་བཞྲི་

རྣམས་སུའོ། །དེ་ལྟར་དུར་ཁོད་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་དང་འཁོར་ལོ་

དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །སྙྲིང་པོའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་

དེ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་ཤར་གྲི་འདབ་མ་ལ་ཨའོ་ལྷོའྲི་འདབ་མ་ལ་ཨཿའོ། །བྱང་གྲི་

འདབ་མ་ལ་ཨཾ་མོ། །ནུབ་ཀྲི་འདབ་མ་ལ་ཨཱའོ། །མེའྲི་འདབ་མ་ལ་ཧའོ། །བདེན་བལ་

གྲི་འདབ་མ་ལ་ཧཿའོ། །དབང་ལྡན་གྲི་འདབ་མ་ལ་ཧཾ་མོ། །རླུང་གྲི་འདབ་མ་ལ་

ཧཱའོ། །”དེ
1
་རྣམས་ཀྲི་བར་བར་གྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལ་ཐོད་པ་བརྒྱད་

དོ། །དབུས་སུ་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀ་

གཙོ་བོ་སེ་ཧཱུཾ་ཕ໊་མོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དང༌། དེ་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་

གནས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་དུ་འགོད་ཚུལ་དང༌། དེ་ནང་དུ་

རླུང་རྒྱུ་བའྲི་དག་པ་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཁའ་འགོ་མ་དང་མཁའ་འགོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་མཐར་རོ་

རེ་སེ། དེ་དང་བཅས་པའྲི་མྲིང་Ὴ་རོ་རེ་མ་དང་ལྤུ་རོ་རེ་མ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཀ་རོ་

རེ་མའྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་སོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཡབ་མཁའ་འགོ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་

བརྒྱད་ནྲི་གཙོ་མོ་ལ་རྒྱབ་བསན་པས་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཤཱྲི་རོ་རེ་དང་་རོ་

རེའོ། །འགྱུར་མངས་དང་རྭ་འགྱུར་ལ་ལ་སོགས་པའོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །གང་དུ་

མཁའ་འགོ་མའྲི་ས་བོན་དབྱངས་རྲིང་པ་ཡྲིན་པ་དེར་མཁའ་འགོའྲི་ས་བོན་དབྱངས་

1  མ་ཕྱི། ༢༧ན༧ན།   ད    སྐུ། ༣༧བ༤ན།  བླ། ༣༦བ༢ན།   དྕེ   * དྕེ
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ཐུང་ངུ་དང༌། གང་དུ་མཁའ་འགོ་མའྲི་ས་བོན་དབྱངས་ཐུང་དུ་ཡྲིན་པ་དེར་མཁའ་

འགོའྲི་ས་བོན་དབྱངས་རྲིང་པོ་སེ། དཔེར་ན་ (ས)  ་རོ་རེ་མ་དང་ཤྲི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི་

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སོ། །ལྤུ་རོ་རེ་མ་དང་་རོ་རེ་ཞེས་པ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་

ཡྲིན་པ་བཞྲིན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་མཁའ་འགོ་མ་ཡབ་

ཡུམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་སོམ་པ་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བ་སོམ་པ་ཉྲིས་འགྱུར་གྲི་ལྷ་རྣམས་མཆོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་

མཆོད་བྱ་ལྷའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་སྲིག་པ་དང་གཞུ་ལ་སོགས་པ་ཁྲིམ་གྲི་ལུགས་དང་

མཐུན་ཡང་ཉེ་བའྲི་གནས་དང་གནས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལུགས་ལས་ལྡོག་

པས་དབུས་ནས་དགོད་པ་སྔར་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཀུན་རོབ་སྤོས་པའྲི་

རྲིམ་པས་གསུངས་པ་སེ། འདྲིར་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པས་

སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་མ་ཡྲིན་པས་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པར་གཞུ་

དང་སྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྲིམ་གྲི་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་

ལ་སོགས་པ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་དབུས་ནས་དགོད་པར་གསུངས་པའོ། །དེ་ལ་

ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་ཉེ་བའྲི་བྲི་ལ་སེ་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་

དང་འཐུང་གཅོད་ལ་སོགས་པས་དགོད་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

པ་སེ། ཆུ་སྲིན་མ་རྲིག་པ་དང༌། བུམ་པ་འདུ་བྱེད་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་འབེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ལུགས་འབྱུང་དང་མཐུན་པ་ལས་རྩམ་པར་བཞག་པས་

སོ། །ཇྲི་ལྟར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་སོམ་པ་ལ་ལྷ་འགོད་ཚུལ་གཉྲིས་གསུངས་པ་ལས། 
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གཅྲིག་ནྲི་རབ་གཏུམ་མ་དང་གཏུམ་པའྲི་མྲིག་མ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་འབེལ་ལུགས་

ལས་ལྡོག་པས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་དང་པོར་ཕོགས་

དང་དེ་ནས་མཚམས་ནས་དགོད་པ་སེ། འགོད་ཚུལ་གཉྲིས་པ་ནྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་

མོ་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་མ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་འབེལ་ལུགས་འབྱུང་གོ་རྲིམ་གྲིས་ཉེ་

བའྲི་དུར་ཁོད་དང་དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་དང་

པོར་མཚམས་དང༌། དེ་ནས་ཕོགས་ནས་དགོད་པར་གསུངས་སོ། །ལུགས་འབྱུང་

མཐའ་ནས་དགོད་པའྲི་སབས་འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཐ་སྙད་ལ་རྟེན་འབེལ་

ལུགས་འབྱུང་ལྟར་ཀུན་རོབ་སྤོས་པས་ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་

པ། གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ནང་ལ་ཆུ་སྲིན་འགགས་པས་མ་རྲིག་པ་འགག་པ་སོགས་དོན་

དམ་པའྲི་བདེན་པས་བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་མོ་དང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་མ་ལ་སོགས་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རླུང་སོགས་མཚམས་ཀྲི་རྩྲིབས་དང་འོག་རྣམས་ལ་ནྲི་

ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་སོག་རྒྱུ་བའྲི་དབང་གྲིས་ས་བོན་

དབྱངས་རྲིང་པོ་ལྔ་སྦར་བ་རྣམས་སོ། །སེང་དང་ཤར་སོགས་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་ལ་

ཟླ་བའྲི་རྒྱུ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་སོག་རྒྱུ་བའྲི་ས་བོན་དབྱངས་

ཐུང་དུ་ལྔ་སྦར་བ་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷ་དགོད་པའྲི་ས་བོན་ནོ་གསུངས་པ་སེ། ས་

བོན་དགོད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པས་ཉེ་བའྲི་པྲི་ལ་བ་ལ་

སོགས་པས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ལ་

ས་བོན་ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་སའྲི་སེ་པ་ལུགས་འབྱུང་རྣམས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་
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རྣམས་ལ་ལ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱངས་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་ཕེ་བ་རྲིང་པོ་དང་ཐུང་དུ་

རྣམས་དགོད་པར་བྱའོ། །དོན་དམ་པས་སེ་པ་ལུགས་ལྡོགས་ཏ་པ་ཊ་ཙ་ཀའྲི་སེ་པའྲི་

ཡྲི་གེ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཨ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱངས་སྤོ་རྲིམ་གྲིས་ཕེ་བ་ཐུང་

དུ་དང་རྲིང་པོ་རྣམས་གཞུ་དང་སྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་དགོད་པར་

གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རླུང་མཚམས་ལ་སོགས་པའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་སའྲི་ཁམས་

ལ་སོགས་པ་སྡུད་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་རྣམས་དགོད་དེ་གཡས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

འབབ་པའྲི་དབང་ལས་སོ། །སེང་དང་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པ་སྤོ་རྲིམ་དང་མཐུན་པར་ལྷ་དགོད་དེ་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རབ་ཏུ་འབབ་པའྲི་དབང་ལས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་ནང་སོག་གྲི་དབང་ལས་ཕྲིའྲི་ལྷ་དགོད་

པའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་མཚན་ཉྲིད་དང་བཅས་པ་གོ་སར་

བསན་པ་ལ་བརྒྱད། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། མཁའ་

འགོ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཙོ་བོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དགའ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་མྲི་ཐོད་

པ་དང་བཅས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ཁ་དོག་གྲི་ངེས་པ། གཙོ་བོའྲི་ཁ་

དོག་དང་ཕག་མཚན་གྲི་ངེས་པ། ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཚུལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་

རྣམ་དག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ལྷག་མ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་ནྲི་གོ་སའོ། ཞེས་སོགས་

མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་ན་འདྲི་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ལྷ་དགོད་པ་ན། འཁོར་ལོའྲི་

རྩྲིབས་བརྒྱད་དང་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ལ་གནས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ས་བོན་

དབྱངས་ཐུང་བ་དང་རྲིང་བའྲི་དངོས་པོ་ལས་སྐེས་པ་རྲི་བོང་འཛིན་ཞལ་ཏེ་ཞལ་
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གཅྲིག་པ་ཕག་གཉྲིས་ན་གྲི་གུག་དང་ཐོད་པ་ཅན་ཞབས་གཡས་བརྐང་ཞྲིང་རང་རང་

གྲི་སྣོད་ཐོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་པའམ། འགྱུར་མངས་ལས། རང་རང་འདབ་མར་

གཡས་བརྐང་གནས། ཞེས་སོ། །ཐོད་པ་ནས་ལྷ་མྲིན་གྲི་ཁག་འཐུང་ཞྲིང་སྐྲ་གོལ་

གོས་དང་བལ་བ་གཅེར་པུ་སེ་རྐང་པ་དང་རྐེད་པ་དང་དཔྲལ་བ་དང་ནྲི་རྣ་བ་དང་

མགྲིན་པ་དང་ལག་པ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་དང་སོགས་པས་འོག་པགས་དང་དར་

དཔངས་དང་རུས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཅྲིང་མགོ་ལ་ཐོད་པ་སམ་པོ་ལྔའྲི་དུམ་བུ་

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་ཁ་དོག་སེ་རྲིགས་ལྔ་དག་པས་བརྒྱན་ཅྲིང་རྐེད་པའྲི་ངོས་ལ་ཐོད་

པ་སམ་པོའྲི་འཕེང་བ་འཕང་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ཐབས་མཁའ་འགོ་ཞེ་བརྒྱད་ནྲི། ཞལ་གཉྲིས་

པ་ཕག་བཞྲིའྲི་གཡས་གཉྲིས་ནྲི་རོ་རེ་མཆོག་དང་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཡོན་གྲི་གཉྲིས་པ་

ན་རོ་རེ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །དང་པོ་ན་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པའོ། །འདྲིར་ཞལ་གཉྲིས་པར་གསུངས་

པའྲི་དོན་ལ། ཁ་ཅྲིག་ཕེད་གཟུགས་ལ་འཆད། གཞན་དག་རྩ་ཞལ་གཅྲིག །རྒྱས་

འདེབས་ཀྲི་ཞལ་དང་བཅས་པས་ཞལ་གཉྲིས་པའམ། ཡང་ན་དེས་གསལ་བྱེད་ཉྲིས་

བརྩེགས་མཚོན་ཞྲིང༌། དེ་ཉྲི་མ་ཡྲིན་ལ། དེས་ཀང་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཐབས་

མཚོན་པས་ཞལ་གཉྲིས་ཞེས་གསུངས་པར་འཆད་དོ། །མགྲིན་པར་དཔལ་ལྡན་མགོ་

རློན་བརྒྱའམ་ལྔ་བཅུའྲི་འཕེང་བ་འཕང་བ། མགོ་བོར་ཅོད་པན་ལ་ཡང་རོ་རེ་དར་

དཔངས་དང་ནྲི་སྤྲི་བོར་ནོར་བུའོ། །དཔལ་ལྡན་མགུལ་པ་ན་མགུལ་རྒྱན་དང་རྐང་པ་

ལ་རྐང་གདུབ་དང་ཕག་ལ་ཕག་གདུབ་དང་ནྲི་རྐེད་པ་ལ་ས་རགས་དག་དང༌། རྣ་བར་

རྣ་རྒྱན་ཏེ་རུས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། རོགས་པའྲི་ཐོད་པ་ལྔ་རྣམས་ཀྲི་འཕེང་བས་དབུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལ་བརྒྱན་པ། མཆེ་བ་ཅན་གདུག་པའྲི་སྤྲུལ་གྲི་རྒྱན་མཐའ་དག་ལུས་ལ་གནས་པ་

དང༌། རྒྱན་དྲུག་པ་ཐལ་བ་ཡྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། གཙོ་བོ་དུས་འཁོར་སོམ་ཆེན་ནྲི། ཞལ་བཞྲི་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་

པ་དབུ་རེ་རེ་ལ་ཐོད་པ་རོགས་པ་ལྔ་ལྔའྲི་འཕེང་བས་བརྒྱན་པ། མགྲིན་པར་བདུད་

རྲིགས་བརྒྱའྲི་འཕེང་བ་སེ་མགོ་བོ་བརྒྱ་རྣམས་ཀྲི་མགོ་བོའྲི་འཕེང་བ་འཕང་

བའོ། །སྤྲི་བོར་ཟླ་བ་ཕེད་པ་དང་རོ་རེ་ཅོད་པན་འཛིན་པ་སེ། རང་གྲི་རྐེད་པར་སག་

ལྤགས་དང་ཕག་ལྷག་མ་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་ནྲི་གླང་པོའྲི་པགས་པ་རློན་པ་ཁག་

འཛག་པ་བསྣམས་པའོ། །དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་པད་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

པའྲི་ལྟེ་བར་ཟླ་ཉྲི་དང་སེག་གཟའ་དུས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་གཡས་བརྐང་གྲིས་

བཞུགས་པའྲི་ཞབས་གཡས་ཀྲི་རྩ་བར་ཏེ་འོག་ཏུ་བདུད་དང༌། གཡོན་པའྲི་འོག་ཏུ་

དབང་ལྡན་ཏེ་དག་པ་མནན་པ། ལུས་ལ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱན་དྲུག་གྲིས་

བརྒྱན་པ་སེ། ཀླུའྲི་དབང་པོ་བཅུའྲི་ཕག་རྒྱས་བཏབ་པ་དང་ལྡན་པ། ཡུམ་བསལ་པ་

འཇྲིག་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྩེ་མོ་ཅན་ཏེ་མེ་དང་མཚུངས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་གྲི་ཐོད་ཅན་ཕག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་འོ་དག་བྱེད་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྙྲིང་པོའྲི་ཕོགས་བརྒྱད་ཀྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ལྷག་པར་དབང་དུ་

བྱེད་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲི་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དང་

གཡོན་རོ་རེ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོའྲི་པདར་ནུབ་བྱང་དུ་

བཤང་བ་དང༌། བྱང་ཤར་དུ་གཅྲི་བ་དང༌། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཁག་དང༌། ལྷོ་ཤར་དུ་མྲི་ཤ་

རྣམས་ཀྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་ནྲི་ཕོགས་བལ་གྲི་འདབ་མ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་
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ཀྲི་ཕག་གཡོན་པ་ན་སེ་ཁུ་བ་དཀར་དམར་གྲིས་གང་བའྲི་སྣོད་ཀང་གཙོ་མོ་དང་གཙོ་

བོའྲི་ཕག་ནའོ། །སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་ལྷ་མོ་ནུས་མ་བརྒྱད་ཀང་གཙོ་བོའྲི་

ཡུམ་ཡྲིན་པས་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་སྦར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་

རྣམས་དགའ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྤྲིའྲི་ཁ་དོག་ནྲི། ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་བ་སེར་བ་དང་

བྱང་དང་བྱང་ཤར་བ་དཀར་བ་དང༌། ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་པ་དམར་བའྲི་མདོག་དང༌། ཤར་

དང་ཤར་ལྷོ་བ་ནག་པོ། སེང་གྲི་ལྷ་ལང་ཁུའྲི་ལུས་དང༌། འོག་གྲི་ལྷ་སྔོན་པོའྲི་མདོག་

སེ། དེ་རྣམས་རང་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕོགས་སུ་གནས་པར་ཁམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། རྒྱལ་བ་སྐེད་མཛད་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་ལ་གཙོ་བོའྲི་ཁ་

དོག་དང་ཕག་གྲི་མཚན་མ་རྣམས་ནྲི་སྔར་རོ་རེ་ཤུགས་ལ་བཤད་པ་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། 

ཞལ་རེ་རེ་ལའང་སྤན་གསུམ་དག་གྲི་ཚོགས་མངའ་བའོ། །

བདུན་པ་ནྲི། ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་དུ་ནྲི་འཁྱུད་པ་དག་ཀང་རང་དང་གཞན་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ནག་པོ་ལ་སེར་མོས་འཁྱུད་པ་ལྟ་བུ་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཁ་

དོག་དག་གྲིས་འཁྱུད་པར་རྲིག་པར་བྱ་སེ་ཀུན་ནས་ངེས་པའོ། །

བརྒྱད་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་བཅུ་དང༌། ཕུང་པོ་

ལྔ་འབྱུང་བ་ལྔ་ཡུལ་དྲུག་དང་ཡུལ་ཅན་དྲུག །གཞན་ཡང་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ལ་

སོགས་པས་སོབས་ལྔ་དང་ཕོགས་པ་སེ་ས་བཅུ་དང་ཕོགས་ཀྲི་སེ་སོབས་བཅུ་དང༌། 

དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་སས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་སྦངས་ཏེ་དག་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀྲིས་
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ཀང་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་དོན་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལྷའྲི་

གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པ་ལ་གཉྲིས། དང་ངེས་ཀྲི་གནས་ལ་

སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། གནས་དེར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་

པ་བྱེད་ཚུལ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷའྲི་གནས་ཀྲི་བཀོད་པ་སྤྲིར་བསན་པ། 

ངེས་དོན་གྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་བསན་པ། ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་སོགས་དང་དོན་དུ་

བསན་ཏེ་ངེས་དོན་གྲི་གནས་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ནང་ལུས་དང་ཕྲི་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་བསན་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བཀོད་པ་ཕྲི་ནང་

གྲི་རྣམ་དག་དང་སྦར་ཏེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་ས་

བཅུ་གཉྲིས་པོའྲི་མྲིང་གསུངས་པ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས་ལྷུན་པོ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་སེ། འདྲིར་ལྷུན་པོའྲི་སེང་དང་འོག་ཏུ་སའྲི་ཕོགས་བརྒྱད་རྣམས་ལ་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་འཁོར་ལོ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་ཐུག་པར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་

གྲི་སད་དུ་ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ལེགས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱ་མཚོ་

དང་མེ་དང་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཐུག་པར་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་རྒྱུའོ། ཞེས་པ་སེ་བསྒོམ་བྱ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་ལྔའྲི་ཁོན་ཇྲི་སྲིད་པར་རོ། །ནང་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

ལུས་ལ་སྐྲའྲི་མཐར་ཁྲུ་ལྔ་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་དེ་ཇྲི་ལྟར་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་ཕྲི་ལ་ནམ་མཁའ་དང་ནང་ལ་སྐྲའྲི་མཐར་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡང་དག་པར་

རྒྱུ་བར་གསུངས་པ་ལས་སོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཕྲི་ལ་སྦར་ན། འདྲིར་ལྷུན་པོའྲི་སེང་ལ་དཔག་ཚད་སོང་

ཕག་ལྔ་བཅུ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྙྲིང་པོའྲི་པད་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་པའོ། །དེའྲི་

སུམ་ཆ་ནྲི་ལྟེ་བ་སེ། ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །ཉྲི་མའྲི་སེང་དུ་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་ཞབས་གཡས་པའྲི་འོག་ཏུ་བདུད་དང་གཡོན་པའྲི་འོག་ཏུ་ཉོན་མོངས་པ་

སེ་དེ་ཡང་དག་པོ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའ།ོ །འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་

རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་བརྒྱད་དོ། །དེ་རྣམས་ཀྲི་བར་བར་གྲི་འདབ་མ་རྣམས་ལ་བདུད་

རྩྲིས་གང་བའྲི་ཐོད་པ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལྟར་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དགའ་བའྲི་འཁོར་ལོ་

སེ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་ཐོད་པ་རྣམས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྲི་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་མཚོན་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞལ་བཞྲི་

པའོ། །ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཕོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་

པའོ། །ལྷག་པའྲི་ཟླ་བའྲི་ཕོགས་གཉྲིས་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་གཉྲིས་ལྷག་རྒྱལ་བའྲི་ཕག་

སེ་སྔར་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་ཤུགས་སོ། །

འདྲི་རོ་རེ་ཤུགས་དང་འད་བས་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཀྲི། རོ་རེ་ཤུགས་དང་དོན་

མྲི་གཅྲིག་བར་འདོད་པ་སོགས་མྲི་འཐད་པའྲི་ཚུལ་ནྲི་གོང་དུ་བ་མ་ཉྲིད་ཀྲིས་དཔད་

ཟྲིན་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་ཞལ་གཅྲིག་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དོ། །ཕག་གཉྲིས་ནྲི་

མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྨོན་པ་མེད་པའོ། །གྲི་གུག་དང་ཕག་རྒྱ་དང་ཐོད་པ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ནྲི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནྲི་རྣམ་ཐར་

བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །དེ་ནས་པདའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་སེ། དེའྲི་ལྟེ་བར་སུམ་ཆའྲི་ས་ལ་གྲི་གུག་གྲི་འཕེང་བའོ། །འདྲིས་ནྲི་མཚན་
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མའྲི་འཕེང་བ་རྩྲིབས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མུ་ཁྱུད་ལ་འདོད་པ་བསལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་

འཁོར་ལོ་སོ་སོའྲི་ས་པད་ལྟར་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས། ཆ་རེ་རེས་ལྟེ་བ་དང༌། 

གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲིས་རྩྲིབས་བྱ་བར་གསུངས་པས་ཕྲིའྲི་མུ་ཁྱུད་མ་བཤད་དོ། །ཆ་

གཉྲིས་ཀྲིས་རྩྲིབས་བརྒྱད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕེད་ནང་མ་ལ་སའྲི་འཁོར་ལོ་

ཕེད། ཕྲི་མ་ལ་ཆུའྲི་འཁོར་ལོའྲི། །དེ་བཞྲིན་དུ་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕེད་སྔ་ཕྲི་ལ་མེ་

དང་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །རླུང་དཀྲིལ་གྲི་ཕེད་སྔ་ཕྲི་ལ་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོ་དང་

ཚོན་སའོ། །ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཞེས་པ་

ནྲི་ངེས་པའོ། །འདྲིར་སྐུ་དཀྲིལ་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཁྲུ་ལྔ་ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྐྲའྲི་མཐར་ཐུག་

པའྲི་ཚད་དུ་བཞག་གོ །དེས་ན་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དུར་ཁོད་

རྣམས་གནས་པ་སེ། ལུས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་རྣམ་པར་དག་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀང་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་ལྔའོ་ཞེས་པ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་

ཆེན་པོ་ལ་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་སྦར་བའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལྷའྲི་གནས་རྣམས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་

གནས་ལ་སོགས་པར་བསན། དེ་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་དང་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྤྲི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གྲི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པ་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་གནས་སོགས་

དང་སྦར་བའྲི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རྐྱཻ་རོ་རེའྲི་རྒྱུད་

ལས། གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་དང་ནྲི། །ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ཉྲིད་དང༌། །ཚནྡོ་ཉེ་

བའྲི་ཚནྡོ་ཉྲིད། །དེ་བཞྲིན་དུ་བ་ཉེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅོད་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་
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ཉྲིད། །དུར་ཁོད་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་ཉྲིད། །འདྲི་རྣམས་ས་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། ཞེས་གནས་

སོགས་བཅུ་གཉྲིས་པ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་ལ། འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆུང་བ་ལྟར་ན། 

གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་གཞན་རྣམས་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་ནས་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིར་བྱས་ཤྲིང༌། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་ལ། སོམ་

ཆེན་ལས། བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་ཡང་གསུངས་ཤྲིང༌། རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་དུ་མ་

ཞྲིག་གསུངས་སོ། །འདྲི་དག་ཀང་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བ་

ལས། ཕྲི་ལ་སྦར་བ་ལའང་འཇྲིག་རྟེན་སྤྲི་ལ་སྦར་ན། གླྲིང་བཞྲི་ནྲི་གནས། གླྲིང་

བཞྲིའྲི་མཚམས་བཞྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་གནས། ཆུ་དཀྲིལ་གྲི་ཕེད་སྔ་མའྲི་ཕོགས་དང་

མཚམས་སུ་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། ཕེད་ཕྲི་མའྲི་ཕོགས་དང་མཚམས་སུ་ཚནྡོ་དང་

ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ། མེ་དཀྲིལ་གྲི་ཕེད་སྔ་མའྲི་ཕོགས་དང་མཚམས་སུ་འདུ་བ་དང་ཉེ་བའྲི་

འདུ་བ། ཕེད་ཕྲི་མའྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད། 

རླུང་དཀྲིལ་གྲི་ཕེད་སྔ་མའྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད། ཕེད་

ཕྲི་མ་ལ་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་སོ། །

རྩ་རྒྱུད་ལས། ཤར་གྲི་ལུས་འཕགས་གནས་ཡྲིན་ཏེ། །ལྷོ་རུ་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་

དང་ནྲི། །ནུབ་ཏུ་ནུབ་ཀྲི་བ་ལང་སྤོད། །བྱང་དུ་བྱང་གྲི་སྒ་མྲི་སྙན། །ཕོགས་བལ་

རྣམས་སུ་ཉེ་བའྲི་གླྲིང༌། །ཉེ་བའྲི་གནས་གྱུར་ས་བཞྲི་ལའོ། །དེ་བཞྲིན་ཞྲིང་ལ་སོགས་

པ་རྣམས། །རྒྱ་མཚོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་རྣམས་ལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འཛམ་

གླྲིང་གྲི་ཡུལ་ལ་སྦར་ན། བདེ་མཆོག་ལས། པཱུ་ལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་དང༌། ཛ་ལན་དྷ་ར་

སོགས་ཡུལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་གསུངས་ལ། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས། གནས་ནྲི་ཛ་མན་དྷ་ར་དང༌། 
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ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར་ཡང་དེ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་

སོ། །སོམ་ཆེན་ལ་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཀ་མ་རུ་པ་ཛ་ལར་གགས། །པཱུར་ཎ་གྲི་རྲི་དེ་

བཞྲིན་གནས། །ཨོ་ཊྲི་ཡ་ན་བཞྲི་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །ཡུལ་རེ་རེའྲི་གོང་ལ་སྦར་ན། བོད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སོགས་པའྲི་གོང་གཅྲིག་ལ་

ཡང་གནས་རྣམས་ཚང་སེ། དམངས་རྲིགས་རྒྱལ་རྲིགས་རེ་རྲིགས་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་

མ་རྣམས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནྲི་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས། གར་མཁན་མ་སོགས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནྲི་

ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། ཤ་འཚོང་མ་སོགས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནྲི་ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ། རྒྱ་

སྐེགས་མཁན་མ་སོགས་ཀྲི་ཁྲིམ་ནྲི་འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ། ཀ་ཀོ་མ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད། གདོལ་པ་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཁྲིམ་ནྲི་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དོ། །

ནང་ལ་སྦར་ན། བུད་མེད་ཀྲི་པད་དང་སྐེས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་

གནས། སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། མཉམ་གནས་སོགས་རླུང་བརྒྱད་

ནྲི་ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོའ།ོ ལས་དབང་བཅུ་ནྲི་འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ། སྣ་

བུག་གཉྲིས་ལས་དྲི་མ་འབྱུང་བ་སོགས་ནྲི་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ལུས་ཀྲི་གཡོན་དང་མདུན་གྲི་ཡན་ལག་ནྲི་གནས། གཡས་དང་རྒྱབ་ཀྲི་

ཡན་ལག་ནྲི་ཉེ་བའྲི་གནས། དབང་པོ་ནྲི་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། རུང་སལ་སོགས་

སའྲི་རླུང་ནྲི་ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོའ།ོ །ལས་དབང་ནྲི་འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ། 

རྣ་བའྲི་བུ་ག་སོགས་ལས་དྲི་མ་འབྱུང་བ་ནྲི་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །གཞན་

ཡང་དཔུང་བའྲི་ཚིགས་གཉྲིས་ལ་ཞྲིང་དང༌། བརླ་གཉྲིས་ལ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། གྲུ་མོ་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པུས་མོའྲི་ཚིགས་གཉྲིས་ལ་ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ། མཁྲིག་མ་དང་ལོང་བུའྲི་ཚིགས་

གཉྲིས་ལ་འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ། ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་མཐྲིལ་གཉྲིས་ལ་

དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །འདྲིར་ཕག་པ་དང་དཔྲི་གཉྲིས་ནྲི་གནས་དང་ཉེ་

བའྲི་གནས་སུ་དོན་གྲིས་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཀང་བཞེད་དོ། །

ནང་རྩ་ལ་སྦར་ན། དགེས་པ་རོ་རེའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྤྲི་བོ་དང་ནྲི་སྤྲི་གཙུག་

དང༌། །རྣ་བ་གཡས་དང་རྩྲིབས་ལོགས་དང༌། །དེ་བཞྲིན་རྣ་གཡོན་སྨྲིན་དབུས་

དང༌། །ལག་པ་མཆན་ཁུང་དག་དང་ནྲི། །ནུ་མ་གཉྲིས་དང་ལྟེ་བ་དང༌། །སྣ་རྩེ་དང་ནྲི་

ཁ་ཡྲི་ལམ། །ཕག་གོང་གཉྲིས་དང་ཕོ་མཚན་དང༌། །རྟགས་དང་བཤང་ལམ་བང་གྲི་

གནས། །བྱྲིན་པ་དང་ནྲི་སོར་མོ་དང༌། །རྐང་པའྲི་བོལ་དང་མཐེ་བོང་དང༌། །པུས་མོ་

རྣམས་སུ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན། །གནས་དང་ས་སོགས་བལྟ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་གནས་དེ་དག་གྲི་རྩ་ལ་གོ་བར་

བྱའོ། །སོམ་པ་ཆུང་བལྟར་ན། སྐྲ་མཚམས་དང་སྤྲི་གཙུག་དང༌། རྣ་བ་གཡས་པ་དང༌། 

ལྟག་པའྲི་རྩ་བཞྲི་ནྲི་གནས་དང༌། རྣ་བ་གཡོན་པ་དང༌། སྨྲིན་མཚམས་དང༌། མྲིག་

གཉྲིས་དང༌། ཕག་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་བཞྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་གནས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མཆན་

ཁུང་གཉྲིས་དང༌། ནུ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩ་ནྲི་ཞྲིང་དུ་གསུངས་པ་ནས། འཐེ་བོང་གཉྲིས་

དང་བུས་མོའྲི་རྩ་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་གསུངས་པའྲི་བར་དུ་ཏེ། རྩ་དེ་དག་ཀང་མྲི་ཕེད་

མ་ནས། ཡྲིད་བཟངས་མའྲི་བར་གྲི་རྩ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིར་བཤད་དོ། །སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་

གསུམ་སོར་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ནྲི་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དུ་

ཤུགས་ལ་གོ་བར་བྱའོ། ཞེས་བཞེད་དོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནང་རླུང་ལ་སྦར་ན། གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

རྩ་ལ་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། དབང་བ་དང༌། བདག་པོ་དང༌། 

ཐྲིམ་པའྲི་དབྱེ་བས་གནས་ཤྲིང༌། ཡུལ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་ཆ་ལ། དུས་སྦོར་ཕེད་ཀྲི་རླུང་

དགུ་བརྒྱ་རྒྱུ་ཞྲིང༌། ཡུལ་སུམ་བཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལ་ཡུད་ཙམ་གྲི་དབྱེ་བས་རྒྱུ་སེ། དེ་

ཡང་ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པ་ལ་གཙུག་ཏོར་དང༌། ཉ་དང་ལུགས་ལ་སྙྲིང་ཁ་དང༌། གླང་

འཁྲིག་གཉྲིས་ལ་མགྲིན་པ་དང༌། ཀར་ཀ་ཊ་དང་སེང་གེ་ལ་དཔྲལ་བ་དང༌། བུམ་པ་

དང་སང་ལ་ལྟེ་བ་དང༌། སྲིག་པ་དང་གཞུ་ལ་གསང་གནས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་སོག་གཙོ་

བོའྲི་རྣམ་པས་རྒྱུ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སོ་དང་སེན་མོ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་

ཁམས་དྭངས་མ་དང༌། སྙྲིགས་མའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་ལ་སོགས་པར་ཤེས་

པར་བྱའོ། །གཞན་ལ་སྦར་བ་ལ། སྨྲིན་བྱེད་དབང་དང༌། གོལ་བྱེད་ལམ་དང༌། གོལ་

བ་འབས་བུ་ལ་སྦར་བ་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྲི། བྱྲིས་པ་འཇུག་པའྲི་དབང་བདུན་ལ་ས་བདུན་དུ་བྱས་པ་དང༌། 

དབང་གོང་མ་གསུམ་ལ་ས་གསུམ་དུ་བྱས་པས་བཅུ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལ་

དཔེ་དོན་གཉྲིས་སམ་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་གཉྲིས་སམ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་

རོ་རེ་འཛིན་པར་འབྱུང་བའྲི་ལམ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུགས་དབྱུང་གཉྲིས་

ལ་ས་རེ་རེར་བྱས་པའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་གནས་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བྱས་སོ། །མན་

སྙེར་ཡང༌། ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །བཞྲི་པའྲི་དོན་ནྲི་གཉྲིས་སུ་

འདོད། །གཅྲིག་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་དངོས་གྲུབ། །གཞན་ནྲི་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་འདོད། 

ཅེས་བཤད་དོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 501  

གཉྲིས་པ་ལ་བསྐེད་རོགས་ལ་སྦར་བ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྦར་ན། བདེ་གཤེགས་འཕར་མ་ཡན་ཆད་ནྲི་གནས་དང་ཉ་

གནས། “སྒ
1
་རོ་རེ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། གསུང་གྲི་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་གནས་ནྲི་ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ། རྨུགས་བྱེད་མ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ནྲི་

འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ་དང༌། རླུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་མཚམས་སུ་དུར་

ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད། ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་མཚམས་ལ་འཐུང་གཅོང་

དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དོ། །

འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ཆུང་བ་ལ། ཐུགས་འཁོར་གྲི་ཕོགས་དང་མཚམས་ནྲི་

གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས། གསུང་འཁོར་གྲི་ཕོགས་ནྲི་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང༌། 

མཚམས་ནྲི་ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ། སྐུ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་ནྲི་འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་

འདུས་པ། མཚམས་ནྲི་དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད། དེ་དག་གྲི་དོན་གྲི་ཤུགས་ཀྲི་

དམ་ཚིག་འཁོར་ལོ་དང༌། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ནྲི་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་

གཅོད་དོ། །སོམ་ཆེན་ལ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་དབྱེ་བས་རྒ་ཤྲི་དང་གཞུ་ལ་སོགས་པ་

ལུགས་ལྡོག་གྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་དང༌། ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབྱེ་བས་མ་

རྲིག་པ་དང་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པ་ལུགས་འབྱུང་གྲི་ཚུལ་གྲིས་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་

བའྲི་འཐུང་གཅོད་ལ་སོགས་པ་གནས་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པ་ལ། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་མཚམས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས། དེ་བཞྲིན་དུ་ས་ཆུ་

མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་མཚམས་ལ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༢ན༧ན།   ས    སྐུ། ༤༤བ༥ན།  བླ། ༤༣ན༥ན།   སྒྲ    * སྒྲ
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ཞྲིང༌། ཚནྡོ་དང་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ། འདུས་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ། དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་

དུར་ཁོད། འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དོ། །གཉྲིས་པ་རོགས་རྲིམ་ལ་སྦར་

ན། སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ལས། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སད་

ཅྲིག་མ་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ཐོབ་ཅྲིང༌། དུས་སྦོར་རེའྲི་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

འགགས་པས་ས་རེ་རེར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་གསང་བའྲི་པད་དང། ལྟེ་བ་དང༌། སྙྲིང་ཁ་

དང༌། མགྲིན་པ་དང༌། དཔྲལ་པ་དང༌། གཙུག་ཏོར་དུ་དུས་སྦོར་བའྲི་རླུང་དེ་ཙམ་རེ་

འགགས་པས་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ས་གཉྲིས་དང་བཞྲི་དང་དྲུག་དང་བརྒྱད་དང་བཅུ་དང་

ས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ལ། གཞན་ཡང་གོང་དུ་ལུས་ཀྲི་རྩ་ལ་སོགས་པ་གནས་ལ་

སོགས་པར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་སུ་བུམ་པ་ཅན་གྲི་སྦོར་བ་སོགས་བརྟེན་ནས་རླུང་

འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡང་གནས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་གནས་ལ་

སོགས་པའྲི་རྩ་དང་ཁམས་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱས་པས་ས་བཅུ་གཉྲིས་རྲིམ་བཞྲིན་

འཐོབ་ཅྲིང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆ་རྣམས་འབས་བུ་དང་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་

ལམ་གྲི་ཆར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བས་འགྱུར་བའྲི་བག་ཆགས་

འཇོམས་ཤྲིང༌། དེ་བཅོམ་པས་དུག་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་མ་རྲིག་པ་འགོག །དེ་

འགགས་པས་འདུ་བྱེད་ནས་རྒ་ཤྲིའྲི་བར་གྲི་ཡན་ལག་རྣམས་འགག་གོ །དེ་ལྟར་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པས་ཕྲི་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

ཆུ་ཚོད་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ལ་སོགས་པ་འགག་ཅྲིང༌། ནང་དུ་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རླུང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུགས་རྣམས་འགག་
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གོ །དབུགས་འགགས་པ་ལས་ལུས་འགག་སེ། དེ་ལྟར་སྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་འགགས་

པས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་བལ་བ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ནས་འགོ་བའྲི་དོན་མཛད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། སོག་ལ་སོགས་རླུང་མ་དག་པ། །ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་རྲིགས་འབྱུང་བ། །དེ་རྣམས་ཁྲིམ་དུ་ཡང་དག་བཤད། །དེ་རྣམས་ལ་ནྲི་གཟའ་

རྣམས་འབྱུང༌། །རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་ལོ་ནྲི། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སྲིད་པར་

བཤད། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པ་ཡྲིས། །འཇྲིག་རྟེན་འདེན་པར་རོགས་

སངས་རྒྱས། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་གནས་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་ས་བཅུ་དང་

སྦར་ཏེ་བཤད་ན། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། གནས་ནྲི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་ས། །དེ་བཞྲིན་ཉེར་

གནས་དྲི་མ་མེད། །ཞྲིང་ནྲི་འོད་བྱེད་ཤེས་པར་བྱ། །ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ནྲི་འོད་འཕོ་

ཅན། །ཚནྡོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་ཤེས། །ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་སྦང་དཀའ་བ། །འདུས་པ་རྲིང་དུ་

སོང་བའོ། །ཉེ་བའྲི་འདུས་པ་མྲི་གཡོ་བ། །དུར་ཁོད་ལེགས་པའྲི་བོ་གོས་ཉྲིད། །ཉེ་

བའྲི་དུར་ཁོད་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན། །ཕ་རོལ་ཕྲིན་བཅུའྲི་ས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲི་ཀ་

ཀོའྲི་སད། །བཱུ་ལ་སོགས་པ་ཅྲི་གསུངས་པ། །ཕྲི་དང་ནང་དུ་བསམ་པར་བྱ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ནྲི་གནས་ཀྲི་མྲིང་གྲིས་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལ་གནས་ཀྲི་དོན་ནྲི་རྟེན་ལ་བྱ་ལ། ས་དང་པོར་སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཉམས་ལེན་

ལྷག་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ས་དང་པོའྲི་རང་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་རྟེན་བྱེད་པས་

གནས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཕར་ཕྲིན་གཞན་ལའང་སྦར་ཏེ་ས་གཉྲིས་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་

ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་བཅུ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་མངོན་ཤེས་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 504  

སོགས་པ་དབང་དུ་བྱེད་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པས་ཉེ་བའྲི་གནས་ཏེ། གནས་དང་ཉེ་བའྲི་དོན་

ནྲི། ཕན་གདགས་བྱ་འདོགས་བྱེད་དུ་འབེལ་བའྲི་སྒོ་ནས་བཞག་སེ། ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་

ཞྲིང་ལ་སོགས་ལའང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །ས་གསུམ་པར་བཟོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟག་པ་

མེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་སྐེ་བའྲི་ཞྲིང་དུ་གྱུར་

པས་ན་ཞྲིང་དང༌། ས་བཞྲི་པར་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་མ་ལས་ཀང་ཡོན་ཏན་

ལྷག་པར་སྐེ་བས་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ངོ༌། །

ས་ལྔ་པ་ནྲི་ཚནྡོ་ཧ་སེ། དེ་ལ་ཚནྡོ་ནྲི་སྨོན་པའམ་འདུན་པ་སེ། རང་བཞན་གྲི་

དོན་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྨོན་ཞྲིང་འདུན་པའོ། །ཨུ་ཧ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞྲིན་བདག་

གྲིས་བྱའོ་ཞེས་གོ་གོན་པ་སེ། དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་སྨྲིན་

པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ལ་སྦོར་ཞྲིང་རོགས་པར་བྱེད་པས་ཚནྡོ་ཧའོ། །ས་

དྲུག་པ་ནྲི། ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལ་ཤྲིན་ཏུ་སྦོར་

བས་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧའོ། །ས་བདུན་པ་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་

གཏན་དང་རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཚན་མ་མེད་ཅྲིང་སྩོལ་བས་

འདུས་པར་བྱེད་པས་ན་འདུས་པ་དང༌། ས་བརྒྱད་པར་སྨོན་ལམ་གྲི་ཕར་ཕྲིན་ལ་

བརྟེན་ནས། སྣོད་བཅུད་ཀྲི་ཞྲིང་དག་པ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འདུས་པར་བྱེད་པས་

ཉེ་བའྲི་འདུས་པའོ། །ས་དགུ་པར་སོབས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

བདག་མེད་པ་དུར་ཁོད་དང་འད་བར་རྟོགས་ནས་གཞན་ལ་སོན་ཅྲིང་རང་བཞན་གྲི་

དོན་རོགས་པར་བྱེད་པས་དུར་ཁོད་དང༌། ས་བཅུ་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕར་ཕྲིན་གྲི་

ཉམས་ལེན་ལྷག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གྲི་དོན་མཐར་ཕྲིན་པ་དང། མཐར་ཐུག་
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པའྲི་དབང་པོ་རོགས་པར་བྱེད་པས་ན་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དོ། །འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་

འཐུང་གཅོད་ས་དང་སྦོར་བ་སཾ་བྷུ་ཊར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ལ། མན་སྙེར། འཐུང་

གཅོད་མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་དང༌། ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་བཤད་ལ། 

ཀུ་མུཊྲི་ལས། འཐུང་གཅོད་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། 

ཞེས་ལུང་དངས་པས་ས་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནྲི་འཐུང་གཅོད་དེ་འཐུང་བ་ནྲི་ཉོན་མོངས་པ་

དང༌། སྤོད་པ་ནྲི་དགེ་བ་ལ་སྤོད་པ་སེ། ཉོན་མོངས་པའྲི་ཕུང་པོ་གཅོད་པར་བྱེད་པས་

འཐུང་གཅོད་དོ། །ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་ནྲི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་སངས་

པས་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་དུ་བཤད་དོ། །

ས་འདྲི་དག་གྲི་མྲིང་དོན་ནྲི། བ་ཝ་བ་ཊས་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་འགེལ་པར། འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཉེས་ནས་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པས་ས་

རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། འཆལ་ཁྲིམས་ཀྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བས་ན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་ས་

ཞེས་སོགས་གསུངས་ཤྲིང༌། མན་སྙེར་ཡང་ཕལ་ཆེར་འདྲི་དག་དང་མཐུན་པར་

གསུངས་ལ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་ལ་ནྲི་ཉེ་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་དོན་

སྒྲུབ་མཐོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐེ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྲིར་རབ་དགའ་ཞེས་བརོད་

དོ། །འཆལ་ཚུལ་སྩོལ་བའྲི་དྲི་བལ་ཕྲིར། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་ས་ཞེས་བྱ། །ཆོས་ཀྲི་སྣང་

བ་ཆེན་པོ་ནྲི། །བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་ན་འོད་བྱེད་པའོ། །འདྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་

ཆོས། །རབ་ཏུ་སེག་བྱེད་འོད་ལྟ་བུ། །དེ་དང་ལྡན་ཕྲིར་ས་དེ་ནྲི། །གཉྲིས་པོ་བསེག་

པས་འོད་འཕོ་ཅན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨྲིན་བྱེད་ཅྲིང༌། །རང་གྲི་སེམས་ཀང་

བསྲུང་བའྲི་ཕྲིར། །བོ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་སྦང་དཀའ་བ། །དེ་ཕྲིར་སྦང་དཀའ་ཞེས་
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བརོད་དོ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྲིན་བརྟེན་ནས། །འཁོར་བ་དང་ནྲི་མ་ངན་

འདས། །གཉྲིས་འདྲིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར། །མངོན་དུ་གྱུར་བའྲི་ས་ཞེས་

བྱ། །བགོད་གཅྲིག་ལམ་དང་འབེལ་བའྲི་ཕྲིར། །རྲིང་དུ་སོང་བའྲི་སར་འདོད་དོ། །འདུ་

ཤེས་གཉྲིས་ཀྲིས་མྲི་གཡོའྲི་ཕྲིར། །མྲི་གཡོ་བ་ཞེས་ངེས་པར་བརོད་དོ། །སོ་སོ་ཡང་

དག་རྲིག་བོ་བཟང༌། །ས་དེ་ལེགས་པའྲི་བོ་གོས་ཡྲིན། །སྤྲིན་བཞྲིན་གཉྲིས་ཀྲིས་ནམ་

མཁའྲི་ཆོས། །ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ས་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དོན་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པ་ནྲི། རོ་

རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་ཆེན་པོ། །དེ་ཉྲིད་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་འད། །བདུད་རྩྲིའྲི་འདྲི་ནྲི་གཉྲིས་པ་སེ། །ཤྲིན་ཏུ་འོད་གསལ་ཟླ་བ་འད། །ནམ་

མཁའྲི་འོད་ནྲི་གསུམ་པ་སེ། །ནམ་མཁའ་ཇྲི་བཞྲིན་རབ་ཏུ་གནས། །རོ་རེ་འོད་ནྲི་བཞྲི་

པ་སེ། །ས་དེའྲི་འོད་ནྲི་ཡྲིད་དགའ་བའོ། །ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་བརྟན་སྦོར་བས། །རོ་རེ་

ཞེས་ནྲི་ཡོངས་སུ་བཏགས། །ལྔ་པ་རྲིན་ཆེན་འོད་ཅེས་བྱ། །དབང་བསྐུར་བ་ལ་རབ་

ཏུ་གནས། །པདའྲི་འོད་ནྲི་དྲུག་པ་སེ། །པད་བཞྲིན་དུ་རབ་ཏུ་སྐེ། །རང་བཞྲིན་དག་

པའྲི་སེམས་ཉྲིད་ཀྲིས། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་ཡོངས་སུ་འཛིན། །བདུན་པ་ལས་ཀྲི་འོད་

ཅེས་པ། །སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་བྱེད་པར་འདོད། །བརྒྱད་པ་དཔེ་མེད་ཅེས་པ་

སེ། །དེ་ལ་དཔེ་ནྲི་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དཔེ་ལྡན་ཞེས་པ་དགུ་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་དཔེ་ནྲི་

སོ་སོར་རྟོགས། །བཅུ་པ་ཤེས་རབ་འོད་ཅེས་པ། །སངས་རྒྱས་པ་ནྲི་བ་ན་མེད། །བཅུ་

གཅྲིག་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད། །ས་ཆེན་རབ་ཏུ་འོད་གསལ་བ། །བཅུ་གཉྲིས་སོ་

སོའྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིག །རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རོགས། ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དག་གྲིས་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱས་ས་བཅུ་

གཉྲིས་རོགས་པ་དང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེས་མ་རྲིག་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགག་ཅྲིང༌། དེས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་

པས་ས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རྒ་ཤྲི་དང་གཞུ་འགགས་པས་ས་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་

འོད་སེ། འཛག་བདེའྲི་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ཆེན་པོ་མཛེས་པའྲི་སའོ། །ས་གཉྲིས་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཟླ་བ་འཛག་པའྲི་

དྲི་མ་དང་བལ་ཞྲིང་འོད་གསལ་བས་བདུད་རྩྲི་འོད་ཀྲི་སའོ། །ས་གསུམ་པ་ནྲི། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པས་ནམ་མཁའ་འོད་ཀྲི་སའོ། །ས་

བཞྲི་པ་ནྲི། ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་བརྟན་པོས་སྦོར་བས་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཡྲིད་

དགའ་བ་དང་ལྡན་པས་ན་རོ་རེ་འོད་ཀྲི་སའོ། །

ས་ལྔ་པ་ནྲི་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གནས་པས་ན། རྲིན་ཆེན་འོད་ཀྲི་

སའོ། །ས་དྲུག་པ་ནྲི་པད་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་ཅྲིང་དྲི་མ་མེད་པའྲི་ཆོས་

འཛིན་པས་ན་པད་འོད་ཀྲི་སའོ། །ས་བདུན་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་འོད་ཀྲི་སའོ། །ས་བརྒྱད་པ་ནྲི་ས་བདུན་པ་མན་ཆད་ཀྲི་དཔེ་ལས་

འདས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་དཔེ་མེད་པའྲི་སའོ། །ས་དགུ་པ་ནྲི། དཔེ་ཐམས་

ཅད་ཀྲིས་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དཔེ་སོ་སོར་རྟོགས་པར་བྱེད་པས་ན་དཔེ་དང་ལྡན་པའྲི་

སའོ། །ས་བཅུ་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་དང་ཉེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བ་ན་མེད་པ་དང་ལྡན་

པའྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་འོད་ཀྲི་སའོ། །ས་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནྲི་སྒྲིབ་པའྲི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་

སེལ་བའྲི་འོད་གསལ་བ་དང་ལྡན་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སའོ། །ས་བཅུ་གཉྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་སོ་སོ་རང་གྲིས་

རྲིག་པའྲི་སའོ། །འདྲི་དག་ཀང་སྐེ་བ་དང་སྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་དང༌། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་ཆ་ནས་བསན་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་

ཡང་འབས་བུའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་བསན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

འདྲིར་སབས་སུ་འབབ་པའྲི་རྩོད་སང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། གནས་དང་ཞྲིང་ལ་

སོགས་པ་འདྲི་རྣམས་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་དང་ཀྱཻ་རོར་ལ་སོགས་པར་མྲི་མཐུན་པར་སྣ་

ཚོགས་སུ་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཨར་བུ་ཏ་ནྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལས་གནས་སུ་

གསུངས་ལ། ཀྱཻ་རོར་ལས་ཉེ་བའྲི་གནས་སུ་གསུངས་ཤྲིང༌། ཡང་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་

ལས། ཀ་མ་རུ་པ་ཞྲིང་དང༌། ཀྱཻ་རོར་དང་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར་གནས་སུ་གསུངས་པ་

དང༌། འཁོར་ལོ་སོམ་པར་ཀུ་ལུ་ཏ་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་བཤད་ཀང༌། ཀྱཻ་རོར་སོགས་

སུ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དུ་བཤད་པ་དང༌། གོ་ད་ཝ་རྲི་ནྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་པར་ཉེ་བའྲི་གནས་སུ་

གསུངས་པ་ལ། ཀྱཻ་རོར་དུ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར་ཚནྡོ་

ཧར་གསུངས་པ་དང༌། སོམ་ཆེན་དུ་ཙ་རྲི་ཊ་འཐུང་གཅོད་དུ་གསུངས་པ་ལ་ཕག་

ཆེན་ཐྲིག་ལེར་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་མཐུན་པར་བཤད་པ་

འདྲི་རྣམས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་

སོགས་པ་ཚ་གང་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་འགལ་བར་གནས་པ་མེད་ཀྲི་དོན་གཅྲིག་ཉྲིད་

ལའང་གནས་དང་ཞྲིང་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་དུ་མ་སྦར་བས་ཆོག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དོན་

གཅྲིག་ལ་མྲིང་དུ་མ་དང་མྲིང་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀང་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པར་མདོ་སྔགས་

ཀྲི་ཕོགས་ནས་མང་དུ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དེ་ཡང་གདུལ་བྱའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གནས་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་འབྲིང་དང་རྣོན་པོ་ལ་ཆུང་འབྲིང་

ཆེ་གསུམ་སེ་སྔར་ཕེ་ནས་དང་བ་དང་ངེས་པའྲི་དོན་གྲིས་གསུངས་པ་སེ། བྱྲིས་པ་

སྐེ་བོ་དབང་རྟུལ་རྣམས་རང་ཡུལ་གྲི་ཆགས་ཞེན་སངས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་

འཁམས་པའྲི་དོན་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་ཛ་ལན་དྷ་ར་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་གནས་སུ་གསུངས་པ་སོགས་སུ་མན་སྙེ་ལས་གསུངས་ཏེ། དེའྲི་

ཤེས་བྱེད་དུ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ལས་གསུངས་པ། འདྲིར་ཐུན་མོང་དུ་བྱྲིས་པ་

རྣམས་ཡུལ་དུ་འཁམས་པའྲི་དོན་དུ་ཛ་ལན་དྷ་ར་ལ་སོགས་པ་གནས་ལ་སོགས་

པར་གསུངས་སོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རྣལ་

འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ནྲི་གོང་ཁེར་གཅྲིག་ཏུ་ཡང་གནས་

སོ། །དེས་ན་དབང་པོ་རྣོན་པོའྲི་ཕོགས་འཛིན་དགོལ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ལ་ལའྲི་ཞྲིང༌། ལ་

ལའྲི་གནས་ལ་སོགས་པར་ཁགས་ཁྲུགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་གནས་ལ་སོགས་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྤྲི་དང་ཡུལ་ཆུང་

གཅྲིག་ལའང་ཁབ་པར་གདུལ་བྱ་དབང་རྟུལ་གྲི་ངོ་བོར་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་གྲི་ཡུལ་དེ་

དང་དེ་ནས་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་བམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐེ་གནས་སུ་སྐེས་ནས་

སྤྲུལ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་གནས་ཏེ་དེ་དང་ཕད་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་ལས་ཀང༌། མཁའ་འགོ་མ་ནྲི་མཉམ་

སྒག་པའྲི། །རོ་རེ་དཀྲིལ་འཁོར་གཙོ་མོ་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་པ་རང་ཉྲིད་ནྲི། །ཡུལ་གྲི་

སྐེ་གནས་རྣམས་སུ་སྐེ། ཞེས་དང༌། ཞྲིང་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་བུ་མོ་གང༌། །དཔའ་བོ་རྣམས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལ་གྲུབ་སེར་མ། །མཚན་མོ་རྟག་ཏུ་རྒྱུ་བྱས་ནས། །འདུ་བ་ཅན་དུ་བྱེད་གྱུར་

ན། །མཁའ་སྤོད་གནས་སུ་རེད་དཀའ་བས། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་སེར་བར་

བྱེད། །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡྲི་ལས་རྣམས་ཀུན། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་གདོན་མྲི་ཟ། ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །

དབང་པོ་འབྲིང་གྲི་དོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་གནས་པ་ལ་

སོགས་པར་བཞག་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་བྱས་པའྲི་

ཆུང་ངུའྲི་དོན་དུ་ནང་གྲི་ལུས་ཀྲི་གནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ལ་གནས་ལ་སོགས་པ་དང༌། 

དེ་དང་དེར་གནས་པའྲི་རྩ་རྣམས་མཁའ་འགོ་མ་དང༌། ཁམས་རྣམས་དཔའ་བོ་རྣམས་

སུ་གསུངས་ཏེ། སོམ་འབྱུང་ལས། རང་ལུས་རྩ་ཡྲི་གཟུགས་ལ་འདྲིར། །གནས་ཀྲི་

མྲིང་དུ་རབ་ཏུ་གགས། །དེ་གཟུགས་ལྷ་ཡྲི་རྣམ་པ་སེ། །དེས་ན་ནང་གྲི་བདག་ཏུ་

གནས། །དེ་ཕྲིར་དེ་ཡྲི་གོང་བུའྲི་དངོས། །ལུས་འདྲི་སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་

མཚུངས། ཞེས་དང༌། རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས་ཀང༌། འདྲི་དག་གནས་སུ་མཁའ་འགོ་

མ། །རྩ་གཟུགས་མཛེས་པས་ཡང་དག་གནས། །ལུས་ཀྲི་ཁམས་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་

བཞྲི། །དཔའ་བོ་རྣམས་སུ་བརྟག་པར་བྱ། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣོན་པོའྲི་འབྲིང་གྲི་

དོན་དུ་རོགས་རྲིམ་པས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་སོགས་ལ་མྲི་བལྟོས་པར། སྤྲི་བོ་ལ་

སོགས་གནས་ལ་སོགས་པར་དང༌། རྩ་རྣམས་ལྷ་མོར་མོས་པར་བྱེད་པ་དང༌། རྣོན་

པོའྲི་ཆེན་པོའྲི་དོན་དུ་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རབ་

དགའ་སོགས་ལ་གནས་ལ་སོགས་པར་བཞག་སེ། འདྲི་དག་ལས་དང་པོ་བཞྲི་ནྲི་ལྔ་

པ་ལ་བལྟོས་ན་དང་དོན་དང༌། ལྔ་པའྲི་ངེས་པའྲི་དོན་ཏེ། རབ་དགའ་སོགས་གནས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལ་སོགས་པར་བཞག་པའྲི་ས་དེ་དང་དེར་མོས་པ་ལས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

ས་རྣམས་གསལ་བའྲི་ཆེད་དུ་འབད་པར་གྱུར་ན་ཅྲི་མ་རུང་སྙམ་དུ་དགོངས་པའོ་

ཞེས་འཆད་དོ། །

དང་ངེས་ཀྲི་ཚུལ་གོང་ལྟར་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། མངོན་བརོད་ལས། 

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་འདྲི་ཉྲིད་དུ། ཐུགས་རེ་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པར་གནས། །སངས་

རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །འགོ་བ་གསུམ་པོའང་འདྲི་ཉྲིད་དུ། །ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས། །གནས་སོགས་འདྲི་ཁོ་ན་ལ་གནས། །དེ་བས་དེ་རུ་བསོར་བ་

ཡྲིས། །སྐོ་བྱ་དེ་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་མྲིན། །གལ་ཏེ་དེ་ཉྲིད་མེད་གྱུར་ན། །དེ་རྣམས་བསོར་

བས་ཅུང་ཟད་མྲིན། །གལ་ཏེ་དེ་ཉྲིད་ལྡན་གྱུར་ན། །དེ་རྣམས་བསོར་བས་ཅྲི་ཞྲིག་

དགོས། །ཕྲི་རོལ་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམས། །བསོར་བས་ཁམས་རྣམས་ཟད་པར་

འགྱུར། །དེ་བས་ཕྲི་རོལ་སངས་ནས་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་རོལ་པས་གནས་པར་

བྱ། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས། །ཐུགས་

རེས་ཁབ་པའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་ནྲི། །དེ་རྣམས་དགེས་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག །ཇྲི་ལྟར་

འདོད་བཞྲིན་སྩོལ་བར་མཛད། ཅེས་དང༌། རང་གྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ་དམྲིགས་ཏེ། །དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་བསམ། །ལྐུགས་པའྲི་དངོས་པོར་རབ་གྱུར་པའྲི། །ཟླ་དྲུག་ཙམ་གྲིས་

ངེས་པར་ནྲི། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིས་ཉེར་བསེན་པའྲི། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་འདྲི་གསལ་

འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་མཆོག་མཐོང་ནས། །རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལགས་འདུས་

ཏེ། །པདའྲི་འབྱུང་གནས་ཉམས་དགའ་བར། །ངང་པའྲི་ཚོགས་འདུ་ཇྲི་བཞྲིན་

ནོ། །དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འཛིན་དངོས་སུ། །འགྱུར་བ་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །མྲིག་འཁྲུལ་
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མཁན་བཞྲིན་འཇྲིག་རྟེན་དུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་བྱེད་རྣམས། །སེམས་ནྲི་དག་

པར་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་གསོལ་འདེབས། ཞེས་པ་

རྣམས་མན་སྙེར་དངས་ཏེ། བདེ་སོང་གྲི་ལམ་ལ་ངེས་པ་ཆེན་པོ་སེར་བར་བྱེད་དོ། །

གཞན་ཡང་འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བྱེད་ན། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་

པར་ས་བཅུ་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། འདྲི་ལ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པའྲི་ཀུན་ཏུ་འོད་ནྲི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་

གསུངས་ཀྲི། སངས་རྒྱས་དངོས་ནྲི་མྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། མན་སྙེ་དང་བ་

ཝ་བ་ཊ་དང༌། མུ་ཏྲིག་འཕེང་བ་རྣམས་ལས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ས་བཅུ་བ་ལ་ས་བཅུ་བ་ཙམ་དང་ཁད་

པར་ལམ་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནྲི་འདྲིའྲི་

ལུགས་ཀྲི་ས་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་ཀུན་ཏུ་འོད་ནྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་པར་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་ཤཱནྟྲི་པ་སོགས་ཀྲིས་མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་དང༌། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་བཅུ་དང༌། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

འདོད་ཀང་དབུགས་འགག་ཚུལ་དང་མྲི་འགྲིག་གོ །ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་གསུང་ངོ༌། །འོ་

ན་མངོན་བརོད་བ་མ་ལས། རབ་ཏུ་དགའ་དང་དྲི་མ་མེད། །འོད་བྱེད་པ་དང་འོད་འཕོ་

བ། །སྦང་དཀའ་བ་དང་མངོན་དུ་གྱུར། །རྲིང་དུ་སོང་དང་མྲི་གཡོ་བ། །ལེགས་པའྲི་བོ་

གོས་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན། །དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །རོ་རེའྲི་ས་ནྲི་བཅུ་གསུམ་པ། 

ཞེས་དང༌། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་གང་བསེན་
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པ། །སར་གྱུར་དེ་ནྲི་བཅུ་གསུམ་པ། ཞེས་ས་བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། འདྲི་ལའང༌། ཨ་བ་ཡས་ཚོགས་ཀྲི་ས་དང་མོས་སྤོད་ཀྲི་ས་སེ་བཅུ་གསུམ་དུ་

མཛད་ལ། ཡང་ན་ས་བཅུ་པའྲི་ཁད་པར་ལམ་ནྲི་དཔེ་མེད་ཀྲི་ས་དང་བར་ཆད་མེད་

པའྲི་ལམ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ལྡན་གྲི་ས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡང་མན་སྙེ་

ལས། ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རྣམས་ཀྲི་འབས་བུའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་བཅུ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་པ་ས་བཅུ་གཅྲིག་

པའོ། །མོས་པ་སྤོད་པའྲི་ས་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཅུ་གཉྲིས་པའོ། །ལས་དང་པོ་པའྲི་ས་དང་

ལྷན་ཅྲིག་བྱས་པས་བཅུ་གསུམ་པའོ། །

ཡང་ན་ཁད་པར་གྲི་ལམ་གྲི་ངོ་བོའྲི་དཔེ་མེད་པའྲི་ས་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཅུ་

གཉྲིས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་བར་ཆད་མེད་པའྲི་ལམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་ཡེ་

ཤེས་དང་ལྡན་པའྲི་ས་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་

པས་མདོ་དང་རྒྱུད་ལ་སོགས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡེ་

ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱུད་ལས་ས་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་དང་ཡང་མྲི་འགལ་ཏེ། མོས་སྤོད་ལ་

ས་དང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་བཅུ་སེ། བཅུ་གཅྲིག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་དང་

བཅུ་གཉྲིས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གསུམ་པོ་ས་རེ་རེར་བཞག་པས་བཅོ་ལྔ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་ཏེ། རྒྱུད་དེ་ཉྲིད་ལས། མོས་པ་སྤོད་པ་ས་དང་པོ། གཉྲིས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། 

གསུམ་པ་དྲི་མ་མེད་པ། བཞྲི་པ་འོད་བྱེད་པ། ལྔ་པ་འོད་འཕོ་བ། དྲུག་པ་སྦང་དཀའ་

བ། བདུན་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ། བརྒྱད་པ་རྲིང་དུ་སོང་བ། དགུ་པ་མྲི་གཡོ་བ། བཅུ་པ་

ལེགས་པའྲི་བོ་གོས། དེ་རྣམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སའོ། །ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས། ཀུན་ཏུ་འོད་ནྲི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས། 

ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་མཆེད་པའྲི་འོད་ནྲི་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་ས། ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་འཐོབ་པའྲི་འོད་ནྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའྲི་ས། 

བརོད་དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་པའྲི་འོད་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ས་སེ། དེ་ཀུན་དགའ་བའྲི་བྱེ་

བག་ལས། །སར་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། གཉྲིས་པ་ཡན་

ལག་གྲི་དོན་ནྲི། དེ་ལྟར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷུན་པོའྲི་ཕོགས་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་གནས་རྣམས་ནྲི། ས་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་འོད་

ནྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་མཛེས་པའྲི་ས་ཡྲིན་ཏེ། ནང་དུ་གཞུའྲི་དུས་སྦོར་ལ་

གཡོན་པའྲི་རྩ་ལ་སོག་འབབ་པ་འགགས་པས་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་རྒ་ཤྲི་

འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕོགས་བལ་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཉེ་བའྲི་གནས་རྣམས་ནྲི་ས་

གཉྲིས་པ་བདུད་རྩྲི་འོད་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བའྲི་ས་ཡྲིན་ཏེ། ནང་དུ་སྲིག་པའྲི་

དུས་སྦོར་ལ་གཡས་ནས་སོག་འབབ་པ་འགགས་པས་སྐེ་བ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ལྟར་རྩྲིབས་བརྒྱད་ལ་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རླུང་གྲི་སྒོའྲི་གཡས་

གཡོན་གྲི་དུར་ཁོད་གཉྲིས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ནང་དུ་གཞུ་དང་སྲིག་པའྲི་རླུང་འགགས་

པ་ལས་བཞག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ཏེ། དེ་ནས་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་ལ་ཞྲིང་བཞྲི་ནྲི་ས་གསུམ་པ་ནམ་མཁའྲི་འོད་ནམ་མཁའ་ལྟར་

རབ་ཏུ་གནས་པའྲི་ས་སེ། སང་འགགས་པས་སྲིད་པ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཕོགས་བལ་གྲི་རྩྲིབས་ལ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་རྣམས་ནྲི། ས་བཞྲི་པ་རོ་རེའྲི་འོད་ཡྲིད་

དགའ་བའྲི་ས་སེ། བུ་མོ་འགགས་པས་ལེན་པ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནུབ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དང་རླུང་གྲི་སྒོའྲི་དུར་ཁོད་གཉྲིས་སོ། །དེ་ནས་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་

རྩྲིབས་ལ་ཚནྡོ་ཧ། འདུན་རྟོག་བཞྲི་ནྲི་ས་ལྔ་པ་རྲིན་ཆེན་འོད་མངོན་པར་དབང་

བསྐུར་བ་ལ་གནས་པའྲི་ས་སེ། སེང་གེ་འགགས་པས་སེད་འགག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །ཕོགས་བལ་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧ་རྣམས་ནྲི་ས་དྲུག་པ་པདའྲི་འོད་

རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པའྲི་ཆོས་དྲི་མ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་ས་སེ། ཀརྐ་ཊ་

འགགས་པས་ཚོར་བ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་དང་དབང་ལྡན་གྲི་སྒོའྲི་

དུར་ཁོད་གཉྲིས་སོ། །དེ་ནས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་

འདུས་པ་བཞྲི་ནྲི་ས་བདུན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་བྱེད་པའྲི་ས་སེ། འཁྲིག་པ་

འགགས་པས་རེག་པ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕོགས་བལ་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཉེ་བའྲི་

འདུས་པ་རྣམས་ནྲི་ས་བརྒྱད་པ་དཔེ་མེད་པའྲི་ས་སེ། གླང་འགགས་པས་སྐེ་མཆེད་

དྲུག་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་དང་བདེན་བལ་གྲི་སྒོའྲི་དུར་ཁོད་གཉྲིས་སོ། །དེ་ནས་རླུང་གྲི་

ཁམས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་དུར་ཁོད་བཞྲི་ནྲི་ས་དགུ་པ་དཔེ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཔེ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ས་སེ། ལུག་འགགས་པས་མྲིང་དང་

གཟུགས་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕོགས་བལ་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་

རྣམས་ནྲི་ས་བཅུ་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་འོད་བ་ན་མེད་པའྲི་ས་སེ། ཉ་འགགས་པས་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་དང་མེ་མཚམས་ཀྲི་སྒོའྲི་དུར་

ཁོད་གཉྲིས་སོ། །དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ལ་པཱྲི་ལ་

བའམ་ཁྲིམ་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་ས་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་འོད་གསལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བའྲི་ས་སེ། ནང་དུ་བུམ་པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་གཡོན་གྲི་རྩར་སོག་འབབ་པ་འགགས་

པས་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་འདུ་བྱེད་འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཕོགས་བལ་གྲི་

རྩྲིབས་རྣམས་ལ་ཉེ་བའྲི་པཱྲི་ལ་བ་རྣམས་ནྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་སོ་སོའྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིག་

པ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་ས་སེ། ནང་དུ་ཆུ་སྲིན་གྲི་དུས་སྦོར་ལ་

གཡས་ཀྲི་རྩར་སོག་འབབ་པ་འགགས་པས་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་མ་རྲིག་པ་

འགག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་མཚམས་ཀྲི་སྒོའྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་དུར་ཁོད་

གཉྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་དེ་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་དང་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་ནྲི། དུས་

སྦོར་གསུམ་གསུམ་གྲི་མཐར་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་འགགས་པས་གཞན་དབང་ལྡན་

དང་བདེན་བལ་གྲི་སྒོའྲི་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་དུར་ཁོད་བཞྲིའོ། །ཡང་ན་ནང་དུ་ཟླ་

བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་འགགས་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དུར་ཁོད་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་

མཚན་བརོད་ལས་ཀང༌། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པས། བདེན་དོན་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉྲིས་ལྡན། །དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྒྲིབ་པ་འགགས་པས། དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་

དྲུག་རྲིག །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ནང་དུ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྲི་རླུང་འགགས་པས་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སྙྲིང་པོའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དེ། ཡང་ན་གཟའ་བརྒྱད་ཀྲི་རྟེན་”སྙྲིང
1
་ཁའྲི་

རྩ་བརྒྱད་ཀྲི་རླུང་རྣམས་འགགས་པས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འཕོ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་འགགས་པ་དོན་དམ་པའྲི་རྟེན་ལ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྩ་ལ་རླུང་སྒྲིབ་པ་

མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལྷ་མོ་རྣམས་ནྲི་བརྟེན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དོན་དམ་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༣༨ན༧ན།   སྙང    སྐུ། ༥༢བ༥ན།  བླ། ༥༡ན༤ན།   སྙྱིང    * སྙྱིང
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བདེན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པར་རོ། །འདྲི་དག་སངས་རྒྱས་ས་ནྲི་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་སོ། ཞེས་པ་འདྲི་རྭ་འགྱུར་ལ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་དང་དོན་དུ་བསན་ཏེ་ངེས་དོན་གྲི་

གནས་སོགས་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བ་དང་བའྲི་དོན་དུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་

གནས་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་དང༌། ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་ངེས་དོན་མ་

ཡྲིན་པར་བསན་པ་དང༌། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ངེས་དོན་གྲི་

གནས་ལ་སོགས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲིས་ཀང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཚམས་སྦར་

ནས་ཀ་མ་རུ་པ་ནྲི་འདོད་པའྲི་གཟུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ན་གཉལ་དང་ལྷོ་བྱང་

ཐད་ཀ་ཆུ་ལོ་ཧྲི་ཏ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འབབ་པ་ཞྲིག་ཡོད་གསུངས་སོ། །ཛ་ལན་དྷ་ར་ནྲི་

ད་བ་འཛིན་པར་གགས་པ་སེ་གུ་གེའྲི་བྱང་ན་ཡོད་ཅེས་ཟེར། པུརྞ་གྲི་རྲི་ནྲི་གང་བའྲི་

རྲི་སེ་ཨུ་རྒྱན་གྲི་བྱང་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཨོ་ཊྲི་ཡ་ན་ཨུ་རྒྱན་དུ་གགས་

པ་ནྲི་གནས་ཀྲི་ཡན་ལག་བཞྲི་པར་འགྱུར་ཏེ། གནས་བཞྲི་པོ་འདྲི་རྣམས་སུ་ཤྲི་རོ་རེ་

མ་དང༌། ་རོ་རེ་མ་དང༌། แུ་རོ་རེ་མ་དང༌། ས་རོ་རེ་མ་སེ་བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་གནས་

དེར་གཙོ་མོ་སེ། དེ་དག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ། གོངླཱ་བ་

རྲི་བའྲི་མཆོག་སྦྲིན་ཏེ། རོ་རེ་གདན་ནས་ལྷོར་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉྲིས་ཕྲིན་པ་ན་གྲུབ་

ཆུ་ཅན་ཡོད་ཟེར་རོ། །ར་མེ་ཤྭ་ར་དེ་དགའ་བའྲི་དབང་ཕྱུག་སེ། ལམ་གཱྲི་གླྲིང་འགམ་

ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། དེ་ཝཱྲི་ཀོ་ཊ་ལྷ་མོའྲི་རོང་སེ་ཤར་ཕོགས་པ་རེ་ན་ཏྲའྲི་ས་ཆ་གོ་

མོའྲི་ལྷོ་ཐང་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། མ་ལ་བ་འཕེང་བ་ཅན་ཏེ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་
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ཡོད་ཟེར་རོ། །ཉེ་བའྲི་གནས་འདྲི་རྣམས་སུ་Ὴ་แླཱུ་་ཤཱྲི་རོ་རེ་མ་བཞྲི་གཙོ་

མོའ།ོ །ཨརྦུཏ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྲི་རྒྱུད་ན་ཡོད་ཟེར། ཁ་ཅྲིག་གོང་ཁེར་རོ་འཇོག་ལ་

འདོད་པ་དང༌། མུ་མུ་ནྲི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ན་ཡོད་པར་གགས་པ་དང༌། ཨོ་ཏྲཾ་ནྲི་ལྷོ་

ཕོགས་ན་རྒྱལ་པོ་ཤྲིང་རྟ་བཅུ་པའྲི་ཡུལ་དང༌། ཀརཎྱ་པ་ཏྲ་ཀཾ་རྒྱལ་པོའྲི་ཁབ་ནས་

ནུབ་བྱང་དུ་སོང་བ་གངྒཱའྲི་ལྷོ་འགམ་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྲི་ཡུལ་ཏེ་གོང་ཁེར་སྐ་

བོའྲི་བུའོ། །དེ་བཞྲི་ནྲི་ཞྲིང་སེ་རྟེན་ནོ། །དེར་ངྲི་�་ཐུ་ཏླ་རོ་རེ་མ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལྷ་མོ་

རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །དེ་རྣམས་ནྲི་རྟེན་ས་སེ་ནོར་འཛིན་སའྲི་གཞྲི་ལ་གནས་པའོ། །ཏྲྲི་

ཤ་ཀུ་ནྱཻ་ནྲི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་སེ་སག་གཟྲིག་གྲི་ཡུལ་ན་གངྒཱ་དང་གནྟྲི་དང་པ་རུ་པ་

གསུམ་འདུས་པའྲི་མདོ་ན་ངང་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་སད་སྙན་པ་སྒོག་པའྲི་སྒྲུབ་གནས་

རོ་རེའྲི་ལྲིངྒ་ལྟེ་བ་ལྟ་བུས་མཚན་པ་ཡོད་ཟེར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཀར་མ་རཱ་པ་ཊ་ཤར་ཕོགས་བཾ་ག་ལའྲི་བྱེ་བག་མགར་བ་མང་པོ་

གནས་པའྲི་ཡུལ་དང༌། ཀོ་ཤ་ལ་དགེ་བ་ཅན་ཞེས་པ་རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གྲི་ཡུལ་

ཏེ་ཀུ་ཤ་ལ་ཞེས་པས་བརྩྲིགས་པ་དང༌། ལ་ཌའྲི་ཡུལ་ནྲི་དུ་རུ་ཀའྲི་ས་ཆ་རྒྱ་གར་

ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་པ་སེ། དེ་བཞྲི་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་སེ། དེར་ཏླ་ཐཱུ་�་ངྷཱྲི་རོ་རེ་མ་བཞྲི་ནྲི་

གཙོ་མོའ།ོ །ཀ་ལྲིང་ཀ་རོ་རེ་གདན་ནས་དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ན་ཡོད་

པ་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་སྒལ་བའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ཟེར། ཧ་རྲི་ཀེ་ལ་ཤར་ཕོགས་བཾ་ག་ལའྲི་

བྱེ་བག་དང༌། ཙན་ཏྲ་དྲི་པ་ཟླ་བའྲི་གླྲིང་སེ་བཾ་ག་ལའྲི་མཚོ་གླྲིང་ངོ༌། །ལཾ་པ་ཀཾ་རྒྱ་གར་

ནུབ་ཕོགས་ན་ཡོད་ཟེར། དེ་རྣམས་ནྲི་ཚནྔོ་ཧ་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །བྲི་�་ཕུ་པླ་རོ་རེ་མ་

གཙོ་མོའ།ོ །ཀན་ཙི་ནྲི་ལྷོ་ཕོགས་ན་ཆོས་ཀྲི་གགས་པའྲི་ཡུལ་གོང་ཁེར་མཆོག་ཅེས་
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གགས་པ་དང༌། ཀོང་ཀ་ན་ཀ་ལྷོ་ནུབ་ན་མཐའ་ཆུས་བསོར་བ། སྐུ་མཆོག་བཞྲིའྲི་ཡ་

གལ་གྲིབ་མའྲི་སྐུ་བཞུགས་པ་སེ། སྐུ་མཆོག་བཞྲི་ནྲི་ཛྙཱ་ན་ཀ་ཡ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སེ་

འགོ་ལྡྲིང་བའྲི་ཡུལ་ན་མཚོ་གཏྲིང་ན་མྲི་ཉལ་བ་འད་བ་ཞྲིག་ཡོད། ངྷུ་པ་ཀ་ཡ་མཆོད་

རྟེན་གྲི་སྐུ་སེ་འབས་སྤུངས་ཀྲི་མཆོད་རྟེན་ནོ། །རུ་པ་ཀ་ཡ་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་སེ་རོ་རེ་

གདན་གྲི་བྱང་ཆེན་ནོ། །པྲི་པ་ཀ་ཡ་གྲིབ་མའྲི་སྐུ་སེ་བར་སྣང་ན་འཇའ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་དུས་

བཟང་ལ་ཀླུས་མཆོད་པ་བྱེད་པ་ཞྲིག་ཡོད་ཟེར་ཡང་ཡྲིད་བརྟན་པ་དཀའ་བར་སྣང་

ངོ༌། །ཧྲི་མ་ལ་ཡ་གངས་ཅན་ཏེ། འདྲི་ཁ་ཅྲིག་བོད་ལ་འདོད། གཞན་དག་བོད་ལ་

གནས་འདྲི་དག་གྲིས་མ་ཁབ་པར་འོག་ནས་བཤད་པས་མྲི་འཐད་པར་སྨྲའོ། །

བཞྲི་པ་ནྱཻ་པ་ལ་ནྲི། བལ་པོ་ཉྲིད་དེ། དེ་རྣམས་ཉེ་བའྲི་ཚནྔོ་ཧའོ། །དེར་པླ་ཕཱུ་

�ླཱ་བྷཱྲི་རོ་རེ་མ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །མཱ་ཏྲྲི་གྲི་ཧ་མ་མོའྲི་ཁྲིམ་སེ་བལ་པོའྲི་བྱང་ཤར་ཟླ་

བའྲི་གླྲིང་གྲི་བྱང་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། པྲ་ཡཱ་གཾ་རོ་རེ་གདན་གྲི་ནུབ་བྱང་པ་རོ་ཥྚའྲི་

ཤར་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། ཀོ་ལ་གྲི་རྲི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ནུབ་ན་ཀོ་ལ་པུ་རྲི་ཞེས་པའྲི་གོང་

པུརྞ་གྲི་རྲི་ཞེས་གགས་པ་དང༌། གྲི་ཧ་དེ་བ་ཁྲིམ་གྲི་ལྷ་སེ། ལྲི་ཡུལ་ལང་ར་སྨུག་པོ་ན་

རོ་རེ་ལྲིངྒ་སྙྲིང་ལྟ་བུས་མཚན་པའྲི་སྒྲུབ་གནས་ཡོད་ཟེར་བ་སེ་དེ་རྣམས་འདུས་པ་

རྣམ་པ་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། དེར་ཌྷྲི་�་ཋ་ཊླ་རོ་རེ་མ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །སཽ་རཥྚ་གོང་

ཁེར་བཟང་པོ་ཅན་ཏེ། ནུབ་ཕོགས་སུ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གསུམ་ཙམ་ཕྲིན་པ་ན་སོ་མ་ན་

ཐ་ཞེས་པ་ཕྲི་པའྲི་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པ་དང༌། ཀཱ་སྨྲིར་ཁ་ཆེ་དང༌། སུ་ཝ་རྞ་གསེར་གླྲིང་

དང༌། སྲིང་ཧ་ལ་ནྲི་སྲིང་ག་ལའྲི་གླྲིང་སེ། སྔོན་སྲིན་མོས་བཟུང་བ་དེད་དཔོན་སེང་

གེས་བཏུལ་ནས་བཟུང་བའྲི་ཡུལ་སེང་གེ་འཛིན་ཞེས་པ་སེ། ཉེ་བའྲི་འདུས་པ་འདྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣམས་སུ་བརོད་ལ། དེར་ཊླ་ཋཱུ་�ླཱ་ཌྷྲི་རོ་རེ་མ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །ན་ག་ར་ནྲི་ན་ག་རའྲི་

ཡྲི་གེ་འབྱུང་ས་ན་ག་རའྲི་གོང་ཞེས་པ་ཡུལ་དབུས་ན་ཡོད་པ་དང༌། མ་ཧེན་ཏྲ་རྲི་

དབང་ཆེན་རྲི་སེ་འབས་སྤུངས་ཀྲི་ཕོགས་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། ཆུ་བོ་སྲིནྔ་ུའབབ་པའྲི་

ཡུལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ན་ཡོད་པ་དང། ཀཱྲི་རྲི་ཏ་ཀ་མོན་ཡུལ་ཏེ། དེ་རྣམས་དུར་ཁོད་

རྣམ་པ་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། དེར་ཛྷི་�་ཚུ་ཙླ་རོ་རེ་མ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །མ་ཏུ་མ་ངམ་

གྲི་ཡུལ་ཏེ་ཛ་ལན་དྷ་ར་དང་ཉེ་བའྲི་བྱང་ཕོགས་ཀྲི་བག་ཕུག་ཞྲིག་ན་རོའྲི་མཚན་མ་

མཐེ་བོང་ལྟ་བུའྲི་”ཁྲུལ
1
་པ་བཏོན་པས་མྲི་ཐོན་པ་ཞྲིག་ཏུ་འཇྲིགས་པར་གགས་པ་

དང༌། ག་ཧྭ་ར། མར་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཉྲིད་དང༌། ཀུ་ལན་ཏ་རྲིགས་ངན་གྲི་ཡུལ་དང༌། 

ས་མ་ལ་མར་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་སེ། དེ་རྣམས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དུ་

གསུངས་སོ། །

དེར་ཙླླཱ་ཚཱུ་ཛླཱ་ཛྷཱ་རོ་རེ་མ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །ཙ་རྲི་ཏྲ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀྲི་

བྱེ་བག་འབས་བཟང་པོ་སྐེ་བ་ཟེར་བ་དང༌། ཀེ་ར་ཎ་པུ་རྞ་གྲི་རྲི་ལས་ནུབ་ཕོགས་སུ་

ཕྲིན་པ་ཀོང་ཀ་ན་དང་གཉྲིས་ཀྲི་བར་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། བྲིན་ངྷྱ་རྲི་བོ་འབྲིགས་

བྱེད་ཏེ། ལྷོ་ཕོགས་ན་ཕོགས་ཀྲི་གླང་པོའྲི་སྒྲུབ་གནས་སུ་གགས་པ་དང༌། ཀོ་མ་རཱྲི་

ཀའྲི་གོང་གཞོན་ནུ་མ་ཅན་གྲི་གོང་སེ། བུད་མེད་གཟུགས་བཟང་པོ་འབའ་ཞྲིག་སྐེ་

བའྲི་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའྲི་གླྲིང་ཕན་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི་པཱྲི་ལ་ཝ་ཞེས་

གགས་ལ། དེར་གྷྲི་�་ཁུ་ཀ་རོ་རེ་མ་རྣམས་གཙོ་མོའ།ོ །བྲི་ར་ཛཿདཔའ་བོ་སྐེ་སེ་རོ་རེ་

གདན་གྲི་ཤར་ལྷོ་ལས་ཤར་ཕོགས་ལ་ཉེ་བ་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། ཀོང་ཀ་ན་རྒྱ་གར་

1  མ་ཕྱི། ༣༩ན༦ན།   ཁྲུལ    སྐུ། ༥༤བ༣ན།  བླ། ༥༣ན༢ན།   འཁྲུལ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལྷོ་ནུབ་ན་མཧཱ་སཾབ་ཝ་རང་བྱུང་གྲི་མཆོད་རྟེན་ཡོད་པ་དང༌། ཏྲྲི་པུ་རྲི་གོང་གསུམ་པ་

སེ། ལྷོ་ལང་ཀའྲི་གླྲིང་ན་ཡོད་ཟེར་བ་དང༌། ཤྲི་དྷ་ཊྚ་ཀ་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོས་ཨ་ག་རུ་སྐེ་

བའྲི་ཡུལ་ཡྲིན་ཟེར་བ་སེ། དེ་རྣམས་ནྲི་ཉེ་བའྲི་ཁྲིམ་མམ་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་རྣམ་པ་

འདྲི་བཞྲི་གགས་པ་སེ། ἇ་ཁཱུ་གྷཱ་གྷཱྲི་རོ་རེ་མ་རྣམས་དེར་གཙོ་མོའ།ོ །ཀ་སོགས་བཅུ་

གཉྲིས་ཕོ་ཉ་མོ། ཞེས་པ་ནྲི། ྈྐ་ན་མ་ཎ་ཉ་ང་སེ་དྲུག་པོ་ཐུང་རྲིང་གྲིས་ཕེ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་ཅན་གྲི་ཕོ་ཉ་མོ་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་སོང་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་གཙོ་མོ་སེ། ཧ་ཧཱ་ཀྵ་ཀྵཱ་བཞྲི་ནྲི་རྭ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དུར་

ཁོད་བཞྲི་ལ་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ས་བོན་ནོ། །

ཨ་ཨཱཾ་ཞེས་སོགས་ནྲི་ཨ་ཨཱ་ཨཾ་ཨཿ ཧ་ཧཱ་ཧཾ་ཧཿ བཅོས་ལ་བཤད་”དོ
1
། །དེ་

ལྟར་ན་ཨ་རོ་རེ་ནས་ཧཿརོ་རེའྲི་བར་ཕོ་ཉ་མོ་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་སྙྲིང་པོའྲི་པད་འདབ་

བརྒྱད་ལ་གནས་ཤྲིང་བར་བར་གྲི་འདབ་བརྒྱད་ཉྲིད་ལ་ནྲི་ཐོད་པ་རྣམས་གནས་

སོ། །ལྟེ་བའྲི་གེ་སར་གྲི་རྩེ་མོར་གཙོ་བོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དང་བཅས་པ་གནས་ཏེ། དེ་

དག་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་དང་དེར་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་སོགས་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་

པའོ། །ནང་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་ན། ནང་དུ་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པ་

ཡྲིས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་རྣམས་ནྲི་མྲི་འབབ་ཅྲིང་སྒྲིབ་བལ་འགགས་པའྲི་

ཕྲིར་ས་རྣམས་བཅུ་གཉྲིས་ཞེས་རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་

ཆེན་པོ། ཞེས་སོགས་དངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་གགས་པ་དེ་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་གནས་

ལ་སོགས་པར་བཞག་ལ། མ་རྲིག་པ་ལས་འདུ་བྱེད་ཅེས་སོགས་རྟེན་འབེལ་ལུགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༠ན༤ན།   ད    སྐུ། ༥༥ན༤ན།  བླ། ༥༣༦ན།   དོ    * དོ
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མཐུན་གྲིས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་ཆུ་སྲིན་བུམ་པ་ཞེས་སོགས་ཁྲིམ་ལུགས་

འབྱུང་དུ་བསན་པ་རྣམས་ལ་ཉེ་བའྲི་འཐུད་གཅོད་ལ་སོགས་མཐའ་ནས་འགོད་པ་ནྲི་

ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་གོ །དོན་དམ་ངེས་པའྲི་དོན་དུ་གཞུ་དང་སྲིག་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁྲིམ་ལུགས་ལྡོག་གྲིས་བསན་པ་ནྲི་རྒ་ཤྲི་དང་སྐེ་བ་འགག་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་རྲིམ་པ་དང་མཐུན་པར་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དུས་སྦོར་གྲི་རླུང་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གྱུར་བའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ནྲི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལས་རྣམ་

པར་བཞག་སེ། དེ་དག་ནྲི་རྟེན་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ནྲི་དོན་

དམ་པར་ལུས་ཀྲི་ཁམས་རྣམ་པ་བདུན་ཅུ་དོན་གཉྲིས་འཛག་པ་མེད་པས་སྒྲིབ་པ་

དང་བལ་བར་རབ་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྔགས་འགྲུབ་པར་བྱ་

བའྲི་ཕྲིར་ཕོ་ཉ་མོ་དོན་གཉྲིས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཉེ་བའྲི་ཁྲིམ་དང་ཁྲིམ་སོགས་

རྣམས་སུ་གཙོ་མོར་བཞག་སེ། དེ་ནས་ཕོ་ཉ་མོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི་

གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོར་གྱུར་པའོ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་མྲིང་གྲི་དང་པོར་གྱུར་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ཀཱ་ཛཱ་པཱུ་ཨོ་ཞེས་

པ་ནྲི་གནས་རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ས་བོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ། བྲི་ཀོ་

ཏྲྲི་ཤཱྲི་ཞེས་པ་ནྲི་ཉེ་བའྲི་པཱྲི་ལ་བ་རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ས་བོན་ནོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དུར་ཁོད་རྣམས་ལ་གནས་འྲི་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ས་བོན་ཡང་དུར་ཁོད་ཀྲི་

མྲིང་ཡྲིག་དང་པོ་སེ། རླུང་གྲི་སྒོའྲི་གཡོན་དང་གཡས་དག་ཏུ་ཀཾ་ཀ་ལ་ཀེང་རུས་ཅན་

ལ་གནས་པའྲི་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ས་བོན་ཀཾ་ངོ༌། །ཀོ་ལ་ཧ་ལེ་ཅ་ཅོ་སྒོག་པ་ཞེས་འགྱུར་
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མངས་ཏེ། དེ་ལ་གནས་པའྲི་ས་བོན་ཀའོ། །ཡང་ན་ྈྐ་ྈྐ ླཱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ། 

ནུབ་དང་རླུང་གྲི་སྒོར་པཱུ་ཏྲི་གན་དྷ་རྣག་གྲི་དྲི་ལ་པཱུའོ། །སརྦ་དཾ་ཤ་སྤྲུལ་གྲིས་ཟོས་པ་

ལ་སའོ། །ཡང་ན་ན་ནཱའོ། །བྱང་སྒོར་ཀླཱྲི་ན་རུལ་པའྲི་དྲི་ལ་ཀྲིའོ། །དབང་ལྡན་དུ་བ་ལ་

སྨྲྲི་རྒྱུ་བྱྲིས་པ་ཤྲི་བ་ལ་བའོ། །ཡང་ན་མ་མཱའོ། །ལྷོ་དང་བདེན་བལ་གྲི་སྒོར་ཤ་བ་ད་ཧ་

ན་རོ་བསེགས་པ་ལ་ཤའོ། །གྷོ་ར་ཡུད་དྷ་མྲི་བཟོད་པའྲི་གཡུལ་ལ་གྷོའ།ོ །ཡང་ན་ཎ་

ཎཱའོ། །ཤར་དང་མོའྲི་སྒོར་ཤུ་ལ་བེ་དེ་རྩེ་མོས་འབྲིགས་པ་ལ་ཤཱུའོ། །ཨུཙྪིཥྚ་ལྷག་མ་

ཟ་བ་ལ་ཀུའོ། །ཡང་ན་ཉ་ཉཱའོ། །མོའྲི་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་བྲི་མ་འཇྲིགས་པ་ལ་

བྲིའོ། །བ་ཡ་ར་ཀ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་བའོ། །ཡང་ན་ང་དའོ། །དབང་ལྡན་གྲི་སྒོའྲི་གཡོན་

གཡས་སུ་ཧ་ཧ་ཀ་ར་ཧ་ཧ་སྒོག་པ་ལ་ཧའོ། །ཨཊྚཊྚ་ཧ་ས་དག་ཏུ་རྒོད་པ་ལ་

ཨའོ། །ཡང་ན་ཧ་ཧཱའོ། །བདེན་བལ་གྲི་སྒོའྲི་གཡོན་གཡས་སུ་རཽ་ཏྲཱ་ན་དག་པོའྲི་སྒ་ལ་

རོའ།ོ །ཕེ་ཏ་ཀཱ་ར་ཕེང་སྒ་སྒོག་པའྲི་དུར་ཁོད་ལ་ཕེའོ། །ཡང་ན་ཀྵ་ཀྵའོ། ཞེས་པ་ནྲི་

དུར་ཁོད་བཅུ་དྲུག་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནོ། །ས་བོན་སྔ་ཕྲི་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི་སྔ་

མ་དོན་དམ་དང་ཕྲི་མ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟར་སོམ་

ཆེན་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་འདྲི་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་དག་རྣམ་པར་དཔད་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་ཀ་མ་རུ་པ་དང་

ཛ་ལན་དྷ་ར་ལ་སོགས་པ་གནས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་པ་ནྲི་རྫུན་པ་དགོངས་པ་ཅན་ཏེ་

ཤམྦ་ལའྲི་ཡུལ་ལྟ་བུ་གོང་བྱེ་བ་ལྷག་པའྲི་ལྷ་དང་ལྡན་པའྲི་ཡུལ་གཅྲིག་ལའང་གནས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཚང་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་

དང་རྒྱ་ནག་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་གོང་བྱེ་བ་བྱེ་བའྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ་དང་ལྡན་པའྲི་ཡུལ་
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དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་རྣམས་སུ་ཀ་མ་རུ་པ་ལ་སོགས་པ་མ་གསུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཕོ་

ཉ་རྣམས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་

ཉྲིད་དོ། །ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་ཡོད་པ་དེས་ན་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གནས་སོགས་དང་ཕོ་ཉ་མོ་སོགས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་སྤྲི་ལ་ཁབ་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ཤར་གྲི་ལུས་འཕགས་གནས་ཡྲིན་

ཏེ། ཞེས་སོགས་སོ། །འདྲིར་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་གསུངས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་

འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་སོམ་པ་དང་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྔ་མ་

དང་ཕྲི་མའྲི་གསུང་འགལ་བ། སྔ་མར་རྣ་བ་གོ་ད་ཝ་རྲི་དང་ཕྲི་མར་ལྟེ་བ་གོ་ད་ཝ་

རྲིར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དབང་པོ་རྣོན་པོའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པ་གོལ་བའྲི་སད་དུ་བསན་པ་སེ་འདྲིར་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་

ལས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ནྲི་

དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས་ཞྲིང་དང་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ལ་སོགས་པར་བསན་པས་ཁག་ཁྲུགས་

སུ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་

ཀང་ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་ཀ་མ་རུ་བ་ལ་སོགས་པར་ཕྲིན་པས་འདོད་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མངོན་བརོད་བ་མར་ཡང༌། གལ་ཏེ་དེ་ཉྲིད་མེད་

གྱུར་ན། ཞེས་སོགས་གོང་དུ་དངས་པ་ལྟར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནང་དུ་མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

འགགས་པའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ་དེ་

དག་རྒ་ཤྲི་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་གཞུ་ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སོགས་པ་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་གནས་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་

བར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །གཉྲིས་པ་གནས་དེར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་བྱེད་

ཚུལ་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། ངེས་དོན་གྲི་གནས་ལ་སོགས་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་དང༌། དང་དོན་གྲི་གནས་ལ་སོགས་པར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཀུན་ཏུ་

སྤོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དོན་དམ་པའྲི་གནས་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་སུ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་ལྷའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་བྱོན་པའམ་གཤེགས་པ་འདས་

པའྲི་དུས་ན་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དབང་བྱེད་པ་སེ་བྱས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ན་ཡོད་

པ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཐྲིམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ལྷག་

པའྲི་ལྷར་གསུངས་སོ། །འདྲིར་བདག་པོ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའམ་དབང་བྱེད་པ་

ཉྲིད་དུ་འདུས་སོ། །དེས་ན་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། དབང་

བྱེད་པ་དང༌། བདག་པོ་དང་ཐྲིམ་པ་བཞྲི་ཡོད་པ་ལྟར་ཕྲི་ལ་སྦར་ན། ཉྲི་མ་འཆར་བ་ན་

ལོངས་སྤོད་པ། ཕེད་པ་ལ་དབང་བྱེད་པ། ནུབ་པ་ལ་བདག་པོ། མཚན་ཕེད་ན་ཐྲིམ་

པ། ནང་ལ་སྦར་ན། བྱྲིས་པའྲི་དུས་ན་དབང་བྱེད་པ། ལང་ཚོའྲི་དུས་ན་ལོངས་སྤོད་

པ། རྒན་པོའྲི་ཚེ་ན་བདག་པོ། ཤྲི་བའྲི་ཚེ་ཐྲིམ་པ། དུས་ལ་སྦར་ན། ད་ལྟ་བ་ལ་ལོངས་

སྤོད་པ། མ་འོངས་པའྲི་དུས་ལ་ཐྲིམ་པ། འདས་པའྲི་དུས་ལ་དབང་བྱེད་པ་སེ་བདག་

པོའང་དེར་བསྡུའོ། །ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཀུན་སྤོད་ལ་སྦར་ན། ཀ་མ་རུ་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་གནས་བཞྲིར་མཁའ་འགོ་མ་བཞྲིས་བསོར་བས་གནས་བཞྲི་པོའྲི་ནང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 526  

ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གནས་པ་དེར་ལོངས་སྤོད། ཕྲིན་ཟྲིན་མ་ཐག་དེ་ལ་དབང་བྱེད་གང་

དུ་འགོ་བའྲི་གནས་དེར་ཐྲིམ། དེ་ནས་འགོ་བར་བྱ་བའྲི་གནས་དེ་ལ་བདག་

པོའ།ོ །རླུང་ལ་སྦར་ན། ད་ལྟ་རླུང་རྒྱུ་བཞྲིན་པ་དེ་ལོངས་སྤོད་པ། རྒྱུས་ཟྲིན་མ་ཐག་

པ་དེ་དབང་བྱེད་པ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དེ་ཐྲིམ་པ། དེའྲི་རེས་ལ་རྒྱུ་བར་འགྱུར་བ་དེ་

བདག་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཉྲིན་ཞག་དང༌། ནང་དུ་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་དུས་ལ་མཆོད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། འཁོར་ལོ་གསུམ་དང༌། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་སོམ་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་ཀུན་སྤོད་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ལ་ནྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་སོམ་

པ་ལས་ལོངས་སྤོད་པ་དང་ཐྲིམ་པ་དང་དབང་བྱེད་པ་དང་བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་ཐུན་མཚམས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་ལྷ་མོ་བཞྲི་དང༌། ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་

བས་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང༌། དུས་སྦོར་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བས་འཁོར་ལོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བཞྲིའྲི་ལྷ་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས་ལས་མདོར་བསན་ནྲི། འདྲིར་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་སོམ་པ་

ཆེན་པོ་ལ་དུས་སྦོར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འབབ་པའྲི་དབྱེ་བས་དབང་བྱེད་པ་

དང་ཐྲིམ་པའོ། ཞེས་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་ཏེ། འདྲིར་དབང་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ནྲི་ནང་དུ་སོག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་རླུང་རྒྱུ་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལོངས་

སྤོད་པ་སེ་བདག་པོའང་དེ་ཉྲིད་དོ། །ཐྲིམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མ་འོངས་པ་ན་འགོ་བར་བྱ་

བའྲི་གནས་སོ། །དེ་ཡང་ད་ལྟ་རྒྱུ་བཞྲིན་པ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་གོང་དུ་
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རྒྱུས་པ་ནྲི་དབང་བྱེད་པ། དེའྲི་ཡང་གོང་དུ་རྒྱུས་པ་ནྲི་བདག་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་གསུམ་

གའང་ཐྲིམ་པའྲི་གནས་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་འདས་པར་འད་བས་དབང་བྱེད་པ་ཅེས་

གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། དེས་ན་རྒྱབ་ཏུ་ལྷ་མོ་དབང་བྱེད་པའྲི་ཐྲིམ་པ་

ཅེས་པ་འདྲིར་ནྲི་མདུན་དུ་ལྷ་མོ་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམས་ཀྲིས་ཏེ། 

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྒྱས་པར་གསལ་བར་མཛད་དེ་འདྲིར་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་ཆུ་སྲིན་

གྲི་དུས་སྦོར་ཆུ་ཚོད་ལྔ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རླུང་འབབ་པ་ལས་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་ལ་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར། དེའྲི་ཚེ་ལྟེ་བར་དུས་སྦོར་གྲི་རྩྲིབས་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་ནུབ་ཀྲི་ཆར་

ཆུ་སྲིན་གྲི་འདབ་མ་ལ་སོག་རབ་ཏུ་འབབ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་

རླུང་གྲི་རྩྲིབས་ལ་ལྷག་པའྲི་ལྷར་འགྱུར་ཞེས་སྔར་བསན་པ་ནྲི་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་

བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་སོག་གྲི་ནུས་པའྲི་ལྷ་མོ་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དབང་བྱེད་པ་གནས་པ་དེའྲི་ཚེ་འགོ་བར་བྱ་བ་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ཐྲིམ་པའོ། །སར་ཡང་སྐེ་བ་འཛིན་པ་ནྲི་སྐེ་བ་སྔ་མ་འགགས་ཤྲིང་ཕྲི་མ་སྐེ་བ་སེ། ཁ་

ཐོན་དང་མར་མེ་ལ་སོགས་པའྲི་དཔེ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་འཆྲི་བ་སེ་འགག་པའྲི་ཐ་མ་

དང་སྐེ་བའྲི་ཆ་ཅན་གྲི་ཆོས་དག་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་ཐྲིམ་པའོ། །དེས་ན་ནམ་མཁའྲི་

འཁོར་ལོའྲི་རླུང་གྲི་རྩྲིབས་ལ་གནས་པའྲི་ཀ་རོ་རེ་མ་སེ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དབང་

བྱེད་པ་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིམ་པ་སེ་འགོ་བའོ། །དེ་ནས་ལྷ་མོ་དེ་ཉྲིད་ཆུའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིམ་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་རླུང་སོང་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དབང་བྱེད་དང་ཐྲིམ་
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པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཆུ་སྲིན་གྲི་འཕོ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང་ཐྲིམ་

པའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དེ་ནས་བུམ་པའྲི་འདབ་མ་ལ་འཕོ་བའྲི་མཚམས་སུ་དབུ་

མར་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་སྔར་གྲི་ལྷ་མོ་དེ་ནྲི་སྙྲིང་པོའྲི་འཁོར་ལོ་པདའྲི་

སེང་དུ་ནུས་མར་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་ལྷ་མོ་དེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དབང་བྱེད་པ་དེའྲི་ཚེ་གཡོན་གྲི་རྩར་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ཐྲིམ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རྲིམ་པས་དབང་བྱེད་ཐྲིམ་པ་

སྦར་ཞྲིང༌། ས་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང༌། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཐྲིམ་

པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉ་དང་ལུག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་

ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སྦར་བར་བྱ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁྱུ་མཆོག་དང་འཁྲིག་པ་དག་དང་ཀར་

ཀ་ཊ་དང༌། སེང་གེ་དག་དང༌། བུ་མོ་དང་སང་དག་དང༌། སྲིག་པ་དང་གཞུ་དག་ལ་མེ་

དང་ཆུ་དང་ས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་དང་སྦར་

བར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སོམ་པ་ཆུང་ངུ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ལ་ལོངས་

སྤོད་པ་དང་ཐྲིམ་པ་དང་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་གྲི་མཐར་

སོག་གྲི་ནུས་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་ནྲི་དབུ་མའྲི་རླུང་ལ་དབང་

བྱེད་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ནུས་མ་བརྒྱད་དང་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཞྲི་དབུ་མ་

ལ་དབང་བྱེད་པར་བཞག་གོ །ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ལ་རླུང་དང་དབང་ལྡན་

དང་ལྷ་མྲིན་བདེན་བལ་དང་མེ་དང་འོག་དང་མཁའ་སེང་དང་ལྷོ་ཤར་དང་གཤྲིན་རེ་

ལྷོ་དང་གནོད་སྦྲིན་བྱང་དང་ནུབ་ཏུ་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སོག་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་
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བཅུ་པོ་རྣམས་ལ་དབང་བྱེད་པ་སེ། ཡང་ཡྲིག་གྲིས་མཐར་ཡེ་ཤེས་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

ཡང་ངོ༌། །ལྷ་མོ་བཅུ་པོ་དེ་ནྲི་ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དང་སྦར་བ་སེ། དེ་

བཞྲིན་དུ་ཉ་དང་ལུག་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གཞན་ལའང་སྦར་རོ། །བཞྲི་པ་རྩ་

དང་རླུང་ལྷའྲི་རྟེན་དང་ལྷར་བསན་པ་ལ་བཞྲི། འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྩ་ལྷའྲི་རྟེན་གྲི་

འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་བསན་པ་དང༌། དེ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་ལྷ་མོར་

བསན་པ་དང༌། དེས་ན་དབུགས་ཀྲི་བཟླས་པ་བྱ་བར་བསན་པ་དང༌། དབུགས་ཀྲི་རྒྱུ་

བ་སྐེ་འཆྲིའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི་བྱེད་པ་པོ་གཞན་མེད་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཆུ་སྲིན་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་མཚམས་སྦར་ནས། འདྲིར་ལུས་

ལ་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་རྩ་བཞྲི་དང་དབུས་སུ་གཅྲིག་

གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེས་ན་ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པ་དག་ལ་ནང་དུ་གཙུག་ཏོར་གྲི་པད་དང་གཞན་ལ་

བརྟགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོར་རླུང་གྲི་རྩྲིབས་ལ་སོགས་པ་

ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་སེ། ནམ་མཁའ་དག་པས་འཁོར་ལོའྲི་དང་

པོ་ནང་གྲི་མུ་ཁྱུད་ལྟེ་བ་ལ་རོ་རེའྲི་མཚན་མའོ། །དེས་ན་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ནམ་མཁའྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་རོ་རེའྲི་འཕེང་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉ་དང་ལུག་དག་ལ་ནང་དུ་སྙྲིང་ཁའྲི་

འཁོར་ལོ་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་ལས་རླུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རལ་གྲིའྲི་འཕེང་

བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གླང་འཁྲིག་ལ་མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ་ལ་སེ་དེས་ན་

མགྲིན་པ་མེའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མེའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཕེང་

བའོ། །ཀར་སེང་ལ་མགོ་བོའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པ་ལ་སེ་ཆུའྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་
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ལས་ཆུའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་པདའྲི་འཕེང་བའོ། །བུ་མོ་དང་སང་དག་ལ་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་

ལ་སེ་སའྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་ལས་འཁོར་ལོའྲི་འཕེང་བའོ། །སྲིག་པ་དང་གཞུ་དག་ལ་

གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་ལས་གྲི་གུག་གྲི་འཕེང་

བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་དྲུག་པོ་འདྲི་

རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ནང་ནས་ལུས་ལ་ལྟེ་བའྲི་འོག་དང་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་

འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་ཆུ་སྲིན་གྲི་དུས་སྦོར་ནས་བརྩམས་ཏེ་དུས་སྦོར་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སོག་གྲིས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་འདྲི་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་སོག་གྲི་

བཟླས་པའྲི་དོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་མོ་འདྲིར་གང་དང་གང་དུ་སོག་ལ་དབང་

བྱེད་པའྲི་སོག་རྒྱུ་བ་དེ་དང་དེར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་མོའྲི་མྲིང་དང་ལྷན་ཅྲིག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྔགས་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པ་ལས་རྐང་པ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་

བརྒྱད་པའྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་བཟུང་ནས་སོག་རབ་ཏུ་འབབ་པས་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་

བཟླས་པར་བྱ་སེ་བགང་འཕེང་གྲིས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་པ་ལས་རྐང་པ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་རྐང་པ་རེ་རེ་བཟུང་ནས་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོའྲི་

མྲིང་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཟླས་པར་བྱའོ། །རྐང་པ་བརྒྱད་ནྲི་པདའྲི་འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་

བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུའོ། ཞེས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པ་དུས་སྦོར་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་བར་

བར་དུ་དབྱུག་གུ་བཅུ་བཅུ་རྣམས་ལ་ཕོ་ཉ་མོ་རྣམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རེ་རེ་ཡང་དག་
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པར་རྒྱུའོ། །དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་དྲུག་ལ་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་དབྱུག་གུ་དྲུག་ཅུ་པོ་

རྣམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ལ་སོག་གྲི་རླུང་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བས་

འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུ་བ་རོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྲིན་བུ་ཕ་མོ་དང་

ལུས་སྐེས་དང་མྲི་དང་འབྱུང་པོ་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་རྣམས་དང་ནུས་པ་དང་གཙོ་

བོའྲི་རང་རང་གྲི་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་དང་རང་རང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་རྣམས་ལ་

རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་ནྲི་རང་རང་གྲི་སྐེ་བ་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་

པ་སེ། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས། རང་རང་གྲི་རླུང་ཉྲིད་སྐེ་བ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པས་སྒྱུ་འཕྲུལ་

ཆེན་མོ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་བྱེད་པས་དག་མོ་ཆེན་མོ་རང་རང་གྲི་ལུས་འབྱུང་དང་

སྡུད་པར་བྱེད་མོའ།ོ །ཇྲི་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཏུ་འབྱུང་སྡུད་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་སྦོར་

བཅུ་གཉྲིས་སུ་རྒྱུས་བས་རང་ཉྲིད་འཁོར་པར་བྱེད་པ་པོ་དང་རྒྱུ་བ་འགོག་པ་ལས་

འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་འཕོག་པ་པོ་དང༌། དེ་ལས་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔའྲི་རོ་རེ་འཛིན་

པར་བཤད་ཀྲི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པར་

བྱེད་མ་དང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པ་པོ་དང་རང་གྲི་རླུང་ལས་གཞན་པ་

འགའ་ཡང་ཕྲི་རོལ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་འཕོག་མོ་འཕོག་པོ་གསུངས་པ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ཅེ་ན། དོན་དམ་པར་ལུས་

ཅན་གྲི་བདེ་སྡུག་བྱེད་པ་པོ་དོན་གཞན་ཕྲི་རོལ་ན་ཡོད་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་

ལ་བདེན་པར་གསུང་བ་སངས་རྒྱས་དག་གྲིས་མ་བསན་གྲི། རང་རང་གྲི་ལུས་ངག་

ཡྲིད་ཀྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་གང་བྱེད་པ་དེའྲི་འབས་བུ་སོ་སོར་སེམས་

ཅན་གྲིས་སྤོད་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་གཞན་ནྲི་འགའ་ཡང་མེད་པའོ་ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་
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འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །ལྔ་པ་གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་ངེས་དོན་བསན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གཙོ་བོའྲི་

ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་

རྣམས་ལ་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་

འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་བསན་

པའོ། །དེས་ན་གཙོ་བོའྲི་གདན་ཆུ་སྐེས་ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་པདའྲི་གདན་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རོ་རེ་བཞྲི་པོ་ཀུན་གྲི་འགྱུར་མེད་ཅེས་པ་མྲི་འཕོ་བའྲི་ལུས་ངག་

ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་པོ་རོ་རེ་ནོར་བུར་གནས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་སྐུའྲི་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་པད་ལ་གནས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་དུས་ཀུན་ནས་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མྲི་འཕོ་བ་སེར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ན་རོ་རེ་ཅན་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་མཉམ་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་སེ། དགའ་བ་དེ་ནྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་དུས་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་

ཀྲི་སྦོར་བ་ལས་དགའ་བ་བསྐེད་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དུས་སྦོར་རྣམས་དབུ་མར་འགོག་

པ་ལས་སྤྲི་བོའྲི་ཟླ་བ་བཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་བ་མའྲི་ཞལ་ཞེས་

པ་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་ནོར་བུའྲི་པད་དེར་ནྲི་ཞུགས་པ་ན་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་དེ་

ཉྲིད་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སེ། སོག་ཐུར་ཡང་དག་པར་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་

ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ནྲི་དུས་སུ་གསུངས་ཤྲིང་ཞེས་པ་དུས་སྦོར་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆོས་དང་

ལྡན་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་བདུད་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་བྱེད་པ་
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འཇོམས་པར་བྱེད་པར་གསུངས་ཏེ། འགྱུར་མངས་ལས་ཀང་དེ་བཞྲིན་བཤད་

དོ། །མཁའ་འགོ་མའྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་དག་གོ་ཞེས་པ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་

ལས་ངེས་པར་གོལ་བས་མཁའ་འགོ་མའྲི་འཁོར་ལོ་སེ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལྷའྲི་

ཚོགས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་གཞན་ནྲི་འདྲིར་མཁའ་འགོ་མའྲི་འཁོར་ལོ་མ་ཡྲིན་ནོ་

ཞེས་པའོ། །

གཞུང་རྩ་འགེལ་འདྲི་དག་སེབ་སྦོར་སྒྲིག་པའྲི་དབང་དུ་མཛད་པས་བཤད་

དཀའ་བའྲི་ཆ་འདུག་ཀང༌། མདོར་བསྡུས་ན་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་

མར་འགོག་པ་ལས་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཛག་མེད་དུ་འཆྲིང་བར་འགྱུར་ལ། དེའྲི་མཐུས་

སྤྲི་བོའྲི་ཁམས་བཞུ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་པདའྲི་གནས་སུ་ཞུགས་པ་ལས་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་ཆེན་སྐེ་ལ། དེ་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་དུས་འཁོར་ཡྲིན་ཅྲིང་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་པད་

དེའྲི་རྟེན་ཡྲིན་པས་འདྲི་འད་བའྲི་ངེས་དོན་མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་

སུའང་གཙོ་བོ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་སུ་པདའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསན་པ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དྲུག་པ་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པའྲི་ངེས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

བཟླས་པའྲི་ཚུལ་མདོར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དག་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི། སོམ་པ་ཆེན་པོ་འདྲིར་

འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་ཕོགས་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲི་པོ་གང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ས་བོན་

ཐུང་དུ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཐབས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་ཡུམ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་དབྱངས་རྲིང་བོར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་མཚམས་ཀྲི་རྩྲིབས་བཞྲིར་
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ཤེས་རབ་གྲི་དབྱངས་རྲིང་པོ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་ཐབས་ཀྲི་ས་བོན་དབྱངས་ཐུང་

ངུའོ། །དེ་ལྟར་གཉྲིས་ཀའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་ལས་མཁའ་འགོ་མ་དང་མཁའ་འགོའྲི་

མྲིང་ཞེས་པ་ནྲི། ཤྲི་རོ་རེ་མ་དང༌། Ὴ་རོ་རེ་ཞེས་ལ་སོགས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་Ὴ་རོ་

རེ་མ་དང་ཤྲི་རོ་རེ་མ་སེ། ས་དང་རླུང་ཕན་ཚུན་དུ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

ལས་མྲིང་གྲི་དབྱེ་བ་དེ་ལྟར་ངེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུ་དང་མེ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་

ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་ῄ་རོ་རེ་མ་དང་ྊྤུ་རོ་རེ་ཞེས་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་ྊྤ ླཱ་རོ་རེ་མ་དང་་རོ་

རེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་མཁའ་འགོ་མ་དང་མཁའ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མྲིང་རྣམས་རོ་

རེ་གསུམ་པོ་རྐང་པ་གཞན་དང་བཅས་པས་ཐོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མར་ཕེ་བ་འདྲི་ནྲི་

བཟླས་བྱའྲི་སྔགས་ཏེ་ཞེས་པ་ནྲི་ཐོག་མར་ༀ་ཡྲིག་གོ །དབུས་སུ་འཕེང་བའྲི་སྔགས་

ཀྲི་རྐང་པ་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང༌། དེ་ནས་རོ་རེ་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ས་བོན་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་

དང་བཅས་པའྲི་མྲིང་དང༌། དེ་ནས་ཐུགས་རོ་རེ་ཧུཾ་ཡྲིག་ཐུང་དུ་དང༌། གསུང་རོ་རེ་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་རྲིང་པོའ།ོ །ཐ་མར་ཕཊ་ཡྲིག་གོ །དེ་ལ་འཕེང་བའྲི་སྔགས་ནྲི་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་པ་སེ། རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་དེ་རྣམས་ལས་དང་པོར་རྐང་པ་བརྒྱད་ནྲི་

པདའྲི་འདབ་མའྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཟླ་བར་བྱའོ། །རྐང་

པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་དང་ལྷན་ཅྲིག་གོ །རྐང་

པ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ནྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་

མྲིང་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཟླ་བར་བྱའོ། །

འོ་ན་རླུང་གང་རྒྱུ་བའྲི་དུས་སུ་བཟླ་བར་བྱ་སྙམ་ན། འདྲིར་རྐང་པ་བརྒྱད་དང་

དུར་ཁོད་བཞྲིའྲི་རྐང་པ་སེ་བཅུ་གཉྲིས་གང་ཞྲིག་སོག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་
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རྣམས་ནྲི་གཡོན་གཡས་གཉྲིས་ཀར་བགོད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་

དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ལ་རླུང་འཕོ་བའྲི་དུས་མཚམས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་

བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་ལ་བཟླ་བར་བྱའོ། །ལྷག་མ་རྐང་པ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

ལྔ་ཡྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་སོག་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སེ། གང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་འཕེང་བའྲི་སྔགས་བཟླས་

པས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་ལས་ཀྲི་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། རོ་ཡྲི་འགོ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་འགོ་བ་དྲུག་གྲི་སོག་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁབ་བྱེད་དུ་གནས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་

དང་རོ་རེ་མཁའ་འགོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རླུང་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་བའྲི་དབྱེ་བ་ལ་

བཟླས་པས་ནྲི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དག་པར་བྱེད་པའྲི་དབུགས་ཀྲི་

བཟླས་པ་དང༌། དེའྲི་ཕན་ཡོན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ལྷ་མོ་སོ་སོའྲི་འཕེང་བའྲི་སྔགས་ལ་ཆུ་སྲིན་ལ་

སོགས་པའྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཀའྲི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་པ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་

བས་ཉེ་བའྲི་བྲི་ལ་བ་སེ་འཐུང་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་

སྔགས་བཟླས་པའྲི་ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོ་ནས་དགོད་པ་སོན་ཏེ། དེ་ལ་འཕོ་བ་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རྐང་པ་རྣམས་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཧོ་ཧཾ་ཀྵ་རོ་རེ་དྲུག་གྲི་ས་བོན་

ནོ། །�ཾ་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གྲི་ས་བོན་ནོ། །ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། ཧཱ་བཛྲེ་ཧ་རོ་

རེ་     མ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་ཆུ་སྲིན་གྲི་དུས་སྦོར་ནས་བུམ་པའྲི་དུས་སྦོར་དུ་འཕོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བའྲི་མཚམས་ལ་རྐང་པ་དང་བཅས་པའྲི་དབུགས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་དབུ་མར་རྒྱུ་བ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་བཟླས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ་མཐར། ༀ་བཛྲ་ད་ན་ཏ། རོ་རེའྲི་ཆེམས། ཀྵ་བཛྲ། ཀྵ་རོ་

རེ་མ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་གཞུའྲི་དུས་སྦོར་ནས་ཆུ་སྲིན་གྲི་དུས་སྦོར་དུ་འཕོ་

མཚམས་ལ་དབུ་མའྲི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཟླ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་སེ་འཕོ་

མཚམས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བཟླས་པའོ། །དེ་ནས་རྐང་པ་

དྲུག་ཅུ་ལ། ༀ་བཛྲ་ན་ག་�་རོ་རེའྲི་སེན་མོ། ἇ་བཛྲེ་ἇ་རོ་རེ་མ། གྷྲི་བཛྲེ་གྷྲི་རོ་རེ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་པ་ཆུ་སྲིན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི། སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་དབུ་མའྲི་

དབུགས་རྐང་པ་དང་བཅས་པའོ། །བཅུ་གཅྲིག་གྲིས་དམན་པའྲི་དབུགས་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་བཟླས་ཏེ་དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དེ་ཙམ་རེས་དམན་པ། 

དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་ལ་བཟླ་བར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་སྦར་ཏེ་འགེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་

བཤད་པས་ཤེས་པར་ནུས་ལ་འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་ལྟེ་བ་ན་འཕོ་ཆེན་གྲི་རླུང་རྒྱུ་

བའྲི་རྩ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་འཕོ་ཆེན་གྲི་རླུང་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆས་དམན་པའྲི་སོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བ་དང༌། འཕོ་ཆེན་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་རེ་རེ་ཡང་ལྔ་ལྔར་གེས་པའྲི་རྩ་རེ་རེའྲི་ནང་

ནས་འབྱུང་ཆུང་གྲི་རླུང་བཅུ་གཅྲིག་བཞྲི་ཆས་དམན་པའྲི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་རྒྱུ་བ་

དང་འཕོ་ཆེན་གྲི་འཕོ་མཚམས་སུ་དབུ་མ་ནས་རླུང་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་རེ་རྒྱུ་བའྲི་ཚུལ་

རྣམས་ངེས་པར་བྱས་ནས་རྐང་པ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པའྲི་རྐང་པ་རེ་དང༌། ཧྲི་རོ་རེ་

མ་ལ་སོགས་པའྲི་སྔགས་རོ་རེ་གསུམ་དང་སེལ་བ་བཟླ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། 
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འདྲིར་བཅུ་གཅྲིག་བཞྲི་ཆ་དབུ་མའྲི་རླུང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་ཐོབ་ཐང་རྩྲིས་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་

འབྱུང་ཆུང་གྲི་འཕོ་མཚམས་སུ་བཅུ་གཅྲིག་བཞྲི་ཆ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་བ་མྲིན་པར་

བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་འཕེང་བའྲི་སྔགས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་དབུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

གངས་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཟླ་བར་བྱའོ། །འདྲིར་བགང་འཕེང་མེད་ཅྲིང་

སྔགས་བརོད་པ་མེད་དེ། དབུགས་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྔགས་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནང་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཟླ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གཙུག་ཏོར་ནས་ལྟེ་བའྲི་

བར་དུ་འོང་བ་མཁའ་སོགས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང༌། ཕྲིར་འབྱུང་བ་ཉྲི་མའྲི་རང་

བཞྲིན་ལྟེ་བ་ནས་གཙུག་ཏོར་ལ་སོགས་པར་འགོ་བ་ས་སོགས་ལུགས་དང་མྲི་

མཐུན་པ་རྒྱུ་བ་དག་མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་བཞྲིན་དུ་སྔགས་ཀྲི་འཕེང་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

འོང་བ་དང་འགོ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ཕན་ཡོན་ནྲི། དེ་ལྟར་བཟླས་པས་ནང་དུ་ཉྲིན་ཞག་ལྔས་དབུགས་

སོང་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་པའྲི་འབུམ་ཕག་གྲི་བཟླས་པ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བྱའོ། །ཉྲིན་

ཞག་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས་ཀྲིས་དབུགས་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་ལྷག་པའྲི་བྱེ་བ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

སྔགས་བཟླས་པའོ། །དེ་ནས་ལུས་དག་པ་སེ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྔ་བརྒྱས་ངག་དག་པ་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་ལྔ་བརྒྱས་སེམས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཉྲིན་ཞག་བརྒྱ་ཕག་

བཅོ་ལྔ་སོམས་པས་ལོ་བཞྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་རྣམས་ཀྲི་དབུགས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གཡོ་བ་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། སོག་གྲི་རླུང་བུམ་པ་ཅན་གྲི་གནས་སབས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཡོན་དང་

གཡས་དང་དབུ་མའྲི་སོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རོ་རེའྲི་བཟླས་
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པའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། དབུ་མ་ཁོ་ནར་སོག་རྒྱུ་བ་ལས་མ་ནྲིང་གྲི་བཟླས་པའྲི་རྲིམ་པའོ། 

ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །བདུན་པ་དབུ་མའྲི་རླུང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སོམ་པར་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ལྷ་དང་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་

སུ་བསན་པ་དང༌། ངེས་དོན་གྲི་བཟླས་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་དབུགས་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་

པ་སྐེ་བའྲི་དུས་སུ་དབུ་མ་ལ་དང་པོར་ནྲི་དབུགས་རྣམས་གང་དག་རྐང་པ་དང་

བཅས་རོ་དང་མདར་གྱུར་པ་ཞེས་པ་རྐང་པ་དང་བཅས་པའྲི་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་སེ། དེ་

དག་ལས་དབུགས་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས་ནུས་མ་བརྒྱད་དང༌། འཁོར་ལོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་

ཏེ། འོག་དང་སེང་ནམ་མཁའྲི་ལྷ་མོའྲི་དབང་གྲིས་སྒོ་བ་བརྒྱད་པོའྲི་དབུས་ན་གནས་

པའྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དང་བཅས་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི། དབུགས་འདྲི་

རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་དབུགས་

བརྒྱད་དེ། དེ་ནྲི་རོ་རེ་བཞྲི་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་སོ། །དེ་རྣམས་ནྲི་

སྙྲིང་པོའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་ལ་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དོ། །དབུ་མའྲི་དབུགས་དང་ལྷ་གངས་སྦོར་

བའྲི་སབས་འདྲིར་དབུ་མའྲི་དབུགས་ལས་ཐ་དད་པ་རྣམས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཐབས་

ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་དུ་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀང༌། དེ་ནས་དབུ་མའྲི་དབུགས་

བརྒྱད་ཚན་ལྔ་ཡྲི་གཟུགས་དང་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་བྱེད་དང་རྣམ་ཤེས་

རྣམ་པར་དག་པས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་བཞག་

གོ །བརྒྱད་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པས་སྒོ་བཞྲི་དང་མཚམས་བཞྲིའྲི་དུར་ཁོད་

བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལ་འཇོག་པའོ། །
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བར་བར་གྲི་དུར་ཁོད་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀང་འདྲིར་བསྡུའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་

ནང་དུ་ཕུང་པོ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའྲི་གསང་བའྲི་པད་ཡེ་ཤེས་དང་ལྟེ་བས་སྙྲིང་ཁ་

ཆུ། མགྲིན་པ་མེ། དཔྲལ་བ་རླུང༌། གཙུག་ཏོར་གྲི་པད་ནམ་མཁའ་སེ། དྲུག་པོ་རྣམས་

ལ་རྣལ་འབྱོར་མ། བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ་དེ་བཞྲིན་དུ་དུར་ཁོད་ཀྲི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ནྲི་སྣ་

དང་མྲིག་དང་རྣ་བའྲི་བུག་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་དང་ལྕེའྲི་སྒོ་དང་གཙུག་ཏོར་གྲི་བུག་པ་

དག་ལ་གཉྲིས་ཏེ་བུག་པ་བརྒྱད་དང་ཡང་སྦར་རོ། ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི་ལྷ་མོའྲི་ཚོགས་

ཏེ་དེ་ལྟར་ན་རྟེན་རྩ་དང་བརྟེན་པ་རླུང་ལྷ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གོ །ལྷག་མ་དབུ་མའྲི་

དབུགས་ཀྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་གྲིས་བསྐེད་པ་ནྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཡུམ་

ཞེས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་སེ་ཕག་ན་བཟུང་འཛིན་གཅོད་པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གྲི་གུག་

དང༌། འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་སྐོང་བའྲི་ཐོད་པ་ཅན་ནོ། །ཞབས་གཡོན་བརྐང་བ་སེ་

བདུད་རྩྲི་ཟླ་བའྲི་ཆ་ཤེས་རབ་དེ་ཡྲིས་འཁྱུད་པ་ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་བདུད་དང་ཟླ་བའྲི་རྒྱུ་

བ་ཉོན་མོངས་པ་འགགས་པའྲི་སེང་དུ་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པའྲི་སེང་དུ་གཡས་

བརྐང་གྲིས་གནས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཧེ་རུ་ཀ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། །དབུགས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་ནྲི་ཞེས་པ་ནས་མ་

བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ངེས་པའྲི་དོན་ནྲི། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་བརྟན་

པར་གྱུར་པ་དང་རླུང་བུམ་པ་ཅན་གྲི་གནས་སབས་སུ་གྱུར་པ་ཇྲི་སྲིད་པར་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་རྣལ་འབྱོར་པས་འཇུག་པ་དང་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སོག་དབུ་མར་གཡོ་

མེད་དུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པ་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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སོག་གྲི་བཟླས་པ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལས་སོ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེ་

ལྟར་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཡན་ལག་སོག་དང་

ལྡན་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་སྔགས་བཟླ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ལས་རོ་རེའྲི་

ཚིག་སེ་སྔར་སྒྲུབ་ལེར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །གང་ཡང་སོག་གྲི་བཟླས་པ་སྒའྲི་གནས་ནས་

སྔགས་བརོད་པ་དང་བགང་འཕེང་དང་བལ་བ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བཟླས་པ་ཞེས་བརོད་

པར་བྱ་སེ། སོག་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་བགང་བའམ་བཟློས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ལྔ་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། གདན་གྲི་རྣམ་དག་དང༌། 

ཞལ་གྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་འདུས་པ་དྲུག་གྲི་གདན་གྲི་དག་པ་ནྲི། ད་ནྲི་

ཕྲི་དང་ནང་དུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འདུས་པ་ལ། དཔའ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་གདན་ཁུ་

རྡུལ་རྣམ་པར་དག་པས་ཉྲི་ཟླའྲི་གདན་གང་རུང་ངོ༌། །ཁམས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཤེས་རབ་

ཀྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཐབས་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་ཟླ་བའྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་ལྔ་པོ་

དེ་དག་ལས་བཞྲི་ནྲི་འདྲིར་ས་ཁམས་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་ཡུམ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་ཟླ་

བའྲི་གདན་རྣམས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་གཙོ་མོ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་

ཉྲིད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་རོ། །ཉྲི་མའྲི་ཡོན་ཏན་རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་གསུམ་གྲི་

དབང་གྲིས་རྲིན་འབྱུང་སྣང་མཐའ་དོན་གྲུབ་གསུམ་གྲི་ཉྲི་མའྲི་གདན་གསུམ་

མོ། །འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་གཟུགས་ནྲི་ཁམས་

བཞྲིའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྲི་

ཟླ་བའྲི་གདན་ཏེ། ཡང་ན་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ལྕེའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྣམ་སྣང་

ལའང་ཉྲི་གདན་ནོ། །
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ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྲི་ཉྲི་གདན་ཅན་ཏེ། གཟུགས་ཅན་མྲིན་པ་ཉྲིད་

ཀང་ལྷག་མ་ཚོར་སོགས་གསུམ་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་

གཟུགས་དང་ཡུལ་བཞྲི་ལ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། ཕོགས་གསུམ་དང༌། 

དབུས་སུ་སྙྲིང་སོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པ་དང་དེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་སེ་དགུའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་

པའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཀྲི་ཉྲི་མའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ཟླ་བའྲི་ཡུལ་གྲི་རྟེན་རྣམས་ལས་

དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དཔལ་འདུས་པ་སེ། མངལ་དུ་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་ཚོགས་པ་འདུས་པ་ཇྲི་

ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡང་ལྷ་དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །སར་ཡང་

གཞན་ཁོ་བོའྲི་གདན་བཞྲི་སེ། ཆུ་གཏེར་རྐང་པ་ཞེས་པ་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་ནོར་འཕེལ་

བ་འགྲིབ་པ་གཉྲིས་བུ་ལོན་འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སྒོ་སྐོང་ཁོ་

བོ་རྣམས་ཀྲི་ཉྲི་མའྲི་གདན་བཞྲི་རྣམས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲི་རྐང་པ་ཞེས་པ་སེ། བཅུ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འདུས་

པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཟའ་བདུན་རྣམ་པར་དག་པ་རྲིན་འབྱུང་སྣང་མཐའ་དོན་གྲུབ་ཁོ་བོ་

བཞྲི་རྣམས་ལ་ཉྲི་མའྲི་གདན་བདུན་རྣམས་དང་ལོ་གཅྲིག་གྲི་རོགས་པ་བཅུ་གཉྲིས་

རྣམ་པར་དག་པ་གཙོ་བོ་རྣམ་སྣང་སེམས་མ་དྲུག་རྣམས་ལ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

རྣམས་ཏེ། གསུམ་པ་བཅུ་དགུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འདུས་པའོ། །ལོ་སོ་སོར་ནག་པོའྲི་

རོགས་པ་གནམ་སོང་བཅུ་གཉྲིས་དང་དཀར་པོའྲི་རོགས་པ་ཉ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། ད་ལྟར་

ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ཉྲི་མ་དང་ཟླ་བའྲི་གདན་རྣམས་དུས་འཁོར་ཐུགས་དཀྲིལ་བཞྲིན་དང༌། 
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འོན་ཀང་གཙོ་བོའྲི་གདན་ནྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཟླ་ཉྲི་གང་ཡང་རུང་

བའྲི་གདན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འདུས་པའོ། །སར་ཡང་དེ་རྣམས་ཀྲི་

ནང་དུ་མཚམས་བཞྲི་དང་སེང་འོག་གྲི་ཁོ་བོ་གཉྲིས་དང་གཙོ་བོ་སེ་གཟའ་བདུན་གྲི་

གདན་རྣམས་བསེས་པ་ནྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་རྣམས་དང་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་དང་

ཁོ་བོ་བཅུ་གཅྲིག་རྣམས་ཀྲི་གདན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ་འདྲིར་གཙོ་བོ་ཡབ་

ཡུམ་ལ་ཉྲི་ཟླ་གཉྲིས་ཡོད་པས་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་འདུས་པའོ། །

སར་ཡང་དེ་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ལས་དབང་དྲུག་པ་དང་དེའྲི་བྱ་བ་དྲུག་པའྲི་

གདན་ནྲི་རླུང་གཡས་ནས་རྒྱུ་བ་མཉམ་པ་དང་གཡོན་ནས་རྒྱུ་བ་མྲི་མཉམ་གནས་ལ་

སོག་ཕྲིར་འགོ་བ་སྡུད་རྲིམ་ཉྲི་མའྲི་གདན་དང་ནང་དུ་འོང་བ་བསྐེད་རྲིམ་ཟླ་བའྲི་

གདན་ཏེ་དེས་ན་སོ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འདུས་པའོ། །དེ་ལྟར་འདུས་པ་རྣམ་པ་དྲུག་

སེ་མངལ་དུ་བྱྲིས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་འདུས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་འདུས་པའོ་ཞེས་པ་ནང་དང་གཞན་འད་བའྲི་རྲིགས་པས་གཞན་འདུས་པ་

དྲུག་གོ །སོམ་ཆུང་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་ད་ནྲི་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འཁོར་

ལོ་གསུམ་གྲི་རྩྲིབས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའོ། །དེ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་མདའ་རྲིག་

བྱེད་ཡོན་ཏན་ལག་པ་རྲི་བོང་ཅན་ཞེས་པ་སར་གསུངས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

ལྔ་སེ། དེ་རྣམས་ལས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་རྩྲིབས་

སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་བུ་གཅྲིག་ནྲི་སྙྲིང་པོའྲི་པདའྲི་འདབ་མའྲི་ལྷ་མོའྲི་ཡྲི་

དྭགས་ཀྲི་གདན་གཅྲིག་ཡྲིན་ནོ། །ཉྲི་མའྲི་རྐང་པ་ནྲི་རོ་དང་དུས་དང་རྲི་བོང་ཅན་ཅེས་

པ་བཅུ་གཅྲིག་སེ། དེ་རྣམས་ལས་གསུམ་ནྲི་སྙྲིང་པོའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་གསུམ་ལ་
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རོའ།ོ །ལྷག་མ་བརྒྱད་ནྲི་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དུ་དུར་ཁོད་བརྒྱད་ལ་རོའྲི་གཟུགས་

ཀྲིས་གནས་པ་རྣམས་ཏེ་རྩྲིབས་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་

རྟེན་གདན་ཡྲིན་ནོ། རོ་ཞེས་པ་ནྲི། སྙྲིང་པོའྲི་པད་འདབ་ལ་གནས་པ་དང༌། དུར་ཁོད་

ཀྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་བཞོན་པའྲི་རོ་སོག་འགགས་པས་མཚོན་པ་རྣམས་སོ། །བདེ་

མཆོག་བསོད་འགེལ་དུ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་རྩྲིབས་རྣམས་ཀྲི་སེང་དུ་ཡང་རོ་གདན་

བཤད་ཀང་འདྲིར་ནྲི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་གདན་ཟླ་རྐང་ཉེར་བཞྲི་

དག་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་ཉེར་བཞྲི་པོ་ཉྲིད་ལ་སྦར་བས་ན་རྩྲིབས་ཉེར་བཞྲིའྲི་སེང་

དུ་རོ་གདན་མྲི་བྱེད་པར་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་སོམ་པའོ། །

སར་ཡང་ཟླ་ཉྲིའྲི་རྐང་པ་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མའྲི་དབྱེ་བས་རྐང་པ་ཉྲིས་འགྱུར་ནྲི། 

བདུན་ཅུ་དོན་གཉྲིས་ཀྲི་སོམ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་གདན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། འདྲིར་ཡང་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་རྩྲིབས་ལ་རོ་གདན་མྲི་དགོས་ཤྲིང་ནུས་

མ་བརྒྱད་དང་དུར་ཁོད་རྣམས་སུ་ཡང་རོ་གདན་མྲི་དགོས་པར་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་

འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་སོམ་པའོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་ལས་གཅྲིག་ནྲི་

ལོ་གཅྲིག་ལ་ཉ་དང་གནམ་སོང་གྲི་དཀར་ནག་རོགས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་སེ། དཀར་པོ་

དང་ནག་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་གདན་བཅུ་གཉྲིས་བཅུ་གཉྲིས་

རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཟའ་བདུན་ཏེ་ཉྲི་མའྲི་གདན་བདུན་ནོ། །ཉྲི་མའྲི་རྐང་པ་

རྣམས་དག་པ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་གདན་བཅུ་གཅྲིག་གོ །

ཡང་ན་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་ཟླ་བའྲི་གདན་བཅུ་གཅྲིག་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་

འཁོར་གྲི་གདན་ཞེ་གཉྲིས་དང་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་གཙོ་བོའྲི་གདན་གཅྲིག་སེ་
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གདན་བཞྲི་བཅུ་རྩ་གསུམ་ནྲི་སྒྱུ་ད་གཅྲིག་ལའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཉྲི་མའྲི་མཉམ་དང་མྲི་

མཉམ་རྐང་པས་སྔར་བཞྲིན་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་གཉྲིས་བསྣན་ཏེ་གདན་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔ་

ནྲི་སྒྱུ་ད་གཉྲིས་བ་ལའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཆུ་གཏེར་རྐང་པ་ཞེས་པ་ཉྲི་མའྲི་རྲིམ་པ་རྲིམ་

མྲིན་གྲི་སྔ་རྐང་ཕྲི་རྐང་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་རྐང་པའྲི་དབྱེ་བས་ལུས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཉྲི་མའྲི་

གདན་རྣམས་དང་བསམ་པའྲི་སྒོ་ནས་ཟླ་བའྲི་གདན་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། ཉྲི་རྐང་གྲི་ནོར་

དང་བུ་ལོན་འཕེལ་འགྲིབ་ནྲི་ཟླ་རྐང་གྲིའང་ནོར་དང་བུ་ལོན་འཕེལ་འགྲིབ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་གདན་ཞེ་དགུ་ནྲི་སྒྱུ་ད་གསུམ་པ་ལས་ཏེ་ནང་ལ་མངལ་དུ་བྱྲིས་

པའྲི་སོག་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཁམས་རྣམས་རྲིམ་པ་ལྟར་རོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་ཇྲི་

ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་འཇྲིག་རྟེན་དང་གཞན་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷ་ལ་ཡང་གྲུབ་པོ། །

དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ཁད་

པར་དུ་གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་རྣམ་དག་ནྲི། རྒྱུད་དེ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་ནྲི་གཟུགས་མེད་

པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དེའྲི་རྟེན་ཉྲི་མའམ་དམྲིགས་

བཅས་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་གཙོ་མོ་ནྲི་རྟེན་ཟླ་

བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ནྲི་སྙྲིང་རེའྲི་ཆོས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་བཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཙོ་བོ་ཡང་ནྲི་ཁ་སྦོར་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་ཤེས་རབ་ཉྲི་མ་དང་སྙྲིང་རེ་ཟླ་བ་གཉྲིས་བརྩེགས་པའྲི་གདན་བྱ་སེ་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་ན། རྲིགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་ཤེས་རབ་དང་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་དབང་

གྲིས་སོ་ཞེས་པ་སེ། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་ཕོགས་སུ་

ལྷུང་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཞེས་གྲུབ་བོ། །
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གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཡུལ་དང་ཡོན་ཏན་གྲི་སྒོ་ནས་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་དག་

དང༌། དུས་གྲི་སྒོ་ནས་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རླུང་ལ་སོགས་

པ་ཁམས་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཅན་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་ཟླ་

བའྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་ལྔ་དག་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དག་པས་

སོ། །དེ་ལས་དང་པོ་ནྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་པའྲི་ལྷ་ལ་རེག་བྱའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཞལ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང་ཞལ་གཉྲིས་པ་ནྲི་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སྤྲི་

བོར་རྒྱས་གདབ་པ་སེ། དེས་ན་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་རླུང་ཁམས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་

པའྲི་ཕུང་པོ་མྲི་བསྐོད་པ་མཁའ་ཁམས་པས་རྒྱས་གདབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་རླུང་ལ་རེག་

བྱའྲི་ཞལ་གཅྲིག་དང་ནྲི་ཡོན་ཏན་གཞན་གྲི་དབང་གྲིས་རྒྱས་གདབ་ཞལ་ནྲི་གཉྲིས་

པ་སྤྲི་བོར་ཏེ། ཞལ་གྲི་གནས་སུ་ཞལ་གཉྲིས་བྱ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མེ་ལ་

རང་གྲི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་དང་རླུང་གྲི་ཡོན་ཏན་རེག་བྱའྲི་ཡུལ་གྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཞལ་

གཉྲིས་ཏེ་ཡོན་ཏན་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པའྲི་ཞལ་དང་གསུམ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་སྒའྲི་

ཡོན་ཏན་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པའྲི་ཞལ་དང་གསུམ་སེ། དེས་ཚོར་བའྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་

ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྲི་བསྐོད་པས་རྒྱས་གདབ་བོ། །འདྲིར་མེ་ལ་གཟུགས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཆུ་མེད་ཀང་གཟུགས་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མེ་ལ་

གཟུགས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུ་ལ་རེག་བྱ་དང་གཟུགས་དང་རོའྲི་ཞལ་ཏེ། ཞལ་གསུམ་པ་

དང༌། རྒྱས་གདབ་ཞལ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྒ་དག་བའྲི་མྲི་བསྐོད་པའོ། །དེས་
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ན་འདུ་ཤེས་ལ་རྣམས་ཤེས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་བོ། །ས་ལ་དྲི་ལ་སོགས་ཞེས་པ་རང་

གྲི་ཡོན་ཏན་དྲི་དང་མེའྲི་རོ་དང་ཆུའྲི་གཟུགས་དང་རླུང་གྲི་རེག་བྱའྲི་ཡུལ་གྲི་ཆོས་

ཀྲིས་ཞལ་བཞྲི་སེ། དེས་ན་གཟུགས་ཕུང་པོ་ལ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་རྒྱས་གདབ་

བོ། །ནམ་མཁའྲི་ཁམས་རྣམ་ཤེས་ལ་ནྲི་སོང་པ་ཆེན་པོའྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་ཞལ་ལྔ་སེ། རྒྱས་གདབ་ཞལ་ནྲི་དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལ་སོང་ཆེན་དྲུག་གྲི་ཞལ་དྲུག་སེ། དེ་ལ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀྲིས་

རྒྱས་གདབ་བོ། ཞེས་པ་ཕག་རྒྱའྲི་ངེས་པ་སེ་དེ་དག་ནྲི་འབྱུང་བའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་དང་ཡུལ་གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་ཞལ་གྲི་དག་པའོ། །

དེ་ནས་གཅྲིག་ནྲི་བཞྲི་ལ་བསེས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རླུང་

གྲི་ཁམས་རེག་བྱ་གཅྲིག་པུའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་ཉྲིད་མཁའ་ཁམས་ཀྲིས་རྒྱས་

བཏབ་པ་ནྲི་སའྲི་ཁམས་དྲི་སོགས་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་མཁའ་ཁམས་ཀྲིས་རྒྱས་བཏབ་

པ་བསེས་པ་དེའྲི་ཚེ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་

མཉམ་པར་ཞུགས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མེའྲི་རེག་བྱ་

དང་གཟུགས་གཉྲིས་ནམ་མཁས་རྒྱས་བཏབ་པ་དང༌། ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ནམ་

མཁས་རྒྱས་བཏབ་པ་དང་བསེས་པས་ཏེ་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་ནྲི་ཞལ་ལྔར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་དང་རླུང་འདུས་པ་ལ་ཞལ་ལྔའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་རླུང་ལ་རེག་

བྱའྲི་ཞལ་གཅྲིག །དེ་ནུབ་པ་དྲི་རེག་རོ་གཟུགས་བཞྲིས་འཁྱུད་པས་ཞལ་ལྔར་འགྱུར་

ལ་ནུབ་པ་ལ་ཞལ་བཞྲི། དེ་ཤར་རླུང་གྲི་ཞལ་གཅྲིག་གྲིས་འཁྱུད་པས་ལྔར་འགྱུར་ལ། 

དེ་གཉྲིས་ཕན་ཆུན་འཁྱུད་པས་ཞལ་བཅུའོ། །ལྷོ་མེའྲི་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་ཞལ་གཉྲིས་ཏེ་
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བྱང་ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲིས་འཁྱུད་པས་ལྔར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བྱང་ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་ལ་ལྷོ་མེའྲི་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་ཀྲིས་འཁྱུད་པས་ཞལ་ལྔ་སེ། དེ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་

འཁྱུད་པས་ཞལ་བཅུའོ་བྱང་དང་ལྷོའྲི་རྲིགས་ཕན་ཚུན་འདུས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་ཞལ་

བཅུའོ། །འདྲིའྲི་འཁོས་པ་ནྲི་ནང་ལེ་ལས། ཤེས་རབ་ཐབས་ནྲི་རུས་པ། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་གསུངས་ཏེ། འདྲིས་ས་དང་འདུ་བྱེད་དག །ཆུ་དང་ཚོར་བ་དག །མེ་དང་འདུ་

ཤེས་དག །རླུང་དང་གཟུགས་དག་འཁྱུད་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ཉྲི་མའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། གཞན་ཡང་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་

སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་སྙྲིང་སོབས་རྡུལ་དང་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་ཚང་བར་ཡོད་དེ། དེ་དག་གྲི་དབང་གྲིས་ཁམས་སོ་སོའྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཞལ་

གསུམ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་སོ་སོ་རྣམས་ལ་དྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུལ་དྲུག་ཚང་བར་

ཡོད་དེ་དེ་རྣམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཁམས་སོ་སོའྲི་ལྷ་རྣམས་ཕག་དྲུག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཉྲི་

མའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་དབང་གྲིས་ཞལ་གསུམ་པ་རྣམས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་ཡང་འགྱུར་

ཏེ། ཤར་ནུབ་ཕན་ཚུན་ལུས་ལ་བསམ་པ་ཞུགས་པས་ཞལ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང་དེ་

གཉྲིས་ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་སུ་འདུས་པས་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་

བྱང་དང་སེང་འོག་ལ་ཞལ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །འདུས་པ་

ལས་གསུངས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་མ་དྲུག་ནྲི་ཁུ་བ་རྩ་དང་རྒྱུས་པ་རྣམ་པར་དག་

པ་གངས་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་པད་འཁོར་ལོ་སེ། མྲི་བསྐོད་པའྲི་གཡས་ནའོ། །རྡུལ་དང་ཁག་

དང་ཤ་དག་པ་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་དང་ནོར་བུ་དང་རལ་གྲི་སེ་མྲི་བསྐོད་པའྲི་གཡོན་

ནའོ། །འདྲིར་ལྷ་གང་གྲི་གཡས་ཀྲི་ཕག་དང་པོའྲི་མཐྲིལ་དུ་རང་གྲི་མཚན་མ་སོང་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དེའྲི་གནས་སུ་རོ་རེའྲི་མཚན་མ་འགོ་བ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ནྲི་འདུས་པའྲི་ངེས་པ་སེ། 

འདུས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་གང་དབུས་སུ་སོང་བ་དེའྲི་གནས་སུ་མྲི་བསྐོད་པ་འགོ་བ་

ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་མཚན་མ་འཕོ་བ་ལ་ཡང་ངེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཞལ་ལྔ་པ་དང་

དྲུག་པ་དག་སྦོར་བ་ལ་ཞལ་བཅུ་གཅྲིག་པ་སེ། རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཞལ་

ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲིག་དྲུག་དག་ལའོ། །སར་ཡང་

འགྱུར་མེད་ལྔ་དང་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་དང་བཅས་ཏེ། འགྱུར་མེད་ལྔ་ལ་

ཡང་དྲུག་ཚང་ཞྲིང་དྲུག་ལའང་ལྔ་ཚང་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

གཉྲིས་པའྲི་འདུས་པའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཐུན་མཚམས་དང་ཁྲིམ་གྲི་སྒོ་ནས་ཞལ་ཕག་གྲི་རྣམ་

དག་བསན་པ། ཞལ་ཕག་མཉམ་མྲི་མཉམ་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་དག །དེ་དག་གྲི་དོན་

མཚན་བརོད་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་དུས་ཀྲི་དབྱེ་བས། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཉྲིན་མོ་བཅོམ་

ལྡན་རོ་རེ་ཅན། །མཚན་མོ་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་གགས། ཞེས་པའྲི་ངེས་པ་ལས། ནམ་

ཕེད་ནས་ཉྲི་མ་ཕེད་ཀྲི་བར་ལ་ཐུན་དང་ཐུན་གྲི་མཚམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཉྲིན་མོ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ། ཐུན་ཚོད་བཞྲི་དག་པས་ཞལ་བཞྲི་པའོ། །ཐུན་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཕག་བརྒྱད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉྲི་མ་ཕེད་ནས་མཚན་ཕེད་ཀྲི་བར་ལ་མཚན་མོ་

ཤེས་རབ་ཀང་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་དག་པས་ཞལ་བཞྲི། ཐུན་ཕེད་བརྒྱད་དག་པས་ཕག་

བརྒྱད་མའོ། །ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕག་གངས་མཉམ་པ་འཁྱུད་པ་ནྲི་ཉྲིན་མོ་དང་མཚན་

མོ་དག་གྲི་དབུ་མ་དབུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཏེ། ཉྲིན་གུང་ནམ་གུང་དག་ལའོ། །མྲི་མཉམ་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འཁྱུད་པ་ནྲི་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་སེ་སྔ་དོ་དང་ཕྲི་དོའྲི་ཐུན་མཚམས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

དབང་ལས་འགྱུར་ཏེ། ཉྲི་མའྲི་བགོད་པ་དམན་པ་དང་ལྷག་པའྲི་དབང་གྲིས་ཐུང་རྲིང་

དུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལ་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་སེ་བྱང་བགོད་ལ་ཉྲིན་མོ་འཕེལ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་

ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་ལྔ་ཕག་བཅུ་པ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཞལ་གསུམ་

ཕག་དྲུག་མའོ། །ལྷོ་བགོད་ལ་མཚན་མོ་འཕེལ་བ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཞལ་ལྔ་

མ་དང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་གསུམ་པའོ། ཞེས་སོགས་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལ་ཤས་ཆེར་གྲུབ་བོ་ཞེས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་དག་པ་

གཅྲིག་གོ །

དེ་བཞྲིན་དུ་གཉྲིས་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། འདྲིར་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་རོ་རེ་

བཞྲིར་བསྡུས་ཏེ། རོ་རེ་བཞྲི་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་གསུམ་ཡོད་པས་དེའྲི་ཁ་”དོག
1
་དང་མཐུན་པར་ཞལ་གྲི་ཁ་དོག་བསན་ལ། 

དེ་ཡང་མུན་པ་ནག་པོ་རྡུལ་དམར་པོ་སྙྲིང་སོབས་དཀར་པོ་ཡྲིན་པས་ནག་དམར་

དཀར་བ་སོགས་སུ་གསུངས་ཏེ། འགེལ་པ་བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །དུས་སྦོར་བྱེད་

པའྲི་དབྱེ་བས་ཕག་གྲི་དབྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཕག་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་གཡོན་དང་

གཡས་པ་དག་ལ་གནས་པའྲི་ཕག་གཉྲིས་གཉྲིས་ལ་གངས་བཞྲིན་དུ་རྩ་བའྲི་ཞལ་

དང་ལ་སོགས་པའྲི་སྒས། གཡས་ཞལ་དང་མཐུན་པ་གཉྲིས། གཡོན་ཞལ་དང་མཐུན་

པ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྩ་བ་དང་གཡས་གཡོན་གྲི་ཁ་དོག་གསུམ་གསུམ་སེ། 

ཐུགས་རོ་རེའྲི་ཕག་དང་པོ་གཉྲིས་ནག་པོ། བར་བ་གཉྲིས་དམར་པོ། རྒྱབ་མ་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༥༠བ༤ན།   དག    སྐུ། ༧༠ན༡ན།   དོག   * དོག
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དཀར་པོ་སོགས་སུ་སྦར་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་བཞྲི་པོ་དེ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་

བསྡུས་པ་ཞལ་བཅུ་གཉྲིས་དང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་གཅྲིག་གོ །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་སྔར་གསུངས་པའྲི་ལྷ་ཞལ་གཅྲིག་པ་དང༌། ཞལ་བཞྲི་པ་

རླུང་ས་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་ཞལ་གསུམ་པ་དང་གཉྲིས་པ་ཆུ་ས་འཁྱུད་པ་རྣམས་

ཀྲི་ཐབས་མྲི་མཉམ་པ་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་པ་འཁྱུད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་དུ་རྟོགས་པས་ཐུན་མཚམས་ཆ་ཤས་སྔ་ཕྲི་ལ་སེ་སྔ་དོ་ཕྲི་དོའྲི་ཐུན་

མཚམས་ལ་འདུས་པའོ། །ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་རྣམས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་དུ་རྟོགས་པས་དབུ་མའྲི་ཆ་ཤས་ལ་སེ་ཉྲི་མ་གུང་གྲི་ཐུན་མཚམས་

དང༌། མཚན་ཕེད་ཀྲི་ཐུན་མཚམས་འཁྱུད་པ་དག་ལ་སྦར་པའོ། །དེ་ལྟར་ལུས་དང་

སེམས་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་ལས་ཞེས་ལྔ་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ཐོབ་པ་ལ། ལ་ཞེས་བདུན་པའྲི་རྣམ་

དབྱེ་སྦར་བ་སེ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞལ་ཕག་དེ་དག་ཀང་ལུས་དང་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བ་ལས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྔ་མ་དང་ཕེ་མའྲི་ཐུན་མཚམས་འཁྱུད་པ་ཞལ་ཕག་མྲི་

མཉམ་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་སེ་ཡབ་ཞལ་གཅྲིག་དང་ཡུམ་ཞལ་

བཞྲི་པ་དག་ཡུམ་ཞལ་གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་ཡབ་ཞལ་བརྒྱད་པ་ལ་

སོགས་པ་དག་གྲི་ཐབས་མྲི་མཉམ་པ་ཞལ་གཅྲིག་ལ་སོགས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་

མཉམ་པ་ཞལ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྲི་

རྒྱུད་ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ལྟ་བུ་ཞལ་དང་ཕག་མཉམ་པ་

དག་གྲིས་འཁྱུད་པ་ནྲི་ཉྲིན་མོ་དང་མཚན་མོར་མཉམ་པའྲི་དུས་རྣམ་པར་དག་པ་ལའོ། 
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ཞེས་པ་དུས་ཀྲི་ཁད་པར་ལས་ཞལ་ཕག་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་བཟང་ངན་ཤེས་ཤྲིང་དུས་ཤེས་ལ་ཞེས་སོགས་

ཀྲི་དོན། ཉྲི་མ་དཔལ་སོགས་ཀྲིས་བཟང་བ་དང་ངན་པ་ཡང་བདེ་ཆེན་གྲི་ངོ་བོར་

ཤེས་པ། དུས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སད་ཅྲིག་ཤེས་པ་སོགས་ལ་བཤད་ལ། 

བ་མ་ཁ་ཅྲིག །བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཤེས་པས་བཟང་ངན་ཤེས་ཤྲིང་དུས་

སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ལ་འཆར་བའྲི་རླུང་རྣམས་ཀྲི་འགོ་འོང་ས་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པར་

ཤེས་པས་དུས་ཤེས་ལ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་བདག་པོ། ཐྲིག་

ལེ་བཞྲི་མྲི་འགྱུར་བར་འཛིན་ཅྲིང་དམ་ཚིག་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་ཤེས་ཤྲིང་དེ་རྣམས་

དང་ལྡན་པ་དུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ལྷའྲི་རྣམ་དག་མཁེན་པས་དུས་ཤེས་ལ་མངོན་ཤེས་

ཐོབ་པས་སེམས་ཅན་གྲི་དབང་པོའྲི་བྱེ་བག་ཀུན་མཁེན་པས་དབང་པོ་ཤེས་རོ་རེ་

གསུམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཐུགས་སུ་ཚུད་པས་ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ལས་རྣམ་

པར་གོལ་བའྲི་ཚུལ་ལ་གནས་པ་པོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སབས་དང་སྦོར་རོ། ཞེས་པ་

མཚན་བརོད་པ་ལས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་དུས་ཀྲི་ངེས་པ་བསན་པའོ། །

དྲུག་པ་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་སྤོ་བ་ནྲི། ད་ནྲི་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་པ་

ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་རབ་ལ་ཐབས་སྦོར་བ་དང༌། 

རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤེས་རབ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་སེ། དེའྲི་དང་པོ་ནྲི་

སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་སེ་སྔ་དོ་ཕྲི་དོའྲི་ཐུན་མཚམས་གྲི་སྦོར་བ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉྲི་མ་གུང་ནས་མཚན་ཕེད། མཚན་ཕེད་ནས་ཉྲིན་ཕེད་ཀྲི་ཐུན་

མཚམས་ཀྲི་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་རྣམ་པར་དག་པས་བཞག་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི། རྣལ་
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འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་གཉྲིས་ལས་གྲུབ་བོ། །རྒོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ནྲི་ཐུན་གྲི་སྔོན་མཚམས་ལའོ། ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཞག་གཅྲིག་གྲི་ཐུན་བརྒྱད་ཀྲི་ཐུན་

དང་པོའྲི་སྔོན་མཚམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་རྒོད་པའྲི་རྒྱུད་དོ། །ཐུན་གསུམ་པའྲི་ལ་

ལྟ་བའྲི་རྒྱུད་དོ། །ཐུན་སྔ་མའྲི་ལ་ནུ་མ་ལ་རེག་པའྲི་རྒྱུད་དོ། །ཐུན་བདུན་པའྲི་ལ་

ལག་པ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུད་དེ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །

འདྲིར་བ་མ་ཁ་<ངམ>ཅྲིག །རྒོད་པ་སྤོད་རྒྱུད་དང་བལྟ་བ་བྱ་རྒྱུད་དང་

སྦོར་ཞྲིང་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་དང་ལག་པ་འཛིན་པ་གཉྲིས་སྤོད་རྒྱུད་ལ་སྦར་ནས་རྒྱུད་

བཞྲིར་བྱེད་དོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཞེས་པས་གོང་གྲི་རྒྱུན་སོན་ཏེ། འདྲིར་གཟུགས་

ཁམས་བཅུ་དྲུག་ལས་རླུང་གྲི་ཟད་པར་བསྒོམ་པ་གནས་གཙང་མ་བཞྲི་ཤེས་རབ་ལ་

རྒོད་པ་ཙམ་གྲིས་ཁུ་བ་འཛག་པ་སེ་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བར་འགྱུར་རོ། །མེའྲི་ཟད་

པར་བསྒོམ་པ་འབས་བུ་ཆེ་སོགས་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་ཤེས་རབ་ལ་བལྟས་པས་བདེ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཆུའྲི་ཟད་པར་བསྒོམ་པ་ཚད་མེད་དགེ་སོགས་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་ནུ་མ་

ལ་རེག་པས་བདེ་བར་འགྱུར་རོ། །སའྲི་ཟད་པར་བསྒོམ་པ་འོད་ཆུང་སོགས་བཞྲི་

རྣམས་ནྲི་ལག་པ་འཛིན་པས་བདེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འོག་མྲིན་ལ་སོགས་པ་

ནས་ཚངས་རྲིས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་གཟུགས་ན་སྤོད་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་བདེ་བ་དང་

མཐུན་པའྲི་རྒྱུད་བཞྲི་སེ། འོ་ན་མདོ་ལས་ཚངས་རྲིས་ཡན་འདོད་པ་ལ། འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བར་གསུངས་པས་འཛག་བདེ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་

འཁྲིག་པའྲི་འདོད་ཆགས་མངོན་གྱུར་མེད་ཀང་འཛག་”བདེའྲི
1
་བག་ཆགས་ཡོད་

1  མ་ཕྱི། ༥༡བ༧ན།   བདའྱི    སྐུ། ༧༡བ༤ན།   བདྕེའྱི   * བདྕེའྱི



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པས་སྐོན་མེད་ལ། འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀང་མེད་ན་ཁམས་གསུམ་པར་འགལ་བ་

སོགས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ་ནྲི་འཆད་འགྱུར་ལས་བརོད་པར་བྱའོ། །

རྒྱུད་འདྲི་རྣམས་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་ཐུན་ཚོད་གཉྲིས་པ་བཞྲི་པ་དྲུག་

པ་བརྒྱད་པ་རྣམས་ཀྲི་མངོན་མཚམས་ནྲི་ཤེས་རབ་སོང་པའྲི་ཆ་སེ་བདེ་བའྲི་རྟེན་

ནོ། །འདྲིར་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲི་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་

སྦོར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི ་བདེ ་བའོ། ཞེས་པ་དུས་ཀྲི ་འཁོར་ལོའྲི ་གྲུབ་པའྲི ་

མཐའོ། །ཐམས་ཅད་དུ་གཟུགས་མེད་པ་ལ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཡོད་ཀང་འཕོ་

བའྲི་བདེ་བ་ལ་སེད་པའྲི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་གནས་སོ། །བདུན་པ་ལུས་

བསམ་གྲི་སྒོ་ནས་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་ཤེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། ལུས་ལ་

བསམ་པ་འཇུག་ཚུལ། གཞན་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་བསན་པ། རང་

རྲིགས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་མྲི་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྷ་ཕན་ཚུན་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ལུས་དང་བསམ་པ་

རབ་ཏུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གསུངས་པ། ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཡན་ལག་དམར་པོ་མེའྲི་ཁམས་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་དང་སེར་པོ་སའྲི་ཁམས་ཡོན་ཏན་

བཞྲི་སེ་དེ་ལྟར་མཉམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཡན་ལག་ལ་ངེས་པར་ཐབས་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་བསམ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ །ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ནྲི་ཕན་ཚུན་ཆགས་པའྲི་

བསམ་པ་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཐབས་ཤེས་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པའྲི་གནས་སབས་ལ་ཤེས་རབ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཐབས་ལ་ཆགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

བསམ་པ་འཛིན་པ་མོ་དང༌། ཐབས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསམ་པ་འཛིན་པ་པོ་སེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཆགས་པའྲི་བསམ་པ་འཛིན་པ་དེས་ན་འཁྱུད་པ་ལས་བདེ་བ་སྐེའོ། །དེས་ན་ཐབས་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཆུའྲི་དཀར་པོ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་ཤེས་རབ་

དམར་པོའྲི་ཡན་ལག་མེའྲི་ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་བསམ་པ་

རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཐབས་ཤེས་སུ་རོ་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རླུང་ནག་པོ་ཡོན་ཏན་གཅྲིག་པ་”ན
1
་སེར་པོ་སའྲི་ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་བཞྲི་

པ་ས་ལ་ར་མཉམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུ་བྱང་དང་ཤར་གྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་འཇུག་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ཅན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་འཁོར་

གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་གཡོན་གྲི་ཡན་ལག་སེ་ཆུའྲི་ཁམས་ཐབས་དཀར་པོའྲི་ཡན་ལག་ལ་

ཤེས་རབ་དམར་པོའྲི་བསམ་པ་འཇུག་གོ །མདུན་དུ་ནག་པོ་རླུང་གྲི་ཁམས་ལ་སེར་

པོའྲི་བསམ་པ་འཇུག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་སེང་འོག་ཐབས་ཤེས་ལ་ལང་ཁུ་དང་སྔོན་པོ་

ཐབས་ཤེས་སུ་སྦོར་བའོ། །

དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡང་ལུས་ལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་བསམ་པས་ཕེ་

བ་ཐབས་ཀྲི་ཡན་ལག་གཡོན་དང་མདུན་ནྲི་ཞྲི་བར་འགྱུར་རོ། །དག་པོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཡན་ལག་གཡས་དང་རྒྱབ་ཀྲི་ཡན་ལག་སེ་ཐབས་ཀྲི་བསམ་པས་ཕེ་བ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

ཅེས་པ་སེ། དེས་ན་སེང་ཞྲི་བ་དང་ཐབས། འོག་དག་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཏུ་གྲུབ་

པོ། །འདྲིར་མདུན་དང་གཡས་ཞྲི་དག་ཏུ་བཤད་པ་ནྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ལ། ལས་བརྒྱད་ཀྲི་སབས་སུ་དེ་ལས་བཟློག་པ་

ནྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༥༢ན༧ན།   ན    སྐུ། ༧༢ན༦ན།   ནྱི
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རབ་ཀྲིས་ཕེ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཐབས་ཡབ་ཀྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལྷ་ཁུ་བའྲི་

ཁམས་ལས་གཙོ་བོར་བྱུང་བ་རྣམས་ལུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཆུ་ཀླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་པ་

དང། དེ་ཉྲིད་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བས་རྡུལ་གྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་ས་མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་པར་འགྱུར་བ་དང་ཐབས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ཕོགས་དང་སྤན་མ་སོགས་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ཚོགས་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་ཤྲིང་དེ་དག་ཀང་ལུས་བསམ་གྲི་སྒོ་ནས་ཁ་

དོག་གཉྲིས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། བྱང་གྲི་ལྷ་དཀར་པོ་རྣམས་བསམ་པའྲི་སྒོ་ནས་དམར་

པོ་ལྷོའྲི་དམར་པོ་རྣམས་བསམ་པའྲི་སྒོ་ནས་དཀར་པོར་འགྱུར་ཞྲིང་ཤར་ནུབ་དང་སེང་

འོག་ཏུ་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་བསམ་གྲི་དབྱེ་བའང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལྷའྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་ཐབས་གཙོ་བོའྲི་

བསམ་པ་འཛིན་པས་ཕེ་བས་ངེས་པར་ཕོགས་བལ་དུ་གནས་པ་ཡང་ཁ་དོག་གཉྲིས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདེན་བལ་དང་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པ་དག་བསམ་

པས་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་རླུང་མེར་གནས་པ་ནག་པོ་དང་སེར་པོ་སེ་གཉྲིས་གཉྲིས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་གཡས་དང་གཡས་མྲིན་དུ་ཉྲི་མ་དམར་པོ་དང་རྲི་

བོང་ཅན་གྲི་སྐུ་དཀར་པོ་དག་ཟུང་དང་ཤར་ནུབ་ཏུ་ནག་སེར་ཟུང་སེང་འོག་ཏུ་ལང་

སྔོན་ཟུང་དུ་གནས་པའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཐབས་ཤེས་གཞན་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་བདེ་བ་སྐེ་བ་དེའྲི་

ཕྲིར་ཐབས་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་རབ་དམར་མོ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ལ། ཐབས་

དམར་པོའྲི་ཤེས་རབ་དཀར་མོར་འགྱུར་བ་ནས་ཐབས་ལང་ཁུའྲི་ཤེས་རབ་སྔོན་

མོར་འགྱུར་བའྲི་བར་དུ་སྦར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསུང་ཞེས་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་སེ། གཞན་
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གྲི་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པ་ལས་བདེ་བའྲི་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་ནྲི་བྱ་བ་དེ་གྲུབ་པ་མེད་དེ། རང་

གྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ལ་བྱ་བ་དང་བྱེད་”པོས
1
་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་ཡང་བ་གའྲི་ཞེས་

སོགས་ཏེ། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་རང་འོད་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་རྣམས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བ་

ག་གཉྲིས་སྦར་བ་དང་སྐེས་པའྲི་རྟགས་གཉྲིས་སྦར་བ་ལས་བདེ་བ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་བྱ་བྱེད་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་མེ་

ལོང་ལས་མེ་ལོང་གྲི་གཟུགས་བརན་ཐ་མྲི་དད་ཀང་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དང་ཆོས་

མཚུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་ཉྲིད་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་དངོས་པོ་འཛིན་

པར་བྱེད་དོ། །དེས་ན་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་བྱ་བྱེད་གཉྲིས་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དཔེ་

དེ་ཉྲིད་རྲིགས་པས་དཔད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་རེ་ཞྲིག་རང་འོད་དམ་རང་འདའྲི་ཤེས་

རབ་མ་མེད་དོ། །

རྒྱུ་མཚན་ནྲི། འདྲིར་མེ་ལོང་ལ་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་དེ་ནྲི་ནུ་མ་

དང་སྐྲར་ལྡན་པ་བུད་མེད་ཀྲི་གཟུགས་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང་བུད་མེད་ཀྲི་

གཟུགས་ཀང་ནུ་མ་དང་སྐེ་གནས་དང་བལ་བའྲི་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་མ་ཡྲིན་པ་ངེས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་སོགས་ནྲི། མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་ན་

གཡས་གཡོན་གོ་ལོག་དུ་འཆར་བའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་བརན་དེའྲི་ཁ་དོག་ཉྲིད་ཀང་

འཆར་གཞྲིའྲི་ཁ་དོག་དང་མྲི་འད་བས་རང་འོད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཞན་གྲི་

རྲིགས་ལ་འཁྱུད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་སེ་དུས་

1  མ་ཕྱི། ༥༣ན༣ན།   པོས    སྐུ། ༧༣ན༦ན།   པ་པོ
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ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྲིགས་པ་ལས་སོ། བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་དང་གཞན་ལས་ནྲི་བསྒོམ་བྱ་

ལྷའྲི་དངོས་པོའྲི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་གྲིས་ནྲི་སྒོམ་པ་པོའྲི་དམྲིགས་རྣམ་ཡྲིད་ནྲི་ཡང་

དག་སྦོར་བ་སེ་བསྒོམ་པ་དེས་བསྒོམ་བྱ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་རྣམ་པ་ཉྲིད་དུ་འཆར་

བར་འགྱུར་ཏེ། ནོར་བུའྲི་དྲུང་དུ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའྲི་གཟུགས་བཞག་ན་དེའྲི་

མདོག་ཏུ་སྣང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འཁགས་འཁྲུགས་བྱེད་པ་སེ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡྲི་ཚིག་རྣམས་

ནྲི་རྣམ་པར་དཔད་མྲི་བཟོད་ཅེས་སོ། །དོན་དམ་པར་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་

བསྒོམ་པ་ལ་ལྷའྲི་གཟུགས་དང་སྐུའྲི་རྟོག་པ་མེད་དེ་དེས་ན་དེ་ལ་རང་འོད་དང་རང་

འོད་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་བཞག་ཏུ་མེད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོང་གཟུགས་

ཀྲི་སྐུ་དེ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དང་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཤེས་བྱ་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བལ་ལ་དེ་དག་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་

པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་པྲ་ཕབ་པའྲི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་

བསྒོམ་པ་ནྲི་བུམ་སྣམ་ཤྲིང་རྟ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་

པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཐ་སྙད་དག་དང་བལ་བའོ་ཞེས་པ་དབུ་མ་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་སེ་

སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སོན་པའྲི་ལེའུའྲི་སབས་ལས་འབྱུང་བའྲི་རྲིགས་པ་

ལས་ཞེས་སོ། །གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཀང་སོང་བཟུགས་ཀུན་རོབ་རྟེན་འབེལ་གྲི་

སྣང་བར་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཁ་ <ཕོགས> ཅྲིག་སྨྲ་བར་བྱེད་

དོ། །བརྒྱད་པ་རྒྱུད་སེའྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་གང་ནས་གང་སྤོ་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་

བཅས་པ་གོ་སར་བསན་པ་ལ་བཞྲི། སེམས་ཀྲི་གནས་སབས་བཞྲིའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་
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དབང་གྲིས་སྣང་ཚུལ་སོ་སོར་དབྱེ་བ། སེམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་ན་སངས་རྒྱས་སུ་

བསན་པ། སེམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་བསན་པ། སེམས་སྒྲིབ་པ་

དང་བལ་བ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

གནས་སབས་བཞྲིའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ཞལ་བཞྲི་ནས་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སྤོས་པར་

བསན། སྤོས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་རྩ་འཁོར་བཞྲི་དང་སྦར་བར་བསན། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་བྱེད་པ་པོ་དང་བལ་བའྲི་རྟེན་འབེལ་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་རབ་རྒྱུད་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས། སད་རྨྲི་

གཉྲིད་མཐུག་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་བག་ཆགས་བཞྲི་ལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ཞལ་བཞྲིའྲི་ཐ་སྙད་བྱས་ནས། བག་ཆགས་དེ་དག་གྲི་དབང་གྲི་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་བ་རྣམས་ཞལ་བཞྲི་ལས་སྤོས། ཞེས་སོགས་སུ་གསུངས་པ་སེ། འདྲི་ལ་དོན་

ཚན་བཅུ་གཅྲིག་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་སེ་བཞྲིར་སྣང་ཚུལ་ནྲི། ཤེས་རབ་རྒྱུད་ནྲི། ཞེས་

སོགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་བཞྲིར་སྣང་ཚུལ་ནྲི། ཤར་ནས་རྣལ་

འབྱོར། ཞེས་སོགས། གསུམ་པ་མུ་སེགས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་བཞྲིར་སྣང་ཚུལ་ནྲི། ནུབ་

ཀྲི་ཞལ་ནས། ཞེས་སོགས་སོ། །བཞྲི་པ་མུ་སེགས་པའྲི་རྒྱུད་དམ་གྲུབ་མཐའ་བཞྲིར་

སྣང་ཚུལ་ནྲི། ཤར་གྲི་ཞལ་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །

ལྔ་པ་མུ་སེགས་པའྲི་ལྷར་སྣང་ཚུལ་ནྲི། རྒྱབ་ནས་”ཕལ
1
་ལ། ཞེས་སོགས་ཏེ། 

འདྲིས་ནྲི་མུ་སེགས་པའྲི་ལྷ་རྲིགས་ལྔ་ཡུམ་ལྔར་བྱས་པ་རྣམས་སྤོ་ཚུལ་བསན་ཏེ། དེ་

ཡང་དོན་དམ་བསྙེན་པར། དབུས་སུ་དབང་ཕྱུག་ཆེ་དང་ཤར་དུ་སྐེས་བུ་སེ། །གཡས་

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༣ན།   པྲལ    སྐུ། ༧༤བ༥ན།   ཕལ    * ཕལ
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སུ་ཟད་མྲིན་མེ་དང་གནོད་སྦྲིན་གཡོན་པའོ། །ནུབ་ཏུ་དེ་མ་ཐག་སེ་རྣམ་དག་ལུས་ལྔ་

ཡྲིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་ངེས་པར་རྲིག་པར་བྱ། །ས་ནྲི་ལྡོག་པ་ཡྲིན་ཏེ་ཆུ་ནྲི་

རབ་གནས་ཏེ། །མེ་ནྲི་རྲིག་པ་ཡྲིན་ཏེ་རླུང་ནྲི་ཞྲི་བ་ཉྲིད། །མཚམས་ཀྲི་འདབ་མ་

རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བྱ་བར་འགྱུར། ཞེས་དང༌། ཚངས་པ་མོ་ནྲི་ས་ཡྲིན་ཆུ་ནྲི་དག་

མོ་སེ། །མེ་ནྲི་གཞོན་ནུ་མར་གྱུར་རླུང་ནྲི་ནག་”མོའ ོ
1
། །སོང་བ་ཕག་མོ་ཡྲིན་ཅྲིང་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གསལ་བར་བསན་པ་ལྟར་རོ། །དྲུག་པ་དུས་བཞྲིར་སྣང་ཚུལ་ནྲི། 

རོགས་ལྡན་ཞེས་སོགས་སོ། །བདུན་པ་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་སོགས་སུ་སྣང་ཚུལ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་དཔའ་བོ། ཞེས་སོགས་ཏེ། ཤར་ནས་དཔའ་བོའྲི། གཡོན་ནས་རང་བྱྲིན་

རླབས་གཡས་ནས་དག་པའྲི། རྒྱབ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྲི་རྲིམ་པས་བཞྲི་སྤོས་

ཤྲིང༌། ཉྲི་མའྲི་འགོད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་པོ་དག་ལས་གཡོན་ནས་

སྔ་དོ་ནས་གུང་གྲི་བར། གཡས་ནས་ཕྲི་དོའྲི་བར། མདུན་ནས་ནམ་ཕེད་བར། རྒྱབ་

ནས་སྔ་དོའྲི་བར་སྤོས་སོ། །

བརྒྱད་པ་ཁ་ཟས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པར་སྣང་ཚུལ་ནྲི། ཁ་ཟས་ཞེས་

སོགས་ཏེ། ལོངས་སྤོད་བཞྲི་ལས་ཁས་ཟས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་གཡས་ནས། སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ལོངས་སྤོད་རྒྱབ་ནས། འཁྲིག་པའྲི་ལོངས་སྤོད་མདུན་ནས། རྨྲི་ལམ་དང་

གཉྲིད་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་གཡོན་ནས་སྤོས་པར་བསན་ནོ། །དགུ་པ་རྲིགས་བཞྲིར་སྣང་

ཚུལ་ནྲི། རྒྱབ་ནས་རེ་རྲིགས་ཞེས་སོགས་སོ། །བཅུ་བ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་བཞྲིར་སྣང་

ཚུལ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོས་ཞེས་སོགས་སོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་

1  མ་ཕྱི། ༥༤ན༤ན།   མོདོ    སྐུ། ༧༥ན༡ན།  བླ། ༧༣ན༥ན།   མོའ ོ  * མོའ ོ
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སུ་སྣང་ཚུལ་ནྲི། མདུན་གྲི་ཞལ་ནས་ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མདུན་གྲི་ཞལ་ནས། ཞེས་སོགས་ཏེ། མདོར་བསྡུས་ན་ཞལ་

བཞྲི་ནས། སྤོས་པ་དེ་དག་རྩ་འཁོར་བཞྲིའྲི་སྒོ་སེ་ཞལ་ལས་སྤོས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། 

སད་རྨྲི་གཉྲིད་མཐུག་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་རྩ་འཁོར་

བཞྲིར་གནས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སོ། ཞེས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཞལ་གྲི་དབྱེ་བས་སྣ་ཚོགས་

སྤོས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་བྱེད་པ་པོ་དོན་གཞན་གྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་གྲི་དཔེར་ན་ཟླ་

བ་དང་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཕད་པ་ན་ཆུ་བསྐེད་པར་བྱའོ་སྙམ་པའྲི་རྣམ་རྟོག་མེད་ཀང་རྒྱུ་

རྐེན་ཚོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་ཆུ་འབྱུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ཟག་

མེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྣམ་གངས་དུ་

མའྲི་ཆུ་འཛག་སེ། དེ་ཡང་ཆུ་ནྲི་ཆུའྲི་ས་བོན་ནོར་བུའྲི་ཁམས་ལ་ཀུན་ཏུ་བརྟེན་ནས་

ཟླ་བ་དང་ནོར་བུ་རོ་མཉམ་པ་ལས་ཆུ་འབྱུང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་བའྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པ་དག་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དག་པའྲི་སེམས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པ་མང་པོར་སྣང་

བར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཡང་སྔོན་གྲི་ལས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་མཐུ་ལས་སོ། །གཉྲིས་པ་སེམས་

སྒྲིབ་བལ་དུ་དག་ན་སངས་རྒྱས་སུ་བསན་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་

ཀང་སྲིད་གསུམ་གནས་ན་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་པ་པོ་སངས་རྒྱས་དང་ཡྲིད་

བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་ལ་ཡང་དོན་འདྲི་བྱའོ་སྙམ་པ་སོགས་ཀྲི་བསམ་པ་མེད་ཅྲིང་རང་གྲི་

སེམས་དང་ས་གཞྲི་སོགས་ལ་དེ་དག་གྲི་ས་བོན་རྟག་ཏུ་གནས་ཀང་དགེ་མྲི་དགེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བའྲི་འབས་བུའྲི་དབང་གྲིས་སྲིག་པའྲི་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་མཐོང་སེ། མ་མཐོང་

བ་དེ་སངས་རྒྱས་དང་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུའྲི་སྐོན་མ་ཡྲིན་གྲི་རང་གྲི་སྔོན་ལས་མྲི་

དགེ་བའྲི་སྐོན་དེ་མྲི་དགེ་བ་དང་དགེ་བའྲི་འབས་བུ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་

སྤོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་ཏེ་དག་ན་མྲི་དེ་ཡང་ནྲི་རྒྱལ་

བའྲི་དབང་པོར་གནས་འགྱུར་ཏེ། རང་ཉྲིད་རང་གྲིས་དག་པར་མ་བྱས་ན་རྒྱལ་བ་

གཞན་གྲིས་དག་པ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱར་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །གསུམ་པ་སེམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་

དག་པར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་བསན་པ་ལ་བཞྲི། སེམས་དག་བྱེད་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བའྲི་སད་ཅྲིག་ཡྲིན་པར་དཔེས་བསན། བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ཡྲིན་པར་དཔེས་བསན། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རྟེན་ཁམས་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སུ་བསན། རྟེན་ཁམས་དྲུག་གྲི་འབེལ་པ་དོར་མ་དོར་གྲིས་འཁོར་

འདས་སུ་བཞག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་རང་གྲི་སེམས་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་ལས་དྲི་མ་

མེད་པར་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དཔེར་ན་ས་བོན་གང་ཞྲིག་མྱུ་གུ་འདྲི་བསྐེད་པ་ལ་

སྐེད་པར་བྱེད་པ་ས་བོན་དེ་ནྲི་མྱུ་གུའྲི་དངོས་པོ་སྐེས་ནས་རྣམ་པར་ཉམས་པར་

འགྱུར་ཞྲིང་ས་བོན་ཉམས་པ་དེ་ཡྲིས་མྱུ་གུ་སྐེས་ཟྲིན་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་སར་ཡང་

མྱུ་གུ་དེ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས། ས་བོན་ཕྲི་མ་དག་གྲི་སྐེད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཉྲིད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་སྔ་མ་གསོན་པའྲི་གནས་སབས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་གཞན་འཇྲིག་

རྟེན་ཕ་རོལ་གྲི་དངོས་པོ་སྐེད་པ་ལས་ཕ་རོལ་གྲི་སྐེ་བ་ཐོབ་པ་ན་སྔ་མ་ཤྲི་པའོ་ཞེས་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་བརོད་དེ་དེའྲི་ཚེ་སྐེ་བ་སྔ་མར་གསོན་པའྲི་རང་གྲི་ངོ་བོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་སྐེས་པ་མྲིན་པ་ལྟར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གང་གྲིས་སོང་པའྲི་

གཟུགས་ནས་ནྲི་ས་རྣམས་ལ་འོངས་པ་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ཡྲིས་ལུས་

ཟོས་ནས་སོབས་བཅུ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་ཐོབ་ནས་བདེ་བ་ལ་རེས་ཆགས་ཀྲི་

སད་ཅྲིག་འདྲིར་ནྲི་ལྷན་སྐེས་དེ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་ལས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ནྲི་མྲིན་ནོ། །ཕུང་པོ་གང་དག་

འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ཡྲིས་བདེ་བར་བསྐེད་པ་རྣམས་སར་ཡང་བདེ་བའྲི་

སད་ཅྲིག་དེ་ཡྲིས་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་མ་རོགས་བར་ལ་

སྐེད་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་དག་རོགས་ནས་དག་པ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་སོགས་སྐུ་བཞྲི་

རྲིམ་བཞྲིན་འབྱུང་བ་ནྲི་དག་པའྲི་ས་བོན་བཏབ་པ་ལས་རྩ་བ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུ་

བཞྲི་འབྱུང་ཞྲིང་དེ་ལས་ཀང་རྩ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་རོ་ནམ་མཁའ་མཆོག་གྲི་རོ་ཡེ་ཤེས་ཁམས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་དག་ལ་རྣམ་དྲུག་ལས་སའྲི་ཁམས་ལ་ཡུལ་གྲི་ཡོན་ཏན་དྲི་

གཟུགས་རོ་རེག་སྒ་དང་ལྔ། ཆུ་སོགས་ལ་དྲི་ལ་སོགས་པ་རེ་རེས་དམན་པ་ཆུ་ལ་

བཞྲི་མེ་ལ་གསུམ་རླུང་ལ་གཉྲིས་ནམ་མཁའ་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གཅྲིག་པུ་ཅན་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

ཡུལ་ལྔ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཁམས་དྲུག་གྲི་ཐ་མ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བལྟ་བར་

བྱ་བ་རྣམས་སོ། །ཁམས་ལྔ་པོ་དེ་ལས་གཟུགས་མེད་རྣམས་ནྲི་ཡོན་ཏན་རྲི་བོང་ཅན་

ཏེ་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་གཅྲིག་པུ་དང་ལྡན་ལ་གཟུགས་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་སེང་

དུ་མེ་རླུང་ཟུང་དང་བཅས་པས་ཡོན་ཏན་གསུམ་པ་དང་འདོད་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་དུད་
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འགོ་དང་མྲི་ནྲི་སྔ་མའྲི་སེང་དུ་ས་ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་ཟུང་དང་བཅས་པ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་ཏེ། དེས་ན་དེ་དག་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་ཁུ་བ་ཡང་འབྱུང་བ་གཅྲིག་དང་གསུམ་དང་

ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་ནོ། །ཐ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སོང་པའྲི་

ཡོན་ཏན་ཅན་ཏེ། སོང་པ་དག་སྒོ་ཀུན་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བདེ་

བ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སར་ཡང་ས་སོགས་ཁམས་དྲུག་རྣམས་ལས་དྲི་སོགས་ཡོན་ཏན་

རྣམས་སྐེ་བ་ན་ཕན་ཚུན་དུ་ནྲི་གོགས་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རང་རྲིགས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

བསྐེད་པ་དག་ལ་གཙོ་བོའྲི་དངོས་པོ་དང་ཡོན་ཏན་གཞན་སྐེད་པ་ལ་ཆུང་བ་སེ་ཕལ་

པའྲི་དངོས་པོ་གནས་ཤྲིང་དེ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་འབྱུང་བ་རྟེན་དང་ཕུང་པོ་བརྟེན་པ་

དང་ཡུལ་ལྔ་དང་ཡུལ་ཅན་མྲིག་སོགས་ལྔ་རྣམས་བཟུང་འཛིན་གྲི་དངོས་པོར་སྐེས་

པ་ཕན་ཚུན་དུ་ཡུལ་ལྔ་བདུད་དང་ཡུལ་ཅན་ལྔ་མ་རྲིག་པ་ཡྲིན་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

ལྔ་ནྲི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་ཆགས་པས་བཟུང་འཛིན་དུ་འབེལ་བ་ལས་འཕོ་བའྲི་སད་

ཅྲིག་གྲི་དབང་གྲིས་རོའྲི་འགོ་བ་འགོ་བ་དྲུག་གྲི་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་གནས་ནས་ལས་

དབང་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་དང་ནྲི་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་གྲི་རྟེན་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་སྒོམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་དབང་པོ་ལྔའྲི་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་ཡུལ་

ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལ་དགའ་བས་རེས་སུ་ཆགས་པ་མེད་པར་བཟུང་འཛིན་གཉྲིས་

མེད་དུ་གྱུར་པ་ན་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དག་པའྲི་

སྐུར་ཡང་དག་པར་འགྱུར་རོ། །བཞྲི་པ་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་དུས་ཀྲི་འཁོར་
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ལོའྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་སོགས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

བ་རང་གཞན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་བསན། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་བཞྲིར་དབྱེ་

ཞྲིང་དུས་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་བདེ་ཆེན་ངོས་བཟུང་བ། དུས་དེས་བསྐེད་པའྲི་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་འཁོར་ལོར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དག་པའྲི་སྐུ་དག་རྣམས་ཀྲིས་གཞན་དོན་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་གསལ་བྱེད་”དེ
1
་དེ་ཡང་ལུས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་རོ་

རེའྲི་མེ་འབར་བ་འཕོ་བ་ཁོ་ཆགས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་འདོད་པའྲི་ཁམས་

ན་གནས་པའྲི་གདུག་པ་ཅན་གྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་རྣམས་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་དོན་མཛད་

པ་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུས་གཟུགས་ཅན་གྲི་ཁམས་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་

རྣམས་ཀྲི་དོན་མཛད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱལ་བའྲི་སས་བྱང་སེམས་དང་སོགས་

སྒས་ཉན་རང་དག་བཅོམ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྐུས་དོན་མཛད་ཅྲིང༌། སོང་པའྲི་ཆ་སྒྲིབ་

བལ་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིས་སྲིད་གསུམ་མཐའ་དག་སོང་པའྲི་ཟད་པར་དུ་སྤྲུལ་ལ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀྲིས་དེ་དང་དེའྲི་ཟད་པར་རྣམས་

འགྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དབང་པོ་དང་ཚོགས་པའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་སྒྲིབ་པ་དང་

བལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། གཟུགས་སོགས་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་མཐའ་དག་ཀུན་

ནས་སྒྲིབ་པས་དག་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་གྲི་

བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་འདྲི་ནྲི་དག་པའྲི་ས་ལ་སེ་སེམས་དག་པ་ལ་སོན་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་དག་པའྲི་སྐུར་གྱུར་པ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༦ན༣ན།   ད    སྐུ། ༧༧བ༣ན།  བླ། ༧༥བ༥ན།   དྕེ   * དྕེ
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བདེ་བ་གཅྲིག་པུའྲི་རང་བཞྲིན་རོ་རེ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་སྐེ་བ་དང་འཆྲི་བར་ཡང་

ནྲི་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དག་པའྲི་སྐུ་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་པ་དེ་གཅྲིག་པུ་

ལས་བྱང་ཆུབ་གསུམ་འབྱུང་ཏེ། རྣམ་པ་ལྔས་བྱང་ཆུབ་པ་ཆོས་སྐུ་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་

བྱང་ཆུབ་པ་ལོངས་སྐུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་བྱང་ཆུབ་པ་སྤྲུལ་སྐུའོ། །བྱང་ཆུབ་བཞྲི་པོ་

དེའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་རླུང་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་འགགས་པ་དེ་

ལས་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ལས་གཞན་གཡོ་བ་དང་འཛག་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་

སེར་བ་མྲིན་ལ། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲིར་སྐུ་བཞྲི་ཐོབ་པའྲི་ཐབས་བྱང་སེམས་འཕོ་བ་

མེད་པའྲི་སད་ཅྲིག་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་འདྲིར་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དགའ་བ་སེ། དེ་སྐེད་བྱེད་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་ཉྲིད་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་གཡོ་མེད་དུ་གྱུར་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་གཅྲིག་པུ་ལས་དག་པའྲི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་

སུ་སྤྲུལ་པ་དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་སེམས་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་དང་བལ་བ་ན་མཐའ་ཡས་

པའྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རྣམས་དང་ནྲི་དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་སྒ་

སོགས་རྣམས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་རྣམས་དང་གནས་སྐེ་ཉམས་

པ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་པའྲི་སྲིད་པ་དང་ནྲི་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཀུན་

རྟེན་དཀྲིལ་འཁོར་དང་བརྟེན་པ་སངས་རྒྱས་ལྔ་དང་ཁོ་བོ་བཅུ་དང༌། ལྷ་ཆེན་བཅུ་

གཉྲིས་དང་སོགས་པས་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་རྣམས་དང་སྙྲིང་རེའྲི་ཐུགས་ལས་བྱང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཙུན་མོར་བཅས་པ་རྣམས་སུ་སྣང་སེ། འདྲི་དག་རྣམས་ནྲི་སྲིད་

པ་གསུམ་ལས་འདས་པ་ན་སྲིད་པ་གསུམ་གྲིས་ཕག་བྱས་པ་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་

ལས་རྒྱལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་སེ་འཇྲིག་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་པུའྲི་རང་བཞྲིན་

ལས་གྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དགུ་པ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་བརྟེན་པ་བཅུའྲི་

རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། ལུས་ལ་རྣམ་པ་བཅུའྲི་དག་པ་དང༌། ས་བཅུ་རྣམས་

ཀྲིས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་བཅུ་སྦོང་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལུས་ལ། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སྤུ་དང་སྐྲ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་སོ། །པགས་པ་དང་ཤ་ནྲི་རླུང་གྲི་ཁམས་སོ། །ལུས་ཀྲི་གཡས་གཡོན་གྲི་ཁག་

རྣམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་མེའྲི་ཁམས་སོ། །རྡུལ་དང་གཅྲི་བ་ནྲི་ཆུའྲི་ཁམས་སོ། །འདྲིར་རྩ་མྲི་

ཡང་རྡུལ་ཞེས་ཟེར་ལ། རྭ་འགྱུར་ལས་རོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང་རོའྲི་དོན་ཡང་ཁུ་བ་ལ་འདོད་

དོ། །རུས་པ་དང་རྐང་ནྲི་སའྲི་ཁམས་སོ། །རྩ་དང་སོག་ལ་སོགས་པ་རླུང་བཅུ་ནྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སོ། །སྒ་གཅན་གྲི་མཇུག་མདུང་ཅན་མ་ཐྲིག་ལེ་འཕོས་པས་བདེ་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའོ། །སྒ་གཅན་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ཐུགས་རོ་

རེའོ། །ཉྲི་མ་ངག་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་གསུང་རོ་རེའོ། །ཟླ་བ་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་སྐུ་རོ་རེ་སེ་

བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་རྣམས་ཀྲི་བགོད་པ་ཀུན་ནས་སོག་གྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་

དབུས་སུ་གནས་པའྲི་དབུ་མར་འགོག་པའོ། །དེ་ལས་དཔེར་ན་མངལ་དུ་ཟླ་བའྲི་དབུས་

སུ་སེ་ཁུ་བའྲི་དབུས་སུ་དྲི་མེད་ནོར་བུ་ཞེས་པ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་ཕད་པའྲི་ཤེལ་

བཞྲིན་དུ་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་འབེལ་བ་ལས་བག་ཆགས་ཀྲི་

དངོས་པོ་ཀུན་གྲིས་འཁྱུད་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་དང་
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འད་བར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ཉྲིད་དེ་པྲ་ཕབ་པ་དང་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཙམ་ཞེས་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་འདས་པར་

བསན་ཏེ། དེ་དང་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཟུང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་

མཆོག་གྲི་བདུད་རྩྲི་འཆྲི་མེད་ཀྲི་གོ་འཕང་སེར་བ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ལ་ཁབ་བྱེད་

ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་མེད་པས་གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ། ཞེས་པ་ངེས་པ་སེ། ལུས་ལ་བ་

སྤུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་ཁམས་དྲུག་དང་རོ་རེ་བཞྲིར་དག་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་བཅུ་དག་པ་ས་བཅུར་བསན། དེ་གཞན་ཡྲི་གེ་ལ་

སྦར་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་དབྱེ། ལུས་ཀྲི་ཁམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐར་ལམ་

སྒོམ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ས་བཅུ། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བ་སྤུ་དང་སྐྲ་རྣམ་པར་དག་

པ་ནྲི་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྦར་ལ། པགས་དང་ཤ་ནྲི་གཉྲིས་

པའོ། །ཁག་རྣམ་པ་གཉྲིས་ནྲི་གསུམ་པའོ། །རོ་དང་ཆུ་ནྲི་བཞྲི་པའོ། །རུས་པ་དང་རྐང་

ནྲི་ལྔ་པའོ། །རྩ་དང་སོག་ནྲི་དྲུག་པའོ། །དུས་མེ་དང་ཆགས་པའྲི་ཁམས་བཞྲི་པའྲི་

གནས་སབས་ནྲི་བདུན་པའོ། །སྒ་གཅན་ནྲི་བརྒྱད་པའོ། །ཉྲི་མ་ནྲི་དགུ་བའོ། །ཟླ་བ་ཁུ་

བའྲི་ཁམས་ནྲི་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕྲི་མ་བཞྲི་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་ཆགས་པ་

བཞྲི་པ་དང་མུན་པ་སེམས་དང་རྡུལ་ངག་དང་སྙྲིང་སོབས་ལུས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཀུན་

རོབ་འཛག་བཅས་ཀྲི་ཆོས་ལ་འཇུག་པའོ། །དེ་ལྟར་སྤུ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བའྲི་མཐར་

ཐུག་པ་བཅུ་ནྲི་མཐའ་དག་ལུས་ལ་གནས་པ་སེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་མེད་

པ་ལས་ས་བཅུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་རྣམ་པར་དག་ཅྲིང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། ཁམས་བཅུ་པོ་གང་ཞྲིག་ས་བཅུར་གསུངས་པ་དེ་དག་རྣམས་

ཀང་ས་བོན་ནྲི་སེ་པ་དྲུག་དང་ལ་ཡྲིག་དང་སོགས་པས་ལ་ཝ་ར་ཡ་ཧ་སོགས་གཞན་

དབྱངས་བཅུ་བདུན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་སུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཀའྲི་སེ་པ་ནྲི་ས་རབ་

ཏུ་དགའ་བའྲི་ཡྲི་གེ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་གངས་ཇྲི་ལྟ་བར་ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་ས་ཞེས་པ་སེ་པ་

དྲུག་པོ་རྣམས་ས་དྲུག་གྲི་ཡྲི་གེ་དང་ལ་ཝ་ར་ཡ་ཧ་ས་བདུན་པ་དང་ཨལ་ཨོ་ཨར་ཨེ་

ཨ་ས་བརྒྱད་པ་དང༌། ལ་ཨུ་ར་ཨྲི་ཨ་ས་དགུ་པ་དང༌། ཧཿ ཨཾ་ཞེས་པ་ས་བཅུ་པའྲི་ཡྲི་

གེ་སེ་ཐབས་ཀྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་ཀང་དབྱངས་

རྲིང་པོ་དང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གྲིས་ཕེ་བའྲི་སེ་པ་རྣམས་ཤེས་རབ་རྣམས་ཀྲི་ས་

བཅུའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ལུས་ལ་གནས་པའྲི་ས་བཅུ་པོ་འདྲི་དག་དུས་ཀུན་ཏུ་འགོག་པ་

ལས་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་བ་

མའྲི་ཞབས་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་ཞབས་ལ་གནས་པའྲི་ཁམས་དང་རླུང་

གྲི་འཕོ་བའྲི་འགོག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་

སད་དུ་བཙལ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རླུང་ཁམས་ས་བཅུར་དག་པའྲི་

ངེས་པའོ། །དེས་ན་རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་གང་ཞྲིག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ལ་ཁབ་བྱེད་ཐར་པ་སེར་བའྲི་སངས་རྒྱས་

གཞན་ནྲི་འགའ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་བཞྲིན་དུ་ཀྱཻ་རོ་རེ་

ལས་ཀང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། །འོན་ཀང་གློ་བུར་དྲི་མས་

སྒྲིབས། །དེ་བསལ་ན་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། ཅེས་དང༌། སམ་བྷུ་ཊར་ཡང༌། རང་གྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། །གཞན་དུ་གང་ནའང་སངས་རྒྱས་མེད། །མྲི་ཤེས་

མུན་པས་སྒྲིབ་པ་རྣམས། །ལུས་ལས་སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་འདོད། ཅེས་གསུངས་

སོ། །དྲུག་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེའྲི་རྟེན་ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་སོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སོན་པའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པ་བསན་པ་ནྲི། 

འདྲིའྲི་གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་གསུམ་སེ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྐེ་བའྲི་རྟེན་

སངས་རྒྱས་”མཉེས
1
་པར་བྱ་ཞྲིང་སེམས་ཅན་ལ་འགལ་བ་མྲི་བྱ་བ། སེམས་ཅན་

དང་འགོགས་ཏེ་བྱམས་སོགས་གོང་དུ་སེལ་བ། སྨོན་འཇུག་གྲི་སེམས་བསྐེད་ནས་

བདུད་ལས་སང་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ནྲི་སངས་རྒྱས་

ཡྲིན་ཏེ་དེ་ལས་གཞན་ཤེས་བྱ་འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་འགའ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ན་ཡོད་པ་མྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་དེ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱས་པས་དཔག་མེད་

སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གཟྲིར་བའྲི་སྲིད་པ་གཅོད་པར་བྱེད་དེ། གང་གྲིས་མཉེས་པར་བྱ་

ན་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་བསྒོམ་པ་ལས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་པ་ནྲི། རྟོག་བསྒོམ་

དང་འཛག་བདེ་ལ་ཆགས་ཤྲིང་གཞན་ལ་ཁུ་བས་མྲི་མཉེས་པར་བྱེད་ན་དམལ་བ་ངུ་

འབོད་ལ་སོགས་པ་ཁབ་རྩེའྲི་དམལ་བ་ཆེན་པོ་མཐར་ཐུག་པ་རུ་འགོ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་སྒྲིབ་པས་དག་པ་ན་ཡང་མཁས་པ་དང་མྲི་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་

རྣམས་ལ་འགལ་བར་སྤད་པར་མྲི་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སེམས་དག་པས་སེམས་ཅན་དག་དང་འགོགས་པ་ནས་མྲིའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥༧བ༧ན།   མཉས    སྐུ། ༨༠ན༥ན།  བླ། ༧༨ན༤ན།   མཉྕེས    * མཉྕེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་ཀྲིས་དག་པའྲི་བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་ལ་

སོགས་པ་དགེ་བའྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་

པའྲི་འཁོར་བ་པ་དང་འགོགས་པས་འགོ་བ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཅན་དང་

འགོགས་པ་ན་ཞེ་སང་དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་

བས་བྱམས་སོགས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བྱམས་སོགས་གོམས་པ་དེ་ལས་དུས་ཀུན་ཏུ་ནྲི་ཀུན་རོབ་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀང་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལྟ་བུ་འཇུག་པའྲི་སེམས་དང་ནྲི་ལམ་དུ་

འགོ་བར་འདོད་པ་ལྟ་བུ་སྨོན་པའྲི་སེམས་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། 

སེམས་དེ་དག་དང་ལྡན་པ་ནྲི་ཐར་པའྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཐར་པར་འཇུག་བཞྲིན་

པ་འཇུག་སེམས་ཀྲིས་དམན་ཞྲིང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་པའྲི་སེམས་རྣམ་པར་སངས་པ་

དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་བདུད་ཀྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་གནས་སུ་བདུད་རྣམས་ཀྲིས་ཞྲི་བ་མྲིན་པ་གནོད་པའྲི་ལས་དང་ནྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ལ་ཞྲི་བ་ཕན་པའྲི་ལས་བྱེད་ཅྲིང་

བདུད་ཀྲི་དབང་པོ་ནྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སེམས་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་

གྲིས་དམན་ཞྲིང་སེམས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཇྲིགས་པ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོན་པ་

སངས་རྒྱས་གཅྲིག་བུ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་

དང་ལྡན་ཞྲིང་སེམས་ཅན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་པའོ། །བདུད་རྣམས་ཀྲི་

ནྲི་བྱྲིན་རླབས་ལས་བདུད་ཀྲི་བོ་སེ་མྲི་དགེ་བའྲི་བོ་དང་སྐོབ་པ་སངས་རྒྱས་བྱང་

སེམས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་ནྲི་བདེ་བ་དང་དགེ་བའྲི་བོ་གོས་གཞན་གྲི་སྙྲིང་ལ་འཇུག་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དེའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་མཐུ་རྣམས་ཀྲི་བདུད་གཞོམ་པའྲི་དོན་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་

མཐའ་དག་ཏུ་མཐའ་ཡས་པའྲི་དུས་སུ་འཕྲིན་ལས་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །བདུན་པ་

དབང་བཞྲི་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་གནས་པའྲི་དུམ་བུ་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། གོ་སས་བཤད་ཚུལ་དང༌། 

འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་ཤེས་

པ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་མྲི་རུང་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལྷན་སྐེས་སྒྲུབ་དགོས་པར་བསན། དེ་

འགྲུབ་པ་ལ་རླུང་སེམས་གཡོ་མེད་དུ་འགོག་པའྲི་ནང་གྲི་ཐབས་སྒོམ་པ་དགོས་ཀྲི་

ཆད་སོང་སོགས་བསྒོམས་པས་མྲི་འགྲུབ་པ་དཔེས་བསན། ལྷན་སྐེས་སེལ་བའྲི་ཕྲིའྲི་

ཐབས་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་བསྒོམ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་ཚད་ཀྲི་ངེས་པ་

ཆོས་མངོན་པ་དང་དུས་འཁོར་སོགས་མྲི་མཐུན་པ་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཡང་

མྲི་རྣམས་ཀྲི་བསམ་ངོ་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་ཀྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤོད་

ཡུལ་ལྟ་བུ་ངེས་དོན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ལ་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ལ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ལུས་ཏེ་སྐུའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་

རྟོགས་པའྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཁྲུ་ནྲི་གཅྲིག་དང་དུ་མ་དག་གྲི་ཚད་

ཅན་དུ་ངེས་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་ཚད་གསུངས་པ་ཅྲི་ཡྲིན་སྙམ་ན། གླྲིང་བདུན་པ་ལས་

ཀྲི་སར་ནྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་སེམས་ཅན་རང་རང་གྲི་བསམ་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཚད་དག་རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་

ཡྲིན་པར་གལ་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཚད་འདྲི་སངས་རྒྱས་བདག་གྲི་འདོད་པ་སེ། སངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྒྱས་ཀྲི་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་གྲུབ་པ་ལྟར་བརོད་པ་ནྲི་ཕྲི་དོན་ལ་ཞེན་པའྲི་ལྷ་རྣམས་

ཀྲིས་སངས་རྒྱས་འདྲི་མེད་པ་པའྲི་ལྟ་བ་སྨྲ་བའོ། ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་ཏེ། མྲི་རྟོག་

ཡེ་ཤེས་དེའྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཀུན་རོབ་གང་ཡང་མྲི་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཚད་ཤེས་པ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་སུ་མྲི་རུང་བས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

བཙལ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འོ་ན་ཆད་སོང་བསྒོམ་པ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

བདེ་བ་གང་གྲིས་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོ་བསྐེད་ཅྲིང་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དབང་ལས་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་སད་ཅྲིག་རོགས་པ་

གང་གྲིས་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་མངལ་དུ་འཇུག་པའྲི་རྒྱུ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་སངས་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱེད་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་

གང་གྲིས་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་འགྲུབ་ཅྲིང་རླུང་སེམས་གཡོ་བ་

རྣམས་གཡོ་བ་མེད་པའྲི་ཚུལ་འགྱུར་མེད་བསྒོམ་པ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་

བྱེད་པ་ཅན་དེ་སངས་ནས་ནྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པ་དང་བལ་བ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་་ལས་གཞན་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་ཆད་སོང་དག་སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་

སྒོམ་པར་བྱེད་པ་དེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་འབད་པར་

བྱས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་

རྲིང་བའྲི་ཕྲིར་ན་དོན་མེད་དོ། །དཔེར་ན་ནྲིམ་པའྲི་ཤྲིང་ལས་རྒུན་འབྲུམ་འབྱུང་བ་

མྲིན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འབྱུང་བ་མྲིན་ཞེས་སྦར་ལ། འཆྲི་བྱེད་ཀྲི་

དུག་ལས་འཆྲི་མེད་ཀྲི་བདུད་རྩྲི། ཚངས་པའྲི་ཤྲིང་རྒྱ་སྐེགས་ལས་འདམ་སྐེས་པད། 



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཆད་སོང་ལས་མང་འདས་ཀྲི་བདེ་བ། མྲི་དགེ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུའྲི་དགེ་བ། 

སོག་ཆགས་བསད་པ་ལས་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། སོག་གྲི་མཆོད་སྦྲིན་ལས་བསད་བྱའྲི་

ཕྱུགས་རྣམས་མཐོ་རྲིས་སུ་འགོ་བ་མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བ་ཐར་པའྲི་གོ་འཕང་ཀང་དབང་པོ་

རྣམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་འགོག་པ་ཅྲི་ཡང་ཡྲིད་ལ་མྲི་བྱེད་པའྲི་བསམ་མེད་ལས་མུ་

སེགས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་གོམས་པ་ལས་ནྲི་ཀུན་མཁེན་གྲི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་

འགྱུར་མེད་བདེ་བ་རླུང་སེམས་གཡོ་བ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མ་

དག་པ་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སེམས་ལས་འབྱུང་བ་མྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། བདུད་ལས་ངོས་བཟུང་སེ་དེ་བཅོམ་ནས་མང་འདས་

སྒྲུབ་དགོས་པར་བསན། འཇོམས་བྱེད་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་སེལ་བའྲི་ཐབས་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྲིག་པ་སྤོད་པའྲི་སེམས་ནྲི་བདུད་ཀྲིས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡྲིན་ལ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་

བདེ་བ་སེར་བའྲི་བསམ་པ་དག་ཀང་བྱང་སེམས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཐུ་

ཡྲིན་པས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདུད་ལས་སང་བར་བྱའོ། །ཐབས་གང་གྲིས་སོང་ན། གང་

གྲི་ཕྲིར་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་དམ་ཚིག་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་མྲི་འཕོ་བར་བརྟན་པའྲི་དབང་

གྲིས་བདུད་བཞྲི་དང་ཉོན་མོངས་བཅོམ་ནས་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་སུ་འགོ་བར་

བྱེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ན་བདུད་རྣམས་ཉྲི་མ་སོ་སོར་ཟབ་ལམ་སྒོམ་པ་དེ་དག་རྣམས་ལ་

རྣམ་པ་དུ་མ་ཡྲིས་ནྲི་བར་དུ་གཅོད་ཅྲིང་གེགས་རྣམས་བྱེད་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཞབས་དན་པས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱལ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་འདྲི་ནྲི་འཕེལ་བའྲི་
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དོན་གྲི་སད་དུ་རེས་དན་གྲི་དང་པོར་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྣལ་

འབྱོར་པ་དབང་པོ་བརྟུལ་པོས་བསེན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་ཉྲི་མའྲི་ཁ་དོག་གཟུགས་ཅན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གློག་གྲི་དབྱུག་པའྲི་རེས་མཐུན་གཏུམ་མོའྲི་མེ་འབར་

བ་ན་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་མ་སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རོགས་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་མངོན་དུ་མ་

བྱས་པར་དུ་བསེན་པར་བྱའོ། །

གློག་གྲི་ཞེས་སོགས་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་དང་སྦོར་ན། ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ལྕེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་ན་གློག་བདུད་ཚོགས་

འཇོམས་པ་ལ་དབྱུག་པའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཞེས་སྦར་རོ། །དེ་ནས་དམ་ཚིག་གྲི་

ཕག་རྒྱ་ནྲི་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་རང་བཞྲིན་འབས་བུའྲི་ངོ་བོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེ་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཁམས་གསུམ་རབ་

ཏུ་སྣང་བར་བྱེད་མ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རྣམ་

ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་ལུས་ཀྲི་ཁམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

ཡང་སཾ་བྷུ་ཊར། གཏྲི་མུག་དམ་ཚིག་ཕག་རྒྱ་སེ། །ཞེ་སང་རྟག་ཏུ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ཕག་

དོག་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སེ། །འདོད་ཆགས་ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའོ། ཞེས་དང༌། རྣམ་སྣང་

མངོན་དུ་བྱང་ལས་ཀང༌། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མཉམ་བསེན་པས། །ཆོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

བསྒོམ་པར་བྱ། །དེ་ལས་གོང་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །དེ་ཡྲི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། 
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ཞེས་གསུངས་ཏེ་ལུང་ཕོགས་མཐུན་ཙམ་མོ། །

ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །དམ་ཚིག་ཅེས་བྱ་འོད་

གསལ་རྣམས། །རྒྱུ་དང་བསྒོམ་བྱ་དེ་བཞྲིན་དུ། །ཐོབ་བྱ་བཞྲི་པ་འཇྲིག་པ་མེད། ཞེས་

གསུངས་སོ། །འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་འབས་བུ་སེར་བའྲི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་ཕག་

ཆེན་དང་དམ་ཚིག་སེ་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པོ་འདྲི་རྣམས་གོང་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་ཐམས་

ཅད་དུ་ནྲི་དུས་ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་ཞྲིང་རེས་སུ་

ཆགས་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ལ་གནས་པས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཚུལ་དང་

ལམ་ཀུན་སྤོད་རྲིགས་མྲི་རྲིགས་དང་བཟའ་བྱ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་ཀུན་རྟོག་ལས་རབ་ཏུ་

གོལ་བས་རྲིགས་དང་རྲིགས་མྲིན་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་སྤོད་ཅྲིང་ལུས་ལ་

སོབས་དང་བདེ་བ་སེར་བའྲི་བཟའ་བཏུང་དང་ཁྲུས་ལ་སོགས་པའྲི་ལོངས་སྤོད་དང་

ལྡན་པས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདོད་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཆུ་བོའྲི་རྒྱུན་བཞྲིན་རྟག་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱ་སེ། ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས་

ཀང༌། བཟའ་དང་བཏུང་དང་བླུགས་པ་དང༌། ཉལ་དང་ལོག་དང་སེམས་པ་ན། །ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་འདོད་པས། །དེ་ནས་མངོན་དུ་འགོ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་

སོ། །གཉྲིས་པ་འགེལ་པས་བཤད་ཚུལ་ལ་གསུམ། སོང་གཟུགས་མཐོང་ནས་སོག་

འགོག་ཚུལ་སོགས་བཤད་པ། ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བསྙེན་པ། བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སོག་འགག་པ་ལས་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཐོབ་ཚུལ། སད་ཅྲིག་དེས་སྒྲིབ་པ་ཟད་པར་བྱེད་ཚུལ། སྒྲིབ་པ་

ཟད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་
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མྲི་ལྡན་གྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་འདྲི་དང་སྐེ་བ་བཅུ་དྲུག་ན་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས། ཞེས་སོགས་ཏེ། སྔར་སོར་བསམ་

བསྒོམས་པས་རྟགས་བཅུ་རོགས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་མཐོང་བའྲི་རེས་ལ་སོག་

རྩོལ་གྲིས་རླུང་བཅུ་པོ་རྣམས་དབུ་མར་བཅུག་པ་ལྟེ་བའྲི་ལྟེ་བར་ཕད་པར་འགྱུར་

རོ། །སོག་ཐུར་སོགས་ཡང་དག་པར་ཕད་པ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ལྟེ་བའྲི་ལྟེ་བ་ལ་གཏུམ་

མོ་གློག་གྲི་མེ་འབར་བའོ། །དེའྲི་རྩེ་མོ་ནྲི་གཏུམ་མོའྲི་འོད་ཟེར་ཏེ་རྩེ་མོ་དེ་ཡྲིས་སྤྲི་བོ་

སེ་དཔྲལ་བར་ཟླ་བ་ཞུ་བར་བྱེད་ཅེས་པ་ནྲི་རྭ་འགྱུར་ལྟར་གནས་དཔྲལ་བ་ནས་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཞུ་བར་བྱས་པའོ། །བཞུ་བ་དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

གང་གང་དཔྲལ་བ་འདྲི་ནས་མགྲིན་སྙྲིང་ལྟེ་གསང་དག་ལ་སོན་པ་ནྲི་སོག་རྩོལ་གྲི་

སོབས་ཀྲིས་འཕོ་བ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ། གསང་བར་སྐུའྲི་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་འགོག་

ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ལྟེ་སྙྲིང་མགྲིན་པ་ལ་འཕོ་བ་

འགོག་གོ །ཐྲིག་ལེ་འདྲི་ལས་གཡོ་བའྲི་ཁུ་བ་གང་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་གསང་བ་ལ་མྲི་

འཕོ་བར་གནས་པ་སྐུའྲི་ཐྲིག་ལེ་ས་བ་སའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་བས་བར་གནས་པ་ལས་

གཞན་ཤྲིན་ཏུ་དྭང་བའྲི་ཁུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་གཡོ་བའྲི་ཁུ་བར་གསུངས་ཏེ། འདྲི་ནྲི་

རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་གནས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་ལ་བཏགས་ཀྲི་སྒོ་ལ་འཕོ་བ་ཡང་དག་པར་

འགོག་པའོ། །གཡོ་བ་དེ་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སད་ཅྲིག་སེ་རེས་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཐྲིག་ལེའྲི་འཕེང་བ་རྟགས་ཀྲི་སྒོ་ལས་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་

རྒྱུས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སེར་བ་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སད་ཅྲིག་ཅེས་བྱའོ། །མྲི་

འཕོ་བ་དེའྲི་ཚེ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཡེ་ཤེས་འཛག་བདེ་མ་ཡྲིན་ཏེ་བཞྲི་པའྲི་ཤེས་རབ་
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ཡེ་ཤེས་ཞེས་གྲུབ་པོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མྲི་འཕོ་བའྲི་རྒྱུ་ལས་བདེ་བ་སྐེ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་གཡོ་མེད་བདེ་བའྲི་

སད་ཅྲིག་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་འདྲིར་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཏེ་ཤེས་རབ་

ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སེར་བར་བྱེད་དོ། །དེས་ན་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་བདེ་བ་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའོ། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བདེ་བ་ནྲི། 

འཛག་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བདེ་བ་ནྲི་བདེ་བ་འཕེལ་བའྲི་

ཐབས་ཏེ་གཡོ་བ་དང་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་བདེ་བ་སེ་དེ་གཉྲིས་ལ་ནྲི་བྱྲིས་པ་དང་

དར་ལ་བབས་པའྲི་གནས་སབས་ཞེས་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་དངུལ་ཆུ་ལ་གནས་སབས་

བཞྲི་སེ། དུ་བ་དང་”ཅེག
1
་ཙེག་གྲི་བར་སབས་བྱྲིས་པ་དང༌། སལ་པ་མཆོད་པ་ལྟ་བུ་

ལང་ཚོ་དང་འདར་བ་རྒན་པོ་འདར་མེད་བཅྲིངས་པའྲི་སབས་བཞྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཁུ་བ་ཡང་དཔྲལ་བ་ནས་མགྲིན་པར་འོངས་པ་བྱྲིས་པ། མགྲིན་པ་

ནས་སྙྲིང་ཁར་འོངས་པ་དར་བབ། སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བར་འོངས་པ་རྒན་པོ། གསང་བར་

འོངས་པ་མྲི་འཕོ་བར་འགོག་པ་སེ། འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་ལས་སོ། །དེ་

ལ་སྒྲིབ་པ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་དྲི་མའོ། །དེ་དང་བལ་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནོར་བུར་

བཀག་པ་དེ་ཉྲིད་གང་གྲི་ཚེ་ནོར་བུ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་སེང་དུ་འགོ་བ་དེའྲི་ཚེ་བྱང་

སེམས་དེ་སྤྲི་བོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུ་མཐུན་སོགས་སད་ཅྲིག་བཞྲིའྲི་

དབྱེ་བས་གསང་བ་ནས་དཔྲལ་བར་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོག་གྲི་རོའྲི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་གནས་པ་སེ་སོག་ས་ལ་སོགས་

1  མ་ཕྱི། ༦༡ན༡ན།   ཅྕེག    སྐུ། ༨༤བ༣ན།  བླ། ༨༢ན༦ན།   ཙེག
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པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་གནས་པ་ཉྲི་ཁྲི་ཚིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་དབུགས་

ཐམས་ཅད་དབུ་མར་བཀག་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཡོན་རླུང་ཉོན་མོངས་པ་དང་

གཡས་རླུང་བདུད་རྣམས་བཅོམ་བྱས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་

ཀུན་མཁེན་གྲིས་བཅུ་གཉྲིས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་དང་སྲིད་གསུམ་བ་མ་ཉྲིད་

ཅེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དག་པའྲི་སྐུ་ཉྲིད་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཉྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། ལམ་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལོངས་སྐུ་དང༌། ལམ་གྲི་རྣམ་པ་མཁེན་པ་ཉྲིད་

ཆོས་སྐུ་སེ། དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ལམ་དང་འབས་བུའྲི་འབྱོར་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་

བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སེར་བར་བྱེད་དོ་ཅྲི་སེ་གང་གྲི་ཚེ་

ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལམ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་

རྣལ་འབྱོར་མ་ཐོབ་པར་འཆྲི་བར་འགྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་ལམ་གོམས་པ་དེའྲི་འཛིན་པ་སེ་

བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་སར་ཡང་མྲིའྲི་སྐེ་བ་གཞན་ལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་

པར་འགྱུར་ཏེ་སྐེ་བ་བདུན་གྲི་མཐར་ཐུག་པས་བརྩོན་འགྲུས་དང་མ་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅྲིང་ཡེ་ཤེས་མ་བསྒོམས་ཀང་ངོ༌། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་བསྙེན་པ་ལ་བཞྲི། དབང་དང་སས་ཀྲི་དོན་དུ་ཕག་རྒྱའྲི་དབྱེ་བ། ཕག་རྒྱ་དབང་

བསྐུར་ནས་སས་བསྐྲུན་པའྲི་ཆོ་ག །རྒན་པོ་དང་དགེ་སོང་ལ་དབང་བསྐུར་བའྲི་

དམྲིགས་བསལ། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གཞོན་ནུ་མ་

ལོ་བཅུ་མན་གྲི་གང་ཡང་རུང་བ་ལོན་པ་གང་ཞྲིག་རླུང་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་མེད་

པ་ནྲི་རྡུལ་མྲི་འཛག་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བའོ། །དེ་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དངོས་པོ་ཆུང་བ་ལུས་ཀྲི་ཁམས་མ་རོགས་ཤྲིང་སོ་མ་ལྷུང་བ་སེ། ལོ་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་

གཞོན་ནུ་མ་གཅྲིག་གོ །དེ་ནས་གཞོན་ནུ་མ་གཉྲིས་པ་ནྲི་སོ་ལྷུང་བ་ནས་ལོ་བཅུའྲི་

བར་རོ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ནྲི་སྐུའྲི་ཕག་རྒྱ་སེ་དེ་གཉྲིས་ནྲི་སྐེ་གནས་མ་ཉམས་པའོ། །དེའྲི་

མཚམས་ནས་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་ནས་བརྩམས་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔའྲི་བར་ནྲི་གཅྲིག་སེ་

ཆགས་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་སོ། །འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་གཏེར་དུ་གྱུར་པ་

གཞན་ནྲི་སྔ་མ་ལས་གཞན་བཅོ་ལྔ་ནས་ལོ་ལྔའྲི་བར་དུ་ལོན་པ་ཉྲི་ཤུ་མ་སེ་གསུང་གྲི་

ཕག་རྒྱ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དང་པོ་ལོ་བརྒྱད་དང་དེ་ནས་ལོ་གཉྲིས་

དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ལོ་ལྔ་དང་དེ་ནས་ལྔའོ། །

དེ་ནས་ལོ་ཉྲི་ཤུའྲི་རེས་ལ་གཞན་པ་མཁའ་དུས་ཞེས་པ་ལ་བཞྲི་བཅུ་ནྲི་སྔ་མ་

དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཅྲིག་སེ་སྐྲ་གནག་པོའྲི་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་

རེས་སུ་ཆགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལོ་དྲུག་ཅུ་མའྲི་བུད་མེད་དོ། །སར་ཡང་ཐུགས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་གཞན་ཏེ་གཉྲིས་པ་ནྲི་སོང་པ་རྲིག་བྱེད་ཅེས་པ་སྔ་མའྲི་སེང་དུ་ལོ་བཞྲི་

བཅུའྲི་བར་དུ་ལོན་པ་སྐྲ་དཀར་བའྲི་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་སེ་

རྒན་མོ་རྒས་ལ་སྐྲ་དཀར་དང་ལྡན་པ་ལོ་བརྒྱའྲི་མཐར་ཐུག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཐུགས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་ཡང་རྣམ་པ་གཉྲིས་སོ། །ཕག་རྒྱ་གསུམ་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་སྐུའྲི་

ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་བུ་མོའོ། །ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོ་དང་

རྒན་མོ་སེ་ཤྲིན་ཏུ་བུ་མོ་དང་། ཤྲིན་ཏུ་ལང་ཚོ་དང་། གསུམ་པོ་འདྲི་དག་སངས་ནས་

ཕག་རྒྱ་ལོ་བཅུ་གཅྲིག་མ་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་རྒྱལ་བ་

མཆོག་གྲི་བསྐེད་མ་དེ་རྣམས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བའམ། རྒྱལ་པོའྲི་བ་མའམ། རྒྱལ་པོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དབང་བསྐུར་བའམ། ལོངས་སྤོད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བ་གཞན། རྣམས་ཀྲིས་རྲིགས་ཀྲི་

སས་བསྐྲུན་པའྲི་དོན་དུ་བསྲུང་བར་བྱའོ། །དུས་ཇྲི་ཙམ་དུ་ན། རྲིན་ཆེན་དབང་པོ་མྲི་

འབྱུང་བར་དུ་བསྲུང་སེ། མྲི་འབྱུང་ཞེས་པ་རྡུལ་མྲི་འབྱུང་གྲི་བར་དུ་ཉེས་པ་དང་ཆུད་

ཟོས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྲིན་ཆེན་དབང་པོ་རྡུལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའྲི་དུས་མཐའ་དག་

ཡོན་ཏན་གཏེར་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་

ནས་དང་པོར་བསབས་པའྲི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་བསབ་པར་བྱ་སེ། དཀྲིལ་

འཁོར་དེར་ཕག་རྒྱ་དེ་ལ་རང་གྲིས་དབང་བསྐུར་ནས་སངས་རྒྱས་བྱྲིན་རླབས་

སྔགས་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་རོ་རེ་དྲུག་པོ་རྣམས་དང་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་འཇམ་

དཔལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་དུ་རོགས་པར་བྱ་སེ། 

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་སོག་རབ་ཏུ་འབབ་པའྲི་དུས་སུ་དེའྲི་གསང་

པའྲི་པདར་བདེ་མཉམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྔགས་ༀ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཧོ་དང་བཅས་པ་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཤེས་

རབ་ཀྲི་གསང་བ་དེ་ལ་རོ་རེ་དྲུག་དང་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་བསྲུང་བ་རབ་ཏུ་བྱས་ཏེ། 

དེ་ནས་རང་གྲི་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་གནས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མང་བར་བྱའོ། དེ་ནྲི་

རྣལ་འབྱོར་པས་ཕག་རྒྱ་དེ་ལ་ཡང་རྲིགས་ཀྲི་སས་བསྐྲུན་པའྲི་དོན་དུ་སྦྲིན་ནོ། །ཕག་

རྒྱ་དེའྲི་པདའྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་ལྷུང་བའྲི་ས་བོན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རང་གྲི་མྲིང་མེད་མཐེ་

བོང་གྲིས་བངས་ནས་མང་བར་བྱ་སེ། །འཛག་མེད་དུ་བསྲུང་པའྲི་དོན་དུའོ། །ཆོ་ག་

འདྲིས་མངལ་བཟུང་བ་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ཁུ་རྡུལ་གཉྲིས་ལས་ཁུ་བ་ལྷག་པ་ལས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གང་ཞྲིག་བུ་རུ་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྤྲུལ་བ་ཉྲིད་དོ། །ཤེས་རབ་རྡུལ་ལྷག་

པ་ལས་གལ་ཏེ་བུ་མོར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་ངེས་པར་དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཡུམ་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་སེ་འཇམ་དཔལ་

དང་སྣ་ཚོགས་”ཡུམ
1
་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཆོ་གའོ། །དེ་ནས་གཞན་མ་མེ་

ཏོག་གསུམ་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་གལ་ཏེ་རྡུལ་དང་པོ་ལ་མངལ་མ་སྐེས་ན་དེའྲི་ཚེ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྡུལ་འབབ་པ་མཐོང་བའྲི་ཟླ་བ་སོ་སོ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས། འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་གོས་དཀར་མོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུམ་རྣམས་ཀྲིས་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྤོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་

རྡུལ་གཉྲིས་པ་ལ་བུར་གྱུར་ན་པད་དཀར་འཛིན་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྤྲུལ་པར་

འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་འཛམ་བ་ལའྲི་སྤྲུལ་པའོ། །བཞྲི་པ་ལ་ཕག་རོར་ཏེ་བུའྲི་ཡུལ་

ལའོ། །བུ་མོའྲི་ཡུལ་ལ་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར་གོས་དཀར་མོ་དང༌། ནོར་རྒྱུན་མ་དང་སྒ་རོ་རེ་

མས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་མེ་ཏོག་བརྒྱད་ཀྲིས་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་སྔར་འཛམ་བ་ལས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལས་ཡང་ན། རྡུལ་གསུམ་པ་ལ་

གཙུག་ཏོར་ཡབ་ཡུམ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་གཙུག་ཏོར་རམ་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །རྡུལ་བཞྲི་པ་ལ་ཕག་རོར་གྲི་གནས་སུ་གནོད་མཛེས་

སམ་དག་ཅན་མར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་རྡུལ་ལྔ་པ་ལ་བགེགས་མཐར་བྱེད་བརྩོན་

1  མ་ཕྱི། ༦༢ན༦ན།   སུམ    སྐུ། ༨༦བ༣ན།  བླ། ༨༤ན༦ན།   ཡུམ   * ཡུམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགྲུས་མཐའ་ཡས་མའོ། །དྲུག་པ་ལ་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དང་རྨུགས་བྱེད་

མའོ། །བདུན་པ་ལ་པད་མཐར་བྱེད་དང་ང་རྒྱལ་མའོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གཤྲིན་རེ་མཐར་

བྱེད་དང་རེངས་བྱེད་མ་སེ་ཕོགས་སུ་གནས་པའོ། །དེ་ནས་དགུ་པ་ལ་སོབས་པོ་ཆེ་

དང་འོང་ཟེར་ཅན་མའོ། །བཅུ་པ་ལ་མྲི་གཡོ་བ་དང་ཙུན་དྷའོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་འདོད་

པ་དང་ཁོ་གཉེར་ཅན་ནོ། །བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་དབྱུག་སྔོན་དང་རོ་རེ་ལྕགས་སྒོག་མའྲི་

སྤྲུལ་པའོ་ཞེས་པ་ཕོགས་བལ་རྣམས་སུ་གནས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ཁོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་”མདེལ
1
་བཟུང་བ་ནྲི་ཁོ་བོས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ལོ་གཉྲིས་པའྲི་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་ཟླ་མཚན་བཅུ་

གསུམ་པ་ལ་ནྲི་སར་ཡང་དང་པོ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པ་སེ་མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སར་ཡང་འཁོར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་དང་པོ་དེ་ལ་རྡུལ་གང་བྱུང་བའྲི་རྡུལ་དེ་ནྲི་སར་ཡང་འཇམ་

དབྱངས་རབ་ཏུ་བསྐེད་པ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་རྣམས་སྔར་ལྟར་

དམྲིགས་པ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་དང་པོ་དེའྲི་སེང་དུ་ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ལ་སོགས་པར་རྡུལ་

མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན་ཤེས་རབ་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྤོ་པར་

བྱས་ཏེ་མངལ་ནྲི་དེ་དང་དེ་ཡྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྲི་

ལོ་ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་ནས་ཉྲི་ཤུ་དག་གྲི་བར་དུ་ཟླ་བ་སོ་སོའྲི་རྡུལ་ལ་མངལ་བཟུང་བ་

གང་གྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ནྲི་བྱང་སེམས་གཅྲིག་གམ་གཉྲིས་སམ་

གསུམ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ཡུམ་གྲི་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ལས་སྙྲིང་སོབས་

1  མ་ཕྱི། ༦༢བ༥ན། མདྕེལ    སྐུ། ༨༧ན༤ན།  བླ། ༨༥ན༡ན།   མངལ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཆེན་པོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཡུམ་གྲི་ལོ་བཞྲི་བཅུའྲི་བར་དུ་རྡུལ་གྲི་ཡོན་

ཏན་ལས་ཅུང་ཟད་སྙྲིང་སོབས་ཆ་ཤས་དམན་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་སྔ་

མའྲི་སེང་དུ་ལོ་ཉྲི་ཤུའྲི་བར་དུ་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་ལས་དེ་བས་ཀང་སྙྲིང་

སོབས་ཆུང་ཞྲིང་རྲིགས་བསྐྲུན་པ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ་སྤོ་བ་ཆུང་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་

སོམས་པས་ཡུམ་གྲི་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་སོང་སེ། ཉྲི་ཤུའྲི་བར་སྙྲིང་སོབས་དང༌། དེ་ནས་

བཞྲི་བཅུའྲི་བར་རྡུལ་དང༌། བཞྲི་བཅུ་ནས་བརྒྱད་ཅུའྲི་བར་མུན་པའྲི་དབྱེ་བས་

མངལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ། ཚེ་ལོ་བརྒྱ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ཡན་ཆད་དུ་སྐེ་གནས་ལ་རྡུལ་འབབ་པ་མེད་

ཅྲིང་མངལ་གྲི་ཡུལ་བཅོམ་ཞྲིང་ཉམས་པ་ལས་ཤེས་རབ་བུད་མེད་དེ་ལ་དབང་གོང་

མ་ལུས་ཀྲི་སྦྲིན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཐབས་སྐེས་པ་ལ་ཡང་རྒས་ནས་ས་བོན་འཛག་པ་

མེད་ན་སྔར་དང་འད་སེ། འདྲིར་ས་བོན་ཞེས་པ་ནྲི་གང་རྲིགས་རབ་ཏུ་སྐེད་པར་བྱེད་

པའྲི་ཁུ་བའོ། །འོན་ཀང་ས་བོན་ཉམས་པའྲི་རྒན་པོ་ལ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་

བསྐུར་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་བ་མའྲི་གསུང་ཙམ་གྲིས་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ་དགེ་སོང་ལ་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་རྒན་མོ་ལ་དགེ་སོང་མ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་

ཚིག་ཙམ་གྲིས་སྦྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ལོ་ཉྲི་ཤུ་མ་རྣམས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་གྲི་དོན་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དོན་དུ་བསེན་པར་

བཟང་ངོ༌། །དེ་དག་ཀང་ལོ་ཉྲི་ཤུ་ཉྲི་ཤུ་རྣམས་ཀྲིས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་

ཏན་ཅན་རྣམས་སུ་ལོ་བརྒྱའྲི་བར་དུ་བཞག་སེ། རྒྱལ་བའྲི་ཡན་ལག་རྒྱས་སས་
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བསྐྲུན་པ་དག་གྲི་དོན་དུ་བཙལ་བར་བྱའོ། །རྒྱལ་སས་ཀྲི་རྲིགས་སེལ་བ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་བསྙེན་པ་འདྲི་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་གྲི་བྱེད་པ་མོར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་ལ་

ཕན་པའྲི་འབས་བུ་མང་པོར་འགྱུར། ཞེས་པ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྐེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསན་པ་ལ་གསུམ། བདུད་རྩྲི་

བཏུང་བའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་དང་ངེས། བྱང་སེམས་བསྲུང་བ་དང་བཟའ་བའྲི་དམ་ཚིག་

གྲི་ངེས་པ། མངོན་སྤོད་ཀྲི་ལས་བདུད་ཀྲི་ཕོགས་འཇྲིགས་པ་བསྐེད་པའྲི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བདུད་རྩྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དང་བའྲི་དོན་

གྲིས་གང་ཞྲིག་ཁག་འཐུང་བར་བྱེད་པ་ནྲི་སྦྲང་བུ་སེ། དེས་ན་བདུད་རྩྲི་རྲིལ་བུ་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཤ་སྦྲང་གྲི་རོ་བཅོ་ལྔ་བསེ་བར་བྱའོ། །དེ་ཉྲིད་ངེས་པའྲི་དོན་གྲིས་ནྲི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་

གང་ཞྲིག་ཏུ་ཁུ་ཁག་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་རྡུལ་གྲི་ཁམས་སེང་དུ་འཐུང་པའོ། །དེ་འད་

བའྲི་རབ་མཆོག་ལྷ་མྲིའྲི་རྲིགས་སྤང་བུ་རྡུལ་དེ་ནྲི་བདུད་རྩྲི་སེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་གཅྲིག་

པུར་འགོག་པ་ནྲི་ཁག་འཐུང་བའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟས་མ་ཟོས་པའྲི་

གོང་དུ་སྤང་ཆང་སོགས་ཆང་གང་འདོད་པ་འཐུངས་ནས་ཐོད་པར་སྐྱུགས་པ་བདུད་

རྩྲི་རྲིལ་བུ་ལ་བསེ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་གྲིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་

སྐྱུགས་པ་འབབ་པ་གསང་བ་དང་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ཁ་དབུ་མ་

ནས་སོང་བ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་གནས་པ་མྲི་ཉམས་པར་བསེན་པ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་སེ། 

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་ནང་དུ་བྱང་སེམས་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནྲི་ཟ་བའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་བདུད་རྩྲིའྲི་རྲིལ་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་སྐྱུགས་པ་དང་
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བསེ་བ་ནྲི་ནང་དུ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བཤང་བ་དང་གཅྲི་བ་དང་ཁག་དང་ཤ་ནྲི་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བར་རོ་མཉམ་སེ་མྲི་ཟག་པར་སྐྱུགས་པའྲི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་

ཅེས་པ་ཕྲིར་འཕོ་བ་འགགས་པ་ནྲི་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་པའོ། །འཕོ་བ་མེད་པའྲི་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་རྣམས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་བདུད་རྩྲིར་འགྱུར་

ཞྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ནྲི་སྲིད་གསུམ་བ་མ་ཡྲིས་ཀང་རྒྱུད་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་བསན་ཏེ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སད་དུ་ཟ་

བར་བསན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་བདུད་རྩྲི་བསེན་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་

ལས་བདེ་བ་སྒོམ་པར་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྟུང་བ་

མ་བསམས་པར་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་དུ་ལྷུང་ན་དེའྲི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཆོས་

འབྱུང་ལ་གང་ཞྲིག་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་པའྲི་བདེ་བའྲི་རྟེན་ཁུ་བ་དག་ཀང་བྱང་སེམས་ཀྲི་

རྲིགས་སེལ་བའྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་དྲུག་དང་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་འབད་པས་བསྲུང་བར་

བྱའོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་སྤོས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དེ་ཡྲིས་

གང་སུ་ཞྲིག་བྱུང་བ་དེ་ནྲི་རྒྱལ་བའྲི་རྲིགས་ལ་བྱང་སེམས་ཉྲིད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་ཁུ་

བ་དེ་ལས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་རྲིགས་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་རྣལ་འབྱོར་དང་མྲི་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བསྲུང་བ་དང་བལ་བ་དེ་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་

བདུད་ཀྲི་ཕོ་ཉ་དང་སྲིན་པོ་ཁུ་བ་འཕོག་པར་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །

རྒྱུ་ཅྲི་ལས་ན། རྣལ་འབྱོར་གྲི་ཆ་བྱེད་ཀྲི་མྲི་དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྲི་
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མེ་ཏོག་དང་ལྡན་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་པདར་ལྷུང་བ་ཟོས་པ་ཙམ་གྲིས་ཞྲི་བདེའྲི་འབས་བུ་

སེར་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ལོག་པར་སོན་ཅྲིང་དོན་དེ་ཉྲིད་དུ་བདག་ཉྲིད་ཀང་འཇུག་པར་

བྱེད་དེ་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་གཞན་རྣམས་དེ་ལྟར་སྤད་པས་དམལ་བར་བཏང་བའྲི་སད་

དུའོ། །ལོག་པར་སོན་པའྲི་ཚིག་དེ་འད་བས་དམལ་བར་གཏོང་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སངས་

རྒྱས་པའྲི་སྔགས་པ་རོ་རེ་སྦུབས་འཁུམས་པར་མ་གྱུར་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བར་དུ་གསང་བའྲི་

ཆུ་སྐེས་ལས་ནྲི་དབུང་བར་མྲི་བྱ་སེ། གང་གྲི་ཚེ་རོ་རེ་འཁུམས་པ་དང་མྲི་འཕོ་བའྲི་

འདོད་པ་གྲུབ་པ་དེའྲི་ཚེ་ན་ཁུ་བ་སེང་དུ་སྤོས་པ་ལས་མངལ་བཟུང་བ་འདྲི་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལྷག་མ་ནྲི་རོ་རེའྲི་ལམ་ནས་རླུང་སྦོར་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲི་དམྲིགས་པས་ཐབས་ཀྲི་སྙྲིང་ཁར་གཞུག་པར་བྱ་ཞྲིང་པདའྲི་ལམ་ནས་ཤེས་རབ་

ཀྲི་སྙྲིང་ཁར་གཞུག་པར་བྱ་སེ། ཐབས་ཤེས་རབ་རང་གྲི་རོ་རེ་བཞྲིའྲི་སྙྲིང་ཁར་ལྷའྲི་

འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་བཅུག་པ་འདྲི་ཡྲིས་སྤོས་པའྲི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྲིས་

ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་ནྲི་གང་བར་བྱས་ནས་གཉྲིས་ཀའྲི་ལུས་འཁོར་ལོའྲི་

རྣམ་པ་ཉྲིད་དུ་འཁོར་བར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་བྱེད་པ་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་

པར་མ་གྱུར་ན་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་ན་དེའྲི་ཚེ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་ཡང་དག་གནས་པའྲི་བྱང་

སེམས་མྲིང་མེད་དང་མཐེ་བོང་དག་གྲིས་བངས་ནས་བཟའ་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་པདའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འོངས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀང་གཉྲིས་པ་དག་གྲིས་ཟ་བར་

བྱའོ། །རྲིགས་བསྐྲུན་པ་ན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆོས་འབྱུང་ན་གནས་པའྲི་ཁུ་བ་དང་བཅས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ལ་རྲིགས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་དགོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དཔྲལ་བ་ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 587  

སོགས་པ་རྣམས་སུ་རོ་རེ་དྲུག་པ་རྣམས་དང༌། སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་ཡན་

ལག་དྲུག་གོ །ཁུ་བ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ལ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ལའོ་ཞེས་པ་རྡུལ་དང་ལྡན་

པ་ལའོ། །ཡང་ན་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཐབས་རང་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གཅྲིག་པུ་

བསྲུང་བ་ལ་ཡང་བསོད་ནམས་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། སར་ཡང་བསྲུང་དགོས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ནྲི་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་མ་ཉམས་པ་དེ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་འགྲུབ་པའྲི་རྩ་བའོ། །བདུད་ཀྲི་རྲིགས་གང་སུ་ཞྲིག་བྱང་སེམས་

འདྲི་ནྲི་ཉམས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་གཡོན་ཅན་དེ་ནྲི་

རོ་རེ་ཅན་ཏེ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲིས་གསོད་པར་བྱེད་དེ་བྱང་སེམས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བཟའ་བཏུང་

གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་ཀྲི་དོན། མངོན་ཤེས་ལྔ་མ་ཐོབ་པར་དུ་གསང་

ལས་མྲི་བྱ་བར་གདམས་པ། བྱས་ན་དམལ་བར་འགོ་བས་སང་དགོས་པར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་སྲིད་གསུམ་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་

དག་ལས་བྱེད་ཚུལ་མང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བདུད་ཀྲི་ཕོགས་ཉམས་ཤྲིང་

འཇྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་གྲི། སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་དག་ལས་ཀྲིས་ནམ་ཡང་བསད་

པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བདུད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདྲིར་བདུད་རྣམས་ནྲི་གང་ཞྲིག་དན་པ་

སེ་རྲིག་བྱེད་རྣམས་ཀྲི་བྱེད་པ་སྨྲ་བ་པོ་ཚངས་པ་ཁབ་འཇུག་སོགས་གཡུལ་འགེད་

པའྲི་ཡུལ་ལ་དགའ་ཞྲིང་ཆོས་ཀྲི་དོན་དུ་སོག་ཆགས་གསོད་བྱེད་སོགས་ལམ་ལོག་

པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སོག་ཆགས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་དག་ལས་འཇྲིགས་པ་

བསྐེད་པ་དེ་དག་སྦར་བར་བྱ་ཞྲིང་བདུད་ཀྲི་ཕོགས་རྲིག་བྱེད་སོགས་ཉམས་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སད་དུ་ཡྲིན་གྲི་སོག་གཞོམ་པའྲི་སད་དུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས། 

བལྟ་སངས་བཞྲི་པོ་སྒྲུབས་ནས་ནྲི། །མཁས་པས་སེམས་ཅན་གཞུག་པར་བྱ། །འདྲིར་

ནྲི་བསད་པར་བྱ་མྲིན་ཏེ། །དམ་ཚིག་ངེས་པར་ཉམས་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་བསླུ་

བ་སངས་ནས་ནྲི། །བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཐམས་ཅད་བྱ། །སེམས་ཅན་གནོད་པ་ཙམ་གྲིས་

ནྲི། །ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་རེད་མྲི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་རོ་རེ་མཁའ་

འགོ་མ་དེ་རྣམས་ལ་ཕྱུགས་ཀྲི་སྐེ་བོ་དེ་མྲི་ཤེས་པ་ངན་པའྲི་ལས་བྱེད་པ་རྣམས་

བསད་པའྲི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསད་པར་མྲི་བྱ་སེ། ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན་སྲིད་གསུམ་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་

རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་སྤོས་པས་དེ་རྣམས་མཆོག་གྲི་སྙྲིང་རེ་དང་ལྡན་པ་འཇྲིག་

རྟེན་སྲུང་བར་བྱེད་ཅྲིང་འཇྲིག་རྟེན་བསླུ་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ལྷག་པར་སང་བར་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་སྒྲུབ་པ་པོ་བསད་ལས་སོགས་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རང་

ལས་ཀྲིས་ཤྲི་བར་གྱུར་ན་ཡང་འདྲི་ནྲིསྒྲུབ་པ་པོའྲི་བདུད་ཡྲིན་ཏེ། བདག་གྲིས་བསད་

དོ་ཞེས་པའྲི་མཐུའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཕ་མོ་སེ། སྲིག་པའྲི་ལས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པོ་དམལ་པར་

འགོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་ཁེངས་པ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ནྲི་ཕ་མོའྲི་ལས་ཕ་རོལ་

གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་བྱེད་དེ། བདག་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་

ལའང་བལྟའོ། །འདྲིར་འཁོར་བ་པའྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ནྲི་མྲི་དགེ་བ་ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་མངོན་སྤོད་ལ་སོགས་རྲིག་པ་ཕན་ཚེགས་ལ་ཆགས་ཏེ། 

རྲིག་པ་ཕན་ཚེགས་འདྲི་ཡྲིས་སྲིད་གསུམ་སད་ཅྲིག་གྲིས་དབང་དུ་བྱེད་པའྲི་ཞེས་

སོགས་ཀྲི་བསམ་པ་རྐམ་ཆགས་ཅན་གྲི་སེམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཕན་ཚེགས་དེ་ཉྲིད་

བསྒྲུབ་ཀྲི་སྦྲིན་སོགས་སངས་ནས་ཤྲི་བར་གྱུར་པ་དམལ་བར་འཇུག་གོ །རྒྱབ་ཏུ་སེ་

ཤྲི་བར་གྱུར་པའྲི་རེས་ལ་འདྲི་རྐམ་ཆགས་དེའྲི་དབང་གྲིས་རང་གྲི་རས་དང་ཁྲིམ་

ཐབས་སོགས་གཞན་གྲི་དབང་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཀེ་མ་ཞེས་བརྩེ་བས་བོས་ནས། འཁོར་

བ་པ་རྣམས་ཀྲི་བུད་མེད་སོགས་གཞན་ལ་ཆགས་པ་ནྲི་ངན་པའྲི་ཆོས་ལ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པའོ། །སྨྲས་པ། རྒྱུད་འགེལ་དཔག་བསམ་ལོན་པའྲི་དབང་པོ་ཡྲི། །ཡལ་འདབ་

ངོས་ལ་རྣམ་སྤོད་རླུང་བཞོན་གྲིས། །བསྐོད་པའྲི་ལེགས་བཤད་དྲི་བསུང་རོགས་པ་

འདྲི། །ཤེས་ལྡན་མཁས་པའྲི་བུང་བ་འདུ་བའྲི་གཞྲི། །ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་རྣལ་འབྱོར་

མའྲི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བའྲི་མདོར་བསྡུས་ཆེན་པོ་སེ་དང་པོའ།ོ །      ། །

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞབས་ཀྲི་པད་རྡུལ་སྤྲི་བོས་

མཆོད་བྱས་ཏེ། །སྐུ་བཞྲི་ལས་སྤོས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

བཞུགས་པས་དོན་མཛད་པ། །རྣམ་དག་དང་བཅས་དྲི་མེད་དབང་གྲི་དོན། །རྣལ་

འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ། །བཅུ་དྲུག་སྐུ་ཡྲི་དབྱེ་བ་དང་བཅས་

པ། །གང་དེ་རྒྱུད་འགེལ་ཇྲི་བཞྲིན་འདྲིར་བཤད་བྱ། །

གཉྲིས་པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྐུ་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སོན་པ་སྐུ་བཞྲི་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་”ངེས
1
་པའྲི་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཆོད་

1  མ་ཕྱི། ༦༥བ༣ན། ངས    སྐུ། ༩༡ན༥ན།  བླ། ༨༨བ༥ན།   ངྕེས    * ངྕེས



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པར་བརོད་ཅྲིང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། མདོར་བསྡུས་ཀྲི་གཞུང་བཤད་པ། 

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡོད་མྲིན། ཞེས་པ་ནས། བདེ་ཆེན་སྐུ་ལ། ཞེས་པས་ཕག་ཡུལ་

བསན་ཏེ། འཆད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ནས་བཟུང་སེ། དགོལ་བར་བྱ། ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བསན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གནས་སབས་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྐུ་བཞྲི་ལས་སངས་

རྒྱས་སོགས་སྤོ་ཚུལ་སོན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བའྲི་གནས་པ་བཤད། 

དབང་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོགས་སོན་པ་གནས་པ་དྲུག་པའྲི་དུམ་བུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་ལས་སྐུ་བཞྲིར་འགྱུར་ཚུལ། དེ་ལས་

སངས་རྒྱས་སོགས་སྤོས་ཚུལ། སྤོས་པ་རྣམས་ཀྲི་བཞུགས་པ་སྣ་ཚོགས་པས་འགོ་

དོན་མཛད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། མཐའ་བཞྲི་དང་བལ་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལས་ཆོས་སྐུ་དང༌། དེ་ལས་ལོངས་སྐུ་དང༌། དེ་ལས་སྤྲུལ་སྐུར་

འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཤེས་རབ་ནྲི་ནང་ལ་ཁུ་བ་

འཕེལ་བ་ཆ་བཅོ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་སོ། །ཐབས་ནྲི་ནག་པོའྲི་

ཕོགས་ཏེ་ཟླ་བ་བཞུ་བའྲི་ཆ་ཉམས་པའམ་ཟད་འྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

དཀར་པོ་ནྲི་མཚན་མོའ།ོ །ནག་པོ་ནྲི་ཉྲིན་མོའ།ོ །འདྲིར་དཀར་ཕོགས་ཤེས་རབ་ནག་

ཕོགས་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི་བསམ་པའྲི་དབྱེ་བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བའྲི་སྐུ་ནྲི་ཤེས་རབ་མ་ཡྲིན་ཐབས་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་ནང་གྲི་ཕོགས་གཉྲིས་ལ་མྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་སྐུ་སེ། དེ་

ལྟར་ཡོད་པའྲི་མཐའ་ཆ་བཅོ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དཀར་ཕོགས་མ་ཡྲིན་ནོ། །མེད་པའྲི་

མཐའ་དཀར་པོའྲི་ཆའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་ནག་པོའྲི་ཕོགས་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཡོད་མེད་

གཉྲིས་ཀའྲི་མཐའ་ཡང་མྲིན་ཏེ། ཡོད་མེད་འདྲི་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་གཉྲིས་

ཀ་ཚོགས་པ་མེད་དེ། གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲིན་པའང་མྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་དཀར་ནག་

གྲི་ཕོགས་འདྲི་དག་ལས་མྲི་གཏོགས་པ་ཡང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དཀར་ནག་གྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་དཀར་ནག་གྲི་ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་བཞྲི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཆ་བཅུ་དྲུག་

པ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ཅན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་རུ་

གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་བཞྲི་པ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཟད་པ་

ལས་འཐོབ་པ་ལས་ན་རྒྱུ་མཐུན་པའྲི་འབས་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། རྒྱུ་ལམ་དུས་ཀྲི་

ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ལས་འབས་བུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་འཐོབ་པས་ན་རྒྱུ་

མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐབས་ཤེས་གང་རུང་གྲི་ཕོགས་སུ་མ་

ཆད་པར་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པས་མ་ནྲིང་ངོ༌། ཞེས་གྲུབ་བོ། །འདྲིར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་རང་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ་

སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པ་ཟད་པ་ལས་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་

སེ། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་མུན་པ་དང་ངེས་པར་

བལ་བ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་དབྱེ་བ་ལས་ཞེས་པ་ལ་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སོང་གཟུགས་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་མྲི་རྟོག་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སེམས་

སོ། །རྣམ་ཤེས་ནྲི་གཞན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་པ་སེ། བཟུང་བར་

བྱ་བ་ཤེས་བྱ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་བ་

རྣམས་ཀྲི་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་ནྲི་ཤེས་རབ་སེ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་དང་

བལ་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཐབས་ཀྲི་སེམས་ནྲི་རྟོག་པས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་

བཟུང་བྱའྲི་སེམས་ཏེ་དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེའྲི་མཚན་ཉྲིད་དེ། །སམ་བྷུ་ཊར་ཡང༌། 

སྤོས་པ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉྲིད། །ཤེས་རབ་ཅེས་ནྲི་ཡོངས་སུ་བསྒགས། །ཡྲིད་

བཞྲིན་ནོར་ལྟར་མ་ལུས་པའྲི། །སེམས་ཅན་དོན་མཛད་སྙྲིང་རེ་ཆེ། །དམྲིགས་མེད་

གནས་སུ་ཤེས་རབ་དང་། །དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་ཉྲིད། །བོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

གཅྲིག་གྱུར་པས། །ནམ་མཁར་ནམ་མཁའ་ཇྲི་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་

འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་བདེ་བ་ལ་ཤེས་རབ་དང༌། བཟུང་བྱའྲི་སེམས་སོང་བ་

ལ་སྙྲིང་རེར་གསུངས་པ་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་མ་ནྲིང་གྲི་གོ་འཕང་

མཚོན་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པས། སབས་གཞན་དུ་འདྲི་དག་ལས་ལོག་པར་འབྱུང་ཡང་

འགལ་བར་མྲི་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་བཟུང་བར་བྱ་བའྲི་དབྱེ་བ་

དེ་ཡྲིས་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཆོས་སོན་པ་པོ་ཡྲིན་པས་གཞན་གྲི་དོན་

བྱེད་པ་པོ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་སེ། རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་འདོད་པ་མདོར་བསན་པ་ལས། ཆོས་ཀྲི་

ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་གྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རུ་བསྒགས། ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་སྐུ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་ཀང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའྲི་སོབས་ལས་བྱུང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བའོ། །དེ་ལྟར་ལྟེ་བར་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཟད་པ་ལས་ཐོབ་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུ་རྒྱུ་མཐུན་པའྲི་འབས་བུ་དང༌། སྙྲིང་ཁ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་

གནས་སབས་ཟད་པ་ལས་ཐོབ་པ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་པར་སྨྲིན་པའྲི་འབས་བུའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཆོས་ཀྲི་སྐུ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་སོན་པ་བོ་གཞན་གྲི་དོན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་ཉྲིད་ལས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་འབྱུང་བར་བརོད་དེ། 

དེ་ཡང་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་ཡྲིན་པས་སྒ་སྙན་ལྟ་བུ་མཐའ་ཡས་པའྲི་སད་ཀྲིས་སེམས་

ཅན་དུ་མའྲི་དོན་བྱེད་པ་པོ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལས། སྒ་ཡྲི་ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་གྲི་

ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུ་མཆོག །ཅེས་སོ། །འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལྷའྲི་མྲིག་གྲིས་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་གང་ཞྲིག་མཐོང་བ་ནྲི་མེ་ལོང་གྲི་

གཟུགས་བརན་གྲི་རྣམ་པ་དྭངས་ཤྲིང་གསལ་བ་སེ། དེ་ལ་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་གང་

ཞྲིག་རོ་མཉམ་པར་རྒྱུ་བ་དེ་ནྲི་སྒ་སྙན་ཏེ་ལོངས་སྐུ་ཡྲིན་ནོ། །ལོངས་སྐུ་དེ་ནྲི་ཤེས་

རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་ལྷའྲི་རྣ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ནྲི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་སེ་ཤེས་རབ་བོ། །སྒ་སྙན་ནྲི་བཟུང་བར་བྱ་བ་སེ་ཐབས་

སོ། །དེ་འད་བའྲི་བཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དབྱེར་མེད་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་ལོངས་

སྐུའོ། །དེས་ན་ལོངས་སྐུ་དེས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྲི་དུས་ཀྲི་དོན་གྲི་རྣམ་

གངས་རྣམས་ཤེས་ཏེ། སལ་པ་ཆེ་གེ་ཞེས་པ་ནས། འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡྲིས་འདས་མ་འོངས་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ལུང་བསན་

པས་སེམས་ཅན་རྣམས་དད་པར་བྱས་ནས་འདུལ་བར་བྱེད་པ་སེ། དཔྲལ་བ་ལས་ཇྲི་

ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་གསང་གནས་ལ་སོགས་པ་ནས་སེང་དུ་ཁུ་བ་གཤེགས་
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པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀྲི་ངག་གྲི་སྒྲིབ་པ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཟད་པ་ལས་མགྲིན་

པར་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་སྐེས་བུ་བྱེད་པའྲི་འབས་བུའོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལས་སྤྲུལ་སྐུར་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། སེམས་ཅན་སྨྲིན་པའྲི་སད་དུ་སར་

ཡང་ལོངས་སྐུ་འདྲི་ལས་ནྲི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི་ཤེས་རབ་འཛིན་

པ་དང་ཐབས་བཟུང་བྱའྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་གཅྲིག་ཡྲིན་

ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སྣ་ཚོགས་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་

མའོ། །དེ་ཉྲིད་ལས། གཟུགས་ཀྲི་ཚོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ། །བདག་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་

མཆོག་གོ །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གཅྲིག་དང་དུ་མ་དག་ནྲི་དོན་དམ་པར་དབྱེར་མེད་

དུ་སྦོར་བ་སེ། གཅྲིག་དང་དུ་མ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སོ། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྲི་གཅྲིག་

ཡྲིན་པ་དང་དུ་མ་ཡྲིན་པ་འགལ་ལོ། །དེ་ཡང་ལུས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་སད་པའྲི་གནས་

སབས་ཟད་པ་ལས་དཔྲལ་བའྲི་བར་དུ་ཁུ་བ་འོངས་པ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་

པ་ཟད་པ་ལས་འབྱུང་བས་དྲི་མ་དང་བལ་བའྲི་འབས་བུ་སེ། གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པ་

དང་མཐུན་པར་སྐུ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་བས་གཟུགས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་བསན་

ནོ། །གཞན་གྲི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པས་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྲིན་ཆེན་

ཏོག །ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་ཆད་པ་

མེད་པ་གཅྲིག་པུ་སེ། དེ་ཉྲིད་ལས། ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་པའོ་

ཞེས་རྣམ་པ་བཞྲིའོ། །གཉྲིས་པ་དེ་ལས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་སྤོས་ཚུལ་ལ་ལྔ། 

ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སངས་རྒྱས་ལྔ་དང། ཁམས་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཡུམ་ལྔ་དང༌། 

དབང་ཡུལ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང༌། ལས་དབང་བྱ་བ་དང་བཅས་
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སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཁོ་བོ་ཁོ་མོ་སྤོ་བ་དང༌། དེ་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྲི་སྐུར་

ལུང་གྲིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྔར་གསུངས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་

ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་འདྲི་ནྲི་དུས་མཐའྲི་སྤྲིན་མཚུངས་ནག་པོའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་གཟུགས་སུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཁུ་བ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཐོབ་པ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་དེ་

ནྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་སེ། དེ་ཡང་གདུག་པ་རྣམས་སྨྲིན་པའྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཉྲིད་དེ་ལྟར་སྤོས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་གཟུགས་ཚོར་འདུ་

ཤེས་འདུ་བྱེད་བཞྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་ཆ་ནས་བཞག་པའྲི་མེ་ལོང་མཉམ་ཉྲིད་

སོར་རྟོག་བྱ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་ནྲི། ངེས་དོན་གྲི་རྣམ་སྣང་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་

གདུལ་བྱའྲི་སྣང་ངོར་རྣམ་སྣང་སོགས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཁམས་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་ང་རྒྱལ་འདོད་

ཆགས་ཕག་དོག་རྣམས་ལམ་གྲིས་ཟད་པར་བྱས་པའྲི་ཆ་རྣམས་དང། ནམ་མཁའ་ས་

ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་ཁམས་ལྔ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་ཆ་རྣམས་ཡུམ་ལྔའྲི་རྣམ་པར་སྤོས་

པར་བསན་ནོ། །དེ་ཡང་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་སོང་གཟུགས་དང་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་

མཐར་ཐུག་པ་ཐོབ་པ་ལས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆ་དེ་དག་ལྷའྲི་རྣམ་པར་སྤོས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དང་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཐབས་ཤེས་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཡུལ་དང་ཡུལ་

ཅན་གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་དྲི་སོགས་
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སེམས་མ་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སུ་སྤོས་ཤྲིང་ཤར་བར་གྱུར་

པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ངག་དང་ལག་པ་སོགས་ཁོ་བོ་དང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་

ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་རྣམས་ཁོ་མོའྲི་རྣམ་པར་ཤར་པའོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་དབང་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་ལག་པས་ཀང་རྐང་

པའྲི་བྱ་བ་རྣམས་བྱེད་ནུས་པས་ཀུན་ནས་ལག་པ་སོགས་དང༌། དབང་པོ་སྒྲིབ་བལ་

དུ་གྱུར་པས་དབང་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ཡུལ་ཐམས་ཅན་ལ་འཇུག་པས་དབང་པོ་ཀུན་ནས་

ཀུན་གྲིས་མྲིག་གྲིས་བལྟ་བྱའྲི་གཟུགས་མཐོང་བ་དང༌། མགོ་དང་གདོང་གྲི་བྱ་བ་

ཐམས་ཅད་བྱེད་ཅྲིང༌། ཡུལ་དུས་ཀུན་ནས་སྒ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་

དབང་པོ་རེ་རེས་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་དུ་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་གཡོགས་ཏེ་ཁབ་པར་

གནས་པ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུའྲི་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་བ་དང༌། 

མངོན་བརོད་ཕྲི་མའྲི་དྲུག་པ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲིབ་བལ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་བདག་རྲིག་གཞན་རྲིག་ཅྲིང་དབང་པོ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་འགོ་བའྲི་དོན་མཛད་པས་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་གང་ཟག་མཆོག་འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་དཔེ་ལས་འདས་པ་སེ་ཤེས་པ་ཐབས་དང༌། ཤེས་བྱ་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་པའྲི་

བདག་པོ་མཆོག །ཅེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རང་གཞན་གྲི་དོན་གྲུབ་ཅྲིང་བསམ་པ་

གྲུབ་པའྲི་མཆོག་སེ། ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀང་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་དབྱྲིངས་མྲི་ཟད་པ་སེ། ཆོས་དབྱྲིངས་དམ་པ་ཟད་མྲི་ཤེས་པ་མངོན་དུ་

བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཞེས་པ་ནྲི་མཚན་བརོད་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད་
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དོ། །གསུམ་པ་སྤོས་པ་རྣམས་ཀྲི་བཞུགས་པ་སྣ་ཚོགས་པས་འགོ་དོན་མཛད་ཚུལ་

ལ་གཉྲིས། སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་དོན་མཛད་ཚུལ་མདོར་བསན་པ་

དང༌། གོ་སའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱས་པའྲི་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སེམས་ཅན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་

བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཕུང་པོ་

འཛིན་པ་དང༌། སྐེ་གནས་གཞན་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བའྲི་

སད་དུ་རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བ་ག་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སེམས་ཅན་ལ་བརྩེ་

བས་ཐ་མལ་པའྲི་སྐེ་བོ་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་ངེས་པ་མ་སྒྲུབས་ཤྲིང་

བསོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པ་བསགས་པ་རྣམས་སྨྲིན་པའྲི་སད་དུ་བསན་པ་སེ། དེ་བཞྲིན་

དུ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པའྲི་ངག་གསུངས་པ། གང་གྲི་ཕྲིར་རོ་རེའྲི་སྐུ་ལུས་ཅན་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀང་ནྲི་མྲི་རྟག་ཅྲིང་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྲི་ཚུལ་སོན་ན། ཆོས་མྲི་བརྟན་

པ་ཆུ་ཤྲིང་གྲི་སྙྲིང་པོ་དང་མཚུངས་པའྲི་སྐེ་བོ་གཞན་རྟག་པར་ཅྲི་ཞྲིག་སེམས། ཞེས་

སོགས་རྟག་སྨྲ་རྣམས་སྨྲིན་པའྲི་སད་དུ་གསུངས་སོ། །སར་ཡང་གཟུགས་ཁམས་ཀྲི་

གནས་གཙང་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་ཉན་ཐོས་

གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་ང་རྒྱལ་ཉམས་པར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་ཏེ། ལྷ་

ཉྲིད་འདྲི་ནྲི་ཁམས་འོག་མར་ལྷུང་བའྲི་དུས་སུ་དམལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་

ཆེན་པོ་མོང་བའོ་ཞེས་བསན་པས་ལྷ་དེ་རྣམས་འབྱོར་བའྲི་བདེ་བས་ཁེངས་པ་དང་

བལ་ནས་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་རྒྱུད་སྨྲིན་པར་བྱེད་དོ། །གང་ཞྲིག་བཙུན་མོའྲི་བ་

གར་ཞུགས་པ་ཞེས་པ་ཨེ་ལ་ཝཾ་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཞུགས་པ་སེ། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བདེ་བ་རོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 598  

མཉམ་པར་གནས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནྲི་མཆོག་གྲི་ངེས་པ་དགེ་སོང་གྲི་སོམ་

པས་བསམས་པ་ཅན་འཕགས་པ་རབ་འབྱོར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང༌། སྐེ་བ་གཅྲིག་

གྲིས་ཐོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྐུ་བཞྲི་པ་

ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་སྐུ་བསན་པས་མཆོག་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་ལ་དགོད་པའྲི་སད་དུ་བསན་པའོ། །དེ་ལ་སོང་པའྲི་དངོས་པོ་བ་ཕབ་པ་ལྟར་སྣང་

བ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དེ། འདྲིར་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྲི་ཤེས་བྱ་ནྲི་དངོས་པོར་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་སོང་པའོ། །དེ་མཐོང་བ་ནྲི་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་ནྲི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་

སེ། འདས་མ་འོངས་ཀྲི་དངོས་པོར་མེད་པར་ཟབ་པའོ། །འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའྲི་

རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་གསུངས་པ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ནྲི་

ཆད་སོང་དང་བེམ་སོང་སོགས་སོང་ནྲིད་སྨ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་

ཁྱུ་མཆོག་སེ་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་པའྲི་སྒ་སྒོགས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལོངས་སྐུས་སོ་སོའྲི་སད་དང་མཐུན་

པར་ཆོས་སོན་པས་ཆོས་ཀྲི་དུང་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་སྒ་ཆེན་

ལྡན། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འགོ་བ་སོ་སོ་ལ་འགྱུར་མེད་ཀྲི་དགའ་བསད་པར་བྱེད་པས་ཆོས་

ཀྲི་གཎྜྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་སྒ་བོ་ཆེ། དག་པའྲི་སྐུ་བརེས་ཏེ་ཆད་པའྲི་མང་

འདས་སོགས་ལ་མྲི་གནས་པས་མྲི་གནས་མ་ངན་འདས་པ་པོ། ཆོས་སྐུ་ཐོབ་སེ་

ཕོགས་བཅུར་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདྲི་ཕྲིར་མྲི་ཕན་པ་སོང༌། ཕྲིན་ཅྲི་

ལོག་གྲི་བདེ་བ་སེལ། ཡང་དག་པའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ། གནོད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའྲི་
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ཆོས་སོན་པས་ཕོགས་བཅུའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྔ་བོ་ཆེ། ལོངས་སྐུ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི་

རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་གཟུགས་མེད། དྭངས་ཤྲིང་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་སོང་པ་ལ་སྣང་

བས་གཟུགས་བཟང་དྲི་མ་དང་བལ་བས་དམ་པ་སེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

གཟུགས་ཡྲིན་པས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་

ཡྲིད་ལས་སྐེས། ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པས་གཟུགས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་སྣང་བའྲི་དཔལ། སྤྲུལ་པའྲི་གཟུགས་བརན་མ་ལུས་འཆང་བ་པོ། ཞེས་པ་ནས། 

མཚན་བརོད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པའོ། །ཉྲི་མ་དཔལ་གྲིས་གཞན་དུ་

བཤད་དོ། །

གཉྲིས་པ་གོ་སའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། དངོས་ཀྲི་དོན་

དང༌། སས་དོན་འགེལ་པས་བཤད་ཅྲིང་གོ་ས་དང་བཅས་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ་སེ། རོ་རེ་ཅན་གྲི་བཞུགས་པའྲི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། བཞུགས་པ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང༌། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གཞན་དོན་

སྤོས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་བཞུགས་པ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་མདོར་བསན། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་བཞུགས་

པའྲི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། རོ་རེ་ཅན་གྲི་དབྱེ་བ་དང་གཞན་དོན་དུ་བཞུགས་པར་

བསན་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་སྒྲིབ་པ་སང་རུང་དང་གཉེན་པོ་སྐེ་རུང་དུ་

སྨྲིན་པའྲི་སད་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་དུས་ཀུན་ཏུ་ངེས་པར་རོ་རེ་ཅན་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོ་བཙུན་མོའྲི་བ་ག་ལ་ཞུགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཕྲི་འཇྲིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྟེན་དང་ནང་ལུས་དང་གཞན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་

བཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་མཐོ་རྲིས་ས་སེང་ས་འོག་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྣ་

ཚོགས་པའྲི་ཕོགས་སུ་གོང་གྲི་ཚིགས་བཅད་དྲུག་ཅུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་

གསུམ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གནས་པ་ནྲི་བ་ག་ལ་ཞུགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ནང་

དུ་མཆོག་གྲི་ལུས་ལ་སྦར་ན་གསུམ་ལས། རླུང་ལ་སྦར་ན་དབུ་མར་སོག་རླུང་རབ་

ཏུ་རྒྱུ་བ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་ལ་སྦར་ན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཁབ་བདག་འགྱུར་མེད་ཀྲི་

ཐྲིག་ལེ་ནྲི་ལྟེ་བ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ལྟེ་བར་གནས་པ་དང༌། 

སེམས་ལ་སྦར་ན། སྒ་སོགས་ཡུལ་ལྔ་དག་ལ་དབང་པོ་གང་ཞྲིག་གྲི་སྒོ་ནས་རང་གྲི་

སེམས་འགོ་བ་སེ་འཇུག་པ་དང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ལ་སྦར་ན། ཡུལ་སྒ་སོགས་

མེད་པར་ཡང་དེར་སྣང་བའྲི་སོང་པ་ལ་ཡང་སེམས་འཇུག་པ་དང༌། གཞན་བསྐེད་

རྲིམ་ལ་སྔར་བསན་པ་དེ་བཞྲིན་ཁོ་ནར་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པས་གནས་པ་ནྲི་བ་ག་ལ་ཞུགས་པའོ། །སྐུ་བཞྲི་ལ་གང་ཞྲིག་ཨེ་ཡྲིག་ལ་ཝཾ་

ཡྲིག་གནས་པ་སེ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའྲི་གནས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དག་པའྲི་སྐུ་ལ་ཐྲིག་ལེ་ཟླ་

བ་ཁུ་བ་སྐུ་རོ་རེ་སྤྲུལ་སྐུ། ཚེག་དག་ཉྲི་མ་རྡུལ་གསུང་རོ་རེ་ལོངས་སྐུ། ཨ་ཡྲིག་སྒ་

གཅན་རྣམ་ཤེས་ཐུགས་རོ་རེ་ཆོས་སྐུ་སེ་དེ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་”སྦོར
1
་བ་སོགས་བ་ག་

ལ་ཞུགས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཞུགས་པ་བོ་ནྲི་ཟླ་མེད་པས་གཅྲིག་པུ། གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༣ན།   སྤོར    སྐུ། ༩༧ན༥ན།  བླ། ༩༤བ༢ན།   སྦོར   * སྦོར
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རོ་རེ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་རོ་

རེ་གསུམ་སེ་དེ་ནྲི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཁམས་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་བསོར་བའོ། །དེ་ལྟར་

ན་དུས་གསུམ་དང་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་གནས་གསུམ་དུའང་རོ་རེ ་ཅན་

བཞུགས་པ་ནྲི་སྲིད་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་སྨྲིན་པའྲི་སད་དུའོ། །དེ་ལྟར་

རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཀུན་ནས་ཕག་དང་ཞབས་ལ་སོགས། ཞེས་སོགས་གོང་དུ་

བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དང༌། རྒྱུད་བར་ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་རྟོག་མེད་བདག་ཉྲིད་ཅན། །ནམ་

མཁའ་ཀུན་ཏུ་རེས་སོང་ལྟར། །སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དྲི་མེད་དབྱྲིངས། །དེ་བཞྲིན་

ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་སོ། །གཉྲིས་པ་བཞུགས་པ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་དོན་བཅོམ་ལྡན་

འདས་སུ་བསན། དེའྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་རྣམས་དག་ལས་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་

པ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་སད་ནྲི་ཨེ་ཝཾ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་འོ། །བདག་གྲིས་ནྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཐོས་པ་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་ཤེས་པ་

སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་རོ་རེ་ཅན་ནྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཟླ་བ་ཧཾ་ཡྲིག་བཞུ་

བ་ལས་གང་ཞྲིག་སྤྲི་མགྲིན་སྙྲིང་ཁའྲི་ཆུ་སྐེས་དང༌། ལྟེ་གསང་དང་བུད་མེད་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྲི་བ་ག་པདར་བྱང་སེམས་དེ་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་གོལ་

བ་སེ། འཛག་པའྲི་དགའ་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་དགའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་མཆོག་གྲི་པད་ནོར་བུ་དང་ཟེའུ་འབྲུ་ལ་འཕོ་མེད་དུ་

གནས་པ་དེ་ནྲི་ཐེག་པ་འདྲིར་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་ཞྲིང་དུ་རབ་ཏུ་
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བཞུགས་པ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྲིག་པར་བྱ་སེ། ནཱ་

རོ་འགེལ་ཆེན་ལས། ཨེ་ཝཾ་རོར་པད་ནོར་བུའྲི་མཐར། །རོ་རེ་ཅན་བཞུགས་ཐྲིག་ལེ་

འཛིན། །དེ་ནྲི་དབྱེར་མེད་བདག་ཉྲིད་དོ། །བདག་གྲིས་ཞེས་ནྲི་རབ་གསལ་

བྱས། །བདག་གྲིས་ཐོས་ཞེས་རབ་གསུངས༌པ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་ངང་ཚུལ་

གྲིས། །རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ། །དེ་ཉྲིད་སོན་པ་བདེ་བའྲི་བདག །ཅེས་དང༌། 

ཐོས་པ་ནྲི་ཤེས་པའོ། །བདག་གྲིས་ནྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུའོ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་བཅོམ་ལྡན་

འདས་མདོར་བསན། སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་བསན་ཏེ་ཆོས་གསུངས་ཚུལ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། རོ་རེ་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་བཟུང་སེ་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གདུལ་བྱའྲི་བག་ཆགས་དང་སྨོན་ལམ་གྲི་དབང་གྲིས་སྐུ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་ཚུལ་ནྲི། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་གཅྲིག་པོ་དེ་ནྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་

སྔ་མ་རང་རང་གྲི་སྙྲིང་གྲིས་ཏེ་སེམས་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་བག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

སོབས་ཀྲིས་ཞྲི་བ་དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་ཅན་སྤྲུལ་སྐུའྲི་དངོས་པོ་དུ་མ་

རྣམས་ཀྲིས་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ལ་གནས་པར་

མཐོང་སེ། དེ་ལྟར་འགྱུར་ཅྲིག་པའྲི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་

སོ། །གསུང་གྲི་བྱ་བས་དོན་མཛད་ཚུལ་ནྲི་དོན་གཅྲིག་ལ་རྣམ་གངས་དུ་མའྲི་སད་ནྲི་

རང་རང་བསམ་པའྲི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་

སྙྲིང་ལ་འབབ་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ལ་གནས་སོ། །གཞན་ཡང་
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ཁྲིམ་ལ་གནས་པ་ཅན་ཁྲིམ་པ་རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་སེལ་བའྲི་སད་དུ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་ཞྲིང་གཤེགས་ཏེ་དོན་མཛད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས་འཁོར་ལོ་བསོར་ཚུལ་ནྲི། དུད་

འགོ་སོགས་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་གཏོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱུང་བ་འདས་པ་

དང་འབྱུང་འགྱུར་མ་འོངས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་ལུང་སོན་པས་

གདུལ་བྱ་དང་བར་མཛད་ལ། དད་པ་དང་རྟག་ཏུ་རང་རང་གྲི་སྣང་ངོར་བདེན་པའྲི་

ཆོས་ནྲི་འགོ་བ་རང་རང་གྲི་སད་གཞན་ཏེ་སོ་སོ་དང་མཐུན་པ་དག་གྲིས་གསུང་བར་

བྱེད་ཅྲིང་དེ་ལས་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ལམ་ལ་

དགོད་པར་བྱེད་པའྲི་གསུང་འདྲི་ནྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་

སེར་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་ཡྲིན་ཏེ། ལེགས་སྦར་ལྷའྲི་སད་ཉྲི་ཚེ་བ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ནོ། །སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་བསན་ཚུལ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཉན་རང་དང་དག་བཅོམ་

པ་རྣམས་ཀྲིའང་རྟོགས་བྱ་མྲིན་པ་སོབས་སོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་

ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ནྲི་སྲིད་

གསུམ་གནས་སུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་བདག་ཉྲིད་སོན་པར་བྱེད་དེ། ནམ་མཁའ་ལ་

བརྒྱ་བྱྲིན་གཞུ་འཇའ་ཚོན་སྣང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་ཉྲིད་དུའོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་གདུང་རྲིང་བསེལ་

སོགས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཕེ་བ་རྒྱལ་བ་བྱང་སེམས་དང་བཅས་

པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་མྲི་སོགས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་སེམས་ལ་བག་

ཆགས་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་བ་འདྲི་ནྲི་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་པའྲི་

ཆོས་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་དྭངས་པ་ལ་ནམ་མཁའྲི་ཟླ་བ་སྣང་བ་
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བཞྲིན་དུ་གདུལ་བྱ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ངོར་ནྲི་སྐེ་བ་ལྟ་བུར་འཁྲུལ་པ་སེར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྣམ་འཕྲུལ་དེ་དག་ལས། རྒྱལ་བའྲི་སྐུའྲི་རོ་རེ་ནྲི་གཟུགས་

སོགས་ཡུལ་དང་མྲིག་སོགས་ཡུལ་ཅན་གཟུང་འཛིན་དུ་འབེལ་བ་ཅན་འཁོར་བ་པ་

རྣམས་ཀྲི་བགོད་བྱའམ་རྟོགས་བྱ་མྲིན་པ་སེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་བའྲི་སོང་གཟུགས་སོ། །དེའྲི་གསུང་གྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་པས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་སྙྲིང་སེ་རང་རང་གྲི་བསམ་པ་ལྟར་རང་རང་གྲི་སད་རྣམས་

དག་གྲིས་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་ནྲི་གོ་བར་བྱེད་པའོ། །རོ་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་རྟོགས་

པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དང༌། བརྟན་གཡོ་མཐའ་དག་པ་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཇྲི་སྙེད་པ་

གཟྲིགས་པ་ནྲི་ཇྲི་སྙེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་ནོར་བུ་ཆེན་པོས་

གང་ལ་རེག་པ་ནོར་བུར་བྱེད་པ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་འཛིན་བྱེད་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེའོ། །གསུམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཞན་དོན་དུ་སྤོས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་

རྣམ་དག་བསན་པ་ལ་གསུམ། སྙྲིང་པོའྲི་པདའྲི་ལྷའྲི་རྣམ་དག་བསན་པ་དང༌། རྲིགས་

དྲུག་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དག་པ་དང༌། སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་དག་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་འབས་སེར་

ཕར་ཕྲིན་དྲུག་དང༌། ཐབས་སོབས་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་སེ་བཅུ་པོ་རྣམས་ནུས་མ་

བཅུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་སུ་གསུངས་སོ། །ནུས་མ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་ནྲི་སྒྲིབ་

པས་དག་པའྲི་མཆོག་གྲི་བདུད་རྩྲི་རྣམ་པ་བཅུ་ཁུ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
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ཀྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པ་དེ་དག་རྣམས་སོ། །འདྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁ་ཅྲིག་པད་གདན་ཅན་

གྲི་ལྷའྲི་གངས་སུ་བུམ་པ་རྣམས་འདེན་ཞྲིང་བུམ་པ་རྣམས་ནུས་མ་རྣམས་ཀྲི་ཡབ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཐབས་ཤེས་སུ་གསུངས་པས་ཡབ་ཡུམ་དུ་མྲི་

འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདུད་དང་ཉོན་མོངས་གཡས་གཡོན་གྲི་རྒྱུ་བ་ཉམས་པ་ནྲི་

གཙོ་བོའྲི་གདན་གྲི་འདོད་ལྷ་དང་འཕོག་བྱེད་དག་པོའ།ོ །རོ་རེ་བཞྲིའྲི་ཚོགས་ནྲི་

དཔག་བསམ་གྲི་ལོན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་བཞྲིའོ། །ཕག་རྒྱ་དྲུག་རྣམས་ཐྲིག་

ལེ་སོང་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག་སེ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་བསྐེད་པ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ནྲི་ཡེ་

ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་སྒྲིབ་བལ་དུ་རོ་མཉམ་པ་གཅྲིག་པུའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འཁོར་ལོའྲི་མཚན་མ་ནྲི་ཀུན་ནས་དྭངས་པ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་

སོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་མཚན་མའོ། །འདྲིའྲི་ཆགས་པ་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་ནྲི་པདའྲི་མཚན་མའོ། །ཉོན་མོངས་གཅོད་ཅྲིང་ཟད་པ་ནྲི་རལ་

གྲིའྲི་མཚན་མའོ། །རོ་རེའྲི་མཚན་མ་དག་རྣམ་ཤེས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཆེན་པོ་

རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའོ། །མྲི་ཤེས་པ་འགྱུར་བའྲི་མ་རྲིག་པ་གཅོད་པ་ནྲི་གྲི་གུག་གྲི་

མཚན་མ་སེ། དེ་རྣམས་ནྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་མཚན་མ་རྣམས་ཏེ། དྲུག་པོ་འདྲི་དག་རྣམས་

ཀྲིས་བསྐེད་ཅྲིང་སྤོས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དེ་དག་རྣམས་ཀང་ཕུང་ཁམས་

སོགས་ནམ་མཁའ་བཞྲིན་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། གང་དུ་

ངེས་པར་ཏེ་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་རྲིགས་ནྲི་རྒྱུའྲི་དོན་ཏེ། རྒྱུར་གྱུར་པ་འཁོར་བ་པ་རྣམས་

ཀྲི་གཟུགས་ཕུང་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ནྲི་ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་མེ་ལོང་ཡེ་

ཤེས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ནྲི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་
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མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་རྲིན་འབྱུང་དང༌། མྲིང་དང་མཚན་མར་འཛིན་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཉམས་

པ་ནྲི་རོ་རེའྲི་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོ་སོར་རྟོག་སྣང་མཐའ་དང༌། འཁོར་བ་འཕེལ་བྱེད་ཀྲི་འདུ་

བྱེད་ཉམས་པ་ནྲི་བྱ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་དང༌། གནས་སབས་བཞྲིའྲི་སེམས་ཉམས་

པ་དེ་ཡང་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་མྲི་བསྐོད་པར་གསུངས་སོ། །ཤེས་པ་མྲིན་པ་སེ་མ་

རྲིག་པ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཉམས་པ་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཉྲིད་དོ། །ཕུང་པོ་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་རྣམ་སྣང་སོགས་ཐབས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་

གོ །གཞན་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ནྲི་ཁམས་དྲུག་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་རྣམས་སོ། །གཏྲི་མུག་

དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། ཆགས་པ་དང༌། ཕག་དོག་དང༌། ཞེ་སང་ཉམས་པ་རྣམས་ནྲི་རྲིམ་པ་

བཞྲིན། སྤན་མ། མཱ་མ་ཀྲི །གོས་དཀར་མོ། སྒོལ་མ། དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་སེ་སྒྲིབ་བལ་

གྲིས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་རྣམས་སོ། །སེར་སྣ་ཉམས་པ་ནྲི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་སེ། དེ་ནྲི་

སྒྲིབ་བལ་འགྱུར་མེད་སོང་པ་ཉྲིད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མཐོང་དང་མ་མཐོང་མངོན་ལོག་གྲི་གཟུགས་ནྲི་ནང་དུ་ཡྲིད་

དབུ་མ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་མྲིག་ས་སྙྲིང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐག་རྲིང་པོ་ནས་བརོད་པའྲི་སྒ་རྣམས་

གསལ་བར་ཐོས་པ་ནྲི་རྣ་བ་ཕག་རོར་རོ། །དྲི་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་དེ་ནྲི་སྣ་བཟང་པོ་

མཁའ་སྙྲིང་ངོ༌། །རང་གྲི་དཔྲལ་བའྲི་ཟླ་བའྲི་བདུད་རྩྲི་འཛག་པའྲི་བདེ་སེར་དག་རྟག་

ཏུ་ཡས་འབས་ཀྲི་རྲིམ་པས་མང་བར་བྱད་པ་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྒྲིབ་བལ་

གྲི་ལྕེའོ། །དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་རེག་པ་ལ་ཆགས་པ་འཕོག་པ་འདྲི་རེག་པ་ལུས་

ཀྲི་དབང་པོ་སྒྲིབ་བལ་སྒྲིབ་སེལ་ཏེ་རོ་རེ་རེག་བྱ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའོ། །ཐབས་ཤེས་
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འགོགས་པ་ལས་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་མཉམ་པ་འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཏེ་དེ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

འཇུག་པའྲི་སེམས་དེ་ནྲི་ཀུན་བཟང་སེ་ཡྲིད་སྒྲིབ་བལ་ལོ། །དེ་ལྟར་དབྱེ་བ་དྲུག་གྲིས་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དྲུག་པོ་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་འདྲི་དག་བྱང་

སེམས་བཙུན་མོར་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར། 

གཟུགས་རོ་རེ་མ་དང་སྒ་རོ་རེ་མ་སོགས་འདྲི་རྣམས་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་ཡུལ་རྣམ་པ་

དྲུག་སེ། དེ་ནྲི་སེམས་མ་དྲུག་གོ །དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བས་

དྭངས་ཤྲིང༌། ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་སྐེས་མ་འགགས་པ་འདྲི་རྣམས་བསེན་ན་འདྲི་རྣམས་

མཆོག་གྲི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་ཅྲིང་རྟོག་པས་གོས་པ་མེད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་མེད་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རྟོགས་བྱ་སེ། དེ་ནྲི་ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་སྤན་ལྔ་ལས་གཞན་ཐ་མལ་པའྲི་

དབང་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་བྱ་མྲིན་པ་དང་ནྲི་མཐའ་དག་འགོ་བའྲི་དབང་པོ་དྲུག་པོའྲི་སྒོ་

ཡྲིས་རྟོགས་བྱ་མྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་སས་དོན་འགེལ་པས་བཤད་ཅྲིང་གོ་ས་དང་བཅས་པས་དོན་བསྡུ་

བ་ལ་གསུམ། ཁོ་བོ་བཅུའྲི་རྣམ་དག་སས་པ་འགེལ་པས་བསན། སྒྲིབ་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་

ལས་གསུང་དང་སྐུའྲི་ལྷ་སྤོ་ཚུལ། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་ལྷ་སྤོ་ཞྲིང་ཆོས་བསན་པའྲི་

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་གྲི་ངེས་དོན་གྲིས་ཐུགས་

ཀྲི་སྒོ་བའྲི་རྣམ་དག་དང༌། ཞུ་གླུས་བསྐུལ་གྲི་ངེས་དོན་དང༌། བདུད་བཅོམ་ནས་ཆོས་

འཁོར་བསོར་ཚུལ་གྲིས་སྐུའྲི་སྒོ་བའྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་བསན་པ་དང༌། དེ་ངེས་དོན་རོགས་རྲིམ་ལ་

སྦར་བའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོ་བསྒོམ་པའྲི་ཚུལ་ལ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རོགས་པར་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་འཁོར་ལོ་དགུག་གཞུག་བཅྲིང་མཉེས་རོ་མཉམ་བྱ་བ་ནྲི་ཛཿ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ་ཞེས་པའྲི་

སྔགས་དང༌། རོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕག་རྒྱས་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གྲི་ཁོ་བོ་

རྣམས་ཀྲིས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཕོགས་ལ་ནྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་

ཀྲིས་བྱ་སེ། རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དུ་གགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ནང་དུ་སྦར་ཏེ་གསུངས་པ། ཡེ་ཤེས་གཞུག་པ་འདྲིར་ནྲི་

ལུས་ལ་སར་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་ཞེས་པ་ནྲི་ན་ཆུང་སེ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་འགོགས་

པ་ལས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ནྲི་ཁུ་བ་སེ་དགོངས་པའྲི་སད་གཞན་གྲིས་གསུངས་

སོ། །དེའྲི་དགུག་པ་ནྲི་སོག་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་གྲི་ཚོགས་དབུ་མར་འགོག་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་བྱེད་དེ། རླུང་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་དེས་སེང་དུ་དངས་ཏེ་སྤྲི་བོར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ནྲི་གཞུག་པ་རྨུགས་བྱེད་ཀྲི་

ཞེས་པ་ནྲི་གཏུམ་མོའྲི་མེ་ཡྲིས་སྤྲི་བོའྲི་བྱང་སེམས་དེ་བཞུ་བར་བྱས་ནས་ཁུ་བ་ཐྲིག་

ལེའྲི་གཟུགས་མགྲིན་སྙྲིང་ལྟེ་གསང་གྲི་པད་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་མེ་ཁམས་རོ་མར་

རླུང་བཅྲིངས་པ་རྨུགས་བྱེད་ཀྲིས་བྱེད་དོ། །རེངས་བྱེད་ཅེས་པ་སའྲི་ཁམས་དུང་

ཅན་མར་རླུང་བཅྲིངས་པ་དེ་ལས་ནྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་གཟུགས་དེའྲི་བཅྲིང་བ་བྱེད་དེ་ཐབས་

ཤེས་སྦར་བ་ལས་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་མགོགས་པས་ཁུ་བ་

འོངས་པ་ནྲི་ནོར་བུ་ལས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འགོར་མྲི་སེར་རོ། །ཁེངས་བྱེད་ནྲི་ཆུའྲི་ཁམས་

ལཱ་ལ་ན་སེ། ཐྲིག་ལེ་ཁུ་བ་བས་བའྲི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་དྭང་པའྲི་ངོ་བོ་གསང་བའྲི་པད་
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དང་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལ་གནས་པ་ནྲི་གཡོ་བའྲི་ཁུ་བ་ཞེས་བརོད་ཅྲིང་དེའྲི་བཅྲིང་བ་ནྲི་དྲི་

ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྩར་རླུང་བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱེད་དེ། དེ་ལས་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་

དབང་གྲིས་མཉེས་པ་སེ་ལུས་ལ་བསྲིལ་བ་ཉྲིད་དུ་བྱེད་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས་ཀང༌། གང་ཞྲིག་ཁོ་བོ་གཤྲིན་རེ་གཤེད་ནྲི་ཟླ་བ་དང་བཅས་

སོག་རླུང་རབ་ཏུ་བཅོམ་གྱུར་པ། །ཉྲི་མ་དང་བཅས་སོག་རླུང་རབ་ཏུ་བཅོམ་གྱུར་

གང་ཞྲིག་ཁོ་བོ་པད་མཐར་བྱེད་དོ། །སྒ་གཅན་དང་བཅས་སོག་རླུང་རབ་ཏུ་བཅོམ་པ་

གང་ཞྲིག་ཁོ་བོ་བགེགས་མཐར་བྱེད་པ་སེ། །མཇུག་རྲིངས་དང་བཅས་སོག་རླུང་

ངེས་པར་བཅོམ་པ་གང་ཞྲིག་ཁོ་བོ་ཤེས་རབ་མཐར་བྱེད་དོ། ཞེས་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཕུང་ཁམས་སོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འགོག་པ་

དག་ལས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་མཉམ་པར་

བྱེད་པ་རོ་རེ་ཤུགས་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཉྲིད་ཀྲིས་བྱེད་པ་སེ། ཀྱཻ་

རོ་རེར། བདེ་བ་ནམ་མཁའ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁམས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སར་ཡང་གནས་དེ་ནས་སེང་དུ་འགོ་བའྲི་དོན་དུ་རྒྱུ་མཐུན་པའྲི་

བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་སྤན་མ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྔར་བརོད་པའྲི་རོ་རེའྲི་གླུ་རྣམས་

ཀྲིས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བུམ་པ་ཅན་གྲིས་ལྟེ་བར་རྒྱུ་

མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུའྲི་དོན་དུ་སྤན་མས་བསྐུལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། 

སྙྲིང་མགྲིན་སྤྲི་བོ་རྣམས་སུ་བུམ་པ་ཅན་གྲིས་རྣམ་སྨྲིན་དང་སྐེས་བུ་བྱེད་པ་དང་

བལ་འབས་ཀྲི་དོན་དུ་མཱ་མ་ཀྲི །གོས་དཀར་མོ། སྒོལ་མ་གསུམ་གྲིས་བསྐུལ་

བའོ། །དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐབས་རྣམས་ཀྲིས་ཁུ་བ་གེན་དུ་བསང་བ་ན་བདེ་བ་
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ཆེན་པོ་འཕོ་བའྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་ཉམས་སུ་མོང་བས་རྣལ་འབྱོར་པ་ཕུང་

ཁམས་སོགས་ཐམས་ཅད་རོ་ཆེན་པོས་ལྕགས་འབྲིགས་པ་བཞྲིན་དུ་སྒྲིབ་པ་དང་

བལ་བར་བྱེད་དོ། །

དེ་ལས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གནས་སུ་ཕྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ་

རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་གླུ་ཡྲིས་བསང་བ་ཙམ་

གྲིས་ནྲི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གནས་སུ་འགོ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ངེས་པའྲི་དོན་

ནོ། །འོ་ན་སྔར་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་སབས་སུ་ཐོག་མར་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་དང༌། དེ་ནས་

དགུག་གཞུག་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ་ནྲི་མངལ་གྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ལས་བཙས་པའྲི་སད་པའྲི་གནས་

སབས་སུ་བྱེད་པ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ཉྲིད་སྔོན་དུ་བྱས་ཤྲིང༌། སོག་

བརྒྱུས་ནས་ལས་དབང་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་ཡྲིན་པས་དེ་

དག་དང་མཐུན་པར་སྦར་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་བཙས་མ་ཐག་རླུང་དབུ་མར་

རྒྱུ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་དགུག་པ་རོ་རེ་ཤུགས་ཀྲིས་བྱེད་པ་

ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་ནྲི་ཀུན་རོབ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ནྲི་

ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དུ་འགྱུར་བའྲི་རོགས་རྲིམ་དོན་དམ་

གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། ལོ་བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་ཁུ་བ་རོགས་པའྲི་ཚེ་སྤྲི་གཙུག་ནས་

ནོར་བུ་བར་ཁུ་བ་འབབ་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་ཡྲིན་ལ། 

ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་དུ་ཐྲིག་ལེ་རོགས་པ་ཕ་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་ཞུ་བ་གླུས་

བསྐུལ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བྱང་སེམས་སྦྲི་བོར་རོགས་པར་བྱེད་པ་སོག་རླུང་
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བཅྲིངས་པ་ལས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་དགུག་པ་ཤྲིན་ཏུ་སོབས་ཀྲིས་བྱེད་པ་

འདྲིར་གསུངས་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ་དེ་ལྟར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ལ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པས་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་བྱས་པར་

རེས་སུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནང་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་གནས་ལུས་ཀྲི་དབུས་སུ་བདུད་

རླུང་འགོ་འོང་རྣམ་དག་ལ་བསྣུན་པ་ངེས་པར་སོག་རླུང་བཅྲིང་བ་ཁའྲི་དབང་པོ་སྒྲིབ་

བལ་དབྱུག་པ་སྔོན་པོས་བྱེད་པ་སེ་རཱ་ས་ནའྲི་རླུང་བཅྲིང་བ་རྐང་པའྲི་དབང་པོ་སྒྲིབ་

བལ་ཁོ་བོ་མྲི་གཡོ་བས་བྱེད་ཅྲིང༌། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསེག་པས་དུས་མཐའྲི་ཉྲི་མ་

དང་མཚུངས་པའྲི་ཁ་དོག་ཅན་མཐའ་ཡས་བརྩོན་འགྲུས་ཏེ་སོབས་པ་ཆེ་བཤང་བའྲི་

དབང་པོ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཤང་བའྲི་རླུང་འགོག་པས་བདུད་དེ་ལ་ཕུར་

བུས་གདབ་པར་བྱེད་དོ། །ལག་པའྲི་དབང་པོ་སྒྲིབ་བལ་འདོད་པའྲི་རྒྱལ་པོས་ཐུར་

སེལ་གྲི་རླུང་འགོག་པས་བདུད་དེའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཉམས་པར་བྱེད་དོ། །ལུས་ཀྲི་ས་

གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་བདུད་དཔུང་རེངས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་མཆོག་དབང་སྒྲིབ་བལ་

གནོད་མཛེས་ཀྲིས་ལཱ་ལ་ནའྲི་རླུང་འགོག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །གཅྲི་བའྲི་དབང་པོ་སྒྲིབ་

བལ་གཙུག་ཏོར་གྲིས་ནྲི་གཅྲི་བའྲི་རླུང་བཀག་པ་ལས་བདུད་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་

ཉམས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ངེས་པར་སྔར་

ཁོ་བོ་རྣམས་ལ་བརོད་པ་བཞྲིན། ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་དྲུག་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་ཁོ་

བོའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲིས་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་

འགེལ་པས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནྲི། དེ་ནས་དབྱུག་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
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ཀྲིས་ལས་དབང་ལྔ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་བྱ་བ་འགོ་འོང་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དང༌། ཟག་པ་ཟད་པ་དང༌། གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དང་སྔོན་གྲི་གནས་

རེས་སུ་དན་པ་རྣམས་བྱེད་ཅྲིང་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་བདུད་ལ་སོགས་པའྲི་རང་

བཞྲིན་རྣམས་ལ་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་ཏེ། གཡས་གཡོན་སེང་འོག་གྲི་རླུང་

འགགས་པས་མྲི་འཇྲིགས་པ་བཞྲི་དང༌། མྲིག་གཉྲིས་རྣ་བ་གཉྲིས་སྣ་གཉྲིས་ལྕེ་དང་

ལྕེ་ཆུང་གཙུག་ཏོར་དང་ནོར་བུའྲི་སྒོ་སེ། བཅུའྲི་སོག་འགགས་པ་ལས་སོབས་བཅུ་

བརེས་པས་བདུད་ཀྲི་རྲིས་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་བྱས་ནས་སྔར་རྩ་བར་བརོད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སོར་བར་བྱེད་དོ། 

ཞེས་པ་སས་དོན་གསལ་བར་བསན་པའྲི་ངེས་པའོ། །མྲི་འཇྲིགས་པ་བཞྲི་དང་སོབས་

བཅུ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་ལས་སྒྲིབ་མེད་ཀྲི་ཆོས་གང་ཅུང་

ཟད་སྤོས་པ་ཡོད་པ་དག་ཀང་ཁབ་བདག་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ནྲི་འབྱུང་པོ་ལས་སྐེས་

མཐར། ཞེས་པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་གྲི་ཁབ་བདག་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་ནྲི་འབྱུང་པོ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བྱེ་བ་ཕག་གསུམ་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་

རྣམས་ཏེ། ནང་དུ་བ་སྤུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་

ཚོགས་རྣམས་སོ། །གཉྲིས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ལ་གསུང་དང་སྐུའྲི་ལྷ་སྤོས་

ཚུལ་ནྲི། ཡྲི་དྭགས་རྣམས་སྨྲིན་པའྲི་སད་དུ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་འཁོར་སྐེ་བོ་རྣམས་བསྲུང་བའྲི་

དོན་དུ་རྐང་སོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལྷ་མྲིན་གྲི་རྲིགས་རྣམས་སྨྲིན་པའྲི་དོན་དུ་ལག་སོར་

གྲི་འཁོར་ལོ་སེ། དེ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ། ཙར་ཙི་ཀ་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་
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ལྷ་རྣམས་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་ལས་སྤོས་སོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་ལྷ་སྤོ་

ཞྲིང་ཆོས་བསན་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། མཆོག་གྲི་ཡོན་ཏན་རང་གྲི་ལུས་ལ་

ཚང་ཚུལ། སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྲི་རྲིགས་བསན་པ། སོབ་མའྲི་དབྱེ་བས་དབང་གྲི་དབྱེ་

བ་བསན་ཏེ་འོག་མ་ལ་མཚམས་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དོན་དུ་མཆོག་གྲི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་མང་པོ་

ཅན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་གསུངས་པའྲི་ལྷ་འདྲི་དག་རྣལ་འབྱོར་པས་ནང་དུ་

རང་གྲི་ལུས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་རྲིག་ཅྲིང་མཐོང་བར་འགྱུར་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་སེ་དང་ས་བོན་གྲི་སྔགས་ནྲི་རྣམ་པ་མང་པོ་

རྲིགས་དྲུག་ལ་གནས་པ་སྔར་གསུངས་པ་རྣམས་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་

གྲིས་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབྱེ་བས་བསན་ཏེ། དེ་དག་ཀང་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་བསན་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲིར་ནྲི་དབང་བསྐུར་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀང་བུ་

སེ། སོབ་མ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ལམ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་དབང་བཅུ་དང་བ་ན་མེད་པའྲི་ལམ་འདོད་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་དབང་བཅུ་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་པ་དབང་གྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་དབང་

དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོགས་སོན་པ་གནས་པ་དྲུག་པའྲི་དུམ་བུ་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གྲི་དབྱེ་བ། དབང་དོན་

ཉམས་སུ་བང་ཚུལ། ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཇྲིག་རྟེན་

དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གྲི་དོན། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་གྲི་
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ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གོ་སར་བསན། དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་ཁད་པར་དུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཤེས་རབ། ཅེས་སོགས་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་

འདྲིར། ཀྱཻ་རོ་རེར། རྒོད་པ་དག་པ་སོབ་དཔོན་ཉྲིད། །བལྟ་བ་གསང་བ་དེ་བཞྲིན་

ནོ། །ལག་བཅངས་ལ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཉྲིད། །གཉྲིས་གཉྲིས་འཁད་པ་དེ་ཡང་ཉྲིད། ཅེས་པ་

ལྟར། དབང་གང་ཞྲིག་རྒོད་པ་དང་བལྟ་བ་དང་ལག་པ་བཅངས་པ་དང་གཉྲིས་གཉྲིས་

འཁྱུད་པའྲི་བདེ་བ་ཞེས་པའྲི་དྲི་མ་དག་བྱེད་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། སོབ་

དཔོན་ཏེ་བུམ་པ་དང་གསང་བ་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་གྲི་སྒས་

གསུངས་པའྲི་བཞྲི་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདུས་པ་དང་ཧེ་བཛྲ་ལ་སོགས་པ་ལས་

གསུངས་པའྲི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་བཞྲི་དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སོབ་དཔོན་བྱེད་པའྲི་སད་དུ་བརའྲི་དབང་ཙམ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་བཞྲི་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་དབང་བསྐུར་ནས་ནྲི་དབང་བཞྲི་བའྲི་དེ་ཉྲིད་དབང་བཞྲི་

པའྲི་དོན་གྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བཤད་ཅེས་གསུངས་ལ། དེ་ཁོ་ནའྲི་དབང་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

དུས་ཉྲིད་དུ་དེ་ཉྲིད་བཤད་ཆོག་པས་དབང་བསྐུར་བའྲི་རེས་ནས་དེ་ཉྲིད་བཤད་ཅེས་

གསུང་བ་མྲི་རྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་རྒོད་པ་དང་བལྟ་བ་དང་ལག་པ་བཅངས་པ་

དང་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་བ་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་དབང་འཛག་བཅས་རྣམ་པ་

བཞྲི་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །

འདྲིར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དབང་བཞྲི་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་གཉྲིས་གཉྲིས་

འཁྱུད་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་སེ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི་རྣམ་

པར་དཔད་ན་དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་མྲི་འགྱུར་
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རོ། །འདྲིར་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་འཁྱུད་པས་འཛག་

པ་དང་བཅས་པའྲི་བདེ་བར་མེད་དེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་བཞག་དགོས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་འཛག་བདེ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་

དཔད་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དཔད་ན་ཐབས་ཤེས་གང་

རུང་གཅྲིག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཡང་འདྲིར་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་

ཐབས་ལ་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཐབས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་སད་དུ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་ཤེས་རབ་ལ་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཐབས་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུ་ལས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་དེ་ལྟར་ཐབས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཐབས་

ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདེ་བ་དེ་དག་གཉྲིས་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ་དེ་དག་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་

པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་བདེ་བ་དེ་དག་ལ་དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་

ཀང་མེད་དེ་ཅྲི་སེ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་འདོད་པ་དེ་

ལྟ་ནའང་སྐོན་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སོ། ཞེས་གྲུབ་སེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པ་ན་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་སུ་ངེས་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བའྲི་སྐོན་སོ་ན་གནས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་
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བ་བྱྲིས་པ་བུམ་དབང་དང༌། བ་ག་བལྟས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་བདེ་བ་དར་ལ་

བབ་པ་གསང་དབང་སེ་རྣམ་པ་གཉྲིས་དང་ལག་བཅངས་དང་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་བ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་རྒན་པོ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཐབས་

ཤེས་ཀྲི་བདེ་བ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་གང་གྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་བསྒོམ་པའྲི་སྒོ་

ནས་མྲི་གཡོ་བར་གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་ལས་འཛག་པ་དང་བལ་བ་

གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའོ། །

སབས་འདྲིར་བདེ་བ་བྱྲིས་པ་དང་དར་ལ་བབ་པ་གཉྲིས་ཐབས་ཀྲི་བདེ་བར་

བྱས་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་དང་བ་ག་ལ་བལྟ་བ་པོ་ཐབས་ཡྲིན་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཡྲིན་ལ། ལག་བཅངས་དང་གཉྲིས་གཉྲིས་སྦོར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཐབས་ཤེས་

གཉྲིས་ཀ་ལ་མཚུངས་པས། ཤེས་རབ་ཀྲི་གཡོ་བའྲི་བདེ་བར་བཞག་པའོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ནུ་མ་ལ་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་གསུམ་ནྲི་

ཆགས་ཅན་ལམ་ལ་གཞུག་པའྲི་དོན་དུ་དང་དོན་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་བཞྲིར་བསན་

ཏོ། །ངེས་དོན་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་མཆོག་

གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ཕག་རྒྱ་མཆོག་སོང་གཟུགས་ལ་རེས་སུ་སྦོར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉྲིད་གསུངས་པ་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་

ཙམ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དུས་ཀྲི་རྩ་ལ་མཐོང་བའྲི་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་

གཟུགས་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྲི་སེམས་ཆོས་ཅན་སྣ་ཙོགས་སུ་མེད་ཀང་སྣ་ཚོགས་

ཀྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཙམ་སེ། རང་གྲི་ཡྲིད་དབུ་མར་འགོག་པ་ལས་སྐེས་པ་མེ་ལོང་

གྲི་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟ་བུར་རང་གྲི་སེམས་ལ་ཐ་དད་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་
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ཐ་དད་དུ་མེད་པ་ཉྲིད་དོ་སེམས་ཀྲི་འོད་གསལ་ཏེ། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲིས་བསན་

པ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་དབང་པོ་སོག་ཐུར་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ངེས་པར་བརྟེན་པར་བྱ་བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཤེར་ཕྲིན་མྲི་རྟོག་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་མེ་ལྕེ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་དེས་ནྲི་ནང་གྲི་འདུད་ཚོགས་རླུང་དང་རྣམ་

རྟོག་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་སེག་པར་བྱེད་ཅྲིང་ལུས་ལ་ཆགས་པ་དང་ལ་

སོགས་པ་སང་བ་སོགས་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀང་བསེགས་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་

ལ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་བསྒོམ་པའྲི་སྦོར་བས་ནང་གྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་གཅོད་ཅྲིང་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པ་སེར་བར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། དབང་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ངོས་བཟུང༌། དེ་

ཉམས་སུ་མོང་ནས་སོན་པ་དཔལ་ལྡན་བ་མར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དགོལ་བར་བྱའོ། །འདྲིར་

དབང་བཞྲི་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གངས་བཞྲིན་དུ་སྦར་ན་ཤེས་རབ་ནྲི་སོང་

གཟུགས་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་དང༌། ཡེ་ཤེས་དག་ནྲི་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་

སེམས་དེའྲི་སྣང་བ་སེ། བཟུང་བར་བྱ་བ་དག་ཀང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་པོ་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ་སེ། མེ་ལོང་གྲི་སྣང་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ། སོ་སོར་སྡུད་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བས་མངོན་དུ་མཐོང་བ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་བཟུང་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་ཞེས་པའྲི་

དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་རང་གྲི་མྲིག་གྲིས་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་བཞྲིན་རང་

གྲི་མྲིག་གྲིས་བཟུང་བ་ནྲི་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར། དེ་ལྟར་མེ་ལོང་ལ་རང་གྲི་མྲིག་གྲིས་

རང་གྲི་མྲིག་གྲི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ནྲི་རང་གྲི་མྲིག་གྲིས་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྲི་གཟུགས་བརན་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བཟུང་

བར་བྱ་བ་དག་གོ །

དེ་ལྟ་བུའྲི་དོན་དམ་པའྲི་དབང་ནྲི་བཞྲི་པ་འདྲི་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་ཞེས་པ་

ནྲི་འདྲིར་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་བཟུང་བར་བྱ་བའྲི་སེམས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སོང་གཟུགས་དེ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་དབང་པོ་ཕྲི་

རོལ་པའྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མྲི་འཇུག་པ་ནང་དུ་སོང་པའྲི་གཟུགས་དམྲིགས་པ་

གང་ཡྲིན་པའོ། །ཕག་ཆེན་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་ལས་སོར་སྡུད་དང་

བསམ་གཏན་དང་སོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་ནྲི་དབང་བཞྲི་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཅེས་བརོད་

དོ། །ཞུགས་པ་དེ་ལས་རེས་དན་གྲི་མཇུག་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཐོག་མར་དབང་བཞྲི་པ་

ཐོབ་པའྲི་མགོ་བཙུགས་ནས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་ན། མ་ངན་ལས་འདས་

པའྲི་བདེ་བ་འཕོ་མེད་ལྷན་སྐེས་འགྱུར་མེད་ཉྲིད་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ནྲི་དབང་གཞྲི་བཞྲི་

པ་སེ་ཐབས་ཀྲི་བདེ་བ་བྱྲིས་པ་བུམ་དབང་དང་དར་ལ་བབ་པ་གསང་དབང་དང༌། ཤེས་

རབ་ཀྲི་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་རྒན་པོ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཀྲི་མཆོག་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པོ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེ་ལས་འདས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་སྦོང་བ་འཛག་

བདེ་ལས་གོལ་བ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྒོད་པ་དང་བལྟ་བ་དང་རེག་པ་དང་འཁྱུད་པ་དང་

ལག་བཅངས་དང་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་འཁྲིག་པ་དང་བལ་བ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་དང་བལ་བ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་སངས་རྒྱས་ཞལ་ཏེ་དབང་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འདྲི་སོབ་དཔོན་གང་གྲི་སྙྲིང་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་སེམས་ཀྲིས་བསྒོམས་པ་སེ་རང་

གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སོན་པའྲི་སད་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁ་

ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་སེ་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་

པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལས་གཞན་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་དབང་བཞྲི་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་སེ་སོན་པ་པོ་རྣམས་ནྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རོ་

རེ་འཛིན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དབང་དོན་ཉམས་སུ་བང་བའྲི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ལམ་སྦོར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བང་ཚུལ། དེའྲི་ཁད་པར་གྲི་ཆོས་བསེན་པ་དང༌། 

དེ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ཟད་ཅྲིང་རྟོགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་

གསུམ། སོར་བསམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར། སོག་འཛིན་གྲི་རྣལ་འབྱོར། རེས་དན་དང་ཏྲིང་

ངེ་འཛིན་གྲི་རྣལ་འབྱོར། དང་པོ་ལ་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ། མཚན་

མོའྲི་རྣལ་འབྱོར། ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ནམ་མཁར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྲི་

སེམས་འདྲིའྲི་སྣང་བ་སོང་གཟུགས་ལ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་སེམས་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་

གསུངས་ཏེ། འདྲིར་སྔགས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་ལ་མཐུན་པར་རྣལ་

འབྱོར་གོམས་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ་མུན་པའྲི་ནམ་མཁའ་དང་བ་གབ་མེད་པ་ལ་རྣལ་

འབྱོར་གོམས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གང་ཞྲིག་ནམ་མཁའ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བ་མའྲི་མན་

ངག་གྲིས་དབུ་མར་སོག་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ཁོ་ན་ལས་དུ་བ་ལ་
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སོགས་པའྲི་མཚན་མ་བཅུ་མཐོང་སེ། ནམ་མཁར་ཀུན་ནས་ཞེན་པའྲི་སེམས་ཏེ་

སེམས་ཀྲི་བཞག་ཐབས་དང༌། མྲིག་མྲི་འཛུམ་པ་གཙུག་ཏོར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་

ལྟ་སངས་དང་ལུས་གནད་ཀྲི་བྱེད་པ་བཅྲིང་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་རླུང་སེམས་རོ་རེའྲི་

ལམ་སེ་དབུ་མའྲི་ནག་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡྲིས་མུན་པའྲི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་ནྲི་དུ་

བ་ལྟ་བུ་དང་སྨྲིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་རབ་གསལ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་མཁའ་སྣང་མེ་ཁེར་ལྟ་བུ་

ཉྲིད་དང་མར་མེ་ལྟ་བུ་ཞེས་པའྲི་མཚན་མ་བཞྲི་ནྲི་མཚན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

མཐོང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟ་སེ། ནམ་མཁའ་དེ་

ལས་ཀང་ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་མཐོང་ངོ༌། །གང་ཞྲིག་མཐོང་ན་ནམ་མཁའ་ལས། 

རྟོག་པས་མ་བཏགས་པར་རང་བྱུང་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེའོ་ཆེ། ཞེས་པ་སེར་པོ་

འབར་བའྲི་རྣམ་པ་མཐོང་སེ། སྤྲིན་མེད་པའྲི་ནམ་མཁའ་ལའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། འོད་ཆེན་

རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱེད། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ་ནྲི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ། སྣང་བ་སེ་དཀར་

པོ་འབར་བའོ། །འགོ་བའྲི་མར་མེ་ནྲི་ཉྲི་མ་ལྟ་བུ་དམར་པོ་འབར་བའོ། །ཡེ་ཤེས་སྒོན་

མ་ནྲི་རོ་རེ་སེ་སྒ་གཅན་རྲིན་པོ་ཆེ་ནག་པོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ནག་པོ་འབར་བ་ཡྲིན་

ནོ། །འབར་བ་བཞྲི་པོ་འདྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ། བཤང་བའྲི་རླུང་དང༌། ལཱ་ལ་ནའྲི་རླུང་

དང༌། རཱ་ས་ནའྲི་རླུང་དང༌། སོག་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྟགས་སུ་བཤད་

དོ། །མུན་པ་སེལ་བའྲི་མཚན་མ་བརྒྱད་པོ་འདྲི་ཡུམ་རྣམས་དང་སྦོར་བའྲི་ཚེ་དུ་བ་མ་

དང་སེར་མོ་འབར་མ་ལ་སོགས་པ་མོ་རྟགས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །གཟྲི་བརྲིད་ཆེན་

པོ་འོད་གསལ་བ་ནྲི་གློག་ལྟ་བུ་སེ་མཆོག་གྲི་ཆའོ། །འདྲི་དུང་ཅན་མར་རླུང་ཞུགས་
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པའྲི་མཚན་མའོ། །

སྔགས་མཆོག་མངའ་བདག་རྲིག་སྔགས་རྒྱལ། ཞེས་པ་ནྲི། འགྱུར་མེད་བདེ་

བས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡྲིད་སྐོབ་པས་སྔགས་མཆོག་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་གྲི་

མངའ་བདག་རྲིག་སྔགས་རྣམས་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པས། རྲིགས་སྔགས་རྒྱལ་

ཞེས་པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་སེ། འདྲི་

ནྲི་གཅྲི་པའྲི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་མཚན་མའོ། །དེ་ལ་མཚན་མ་ལྔ་བརྒྱད་ཁབ་

བྱ་དང་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཁབ་བྱེད་ཡྲིན་པར་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་བཞེད་པ་ནཱ་རོ་པས་ཕྲི་མ་

གཉྲིས་ཉྲིན་རྟགས་ཉྲིད་དུ་མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། འདུས་པ་

ཕྲི་མ་དང་རོ་རེ་གུར་ལ་སོགས་པ་ལས་མཚན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་མཚན་ཡང་དག་

པར་བརོད་པ་ལས་ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་

སོ། །འདུས་པ་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ན། འགོག་པ་རོ་རེ་བགོད་སེམས་ལ། །མཚན་

མ་ཉེར་འཛིན་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དང་པོ་སྨྲིག་རྒྱུའྲི་རྣམ་པ་སེ། །གཉྲིས་པ་དུ་བ་ལྟ་

བུའོ། །གསུམ་པ་མཁའ་སྣང་རྣམ་པ་སེ། །བཞྲི་པ་སྒོན་མ་འབར་བའོ། །ལྔ་པ་རྟག་ཏུ་

སྣང་བ་ནྲི། །སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །མཚན་མ་དང་པོ་

གཉྲིས་གོ་ལྡོག་པར་གསུངས་པ་ནྲི། ནཱ་རོ་པས་ཕག་རོར་གྲི་ལུང་དངས་པར་རྣལ་

འབྱོར་པས་ནམ་མཁའ་ལ་དང་པོར་དུ་བ་མཐོང་སེ། སྨྲིག་རྒྱུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་རང་

གྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཤེས་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་གསུངས་པས་ངེས་དོན་ལ་འདྲི་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་འཆར་གྲི་འདུས་པ་སོགས་ལས་རྒྱུད་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་དགག་

པའྲི་ཆེད་དུ་གོ་ལྡོག་པར་བསན་ནོ། ཞེས་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་མཐུན་པར་བཞེད་ལ། ཁ་
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ཅྲིག །ལུས་གནད་ལྟ་སངས་བྱེད་བཅྲིང་སོགས་རྒྱུ་མྲི་འད་བ་ལས་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་

ཞེས་གསུང་བའང་ཡོད་དོ། །རྟགས་བཅུ་རོགས་པའྲི་རེས་དེ་ནས། གསང་སྔགས་

རྒྱལ་པོ་དོན་ཆེན་བྱེད། ཅེས་པ་ནྲི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་དང་ཤྲིང་རྟ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་

པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་གཟུགས་མཐོང་བའོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་བཤད་པའྲི་སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་རྣམས་འོད་གསལ་ཆོས་

སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བྱས་ནས་དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ། གུར་བདེ་ཀྱཻ་སོགས་ཀྲི་

ལུང་དངས་པ་རྣམས་ནྲི་འབེལ་མེད་ཀྲི། འདྲིར་ནཱ་རོ་པས། འདྲིར་རང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་སོ་སོར་སྡུད་པས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་མཐོང་བའོ། ཞེས་

འདྲིའྲི་སོང་གཟུགས་རྣམས་བདག་བྱྲིན་རླབས་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས་པ་

ལྟར་དོན་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་དབུས་སུ་སེ་ཐྲིག་ལེའྲི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ནྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང་རྟོག་

པས་བཏགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སྣང་བ་དང༌། དུ་མ་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སོང་གཟུགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་གཞོམ་དུ་

མེད་པའྲི་སོང་པའྲི་སྒ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཐོས་ཏེ། དེ་ལྟར་སོང་གཟུགས་སྣང་བ་ལས་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དང༌། གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་སྣང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུར་

བརོད་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །འདྲིར་ཉྲིན་མོའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་ནམ་མཁའ་ཆུ་འཛིན་ཏེ་

སྤྲིན་དང་བལ་བ་དག་ལ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་མྲིག་མྲི་འཛུམ་པར་བགང་བའྲི་མྲིག་

གྲིས་བལྟ་བར་བྱ་བ་སེ། སྔ་དོ་དང་ཕྲི་དོ་ཉྲི་མ་ལ་རྒྱབ་བསན་ནས་སོ། །རྣམ་པ་གཞན་

དུ་རྒྱབ་མ་བསན་ན། ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་གྲིས་མྲིག་རབ་རྲིབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། གང་ལས་ན། 
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དེ་ཡྲིས་ཞེས་པ་ཉྲི་ཟེར་གྲི་གནོད་པ་བྱས་པ་ལས་སོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་མྲིག་གྲིས་བལྟ་ཚུལ་དང༌། ཡྲིད་མྲིག་རླུང་གསུམ་དབུ་མའྲི་ཡས་

སྣའྲི་ནང་དུ་ཆུད་པར་དམྲིགས་ཏེ་ཉྲི་མ་སོ་སོར་སོང་གཟུགས་བལྟ་བར་བྱ་སེ། དུས་

ཇྲི་ཙམ་དུ་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་པའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་དབུས་སུ་རེ་ཁ་སེ་རྲི་མོ་ནག་པོ་སྐྲའྲི་

ཚད་ཙམ་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཟེར་འཕོ་བ་དུས་ཀྲི་རྩ་ཞེས་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་མཐོང་

བར་གྱུར་གྲི་བར་དུའོ། །རེ་ཁ་ནག་པོ་དེའྲི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཀུན་མཁེན་གཟུགས་ཀྲི་

ཞེས་པ་ཇྲི་སྙེད་པ་ཀུན་མཁེན་པའྲི་ཡུལ་ཁམས་གསུམ་པོའྲི་གཟུགས་བརན་མ་ལུས་

པ་ཆུ་དྭངས་པ་ལ་ཉྲི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དྲི་མས་གོས་པ་མེད་པ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་

ཅན་ཏེ། དེ་ནྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་གྲི་སེམས་

ཕྲི་རོལ་གྲི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་དག་གོ །སེམས་ནྲི་གཞན་པ་མྲིན་

པ་ཉྲིད། ཅེས་པ་སེ་གཞན་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་སེམས་ཤེས་

པའྲི་མངོན་ཤེས་མེད་པའྲི་ལས་དང་པོ་པས་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་གཟུགས་

མཐོང་བའྲི་རྲིམ་པ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཤའྲི་སྤན་གྲིས་དང་པོར་རང་གྲི་

སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་མཐོང་ཞྲིང༌། ལྷ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤན་གྲིས་གཞན་གྲི་སེམས་ཀྲི་

ཤེས་པ་སེ་རྣམ་གངས་མཐོང་སེ་དེས་ན་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་སོང་ཉྲིད་མཐོང་བ་སྤན་ལྔ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྔ་པ་དེ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་

པ་སོར་བསམ་ཐོབ་པས་ཤའྲི་སྤན་དང་སོག་འཛིན་གྲིས་མངོན་ཤེས་འཐོབ་ནས་

ལྷའྲི་སྤན་དང༌། རེས་དན་འཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤན་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་

ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྤན་དང༌། དུས་སྦོར་གྲི་རྒྱུ་བ་འགགས་ཤྲིང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་
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གྲུབ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་འཐོབ་སེ། དེ་རྣམས་རོགས་པར་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

བསྒོམས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

སོབས་བཅུ་བརེས་ཤྲིང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྲི་ཕྲིར་སྤན་ལྔ་ཆར་དང་ལྡན་

པས་ཤེས་བྱ་མ་གཟྲིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

སྤན་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སྤན་ལྔ་ཁ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཡོན་

ཏན་དུ་མྲི་གཟུང་སེ། ཤའྲི་སྤན་ལས་དང་པོ་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་བཤད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ལྔ་ཁ་རོགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངའ་བས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

སྤན་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་སོག་འཛིན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། རྟགས་བཅུ་རོགས་པ་དེ་ནས་སོག་

རྩོལ་གྲིས་སོག་གྲི་གཟུགས་ནྲི་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ན་ཉྲིན་མཚན་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་

སོག་གྲི་རླུང་ནྲི་འགོག་པ་འཛིན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་བུམ་པ་ཅན་རབ་ཏུ་བྱ་སེ། དེ་

ནས་འོད་ཟེར་གྲི་འཁོར་ལོ་བྱུངསེ་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཡོངས་སུ་བསོར་ཞྲིང་རྒྱུན་མྲི་

ཆད་དུ་འཁོར་བར་བྱེད་པ་མཐོང་གྲི་བར་དུ་རེས་དན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། 

སྔར་བརོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་རྩའྲི་གཟུགས་མཐོང་བ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་འཁོར་བ་ཨ་

ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་མཐོང་བར་གྱུར་གྲི་བར་དུའོ། །གསུམ་པ་རེས་དན་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་ལ་བཞྲི། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་ཚུལ། ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་སད་ཅྲིག་

དབང་བཞྲི་པ་ངོས་གཟུང༌། སད་ཅྲིག་དེ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱས་ས་བཅུ་གཉྲིས་

ཐོབ་ཚུལ། དེའྲི་ཕྲིར་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་སེལ་བའྲི་དོན་དུ་སྒོམ་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལྟེ་བའྲི་དབུ་མར་སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་དེ་ནས་རེས་དན་གྲིས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ཟླ་བ་དྲུག་བསྒོམ་པ་དག་གྲིས་མཛེ་འཕོག་ཅྲིང་སོམ་བརྩོན་ཏེ་

ཕྲི་ནས་ལས་དང་པོ་བར་གྱུར་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཛག་པའྲི་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་

གནས་པ་རྣམས་ཀྲི་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲིས་རེག་བྱས་དམན་པ་ཅེས་པ་

དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་འཁྲིག་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཞྲིང་བདེ་བ་མཉམ་པ་

སེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བྲི་ལམ་གྲི་སེམས་ཞེས་པ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་སེམས་སུ་རོ་

གཅྲིག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སད་ཅྲིག་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་མ་ལས་སངས་རྒྱས་ཏེ། དེ་ཡང་ཆགས་དང་ཆགས་བལ་

མཐའ་ཐོག་ལ་གནས་སད་ཅྲིག་མ་ཞེས་པ་ལ། ཆགས་པ་ཅེས་པ་ནྲི། བྱང་སེམས་སྤྲི་

བོ་ནས་ནོར་བུའྲི་བར་དུ་བྱོན་པ་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་ཏེ་དེའྲི་མཐར་གནས་པ་ནྲི་ཆ་

བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་དུས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །ཆགས་

བལ་ནྲི་བྱང་སེམས་ནོར་བུ་ལས་ཕྲིར་འཕོས་པ་ནག་ཕོགས་ལ་གནས་པའོ། །ནག་པོ་

དེའྲི་དང་པོའམ་ཐོག་མ་ལ་གནས་པ་ནྲི་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ལ་མ་ཞུགས་པ་སེ། མྲི་འཕོ་

བའྲི་སད་ཅྲིག་ཐོབ་པས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་དུས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་

དབང་བཞྲི་པ་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སད་ཅྲིག་མ་དེ་ཉྲིད་ལས་ཀང་ཁབ་བདག་གྲིས་ནྲི་དབུགས་

གངས་ཞེས་པ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཐོག་མ་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་སེ་དབུགས་ཀྲི་གངས་

ཞེས་པ་ཉྲི་ཁྲི་ཚིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་གངས་དང་མཉམ་པ་རྲིམ་གྲིས་འཕེལ་ལོ། །དེ་

ཡང་འདྲི་ལྟར་གསང་བར་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོ་ལས་སེང་དུ་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བརྒྱ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་གངས་འཕེལ་ཏེ། དེའྲི་གངས་ཀྲིས་སོག་འབྱུང་

བ་དང་འཇུག་པ་རྣམས་བསད་ནས་དེ་འགགས་པས་གསང་བའྲི་པད་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲིས་གང་བ་ཐོབ་བོ། །དེ་ཡྲིས་གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་

བ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ལྟེ་བ་དང༌། སྙྲིང་ཁ་དང༌། མགྲིན་པ་དང༌། དཔྲལ་བར་ཞྲིང་དང་ཉེ་

བའྲི་ཞྲིང་ས་བཞྲི་དང༌། འདུན་པ་དང་ཉེ་བའྲི་འདུན་པ་ས་དྲུག་དང༌། འདུས་པ་དང་ཉེ་

བའྲི་འདུས་པ་ས་བརྒྱད་དང༌། དུར་ཁོད་དང་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་ས་བཅུ་རྣམས་སུ་

འགྱུར་ཞྲིང་གཙུག་ཏོར་དུ་བྱང་སེམས་ཕྲིན་ཞྲིང་བརྟན་པ་ན་སོག་འབྱུང་འཇུག་

ཐམས་ཅད་ཟད་པས་འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་ས་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །

མདོར་ན་སམ་བྷུ་ཊར། གནས་ནྲི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་ས། །དེ་བཞྲིན་ཉེ་གནས་

དྲི་མ་མེད། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་བའྲི་པད་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

ཀྲིས་གང་བས་ས་རབ་དགའ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པ་གཉྲིས་ཐོབ་ལ། དེ་བཞྲིན་ལྟེ་བ་གང་

བས་ས་བཞྲི་པ་མན་ཆད་དང༌། སྙྲིང་ཁ་གང་བས་ས་དྲུག་པ་མན་ཆད་དང༌། མགྲིན་པ་

གང་བས་ས་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་དང༌། དཔྲལ་བའྲི་བར་དུ་གང་བས་ས་བཅུ་ཐོབ་པ་

རྣམས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། གཙུག་ཏོར་གྲི་བར་དུ་གང་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲི་

ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས། སོག་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་པ་

ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལྟར་ན་ཀུ་མུ་ཊྲིར། འཐུང་གཅོད་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཉེ་བའྲི་འཐུང་

གཅོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། ཞེས་དངས་པ་ལྟར། འཐུང་གཅོད་དང་ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་ས་

བཅུ་གཉྲིས་པ་དང་བཅུ་གཉྲིས་པར་བྱས་ལ། མན་སྙེར་འཐུང་གཅོད་མོས་སྤོད་ཀྲིས་

དང༌། ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅོད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་བཤད་དོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཞྲི་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཨོཌྷ་རྟགས་དང༌། འབར་བ་ལྟེ་བའྲི་བར་ཏེ་གསང་བར་

བྱང་སེམས་འོངས་པ་དང་ཁད་པར་དགའ་བ་དང་ལྷན་སྐེས་དག་གྲི་དབུས་ཞེས་པ་

ལྟེ་བའྲི་པདར་འོངས་པ་དང༌། གཉྲིད་དང་གཉྲིད་ཡུར་གྲི་མཚམས་ཞེས་པ་སྙྲིང་ཁའྲི་

པདར་འོངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་ཤེས་དག་གྲི་དབུས་ཞེས་པ་སྙྲིང་ཁ་ནས་མགྲིན་

པར་བྱང་སེམས་འོངས་པའོ། །དེས་ན་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་རོ་རེ་དང་པད་དག་གྲི་

དབང་པོ་གཉྲིས་གྲི་སྦོར་བ་དག་ལས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་

གཟུགས་ཀྲིས་དཔྲལ་བ་ནས་ནོར་བུའྲི་བར་དུ་འོངས་པའྲི་བདེ་བ་བསྐེད་པ་གང་

ཡྲིན་པའྲི་ཁུ་བ་བདེ་བ་དེའྲི་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་སེ། རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་གཙུག་ཏོར་གྲི་

བར་སེང་དུ་འགོ་བ་རབ་ཏུ་བྱའོ། །

དེ་ཡང་བ་མའྲི་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་པ་སྔར་གསུངས་པའྲི་སྲིད་གསུམ་

བ་མ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོས་གསུངས་པའྲི་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་སོག་འགོག་པ་བུམ་པ་

ཅན་ལས་ནོར་བུ་ནས་དཔྲལ་བའྲི་བར་དུ་འཕེལ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ལ་འགྱུར་མེད་

བདེ་བ་ཐོབ་ནས་ངང་གྲིས་འཇུག་པ་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ངོ་མཚར་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་

འཛིན་པས་གཡོན་པ་དང་གཡས་པར་གནས་པའྲི་སོག་རྣམས་བསད་ནས་རེས་དན་

གྲིས་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

གཟུགས་ལ་འཇུག་སེ་ཇྲི་ཙམ་གྲིས་ན་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲི་སྦོར་བས་

སོ། །གང་ལ་འཇུག་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་བཟང་པོ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་གནས་པའྲི་སོང་

གཟུགས་མཐོང་བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བུམ་པ་ཅན་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རེས་དན་གྲིས་བདེ་

བ་ཆེན་པོའྲི་སད་ཅྲིག་བསྐེད་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་
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བརྒྱ་འཕེལ་བར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྲི་ཞེས་

པའྲི་ངེས་པའོ། །གཉྲིས་པ་དེའྲི་ཁད་པར་གྲི་ཆོས་བསན་པ་ལ་གསུམ། སོང་གཟུགས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པ། རྩའྲི་བགོད་པ་བསན་པ། རྣལ་འབྱོར་ཉེ་བར་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སོང་པའྲི་གཟུགས་རབ་ཏུ་གསལ་

བར་སྣང་བ་ན་སའྲི་རྣམ་པར་མཐོང་སེ་སའྲི་རང་བཞྲིན་ས་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཞུ་བ་

ཆུའྲི་ལུས་ཏེ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ནྲི་སྨྲིག་རྒྱུའྲི་ཆུ་བཞྲིན་ཆུའྲི་དངོས་པོ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཏེ་

ཆུའྲི་རང་བཞྲིན་གཤེར་བ་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མེའྲི་རྣམ་པར་སྣང་

ཡང་མེ་མ་ཡྲིན་ཏེ་ཚ་བའྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཡོ་བ་རླུང་གྲི་ལུས་ཏེ་

དེའྲི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་རླུང་གྲི་རྡུལ་རས་མེད་ཅྲིང་གང་ཞྲིག་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་

གཡོ་བ་མེད་པ་དེ་ནྲི་རླུང་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྡུལ་གྲི་རས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་སོང་པའྲི་རྣམ་

པར་སྣང་བ་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤན་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་

ངོ༌། །སྒྱུ་མའྲི་གོང་ཁེར་བཞྲིན་དུ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁ་དོག་དང་ལྡན་པར་སྣང་

ཡང་ཁ་དོག་གྲི་རྡུལ་རས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཁ་དོག་ནྲི་དངོས་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་ཅན་གྲི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡྲིན་ཀང་ཆོས་ཅན་སོ་སོ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

སྤན་ལྔ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་བལྟ་བྱ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་

ཞེ་ན། རང་སྙྲིང་དྲི་མ་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྲི་མཐུ་ལས་ཏེ། གཡོན་པ་དང་གཡས་པའྲི་

རྩ་ལ་སོག་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལས་རང་གྲི་སེམས་གློ་བུར་དྲི་མས་སྒྲིབས་པས་སོ། ཞེས་

པ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་གནས་བཤད། རྩའྲི་ཀུན་སྤོད་བཤད། 
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ཟབ་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་ཅྲིང་ས་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ནཱ་ད་ཞེས་སོགས་ཏེ། ནཱ་ད་དང༌། ཐྲིག་ལེ་དང༌། ཆ་ཞེས་པ་

དང༌། ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་བཞྲི་ནྲི། གནས་སབས་བཞྲི་བསྐེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་བར་

ཡྲིན་ལ་བཞྲི་པོ་འདྲི་རྩ་འཁོར་བཞྲི་ལ་གནས་པར་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བདུད་རྩྲིའྲི་གནས་ཞེས་སོགས་ཏེ། བདུད་རྩྲིའྲི་གནས་ནྲི་

དཔྲལ་བའོ། །དེར་སོན་པ་ནྲི་ལྟེ་བ་ནས་སྤྲི་གཙུག་བར་སོང་ཞྲིང༌། དེ་ནས་ཐུར་དུ་

ཅུང་ཟད་གུག་པའྲི་རྣམ་པས་བདུད་རྩྲིའྲི་གནས་སུ་སོན་པ་སེ་དེ་ཡང་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་

ས་ན་དང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའོ། །དེ་རྣམས་ཀང་ལུག་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྲིངས་པས་ལྟེ་བ་དང༌། 

སྙྲིང་ཁའྲི་བར་དུ་ལམ་གསུམ་དང་པོར་བྱས་ནས་སྙྲིང་ཁར་འདུས་ཏེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་

བཅྲིངས་ནས་སར་ཡང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ནྲི་དབུས་སུ་སྙྲིང་ཁའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་ཕུག་ནས་

འགོའ།ོ །ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ན་ནྲི་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་འདབ་མར་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བས་

ཞེས་པ་གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྩ་འདབ་རྣམས་དེ་གཉྲིས་ལས་གེས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

སོ། །དེ་ནས་སྙྲིང་ཁ་ནས་གཙུག་ཏོར་བར་ཏེ། དེ་ལྟར་ལམ་གསུམ་རྲིམ་པ་བཞྲི་བྱས་

ནས་ལཱ་ལ་ན་ནྲི་སྣ་གཡོན་པའྲི་བུ་ག་ལ་ཟུག་ནས། དེ་ནས་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གཞན་ཕྲི་

རོལ་གནས་སུ་ས་རླུང་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐའ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ཆ་སེ་སོར་

བཅུ་དྲུག་གྲི་མཐར་འགོ་སེ་ནང་ལེ་ལས་གསུངས་སོ། །རཱ་ས་ན་ནྲི་སྣ་གཡས་པའྲི་བུ་

ག་ལ་ཟུག་ནས་སོ། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་སྣ་བུག་གཉྲིས་ཀའྲི་དབུས་སུ་ཟུག་ནས་དེའྲི་རླུང་

ཅྲིག་ཅར་ཏེ་མཉམ་དུ་སྣ་བུག་གཉྲིས་ཀ་ནས་འགོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་འོག་ཏུ་ལྟེ་བ་དང་

གསང་བའྲི་བར་དུ་ལམ་གསུམ་བྱས་ནས་རོ་རྐང་གྲི་མ་སྣ་བཤང་བ་དང་གཅྲི་བའྲི་རྩ་
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ནྲི་གཡོན་དང་གཡས་ནས་འཁོག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསང་བའྲི་པད་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ་

སོང་ནས་དབུ་མའྲི་མ་སྣ་དུང་ཅན་མ་དབུས་སུ་འགོའ།ོ །གསང་བའྲི་པདའྲི་འོག་ཏུ་དྲི་

ཆེན་གྲི་རྩ་དབུས་དང་པོ་ནས་ཐུར་དུ་འགོ་སེ། གཅྲི་བ་དང་ཁུ་བའྲི་རྩ་མདུན་དུ་

འཁོགས་པ་གཞྲིབས་ནས་སྐེས་པའྲི་རྟགས་སམ། བུད་མེད་ཀྲི་བ་ག་ལ་གཡོན་

ཕོགས་ནས་གཅྲི་བའྲི་རྩ་འགོ་ཞྲིང་གཡས་ཕོགས་ནས་ཁུ་བའྲི་རྩ་འགོའ།ོ །དེ་ལྟར་

ཡང་དབང་མདོར་བསན་ལས། འོག་ཏུ་བཤད་གཅྲི་འབབ་པ་དག །ས་དང་རླུང་གྲི་

རང་བཞྲིན་ཅན། །དབུ་མའྲི་རྩ་དང་གཡོན་པ་དང༌། །འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་འཛིན་པར་

འདོད། །སེང་དང་འོག་ཏུ་དབུ་མ་གཡས། །སྒ་གཅན་ཁུ་བ་རབ་འབབ་པ། ཞེས་

སོ། །རྩ་བའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་སེ། འདབ་མའྲི་གངས་དང་རླུང་རྒྱུ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། 

ནང་གྲི་ལེའུ་ལས་སྔར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་སོག་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། སེང་དུ་སོག་གྲི་ལམ་གསུམ་ནྲི་གཡོན་དང་

གཡས་དང་དབུ་མའྲི་ལམ་རྣམས་དང་འོག་ཏུ་ཐུར་སེལ་གྲི་ལམ་གསུམ་ནྲི་བཤང་བ་

དང་གཅྲི་བ་དང་ཁུ་བའྲི་ལམ་རྣམས་སོ། །འདྲིར་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བཅྲིངས་པའྲི་དོན། 

འཁོར་ལོ་རྣམས་ནྲི་ལྟེ་བར་རོ་རྐང་གྲིས་དབུ་མ་ལ་བཅེར་བར་འདོད་པ་དང༌། གཡས་

གཡོན་ནས་འཁྱུད་པར་འདོད་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་དྲུག་ཀའྲི་ལྟེ་བར་འདེས་པར་འདོད་

པའྲི་ལུགས་གསུམ་བྱུང་ལ། ཆོས་རེ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་མ་བཞེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས་བསན་པའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དོན་སོན་པ་

ནྲི། རོ་རེ་དང་བཅས་པད་ཞེས་པ་ནྲི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་གནས་ཀྲི་པད་སེ། དེ་ནྲི་

རོ་རེ་དང་བཅས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྐེ་གནས་ལ་གཡོ་བའྲི་བདེ་བ་སྐེ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་
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རོ། །རྩ་རྒྱུད་དུ། དེ་ལྟར་རོ་རེ་པད་དང༌། །བཅས་པར་བྱས་ནས་པདར་གཞུག །ཅེས་

པའྲི་དོན། ནོར་བུ་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེ་ནྲི་བདེ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཁུ་བ་འགྱུར་ཞྲིང་གཡོ་

བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། ཆེད་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆུ་སྐེས་ལྡན་པ་པད་ཉྲིད་རོ་རེས་ཁ་འབྱེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རླུང་གཉྲིས་ཡང་དག་པར་ཕད་པའྲི་དབུས་སུ་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་ལྟེ་བར་བུམ་པ་ཅན་གྲི་སྦོར་པས་སོག་ཐུར་ཡང་དག་པར་ཕད་པའྲི་

དབུས་སུ་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཞེས་བདུན་པའྲི་མང་ཚིག་ཐོབ་ཀང་དེ་མ་སྦར་བར་ཡུལ་

རྣམས་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་མེད་པའྲི་ཚིག་སེ། ཡུལ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཅན་མྲིག་ལ་

སོགས་པའྲི་ཤེས་པ་རྣམས་ནྲི་གཟུང་འཛིན་གྲི་འབེལ་པས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་འགོག་

པ་དང༌། ཡང་སྒས། གཡས་གཡོན་གྲི་རྩ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའྲི་རླུང་ཡང་ལྟེ་བར་

འགོག་པ་སེ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་སྔར་སྒྲུབ་ལེར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་འཛིན་པ་ནྲི་རླུང་སེམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་ཞུགས་པའྲི་སྒོ་

ནས་འཛིན་པ་སེ། དེ་ཡང་ཀང་སྒས་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྲིད་ལ་འཇུག་པའོ། །ཐྲིག་ལེའྲི་

རྣལ་འབྱོར་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་གསང་བར་བྱ་སེ། ཞེས་པ་རོགས་རྲིམ་གྲི་མན་ངག་

མ་ཐོབ་པའྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལ་ས་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་ཉེ་

བར་བསྡུ་བ་ནྲི། ད་ནྲི་དབུ་མར། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དང་པོར་རྣལ་འབྱོར་པས་བ་

མའྲི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མར་སོག་ནྲི་རབ་ཏུ་གཞུག་པ་སོར་བསམ་བསྒོམ་

པར་བྱ་སེ། ཇྲི་ཙམ་དུ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་གྲིས་དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་མཐོང་བར་

གྱུར་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་མཐོང་གྲི་བར་དུའོ། །སོར་བསམ་གྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ནྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཞེས་པ་
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་ཞལ་གཅྲིག་སྐུའྲི་ཞལ་དུ་བརོད་དོ། །

དེ་ནས་ཉྲི་མ་དང་བཅས་ཏེ་གཡས་པའྲི་རྩ་ལ་བགོད་པའྲི་རླུང་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཏུ་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་བགོད་པ་ཅེས་པ་གཡོན་གྲི་རྩའྲི་བགོད་པ་ལ་སོག་བཅྲིང་བའྲི་ཞེས་

པ་ངེས་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སོག་རྩོལ་དང་འཛིན་པ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་གཉྲིས་

པ་གསུང་གྲི་ཞལ་གསུང་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །འཛིན་པ་ཐོབ་ནས་རེས་དན་གྲི་

སབས་སུ་ཕག་རྒྱ་རབ་ཏུ་འགོགས་ལ་སེམས་ཞེས་པ་སོང་གཟུགས་ལ་རེས་སུ་

ཆགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཞུ་བ་དང་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་མྲི་འཕོ་བའྲི་མཆོག་

གྲི་བདེ་བ་ལ་གནས་པས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་མོར་ཁུ་བ་ཡང་དག་པར་གེན་དུ་བསང་

བ་མྲི་འཛག་པར་འཛིན་པ་ཡང་རེས་དན་ཆོས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་

ཀྲི་ཞལ་ཐུགས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །ཅྲི་སེ་རེས་དན་གྲི་སབས་འདྲིར་སོང་

གཟུགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་བྱང་སེམས་འབབ་པའྲི་དགའ་བ་སྐེ་བར་མ་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་ཕག་

རྒྱའྲི་པདར་རོ་རེའྲི་སྒའམ་ཞེས་པ་དལ་བུ་དག་གྲིས་བསྐོད་པར་བྱའོ། །ཅྲི་སེ་བུད་

མེད་མ་རེད་ན་དེའྲི་ཚེ་རང་གྲི་ལག་པའྲི་པདས་གསོར་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བདེ་བ་

འཕེལ་བའྲི་སད་དུ་སེ་ཁུ་བ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྟུང་བའྲི་སད་དུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རེས་

དན་གྲི་སྦོར་བ་ལས་ས་བོན་ལྟུང་བ་མྲིན་པའྲི་བདེ་བ་འཕེལ་པ་དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་

འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་འཕོག་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་དག་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དེ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞལ་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་རོ། ཞེས་པ་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་གོམས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ཟད་ཅྲིང་རྟོགས་པ་སྐེ་བའྲི་རྲིམ་པ་བསན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པ་ནྲི། ད་ནྲི་ས་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་ཟད་པ་

གསུངས་ཏེ་འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ། གཙུག་ཏོར་ཅན་གྲི་ཁོ་བོའྲི་བལྟ་བས་ནམ་མཁའ་སོང་

པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་བཀོད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་མྲིག་འཛུམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

གོམས་པར་གྱུར་བ་དེའྲི་ཚེ་གཡོན་ནམ་གཡས་སུ་འབབ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་

ལས་ས་ཞེས་པ་ནྲི་བསྒོམ་པའྲི་དུས་ས་སོགས་སྡུད་རྲིམ་ཉེ་བར་མཚོན་པ་སེ། གང་

གྲི་ཚེ་དབུས་ནས་གཡས་སུ་ས་རླུང་རབ་ཏུ་འབབ་པའྲི་དུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣལ་

འབྱོར་གོམས་པར་བྱེད་ན་དེའྲི ་ཚེ ་མཚན་མ་སྣང་བའྲི ་ཆོ ་གའམ་རྣམ་པ་ནྲི ་

འདྲིའོ། །གཡོན་པའྲི་རྩ་ལ་སོག་རབ་ཏུ་འབབ་པའྲི་དུས་སུ་བསྒོམས་པས་ནྲི་ས་ཆུ་ལ་

ཐྲིམ་པ་སོགས་ཀྲི་སྡུད་རྲིམ་འདྲི་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་

སོགས་པ་སྤོ་བའྲི་རྲིམ་པ་ལས་འབབ་པས་སོ། །དེས་ན་སྣ་བུག་གཡོན་ནམ་གཡས་

སུ་རྒྱུ་བའྲི་སོག་གྲི་རླུང་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གང་དང་གང་འབབ་པ་དེའྲི་ཆོས་ཅན་ནམ་

རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སོག་དེ་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྒས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་

གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལས་སོག་ནྲི་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རབ་ཏུ་

འཇུག་ཅྲིང་ཆུ་རླུང་ཡང་འབར་བྱེད་ཀྲི་རླུང་ལ་འཇུག་སེ་གཙང་བར་བྱེད་པ་མེ་ནྲི་

རླུང་ལ་འཇུག་པའོ། །རླུང་ནྲི་སོང་པ་ནམ་མཁའྲི་རླུང་ལ་འཇུག་སེ། དེ་བཞྲིན་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བར་དུ་འཇུག་པའོ། །གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་

སྤོ་བའྲི་རྲིམ་པས་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བར་དུ་འཇུག་གོ །

དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་ཀྲི་རླུང་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམས་པས་སོང་པ་ལས་ངེས་

པར་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཞྲིང་ཐྲིག་ལེའྲི་མཚན་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བསྒོམས་པ་ལས་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་དེ་

དབུ་མར་མཐོང་ནས་ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པ་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཡེ་

ཤེས་ཏེ་ཐོབ་པ་ལས་ནྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་དངོས་གྲུབ་

ཁམས་གསུམ་གྲི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མྲི་བདག་ཅེས་བོས་

ནས་སྐེས་བུ་བརྩོན་འགྲུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ལའོ། ཞེས་པ་ཕག་ཆེན་གྲི་

ལམ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་མཚན་མ་སྣང་བའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་པ་ཉམས་སུ་

བངས་པའྲི་འབས་བུ་ལ་གཉྲིས། སྐུ་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྲི་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྐུ་བཞྲི་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པའྲི་སྐུ་བཅུ་དྲུག་དང༌། དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་

རྲིག་ཅྲིང་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐུ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གཅྲིག་ཡོད་པ་

དེར་གཞན་ཀུན་འབྱུང་བ་ལས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར། གང་ན་སྐུ་

གཅྲིག་ཡོད་པ་དེ་ན་གཞན་གསུང་དང་ཐུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་ངོ་བོ་དབྱེར་

མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབྱུང་བས་སྐུ་གཅྲིག་དང་བཞྲིར་དབྱེ་བ་སོན་ནོ། །དེ་ཡང་འདོད་

པ་ཅེས་པ་ནས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་གཞུང་

འདྲི་དག་གྲི་དོན་བསྡུས་ན་འདྲི་ལྟར། སྤྲིར་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་འཛག་

པའྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལམ་བསྐེད་རོགས་ཀྲི་སབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལ་

སོགས་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་འདྲིར་ནྲི་འབས་བུའྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་བསན་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ལུས་དག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པའྲི་དགའ་

བ་བཞྲི་ཡོད་ལ། དེ་རེ་རེ་ལའང་དགའ་བ་མཆོག་དགའ་དང༌། ཁད་དགའ་དང༌། ལྷན་

སྐེས་ཏེ་བཞྲི་བཞྲིར་ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་དག་ལས་ལུས་ཀྲི་དགའ་བ་དག་གྲི་དགའ་བ་

སེམས་ཀྲི་དགའ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དགའ་བ་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགེགས་པའྲི་ཆ་ལས་

ཐོབ་པར་བྱ་བ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོག་དགའ་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པའྲི་ཆ་ལས་ལོངས་

སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཁད་དགའ་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་དུ་

འགགས་པའྲི་ཆ་ལས་ཆོས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང༌། ལྷན་སྐེས་བཞྲི་

སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པའྲི་ཆ་ལས་དག་པའྲི་སྐུའམ། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེར་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞུང་དང་སྦོར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཤེས་པར་ནུས་ལ། ཁམས་ལེའྲི་མདོར་བསྡུས་དང་པོར་ཊྲིཀ་ལས་འདྲི་དང་ཅུང་མྲི་

འད་བའྲི་སྦོར་ཚུལ་ཡང་རང་ལུགས་སུ་མཛད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲིག །ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། མྲི་འགྱུར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དོན་

དམ་པར་བརོད་དོ། །དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་རླུང་འགགས་པའྲི་བདེན་དོན་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་སེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་བདེ་བ་ནྲི་དོན་

དམ་པ་དང༌། འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་བདེ་བ་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་བསྐེད་པས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་བཞག་པའོ། །དེས་ན་འཁོར་བ་པའྲི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

འགགས་ཤྲིང༌། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སོག་ཟད་པས་རྡུལ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་
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ཕྲིར། རོ་རེ་ཉྲི་མ་སྣང་བ་ཆེ། །བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན། ཞེས་པ་སེ། དེ་

གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གྲུབ་པོ། །གཉྲིས་པ་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་སྐུ་བཞྲི་ཐོབ་ཚུལ་ལ་བཞྲི། གནས་སབས་བཞྲི་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པས་སྐུ་

བཞྲིར་འགྱུར་བ་དང༌། གནས་སབས་བཞྲིའྲི་རྟེན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེར་

བསན་པ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཐྲིག་ལེ་འཛག་མེད་དུ་བསྲུང་བར་གདམས་པ་དང༌། མྲི་

འཛག་པའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་འོག་ཏུ་ཁ་འཕངས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སད་པ། ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་དག་གྲིས་ནྲི། ཁམས་དྲུག་ལྡན་

པའྲི་འཁོར་བ་པའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་འཁོར་བཞྲིའྲི་དབུས་ན་སད་རྨྲི་གཉྲིད་མཐུག་བཞྲིའྲི་

གནས་སབས་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་གནས་ལ། དེ་དག་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་ཆ་རེ་

དང་རང་རང་གྲི་རྲིགས་འད་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པའྲི་ཆ་རེ་སེ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་པ་ལས། 

སྒྲིབ་པའྲི་ཆ་རྣམས་ལམ་གྲིས་སྦངས་ཤྲིང༌། རྲིགས་འད་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པའྲི་ཆ་

རྣམས་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་ལམ་དུ་འཁེར་བས་འབས་བུའྲི་སྐུ་བཞྲི་ཐོབ་པར་བསན་ཏེ། 

གཞུང་དོན་ཡང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་ལ་སྔར་ཡང་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སྤྲུལ་པ་

ལ་སོགས་སྐུ་བཞྲི་པོ་དག་གྲི་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་རྣམ་པ་བཞྲིར་ནྲི་གནས་སབས་བཞྲི་སྒྲིབ་

བལ་དུ་འགགས་པ་ལས་རྲིམ་པས་ངེས་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་འཁོར་བ་རྣམས་ཀྲི་སད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཀྲི་སེམས་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི་འདོད་པ་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྲི་སྲིད་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་གནས་ཤྲིང་

ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་ལས་སྐེས་པ་སེ། ཐྲིག་ལེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རྟེན་ལ་བརྟེན་པ་བྱང་
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ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཁོར་བའྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་སབས་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པ་རྒྱུ་

ཡྲི་མྲིང་གྲིས་འབས་བུ་ལ་བཏགས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། སོག་ཐུར་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་

བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་ཞེས་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བའྲི་འབས་བུ་

སེར་བ་བདེ་ཆེན་དེ་ཐོབ་པའྲི་ཁབ་བྱེད་ཏེ་རྒྱུའྲི་ཐྲིག་ལེ་དག་ནྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་བསྲུང་

བར་བྱའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན། ཐྲིག་ལེ་བཏང་སེ་བདེ་བའྲི་རྟེན་ནམ་རྒྱུ་ལྷུང་བར་གྱུར་ན་རྣལ་

འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བའྲི་ས་བོན་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་

རྟེན་མེད་པར་སོང་བ་ལས་བརྟེན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐར་པ་གང་ན་ཡོད་དེ་མེད་

དོ། །དབང་མདོར་བསན་ལས་ཀང༌། ཁུ་བ་མྲི་འགྱུར་རང་བཞྲིན་གྲིས། །མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །རྟེན་ནྲི་འཕོ་བ་ཐོབ་པ་ན། །བརྟེན་པའྲི་འདོད་ཆགས་བལ་བ་

ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བ་པའྲི་འཛག་པའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་འདྲི་ནྲི་

འཕོ་བ་མེད་པའྲི་ཚངས་སྤོད་ཅན་གྲི་སོམ་བརྩོན་རྣམས་ཀྲིས་དོར་བར་བྱ་ཞེས་པ་སེ་

ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་དང་འཛག་པ་དང་གཡོ་བ་དོར་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲི་ངེས་པའོ། །དེས་ན་བསོད་འགེལ་དུ་འདུས་པ་དངས་པར། ཐར་པའྲི་སད་དུ་རྣལ་

འབྱོར་པས། །རོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲི་སེམས་ནྲི། །ནོར་བུའྲི་ནང་དུ་གནས་པར་བལྟ། །རྒྱུ་

མཐུན་ལ་སོགས་བདེ་བ་རོགས། །དྲི་མ་མེད་པའྲི་བར་དུ་བསྒོམ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

རྣལ་འབྱོར་པས་ཐྲིག་ལེ་སེང་དུ་གཤེགས་ཚུལ་ལྟེ་བར་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་ལ་སོགས་

པས་སྙྲིང་ཁར་རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་དང༌། མགྲིན་པར་སྐེས་བུ་བྱེད་པ་དང༌། སྤྲི་བོར་དྲི་མ་

དང་བལ་བར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་ཐྲིག་ལེ་ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་བར་དུ་སེང་དུ་འགོ་བར་
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བྱ་སེ། ཀྱཻ་རོ་རེར། དཔལ་ལྡནདེ་བཞྲིན་ཉྲིད་གཤེགས་ཤྲིང༌། །དེ་བཞྲིན་སར་ཡང་

གཤེགས་པ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤྲི་བོ་ནས་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སར་

ཡང་ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་བར་དུ་གཤེགས་པའྲི་ཞེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

བསྐེད་པའྲི་ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། གང་ཕྲིར་ཨ་སོགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཞན་གྲིས་དོན་འདྲི་ཉྲིད་བསན་ཀང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས་

རྒྱས་པར་བརོད་པར་བྱས་ཏེ། དེས་ན་འདྲིར་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མྲིང་གྲིས་སྔ་ཕྲིའྲི་

མཚམས་ཡོགས་སུ་བཅད་པའོ། །གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། 

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི། ཞེས་སོགས་སོ། །

སྨྲས་པ། རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་འདབ་སོང་རབ་རྒྱས་ཤྲིང༌། །ཆྲིག་དོན་གསལ་

བའྲི་གེ་སར་རྒོད་པ་ཅན། །རྒྱུད་འགེལ་མཚོ་ཆེན་ངོགས་སུ་འཁྲུངས་པ་འདྲི། །མྲི་

འགྱུར་བདེ་བའྲི་སྦྲང་རྩྲིའྲི་འབྱུང་གནས་ཡྲིན། །རྒྱས་འགེལ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཅེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་

ལས་བརྩམས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བསན་པའྲི་གནད་རྣམས་ལ། །དུས་མཐར་ཟླ་བ་བཟང་པོ་

ཇྲི་བཞྲིན་ཞེས། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུང་བསན་པ། །རེ་བཙུན་འགོ་བའྲི་

གཉེན་གྲིས་བདག་སྐོངས་ཤྲིག །དེ ་ཉྲིད་རྲིགས་ལ་པད་དཀར་འཛིན་པ་

བཞྲིན། །ཐུགས་རེས་འགོ་ལ་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་པ། །མཁས་མཆོག་གྲུབ་པའྲི་

དབང་ཕྱུག་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོའྲི་ཞབས་ལ་སྤྲི་བོས་ཕག་བཙལ་ཏེ། །མྲི་
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འགྱུར་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ། །སོང་ཉྲིད་མཛེས་མའྲི་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་ལ་

ཆགས། །བརྟགས་པའྲི་ཆོས་དང་བལ་བ་སྙྲིང་པོའྲི་དོན། །བརྒལ་ལན་རྒྱུད་མར་

བཅས་རྣམས་འདྲིར་བཤད་བྱ། །

གསུམ་པ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་ལ་བརྟགས་པའྲི་ཆོས་བཀག་ནས། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྲི་དངོས་གྲུབ་སོན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའྲི་མདོར་བསྡུས་

བཤད་པ་ལ་བཞྲི། ཟབ་དོན་བསན་པའྲི་ཕྲིར་ཕག་འཚལ་བ། རྩ་བའྲི་ངག་དགོད་པ། 

འགེལ་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

ལྡན་པས་དཔལ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་ངོ་བོར་གནས་པས་རོ་རེ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་

གསུམ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པས་སེམས་དཔའ། དེ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་རབ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་དེ་ཉྲིད་ལས་སྐེས་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་སོན་པའྲི་བ་མ་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་དག་གྲི་རྣམ་

འཕྲུལ་བདུད་ཚོགས་འཇོམས་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་དང་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བ་རྲིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་རོ་རེ་

མཁའ་འགོ་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གང་ཕྲིར་ཨ་སོགས་ཞེས་

སོགས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ཚིག་དོན་བསན་པ་དང༌། རྩོད་ལན་གྲིས་རྒྱས་པར་
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བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ལ་བརྟགས་པའྲི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་དགག་པ་དང༌། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་སྐུར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཞེན་པ་དང་འགྱུར་བའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་པར་བསན། མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྒས་

དབྱངས་གསལ་ལ་འཆད་པ་ནོར་བར་བསན། དོན་དམ་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་དོན་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གང་ཕྲིར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འགྱུར་བ་མེད་པ་རྣམ་

ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ལ་བསྐེད་པའྲི་

རྲིམ་པར་གསུངས་པའྲི་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་པད་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་

མའྲི་གདན་དང༌། དེའྲི་སེང་དུ་གནས་པའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་རོ་རེའྲི་མཚན་

མ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་དབྱྲིབས་རྟོག་པས་

ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་བཀག་པ་དེའྲི་ཕྲིར། གང་ཕྲིར་ཨ་སོགས་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་

གསུངས་ཏེ། གང་ཕྲིར་ཨ་སོགས་ཀ་སོགས་ཞེས་པ་ལ། ཨ་སོགས་ནྲི་ཨ་ཡྲིག་ལ་

སོགས་པ་དབྱངས་ཀྲི་ཆོགས་པ་དང་ཧ་ཡྲིག་ལས་ཟླ་བ་སེ་དབྱངས་སོ་སོ་ཡང་ཟླ་

བའོ། །ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་པ་དང༌། ཀྵ་ཡྲིག་ལས་ཉྲི་མ་སེ། 

གསལ་བྱེད་སོ་སོ་ཡང་ཉྲི་མའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཨ་སོགས་དང་ཀ་སོགས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ཧ་ཡྲིག་དང་ཀྵ་ཡྲིག་

དག་གམ། ཨ་ཡྲིག་དང་པ་ཡྲིག་དེ་དག་གྲི་གདན་ཞེས་པ་རྲི་བོང་ཅན་དང་ཉྲིན་བྱེད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དང་པད་སེ། དེ་ཡང་པ་ཡྲིག་གསལ་བྱེད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་པད་དང༌། ཨ་ཡྲིག་གྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་ནམ་ཧ་ཡྲིག་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང༌། ར་ཡྲིག་གམ་

ཀྵ་ཡྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་ཉྲིད་ཅེས་པ་གཅྲིག་ཏུ་བྱས་

པ་ན་བརྟེན་པ་རོ་རེ་ཅན་གྲི་གདན་ཏེ། དེ་ལ་རོ་རེ་ནྲི་རྟོག་པའྲི་གྲི་གུག་གྲིས་བཅད་དུ་

མེད་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་བ་ལས་བྱུང་

བའོ། །དེ་འདྲི་ལ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་སེ། བརྟེན་པ་རོ་རེ་

ཅན་འདྲིའྲི་གདན་ནྲི་རྟེན་ཡྲིན་ནོ། །མྲིན་ཞེས་པ་ནྲི་རྟེན་གདན་ཡྲིན་པ་སེལ་བའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་སྐུ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རོ་རེའྲི་མཚན་མ་དང༌། 

རོ་རེའྲི་མཚན་མ་ཡོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་ལྷའྲི་སྐུ་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་དབྱྲིབས་

ཡོངས་སུ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་བརྟེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་མྲི་འདོད་དེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་

ན། དེ་དག་ནྲི་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ཕྲིར་དང༌། 

འགྱུར་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཨ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་དབྱངས་རྣམས་དང༌། ཀ་ཡྲིག་ལ་

སོགས་པ་གསལ་བྱེད་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་གྱུར་པ་རྟེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་བའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནྲི་བར་སྤོད་པའྲི་བསན་བཅོས་རྲིག་པ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་

འགྱུར་བ་བརོད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡང་སྨྲས་པ། ཡྲི་གེ་ནྲི་རྣམ་གངས་སུ་རྟོགས་པ་

གཞན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་མྲི་གཡོ་སེ། གཞན་གྲི་གནས་སུ་མྲི་འགོའ་ོཞེས་པ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་སྒས་དབྱངས་སམ་གདངས་མྲི་འགྱུར་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །བར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཡྲི་གེ་ལ་མྲི་འགྱུར་བ་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ཡྲི་སྔགས་དོན་མྲི་ཤེས་པའྲི་སྔགས་ངན་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣམས་འཁྲུལ་བས་པ་ར་མ་ཨཀྵར་ཞེས་པས་མྲི་འགྱུར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒས་གདངས་མྲི་

འགྱུར་བ་དབྱངས་ཀྲི་ཚོགས་སམ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་འཛིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དོན་དམ་པར་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་མྲི་

འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སྒའྲི་གནས་ཀྲི་བྱེད་པ་རྣམས་ཚོགས་པ་ལས་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲིར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སྒ་ཡྲིས་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེཤེས་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་བསན་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲིད་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་རྟོག་ལས་སྐོབ་

པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་སྔགས་ཀང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བརོད་

དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འདུས་པ་ཕྲི་མར། ཡྲིད་དེ་མ་ན་ཞེས་བརོད་དོ། །ཏྲ་ཡྲིག་སྐོབ་པའྲི་

དོན་ལས་ཏེ། །འཇྲིག་རྟེན་སྤོད་ལས་ངེས་གོལ་བའྲི། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་གང་

གསུངས་པ། །སྐེད་བ་རོ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྔགས་ཀྲི་སྤོད་པ་ཅེས་པར་གསུངས། 

ཞེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་ཉམས་སུ་མོང་བས་ནང་གྲི་རྲིག་

པ། རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ། 

ཆགས་སོགས་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ། སྒྲིབ་

པ་སངས་པས་སངས་པ་དང༌། དག་པའྲི་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྲི་རྟོགས་པ་ཆེན་པོའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་མ་སེ། ལྷན་

སྐེས་བདེ་བའྲི་གཟུགས་བརན་ཡྲིན་པ། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རྒྱུ་མཐུན་པ་སེ་འབས་

བུ་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་རོགས་པའྲི་གནས་སབས་ཏེ། རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡུམ་ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྟེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བའྲི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ། མཆོག་གྲི་དབང་པོའྲི་སྤོད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་རོ་གཅྲིག་པས་དེའྲི་རང་བཞྲིན་

གཟུགས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ལས་འདས་པ། མེ་ལོང་

གྲི་པྲ་ཕབ་པ་དང་རྨྲི་ལམ་དང་མཚུངས་པའྲི་སོང་གཟུགས་དེ་དག་ནྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀྲིས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུར་གསུངས་ཏེ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུར་བསན་པ་ལ་གསུམ། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་རྒྱུ་འབས་དབྱེར་མེད་དུ་བསན། 

ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསན། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དབྱེར་མེད་དུ་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འགྱུར་མེད་ལྔ་དང་དྲུག་གྲི་སྒོ་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་

ངོས་གཟུང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་རྒྱུ་འབས་དབྱེར་མེད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུར་བསན། 

དེ་མཚན་བརོད་དང་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་འགྱུར་མེད་རྣམས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྲིབ་པ་

མེད་པ་རྣམས་འགྱུར་མེད་ལྔ་སེ། འདྲི་དག་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་སོང་པ་

ཆེན་པོར་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་ལྔ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་

རྣམས་ཀང་ཁམས་འཛག་མེད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འགྱུར་མེད་ལྔར་

གསུངས་སོ། །འགྱུར་མེད་དྲུག་ནྲི་མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་རྣམས་ཏེ་

སོ་སོ་རང་རང་གྲི་ཡུལ་སོ་སོར་འཛིན་པ་སངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་དྲུག་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་རྣམས་ཀང་འགྱུར་མེད་དྲུག་ཏུ་

གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་འདྲི་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ངོ་

བོ་གཅྲིག་ཏུ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་སོང་པར་འགྱུར་རོ། །ཐྲིག་ལེ་དེ་ཡང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་མྲི་འཕོ་བར་གྱུར་ན་ཏེ་གྱུར་པ་ནྲི་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བར་བརོད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཡང་ཨ་ཡྲིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

སོང་པ་སེ། ཨ་ཡྲིག་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཤེས་

རབ་སོང་པ་དང་ཐབས་བདེ་ཆེན་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཟུང་དུ་ཆུད་པས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཐབས་ཤེས་གང་རུང་གྲི་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བས་མ་ནྲིང་གྲི་གོ་འཕང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུ་ཞེས་བརོད་དེ། ཤེས་པ་འཛིན་པ་དང་ཤེས་བྱ་གཟུང་བའྲི་བདག་ཉྲིད་རྒྱུ་རྣམ་

ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་པ་དང་འབས་བུ་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སེ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་གོ་

འཕང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་

པའྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

དང་པོས་གསུངས་པ་ཡང་འདྲི་ལྟར། མཁེན་པ་བཞྲི་ལྡན་གྲི་སངས་རྒྱས་གཡས་

གཡོན་གྲི་རླུང་འགགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་རོགས་པས་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་

ནྲི་ཨ་ཡྲིག་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལས་བྱུང་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཨ་ཡྲིག་ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐེ་བའྲི་སྒོར་གྱུར་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡུམ་ཡྲིན་པས་ཡྲིག་འབྲུ་སེ་

འགྱུར་མེད་ཀུན་གྲི་མཆོག་གོ །དེ་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དོན་ཆེན། མཆོག་གྲི་

དབང་པོའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་འགྱུར་མེད་དམ་པ་ཡྲིན་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱ་བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 645  

ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པས་གསུངས་པ་

འདྲི་ལྟ་སེ། ཡྲིད་སྐོབ་པས་གསང་སྔགས་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་པས་དོན་ཀུན་བསྐེད་པ་

པོ། རླུང་བཅུ་དབུ་མར་ཐྲིམ་ཞྲིང་མྲི་འཕོ་བས་ཐྲིག་ལེ་ཆེན་པོ། བརོད་པའྲི་ངོ་བོར་

མེད་པས་ཡྲི་གེ་མེད། སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཝཾ་ཡྲིག་དང༌། ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲི་གེ་

དྲུག་ཨེ་ཡྲིག་སེ། དེ་དག་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ཨ་སོགས་ལས་ཟླ་བ་དང་ཀ་སོགས་ལས་ཉྲི་མ་མཉམ་པར་

སྦོར་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གདན་དང༌། ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་

མེད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ལ་ནྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་ལས་མཚན་མ་དང་སྐུ་ལ་

སོགས་པ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་མྲི་འདོད་དོ། ཞེས་སོ། །ཀྱཻ་རོ་རེར་ཡང༌། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲི་

མཉམ་སྦོར་བ། །རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གདན་དུ་སེ། །འགྱུར་མེད་ལས་བྱུང་སྐུ་ལ་

ནྲི། །ཧཱུཾ་ཕཊ་ཡྲི་གེ་འདོད་མྲི་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསན་པ་ལ་

གཉྲིས། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ངོས་གཟུང་སེ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་བསན། དེ་

བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འགྱུར་མེད་འདྲི་ཡྲིས་བསྐེད་ཅྲིང་འགྱུར་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་

མཆོག་གྲི་དབང་པོ་དག་དང་ལྡན་པ་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་འགྱུར་བ་ནྲི་སྐེ་བ་དང་འགག་པའྲི་

གནས་སབས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཏེ་འཕོ་བའྲི་སད་ཅྲིག་གོ །སད་ཅྲིག་དེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་

མོ་གང་ལ་འགགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་སད་

ཅྲིག་སེ་དུས་ཞེས་བརོད་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཀྱཻ་རོ་རེར། རོ་རེ་མྲི་ཕེད་ཅེས་བྱར་བརོད། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཅེས་པ་ལྟར་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ། མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་བདེ་བའྲི་

ཆའོ། །དུས་དེའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་བསྐེད་པ་ན་འཁོར་ལོ་སེ། 

སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་གཅྲིག་བུའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་

པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཤེས་རབ་སོང་པའྲི་ཆའོ། །འཁོར་ལོ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་

ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་དེ། ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པ། 

དབང་པོ་རེ་རེས་ཀང་དོན་ཀུན་འཛིན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ། 

སྤོས་པའྲི་ཡན་ལག་མེད་པས་ཐྲིག་ལྲིའྲི་གཟུགས། གདུལ་བྱ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་

བས་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་

ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ལེའུ་ལྔ་བའྲི་རྣམ་

པ་ལྔའྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པས་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། འཕོ་

བའྲི་སད་ཅྲིག་འགགས་པས་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་སད་ཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་དུས་དང༌། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་གདུལ་བྱ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་ལ་

སོགས་པས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་སོགས་དང༌། རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པས་

རོ་རེ་དང་ནྲི་ཐོག་མ་མེད་ཅྲིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོ་དཔལ་མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་བུ་

དང༌། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེ་ལས་འདས་དཔེ་མེད། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁབ་

པས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ། འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་སྤོས་པ་མེད་པ་སེ། དབང་པོ་

ཐམས་ཅད་པ་ཡྲིན་པས་དབང་པོ་རེ་རེ་ནས་ཀང་ནྲི་དོན་ཐམས་ཅད་འཛིན་པས་ཀུན་

ནས་རྣ་བ་སྣ་དང་ཁ་དང་མྲིག་དང་མགོ་དང་ཕག་དང་ཞབས་རྣམས་བརྩེགས་པ་ལ་
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གནས་པ་སེ་འབྱུང་བའྲི་མཐའ་སེ་གོང་དུ་གྱུར་པའམ་འབྱུང་པོ་མཐར་བྱས་པ། འབྱུང་

པོ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པས་མགོན་པོ། སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

བའྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་མཆོག་འཛིན་པ། དེ་དག་དང་འཛིན་པའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་པའྲི་

སད་ཅྲིག་མ་རྣམས་དག་གྲི་བྱེད་པ་པོ་སེ། ནང་གྲི་རྲིག་པ་དང་ལ་སོགས་པས་ཤེར་

ཕྲིན་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྲི་མྲིང་གྲིས་བསན་པ། རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

རྟོགས་བྱ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་བརེས་པ། བདེ་

སོང་དབྱེར་མེད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ནང་གྲི་རྲིག་པ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ནང་གྲི་ལེའུ་

ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པའྲི་རེས་ལས་གསུངས་པ་ཅེས་སྦར་ཏེ། 

རྩ་ལྔ་པ་ཅེས་པ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཕྲིས་པ་དང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ལས་རས་ལ་

ཞེས་པ་ཕྲིས་པའོ། །ཡན་ལག་དྲུག་དང་བཅས་པའྲི་རྲིག་བྱེད་བཞྲི་དང་དན་པ་བཤེད་

བུ་ལ་སོགས་པའྲི་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། རྟོག་གེའྲི་བསན་བཅོས་འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་དངོས་པོ་འཇལ་བ་དང༌། རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐར་ལྡན་པ་

དང༌། སྙན་དངགས་མཁན་པོ་རྒྱས་པ་མེ་དང་གོགས་མཁར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་བྱས་པའྲི་བསན་བཅོས་འཇྲིག་རྟེན་ན་རྲིག་པར་གགས་པ་གཞན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་

ཡུལ་རྲིག་པ་མྲིན་ནོ། །རྲིག་པ་ཅེས་པ་ནང་རྲིག་མྲི་རྟོག་པའྲི་སོང་གཟུགས་སམ། 

འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དག་ཀང་རྲིག་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར་ནྲི་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་ལ་གནས་རྣམས་ཀྲི་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཡང་འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་

སད་ཅྲིག་གང་དུ་སྐེ་ཞྲིང་འཕོ་བའྲི་དུས་ན་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ཏུ་སྐེ་བར་
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འགྱུར་ཞྲིང་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་སར་འཆྲི་བའྲི་དུས་སུ་འཕོ་བའྲི་སད་ཅྲིག་

གང་དུ་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་ཐྲིམ་ཞྲིང་འགགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་

ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འཕོ་མེད་དུ་བཅྲིངས་པ་ལས་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་

ནང་རྲིག་འགྱུར་མེད་དེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དབྱེར་མེད་དུ་བསན་

པ་ལ་གཉྲིས། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དབྱེར་མེད་དུ་འཁོར་དུ་བསན་ཏེ་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་

ལུང་དང་སྦར་བ། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཨེ་ཝཾ་རོ་རེ་

སེམས་དཔར་བསན་ཏེ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། སར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་ཤེས་བྱ་དང་ཤེས་པའྲི་འབེལ་པས་གསུངས་ཏེ། འདྲིར་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཤེས་པ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལྷན་སྐེས་

བདེ་ཆེན་ནྲི་དུས་ཞེས་བརོད་དེ་ཐབས་སོ། །ཁམས་གསུམ་པའྲི་ཤེས་བྱ་དངོས་པོ་

མཐའ་ཡས་པ་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་འཁོར་ལོ་སེ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཤེས་རབ་

བོ། །ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་འདྲི་དག་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་

སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་

ཅུ་རྩ་གསུམ་པས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། རང་གྲི་སེམས་འཕོ་

བའྲི་བག་ཆགས་དང་བལ་བས་ན་མཐའ་ཡས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་མ་རྣམས་

དང་ནྲི་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སྒ་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་

ཁམས་རྣམས་དང༌། གནས་པ་དང་སྐེ་བ་དང་ཉམས་པ་སེ་འཇྲིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
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ཞེས་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སྲིད་པ་དང་ནྲི་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་ཀུན་རྟེན་དཀྲིལ་འཁོར་དང་བརྟེན་པ་སངས་རྒྱས་ལྔ་དང་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་

ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་དང་ལ་སོགས་པས་ཀླུ་དང་རབ་གཏུམ་འབྱུང་སྐེས་རྣམས་དང་

སྙྲིང་རེའྲི་ཐུགས་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཙུན་མོར་བཅས་པ་རྣམས་སུ་སྣང་སེ། 

འདྲི་དག་རྣམས་ནྲི་སྲིད་གསུམ་ལས་འདས་པ་ན། སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་ཕག་བྱས་པ་

བདུད་དང་ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་སེ་འཛག་མེད་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་

གཅྲིག་པུའྲི་རང་བཞྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་དུས་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཤེས་བྱའྲི་མཚན་ཉྲིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་འཁོར་ལོ་སེ། དེ་

ལྟ་བུའྲི་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་འདྲི་དག་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའ།ོ །བརོད་པའྲི་རྲིམ་པ་འདྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྲིད་ཨེ་ཝཾ་

གྲི་ཡྲི་གེའྲི་དོན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ། དེ་ཉྲིད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་

ལས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་འདུས་པ་བདེ་མཆོག་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་

གྲིས་ཡང་དག་པར་བརོད་པའོ། །དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་རྲིག་པའྲི་གྲི་གུག་

གྲིས་ཀུན་ནས་བཅད་དུ་མེད་པ་ལ་རོ་རེ་ཞེས་ནྲི་མངོན་པར་བརོད་ཅྲིང༌། སྲིད་

གསུམ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བར་རོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་སེམས་དཔའ་སེ། དེ་དག་དབྱེར་

མེད་པ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱ་བར་བཤད་དོ། ཞེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རྩོད་ལན་གྲིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྟོག་སྒོམ་རྐང་པ་
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་འདོད་པ་བཀག་ནས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་ཉྲིད་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རྟོག་པ་བཀག་པའྲི་བསམ་མེད་རྐང་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་འདོད་པ་བཀག་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རང་རྲིག་པ་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་བསན་པ་དང༌། འཛག་བདེ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པས་སངས་

ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་བསྒོམ་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་སྐུ་ལ་བཏགས་པའྲི་ཆོས་མྲི་འདོད་པར་བསན་པ་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་རྟོག་སྒོམ་སང་བར་བསན་པ་དང༌། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བས་རྒྱས་

པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལས་སྐེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་མཐའ་དག་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་

བདག་པོ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་སྒྱུ་མ་འཛིན་པ་འདྲི་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་བཏགས་པའྲི་རྟེན་དཀྲིལ་འཁོར་དང་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྒོམ་

པའྲི་འབེལ་པ་མྲི་འདོད་དེ། འདྲི་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་

དང་དོན་བསྐེད་རྲིམ་ལ་བརྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འབེལ་པ་འདོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ངེས་

དོན་རོགས་རྲིམ་ལ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་ཟག་གང་གྲིས་མྲི་འདོད་སྙམ་ན་

འདྲི་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་

བ། བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་སོར་བསམ་སོགས་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཐོབ་པ། གདུག་པའྲི་

གོགས་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྤོད་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་

མ་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་སྒོམ་པ། མྲི་འགྱུར་བ་བསྒྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལས་དང་པོ་པ། 



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སོག་འཛིན་གྲིས་དབུ་མ་ཡོངས་སུ་སྦངས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅྲིག་

པ་ལྟ་བུར་མཆོག་ཏུ་བརྩེ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བཅྲིངས་པ། འཇྲིག་རྟེན་དང་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་བདེན་པ་ཚོགས་གཉྲིས་ཟུང་འཇུག་ལ་བརྟེན་པ། ལྟོས་

མེད་བཞྲི་ལ་གནས་པས་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པས་སྲིད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་གཞན་

དང༌། རང་གྲི་ལུས་ཀྲི་འཚོ་བ་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པ། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཚོགས་ཁང་

དང༌། དགེ་འདུན་གྲི་གཙུག་ལས་ཁང་དང༌། བ་མའྲི་རས་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ལས་

ཕྲི་རོལ་གྱུར་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ལམ་ཐེག་ཆེན་ལ་བརྟེན་

པ། བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེ་དང་དགའ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་ཏེ་ཚངས་པའྲི་གནས་

བཞྲིས་རྣམ་པར་གནས་པ། ཞྲི་བའྲི་ལས་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བས་དོན་དུ་གཉེར་བ་སངས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་

བགོད་པའྲི་རྐང་སེགས་ལ་འཛེག་པར་འདོད་པ། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པ། དབུ་མའྲི་ནང་གྲི་ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་མ་རྟོགས་པར་ཤར་བ་མེ་ལོང་

གྲི་པྲ་ཕབ་པ་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་མེད་པའྲི་ཆོས་ངེས་པར་མཐོང་བ། ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་དུ་

མེད་པར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་སྤོས་པའྲི་སོང་གཟུགས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་རྨྲི་ལམ་དང་

མཚུངས་པའྲི་དོན་དུ་སེམས་པ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་

གཅྲིག་ཏུ་བལ་གྲི་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཆད་

པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལས་རྲིང་དུ་བྱས་པ། ནང་གྲི་བདེ་བ་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པར་བྱས་

པའྲི་ཆོས་མཆོག་གྲི་ཕག་རྒྱ་ལས་སྐེས་པའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་བས་རང་རྲིག་པར་བྱ་བའྲི་འཛག་བདེའྲི་ཆོས་

ཡོངས་སུ་སངས་པ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བརྟན་པར་བྱེད་པ་རེས་དན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཅྲིག་ཏུ་

མཁས་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དབང་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ལམ་གྲི་མན་ངག་ཐོབ་པ། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ལྷའྲི་མཚན་མ་དང་ཁ་དོག་དང་ཕག་

དང་དབྱྲིབས་དང་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཡོངས་སུ་

བཏགས་པའྲི་ཆོས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་སྒོམ་པར་མྲི་འདོད་པ་

ཉྲིད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སོ་སོར་རྟོག་པའྲི་རྟོག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

རྲིམ་གྲིས་སྒོམ་པ་དོན་དམ་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམ་པ་མྲིན་པར་བསན། དེ་འདའྲི་རྟོག་

སྒོམ་སང་བར་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བཤད། དོན་བསྡུས་ཏེ་དེ་འདའྲི་རྟོག་སྒོམ་

སང་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སེམས་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོར་གནས་པ་མེད་དེ། ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་

འབྱོར་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་མྲི་

བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་

བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྟོག་སྒོམ་མྲི་བྱ་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ། གཙོ་བོ་བསྒོམ་པའྲི་དུས་སུ་ཤར་

ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་སྒོམ་པ་མེད་སོགས་བཀོད་ནས་གསུངས་པ་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ལ། 

སྔ་མ་རྣམས་ན་རེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་བོ་གཅྲིག་ལ་ལྷའྲི་ཡན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཚང་བར་སྣང་བ་མེད་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་རོགས་པར་སྒོམ་པ་ཡང་

མེད་པས་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་མྲིན་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྲི་

འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་སྒོམ་པ་ཡང་མཆོག་འགྲུབ་

པའྲི་ཐབས་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སོར་སྡུད་སྒོམ་པའྲི་ཚེ་བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་

ལག་སྒོམ་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཡན་ལག་དྲུག་རོགས་པར་སྒོམ་པ་མེད་པ་སོགས་

ཀྲི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་རྩ་

འགེལ་ལས་སེམས་བསྐེད་པ་སྔ་མའྲི་དུས་ན་ཕྲི་མ་ལ་སྣང་བའྲི་དཀར་ཆོས་རྣམས་

མེད་ལ། ཕྲི་མའྲི་དུས་ན་ཡང་སྔ་མ་ལ་སྣང་བའྲི་དཀར་ཆོས་རྣམས་མེད་པས་བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་པར་མྲི་རྲིགས་སོ། ཞེས་པའྲི་ཕོགས་སྔ་བཀོད་པ་དང་གནད་གཅྲིག་ཏུ་སྣང་

ངོ༌། །དེ་ཡང་འགེལ་པར་སད་ཅྲིག་གང་ལ་གཙོ་བོ་བསྒོམ་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ལ་ཤར་

གྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་སྒོམ་པ་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་འདྲི་དག་གྲི་དོན་

ནྲི། གཡས་ཞལ་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ་པའྲི་དུས་སུ་གཡོན་ཞལ་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་སྒོམ་

པ་མེད་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། གཡས་ཞལ་སྣང་བའྲི་བོ་ལ་གཡོན་ཞལ་སོགས་མྲི་སྣང་

བར་སོན་པ་མྲིན་ཏེ། རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས། རྟོག་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་མཐོང་བ་

མེད། ཅེས་དང༌། འདྲི་ལྟར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས། །རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་

རྟོགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟོག་པ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་མྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་གྲི། རྟོག་པ་

གཅྲིག་ལ་གཟུང་རྣམ་མྲི་འད་བ་གཉྲིས་སྣང་བ་ནྲི་མངོན་སུམ་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། ཁ་བོ་ལ་རྟོག་པའྲི་བོ་བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ན་སྤན་སྣང་བ་ན་ཤངས་སྣང་བ་འགལ་ཞྲིང༌། སྤན་གྲི་དབུས་
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སྣང་བ་ན་མཐའ་གཉྲིས་སྣང་བ་ཡང་འགལ་དགོས་པས་རྟོག་པ་ལ་གང་ཡང་སྣང་བ་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལྟར་འདོད་པ་ནྲི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་རང་འགེལ་ལས། 

སྐེས་བུའྲི་མདུན་མཐོང་བ་ན་རྒྱབ་དང་ནང་ཁོལ་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བས་བུད་

མེད་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་མེད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་རྲིགས་པ་མང་པོས་བཀག་

ཅྲིང་སོམ་བྱུང་འགེལ་པར་ཡང་བཀག་གོ །གལ་ཏེ་གཡས་ཞལ་ལྟ་བུ་འདྲིའོ་ཞེས་

སྒོམ་པ་ན་གཡོན་ཞལ་ལྟ་བུ་འདྲིའོ་ཞེས་སྒོམ་པ་མེད་པ་ཡྲིན་དུ་ཆུག་ཀང་རྒྱུ་མཚན་

དེས་བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཇྲི་

ལྟར་འགྲུབ་སྙམ་ན། འདྲི་ནྲི་བདེན་མོད་ཀྲི། འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

སྒོམ་པ་དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམ་པར་འདོད་པ་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་འགོག་པ་

ཡྲིན་གྲི་ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་ཐབས་ཙམ་དུ་སྒོམ་པ་བཀག་པ་མྲིན་པས་སྐོན་

མེད་དོ། །དེ་ལྟར་འགོག་དགོས་པ་ཡང་འདྲིའྲི་ཕོགས་སྔ་ཁས་ལེན་མཁན་གྲིས་ལྷའྲི་

འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་དགོས་པས་གསལ་བར་སྣང་སེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ན་ཕུང་པོ་རྣམས་

རྲིགས་ལྔ་ཁམས་རྣམས་ཡུམ་རྣམས་སུ་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འདོད་ལ། དེའྲི་

ལུགས་ལ་ནྲི་དངོས་པོའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་ལམ་གཞན་ཡོད་པར་ཡང་མྲི་

འདོད་ཅྲིང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་རྟོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་མྲི་འདོད་པས། དེས་ན་ལྷའྲི་

འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་ཙམ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་སྒོམ་པར་ཡང་འདོད་དགོས་པས་དེ་ཉྲིད་

འགོག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་གཞུང་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར། རྣམ་པར་རྟོག་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོ་རྲིམ་གྲིས་བསྒོམ་པའྲི་སེམས་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་རོགས་པར་
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གནས་པ་མེད་པས་”དེ
1
་ཙམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་པ་ཉྲིད་མེད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་

སྔགས་སོགས་ལས་བསྐེད་ནས་ཞལ་ཕག་སོགས་རྲིམ་གྲིས་བསྒོམ་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དེ་ནྲི་སྒོམ་པ་པོའྲི་ཡྲིད་མ་ཡེངས་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྐེ་བ་དང༌། ཡྲིད་ཡེངས་པ་ན་

འགག་ཅྲིང་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་སེ་འདྲི་ནྲི་

འདུས་པའྲི་ལེའུ་དྲུག་པར། སྔགས་ཀྲི་ལུས་སུ་སྦོར་བ་ལ། །བྱང་ཆུབ་མེད། ཅེས་

པའྲི་འགེལ་པ་སྒོན་གསལ་ལས། སྔར་ༀ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་བོན་ལས་ལྷའྲི་ལུས་སུ་

བསྐེད་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་སྦོར་བ་རོ་རེ་བཞྲི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དེ་ཙམ་གྲིས་

བྱང་ཆུབ་བ་མེད་པ་སེ་སངས་རྒྱས་པ་ཉྲིད་མེད་དེ། ཇྲི་སྲིད་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཚོགས་

པ་ལས་སྐེ་བ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དེ། དེ་ནྲི་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་པར་སྐེས་ནས་རྒྱུན་

འཇྲིག་པར་འགྱུར་བས། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སེ་འད་བར་དངོས་མེད་དུ་འགྱུར་

ན། བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམ་པ་གཅྲིག་པུ་དེས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལུས་བསྐེད་པར་ལྟ་ག་ལ་

འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོགས་མཚན་དང་བཅས་པས་བཤད་པ་དང་

འཆད་ཚུལ་འད་བར་བཞེད་དོ། །རྣམ་གངས་གཅྲིག་པུ་ན་དམ་བཅའ་སྔར་ལྟར་ལ། 

རྟགས་ནྲི་སད་ཅྲིག་གྲིས་སྐེ་བ་དང་འགག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

འཁོར་ལོ་རོགས་པར་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་དུ། འདྲི་སད་ཅྲིག་

གང་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཞེས་སོགས་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

རྟོག་པས་རྲིམ་གྲིས་བསྒོམ་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

1  མ་ཕྱི། ༩༠ན༦ན།  ད    སྐུ། ༡༢༧ན༦ན།  བླ། ༡༢༣ན༦ན།   དྕེ   * དྕེ
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པ་ནྲི་དམ་བཅའ་བའྲི་དོན་ནོ། །ཐམས་ཅད་མེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་རྟགས་ཀྲི་དོན་

ནྲི། བསྒོམ་བྱའྲི་དོན་དེ་སྒོམ་པ་ན་རྲིམ་ཅན་ཁོ་ནར་བསྒོམ་པར་བྱ་དགོས་ཀྲི་དུས་ཅྲིག་

ཅར་དུ་བསྒོམ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །རྟགས་དེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི། འདྲིར་སད་

ཅྲིག་གང་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་གཙོ་བོ་སྒོམ་པར་བྱེད་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ལ་ཤར་ལ་

སོགས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་སྒོམ་པ་མེད་ཅྲིང༌། ཞེས་སོགས་འགོད་ལ། དེའྲི་ཁབ་པ་ནྲི་

བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམ་པ་ལ་བསྒོམ་བྱའྲི་དོན་དུས་གཅྲིག་ཏུ་སྒོམས་པས་

ཆོག་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། བདག་མེད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བསྒོམ་པའྲི་བོ་ལ་རྣམ་པ་རྲིགས་མྲི་

འད་བ་དུ་མ་འཆར་རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ་འདྲིའྲི་གཞུང་དོན་རྣམས་

ཀང་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་ཤྲིང༌། བུམ་པའྲི་ཤེས་པ་ཞེས་སོགས་ནྲི། དཔེར་ན། 

བུམ་པའྲི་ཤེས་པ་འགགས་པར་གྱུར་པ་ན་སྣམ་བུའྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་འགགས་པ་ན་ཤར་གྲི་

ལྷའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ན། དེ་ལྟར་སྐེས་པ་རྣམས་ནྲི་སྐེས་པའྲི་སད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ་འགགས་པའྲི་ཕྲིར་མེད་ཅྲིང༌། མ་སྐེས་པ་རྣམས་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་སྐེས་

པའྲི་ཕྲིར་མེད་དེ། སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རྲིམ་གྲིས་སྒོམ་པ་མ་

གཏོགས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅྲིག་ཏུ་སྒོམ་པ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ལ་བསོད་པ་ཚིགས་

བཅད་བཅོ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་དོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བ་གྲུབ་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འཕོག་པས་བསམ་པ་

འགྲུབ་པ་སེ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྟོག་སྒོམ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་
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སངས་ཤྲིང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་ཅྲིར་ཡང་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་དབྱྲིངས་རྒྱུན་མྲི་

འཆད་པས་མྲི་ཟད་པ། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པས་དམ་པ། དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཡྲིན་པས་ཟད་མྲི་ཤེས་པ། ཅེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཕག་ཆེན་གྲི་དོན་དུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ང་རྒྱལ་ཡང་མྲི་བྱ་བ་སེ། དེ་ཙམ་གྲིས་མྲི་

ཆོག་སེ། བསོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གསུམ་པར་གསུངས་པ། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ནང་གྲི་རྲིགས་པ་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ནྲི་

རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་ཀྲི་རྐང་པར་ལྡན་པ། སོག་གྲི་རྒྱུ་བ་འགོག་པའྲི་

སངས་པ་དང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རོགས་པའྲི་རྟོགས་པ་མངའ་བས་བདེར་

གཤེགས་རེ་རེས། སྒྲིབ་བལ་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་རྲིག་པ། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པས་ན་མཆོག །བདག་གྲིར་མྲི་འཛིན་ངར་མྲི་འཛིན་པ་སེ། དེ་དག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་རྟོག་

པ་སངས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་རོ་གཅྲིག་པའྲི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་ཀུན་

མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཚུལ་ལ་གནས་པའོ། ཞེས་པ་སེ། 

གསུམ་པ་ནྲི། ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གསལ་བར་

སོན་པའྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་དང་

རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ང་རྒྱལ་ཡང་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་རོགས་རྲིམ་མཆོག་སྒོམ་པ་

ལ་བརྟེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་མྲི་བྱའོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སངས་བ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྟོག་སྒོམ་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་

སང༌། ལུས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་སང༌། 

བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་སྔར་གྲུབ་ཐོབ་བྱུང་བ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་སང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་
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གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བསྐེད་རྲིམ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ། བསྐེད་

རྲིམ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་གསུངས་པར་བསན་པའྲི་ལན་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་

དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་ཆོག་པར་འཛིན་པའྲི་

སྔགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྩོད་པ་འབྱུང་བར་མཁེན་ནས་དོགས་པ་སྔོན་བསུ་མཛད་པ་

ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ལ། ཅེས་པ་ནས། འགའ་ཞྲིག་མངོན་པར་

སེམས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། གཞུང་བཀགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ཤེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། བསྐེད་རྲིམ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་

གསུངས་པར་བསན། ཕག་ཆེན་གྲི་དོན་དུ་གསུངས་པ་མྲིན་པར་བསན། ཉྲི་ཚེ་བའྲི་

དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད། དེས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་ནུས་

པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་འདྲིར་བསྐེད་

རྲིམ་གསུངས་པ་དེ་ནྲི་བདེན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྲིག་པས་འཇྲིག་

རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་དང་

བའྲི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ་གང་ལ་གསུངས་ན། བྱྲིས་པའྲི་བོ་ཅན་མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ་

བརྩོན་འགྲུས་དམན་པ། དོན་དམ་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་

སྙྲིང་པོའྲི་དོན་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་ཅྲིང་”མོས
1
་པར་མྲི་བྱེད་པ། ཟབ་པ་དམྲིགས་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༩༡བ༥ན།  མོང    སྐུ། ༡༢༩ན༦ན།  བླ། ༡༢༥བ༡ན།   མོས    * མོས



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀྲི་སྙྲིང་རེ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་དམྲིགས་བཅས་ཀྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་སེམས་སྐྲག་པ། ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལས་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ། 

དབང་པོ་ལྔ་རང་གྲི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ། རལ་གྲི་དང༌། 

རྲིལ་བུ་དང༌། མྲིག་སྨན་དང༌། བཅུད་དང་བཅུད་ལེན་དང༌། རྐང་མགོགས་ལ་སོགས་

པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དགོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་ལ་གསུངས་

སོ། །གང་གསུངས་ན། རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ཅྲིང་གཟུང་འཛིན་དུ་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཡུལ་ལ་བརྟེན་ཅྲིང་གཟུང་འཛིན་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་དབང་པོའྲི་སྤོད་

ཡུལ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དོན་ཙམ་བྱེད་ནུས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དོན་ཙམ་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དོན་ཆེན་པོ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མྲི་ནུས་པས་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསུང་དེ་ནྲི་དོན་དམ་

པའྲི་བདེན་པ་ངེས་པའྲི་དོན་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འོན་ཀང་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དོན་ཙམ་བྱེད་ནུས་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་

བསམ་གཏན་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའྲི་སྔགས་དང་ནོར་བུ་དང་རོ་བ་དང་རལ་གྲི་དང་

རྲིལ་བུ་དང་བཅུ་དང་བཅུད་ལེན་ལ་སོགས་པ་རས་ཉ་ཚེ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཐུ་ཡང་ཕལ་

བའྲི་བོས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་ཅྲིང་བརྟག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པས་གསུངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་རྲིམ་དེ་ཡང་བལྟ་བར་བྱའོ། །རྟོག་པའྲི་བསམ་

གཏན་ཉྲི་ཚེ་བ་ལྟར་ཡྲིན་སྙམ་ན། འདྲིར་ལྷ་དཀར་པོའྲི་བསམ་གཏན་ཞྲི་བའྲི་

གཟུགས་ནྲི་ཞྲི་བའྲི་ལས་བྱེད་ཀྲི་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་མྲི་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། 

ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བསམ་གཏན་ཉྲི་ཚེ་བ་ནྲི་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དོན་བྱ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བ་བྱེད་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ནྲི་མྲི་བྱེད་དོ། ཞེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ནོར་བུ་དང་

ཞེས་པ་ནས། ཞྲི་བ་ལ་སོགས་པ་མྲི་བྱེད་དེ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཉྲི་ཚེ་བ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བྱ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་ནུས་པར་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའྲི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པས་ཀང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་མྲི་ནུས་སོ། །དེས་ན་ཀུན་མཁེན་འདོད་པས་རྟོག་སྒོམ་ཁོ་ན་

ལ་འབར་པར་མྲི་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྩོད་

སང་ལ་གཉྲིས། སྔགས་གཅྲིག་གྲུབ་ན་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པས་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་རྩོད་སང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ཐམས་

ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པས་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྩོད་སང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། 

རྩོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། འོན་ཏེ་སྔགས་གཅྲིག་ཀང་སྒྲུབས་པར་གྱུར་ན་ལས་ཐམས་ཅད་

བྱེད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ཉྲི་ཚེ་བར་འགྱུར་

ཞེས་འདྲིར་”ངག
1
་བཟླས་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་སེམས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ། སྔགས་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་གཅྲིག་སྒྲུབས་པས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་

འགྲུབ་པར་བསན་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བའྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་པར་བསན་

པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་སྔགས་གཅྲིག་ཀང་སྒྲུབས་

1  མ་ཕྱི། ༩༢བ༡ན།   ངག    སྐུ། ༡༣༠ན༦ན།  སྔགས    བླ། ༡༢༦ན༦ན།   ངག



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པར་གྱུར་ན་ལས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ནྲི་དོན་དེ་ལྟར་ངེས་པའྲི་ཚད་

མ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་བྱ་བའྲི་དབྱེ་བ་ལས་ཉྲི་ཚེ་བར་གསུངས་པས་

སོ། །དེ་ཉྲིད་བཤད་པ་ནྲི་འདྲིར་སྔགས་གཅྲིག་ལ་ཡང་བྱ་བའྲི་དབྱེ་བས་འགྲུབ་མྲི་

འགྲུབ་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། དབྱེ་བ་དེ་ཡང་ཡོད་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་”ཞྲི
1
་བ་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་བཟླས་པས་ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཚེ་སྔགས་ཀྲི་མཐའ་རྟེན་སྦོར་ཚུལ་མྲི་འད་བ་དང༌། སྦྲིན་སེག་གྲིས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཡང་ཐབས་ཀྲི་དབྱྲིབས་དང་བསེག་རས་མྲི་འད་བ་སོགས་ཀྲིས་འདྲིས་ལས་འདྲི་

འགྲུབ་ཀྲི་གཞན་མྲི་འགྲུབ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གྲི་ཁ་དོག་མྲི་འད་བ་དང༌། བགང་འཕེང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་

གྲིས་འདྲི་དང་འདྲི་འགྲུབ་ཅྲིང་འདྲི་དང་འདྲི་མྲི་འགྲུབ་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ཉྲི་ཚེ་བ་ཙམ་

འགྲུབ་པ་གསལ་བར་བསན་ཏེ། ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ཡོན་ཏན་མེད་དོ། ཞེས་པ་ཡན་བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་བྲིལ་

བའྲི་ཡམ་ཤྲིང་དང་ཞེས་པ་ནྲི། གོང་དུ་བྲིལ་བའྲི་འདབ་མའམ་དེའྲི་འབས་བུའྲི་འབྲུ་

ཞེས་པ་གདམ་ང་ཅན་ཡྲིན་ནམ་བརྟག་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཨརྒའྲི་ཡམ་ཤྲིང་

ཞེས་པའང་སྔར་སྨོ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པ་གདམ་ང་ཅན་ཡྲིན་ནམ་བརྟག་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པར་བསན་

པ་དང༌། ཟད་པར་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་སྤོ་མྲི་ནུས་པར་བསན་

པ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་སྤོ་

1  མ་ཕྱི། ༩༢བ༣ན།   ཞྕེ    སྐུ། ༡༣༠བ༣ན།  བླ། ༡༢༦བ༣ན།   ཞྱི    * ཞྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མྲི་ནུས་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་གསུམ། རྟོག་པའྲི་བསམ་གཏན་དང་སྔགས་ཀྲིས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་སྒྲུབ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཚུལ་མདོར་བསན། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་ལུང་གྲིས་བཤད། དེ་རྟོག་པའྲི་

སྔགས་དང་བསམ་གཏན་གྲིས་མྲི་འགྲུབ་པར་བསན་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སོང་གསུམ་གྲི་སོང་ཆེན་པོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དཔག་

ཏུ་མེད་ཅྲིང་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་ཇྲི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དུ་མ་དང་སྣ་ཚོགས་པའྲི་སད་རྣམས་ཀྲིས་

ཅྲིག་ཅར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་རས་སྒྲུབས་པ་

འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་པར་མྲི་

ནུས་ཏེ། གྲུབ་པའྲི་ནུས་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ཉྲི་ཚེ་བ་ཙམ་གྲི་དོན་བྱེད་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་

བཅད་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་གསུངས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་དོན་སོར་

རྟོག་ཡེ་ཤེས་བརེས་པས་བདག་དང་བདག་གྲི་བ་མ་དམྲིགས་པས་བདག་མེད་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཡང་དག་པའྲི་མཐའ་སེ་བརོད་དུ་མེད་པས་ཡྲི་གེ་མེད་ཀང༌། ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་བརོད་པར་དཀའ་བའྲི་སོང་ཉྲིད་དེ་ཉྲིད་སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆོག་སེ། སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་

དབྱེར་མེད་ཀྲི་སྒ་རྒྱས་པར་སྒོགས་པས་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་སྒ་སྒོགས་པ། ཅེས་པའམ། 

ཡང་ན་ཡང་དག་མཐའ་སེ་ཡྲི་གེ་མེད། ཅེས་པ་དོན་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དང༌། སོང་

ཉྲིད་སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆོག་ཅེས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སོང་གཟུགས་སྨྲ་བ་ལ་བྱ་སེ། དེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཉྲིད་སོན་པས་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་སྒ་སྒོགས་པ་ཅེས་བྱའོ། །ཆོས་འབྱུང་ལས་བྱུང་ཞྲིང་

སྒ་བརན་ལྟ་བུའྲི་ཆོས་སོན་པའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཀྲི་དུང༌། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་སེར་བའྲི་ཕྲིར་

སྒ་ཆེན་ལྡན། དོན་གཅྲིག་ལ་རྣམ་གངས་དུ་མའྲི་སད་གྲིས་སྙྲིང་ལ་འབབ་པའྲི་ཆོས་

གསུང་བས་ཆོས་ཀྲི་གཎྜྲི་སྒ་བོ་ཆེ། འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་འམ་དཀར་ཕོགས་ནག་

ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་ལ་མྲི་གནས་པས་མྲི་གནས་མ་ངན་འདས་པ་པོ། སྙྲིང་ཁའྲི་

རྩ་བཅུའྲི་རླུང་འགགས་པ་ལས་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་མངའ་བའྲི་ཕྲིར་ཕོགས་

བཅུ་ཆོས་ཀྲི་རྔ་བོ་ཆེ། ཕྲིར་རོལ་གྲི་དོན་དུ་མེད་པས་གཟུངས་མེད་རོག་པ་དང་བལ་

བས་གཟུགས་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་དམ་པ་སེ་གཅྲིག་

ཀང་དུ་མར་སྣང་བས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་བརན་རང་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཡྲིན་པས་

ཡྲིད་ལས་སྐེས་པ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྲི་སྐུར་སྣང་པས་གཟུགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

སྣང་བའྲི་དཔལ། གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཁོ་ཆགས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་པ་

ཅན་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐེད་པས་གཟུགས་བརན་མ་ལུས་འཆང་བ་པོ། 

ཞེས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་ཚིགས་བཅད་གོ་བདུན་པས་

གསུངས་པ་ནྲི་དུད་འགོ་ཡྲི་དྭགས་སོགས་འགོ་བ་དྲུག་ཏུ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་བྱུང་བ་འདས་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམ་པ་

གསུམ་ལུང་སོན་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་དད་པར་མཛད་ལ། རྟག་ཏུ་གདུལ་བྱ་རང་

རང་གྲི་སྣང་ངོར་བདེན་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འགོ་བ་དྲུག་པོ་རང་རང་གྲི་སད་གཞན་ཏེ་སོ་སོ་

དང་མཐུན་པ་དག་གྲིས་གསུང་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཐབས་དེས་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 664  

ཚང་བ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལམ་ལ་ཡང་དག་པར་འགོད་པར་མཛད་

དོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་གསུང་འདྲི་ནྲི་གདུལ་བྱ་ལ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་གསུང་སེ་ལེགས་པར་སྦར་བ་ལྷའྲི་སད་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། །ཀང་སྒས་ཉྲི་ཚེ་

བའྲི་སད་གཞན་ཡང་མྲིན་ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་ལེའུ་དེ་ཉྲིད་ལས་དེའྲི་གོང་གྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་བྱ་བ་གསུངས་པ་འདྲི་

ལྟ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་འདྲི་ནྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་

སྐེ་བ་སྔ་མར་རང་རང་གྲི་སྙྲིང་གྲིས་ཏེ་སེམས་ཀྲིས་བསྐེད་པའྲི་བག་ཆགས་སྣ་

ཚོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཞྲི་བ་དང་ཆགས་པ་དང་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་ཅན་

གྲིས་སྤྲུལ་སྐུའྲི་དངོས་པོ་དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རང་རང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་

ཀྲིས་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ལ་གནས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གཅྲིག་ཉྲིད་ནྲི་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་རྣམ་པ་དུ་མར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་མཐོང་སེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྲི་སྔོན་གྲི་སྨོན་ལམ་གྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབང་གྲིས་སོ། །

གསུང་གྲི་བྱ་བ་ནྲི། དོན་གཅྲིག་ཉྲིད་ལ་རྣམ་གངས་དུ་མའྲི་སད་ནྲི་སེམས་

ཅན་རང་རང་གྲི་བསམ་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་གདུལ་བྱའྲི་སོག་

ཆགས་རྣམས་ཀྲི་སྙྲིང་ལ་འབབ་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང་ཁྲིམ་ན་གནས་པ་ཅན་རྣམས་

ཀྲི་བསོད་ནམས་སེལ་བའྲི་སད་དུ་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་”བསོད་

སྙོམས
1
་ལ་ནྲི་རྣམ་པར་རྒྱུ་རུ་གཤེགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

1  མ་ཕྱི། ༩༤ན༡ན།   བསད་སྙྱིམས    སྐུ། ༡༣༢བ༢ན།  བླ། ༡༢༨བ༡ན།   བསོད་སྙོམས   * བསོད་སྙོམས
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ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རེ་རེས་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་དོན་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ནུས་པར་གྱུར་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལས་

དང་པོ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བསམ་གཏན་དང་སྔགས་

ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ནུས་པ་རྣམས་ནྲི་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་དོན་བྱ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ནུས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་པ་ཉན་

རང་དག་བཅོམ་རྣམས་ཀྲིས་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཡང་ཉྲི་

ཚེ་བར་འགྱུར་རོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་ན། ཉྲི་ཚེ་བའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་སྤོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། འདྲིར་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་གང་ཞྲིག་སའྲི་ཟད་པར་མངོན་

སུམ་དུ་བྱེད་པ་འདྲི་ནྲི་སའྲི་བདེ་བར་སྤོ་བར་བྱེད་ཀྲི་ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཟད་པར་སྤོ་

བར་མྲི་ནུས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སོང་པའྲི་ཟད་པར་ཇྲི་སྲིད་པར་ཟད་པར་སོ་སོ་ལ་ཡང་

རང་རང་གྲི་ཟད་པར་སྤོ་ནུས་ཀྲི་གཞན་མྲི་ནུས་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་བསྐེད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལ་ཅན་སྒོམ་པ་གང་

ཞྲིག །སེམས་ལས་འདུས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་སྤོ་བར་བྱེད་པ་དེས་ནྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །གང་ཞྲིག་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་སྤོ་

བར་བྱེད་པ་དེས་ནྲི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤོ་བར་མྲི་ནུས་ཏེ། བྱ་བ་ཉྲི་ཚེ་བ་ཅན་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་མྲི་འགྲུབ་པར་བསན་

པ་ལ་གཉྲིས། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ཐམས་

ཅད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ཅྲིང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འགྱུར་བའྲི་རྩོད་པ་དང༌། དཀྲིལ་
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འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་དུ་བྱས་ཀང་སྒྲིབ་པ་མ་ཟད་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁོ་ན་རེ། ཉྲི་ཚེ་བ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས་མྲི་འགྲུབ་སེ། ཅྲི་སེ་འདྲིར་སྒོམ་

པ་གོམས་པ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་མངོན་

སུམ་དུ་བྱས་པར་གྱུར་ན་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དང་ཁམས་གསུམ་

པོ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་གྲི་སེམས་ལས་གཞན་པའྲི་ཁམས་

གསུམ་པོ་དང་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཕྲི་

རོལ་ནས་ཡོད་པ་མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་

བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

ཐོབ་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་མྲི་འགྱུར་བར་བསན། སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་

མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་བསན། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་སྒྲིབ་བཅས་ཡྲིན་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་མྲི་ནུས་པར་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཀུན་མཁེན་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་མཁེན་པ་བཞྲི་མངོན་སུམ་དུ་མྲི་བྱེད་

པར་ཐལ་བས་དགག །སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉན་རང་དང་གྲུབ་པ་མྲི་སྲིད་པར་

ཐལ་བས་དགག །གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་མ་བསན་པས་

དགག །རང་གྲི་གཞུང་ལས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བས་དགག །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲིས་ཀུན་མཁེན་མྲི་ཐོབ་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་གོམས་པ་ལས། 



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཟད་པར་གྲི་ཁམས་སམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་

གྱུར་ན། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཁམས་གསུམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པར་ཡང་འགྱུར་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ན། ཟད་པར་རམ་

དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའྲི་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན་དེའྲི་ཚེ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དང༌། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དང༌། ལམ་མཁེན་པ་ཉྲིད་དང༌། ལམ་གྲི་རྣམ་པ་མཁེན་པ་

ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ཅེས་བྱ་བར་ཡང་མྲི་འགྱུར་ཏེ། ཟད་པར་ལ་

སོགས་པའམ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ཡང་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བར་མྲི་འགྱུར་པར་ཐལ། ཀུན་

མཁེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ་ཟད་པར་གྲུབ་པ་ཉན་རང་ཆགས་བལ་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་མངོན་དུ་བྱས་པ་གྲུབ་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་ཁོད་རང་ཡང་འདོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་ཞེས་པ་ནས། སྐུ་གདུང་རྣམས་མཆོད་

པ་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་བཀགས་པས་ཤེས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་གྱུར་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆོས་

ཅན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། 

ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལུང་བསན་པ་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་མགོན་པོ་བྱམས་པ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཉྲིད་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསན་པ་དང༌། མ་འོངས་པའྲི་དུས་

སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཐལ་བའྲི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསན་པ་དེ་

བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ལུང་བསན་པ་ནྲི་འགའ་ཙམ་ཡང་མཐོང་པའམ་ཐོས་པ་མེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འོན་ཀང་ས་བོན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་རལ་གྲི་དང་རྲིལ་ལུ་

དང་མྲིག་སྨན་དང་བཅུད་དང་བཅུད་ལན་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

གསུངས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་

མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལས་རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཉྲི་ཚེ་བ་རྣམས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་གྲི་སྒྲུབ་པ་བོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་རོ། །གལ་

ཏེ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཉྲིད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་གྲུབ་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་སེ་ལུང་རྣམས་གྲུབ་

བོ། །དེ་རྣམས་རང་གཞུང་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ལུང་དུ་ཇྲི་ལྟར་རབ་ཏུ་སོན་ཅྲིང་འདེན་

པར་བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་རང་གྲི་གཞུང་ལ་ལུང་དུ་འདེན་པ་མྲི་རྲིགས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པར་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་པ་དེ་རྣམས་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རལ་གྲིའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པ་སོགས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡོན་ཏན་སེར་བར་བྱེད་པ་པོར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། 

དོན་བྱ་བ་ཉྲི་ཚེ་བ་ཙམ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། གྲུབ་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའྲི་གསུང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

གྲུབ་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ན་ཆོས་ཅན། རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཉྲི་ཚེ་བ་ཙམ་

ཡང་དག་པར་སོན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་

བྱས་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་པར་བསན་པ་ནྲི། སྒྲིབ་བཅས་ཡྲིན་ན་ཀུན་

མཁེན་དུ་མྲི་འགྱུར་བ་དེའྲི་ཕྲིར། སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སངས་ཤྲིང་མེད་པའྲི་ཆོས་མངོན་

སུམ་དུ་བྱས་པར་གྱུར་བ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲིབ་པ་

མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མངོན་ཤེས་དྲུག །སོབས་བཅུ། ས་བཅུ། མ་འདེས་པའྲི་

ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལྷའྲི་མྲིག་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་

འཆྲི་འཕོ་སྐེ་བ་དང་གཟུགས་ཕ་རགས་མཐོང་བ་དང༌། ལྷའྲི་རྣ་བ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་དཔག་མེད་ནས་གག་པའྲི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་དང༌། གཞན་གྲི་སེམས་

ཤེས་པ་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་བལ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་

དང༌། སྔོན་གྲི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང་རང་གཞན་གྲི་སྔོན་གྲི་གནས་དང་སྐེ་བ་སྔ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མ་དུ་མ་རྣམས་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའྲི་རྫུ་

འཕྲུལ་དང༌། སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་སེ་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་

དང༌། སྦྲིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་གནས་དང༌། དེ་ལས་དབུལ་པོར་

འགྱུར་བ་གནས་མ་ཡྲིན་པ་སོགས་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་

པའྲི་སོབས་དང༌། བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། མྲི་གཡོ་བའྲི་

ལས་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་སྨྲིན་པ་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོ་དང་ཁམས་གོང་མར་མོང་

ཚུལ་མཁེན་པའྲི་སོབས་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་དང་དུ་མ་མཁེན་པའྲི་

དང༌། དད་སོགས་ཀྲི་དབང་པོ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡྲིན་པ་མཁེན་པའྲི་དང༌། ལས་

འབས་སོ་སོ་ལ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའྲི་དང༌། སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྱུར་

བ་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་ལམ་དང༌། ལམ་མྲིན་སོགས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་

བའྲི་ལམ་མཁེན་པའྲི་དང༌། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྲི་དགེ་བ་

རྣམས་མཁེན་པའྲི་དང༌། རང་གཞན་གྲི་སྐེ་བ་དུ་མའྲི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་སྔོན་གྲི་

གནས་རེས་སུ་དན་པ་མཁེན་པའྲི་དང༌། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་

པའྲི་འཆྲི་འཕོ་དང་སྐེ་བ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་དང༌། ཟག་པ་

སྒྲིབ་གཉྲིས་མ་ལུས་པ་ཟད་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སོབས་སུ་འགྱུར་རོ། །སོབས་

བཅུ་པོ་འདྲི་དག་ལས་དང་པོས་ནྲི་ཐབས་ལ་བསླུ་བ་དང་གཉྲིས་པས་སྐབས་ལ་བསླུ་

བ་དང་བདུན་པས་མ་དག་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དག་པའྲི་རྒྱུར་བསླུ་བ་དང་ལྷག་མ་

བདུན་གྲིས་ཐེག་ཆེན་གྲི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་བསླུ་བའྲི་བདུད་འཇོམས་པའྲི་ཕྲིར་

སོབས་ཞེས་བྱའོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དེ་བཞྲིན་དུ་ས་བཅུའྲི་ས་དང་པོ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་

མཛེས་པའྲི་ས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་སོ་སོའྲི་བདག་ཉྲིད་རྲིག་པ་

རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་སའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ས་འདྲི་དག་

རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་དུ། ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྲི་ས་ཆེན་པོ། །དེ་ཉྲིད་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་འད། ཞེས་སོགས་གནས་ལ་སོགས་པ་ས་དང་སྦོར་བའྲི་སབས་སུ་རྒྱས་པར་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ས་འདྲི་དག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལའང་འདྲི་དག་

གྲི་རྟོགས་རྲིགས་ཚང་བས་འབས་བུའྲི་སབས་ལ་བཞག་པ་དང་ལམ་གྲི་སབས་ལ་

བཞག་པ་གཉྲིས་ལས་འདྲིར་ནྲི་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མ་འདེས་པའྲི་ཆོས་བཅོ་

བརྒྱད་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུའྲི་སྤོད་པ་ལ་གནས་མྲིན་པར་གཤེགས་པ་

སོགས་འཁྲུལ་པའྲི་དྲི་མ་མྲི་མངའ་བ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གསུང་ལ་ཅ་ཅོ་མྲི་མངའ་བ་

དང༌། གཞན་དོན་བརོད་པའྲི་དན་པ་ཉམས་པ་མྲི་མངའ་བ་དང༌། ཐུགས་མཉམ་པར་

མ་བཞག་པ་མྲི་མངའ་བ་དང༌། འཁོར་འདས་ལ་མྲི་མཐུན་པ་དང༌། ཞྲི་བར་འཛིན་པའྲི་

འདུ་ཤེས་མེད་པས་ཐ་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་འདུ་ཤེས་མྲི་མངའ་བ་དང༌། སོ་སོར་མ་

བརྟགས་པར་གཞན་དོན་ཡལ་བར་འདོར་བའྲི་བཏང་སྙོམས་མྲི་མངའ་བ་དང༌། 

སེམས་ཅན་འདུལ་བ་སོགས་ཀྲི་འདུན་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་འགུགས་པ་དང་ཆོས་ཅན་

པ་རྣམས་ལ་མྲི་སྒྲུབ་པ་མེད་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། བསམ་མྲི་དགོས་པར་ཆོས་

སོན་ནུས་པའྲི་དན་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། 

ཆོས་རྣམས་ལ་གཞན་གྲི་རྐེན་གྲིས་རྟོགས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་

ཤེས་རབ་དང༌། ཤེས་རབ་དེའྲི་འབས་བུ་སྒྲིབ་གཉྲིས་ལས་གོལ་བ་ཐོབ་པས་རྣམ་
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པར་གོལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གཟྲིགས་པ་སེ། བཅུ་པོ་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་མ་ཐོབ་པའྲི་ཡོངས་

སུ་ཉམས་པ་མྲི་མངའ་བ་ཞེས་སྦར་བར་བྱའོ། །

ཡེ་ཤེས་མ་འདེས་པ་གསུམ་ནྲི། འདས་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཤེས་སྒྲིབ་དང་བལ་ཞྲིང་ཇྲི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པས་མ་ཐོགས་ལ་ཉོན་སྒྲིབ་དང་

བལ་ཞྲིང་ཇྲི་ལྟ་བ་རྟོགས་པས་མ་ཆགས་ཤྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་གཞན་ལ་སྨོན་

པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མ་འོངས་པའྲི་དུས་ད་ལྟར་

བྱུང་བའྲི་དུས་ལའང་སྦར་བ་དང༌། སེམས་ཅན་འདུལ་བའྲི་སྤོད་ལམ་སོགས་སྐུའྲི་

ལས་ཐམས་ཅད་དང་པོར་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྲིང་ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་རྒྱུ་བས་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ་དང༌། གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་ལས་ལའང་དེ་བཞྲིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་ན་སྤོད་པ་ལ་མ་འདེས་པ་དྲུག། རྟོགས་པ་མ་འདེས་པ་དྲུག། ཡེ་ཤེས་མ་འདེས་པ་

གསུམ། འཕྲིན་ལས་མ་འདེས་པ་གསུམ་སེ། མ་འདེས་པའྲི་ཆོས་དེ་དག་སངས་རྒྱས་

ལ་མངའ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ནྲི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅན་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བར་མཉམ་པ་ཉྲིད་ལ་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་གནས་

པ་སེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་གནས་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ན་ནྲི་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། གསུམ་

པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲིབ་བཅས་ཡྲིན་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐོབ་མྲི་

ནུས་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་མྲི་སྲིད་པར་བསན་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་སྒྲིབ་བལ་དུ་མཚན་བརོད་ཀྲིས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དོན་བསྡུས་ཏེ་རྟོག་སྒོམ་
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གྲིས་སངས་རྒྱས་མྲི་ཐོབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡང་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པ་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་ཁ་ཅྲིག་

དཀྲིལ་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་ལ་གཟུགས་ཀྲི་ལྷའྲི་གངས་དང་ཁ་དོག་དང་ཕག་དང་ཞལ་

དབྱྲིབས་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་གཟུགས་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སོབས་

བཅུ་དང་ལྡན་པར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་ཤྲིང་

ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་

བྱས་པ་ཁ་ཅྲིག་ཆོས་ཅན། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སོབས་བཅུ་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་འགའ་

ཡང་མེད་དོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གངས་དང་ཁ་དོག་ཞལ་ཕག་སོགས་རྣམ་པར་

རྟོག་པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲིས་སྤོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །འོན་ཀང་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྲི་ལམ་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལས་ཉམས་པ་དེ་ནྲི་ལོག་པའྲི་ང་

རྒྱལ་གྲིས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པར་གྱུར་བ་ན་བདག་ཀང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སོབས་

བཅུ་བའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་རློམ་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་འདྲིས་རྟོག་སྒོམ་གྲིས་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་གཅྲིག་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་བའྲི་སབས་དེར་སངས་རྒྱས་པར་

འདོད་པའོ། །འདྲི་ནྲི་སོབས་བཅུ་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོབས་བཅུ་བའྲི་འགལ་ཟླ་ཡོན་ཏན་

ཉྲི་ཚེ་བ་རྨོངས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་འདྲིའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ནྲི་སྔོན་

མེད་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པོ་སེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་སབས་དེར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་རློམ་པ་དེ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་མྲི་མཐུན་

ཕོགས་སུ་གྱུར་བའྲི་རྨོངས་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་པས་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་བཞྲིན་དུ་སངས་

རྒྱས་སུ་འདོད་པ་ནྲི་སྔོན་མེད་པའོ་ཞེས་བཞད་གད་ཀྲི་གནས་སུ་མཛད་དོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་

བཅད་དགུ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། སྡུག་བསྔལ་གྲི་

སྡུག་བསྔལ་འགྱུར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་འདུ་བྱེད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་

མ་ལུས་པ་ཞྲི་ཞྲིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ཡང་སེལ་ལ། ལུས་

ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལས་གོལ་བའྲི་གནས་སབས་གསུམ་ཐོབ་

པ། བདུད་དང་ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གྲི་སྲིད་པ་སེ་སྒྲིབ་པ་གསུམ་ལས་

ངེས་པར་གོལ་བ། ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་པ་དང་

བལ་བར་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་རྟོགས་པ་ལ་གནས་པའོ། ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་

གཟུགས་སྒོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཙམ་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གཉྲིས་པ་ལུས་རང་བཞྲིན་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་

གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་སང་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ། སྒྲིབ་

བཅས་ཡྲིན་པས་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འཐད་པའྲི་ལན། རང་བཞྲིན་གྲིས་

སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མྲིན་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒོམ་པས་སངས་རྒྱས་སུ་

འགྱུར་པའྲི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་སུ་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། 

དེར་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་
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སྐུའོ། །དེས་ན་ཕུང་ཁམས་སོགས་ལྷར་སྒོམས་པས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་

འགྱུར་ཞེན་པ་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མེད་ཅྲིང་འཁོར་བ་པ་ཡྲིན་

པས་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མྲིན་པར་བསྒྲུབ། སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་ལས་འདས་

པར་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ། སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་བསན་

པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དང་

ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ལ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་གང་ཞྲིག་ཡོངས་

སུ་བརྟགས་ན་ལུང་རྲིགས་དང་མྲི་འགྲིག་པ་འདྲི་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསུང་

མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པར་ཏེ་དངོས་གནས་ལ་སེམས་ཅན་གྲི་

ལུས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ནོ། དེའྲི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་པོ་ན་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལམ་མ་”སྒོམས
1
་པའྲི་སྔོན་དུ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་མ་”སྒོམས
2
སྒོམས་པའྲི་སྔོན་

དུ་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པ་དང་སྦྲིན་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཅན། ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་

བ་དང་འགག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

1  མ་ཕྱི། ༩༨ན༤ན།   སོམས    སྐུ། ༡༣༨བ༢ན།   བསོམ

2  མ་ཕྱི། ༩༨ན༤ན།   སོམས    སྐུ། ༡༣༨བ༢ན།   བསོམ
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དེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བར་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཀྲེས་པ་དང་སོམ་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་གནོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྟགས་སྔ་མའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་འབྱོར་བ་རྣམས་

དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟགས་སྔ་མའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་རྣམས་འདོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་

ལྟ་བུ་འདྲི་ནྲི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་གསུང་རབ་སོགས་ལས་ཐོས་པ་དང་ཡོན་

ཏན་གྲི་ཆོས་ལས་རེས་སུ་དཔགས་པ་དང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསན་པ་

ཡང་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འཁོར་བར་ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་གནས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ལ་བསོད་པ་ལས་

ཚིགས་བཅད་བཅུ་གསུམ་པས་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ལས་རླུང་གྲི་འཁོར་བའྲི་ཕ་

རོལ་དུ་བརྒལ་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རོགས་པའྲི་མཐར་སོན་པ་ཚོགས་གཉྲིས་

རོགས་པས་ལམ་གྲི་བྱ་བ་བྱས་པ། འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་རླན་དང་བལ་བས་སམ་

སར་གནས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཆོས་ལས་འདས་པས་ཤེས་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་འབའ་ཞྲིག་

པ། གློ་བུར་གྲི་དྲི་མ་རྣམས་ངེས་པར་བསལ་བ། ཤེས་རབ་ཀྲི་མཚོན་ཆས་སེམས་

ཅན་གྲི་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འཇོམས་པ། ཞེས་པ་སེ། 

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཆོས་འདྲིའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀྲི་ལུས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བའྲི་མཐར་སོན་པ་

སོགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མྲིན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 677  

ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒོམས་པས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྩོད་སང་ལ་གསུམ། 

རྟོག་སྒོམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་སྒོམས་པས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྩོད་པ། 

ཚོགས་གཉྲིས་མ་བསགས་པར་རྟོག་སོམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་མ་འགྱུར་བའྲི་ལན། 

ལན་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་མྲིན་ཡང་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་བསྒོམ་པ་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་

དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས་ན་སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེས་བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཚོགས་གཉྲིས་མ་བསགས་པར་རྟོག་སྒོམ་གྲིས་སངས་

རྒྱས་མྲི་འགྲུབ་པར་བསན། སངས་རྒྱས་ཚོགས་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་པར་མཚན་

བརོད་ཀྲིས་བསྒྲུབ། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་

ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ། སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་ལྷའྲི་འཁོར་ལོར་བསྒོམ་པ་

གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོའྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་རྟོག་སྒོམ་གྲི་

རྣལ་འབྱོར་དེ་ཙམ་ལ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་རོགས་པ་མེད་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚོགས་རོགས་པ་མ་གཏོགས་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕུང་

ཁམས་སོགས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བསྒོམ་

པའྲི་དབང་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་ཡང་འགྱུར་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་སྐེ་བོ་བསོད་ནམས་

དམན་པ་གཞན་ཞྲིག་ང་ནྲི་རྒྱལ་པོའ་ོཞེས་རློམ་ཞྲིང་སེམས་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་རློམ་

སེམས་གོམས་པ་དེ་ལས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་མ་གཏོགས་པར་རྒྱལ་པོར་

འགྱུར་དགོས་ཏེ། འདྲི་ལྟ་བུ་ནྲི་གནས་སབས་འགར་ཡང་མཐོང་བ་ཡང་མེད་

དོ། །རྒྱལ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་རྒྱལ་པོར་ལོག་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པས་རྣམ་རྟོག་གྲི་

གཟུགས་སྒོམ་པ་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་དམན་པ་རྒྱལ་

པོར་མྲི་འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་

དམན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ། ང་ནྲི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གོམས་པའྲི་

དབང་གྲིས་བསལ་པ་དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་

དྲུག་པས་གསུངས་པ། སེམས་ཅན་ཕན་པའྲི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་ནྲི་བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཡྲིན་ལ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚོགས་ཏེ། དེ་འད་བའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་འབྱུང་གནས་ཆེ་སེ་

ཚོགས་གཉྲིས་པོ་དེ་བསགས་པ་ལས་སྐུ་དེ་ཐོབ་ཅེས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་དེ་

དང་ལྡན་པ་ལས་སོང་པ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞྲིང་ཡོད་པ་དང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བདག་ཉྲིད་དུ་མེད་པའྲི་སོང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཇྲི་

ལྟ་བར་ཤེས་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་ལེགས་པར་བསགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་སོ། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་

ཤེས་དམན་པ་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་གཟུགས་སྒོམ་པ་གོམས་པའྲི་དབང་ཙམ་

གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལན་དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། 

རྟོག་སྒོམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འགྱུར་ན་ལུས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷས་སྦང་བར་

གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་དོན་ཡྲིན་གྲི་ངེས་

དོན་དུ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པའྲི་ལན་དང༌། སངས་རྒྱས་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལན་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་འདྲིར་གཟུགས་ཀྲི་སྒོམ་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་

རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་ལས་རྣལ་འབྱོར་པ་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་

ལུས་འདྲི་སྦང་གཞྲིར་བྱས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷའྲི་ཚོགས་རྣམས་

ཀྲིས་རྣམ་པར་སྦང་བར་བའོ། ཞེས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་

ཡྲིན་ཅེས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་དོན་ཡྲིན་གྲི་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་བེམ་

པོས་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ། སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་

པར་མཚན་བརོད་ཀྲིས་བསྒྲུབ་པ། དེའྲི་ཕྲིར་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ལུས་སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་

པར་བསན་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། འདྲིར་ལུས་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ལྷར་དག་

པར་གསུངས་པ་ནྲི་བདེན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་དམ་ཚིག་གྲི་བརའྲི་སད་ཀྲིས་

སོ་སོར་བཤད་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་བ་

ལྔ་པོ་དེ་དག་གྲི་བརས་རབ་ཏུ་བསན་གྲི། བུམ་པ་དང་སྣམ་བུའྲི་སྒ་བཞྲིན་དུ་བརོད་

བྱ་རོད་བྱེད་ཀྲི་དངོས་པོ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་ལས་བཤད་བ་སོགས་རྣམ་སྣང་སོགས་སུ་

བསན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་བུད་མེད་ཀྲི་དབང་པོ་པད་དང༌། སྐེས་པའྲི་དབང་

པོ་རོ་རེ་དང༌། བཤད་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང༌། གཅྲི་བ་མྲི་བསྐོད་པ་དང༌། ཁག་

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང༌། ཁུ་བ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང༌། ཤ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཅེས་

པ་སེ། གསུང་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཉེ་བར་བརྟགས་པའྲི་སྒོ་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་

པོ་རྣམས་ཀྲི་མྲིང་གྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་རྣམས་གསུངས་ཏེ་དངོས་པོའྲི་གནས་ཚུལ་དང་

མཐུན་པ་དོན་དམ་པའྲི་རྲིགས་པས་དཔད་ན་ནྲི་བདུད་རྩྲི་དེ་རྣམས་ལྷར་འགྱུར་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རུལ་པའྲི་ལུས་མྲི་གཙང་བ་དུ་མ་འདུས་པ་འདྲི་ནྲི་ལྷའྲི་སྐུར་

བརོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། གཙང་བའྲི་སྙྲིང་པོ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་

ཚིགས་བཅད་ཉྲི་ཤུ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་

སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་ཟླ་བས་གཅྲིག་པུ་གཞྲིག་ཅྲིང་གཞོམ་དུ་མེད་པས་ས་མཁེགས་

རོ་རེའྲི་བདག་ཉྲིད། མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་ལས་དང་པོར་འབྱུང་བས་སྐེས་མ་ཐག་

པ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་འགོ་བའྲི་བདག་པོ། ནམ་མཁའ་ལས་

བྱུང་བ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། སོག་ཐམས་ཅད་གཙུག་ཏོར་དུ་འགགས་
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ཤྲིང་ཁུ་བ་དེར་བརྟན་པས་གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་འཇྲིག་རྟེན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སེ། དེའྲི་མཐུས་གཟུགས་སྐུ་ལ་ཡང་གཙུག་ཏོར་བལྟར་

མྲི་མངོན་པ་མངའ་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དག་པ་

ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གོ་བོར་གྱུར་པས་ནམ་མཁའ་བདག་པོ་གདུལ་བྱའྲི་མོས་

པ་དང་མཐུན་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་སོན་པས་སྣ་

ཚོགས་སོན། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ལུས་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལན་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་བཞྲི། སངས་

རྒྱས་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་རྩོད་པ་དང། སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདོད་པ་མ་

བརྟགས་པ་ཡྲིན་གྲི་བརྟགས་ན་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་གསུང་མ་བརྟགས་པར་མ་དག་པའྲི་དམ་ཚིག་བསེན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་

ཏན་མྲི་ཐོབ་པར་བསན་པ་དང༌། དེ་ལ་དམ་ཚིག་བསེན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་

བའྲི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་ན་

མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་མྲི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་འཕྲུལ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་གཟུགས་

ཅན་མ་ཡྲིན་ན་མྲི་འབྱུང་བའྲི་རྩོད་པ། དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་སྒོམ་གྲིས་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབ་

པ་འཐད་པའྲི་རྩོད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི་རྡུལ་ཕ་

རབ་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཆོས་ཅན། ཡུམ་གྲི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 682  

པ་དང་བྱོན་པ་དང༌། དེའྲི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་རྣམས་སུ་མྲི་འགྱུར་

བར་ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྲི་གསུང་གྲིས་

བསྐེད་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་དགེ་འདུན་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཆེན་པོ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་

སོན་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོད་

པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་དབུ་སྐྲ་དང་ཚེམས་དང་ཤ་དང་རུས་པ་ལ་སོགས་སྐུ་གདུང་སྤོ་བ་

ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ཏེ། གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཞན་ཡང་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་ཤྲིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ལས་འགྱུར་གྲི་གཟུགས་དང་མྲི་ལྡན་པ་ལས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་སྒོམ་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ནྲི་ལོག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་འདྲིར་

བསྐེད་རྲིམ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེའོ། །

གཉྲིས་པ་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདོད་པ་མ་བརྟགས་པ་ཡྲིན་གྲི་

བརྟགས་ན་མྲི་འཐད་པར་བསན་པ་ལ་གཉྲིས། མ་བརྟགས་པར་སངས་རྒྱས་

གཟུགས་སུ་ཁས་ལེན་མྲི་རྲིགས་པ་དང༌། བརྟགས་ནས་སངས་རྒྱས་གཟུགས་མ་

ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཡྲིན་ན་སྐེ་འཇྲིག་

ལས་མ་འདས་པས་རང་དོན་མཐར་མ་ཕྲིན་པར་ཐལ་བས་དགག །ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་པས ་གཞན ་དོན ་མཐའ ་ཡས་པ ་བསྒྲུབ ་མྲི ་ནུས ་པར ་ཐལ ་བས ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དགག །གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་ཀང་གཞན་དོན་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་འདོད་པ་

མ་བརྟགས་པ་ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུ་

ནྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་དེ་སྒྲུབ་པ་ནྲི་ལོག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱྲིས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མ་

ཡྲིན་པར་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པ་དེ་ལྟར་བདེན་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་

སྐུ་དེ་ནྲི་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སབས་འདྲིར་

གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་པ་ནྲི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་སོགས་

ལ་གོ་དགོས་ལ། འདྲིའྲི་སྐེ་འཇྲིག་གྲི་དོན་ཡང༌། འདྲི་ཉྲིད་དུ། སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཉམས་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་ནས་གསར་དུ་སྐེས་པ་དང་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་འཇྲིག་ཅྲིང་ཉམས་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་སྐེ་འཇྲིག་གྲི་

ཆོས་ཅན་ཅེས་པའྲི་དོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེ་འད་བའྲི་སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པའྲི་སྐུ་དེ་

ཙམ་གྲུབ་པས་མཐའ་གཟུགས་སྐུ་གཞན་དོན་མཐའ་ཡས་པ་ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་བས་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སྒྲུབ་དགོས་པར་སོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་བའྲི་སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པ་རྡུལ་

ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ཙམ་སྒྲུབ་པས་མཐའྲི་གཟུགས་སྐུ་མྲི་འཐོབ་པས་

དེ་ཙམ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་འབད་པ་རྣམས་དོན་མེད་པར་སོན་པའང་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་འདྲི་ལྟར། འདྲིར་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཏེ་དངོས་གནས་ལ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་ནས་གསར་དུ་འབྱུང་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དོན་གྲི་སད་དུ་གཤེགས་པ་དང་བྱོན་པའྲི་བྱ་བ་དང༌། ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཆེན་པོ་དང༌། སྐུ་གདུང་ཡང་དག་པར་སོན་པ་ཡོད་ཅྲིང་སྐེ་འཇྲིག་དང་བལ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུར་མ་གྲུབ་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྒྲུབ་པ་ཚོགས་གཉྲིས་

གསོག་པ་སོགས་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་གོངས་

ནས་སྐུ་གདུང་ཡང་དག་པར་སོན་ཅྲིང་མེད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དང་ཡོངས་སུ་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དེ་འབའ་ཞྲིག་ནྲི། ཚོགས་གཉྲིས་དང་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་བསྒྲུབས་

ནས་གྲུབ་ཀང་གོངས་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ཁོ་

ནའོ། །ཡུམ་གྲི་ལྷུམས་ནས་གསར་དུ་སྐེས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་གོངས་ནས་རྣམ་པར་

ཉམས་པ་སེ་མེད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སྒྲུབ་པས་ཇྲི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་

རྒྱུན་ཉམས་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་སུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་

རྒྱུ་མཚན་རང་ཉྲིད་ཉམས་པ་མེད་པར་མ་གྲུབ་པར་གཞན་ཉམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་འདྲི་

ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་དངོས་གནས་ལ་སྐུ་གདུང་ཡང་དག་པར་

སོན་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཆེན་པོ་ཡོད་ན། འདྲིར་སྐུ་གདུང་རྣམས་ཡང་

དག་པར་སོན་པར་གྱུར་པ་ན། ད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། 

དེའྲི་ཚེ་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་མཚན་དཔེ་དང་འོད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་འདོམ་གང་བ་

སོགས་རྣམ་པར་ཉམས་པར་ཐལ་ཏེ། སྐུ་གདུང་གྲི་ཕུང་པོར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔར་

གྲི་སྐུ་ཞྲིག་ནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་སྐུ་གདུང་གྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནྲི་རོ་རེའྲི་སྐུར་མྲི་འགྱུར་

བས་རོ་རེའྲི་སྐུ་མ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །རོ་རེའྲི་སྐུ་ཐོབ་པ་མེད་ན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཟུགས་སྐུ་གཞན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྒྲུབ་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

འདྲིར་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ཙམ་ཡྲིན་ན་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པ་ཕན་

ཚུན་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་དེ་ཁོ་ན་རོ་རེའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་གཟུགས་ཅན་

ནྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པ་ཉམས་ཏེ། སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་

རོ། །གལ་ཏེ་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་གཟུགས་སྐུ་དེ་ཙམ་

ཞྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་བསྐེད་རྲིམ་སོགས་སྒོམ་མོ་ཞེ་ན། འོ་ན་གཟུགས་སྐུ་དེ་ཙམ་

ཞྲིག་གྲིས་སྒྲུབས་པས། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང༌། ཅེས་པ་ནས། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་མ་འདེས་པའྲི་བར་རྣམས་འགྲུབ་པའྲི་དོན་ནམ་དགོས་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་དེ་ནྲི་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེ་

རྣམས་དོན་མེད་ན་ནྲི། གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནས། བྱང་སེམས་ཀྲི་སྤོད་པ་དུ་

མའྲི་བར་རྣམས་ཀང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་སྒོམ་པའང་དོན་གྲིས་ཐོབ་

པས། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཁད་པར་རྲིམ་གྲིས་

བསྐེད་ནས་བསྒོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་སོང་པ་དང་ཐབས་

དམྲིགས་མེད་ཀྲི་སྙྲིང་རེའྲི་རང་བཞྲིན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆོ་ག་སེ་

ཐབས་རྣམས་ངན་པའྲི་ཆོ་གར་འགྱུར་ཏེ། སྐེ་འཇྲིག་གྲི་ཆོས་དེ་ཙམ་ཞྲིག་སྒྲུབ་བྱེད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དོན་དམ་པའྲི་ཆོས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཆོས་

རྟོགས་པ་ཡང་ངན་པའམ་ལོག་པའྲི་ཆོས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། 

འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་གྲི་བདེན་པ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་སད་དུ་རོ་

རེ་ཕུར་བུ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། མཆོད་པ་རབ་འབྱམས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཚེ་དོན་མེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རྣམས་དོན་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་མ་

ཡྲིན་ནོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སྐེ་བ་དང་འགག་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་ལ་སོབས་བཅུ་དང་མྲི་འཇྲིགས་པ་བཞྲི་ལ་

སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མྲི་སྲིད་དེ། རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་དེ་ནྲི་

བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྐེ་འགག་ཅན་ཡྲིན་ལ་སོབས་སོགས་རྣམས་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་སྐེ་

འགག་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ཅྲི་གལ་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སྐུ་མ་ཡྲིན་པར་གཟུགས་ཅན་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་གནས་ཤྲིང་

བཞུགས་དགོས་པས་གངྒཱ་ཀླུང་གྲི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་

རྣམས་སུ་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་རྲིགས་ཀྲི་རྲི་བོ་དུ་མའྲི་རྡུལ་དང་མཉམ་པའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དོན་ཆོས་སོན་པ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་པར་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་བྱྲིས་པའྲི་

བོ་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཚིག་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིས་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སུ་ཐོག་མར་

ཞྲིང་གཅྲིག་ཏུ་གཤེགས་ཏེ་དེ་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དོན་བྱ་བ་མཛད་

ནས། དེ་ནས་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་ཤྲིང་དེ་ནས་ཀང་གཞན་

དུ་གཤེགས་པ་མཛད་ཞེ་ན། འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་རྲིགས་པས་དཔད་ན་མྲི་འཐད་དེ། གང་གྲི་

ཕྲིར་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ཤར་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ནམ་མཁའ་

ལྟར་མཐའྲི་ཚད་དང་བལ་བ་ཡོད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཕོགས་བཅུའྲི་ཆར་ཡང་དག་པར་

གནས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རྣམས་དང༌། དེར་གནས་པ་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལྟ་ཅྲི་སྨོས། གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིས་གཤེགས་ནས་

ཕོགས་ཀྲི་ཆ་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་མཛད་པར་ནྲི་བསལ་པ་

དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ནུས་ཏེ། ཕོགས་ཀྲི་ཆ་ཤར་ཕོགས་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ཁོ་ནའྲི་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་ཡང་མཐའ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཅྲི་སེ་བསམ་གཏན་དང་སྔགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཁམས་དུ་མ་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་འདྲི་ལྟ་

བུར་བཀུག་ནས་མདུན་དུ་བཞག་སེ་དེ་རྣམས་ལ་ཆོས་སོན་པར་མཛད་དོ། །དེ་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་རང་རང་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སུ་

གཏོང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སེམས་པ་དེ་ཉྲིད་བོ་གོས་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པ་སེ། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་ཆོས་ཅན། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གངས་མེད་པར་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་མདུན་དུ་བཞག་ནས་ཆོས་སོན་པར་མྲི་རྲིགས་པར་ཐལ། མདུན་

གྲི་ནམ་མཁའ་ཁོངས་ཐམས་ཅད་དུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དུ་མ་ན་གནས་པ་གངས་

མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་གྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ཀང་

འཇྲིག་རྟེན་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་མདུན་དུ་གནས་པར་བྱ་བ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་བྱྲིས་པའྲི་བོ་ཅན་ཤེས་རབ་དམན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚིག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་འདྲི་ཡྲིས་ཀང་སགས་རྒྱས་

ཀྲི་ཞྲིང་མྲི་འཇེད་འདྲི་ལྟ་བུ་གཅྲིག་ལ་བཞུགས་ནས་སོང་གསུམ་གྲི་སོང་ཆེན་པོའྲི་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སུ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

དོན་བྱ་བ་མཛད་དོ་ཞེ་ན། ཚིག་འདྲི་ནྲི་དོན་དམ་པ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བརོད་བྱའྲི་དོན་མེད་པ་རྫུན་པ་སེ། ཇྲི་ལྟར་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གྲི་ཚིག་བཀའ་ཡྲིས་གྲུབ་

པར་འདོད་ཅྲིང་རྲིགས་པའྲི་ཚད་མ་དང་བལ་བ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །བཀའ་ཡྲིས་

གྲུབ་པར་འདོད་ཚུལ་ནྲི། འདྲིར་དབང་ཕྱུག་པ་རྣམས་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་ལུང་ལས་དབང་

ཕྱུག་ནྲི་ཡུལ་དུས་ཀྲི་ཆ་ཤས་མེད་པ་བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པོ་སེ། དེ་ཡང་བྱེད་

པ་པོ་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ། དབང་ཕྱུག་གྲི་འདོད་པས་རྩེད་

མོའྲི་དོན་དུ་སྣ་ཚོགས་སྤོ་བར་བྱེད་པའམ་རེས་འགའ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

པའྲི་འདོད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དབང་ཕྱུག་པ་དེའྲི་ཆོས་དང་མྲི་མཐུན་པ་སངས་རྒྱས་

པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་འདོད་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་འདྲི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་པ་པོ། ཞེས་པ་ཡང་རྲིགས་པ་མེད་པར་བཀའ་ཡྲིས་གྲུབ་བ་

ཙམ་སེ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་འདོད་པའྲི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་

དང་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་

རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དམན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་མུ་སེགས་པ་ཉྲིད་དུ་བྱེ་བག་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་བརྟགས་ན་སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པ་ལ་

བཞྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་བརྟག་དགོས་པར་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ། བརྟགས་ན་

སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་མཚན་བརོད་ཀྲིས་བསན། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

སྤྲུལ་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པར་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བསྒྲུབ། དོན་བསྡུས་ཏེ་

སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་གཟུགས་སྐུས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་གསུང་འདྲི་ནྲི་ཆོས་ཅན། བཅོམ་ལྡན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འདས་ཀྲི་གསུང་དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་གྲི་མ་བརྟགས་པར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་བཟུང་བྱའྲི་

གསུང་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རྲིགས་པས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པའྲི་འཐད་པ་དང་བལ་བའྲི་

ཕྲིར། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་ནྲི་རྲིགས་པ་དང་མྲི་འགལ་བས་ཐོག་

མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྒྱན་སྟུག་པོ་

བཀོད་པའྲི་མདོར་གསུངས་པ། མེས་བསེག །མཚོན་གྲིས་བཅད། ཀ་ཤྲིའྲི་རོ་ལ་

བརར་བ་གསུམ་གྲིས་བརྟགས་པའྲི་གསེར་བཞྲིན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་མངོན་

སུམ་རེས་དཔག་ལུང་རང་ཚིག་དང་འགལ་མྲི་འགལ་གྲི་དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས། ཚད་མ་གསུམ་དང་མྲི་འགལ་ན་བདག་གསུང་བང་བར་བྱ་

ཡྲི་ཀེ་དགེ་སོང་དག་མ་བརྟགས་པར་སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པ་ཙམ་གྲི་ཕྲིར་ནྲི་བང་

བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་མཚན་ཡང་དག་པར་

བརོད་པ་དཔང་དུ་བྱས་པ་ལས་རྲིགས་པས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ན་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་

ཕྲིར་ན། ནམ་མཁའ་ལས་སོང་པའྲི་གཟུགས་བརན་དུ་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། འདྲི་འད་

ཞྲིག་འཆར་བར་བྱའོ་ཞེས་མ་བརྟགས་པར་རང་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བུམ་སྣམ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པར་མཐོང་ཡང་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་རྣམ་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འགྱུར་མེད་དུ་འཛིན་པའྲི་

ཕྲིར་དང༌། ནག་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་ཅྲིང་དཀར་པོའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་ལས་འདས་པའྲི་ཆ་

བཅུ་དྲུག་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དགའ་བ་བཞྲི་འམ་བསམ་གཏན་
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བཞྲི་པའྲི་རྩེ་མོ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཆགས་བལ་ནག་

ཕོགས་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་དང་པོ། དཀར་པོའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་དགའ་བ་

བཅུ་དྲུག་པ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་ཆགས་པ་ཟད་པས་ཆགས་པ་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བདག་

གཞན་དུ་འཛིན་པ་སངས་པས་བདག་གྲིར་མྲི་འཛིན་ངར་མྲི་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ཁམས་ཀུན་གྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་ཅྲིང་སྐེ་འཇྲིག་དང་བལ་བས་ཁམས་ཐམས་ཅད་མྲི་ཟད་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གསང་སྔགས་དོན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཀུན་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

རླུང་བཅུ་དབུ་མར་བཅྲིངས་པས་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་མེད་དུ་གྱུར་པས་ཐྲིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡྲི་

གེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཁམས་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་འགྱུར་མེད་ལྔ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་

སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔའྲི་ཕྲིར་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་འགྱུར་མེད་

དྲུག་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲི་ཕྲིར་དང༌། ཕུང་ཁམས་སྐེ་

མཆེད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་རོ་མཉམ་པས་མཁའ་ལྟར་

མཉམ་པ་ཉྲིད་ལ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེ་གཅོད་པར་ཡང༌། གང་རྣམས་ང་ལ་

གཟུགས་སུ་མཐོང༌། །གང་རྣམས་ང་ལ་སྒར་བརོད་པ། །ལོག་པར་སོང་ལ་ཞུགས་པ་

སེ། །སྐེ་བོ་དེ་ཡྲིས་ང་མྲི་མཐོང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ། །འདེན་པ་

རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཉྲིད་བལྟ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་དོན་དམ་པའྲི་སངས་རྒྱས་

གཟུགས་སྐུ་མ་ཡྲིན་ཅྲིང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་པ་འདྲི་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འཆང༌། ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉྲིད་ཁོད་ལ་འདུད། ཅེས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་ཡྲིས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཕག་
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ན་རོ་རེ་ལ་བདེན་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིས་རབ་ཏུ་བསན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཀང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྒྱུ་མ་འབྱུང་

བ་གསུངས་པ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཡང་རྟོགས་བྱ་མྲིན་པ་

སོབས་དང་མྲི་འཇྲིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྤྲུལ་པ་ཕྲི་རོལ་ན་མེད་བཞྲིན་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་

བས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་གནས་སུ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ། བདག་ཉྲིད་སོན་

པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་བརྒྱ་བྱྲིན་གཞུ་འཇའ་ཚོན་ནྲི་སྣང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་

ཉྲིད་དུའོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་གདུང་རྲིང་བསེལ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀྲིས་ཕེ་བའྲི་མཛད་པ་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་དང་སངས་རྒྱས་པའྲི་མཛད་པ་

དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའྲི་ལྷ་མྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རང་

རང་གྲི་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་བ་འདྲི་ནྲི་དོན་དམ་པར་མ་

སྐེས་པའྲི་ཆོས་སོང་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་དྭངས་པ་ལ་ནམ་མཁའ་འམ་

ནམ་མཁའྲི་ཟླ་བ་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་གདུལ་བྱའྲི་རྒྱུད་འདྲིར་ནྲི་ཡུམ་གྲི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་

ལྟ་བུ་འཁྲུལ་བ་སེར་བའོ། ཞེས་སོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་

བརྟགས་ན་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་གཅྲིག་
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ཏུ་འདུས་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་པར་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཙམ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་དེའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་མ་བརྟགས་པར་མ་

དག་པའྲི་དམ་ཚིག་བསེན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་མྲི་འཐོབ་པར་བསན་པ་ནྲི། 

དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་དོན་དམ་

པའྲི་སྐུ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་

དོན་གྲི་ལུང་དུ་མ་ཐོས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སལ་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཆོས་ངེས་པའྲི་དོན་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་མྲི་འཛིན་ཅྲིང༌། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་བ་མ་ཡང་དམ་

པ་དང་དམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་མྲི་སོན་ཏེ། མཁས་པར་རློམ་ཡང་

གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་མ་རྟོགས་པས་རྨོངས་པ་ཆེན་པོ། བདག་ལ་ཆགས་པས་ཟྲིལ་

གྲིས་མནན་པར་གྱུར་པ་སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲི་རུལ་པའྲི་ལུས་འདྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་བསམ་པ་འདོད་པ་ལ་རྐམ་ཆགས་ཅན་རྣམ་

པར་མ་དག་པའྲི་ལམ་སོན་པའྲི་མྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕད་པ་དང༌། བ་མ་

དམ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མན་ངག་ཐོབ་པ་ལས་སྤོད་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་མྲི་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། འདྲིར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང༌། གོ་གུ་ད་ཧ་

ན་ལ་སོགས་པའྲི་ཤ་རྣམས་ནྲི་བཟའ་བ་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པར་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་གསུང་པ་སེ། འདྲི་རྣམས་ཟོས་པས་རྒ་ཤྲི་མེད་པའྲི་ལུས་སུ་འགྱུར་

ཞྲིང་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡང་མཆོག་སྦྲིན་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། ངེས་པར་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དག་ལ་ནྲི་སོག་གཅོད་བྱ་སེ་རལ་གྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལ་ཡང་བདེན་པ་མྲིན་པའྲི་ཚིག་ཅེས་སོགས་ཀྲི་གསུང་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་བཟུངས་

ནས། རོ་རེ་དང༌། རལ་གྲི་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། པད་དང༌། འཁོར་ལོའྲི་རྲིགས་ལ་མྲི་

བསྐོད་པ་དོན་གྲུབ་རྲིན་འབྱུང་འོད་དཔག་མེད་རྣམ་སྣང་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཀྲིས་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་སོག་གཅོད་པ་མྲི་བདེན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ནོར་དབོག་པ༌། གཞན་གྲི་

བུད་མེད་དབོག་པ། བདུད་རྩྲི་ལྔ་དང་ཤ་རྣམས་བཟའ་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་དང༌། གཞན་

མྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་པས་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་དཔད་

པར་བྱས་པས་ཉེས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སོན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་བ་

མ་དམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་དམ་པ་ལྟར་བཅོས་པ་གདུག་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་ཚིག་ཚད་མར་

བྱས་ནས་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་རྣམས་གོལ་ལམ་དུ་བསམས་ནས་འཛེམ་པ་

མེད་པར་བྱེད་དོ། །སྦང་རྟོགས་སར་གསུམ་མ་བྱས་པ་དང༌། བདུད་རྩྲིར་མ་བྱས་པའྲི་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་རྣམས་དམ་ཚིག་གྲི་རས་སུ་བསམས་

ནས་བཟའ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ནྲི་བཟའ་བ་པོ་

དེ་དག་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་སེར་བར་བྱེད་པ་པོར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གོལ་

བའྲི་ཐབས་སུ་བཤང་བ་སོགས་ཟ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་གྲི་

དགོངས་དོན་མ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ལོག་པའྲི་སྤོད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་དེ་ལ་དམ་ཚིག་བསེན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་སང་བ་

ལ་གསུམ། བདུད་རྩྲི་ལྔའྲི་དམ་ཚིག་བསེན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་

དང༌། དེ་དག་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་དགོངས་པའྲི་ལན་དང༌། འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་སྨད་པས་དམལ་བར་འགོ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་པས་བཟའ་བར་བྱ་བར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། 

འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་བདུད་རྩྲི་ལྔ་བཟའ་བ་འདྲི་རྣམས་བཀག་ཅེས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་དོན་

མ་རྟོགས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བདུད་རྩྲི་ལྔ་བཟའ་བར་གསུངས་པ་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་

དགོངས་ཀྲི་ཐ་མལ་བ་ལ་དགོངས་པ་མྲིན་པ་སྤྲིར་བསན། རྣལ་འབྱོར་པས་དག་པར་

བྱེད་ནུས་པས་བསེན་པར་གསུངས་པར་བསན། དག་པར་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ལས་

དང་པོ་པས་བསེན་པར་མ་གསུངས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྨོངས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་

ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བཟའ་བར་གསུངས་པ་དེ་ནྲི་བདེན་ཏེ། 

འོན་ཀང་ལྷ་དང་སྔགས་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་བྱ་བ་

ཡྲིན་གྲི་ཐ་མལ་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་བ་གང་དག་གྲི་སྔགས་ཀྲི་སོབས་སམ་བསམ་

གཏན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་སྦང་རྟོགས་སར་གསུམ་བྱས་ཤྲིང་བདུད་རྩྲིར་བྱས་པའྲི་དུག་

རྣམས་ནྲི་དུག་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཆད་འོ་མ་དང༌། དུག་གྲི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་

གདུག་པ་རྣམས་དང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཆྲི་བ་སེར་བར་བྱེད་པ་ལ་སོག་པ་

རྣམས་ནྲི་བཅུད་ལེན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། རུས་པ་རྣམས་མེ་ཏོག་དང༌། སོ་རྣམས་སུ་

མུ་ཏྲིག་གྲི་འབས་བུ་དང༌། ཐོད་པ་ནྲི་པད་དང༌། ཤ་ནྲི་པུ་ཏྲ་ཀེ་ཤ་དང༌། པུ་ཏྲ་ཀེ་ཤ་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྐྲ་དང་གེ་སར་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཅྲིང༌། བུའྲི་འཚོ་བ་ཞེས་བོ་དེ་ཙེ་ལ་བཤད་པས་

བོ་དེ་ཙེའྲི་ཤྲིང་གྲི་མེ་ཏོག་གྲི་གེ་སར་རོ། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་གསུང་ངོ༌། །ཁག་ནྲི་སྲི་ཧླ་

དང༌། གཅྲི་བ་ནྲི་གླ་རྩྲི་དང༌། ཁུ་བ་ནྲི་ག་བུར་དང༌། བཤང་བ་ནྲི་བཞྲི་མཉམ་སེ། དེ་ནྲི་

ག་བུར། ཨ་ཀ་རུ། གླ་རྩྲི། ཀ་ཀོ་ལ་བཞྲི་མཉམ་པར་སྦར་བའོ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནྲི་གུར་

ཀུམ་གྲི་གེ་སར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་གདུག་པའྲི་རས་དུ་མ་རྣམས་

ནྲི་སྦང་རྟོགས་སར་གསུམ་བྱས་པས་གདུག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་བཏང་བའྲི་

ཕྲིར་དང༌། སྦང་རྟོགས་སར་གསུམ་བྱས་པ་དང༌། བདུད་རྩྲིར་བྱས་པ་རྣམས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དག་པར་འགྱུར་བར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་

ཅད་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནྲི་བདེན་ནོ། །དུག་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་མ་དག་པ་

རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པ་བདུད་རྩྲིར་བྱས་པ་དེ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་

ཀྲིས་ཟོས་པ་ཡང་ལུས་ལ་སོབས་ཆེན་རྒྱས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །བཤང་བ་ལ་

སོགས་པ་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པ་རྣམས་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་ནྲི་བཞྲི་མཉམ་གྲི་དྲི་ལ་

སོགས་པ་མཆོག་གྲི་དྲི་རབ་ཏུ་ལྡང་བར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། ཐ་མལ་པས་བསེན་པར་མ་གསུངས་པར་བསན། དེ་དག་

གྲིས་དག་པར་བྱས་ཀང་དག་པར་མྲི་འགྱུར་བར་བསན། དེའྲི་ཕྲིར་དག་པར་བྱེད་མྲི་

ནུས་ཀྲི་བར་དུ་དམ་ཚིག་གྲི་ངེས་པ་མྲི་སྦྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལུང་དང་སྦར། དོན་

བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་བཟའ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་ལྷ་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 696  

སྔགས་མ་སྒྲུབ་པ་བ་མ་ལས་མ་ཐོབ་པར་རྒྱུད་ཀྲི་གླེགས་བམ་ཙམ་བཀགས་པའྲི་

རྨོངས་པ་མཁས་པའྲི་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པ་རྒྱུད་དོན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སོན་

པས་ཆུ་སྐར་གྲི་སྒྱུ་མ་དང་འད་བའྲི་སྤོད་ལམ་འཛིན་པ་ཅན་ནྲི། དོན་དམ་བསྙེན་པ་

ལས། ངང་པའྲི་རྒྱལ་མེད་མཚོ་ཡྲི་པདའྲི་ལྟ་བར་ནྲི། །གཡོན་ཅན་བྱ་དཀར་དག་ནྲི་

ཤྲིན་ཏུ་མཛེས་པར་འགྱུར། །ཉའྲི་རྲིགས་ལ་དེ་ནྲི་བསོད་པས་གབ་པ་ལྟར། །བ་མ་

ངན་པ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །པདའྲི་སྙྲིང་པོ་ལྟར་ནྲི་མགྲིན་པ་བསྟུངས་ནས་

སུ། །གཡོན་ཅན་རྐང་པ་ཡ་གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་གནས་པ་སེ། །ཆུ་སྐར་འདྲིས་ནྲི་ཉ་རྣམས་

འཁྲུལ་པར་བྱེད་པ་ལྟར། །བ་མ་ངན་པ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་བྱ་དཀར་བཞྲིན། ཞེས་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཚོགས་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་གྲི་རས་

ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པ། ཡྲི་དྭགས་དང་དམལ་བའྲི་སྐེ་བར་སྐེ་བ་འབྱུང་

བར་བྱེད་པའྲི་ལས་ཀྲིས་ངེས་པར་བཅྲིངས་པ། རང་གཞན་གྲི་དོན་ཉམས་པ། རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་ལ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་དོན་སོན་པ་པོ། གསུང་རབ་ཀྲི་དོན་ལ་

དང་ངེས་ཀྲི་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་མྲི་བྱེད་པར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པའྲི་སྐེ་བོ་བདུད་

ཀྲི་རྲིགས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བཟའ་བར་བྱ་བ་བཤང་གཅྲི་ལ་སོགས་པ་མ་དག་པ་

ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་བདུད་རྩྲི་ལྔ་རྣམས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། གདུག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་དུག་ལ་སོགས་

པ་གདུག་པའྲི་རས་རྣམས་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་པོ་དེ་དག་རྣམས་སྦང་རྟོགས་སར་

གསུམ་བྱས་པ་དང་བདུད་རྩྲིར་བྱས་ཀང་བསལ་བ་དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་གདུག་

པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གདུག་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོངས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སུ་མ་བཏང་བའྲི་ཕྲིར་དེ་རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་དག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བསམ་གཏན་ནམ་སྔགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་གདུག་པའྲི་

རས་དེ་རྣམས་ཀྲི་གདུག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དཔྲོག་པར་མྲི་ནུས་ཀྲི་བར་དུ་སྔགས་ཀྲི་

རྲིགས་ཅན་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཕོ་མོའམ། འཁོར་རྣམ་བཞྲིའམ། ལས་དང་པོ་བ་རོ་རེ་ཐེག་

པ་ལ་དགའ་བདེ་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བ་མ་དམ་པའམ། ལས་དང་པོ་བ་སྔགས་ཀྲི་ནུས་

པ་དང་མྲི་ལྡན་པས་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། དུག་ལ་སོགས་པ་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་

སོགས་པ་བཟའ་བ་དང་བྱུག་པའྲི་ངེས་པ་སྦྲིན་པར་མྲི་བྱ་སེ། བྱྲིན་ན་ཉེས་པ་བསྐེད་

པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདྲི་ལྟར་མ་དག་པའྲི་དུག་ལ་སོགས་པ་ཟོས་པས་འཆྲི་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

མ་དག་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་དབྱུག་པས་འཇྲིག་རྟེན་པས་གསང་སྔགས་ཀྲི་ཆོས་ལ་སྨད་

པར་འགྱུར་རོ། །དུག་ཟོས་པས་རང་གྲིས་རང་བསད་དེ་ཤྲི་བ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་པས་

གསང་སྔགས་ལ་སྨད་པ་ལས་སྨོད་པ་བོ་དམལ་བར་འགོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ངེས་པ་སེར་

བ་པའོ་སྔགས་པ་ངན་པ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་ཀྲིས་དོགས་པའྲི་བསམ་པ་

ཡོངས་སུ་བཏང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པས་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པ་དང་མཐུན་

པའྲི་སྤོད་པ་བྱ་བར་མཚན་བརོད་ཀྲི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལས་ཚིག་བཅད་བཅོ་ལྔ་

པས་གསུངས་པ། སེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་བསལ་བ་

དང༌། མྲི་ཤེས་པ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ལ་སོགས་པའྲི་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་སང་

པའྲི་ཕྲིར་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སོ་སོའྲི་

དོན་དུ་འགྱུར་བ་བཤད་པར་འཚལ། ཞེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་
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གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་དོན་དུ་འགྱུར་

བའྲི་ངེས་པ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་ལྟར་ལས་དང་པོ་བ་རང་གྲིས་རང་བསད་པས་འཆྲི་

”ས
1
་དང་འཇྲིག་རྟེན་པས་སྨད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ངེས་པ་སྦྲིན་པར་

བྱའོ། །གསུམ་པ་འཇྲིག་རྟེན་གྲིས་སྨད་པས་དམལ་བར་འགོ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་

གཉྲིས། རྩོད་པ་དང་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། གལ་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་པས་སྨད་པས་སྨོད་པ་པོ་

དམལ་བར་འགོ་བར་འགྱུར་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་ལྟ་བ་པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ནྲི་

ཕན་ཚུན་གཞན་གྲི་ལྟ་བ་ལ་སྨོད་པར་བྱེད་དེ། ཕན་ཚུན་སྨད་པ་ལས་ལྟ་བ་པོ་ཐམས་

ཅད་དམལ་བར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འགྱུར་ན། ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་

རྣམས་དང་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བས་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། ལྟ་

གྲུབ་སྨྲ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་སྨྲ་བ་པོ་

དེ་དག་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་སོགས་པའྲི་རྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་མྲི་འད་བའྲི་དབང་གྲིས་གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྨོད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ལན་སྤྲིར་བསན། དམ་ཚིག་

བསེན་པ་དང་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ཡོངས་སུ་རྟོགས་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲིས་སྨད་ཀང་སྐོན་མེད། འཇྲིག་རྟེན་ཐ་

སྙད་ཀྲི་སྤོད་པ་ལ་སྨད་ན་སྐོན་དུ་འགྱུར། དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༦བ༦ན།   ས    སྐུ། ༡༥༠བ༢ན།  བླ། ༡༤༦བ༥ན།   བ
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དབང་གྲིས་ཆོས་གསུངས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་

ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་ཚད་མའྲི་བསན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ནང་འགལ་བ་ལས་ཕན་ཚུན་སྨོད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་པོ་

དེ་རྣམས་ནྲི་དམལ་བར་འགོ་བ་དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། ལྟ་བ་པོ་ཕན་ཚུན་

སྨོད་པ་དེ་དག་ནྲི་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་དོན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡང་དག་

པའྲི་དོན་ཡོངས་སུ་བརྟག་པར་སེམས་པ་ཡྲིན་གྲི་གཞན་ལ་གནོད་པའྲི་ཕྲིར་རྟོག་པ་

མྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལྟ་བ་ལ་ཕན་ཚུན་སྨོད་པ་སྨྲ་བ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ལྟ་བ་སེ་སྨོད་པའྲི་

ཀུན་སོང་ལ་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་ལ་བརྟེན་པའྲི་

སེམས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་

བྱེད་པའྲི་སེམས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་བྱེད་པའྲི་

སེམས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེས་ན་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕན་ཚུན་སྨོད་པ་དང༌། །རྣལ་

འབྱོར་པའྲི་སྤོད་པ་ངན་པ་ལ་སྨོད་པ་འདྲིར་ནྲི་མཚུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དུག་ལ་

སོགས་པ་དང་བདུད་རྩྲི་ལ་སོགས་པ་བཟའ་བ་དང་བྱུག་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཐ་སྙད་

ཙམ་སེ། དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པའྲི་དོན་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གང་གྲི་

རྲིགས་པས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་བྱས་པ་དང་འཇྲིག་རྟེན་པས་སྨོད་པ་ལས་སྐོན་དུ་མྲི་

འགྱུར་བ་དུག་ལ་སོགས་པ་དང་བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་དེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་

མ་ཡྲིན་ནོ། །
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གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཏེ་བསམ་པ་

དང་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཆོས་བསན་པར་བྱ་སེ། སེམས་ཅན་གྲི་

བསམ་པ་དང་བལ་བ་སེ་འགལ་བར་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པ་ཡང་

རང་རང་གྲི་ཡུལ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་དབང་ལས་དེ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཡུལ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པས་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་གྲིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པའྲི་ཆོས་བསན་པར་བྱའོ། །དོན་དམ་པར་འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དམྲིགས་བཅས་སོང་པ་ཉྲིད་

དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་གཉྲིས་ཀ་ཐུན་མོང་པའྲི་སྒོ་ནས་

བསན་པར་བྱའོ། །ཆོས་སོན་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་བཟའ་བར་བྱ་བ་དང་བཟའ་བར་བྱ་བ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་འཛིན་པས་བསན་བྱར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དོན་དུ་

བསན་བྱ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁབ་པ་ཡོད་དེ། བཟའ་བྱ་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་འཛིན་པ་ནྲི་ལྟོ་

བ་འགེངས་པ་ཙམ་གྲི་ཆེད་ཡྲིན་གྲི། སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སྨོན་

པ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་སེ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་རྣམ་པར་

དག་པ་དོན་དམ་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་པ་དམ་ཚིག་

བསེན་པ་དང་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྔགས་དང་ཡེ་ཤེས་མ་

གྲུབ་པའྲི་ལས་དང་པོ་པས་ཡུལ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པར་དམ་ཚིག་

བསེན་ཚུལ། གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བས་རང་གྲི་འདོད་པས་དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་བསན་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་ལས་དང་པོ་པས་ཡུལ་གྲི་ཐ་སྙད་དང་

མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བཟའ་བར་བྱ་བར་གགས་པ་རྣམས་བཟའ་བ་དང༌། བཟའ་བྱ་མ་

ཡྲིན་པར་གགས་པ་མྲི་བཟའ་བ་དང༌། བགོད་བྱའྲི་རྲིགས་སུ་གགས་པ་ལ་བགོད་པ་

དང༌། རྲིགས་མ་ཡྲིན་པར་གགས་པ་ལ་མྲི་བགོད་པ་ཡང་བྱ་སེ། དེ་ལ་ཡུལ་གྲི་ཐ་སྙད་

མྲི་མཐུན་པ་འདྲི་ལྟར། ཨནྟྲ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ལ་ལ་ན་ཐོད་པ་ཅན་གྲི་ཐོད་པའྲི་

ཆུས་བཀྲུས་པ་ཡྲིས་མྲི་གཙང་བ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གག་གོ །སྲིན་དྷུ་

ལ་སོགས་པའྲི་ཡུལ་ལ་ལ་ན་བ་ལང་གྲི་ཤ་ནྲི་བཟའ་བར་བྱ་བའོ། ཞེས་གག་གོ །ཞེས་

སོགས་ནས། ཡུལ་ལ་ལ་ན་བམ་ཟེ་མོ་རྣམས་སྨད་འཚོང་མའྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། ཞེས་

པའྲི་བར་རྣམས་གོ་བར་ས་ལ། འདྲི་དག་ནྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མར་ཡང༌། ཐོད་པ་ཅན་གྲི་ཆང་

སྣོད་ནང་གྲི་ཆུ་ཡྲིས་གཙང་སྦྲང་ཨནྟྲ་ལ་སོགས་ཡུལ། །སྲིན་དྷུའྲི་ཡུལ་ན་པ་གླང་ཤ་

ཟ་ཁ་བ་ཅན་རྲིགས་གཉྲིས་སྐེས་རྒྱལ་པོའྲི་མྲི་རྣམས་ཆང་འཐུང་ཞྲིང༌། །གཱ་རེ་

སོགས་ན་མ་ཧེ་རྒྱུ་ཤ་མ་ཁ་བར་མྲི་སེ་རེ་ན་རྟ་གླང་ཆེན་ཤ །དེ་ཛིད་སག་དང་མྲི་ཤ་

ཟ་ལ་སོ་དཀར་ཡུལ་དུ་བོང་བུ་རྔ་མོ་ཁྲིའྲི་ཤ །བམ་ཟེ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྲིས་ཤ་མྲི་

བཟའ་བ་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཀརྞ་རའྲི་ཡུལ། །ཉྲིན་དང་མཚན་གྲི་དུས་སུ་དམ་པ་

རྲིགས་ལ་སོགས་ཆང་འཐུང་བཀག་ལ་རྲིགས་སྐེས་འཐུང༌། །བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་

དབང་པོ་སྐེས་པས་མོ་རྟགས་གཞྲིབ་པར་བྱེད་ཅྲིང་གཉྲིས་སྐེས་ཀྲིས་བཤད་

པའྲི། །ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་མྲི་བྱེད་འདྲིར་ནྲི་ཆགས་པ་སྤོད་པ་སྲི་ཏའྲི་ཡུལ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས། །ཕ་དག་ཤྲི་ནས་མ་དག་བུ་ཡྲིས་ཆུང་མར་ལེན་པ་ངེས་པར་ཁོ་ཁའྲི་
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ཡུལ། །”ངུག
1
་མར་སྤུན་ཟླའྲི་ཚ་མོ་ལེན་ལ་མཁར་ཡང་ནྲི་སྤུན་ཟླའྲི་བུ་མོ་རང་གྲི་

བུས། །སོ་ར་མེ་དང་ཙམ་པ་ཀ་ལ་སོགས་པར་ཚ་མོའྲི་བུ་མོ་དང་ནྲི་ཚ་མོའང་

ཡྲིན། །སྤུན་ཟླའྲི་བུ་མོ་ཆུང་མར་ལེན་པ་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཀར་ན་ཏ་ལ་སོགས་

པར་རོ། མ་ཡྲི་ཚ་མོ་ཆུང་མར་ལེན་པ་ལ་ལ་ཡང་སེ་ཁོལ་མོ་ལེན་པ་ར་རའྲི་

ཡུལ། །བོད་ན་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་མེད་ལ་པ་ཏུ་ཏུ་ཀུ་ལན་ཏ་རྲི་གོ་དན་རྲིགས་ངན་

ཡུལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡུལ་དུ་མའྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་

བཟའ་བྱ་ཡྲིན་མྲིན་དང་བགོད་བྱའྲི་རྲིགས་ཡྲིན་མྲིན་ལ་བགོད་པ་རྣམས་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་ཀྲི་ལྷ་མྲི་འད་བ་ནྲི། ལ་ལའྲི་རྲིགས་ལ་ཀླུ་ལྷའོ། ཞེས་པ་

ནས། ལ་ལའྲི་རྲིགས་ལ་གྷུ་ཀ་ལྷར་བལྟའོ། །གྷུ་ཀ་ནྲི་འགྱུར་མངས་ལས་འུག་བ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འགོ་གཞན་རྣམས་ཀང་རྲིགས་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ལྷ་སེ། ལྷ་དེ་

རྣམས་བསད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཤ་བཟའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་

ཉྲིད་དུ་གགས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལ་ལའྲི་རྲིགས་ལ་བ་ལ་ཤ་ལྷའོ། ཞེས་པ་ནས། 

ཤྲིང་གཞན་རྣམས་ཀང་གཞན་རྣམས་ཀྲི་ལྷ་སེ། དེ་དག་བཅད་པར་བྱ་བ་དང་དབྱེ་

བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་པས་ཀང་ཡྲིད་ཆེས་པར་མཐོང་སེ། གང་གྲི་

ཕྲིར་རང་གྲི་རྲིགས་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བའྲི་ཕྲིར་དང༌། བསེན་ན། རང་རྲིགས་ལ་ཕན་པ་

བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་གང་གྲི་ལྷ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་བསེན་ན་ཕན་པ་དང་མ་བསེན་ན་

ཉེར་འཚེ་ཆེན་པོ་བྱེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་པ་ལས་དང་པོ་བ་སྔགས་དང་

བསམ་གཏན་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བས་སྔགས་འགྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༨ན༦ན།   ངུག    སྐུ། ༡༥༢བ༣ན།  བླ། ༡༤༨བ༦ན།   རུག



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་ཡུལ་དང་རྲིགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་དང་མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་བང་དོར་གྲི་

ཐ་སྙད་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྔགས་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་དེ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སྙད་ལ་མྲི་

ལྟོས་པར་རང་གྲི་འདོད་པས་བཟའ་བར་བྱ་བ་ཤ་སོགས་དང་བཟའ་བྱ་མ་ཡྲིན་པ་

བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་བཟང་བ་དང༌། “བགོད
1
་བྱ་ཆུང་མ་སོགས་དང་བགོད་བྱ་མྲིན་

པ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་བགོད་པ་དང༌། བཏུང་བར་བྱ་བ་བུར་ཆང་སོགས་དང་བཏུང་

བྱ་མ་ཡྲིན་པ་དུག་ཆུ་ལ་སོགས་པ་བཏུང་བར་བྱ་བ་སེ། དེ་ལ་སུས་ཀང་གནོད་པ་བྱ་

བར་མྲི་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་ལས་དང་པོ་བ་ནྲི་སྔགས་དང་བསམ་གཏན་གྲུབ་པ་ན་རྣལ་

འབྱོར་པར་འགྱུར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་སྤོ་བ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་

གྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ན་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་

དེའྲི་མཛད་པ་ལུང་གྲིས་བཤད། དོན་བསྡུས་ཏེ་བདུད་རྩྲི་ལྔ་བཟའ་བ་དང་རྟོག་པའྲི་

སྒོམ་བཟླས་ཙམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་མྲི་ཐོབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བདུད་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ཤེས་

བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྤྲུལ་པ་སྤོ་བའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་སོན་ནུས་

པ་དང༌། ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསོར་བ་དང༌། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སད་ལ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་

1  མ་ཕྱི། ༡༠༨བ༥ན།   མགོད    སྐུ། ༡༥༣ན༤ན།  བླ། ༡༤༩བ༢ན།   བགོད    * བགོད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པོའྲི་ཚོགས་མཐའ་དག་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་དབང་ཐོབ་པ་དག་གྲིས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ལ་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་

བཅད་བཞྲི་བཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་གྲི་བགོད་པ་

འཇྲིག་པས་བརྩོན་ཆེན། སོང་གཟུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འཕོ་བས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་

བ་སེ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ཀུན་གྲི་ནྲི་གཙོ་བོ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་པས་བདག་པོ་མཆོག་དང༌། སོག་ཐུར་གྲི་རླུང་འགགས་ཤྲིང་

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་གདན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པས་

རོ་རེའྲི་གདན་ནྲི་མ་ལུས་ལྡན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར་པ་འཆང་བས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རྣམས་མ་ལུས་འཆང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། རྟོག་མེད་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་

ཐོབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་པས་བོ་གོས་བཟང་པོ་ཅན། ས་

སོགས་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་སྙྲིང་པོ་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡྲིན་ལ་དེ་ཉྲིད་ལ་སའྲི་

སྙྲིང་པོ་འགོ་བ་མཐའ་དག་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ་འཛིན་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་

ཆགས་པ་སེ་སྙྲིང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

འཁོར་ལོའམ་དཀྲིལ་འཁོར་འཆང་བའོ། །དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་ལ་དེ་ཉྲིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང༌། སྤྲུལ་སྐུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་བདག་མེད་པ་འཛིན་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པས་སྐེ་མེད་ཆོས། དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འདོད་བྱ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་དོན་སྒྲུབ་པས་སྣ་ཚོགས་

དོན། ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་ཅྲིང་འཆང་བའོ། ཞེས་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཀང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་ཅུ་བ་ལ་

སོགས་པ་གཉྲིས་ཀྲིས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྣམས་ཀུན་ནས་གཞན་གྲི་ཡོན་ཏན་

མྲི་རྒ་མྲི་ཕེད་རོ་རེ་ཡང་དག་གནས། ཞེས་པའྲི་རེས་སུ་གསུངས་པ། དག་པའྲི་སྐུ་དེ་

དག་རྣམས་ཀྲིས་གཞན་དོན་དུ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྫུའཕྲུལ་

ཆེན་པོ་དུ་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་དོ། །

དེ་ཡང་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྦྲུལ་པའྲི་སྐུ་རོ་རེའྲི་མེ་ལྕེ་འབར་བ་འཕོ་བ། ཁོ་ཆགས་

ཀྲི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་འདོད་པའྲི་ཁམས་ན་གནས་པ་གདུག་པའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་

མྲིན་དང་ནྲི་མྲི་རྣམས་ཀྲི་དོན་མཛད་པ། དེ་བཞྲིན་དུ་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུས་

གཟུགས་ཅན་གྲི་ཁམས་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་རྣམས་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱལ་བའྲི་

སས་བྱང་སེམས་དག་པའྲི་ས་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང༌། སོགས་ཀྲི་སྒས་རང་སངས་

རྒྱས་དང་དག་བཅོམ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྐུ་ཡྲིས་དོན་མཛད་ཅྲིང༌། སོང་བ་ནམ་མཁའྲི་

ཆ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་ཡྲིས་སྲིད་གསུམ་མཐའ་དག་སོང་པའྲི་ཟད་པར་དུ་སྤྲུལ་ལ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་རླུང་ཁམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རླུང་གྲི་ཟད་པར་དུ་སྤྲུལ། 

མེའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀྲིས་མེའྲི་ཟད་པར་དུ་སྤྲུལ་ལ། ཆུའྲི་ཟད་པར་ཡང་འགོ་བ་ལ་

སྤོས་ནས་ཆུའྲི་ཆ་ཤས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྱེད་དོ། །འཛིན་མ་སའྲི་ཆ་

ཤས་རྣམས་ཀྲིས་སའྲི་ཟད་པར་དུ་སྤྲུལ་ལ། དབང་པོ་དང་ཚོགས་པས་གཟུང་འཛིན་

དུ་འབེལ་པའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཟུགས་
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སོགས་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་མཐའ་དག་ཀུན་ཀུན་ནས་སྒྲིབ་པས་དག་པ་སྐེ་འཇྲིག་

དང་བལ་བས་ནམ་མཁའ་དག་དང་མཚུངས་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་

དུ་གྱུར་པ་འདྲི་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་དག་པའྲི་ས་ལ་རྣམ་པ་དུ་མར་སོན་པར་བྱེད་

དོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་འགྱུར་ཞྲིང་རོ་རེའྲི་སྐུ་འཕོ་མེད་བདེ་བ་

གཅྲིག་པུའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་འཆྲི་བར་ཡང་ནྲི་མྲི་འགྱུར་ལ་ཡང་སྒས་སྐེ་

བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གློ་བུར་གྲི་སྐེ་འཇྲིག་དང་བལ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་བདུད་རྩྲི་ལྔ་བཟའ་བ་

དང༌། སྔགས་བཟླས་པ་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་

པ་སྔར་བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་སྔར་གྲུབ་ཐོབ་བྱུང་བ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་སང་ལ་གསུམ། 

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་

པར་གསུངས་པའྲི་རྩོད་པ་དང༌། དེའྲི་ལན་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པ་དང༌། ལས་རྒྱ་བསེན་

ནས་གྲུབ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གྲུབ་པ་མྲིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་བསྐེད་རྲིམ་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པར་གྱུར་པ་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྒྱུད་དུ་མ་ལས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་

སེ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་

ཀང་རྣལ་འབྱོར་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་པ་འདྲིར་བསྐེད་རྲིམ་ལ་

ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 
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གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་ད་བ་ཡྲིན་པ་དང༌། བསམ་གཏན་དང་བྱ་བ་ཉྲི་ཚེ་བ་དང༌། ཉྲི་ཚེ་

བའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་འབས་བུ་སེར་བ་ཙམ་ཡྲིན་པ་ནྲི་སྔོན་ཉྲིད་དུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཟུངས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ཐུན་མོང་གྲི་

དགོས་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པར་བསན། ཕག་

ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ། དེས་ན་གང་ཟག་ཐ་དད་

ཀྲིས་བྱ་བ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པས་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཟུངས་ནས་གང་

ཟག་ཆེ་གེ་མོ་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་གྱུར་ནས་མྲི་སྣང་བར་གཤེགས་པའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱས་མཆོག་འགྲུབ་བོ་ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲི་འཁྲུལ་པ་སེ། འདྲིར་རྲིལ་

ལུའྲི་སོབས་སམ། སྐེ་བ་བདུན་པའྲི་ཤ་ཟོས་པའྲི་སོབས་སམ། རལ་གྲི་དང༌། སྔགས་

དང་བསམ་གཏན་དང་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒྲུབས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་ཀང་མྲི་

སྣང་བར་འགྱུར་གྲི། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔར་འགྱུར་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དེ་ཕག་ཆེན་མ་ཡྲིན་པར་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་

བཤད། ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་ངོས་བཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོའྲི་བསོད་

པ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཛིན་པ་གསུངས་པ། ལྷན་སྐེས་བདེ་བར་གནས་པས་

བསམ་གཏན་ཆེན་པོ། ཕྲི་རོལ་གྲི་རྣམ་གཡེང་མེད་པས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། དེ་ལ་མྲི་
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གནས་པའྲི་སྦོར་བས་གནས་པ། གཞན་གྲི་སེམས་དང་སད་ཀུན་ཤེས་པས་ཤེས་

རབ་ཆེན་པོའྲི་ལུས་འཆང་བ། སྲིད་པ་འཇོམས་པའྲི་སོབས་པོ་ཆེ་ལ་གཞན་དོན་

མཛད་པའྲི་ཐབས་ཆེ་བ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་བསན་ནས་འདུལ་བ། 

སྨོན་ལམ་གྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐོབ་པས་སྨོན་ལམ་གྲི་རྒྱ་མཚོ། སྐེ་མེད་ཐོབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕར་ཕྲིན་མངའ་བས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། ཞེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལས་

མྲི་སྣང་བར་སོང་བའྲི་གྲུབ་པ་འདྲི་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་གྲུབ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཕར་

ཕྲིན་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཕག་ཆེན་གྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མ་ཚང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་

ཕག་ཆེན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་སོང་

བ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐེད་པར་མཛད་

པའོ། །དེས་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཙུན་མོའྲི་བ་ག་ཆོས་འབྱུང་ལ་

ཞུགས་སོ་ཞེས་པའྲི་ཆོས་འབྱུང་གྲི་སྒས་ཀང་ཕག་ཆེན་དེ་བརོད་དེ། ཆོས་འབྱུང་

གང་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མེད་པས་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བ་དེ་བརོད་པས་སོ། །དེ་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ནྲི་སོབས་བཅུ་དང་མྲི་

འཇྲིགས་པ་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སོང་བོ་

རྣམས་དེ་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ནྲི་ཆོས་འབྱུང་སེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ངོ༌། །དེ་

ཉྲིད་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་གནས་ཏེ་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའྲི་གནས་དང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བའྲི་གནས་སོ། །དེས་ན་བུད་མེད་ཀྲི་བ་ག་གང་
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ལས་ཁག་དང་གཅྲི་བ་དང་ཁུ་བ་རྣམས་འབྱུང་བ་བུད་མེད་ཀྲི་སྐེ་གནས་དེ་ནྲི་ཆོས་

འབྱུང་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་འཕོ་བའྲི་ཆགས་པ་སྐེ་བའྲི་གནས་

དང་ཁུ་བ་འཕོས་པས་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྲི་ཞྲིང་སྐེ་གནས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་ཀྲི་བདེ་བའྲི་ཞྲིང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་འབྱུང་ཆུ་སྐེས་བ་ག་སེང་

གེའྲི་ཁྲི་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡྲིས་དབྱེར་མེད་པར་འཁྱུད་བ་དུས་

ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའོ། །

འདྲིར་ཆགས་པ་ནྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་སྐེ་བའྲི་དུས་དང༌། འཕོས་པ་ལས་

ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ནྲི་བདེ་བ་དེ་འགོག་པ་འགག་པའྲི་དུས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་སེ་སྐེ་འགག་དེ་དག་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དུས་སོ། །དུས་

དེའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སེ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་པྲ་

ཕབ་པ་ལྟ་བུ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཞེས་བརོད་

དོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འགྱུར་བ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མ་སྐེས་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སོང་གཟུགས་དེ་ལ་དབྱེར་མེད་པར་འཁྱུད་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་

འབྱོར་བ་གང་ལ་ལ་ཞྲིག་སྐེ་བ་སྔ་མ་གཞན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའྲི་བག་ཆགས་

ཀྲི་དབང་དང༌། ཚེ་འདྲིར་བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་དུས་དུ་མར་ཉྲིན་མོ་དང་

མཚན་མོ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྟོག་པས་བརྟགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་རྣལ་

འབྱོར་བ་དེ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་ལྡན་

པ་སོང་པ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་སོང་གཟུགས་འདྲི་
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མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་འཁྱུད་པར་བྱེད་པ་ནྲི་རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་པར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་རྣལ་འབྱོར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

སུ་གྱུར་པ་ཅེས་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས་ཏེ། མདོར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལས་དང་པོ་པས་སྔགས་འགྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བྱ་

བ་དུག་བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་མྲི་བྱའོ། །སྔགས་འགྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་རྫུ་

འཕྲུལ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའྲི་བྱ་བ་གྲུ་གཟྲིངས་སོགས་མེད་པར་ཆུ་བོ་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་

སོགས་མྲི་བྱའོ། །གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ཡྲིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བྱ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་སྤོ་བ་སོགས་མྲི་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་དང་པོ་པས་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བྱ་བ་མྲི་བྱ་བར་

གདམས་པ། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བྱ་བ་བསན་ཏེ་ལས་དང་པོ་པས་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་

བསན་པ། རྣལ་འབྱོར་བ་སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་

པའྲི་རྲིམ་པས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ལས་དང་པོ་པས་སྔར་བརོད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཐ་སྙད་

དང་མཐུན་པའྲི་ཆོ་ག་ཡྲིས་ཡུལ་དང་རྲིས་ཀྲི་ཐ་སྙད་ཀྲི་བཟའ་བར་བྱ་བ་དང་བཟའ་

བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། །ཅྲི་སེ་སྲིག་པའྲི་བོ་ཅན་གང་དག་ལྷ་མྲིན་

བདུད་རྲིགས་ཀྲིས་བཟའ་བར་བྱ་བ། བ་མ་དམ་པ་མ་ཡྲིན་པས་ཆོས་ཉེ་བར་བསན་པ་

རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ཚིག་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། འདྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལས་བཤང་བ་ལ་

སོགས་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་རས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཟའ་བར་བྱ་བར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོར་རེ་ཤྲིག་

བདུད་རྩྲི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲིས་བཟའ་བར་བྱའོ། །ཕྲི་ནས་དེ་

གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་དམ་ཚིག་གྲི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དམ་ཚིག་གྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དབང་གྲིས་དུག་ལ་སོགས་པ་བཟའ་བྱ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམས་བཟའ་བར་

འགྱུར་ཞྲིང༌། བཤང་བ་ལ་སོགས་པ་དྲི་ང་བ་དྲི་ཞྲིམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་

ཕྲིར་རྲིགས་པ་དང་མཆོག་ཏུ་འགལ་ལོ། །འདྲི་ལྟར་དང་པོ་རེ་ཤྲིག་མེ་ལ་རྲིམ་གྲིས་

འཇུག་པར་བྱ་སེ། ཕྲི་ནས་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་མེ་རེངས་པ་སེ་མྲི་འཚིག་པར་

འགྱུར་ཏེ། གོམས་པ་དེས་དེ་ལྟར་ཡང་འགྱུར་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་གལ་ཏེ་སོབ་མ་ངན་འགོར་འཁྲིད་པར་བྱེད་པའྲི་གདུག་པ་ཆེན་པོ། ཕ་

རོལ་བསླུ་བར་བྱེད་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་བསན་པ་ལ་བཅོ་འདྲི་བ་སེ་རས་

ཐབས་བྱེད་པ། སྔགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་བལ་བར་བྱེད་པ། དེའྲི་དབང་གྲིས་

མནར་མེད་པའྲི་དམལ་བར་འགོ་བ། མ་དག་པ་ཉོན་མོངས་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀྲིས་དེའྲི་ཚེ་དེ་དག་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བྱ་བ་མེར་ཞུགས་ཀང་མྲི་འཚིག་

པ་སོགས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་བྱེད་དེ་བྱེད་པར་རྲིགས་སོ། །དེ་དག་གྲིས་གོམས་པའྲི་དབང་

ཙམ་གྲིས་སེམས་རྣམ་པར་དག་ཅྲིང་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྔགས་

དང་རྫུ་འཕྲུལ་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ནྲི་མེ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ་མེས་འཚིག་པར་མྲི་

འགྱུར་རོ། །གླང་པོ་ཆེའྲི་དབང་པོ་མོས་པ་གཡོ་མེད་དུ་རེངས་པར་བྱེད་དོ། །གླང་པོ་

ཆེའྲི་དབང་པོ་མོས་པས་གསོད་ནུས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །སེང་གེ་དང་སག་ལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སོགས་པ་གཅན་གཟན་མ་རུངས་པ་ལ་ཞོན་པར་བྱེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་

འཇོམས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མུ་དང་ཁ་ད་ཆད་དུ་ཆུས་ཁེངས་པས་བྱ་རོག་གྲིས་

བཏུང་བར་བྱ་བའྲི་ཆུ་ཀླུང་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ་ཀླུང་གྲི་རྒྱུན་གྲིས་ཁེར་བར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །འདྲི་ནྲི་འདུལ་བ་ལུང་དང་དད་པའྲི་སོབས་བསྐེད་པའྲི་མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་

འདྲི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་མཚོ་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་ལྔ་པ་བྱ་རོག་གྲིས་བཏུང་བ་མུ་དང་

ཁ་ད་ཆད་དུ་གྱུར་པ་པདའྲི་འདབ་མ་གཡོགས་པ་ཅྲིག་ཡོད་ལ། ཞེས་པ་ལྟར་

རོ། །དུག་ཟ་བར་བྱེད་དེ་དག་གྲིས་བརྒྱལ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །རལ་གྲི་ལ་སོགས་

པའྲི་མཚོན་ཆ་ཟ་བར་བྱེད་དེ་མཚོན་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་ཁ་ལ་གཅོད་པར་མྲི་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བཟའ་བྱ་ཡྲིན་མྲིན་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་བྱེད་ཅྲིང་རང་གཞན་

གྲི་གཟུགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་

བྱ་བ་རྣམས་པ་དུ་མ་སེ། དེ་རྣམས་ལས་དང་པོ་པས་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གསུངས་ཏེ། སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཚོགས་

སྦོར་ལ་གནས་པ་དང༌། ཕྲི་ནས་བྱྲིས་པར་གྱུར་པ་མ་དག་ས་བདུན་ལ་གནས་པ་དང་

གཞོན་ནུར་གྱུར་བ་དག་པ་ས་གསུམ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཞེས་རགས་པའྲི་རྣམ་

གཞག་ཏུ་བྱས་ནས། སར་ཡང་ལས་དང་པོ་པ་མངོནཤེས་མ་ཐོབ་པའྲི་བར་དང༌། 

རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའྲི་སྐེ་བར་སྐེས་པ་མངོན་ཤེས་ཐོབ་ནས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་མ་གྱུར་པའྲི་

བར་ཏེ་དེ་གཉྲིས་ནྲི་ཚོགས་ལམ་ལ་གནས་པ་དང༌། སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

སྦོར་ལམ་ལ་གནས་པ་དང༌། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་དག་ས་བདུན་ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གནས་པ་དང༌། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་

པ་ས་དགུ་པ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་

གནས་པའོ། །

རོ་རེ་སྙྲིང་པོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་དུ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་

པར་བཞག་པ་བཅུ་རྣམས་ཅྲི་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པ་

དང༌། བྱྲིས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ལས་དང་པོ་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་དང༌། སྐེ་བ་

བསྐེད་པ་དང༌། སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང༌། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་དང༌། སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་ཐོགས་

པ་སེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་ཕལ་མོ་ཆེའྲི་མདོ་ལས་ཀང༌། ཀྱཻ་རྒྱལ་བའྲི་

སས་དང༌། །བཅུ་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དགོད་པ་སེ། 

འདས་པ་དང་མ་བྱོན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་

ཀྲིས་གསུངས་པ་དང་གསུང་བ་དང་གསུང་བར་འགྱུར་བ་དག་གོ །བཅུ་གང་ཞེ་ན་

འདྲི་ལྟ་སེ། སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པའྲི་དང༌། ལས་དང་པོ་པའྲི་དང༌། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་

པའྲི་དང༌། ཆེར་སྐེས་པའྲི་དང༌། སྦོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་དང། བསམ་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྲི་དང༌། ཕྲིར་མྲི་ལྡོག་པའྲི་དང༌། གཞོན་ནུར་གྱུར་པའྲི་དང༌། རྒྱལ་

ཚབ་ཀྲི་དང༌། དབང་བསྐུར་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་དགོད་པ་ཅེས་རེ་

རེ་སྦར་བ་བཅུ་སེ་མྲི་འད་ཙམ་གསུངས་ལ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་སྦར་བར་བྱའོ། །དེ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དབང་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚེའྲི་འདུ་བྱེད་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་ནས་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་གནས་པ་ཚེ་ལ་དབང་བ་དང༌། སྐེ་གནས་དང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གནས་སབས་སོགས་གཞན་དུ་མོང་འགྱུར་གྲི་ལས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལས་ལ་

དབང་བ་དང་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་པ་ཡོ་བྱད་ལ་དབང་བ་དང་ས་ལ་

སོགས་པ་གསེར་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟར་མོས་པ་བཞྲིན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་མོས་པ་ལ་

དབང་བ་དང༌། སྨོན་ལམ་ཇྲི་ལྟར་བཏབ་པ་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པ་སྨོན་ལམ་ལ་དབང་བ་

དང༌། གདུལ་བྱ་ལ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་ཆོས་སོན་ནུས་པ་ཆོས་ལ་དབང་བ་དང༌། 

ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནུས་པ་སེམས་ལ་དབང་བ་དང༌། ཇྲི་

ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་སྐེ་བ་ལེན་པ་སྐེ་བ་ལ་དབང་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་

བཞྲིན་སོན་ནུས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་ཡེ་ཤེས་

མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་བཅུ་རྣམས་ཏེ། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་དང༌། གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་དང༌། བཞྲི་པ་འོད་

འཕོ་བ་དང༌། ལྔ་པ་སྦང་དཀའ་བ་དང༌། དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་དང༌། བདུན་པ་རྲིང་

དུ་སོང་བ་དང༌། བརྒྱད་པ་མྲི་གཡོ་བ་དང༌། དགུ་པ་ལེགས་པའྲི་བོ་གོས་དང༌། བཅུ་

པ་ཆོས་ཀྲི་སྤྲིན་ནོ། །ས་འདྲི་དག་གྲི་མྲིང་དོན་ནྲི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

སྔར་དངས་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་ནང་གྲི་བདོག་པ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་སྦྲིན་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའྲི་ཚ་

གདུང་བསྲིལ་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། ཁོ་བ་བཟོད་པས་བཟོད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

མཆོག་ལ་སྦོར་བས་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། ཡྲིད་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་འཛིན་པས་བསམ་གཏན་

དང༌། དོན་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་སེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དབུལ་བ་འདོར་བར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བྱེད་པ་དང༌། །བསྲིལ་བ་ཐོབ་དང་ཁོ་བཟོད་དང༌། །མཆོག་སྦོར་བ་དང་ཡྲིད་འཛིན་

དང༌། །དོནཤེས་པ་ཡྲི་ཕྲིར་བཤད་དོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྲིན་དྲུག་གྲི་དགེ་

བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའྲི་ཐབས་དང༌། སྦྲིན་སོགས་དགེ་བ་དག་མཐུན་པའྲི་སྐེ་བ་ལ་

སྨོན་པའྲི་སྨོན་ལམ་དང༌། སྦྲིན་སོགས་དགེ་བའྲི་ཆོས་སྒོམ་པ་ལ་མྲི་མཐུན་ཕོགས་

ཀྲི་ཟྲིལ་གྲིས་མྲི་ནོན་པའྲི་མཐུ་ཐོབ་པའྲི་སོབས་དང༌། ཆོས་ཀྲི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་དང་

བལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྔགས་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་

ནྲི་དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་འགྱུར་རོ། །

མཚན་བརོད་ཀྲི་ཆོས་དབྱྲིངས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བསོད་པ་ལས་

ཚིགས་བཅད་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པ་དག་གྲིས་ཀང་གསུངས་པ། རང་ལུས་དང་རས་

ལ་སེད་པ་སངས་པས་སྦྲིན་པ། ཕག་རྒྱའྲི་སྐེ་གནས་སུ་བསྲུབས་ཀང་ཐྲིག་ལེ་མྲི་

འཕོ་བས་ཚུལ་ཁྲིམས། ཡུལ་ལ་དབང་པོ་མྲི་འཇུག་པ་བཟོད་པ། གཡས་གཡོན་གྲི་

རླུང་འཕོ་བ་འགོག་པ་བརྩོན་འགྲུས། ལྷན་སྐེས་བདེ་བར་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པ་བསམ་

གཏན། གཞོམ་མེད་ཀྲི་གསུང་འགོ་བ་ཀུན་གྲི་སྒར་བརོད་པ་ཤེས་རབ། དེ་ལས་

སེམས་ཅན་འདུལ་བའྲི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་ཐབས། གདུལ་བྱ་འདུལ་བ་དང་

མཐུན་པར་ཞྲི་དག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སོང་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་

ནྲི་སྨོན་ལམ། འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་སྲིད་པ་མཐར་བྱེད་པ་སོབས། 

དེ་ལས་སར་འཁོར་བ་མྲི་སྐེ་བར་བྱེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ཐོབ་པ་

དང༌། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་རྲིག་མ་བཅུ་

ལ་བརྟེན་ནས་བདག་པོ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གནས་པ། རྲིག་མ་བཅུ་ནྲི་ཕ་
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རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་རྣམ་པར་དག་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་རྲིག་མ་བཅུ་ནྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

བཅུའྲི་ཚུལ་ཏེ་ལམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སེར་བ་པོའ།ོ །རྲིག་མ་དེ་དག་ལས་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐོབ་སེ། དེས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐོབ་པས་མགོན་པོ། རབ་དགའ་

སོགས་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ཁམས་བཅུ་དག་པའྲི་ས་བཅུ་ལ་

ནྲི་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་རླུང་བཅུ་འགོག་པ་ལས་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བཅུ་ཐོབ་པས་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བཅུ་རྣམ་པར་དག་པ་འཆང་བ་

པོའ།ོ ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་ཡང་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་པ་ཡྲིན་པས་རྒྱ་

དཔེ་མ་དག་པར་ཁ་ཅྲིག་འདོད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་སེམས་སྒྲིབ་པས་རྣམ་

པར་དག་པ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །

གཉྲིས་པ་རྟོག་པ་བཀག་པའྲི་བསམ་མེད་རྐང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་

འདོད་པ་བཀག་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རང་རྲིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་

བསན་པ་ལ་གསུམ། བསམ་མེད་ཆད་སོང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཁས་

བངས་བརོད། དེ་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་བཀག་ནས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

དབང་པོ་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་པར་སྒྲུབ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་གང་ཟག་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ལྷ་དག་པོ་

སྒྲུབ་པ་དཔའ་པོའྲི་རྲིམ་པ། དུས་ནྲི་མཚན་མོ་ཆེན་མོ། གནས་དུར་ཁོད་ཀྲི་ས་ལ་

རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། ལོ་གཅྲིག་གམ་ལོ་གཉྲིས་སམ། ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་

པར་སྔགས་བཟླས་པ་དང་སྦྲིན་སེག་དང་བསམ་གཏན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 717  

འདས་ཧེ་རུ་ཀ་དག་པོ་སྒྲུབས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འམ་གྲིས་ལྷ་ཞྲི་བ་

སྒྲུབ་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་བཅས་པའྲི་རྲིམ་པས་རྲི་བོ་ནས་རྒྱ་མཚོའྲི་འགམ་

ལ་སོགས་པ། སྐེ་བོ་མེད་པའྲི་གནས་རྣམས་སུ་རང་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་ཞྲི་བ་སྒྲུབས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་མྲི་ནུས་པ་

བརྩོན་འགྲུས་དམན་པར་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། ལས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡུལ་གནས་མ་ཡྲིན་

པ་རང་གྲི་ཁྲིམ་དུ་སྔགས་ཀྲི་བཟླས་པ་དང་སྦྲིན་སེག་དང་གཏོར་མ་དང༌། བསམ་

གཏན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམ་པར་བྱས་ནས། གནས་མ་

ཡྲིན་པ་དང་དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་སྔགས་ཀྲི་ལྷ་མ་གྲུབ་ཅྲིང༌། སེམས་ལྷ་ལ་

ཆགས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྲིམ་པས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་སོང་གཟུགས་སྒོམ་པའྲི་ལམ་ཉམས་པ་རྣམས་ཏེ། བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་

སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་བལ་ཞྲིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སོང་པར་

ལྟ་བ་ཆད་པ་ཆེན་པོར་ལྷུང་བར་གྱུར་པའྲི་གདུག་པའྲི་བ་མ་རྣམས་ཀྲིས། སོབ་མ་

བྱྲིས་པའྲི་བོ་ཅན་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་མྲི་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་གཟུགས་བརན་སོན་པར་འགྱུར་བ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ་

ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་

པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་སྦར་ལ། རང་གྲི་ངོ་བོས་སོང་པ་དང༌། རྒྱུའྲི་མཚན་མ་

མེད་པ་དང༌། འབས་བུ་ལ་སྨོན་པ་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་རྐེན་གྲིས་འདུས་མ་བྱས་པ་དང༌། 

སྐེ་བ་དང་བལ་བ་དང༌། འགྱུར་བ་མེད་པ་དང༌། རྒྱུ་ཡྲིས་སོང་པ་དང༌། བསམ་གྲིས་
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མྲི་ཁབ་པའོ། །གནས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་འབས་

བུ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟོས་པའམ་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པར་སྒོམ་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་ལྟར་ན། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་བ་གཟུགས་

སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ས་སོགས་ཁམས་ལྔ་ལ་གནས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མྲིག་སོགས་དབང་པོའྲི་ཁམས་དྲུག་དང༌། གཟུགས་སོགས་

ཡུལ་གྲི་ཁམས་དྲུག་དང༌། མྲིག་ཤེས་སོགས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་སེ་

བཅོ་བརྒྱད་ལ་གནས་པར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཤེས་ཕྲིན་གྲི་མདོ་ལས། དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཅྲི་ལ་ཡང་རྣམ་པར་བསམ་པ་མེད་པ་ཡྲིད་བྱེད་མཐའ་

དག་བཀག་པའྲི་ཅྲི་ཡང་མྲི་བསམ་པ་ནྲི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་

ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་བསྒོམ་བྱར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །བསམ་པའྲི་ཡྲིད་

ལ་བྱེད་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཆགས་པ་སྐེ་བ་དང་

ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཞེ་སང་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཉྲིད་བཤད་པ། འདྲིར་

གང་གྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡུལ་ལ་བསམ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེའྲི་ཚེ་མཆོག་ཏུ་

འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་སྐེ་བ་དང༌། མྲི་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་

ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཞྲིང་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དེ་དག་གྲིས་འཁོར་བའོ། །གང་གྲི་

ཚེ་སྣང་བའྲི་ཡུལ་ལ་བསམ་པའྲི་སེམས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེའྲི་ཚེ་ན་

འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཅྲིང༌། མྲི་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་

ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྲི་སང་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཆགས་པ་སྐེ་བ་དང་ཆགས་པ་

དང་བལ་བ་ཞེ་སང་མེད་དོ། །དེ་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བ་མེད་པ་ཉྲིད། འཁོར་བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་བ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིད་བྱེད་

བཀག་ཙམ་གྲི་བསམ་པ་མེད་པ་སེ། གཞན་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་མྲི་མཁས་པ་ཅྲི་ཡང་བསམ་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ལམ་དུ་འདོད་བ་ཆད་པ་ཆེན་པོར་ལྷུང་བ་འགའ་ཞྲིག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྒོམ་རྲིམ་

ཐ་མར་ཡང༌། གང་དག་ཅྲི་ཡང་མྲི་སེམས་ཅྲི་ཡང་མྲི་བྱེད་པ་དེ་དག་ནྲི་འཁོར་བ་ལས་

ཡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཅྲི་ཡང་མྲི་བསམ་མོ། །སྦྲིན་པ་ལ་

སོགས་པ་དགེ་བ་སྤད་པར་ཡང་མྲི་བྱའོ། །སྦྲིན་པ་ལ་སོགས་སྤད་པ་ནྲི་སྐེ་བོ་བླུན་

པོའྲི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཤྲིང་དེ་སད་ཀང་

སྨྲའོ། ཞེས་ཧ་ཤང་གྲི་ཕོགས་སྔ་བཀོད་པ་དང་དོན་འདའོ། །དེ་ཡང་སྤྲིར་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བཞེད་པས་དོན་གང་རྟོགས་ནས་གོམས་པར་བྱས་ན་འཁོར་བར་

འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་དག་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་

རྟོགས་བྱའྲི་དོན་དེ་རྟོགས་པ་ལ་ཟབ་དོན་རྟོགས་པ་དང་དམྲིགས་མེད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་

པར་འཇོག་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ཀང་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་དུ་

བཞེད་པས་དེས་གཟུང་བའྲི་བདག་མེད་པའྲི་དོན་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཁོར་བའྲི་

འཆྲིང་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་བྱ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང་འགེལ་

ཆེན་འདྲི་ཉྲིད་ལས། འདོད་ཆགས་ཀྲི་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་

བར་འཁོར་ན། མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་བར་གསུངས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགལ་ལོ་ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། མ་རྲིག་པ་ནྲི་འདྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མ་མེད་

པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་སོ། ཞེས་གསུང་རབ་གཞན་ནས་མ་རྲིག་པ་དང་

རྒྱུད་འདྲིར་འདོད་ཆགས་ཀྲིས་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་བཤད་པ་

གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ལ། ལེའུ་གཉྲིས་པར། སྒྱུ་མས་རྨོངས་པར་བྱས་པའྲི་

མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདྲིར་འཁོར་བའྲི་སྒྱུ་

མ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྲིར་འཛིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲིས་རྨོངས་པར་བྱས་པ་ནྲི་

དམལ་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང་དུད་འགོའྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་སྡུག་བསྔལ་འཛིན་

པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པས་རྨོངས་པར་བྱས་པར་

གསུངས་པས་འཇྲིག་ལྟ་ལ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་སྲིད་པའྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པས་

འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་སུ་ཡང་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལེའུ་བཞྲི་པར་རྩ་བ་

གསུམ་དན་པའྲི་སབས་སུ་ཡང༌། བདག་འཛིན་སོང་བའྲི་ལམ་བདག་མེད་རྟོགས་

པའྲི་ཤེས་རབ་ལམ་གྲི་རྩ་བར་གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་

དབུ་མ་པས་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་ཡོད། །དེ་ཡང་མཁས་རྣམས་མྲི་

འདོད་དེ། །གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། །བལ་བས་ནམ་མཁའྲི་པདོ་བཞྲིན། 

ཞེས་གཅྲིག་ཏུ་བལ་གྲི་རྲིགས་པ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་འབས་བུ་ནྲི་རང་ལས་མ་ཡྲིན་

གཞན་ལས་མ་ཡྲིན་གཉྲིས་ཀ་ལས་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རོ་

རེ་གཟེགས་མའྲི་རྲིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་པའྲི་གཞུང་རྣམས་ནས་འབྱུང་བ་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་གསུངས་ཤྲིང༌། འདྲི་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཞེས་པ་ཡང༌། ཆོས་

རྣམས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའྲི་ལྟ་བས་ཉེར་ལེན་བྱས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཁམས་འཛག་མེད་དུ་བཅྲིངས་པས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐེན་བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པའྲི་བདེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། སོང་པ་ནྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་

མེད་པའྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་དེ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བའོ། ཞེས་སོང་གཟུགས་དེ་ཁོ་ནར་སྐེ་འགག་གྲི་ངོ་བོས་སོང་པའྲི་རང་

བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་རྟོགས་པ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་དུས་འཁོར་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་ཉྲིད་མྲི་འདོད་

ཅེས་ཟེར་བ་དང༌། དབུ་མ་རྲིགས་ཚོགས་དང་མཐུན་པའྲི་ལྟ་བ་མྲི་འདོད་ཅེས་སྨྲ་བ་

རྣམས་ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་སེ། འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་

ཡྲིན་པ་དང་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་འཁོར་བའྲི་འཆྲིང་བ་གཅོད་བྱེད་ཡྲིན་

པ་འདྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྲི་ལུགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་ཟབ་དོན་སྒོམ་པ་ལ་ཡང་བདག་མེད་པའྲི་གོ་བ་བཙལ་ནས་ལྟ་བས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་དོན་ངེས་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲི་རྒྱུན་སྐེད་བ་དགོས་ཀྲི། དེ་མེད་པར་

གང་དུ་གཟུང་ཡང་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པས་ཅྲི་ཡང་མྲི་བསམ་པ་ནྲི་དུས་

འཁོར་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང༌། སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྣང་བ་ཤར་ནས་ཅྲིར་

ཡང་མྲི་འཛིན་པ་ཙམ་ཟབ་དོན་སྒོམ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་ཕོགས་སྔ་མ་དང་

མཐུན་པར་ཁས་ལེན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བསམ་མེད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་དུ་འདོད་པ་ལུང་

རྲིགས་ཀྲིས་དགག་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་བསམ་པ་མེད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་སེར་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྔོན་ཉྲིད་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མ་གྱུར་ཏེ་གྱུར་པར་ཐལ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་

ཡང་གཉྲིད་མཐུག་པོ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་ལ་བསམ་པ་མེད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར། གཞན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་གནས་

སབས་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བར་

ཐལ། འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་མེད་ཅྲིང་མྲི་འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཞེ་སང་མེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར། རྩ་བའྲི་ཐལ་བ་འདོད་པར་

ནུས་པའང་མྲིན་པས། བསམ་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིད་མཐུག་པོའྲི་གནས་སབས་

དེ་ཡྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་

ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྩོད་ལན་འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའྲི་ལམ་ལ་བཤད་པས། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་དེའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པའོ། །མདོར་ན་གཞུང་

འདྲི་དག་གྲིས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་སེམས་པར་འཇོག་པའྲི་སྒོམ་ཙམ་གྲིས་འཚང་རྒྱ་ན། 

གཉྲིད་མཐུག་པོར་ནམ་སོང་བ་ན་ཅྲིར་ཡང་མྲི་སེམས་པ་དེ་འབྱུང་ལ་དེ་ཡང་འཁོར་

བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་པོ་ནས་སངས་

རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་སེ། ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་བདག་མེད་ཀྲི་དོན་སྐོང་

རྒྱུ་མེད་པར་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་གཟུང་བར་བཞག་པ་དེ་ཙམ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

བྱེད་ཀྲི་མྲི་རྟོག་པ་ཡྲིན་ན། དེ་ནྲི་གཉྲིད་མཐུག་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། མཐའ་གང་དུའང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མྲི་འཛིན་པ་ཙམ་ཞྲིག་ནྲི་གཉྲིད་མཐུག་ལ་ཡང་ཡོད་ལ། ལྟ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་སྒོམ་

པ་ཁོད་ཀྲི་འདྲི་ལའང་མྲི་འདུག་པའྲི་ཕྲིར་སྐོན་དེ་འཇུག་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རྲིགས་པས་བཀག་ནས། ལུང་གྲིས་འགོག་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཅྲི་ཡང་

བསམ་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ལེའུ་ལས་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་གསུངས་ན། དེ་ལ་

རྲིན་ཆེན་སྒོན་མ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་

རྲིན་ཆེན་སྒོན་མ་བསམ་པའམ་རབ་ཏུ་སྣང་བ་མེད་པ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་རྲིན་ཆེན་སྒོན་

མ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། དེ་བཞྲིན་དུ་འོད་བྱེད་པ། འོད་མཐའ་

ཡས་པ། འོད་དྲི་མ་མེད་པ། འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འགེད་པ། ཅེས་པ་ནས། ཕོགས་རྣམས་

ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་དེ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཞན་

རྣམས་ཀང་བསམ་པའམ་སྣང་བ་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བསྒོམ་བྱའྲི་དོན་རང་གྲི་

ངེས་པའྲི་རྲིག་རྒྱུ་ཡོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། བསྒོམ་བྱའྲི་དོན་མྲི་རྲིག་པའྲི་

བེམ་པོ་དང༌། ཆད་བའྲི་སོང་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་

རང་ལུགས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྣང་བ་ཡོད་པར་གསུངས་པས་སྣང་བ་འཆར་རྒྱུ་

མེད་པའྲི་མྲི་རྟོག་པ་ཙམ་སྒོམ་པ་བཀག་པ་ཡྲིན་གྲི། སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྣང་བ་ཤར་

ནས་ཅྲིར་ཡང་མྲི་འཛིན་པ་འདྲི་ཡོད་ན། བདག་མེད་པའྲི་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ལྟ་

བའྲི་ངེས་པ་མ་བསྐངས་ཀང་ཟབ་དོན་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་

སྔས་འདོད་པའྲི་སྒོམ་པ་དེ་ཡང་ཟབ་དོན་སྒོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕོགས་སྔས་ཀང་ཅྲིར་
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ཡང་མྲི་འཛིན་པར་སེམས་འཇོག་པའྲི་མྲི་རྟོག་པ་སྒོམ་དགོས་པར་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་

སེམས་བཞག་ན་ཉྲི་མ་གཅྲིག་ཚུན་ཆད་ལ་སོང་གཟུགས་འཆར་བར་འགེལ་ཆེན་

ལས་གསུངས་ཤྲིང་ཁེད་རང་ཡང་འདོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་པ་ལ་རྩོད་པ་སང༌། དབང་པོ་མེད་

ཅྲིང་རང་རྲིག་པ་མ་ཡྲིན་པ་དགག །དབང་པོ་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་པ་ཡྲིན་པར་ལུང་

གྲིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། ཡེ་ཤེས་རྲིག་པ་ཡྲིན་ན་རང་བཞྲིན་མེད་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་རྟོགས་པས་རང་རྲིག་

དུ་འཐད་པའྲི་ལན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། བསམ་མེད་མ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྲིག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང་

ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཅྲི་སེ་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚིག་འདྲི་ནྲི་གལ་ཏེ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ལམ་དེ་རང་དོན་ངེས་པའྲི་རྲིག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྲིན་

ན། དེའྲི་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་སེ། དེ་འད་བའྲི་རྲིག་རྒྱུ་ཡོད་ན་རང་བཞྲིན་མེད་

པར་འགལ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི། བསྒོམ་བྱའྲི་དོན་དེ་རང་བཞྲིན་མེད་ན་གཏན་མེད་དུ་

འགྱུར་བས་འདྲིའོ་སྙམ་དུ་གཟུང་རྒྱུ་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ན་བསྒོམ་བྱའྲི་ཟབ་དོན་བོས་

རྲིག་རྒྱུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་རྩོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་ལ་ལན་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་ཟབ་དོན་བསྒོམ་པའྲི་བོ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

ཉྲིད་རྟོགས་པ་ཅེས་བྱ་སེ། དེའྲི་དོན་ཡང་དངོས་པོ་སེ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མེད་པའྲི་
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མཚན་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་སེམས་ལྟ་བུ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། འདྲི་ནྲི་

རང་བཞྲིན་མེད་ན་གཏན་མེད་དུ་འདོད་པའྲི་ལུགས་སོང་པ་དང་རྟེན་འབེལ་གྲི་བྱ་

བྱེད་འགལ་བར་འཛིན་པའྲི་ཆད་སོང་འགོག་པ་ཡྲིན་པས། རང་ལུགས་ནྲི་རང་བཞྲིན་

མེད་ཀང་བཅྲིངས་གོལ་སོགས་དངོས་པོའྲི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་དབུ་མ་

པའྲི་ལུགས་སོ། །ཟབ་དོན་བསྒོམ་པའྲི་བོ་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

རྟོགས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་སེམས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

པས། རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཡང་མྲི་འཛིན་པ་གཉྲིད་ལོག་པ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་ལ་ཟབ་དོན་

སྒོམ་པར་མྲི་འཇོག་ཅེས་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལས་

གསུངས་པ་ཡང༌། སེམས་གང་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པའྲི་སེམས་དེ་ནྲི་ཐ་སྙད་

ཙམ་དུ་ཡང་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཀྲི། སེམས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་སེ། སེམས་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་དྲི་མ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ལ་མ་ཞུགས་པས་སེམས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ན་བསམ་པ་དང་མཐུན་

པར་ཆོས་སོན་པ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་དང༌། དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་རང་རྲིག་

པ་ཡྲིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་ཟབ་དོན་

བསྒོམ་པའྲི་ལམ་རང་རྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་

དབང་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཆོས་སོན་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་དང༌། དོན་དེ་ངེས་ཤྲིང་ཡང་དག་པར་རྲིག་ནས་
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སྒོམ་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་རང་རྲིག་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའྲི་”ཚེ
1
་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དཀར་པའྲི་ཆ་མེད་པ་དང་དབང་པོ་ཀུན་ཏུ་འགོ་

བ་དང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དབང་པོའྲི་སྒོ་ནས་

བདེ་བ་མོང་ཞྲིང་རྲིག་པས་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་

རང་རྲིག་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མཁེན་པ། རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་ཅྲིང་སྒྲིབ་

བཅས་ཀྲི་དབང་པོས་རྟོགས་པ་མེད་པ་སེ། མཚན་བརོད་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་ཉྲི་ཤུ་བ་སོགས་གསུམ་གྲིས་གསུངས་པ། འདོད་པ་

དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའྲི་མ་ངན་གསུམ་ལ་མྲི་གནས་པས་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་མ་ངན་འདས་དང་ཞྲི་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གསུམ་དང་སྦར་རོ། །མྲི་

གནས་པའྲི་མང་འདས་བརེས་པས་ལེགས་པར་མ་ངན་འདས་དང་ཉེ། སྲིད་པའྲི་བདེ་

སྡུག་གཉྲིས་ཀ་སེལ་བ་དང་དེ་དག་ལས་མཐར་གྱུར་པ། འཁོར་བའྲི་ཆགས་པ་དང་

བལ་བ་དང་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་ཁམས་གསུམ་གྲི་ལུས་ལས་འདས་པ་པོ། བདུད་དང་

རྣམ་རྟོག་སོགས་ཀྲིས་ཐུབ་པ་མེད་པ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་དཔེར་བྱ་བ་ལས་འདས་པས་

དཔེ་མེད་པ། འཛིན་པ་མྲི་མངོན། གཟུང་བྱར་མྲི་སྣང༌། གློ་བུར་གྲི་དྲི་མས་མ་གོས་

པས་གོས་པ་མེད། ཅེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །

འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་སངས་པས་མྲི་འགྱུར། དུས་ཀུན་ཏུ་གནས་པས་ཀུན་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༧བ༤ན།   ཙེ    སྐུ། ༡༦༥བ༢ན།  བླ། ༡༦༢ན༢ན།   ཚེ    * ཚེ
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འགོ །སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་བོ། ཐོས་བསམ་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པས་ཕ་

ཞྲིང༌། འཛག་པའྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བས་ཟག་མེད། འཁོར་བའྲི་ས་བོན་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་

ཤེས་གསུམ་སྦོར་བ་སངས་པས་ས་བོན་བལ། དུག་གསུམ་སངས་པས་རྡུལ་མེད་

རྡུལ་བལ་དྲི་མ་མེད། དུག་གསུམ་གྲིས་ཀུན་ནས་བསང་བའྲི་སྲིག་ལས་སངས་པས་

ཉེས་པ་སངས་པ། སྐོན་གྲི་རྩ་བ་མ་རྲིག་པ་སངས་པས་སྐོན་མེད་པ། མ་རྲིག་པའྲི་

གཉྲིད་ལས་ཤྲིན་ཏུ་སད་པས་སད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པོ། ཇྲི་སྙེད་པ་མཁེན་པས་

ཀུན་ཤེས། ཇྲི་ལྟ་བ་ཀུན་མཁེན་པས་ཀུན་རྲིག །འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའྲི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་དམ་པ་པོ། ཞེས་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས་སོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་གསུམ་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

རང་རྲིག་རང་བཞྲིན་མཁེན་པར་གསུངས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་

སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་རྟོགས་པས་བདག་རྲིག །བརྟན་གཡོ་མཐའ་དག་

རྟོགས་པས་གཞན་རྲིག་ཐམས་ཅད་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སྤྲུལ་པས་གདུལ་བྱ་

ཀུན་འདུལ་བས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་གང་ཟག་མཆོག །སོ་སོའྲི་སད་དང་

མཐུན་པར་ཆོས་ཕུང་མཐའ་དག་གོ་བར་བྱེད་པས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་དཔེར་བྱ་ཀུན་

ལས་འདས་པ་སེ། ཤེས་པ་བདེ་ཆེན་དང་ཤེས་བྱ་རྣམས་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་

གཟུགས་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པའྲི་བདག་པོ་མཆོག་གོ །ཞེས་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་

ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་གོ་དགུ་པས་གསུངས་པ། རྒྱལ་བའྲི་སྐུའྲི་རོ་རེ་ནྲི་

གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དང༌། མྲིག་སོགས་ཡུལ་ཅན་གཟུང་འཛིན་དུ་འབེལ་བ་ཅན་

འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བགོད་བྱ་སེ་རྟོགས་བྱ་མྲིན་པ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་ཅྲིང་དབང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པོ་མེད་པ། རྣམ་པ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་རྲིག་ཅྲིང་སྤྲུལ་པར་ནུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པའྲི་སོང་གཟུགས་ནྲི་སྐུ་དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །གསུང་གྲི་རོ་རེ་ནྲི་ཉྲི་ཚེ་བ་

མ་ཡྲིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་སྙྲིང་སེ་རང་རང་གྲི་བསམ་པ་དང་

མཐུན་པར་སོ་སོའྲི་སད་རྣམས་དག་གྲིས་ཆོས་ཀྲི་ཕུང་པོ་མཐའ་ཡས་པ་ནྲི་གོ་བར་

བྱེད་པ་ནྲི་གསུང་སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །

འགྱུར་མེད་ལྔ་ཡྲི་རྩེ་མོ་དང་ལྡན་པའྲི་རོ་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་རོ་

རེ་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་རྟོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

མཁེན་པ་དང༌། བརྟན་གཡོ་མཐའ་དག་ས་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཇྲི་སྙེད་གཟྲིགས་

པ་ཇྲི་སྙེད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཐུགས་ཆོས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་དྲི་མ་མེད་པའྲི་ནོར་བུ་

ཆུ་ཤེལ་ཚོན་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་འཛིན་བྱེད་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་

དག་པའྲི་རྣམ་པར་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་ཞེས་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་དབང་པོ་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་པའོ། །གསུམ་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་དབང་པོ་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། དབང་པོ་མེད་ན་

ཐྲིག་ལེ་གསུམ་གྲི་མཐའྲི་སད་ཅྲིག་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་པ་དང་

འགལ་བའྲི་རྩོད་པ། གསུམ་པ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་

པར་བསན་པའྲི་ལན། དེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་པ་ཡྲིན་ན། འོ་

ན་དེའྲི་ཚེ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་མེད་པ་ལས་རང་རྲིག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལས་གསུངས་པ། 

ཕུང་པོ་མེད་པ་ལས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་པའྲི་ཚུལ་གྲི་ཉེ་བར་དམྲིགས་པར་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྦོར་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབྱུང་བའྲི་དུས་

སུ་ཁད་པར་དགའ་བ་བྱང་སེམས་ལྟེ་བར་འོངས་པ་དང༌། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་བྱང་

སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུ་ལས་འདས་པ་དག་གྲི་དབུས་སུ་ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

གོལ་བ་གསུམ་གྲི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འབྱུང་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཙམ་དུ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་སེ། འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ནང་རྲིག་པར་གསུངས་

སོ། །ཀྱཻ་རོ་རེ་ལས་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་མེ་ཏོག་ལ་གནས་དྲི། །མེ་ཏོག་དངོས་མེད་ཤེས་མྲི་

འགྱུར། །དེ་བཞྲིན་གཟུགས་སོགས་དངོས་མེད་པར། །བདེ་བ་ཉྲིད་ཀང་དམྲིགས་མྲི་

འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་ཁོད་ཀྲི་ལུགས་འདྲིར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འབྱུང་བ་སེ་འཕོ་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་བདེ་བ་དང་བལ་བ་

དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་བྱར་མེད་པ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། དཔེར་ན། ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལ་མོ་གཤམ་གྲི་བུ་

ཡྲིས་དྲི་མ་མནམས་པ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་དོན་མེད་པ་ཅན་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ། འདྲིར་རྒྱུད་དོན་ལ་རྨོངས་པ་འགའ་ཞྲིག་དག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། གསུམ་པ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་བཞྲི་པ་མ་ཡྲིན་

པར་བསན། དེ་མཚན་བརོད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་སྒྲུབ། དོན་བསྡུས་ཏེ་

གསུམ་པ་བཞྲི་པ་མ་ཡྲིན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 730  

འགྱུར་བ་སེ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ལ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་

དོན་དམ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་འདྲི་ནྲི་དེ་

ལྟར་བདེན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཟུང་བ་ལ་དགག་པ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། འདྲིར་གལ་ཏེ་

དབང་གསུམ་པ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་དབང་བཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་

གསུང་འདྲིས་འཛག་བདེ་སྔར་དུ་མངོན་པར་བརོད་ཟྲིན་པ་བཟླས་ཏེ་མངོན་པར་

བརོད་པར་འགྱུར་ཏེ། གསུམ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་བཞྲི་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཟློས་པ་གསུང་བ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

གང་གྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་ཟློས་པའྲི་སྐོན་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྲི་

ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་ན། ལག་པ་ཅེས་བརོད་པའྲི་རེས་ལ་སར་ཡང་ལག་པ་ཅེས་བརོད་

པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞོ་ཞེས་བརོད་པའྲི་རེས་ལ་སར་ཡང་ཞོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཟློས་པ་བརོད་པ་འདྲི་ནྲི་བྱྲིས་པ་དང་སྨོན་པའྲི་ཚིག་སེ། 

མཁས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚིག་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ལ་དབང་བཞྲི་པ་ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་

པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞྲིན་དུ་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་སུ་གྲུབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཤེས་མ་གཏོགས་པ་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་ལས་ཉམས་པ་རྣམས་ནྲི་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་

དེ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་སྒས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་དབང་གསུམ་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་གསུངས་ཏེ། བཞྲི་པ་ཅེས་བྱ་བ་གསུམ་པ་འཛག་བདེ་ལས་ཐ”དད
1
པར་མྲི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་བོ་ཅན་དབང་པོ་གཉྲིས་ལས་བྱུང་བའྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་

ལས་ཉམས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་སུ་རློམ་ཡང་ཆོས་མ་ཡྲིན་པའྲི་རབ་ཏུ་འཇུག་

པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་བཞྲི་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་མཚན་བརོད་ཀྲི་

བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ལ་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་པས་གསུངས་

པ། རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མེད། ཅེས་པ་ནྲི་རྒྱུ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་

ནོ། །བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྲིག་ལེ་འཆང་ནྲི་འབས་བུ་སེ། བྱང་སེམས་བཞུ་བའྲི་ཐྲིག་

ལེ་བཞྲི་འཛིན་པའོ། །ཆ་མེད་ནྲི་བཅོ་ལྔའྲི་ཆ་ལས་འདས་པའོ། །ཆ་ལས་འདས་པ་ནྲི་

ནག་པོའྲི་ཚེས་གཅྲིག་ལ་མ་ཞུགས་པ་སེ། བསམ་གཏན་བཞྲི་བའྲི་རྩེ་མོ་འཆང་ནྲི་

ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་མཐའ་འཆང་བའོ། ཞེས་བསོད་འགེལ་ལྟར་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་

ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་ཉེར་ལྔ་པའྲི་རེས་ལ་གསུངས་པ། དེ་ལྟར་འཁོར་བ་པའྲི་

སེམས་ནྲི་སད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ་དེ་དག་ནྲི། སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སྲིད་པ་

གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་དབུས་སུ་གནས་ཤྲིང་

སྐེས་པ་སེ། རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་རྣམས་ཀྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་མཉམ་གྲི་འབས་བུ་སེར་

1  མ་ཕྱི། ༡༡༩བ༤ན།   ད    སྐུ། ༡༦༨ན༤ན།  བླ། ༡༦༤བ༥ན།   དད   * དད་
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བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཁབ་བྱེད་དེ་རྒྱུ་ཐྲིག་ལེ་དག་ནྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་བསྲུང་བར་བྱ། 

ཐྲིག་ལེ་བཏང་སེ་ལྟུང་བར་བྱེད་ན་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྲི་བདེ་བ་སྐེ་བའྲི་ས་བོན་

མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་རྟེན་ཁུ་བ་ཉམས་པར་སོང་བ་ལ་བརྟེན་པ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཐར་བ་གང་ན་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

འཁོར་བ་པའྲི་འཛག་པའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་འདྲིར་ནྲི་སོམ་བརྩོན་ལས་དང་པོ་པའྲི་

ཚངས་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་དོར་བར་བྱ། ཞེས་པའོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གསུམ་པ་འཛག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་

པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་གསུམ། དེ་ལྟར་མ་ཡྲིན་ན་སངས་རྒྱས་ཐྲིག་ལེ་འཆང་

བར་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ་མེད་ཅྲིང་རང་རྲིག་པར་སྒྲུབ་པ་

དང༌། དེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྲུང་བར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་གལ་ཏེ་ཐྲིག་ལེ་འདོར་བའྲི་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཉྲིད་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་

དེ་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཆང་བར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། གལ་ཏེ་བཞྲི་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་དེ་

ཁད་དགའྲི་མྲིང་གྲིས་བཏགས་པ་གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དགའ་བ་དང་མཆོག་དགའ་རོགས་པ་ཁད་དགའ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པ་སེ་དགའ་བཞྲི་ལ་བསམ་གཏན་བཞྲིར་བྱས་པའྲི་རྩེ་མོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་

བསམ་གཏན་འཆང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དགའ་བ་བཞྲི་དང་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཆང་བ་

ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་ལས་
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བྱུང་བའྲི་འཛག་བདེ་མེད་ཅྲིང་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པར་གྲུབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་

པར་བསྲུང་བར་བྱ་སེ་དོར་བར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེར། བརྟན་

པས་མཆོག་ཏུ་བདེ་ཉྲིད་དེ། །མྲི་བརྟན་པས་ནྲི་ག་ལ་བདེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། 

མངོན་པར་བརོད་པའྲི་རྒྱུད་བ་མར་ཡང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་ཇྲི་སྲིད་དུ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་གཤེགས་མྲི་བྱེད་པ། །དེ་སྲིད་དགའ་བ་ལ་སྐེས་བདེ། །ཅྲི་ཡང་རྒྱུན་མྲི་

འཆད་པར་ཐོབ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་གཏེར་གྱུར་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ལྷུང་གྱུར་

ན། །ཕུང་པོ་རྣམ་ཤེས་བརྒྱལ་གྱུར་ལ། །མ་སྨད་དངོས་གྲུབ་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཐྲིག་ལེ་གཞན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་བལ་བ་ཆུ་

དང་གཅྲི་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ལུས་སམ་ཕྲི་རོལ་ན་ཡོད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་

ཀྲི་འབས་བུ་སེར་བར་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བའྲི་

རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གསུམ། གསུམ་པ་བཞྲི་པ་མ་ཡྲིན་ན་ལུང་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་

དང༌། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བ་བཞྲི་བར་མྲི་རུང་བའྲི་ལན་

དང༌། དེ་བཞྲི་བར་མྲི་རུང་ན་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་སྒོམ་པར་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བའྲི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་འཆང་བ་ཡྲིན་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚོ་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་གསུམ་པ་དང་བཞྲི་པ་འད་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་གསུམ་པ་དེ་ཉྲིད་

བཞྲི་པ་མ་ཡྲིན་ན་གསུམ་པ་ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཅྲི་ཞྲིག་འབྱུང་བར་
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འགྱུར་ཞེས་འགའ་ཞྲིག་སྨྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་བདེ་བའྲི་དབྱེ་བ་མདོར་བསན་པ་

དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་ན་དབང་བཞྲི་པ་མ་

གཏོགས་པའྲི་དབང་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་བསན་པས་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་

དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཤེས་

རབ་སེ་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པ་གསུམ་རབ་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ལས་དང༌། ཡེ་ཤེས་དང༌། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་ཞེས་པ་སེ། ཕག་རྒྱ་ཞེས་པའྲི་མངོན་པར་བརོད་པ་སེ་མྲིང་མཚུངས་པ་གཅྲིག་

ལས་གསུམ་ག་ལ་ཤེས་རབ་ཏུ་གསུངས་སོ། །དེ་རྣམས་ལས་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་ལས་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བདེ་བ་ནྲི་གཡོ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་དང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་

བདེ་བ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཛག་ཅྲིང་མྲི་གཡོ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན་གཉྲིས་སུ་མེད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཐལ་བས་དགག །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱས་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བར་མྲི་རུང་ཞྲིང་ཕག་ཆེན་གྲི་བདེ་བ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བར་ལུང་གྲིས་

སྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཅེས་པའྲི་དོན་གང་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་ཁུ་

བ་འཕོ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་འབས་བུ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་

སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་ཐབས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་
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དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་འབས་བུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་འཛག་

བདེ་དེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའྲི་

ཐབས་ཀྲི་འཛག་བདེ་ཐབས་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་

ན། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་ཐབས་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

དང་ཤེས་རབ་ལ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་དེ་གཉྲིས་

ཀའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ་སོར་འགྱུར་ན། མཆོག་ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་བསྒོམ་བྱའྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ལ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་དོ། །གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་དག་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་རྲིགས་པ་མཚུངས་པས་

ཐབས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་

འདོད་ན་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་སྐོན་སྔ་མ་བཞྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་

བཅད་སོ་དྲུག་པ་སོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣལ་འབྱོར་དག་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་གསུངས་པ་རོ་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐྲིལ་ཀྲུང་རོགས་སངས་རྒྱས་ནྲི་རབ་ཏུ་སད་

པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་གཟུགས་སྐུ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་གཞོམ་དུ་

མེད་པའྲི་སྒས་བརོད་པའྲི་ཆོས་འཛིན་པ་ནྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་ཉྲིད་དེ་གསུང་དང༌། 

གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བདེ་ཆེན་པད་སེ། སོང་ཉྲིད་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པ་ལས་སྐེས་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སྙེད་པ་ཀུན་མཁེན་པའྲི་ཡེ་
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ཤེས་ཀྲི་མཛོད་འཛིན་པ་ནྲི་ཐུགས་སོ། །

དེ་འད་བའྲི་སྐུ་ནྲི་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སོན་

པ་འཆང་བ་པོ་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ནྲི་སྤྲུལ་པ་དང༌། ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་

གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་རྲིག་སྔགས་རྒྱལ་པོ་སེ་སྔགས་ཀྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ལོངས་སྤོད་རོགས་

པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་རྣོན་པོ་རྣམ་རྟོག་གཅོད་པའྲི་རལ་གྲི་ཆེན་པོ་ནྲི་ཆོས་དང༌། 

འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ། ཅེས་ཅྲི་རྲིགས་པར་སྦར་བ་དང༌། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་ལེའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་གོ་དགུ་པ་དང་གོ་

བརྒྱད་པ་དག་གྲིས་ཕག་ཆེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ། སྙྲིང་ནྲི་ཕག་དོག་ལ་

སོགས་པའྲི་རོག་མ་དང་བཅས་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འདྲི་དང༌། རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཏང་བྱ་སེ། ཡང་དག་རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སད་དུ་རྒྱལ་བ་

མཆོག་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་ཕག་རྒྱ་རྣམ་རྟོག་དང་འཛག་པའྲི་དྲི་མས་གོས་པ་མེད་པ། 

ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པ་འཛིན་ཞྲིང་སྤོས་པ་དང་

བལ་བས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། མ་རྲིག་པ་སངས་པས་མུན་བཅོམ། སྒྲིབ་བལ་

གྲི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་བྱེད། སོག་ཐུར་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དག་

གྲིས་བགོད་བྱའམ་རྟོགས་བྱ་ཐབས་ཤེས་བརྩེགས་པའྲི་ངོ་བོར་གནས་པ། ཤེས་

རབ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བས་གཟྲི་བརྲིད་སྲིད་པའྲི་རྩ་བ་

འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དྲི་མ་འཕོག་ཅྲིང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་རེས་སུ་རྲིག་པ་སྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་དང༌། སྒོམས་པས་རྲིག་པའྲི་ཕག་
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ཆེན་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི་རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས། སྣང་བརན་དེ་ཉྲིང་

དཔེ་དགུ་རྣམས་ཀྲིས་སྒྲུབས་ཏེ་འདྲི་ལྟ་སེ་མྲིག་ཡོར་དང༌། སྤྲུལ་པའྲི་གོང་ཁེར་དང༌། 

ཞེས་པ་ནས། སྒྱུ་མའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་དང་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒྱུ་མའྲི་རེས་

སུ་མཐུན་པ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཡྲིད་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ནྲི་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་དག་ལ་

གཟུགས་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་སྣང་བ་ཉྲིད་དེ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་མ་

ལུས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་བྱེད་ཅྲིང༌། དྲི་མེད་གློག་དང་མཚུངས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འོད་ཟེར་དུ་མ་འཕོ་བར་བྱེད་པ་ཅན་ཕྲི་དང་ལུས་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟར་

ཁབ་པས་དབྱེར་མེད་ཅྲིང༌། གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བས་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ། 

སྣང་བ་ལྟར་གྲི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས་སྣང་བ་ཙམ་ནམ་མཁའ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་པ་ཡྲི་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལ་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

བདག་གྲིས་འཁྱུད་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་འགོ་བ་དུ་མའྲི་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྲིན་ཡང་

ཕག་ཆེན་དེ་ནྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་གཅྲིག་པུར་སྣང་བའམ་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་

མེད་པས་གཅྲིག་པུའོ། ཞེས་པ་དང༌། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། 

བརྟགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆོག་དང་

ལྡན་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་རྣམ་པར་སྒོམ། ཞེས་གསུངས་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་

པ་འདྲིའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒོམ་པ་རྣམ་པར་

བརྟགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོངས་སུ་མ་སངས་འྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འགྱུར་མངས་ལྟར། དེ་ལྟར་ན་བ་མ་དམ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མན་

ངག་འཛག་བདེ་ཐར་ལམ་དུ་བསན་པ་དག་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་

ཉམས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་སེམས་པདར་ལྷུང་བས་ཕྱུགས་ཀྲི་ལས་ཉྲིད་དུ་བྱས་པ་

རྣམས་ལ་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཐོབ་པ་མེད་དེ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་

འདས་ལ་རབ་ཏུ་མྲི་གནས་པ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་བ་མ་དམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་ལས་དང་བལ་བས་རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །ལམ་ཡང་

བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དགོས་པ་མཐར་

ཐུག་དབང་བཞྲི་པ་མ་རྟོགས་པའྲི་ཕྲིར་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་ཐམས་ཅད་

དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་བསྒོམས་པས་སངས་རྒྱས་

སེར་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ། དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྙོམས་འཇུག་

གྲིས་ཀང་འཛག་བདེ་སངས་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་སྒོམ་པར་

གསུངས་པའྲི་ལན། རང་ལ་རང་གྲི་བྱེད་པ་འགལ་བས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་ཙམ་

སྒོམ་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་

བཞྲི་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བལ་བས་བཞྲི་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྟོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་ན། འོ་ན་དབང་མདོར་བསན་དུ། ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་

སྙོམས་འཇུག་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱའྲི་དམྲིགས་པ་དང༌། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གཅྲིག་

སྦོར་བས། །མྲི་འགྱུར་བ་ནྲི་འཕེལ་བར་བྱེད། ཅེས་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྙོམས་པར་

འཇུག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་སྒོམ་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་

དང༌། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་སྒོམ་པ་འདྲིས་སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་དང་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་གསུངས་པ་འདྲི་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་ཡྲིན་

ཞེས་པ་འཛག་བདེ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་

པ་ལ་བཞྲི། དེ་འཛག་མེད་དུ་སྒོམ་པ་ལ་དགོངས་ཀྲི་འཛག་བདེ་ལ་དགོངས་པ་མ་

ཡྲིན་པར་བསན། འཛག་བྱེད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན་བྱང་སེམས་

འཆྲིང་བྱེད་དུ་བསན། དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སེལ་བའྲི་སད་དུ་ཕག་རྒྱ་སྒོམ་

པར་ལུང་གྲིས་བསན། དོན་བསྡུས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་

སྒོམ་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རེས་

དན་གྲི་སྦོར་བས་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་

པར་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་བདེན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་

པོའྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་པའྲི་རེས་ལས་

གསུངས་པ། ཆགས་པ་གང་གྲིས་ཅེས་པ་ནས། དཀའ་བར་འགྱུར་ཞེས་པ་སེ། འདྲི་

ནྲི་ཀྱཻ་རོ་རེར། དུག་གྲི་དུམ་བུ་གང་ཉྲིད་ཀྲིས། །སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཆྲི་བར་

འགྱུར། །དུག་གྲི་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པ་དེས། །དུག་གྲིས་དུག་ནྲི་འབྲིགས་པར་བྱེད། །ཇྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལྟར་རླུང་གྲིས་ཟྲིན་པ་དེའྲི། །བཟའ་བར་མོན་སན་གེའུ་སྦྲིན། །བཟློག་པའྲི་སྨན་ནྲི་

བཏགས་པ་ལས། །རླུང་གྲིས་རླུང་ལ་བསྣུན་པར་བྱེད། །རྣམ་རྟོག་ལས་ནྲི་རྣམ་རྟོག་

དང༌། །སྲིད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྲིད་པ་དག །ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འདྲིར་འཕོ་

བའྲི་ཆགས་པ་གང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷུང་བས་

ཉམས་པ་སེ་འཆྲི་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྲི་ཁུ་བ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་ཀྲིས་བཅྲིངས་པས་འཕོ་

བ་མེད་པར་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བར་གྱུར་པ་ཡྲིས་སྐོབ་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་

གོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་

སོགས་གང་ཞྲིག་བསྲུང་བར་བྱེད་པ་ནྲི་སྐོབ་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ཆགས་པ་

མེད་པར་གཞན་ལ་སེར་བར་བྱེད་དོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་རང་གྲི་སྙྲིང་ལ་

གནས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐྲིག་ལེ་གང་ཞྲིག་གཏོང་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲིས་ལམ་ལ་སོབ་པའྲི་དུས་སུ་བསྲུང་བར་མཛད་དེ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རྒྱལ་

བ་མཆོག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤོད་པ་རྣམ་འཕྲུལ་གྲི་མཛད་པ་འདྲི་ནྲི་ལྷ་

དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་དང་མྲི་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀྲིས་བྱ་བར་དཀའ་བའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དགོས་པ་

དང་ཐབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའྲི་དོན་དུ་

རྣལ་འབྱོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འདྲི་ཉྲིད་འཕོ་བ་མེད་པར་བྱའོ། །དེས་ན་མྲི་

འཕོ་བའྲི་དོན་དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་བདེ་བ་སྒོམ་པར་

གསུངས་ཀྲི། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཛག་ཅྲིང་འཕོ་བའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ཆེད་དུ་

སྒོམ་པར་གསུངས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བསོད་འགེལ་ལས། ཇྲི་སྲིད་བྱང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཆུབ་སེམས་འདོར་བ། །དེ་སྲིད་རྣལ་འབྱོར་པས་མྲི་བྱ། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་སྐེ་

གནས་ལ། །མཆོག་ཏུ་དགའ་བ་ཐོབ་འགྱུར་བ། །བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་

ཀྲིས། །ཇྲི་སྲིད་ཁུ་བ་བརྟན་པའྲི་བར། །རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་གཟུགས་བརན་

གྲི། །བདག་ཉྲིད་རྟག་ཏུ་སྒོམ་པར་བྱ། ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་འདྲི་ནྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་དུས་ནས་བྱུང་བ་གློ་བུར་གྲི་དྲི་མའྲི་རང་

བཞྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕག་རྒྱ་མའྲི་སྦོར་བ་གང་གྲིས་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་

སད་པ། དེར་འགྱུར་བའྲི་དབང་པོ་གཉྲིས། སྦོར་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཐབས་དང་བཅས་ན། 

མྲི་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དངུལ་ཆུ་དག་མེ་དག་དང་འཆྲིང་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནོ། །དཔེ་དོན་དེ་དག་སྒྲུབ་ལེ་ལས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་

བས་གསུངས་པ། མེ་ནྲི་དངུལ་ཆུའྲི་དག་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ་མེ་དང་རྣམ་པར་བལ་ན་ནམ་

ཡང་དངུལ་ཆུ་མྲི་གཡོ་བར་འཆྲིང་བ་མེད། མ་བཅྲིངས་ན་ནྲི་དངུལ་ཆུས་ཟངས་

གསེར་དུ་བྱེད་པ་མེད་དེ་གསེར་དང་བལ་ན་གསེར་འགྱུར། སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་ལ་

ལོངས་སྤོད་མེད་པ་ཉྲིད། དེ་བཞྲིན་བུད་མེད་སྦོར་བ་བལ་ན་རྟག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་བ་

རྣམས་དག་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་པོ་ནྲི་འཆྲིང་མྲི་འགྱུར། བཅྲིངས་པ་མེད་ན་

བྱང་སེམས་ཐྲིག་ལེས་ལུས་འབུགས་མེད་དེ་མ་ཕུག་ལུས་ཀྲིས་འདྲིར་ནྲི་ལྷན་སྐེས་

བདེ་བ་སེར་བ་མྲིན། ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་མྲི་ལ་རེག་པས་དངུལ་ཆུ་འབོས་

པར་འགྱུར་ཏེ་ཐབས་དང་བཅས་པའྲི་མེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཆྲིང་བར་བྱེད་དོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་མའྲི་ཆོས་འབྱུང་ལ་རེག་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་
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འབོས་པར་བྱེད་དེ། ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ཐབས་དང་བཅས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་འཆྲིང་

བར་བྱེད་དེ། ཇྲི་ལྟར་མེ་ཡྲིས་དངུལ་ཆུ་བཅྲིངས་པས་ལྕགས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་

བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་འབྱུང་གྲི་སྦོར་བས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅྲིངས་པས་

ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་བྱེད་དོ། །ཀྱཻ་རོ་རེ་

ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་རྣ་བར་ཆུ་ཞུགས་པ། །ཆུ་གཞན་གྲིས་ནྲི་དགུག་པར་བྱ། །དེ་བཞྲིན་

དངོས་པོའྲི་རྣམ་རྟོག་ཀང༌། །རྣམ་པར་ངེས་པས་སྦད་བར་བྱ། །ཇྲི་ལྟར་འཚེད་པས་

ཚིག་པ་ཡང༌། །མེ་ཡྲིས་ཡང་ནྲི་གདུང་བར་བྱ། །དེ་བཞྲིན་འདོད་ཆགས་མེས་ཚིག་

པ། །འདོད་ཆགས་མེ་ཡྲིས་གདུང་བར་བྱ། ཞེས་དང༌། དོན་དམ་བསྙེན་པར་ཡང༌། 

བུད་མེད་སྐེ་གནས་སྦོར་བས་བདེ་བ་མ་ཉམས་པར། །རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྲིས་

ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བས་གཟུང་བར་བྱ། ཞེས་དང༌། མེད་དང་དངུལ་ཆུ་དག་ནྲི་རྟག་པར་

དག་ཉྲིད་དོ། །མེ་མེད་པ་ཡྲིས་ཀང་ནྲི་དངུལ་ཆུ་མྲི་འཆྲིང་སེ། ཞེས་སོགས་འདྲིར་

བཤད་པ་ལྟར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དངུལ་ཆུ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དག་གྲི་

མཐུ་ནྲི་བརྟག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་སེ། རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་

བྱ་བར་མྲི་ནུས་སོ། །དབང་མདོར་བསན་དུ་ཡང༌། ལྕགས་རྣམས་རབ་ཏུ་འབུགས་

བྱེད་པ། །དངུལ་ཆུའྲི་མཐུ་ནྲི་བརྟག་བྱ་མྲིན། །ཅྲི་ཞྲིག་སར་ཡང་དོན་དམ་པས། །གློ་

བུར་དྲི་མས་གཡོགས་པ་ཡྲི། །སེམས་ནྲི་རབ་ཏུ་འབུགས་བྱེད་པ། །ཡེ་ཤེས་མཐུ་ནྲི་

བརྟག་བྱ་མྲིན། ཞེས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བརྟན་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་

ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་སྦོར་བ་ལ་ཡང་ལྷའྲི་དམྲིགས་པ་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་ནྲི་དངུལ་

ཆུའྲི་བདུག་པ་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཕྱུགས་ཀྲི་ལས་བཞྲིན་དུ་པདར་
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རབ་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཟའ་བའྲི་དོན་དུ་ནྲི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་སྒོམ་པར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་དོན་གསུམ་པས་ལས་

ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སོགས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ། རྒྱལ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་འདྲི་ནྲི་འཕེལ་

བའྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་དང་པོར་རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བསེན་པར་བྱ། 

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ཉྲི་མའྲི་ཁ་དོག་གྲི་གཟུགས་ཅན་ནྲི་ལུས་

དང་གདོང་པ་དང་རྐང་པ་དང་གཙུག་ཏོར་དང་ཡན་ལག་རོགས་པ་བརྟགས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་བསེན་པར་བྱ་སེ་ནས་གློག་གྲི་དབྱུག་པའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་གཏུམ་

མོའྲི་མེ་འབར་བ་ན་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་མ་སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་

ཅན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རོགས་པ་སེ། རྣམ་པ་མཆོག་དང་

ལྡན་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་མངོན་དུ་མ་བྱས་ཀྲི་བར་དུ་བསེན་པར་བྱ་སེ། དེ་

ལས་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འཕོ་བ་དེ་ནས་རོ་རེ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་

རབ་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད་མ་རྟེན་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་ལས་གནས་པའྲི་ལས་ཏེ་སྐུ་

ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་དང༌། ལར་ཡང་དེ་ཉྲིད་ལས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་

པས་གསུངས་པ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི་སྒོམ་པ་པོ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་

བ་ཙམ་སེ། རྣལ་འབྱོར་བ་རང་གྲི་ཡྲིད་དབུ་མར་འགོག་པ་ལས་སྐེས་པ་པྲ་ཕབ་པའྲི་

མེ་ལོང་གྲི་ནྲི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་རང་གྲི་སེམས་ལས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་ཐ་

དད་དུ་མེད་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གང་ཞྲིག་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྲི་སས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 744  

དང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་སྒོམས་པ་དང་མངོན་དུ་མཛད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་བསེན་

པ་དེ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་དབང་པོས་ཀང་བསེན་པར་བྱ་སེ། མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ལྕེ་

རབ་ཏུ་འབར་བར་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་བདུད་བཞྲིའྲི་དཔུང་ཚོགས་ཡུལ་དང་

བཅས་པ་མཐའ་དག་སེག་པ་སེ་ཟད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

ལས་རང་ལུས་ལས་ཁུ་བ་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་

ཁུ་བ་ཉམས་པས་ཆགས་ཡུལ་ཞེ་སང་དང༌། ཆགས་པས་བརྒྱལ་བའྲི་རྨོངས་པ་

སོགས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སེག་པར་བྱེད་དེ། ཅྲི་སེ་རྣལ་འབྱོར་བ་བཟང་པོ་རེས་

དན་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་སྒོམ་པའྲི་སྦོར་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བར་རོ་མཉམ་པ་སེར་བར་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་སེ། 

བཞྲི་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངེས་པ་འདྲིའྲི་ཕྲིར་རེས་དན་གྲི་སབས་སུ་

ལས་རྒྱའྲི་སྦོར་བས་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་ཀང་ཕྲི་རོལ་གྲི་

དབང་པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རྣམ་པར་སངས་ནས། བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་བར་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་

ཙམ་པྲ་ཕབ་པ་དང་མཚུངས་པ་འདྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་པར་སེམས་ཙམ་

གྲིས་བདེ་བ་མོང་བ་མྲི་འཐད་པའྲི་རྩོད་པ། རྨྲི་ལམ་གྲི་དཔེས་སེམས་ཉྲིད་ལ་བྱ་བྱེད་

འཐད་པའྲི་ལན། རྨྲི་ལམ་གྲི་དཔེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཕུང་པོ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ་དེ་ཡང་གོང་དུ་དངུལ་ཆུའྲི་དཔེས་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅྲིངས་པས་ཕུང་པོ་སོགས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་གྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བསྒོམས་པས་

འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལ་རྒོལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཕག་ཆེན་སྒོམས་ནས་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་

པའྲི་ཕུང་སོགས་མེད་པར་བྱེད་ན། ཇྲི་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་བས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་

བ་ཙམ་གྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཡུམ་ལ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་རེས་སུ་ཆགས་པར་བྱས་

ནས། རང་གྲི་སེམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལོངས་

སྤོད་པར་བྱེད་དེ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་

སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཁབ་སེ། རྡུལ་ཚོགས་པའྲི་ཕུང་སོགས་མེད་ན་ཕོ་

མོའྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་སྦོར་བ་དང་བལ་བ་ནྲི་ཁམས་འཛག་པའྲི་འཕོ་བར་མྲི་རུང་

ལ། ཁམས་མ་བབས་ན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རང་གྲི་ཡུལ་རྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་

བར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་སེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྟགས་

ནྲི་སྔར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་བྱེད་ཅེས་པའྲི་སབས་སུ་རྡུལ་ཕན་

ཚོགས་པའྲི་ལུས་འབས་བུའྲི་སབས་སུ་ལྡོག་པར་བཤད་པས་དེར་ཁས་བངས་

སོ། །མདོར་ན་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་ན་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

སྣང་བ་དེས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལོངས་སྤོད་པ་འགལ་སྙམ་དུ་གཟུང་ནས་རྩོད་པ་

ཡྲིན་ལ། འགེལ་བས་ཀང་འདོད་ལན་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྲི་ལན་མ་བཏབ་ཀྲི་ཁབ་པ་

མ་གྲུབ་ཀྲི་ལན་བཏབ་པས་འབས་བུའྲི་སབས་ལ་རྩོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། འབས་བུའྲི་བདེ་

སོང་མ་ཐོབ་པར་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་བེམ་པོའྲི་ཁམས་ཟད་པར་མྲི་ནུས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་ཟད་པའྲི་ཚེ་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་འཁྱུད་

ཅྲིང་དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་འདོད་ན་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པ་སེ། དཔེར་ན། ལྷ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བྱྲིན་བདག་ཉྲིད་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕག་པར་ཞོན་ནས་”གོང
1
་དུ་འགོའ་ོཞེས་པའྲི་ངག་

བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པ་འདྲིར་འཛག་བདེ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་

པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་སེམས་

ཙམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རང་རྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་རྨོངས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར། གློ་བུར་བའྲི་

སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་ཙམ་གྲིས་བདེ་སྡུག་མོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་ཕུང་

པོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་གློ་བུར་བའྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་

སོ། །དེའྲི་དྲིན་གྲིས་སེམས་ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཚོར་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། 

ཞེས་པ་འདྲི་དག་གྲིས། ཕུང་ཁམས་སོགས་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་སུ་བཞེད་པ་མྲིན་

གྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཕུང་སོགས་འགྲུབ་ཅེས་པའྲི་དོན་ནོ། །དོན་

དམ་པར་རྣམ་པར་དཔད་ན་ལུས་འདྲིའྲི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཕན་ཚེགས་ཀྲི་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཡང༌། དོན་དམ་དཔོད་པའྲི་རྲིགས་པ་ལ་བྱས་ན་རྩོད་ལན་མྲི་འབེལ་

བས། རྲིགས་པས་དཔད་པ་ཙམ་ལ་བྱའོ། །འདྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ནྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ན་རབ་ཏུ་ལྷུང་སེ་མལ་ན་གནས་ཤྲིང༌། དེ་

ལ་ཕན་གནོད་ཅྲི་ཡང་མ་བྱས་ཀང༌། གཉྲིད་ལོག་པ་པོ་གང་གྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་ཡུལ་

གཞན་དུ་ཕྲིན་པར་སྣང་བའྲི་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མཐོང་བས། 

1  མ་ཕྱི། ༡༢༥ན༧ན།  གོད    སྐུ། ༡༧༦ན༥ན།  བླ། ༡༧༣ན༣ན།   གོང   * གོང



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་འདྲིའྲི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཕན་ཚེགས་འགའ་ཡང་སྡུག་

བསྔལ་བསྐེད་པ་པོར་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲི་དག་གྲིས་བདེ་སྡུག་མོང་བ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མྲི་དགོས་

པར་བསན་ཅྲིང༌། སྤྲིར་བདེ་སྡུག་མོང་བ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མྲི་དགོས་

པར་གྲུབ་ན། བྱེ་བག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བ་ལའང་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་

ལུས་མྲི་དགོས་པར་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ལྟར་གྲུབ་ན་འབས་བུའྲི་དུས་སུ་བེམས་

པོའྲི་ཁམས་མ་ལུས་པར་ཟད་ཀང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མོང་བའྲི་རྟེན་གྲི་ལུས་ནྲི་

སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་བྱེད་པ་འགྲུབ་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། སེམས་འགེལ་སོར་

གསུམ་དུ་སོང་གཟུགས་གྲུབ་པ་ལ་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་བསྔགས་པ་མཛད་པ་

ཡང་དགོས་པ་འདྲིའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲིན་ནོ། །སོང་གཟུགས་ཀང་བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་

ལས། སར་ཡང་རང་བྱྲིན་བརླབ་པ་སེ། །རེས་མཐུན་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས། །ཕྲི་ནས་

མཚན་མ་མཚོན་པར་བྱ། ཞེས་གུར་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་བཀྲལ་བ་ན། འདྲིར་

རང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་བ་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་སོ་སོར་སྡུད་པས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་

མཐོང་བའོ། །མཚན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྤྲིན་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་སྣང་བ་

སེ་དེ་ཡང་སྒོན་མའྲི་མཐར་ཐུག་པར་དང་པོར་མཐོང་བའོ། ཞེས་རང་བྱྲིན་རླབས་

དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས་ལ། ནཱ་རོ་བས་ཀང༌། གང་ཞྲིག་བསྒོམ་བྱ་ནྲི་སོ་

སོར་སྡུད་པ་དང་བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་ལག་གྲིས་བརྟན་པར་བྱས་པ་ཁམས་གསུམ་

པ་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་སེ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སོང་

གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་ཀང་སོང་གཟུགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། བསྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྟག་པར་འདོད་པ་

ནྲི། སོང་གཟུགས་སྒྲུབ་པ་དེས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་པ་མ་ཤེས་པའྲི་གཏམ་མོ། །རྨྲི་ལམ་གྲི་

དཔེ་འདྲི་ནྲི་འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་རབ་ཏུ་གགས་པ་སེ། རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་དེ་ཉྲིད་ལ་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་གཞན་རྡུལ་ཕ་

རགས་ཚོགས་པ་དང་བལ་བ་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བར་རབ་ཏུ་སྣང་སེ། ཡུལ་གཞན་དུ་

སོང་བ་དེའྲི་ལུས་ལ་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཉེ་བར་འཚེ་བར་བྱས་པར་

གྱུར་ན་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྨྲིས་པ་དེས་སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང་སྡུག་

བསྔལ་དེས་ངུ་བར་བྱེད་པ་རྨྲི་སེ་དེའྲི་ཚེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་ཅྲིང་

ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པས་གནོད་པ་བྱས་པ་མེད་པར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲི་ཤེས་པ་རང་རྲིག་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་འདྲི་ནྲི་དཔེ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པོའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྨྲི་ལམ་དུ་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཉེ་བར་ལོངས་

སྤོད་པ་རྨྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ལ་འདོད་པའྲི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། དེའྲི་ཚེ་

ལུས་མེད་ཅྲིང་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་འདོད་པ་ཆེན་པོ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་རྣམས་

མེད་པར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་”སེམས
1
་ཀྲི་བདེ་བའྲི་ཤེས་པ་རང་རྲིག་པ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ངོ་མཚར་ཆེའོ། །ཉྲི་ཚེ་བའྲི་རྨྲི་ལམ་གྲི་ཤེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀང་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་པར་མྲི་ནུས་ན། འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ལས་

འདས་ཤྲིང་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་རྣལ་འབྱོར་བའྲི་རང་

རྲིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་རྨོངས་པ་རྣམས་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༦བ༡ན།   སྕེགས    སྐུ། ༡༧༧བ༤ན།  བླ། ༡༧༤བ༢ན།   སྕེམས   * སྕེམས



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀྲིས་རྣམ་པར་རྟོག་པར་ནུས་པ་ལྟ་ཅྲི་སྨོས། 

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གྲི་མཐུ་ལས་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྩོད་སང༌། གཉྲིད་ལོག་པའྲི་དུས་ཀྲི་མཐུ་ལས་རྨྲི་ལམ་གྲི་

གནས་སབས་སུ་འགྱུར་བའྲི་རྩོད་སང༌། སད་རྨྲི་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་རྩོད་སང་

ངོ༌། །དང་པོ་ལ་རྩོད་པ་དང༌། དེ་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་མུ་སེགས་པ་སྲིག་པའྲི་བོ་གོས་ཅན་སོག་གྲི་རླུང་གྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ལ་དགའ་བ་སེ་སོག་རླུང་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ན་རེ། འདྲིར་

རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ན་བདེ་སྡུག་རང་གྲིས་རྲིག་པ་དེ་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་འདྲི་ལ་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་ཡོད་དེ། དབུགས་འབྱུང་

བ་དང་འཇུག་པ་དེ་དག་གྲི་མཐུ་ལས་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་ཀྲི་གནས་སབས་

གསུམ་དུ་འགྱུར་གྲི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་མེད་པ་ལས་ནྲི་དེ་ལྟར་འགྱུར་

བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་འདྲི་བརོད་ན། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དེ་ཤྲི་ལོག་གྲི་རྲིགས་པས་དགག །དབུགས་འབྱུང་

འཇུག་མེད་ཀང་གློ་བུར་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་འབྱུང་བར་བསན། བག་ཆགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་རང་རྲིག་པར་འགྱུར་བའྲི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲི་ཉྲིད་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་གལ་ཏེ་དབུགས་

འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་དག་མེད་པར་སེམས་ལ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་མེད་ན། 

འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་འཆྲིང་བ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་སུ་ཆོས་ཅན། ཇྲི་

ལྟར་ཐུན་ཚོད་གཅྲིག་གྲི་བར་དུ་སེམས་ལ་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་སྣང་བར་
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འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། དབུགས་འབྱུང་བ་དང་འཇུག་པ་དག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

འདོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། གཤྲིན་རེའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་བཀའ་ཡྲིས་གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉ་རྣམས་

ཀྲིས་རང་གྲི་ལུས་འཁེད་པར་བྱེད་པར་སྣང་བ་དང༌། གཤྲིན་རེའྲི་གོང་ཁེར་རབ་ཏུ་

སྣང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་གཤྲིན་རེའྲི་གོང་ཁེར་དེར་གཤྲིན་རེའྲི་རྒྱལ་པོ་ཡང་རབ་ཏུ་སྣང་

བར་འགྱུར་རོ། །གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉ་དེས་འཁེར་བའྲི་ལུས་དེའྲི་བསོད་ནམས་ཟད་མ་

ཟད་དང་སྲིག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པར་བྱེད་དོ། །རྣམ་པར་དཔད་ནས་

འདྲིར་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ། ཇྲི་ལྟར་ད་དུང་འདྲིའྲི་ཚེ་ཟད་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཇྲི་

སྲིད་འདྲིའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ལུས་འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བར་དུ་སེམས་འདྲི་མྲིའྲི་

འཇྲིག་རྟེན་དུ་མྱུར་དུ་ཁེར་ཞྲིག་ཅེས་གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ལ་བསྒོ་བར་གྱུར་

ཏོ། །བསྒོ་བ་དེས་གཤྲིན་རེའྲི་ཕོ་ཉ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་གཤྲིན་རེའྲི་གོང་ཁེར་དེ་ནས་རྨྲི་བ་

པོའྲི་ལུས་སུ་སྣང་བ་དེ་མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་དུ་ཁེར་ནས་སྔར་གྲི་ལུས་གནས་པའྲི་མལ་

དུ་འདོར་བར་བྱེད་དོ། །དོར་བར་གྱུར་པ་ན་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་སྔར་གྲི་ལུས་ལ་

ཞུགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་སར་ཡང་ཤྲི་བའྲི་ལུས་དེའྲི་དབུགས་འབྱུང་བ་དང་

འཇུག་པ་དག་ཏུ་མངོན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ཀྲི་བག་

ཆགས་ལས་གཞན་སད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སད་པའྲི་གནས་སབས་སུ་

འགྱུར་རོ། །གནས་སབས་དེ་ལས་སེམས་རབ་ཏུ་སད་པའྲི་ཕྲིར་གཉེན་གྲི་སེ་ལ་

གཤྲིན་རེའྲི་རྒྱལ་པོའྲི་གཏམ་རོད་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་ཅྲིང་དབུགས་འབྱུང་

བ་དང་འཇུག་པ་དག་ཀང་མེད་པར་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་གློ་བུར་
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བ་ནྲི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྐེ་བའྲི་དབང་གྲིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འོན་ཀང་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་ཆོས་ཉྲིད་ཆོས་ཅན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཁོར་བའྲི་

སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་འདྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ནམ་ཆོས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་

ན། དེའྲི་ཚེ་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ཆོས་ཅན། གློ་བུར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་ལ་ནམ་

ཡང་ཟད་པར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན། སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བར་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ཟད་མྲི་སྲིད་པའྲི་

ཕྲིར། ཁབ་སེ། རྒྱུ་གང་གྲིས་གློ་བུར་བ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་དེ་ཡྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་འཁོར་

བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་གནས་སབས་འདྲི་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། ད་ཟད་པ་ལས་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་རྲིགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མས་

རྣམ་པར་དཔད་ན་འཁོར་བ་འདྲི་ནྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཙམ་སེ། བག་

ཆགས་ཀྲི་དབང་ལས་གཞན་པའྲི་འཁོར་བ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འཁོར་བའྲི་

བག་ཆགས་ཀང་ཁམས་འཕོ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་ཡྲིན་གྲི་ཁམས་མྲི་འགྱུར་བ་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་བག་ཆགས་ནྲི་མྲི་འཕོ་བའྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲི་སད་ཅྲིག་ཡྲིན་གྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ནང་ལེའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་རྩ་གཉྲིས་པ་ལས་འཁོར་བའྲི་

བག་ཆགས་གསུངས་པ། སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པ་གང་ཞྲིག་བག་ཆགས་གང་གྲི་

དབུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ངེས་པ་ལ་དགའ་ཞྲིང་

བརྟུལ་ཞུགས་སོ་སོའྲི་བྱ་བའྲི་ལས་ཀྲི་ཞགས་པས་ངེས་པར་བཅྲིངས་པ། ལས་ཀྲི་
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བག་ཆགས་དེའྲི་དབུས་སུ་རང་རང་བསམ་པས་མྲི་བདག་ཅེས་བོས་ནས་འགོ་བ་དེ་

དང་དེའྲི་རྲིགས་སུ་བག་ཆགས་དེའྲི་འཛིན་པའྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་

ཡང་ཇྲི་སྲིད་དུ་རང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་དངོས་པོ་དག་ནྲི་འདོད་པ་

གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཚོར་

བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་དེ་སྲིད་དུ་འཇྲིགས་རུང་འཁོར་བ་འདྲིར་འཁམས་

ཏེ་ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་མཐོ་རྲིས་ལྷ་ཡུལ་དང་མྲི་ཡུལ་”དག
1
་དང་ས་འོག་ངན་སོང་

གསུམ་དུ་ཡང་འཁམ་མོ་ཞེས་པ་དང༌། སར་ཡང་ལེའུ་དེ་ཉྲིད་ལས་ཚིགས་བཅད་གོ་

བདུན་པས་མང་འདས་ཐོབ་པའྲི་རྒྱུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་བག་ཆགས་གསུངས་པ། རྣལ་

འབྱོར་དབང་པོ་ནང་རྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པར་བྱེད་པ་དག་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

རྣལ་འབྱོར་ཡངས་པ་མ་ཐོབ་པར་དུ་ཡུལ་ལས་རབ་ཏུ་གཡོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གལ་ཏེ་

ཤྲི་བར་གྱུར་བ་ན་དཔལ་ལྡན་མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་དུ་ནྲི་རབ་མཆོག་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་སུ་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པར་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། སྐེས་པ་དེར་ཡང་སྔོན་

གྲི་རྣལ་འབྱོར་གོམས་པ་དེའྲི་དབང་ལས་སར་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྣལ་

འབྱོར་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཡངས་པ་དག་ནྲི་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འགྱུར་

མེད་ཡེ་ཤེས་རོགས་པ་ཐོབ་ན་མྲི་ཟད་མཆོག་གྲི་གནས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་གོ་འཕང་དུ་

རབ་ཏུ་འགོ་ཞྲིང་དེར་ཕྲིན་པ་ན་གང་དུ་སར་ཡང་ལས་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་ལྡན་པ་སེ་

འབྱུང་བ་མྲིན། ཞེས་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སེམས་མང་འདས་ཀྲི་བག་

1  མ་ཕྱི། ༡༢༧བ༦ན།   དགྕེ    སྐུ། ༡༧༩བ༣ན།   བླ། ༡༧༦བ༢ན།   དག    * དག
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ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་རང་རྲིག་པ་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་གྲི། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ལུས་ཀྲིས་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་

བ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ལས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྨྲི་ལམ་དུ་འཁྲིག་པ་བྱས་པས་ལུས་ལ་ཁུ་བ་འབྱུང་

བའྲི་ཕྲིར་ལུས་ཀྲི་མཐུ་ཡྲིན་པའྲི་རྩོད་པ་དང༌། ལུས་མེད་ཀང་སེམས་ཀྲི་བག་

ཆགས་ཀྲིས་འཛག་པར་བསན་པའྲི་ལན་དང༌། དེས་ན་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་དང་

མཐུན་པར་ཆོས་བསན་པའྲི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་སུ་འཁྲིག་པ་བྱས་པ་རྨྲིས་པར་

གྱུར་པ་ན་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་ལུས་ལས་ཁུ་བ་འཛག་པར་འགྱུར་གྲི། རྨྲི་ལམ་གྲི་

སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་ལས་ནྲི་ས་བོན་འཛག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་

ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་འདྲིའྲི་མཐུ་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རང་རྲིག་

པར་འགྱུར་གྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་ལུས་ལས་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

རང་རྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་

འགའ་ཞྲིག་དག་གྲི་ཚིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་པས་མྲི་འཛག་ན་

གཟུགས་མེད་པ་འཁོར་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བས་དགག །དེའྲི་བསལ་བ་ལུང་གྲིས་

བཤད་པ། སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཛག་པ་འཐད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ལས་འཛག་པར་འགྱུར་གྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དབང་གྲིས་ནྲི་འཛག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་

གང་ཡྲིན་པ་འདྲི་ནྲི་དོན་དེ་ལྟར་ངེས་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་

ན། གཟུགས་མེད་པའྲི་སེད་པ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་ཀང་ས་བོན་འཕོ་

ཞྲིང་འཛག་པ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཀྲི་ལུས་མེད་པར་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བར་མྲི་འགྱུར་བར་ཁོད་འདོད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འཕོ་བ་

མེད་པར་ནྲི་འཁོར་བར་སྐེ་བར་མྲི་འགྱུར་ལ། འཁོར་བའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་མེད་

པར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཉེ་བར་དམྲིགས་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར་པར་ཁོད་འདོད་ན། དེའྲི་

ཚེ་གཟུགས་མེད་པའྲི་རྲིགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པར་ཐལ། རྡུལ་

ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་

ཀྲི་ལུས་ནྲི་ཁ་ཟས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། ཇྲི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་

སད་དུ་སར་ཁམས་འོག་མར་སྐེ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ་

ལོ། །གཞན་ཡང༌། གཟུགས་མེད་པ་དེ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། ཁུ་བ་འཕོ་བ་མེད་པར་

ཐལ། རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བདེ་བ་

མེད་ཅྲིང་འཁོར་བར་སྐེ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཁུ་བ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ནུས་

པ་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྲིན་པས་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་པར་འཕོ་བར་མྲི་འགྱུར་

བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ནང་ལེའྲི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་པས་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་དང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གསུངས་པ། 

ལུས་འདྲི་ལ་ནྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས། ཞེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་སེ། རང་གྲི་ལུས་འདྲི་ལ་ནྲི། 



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཞེས་པ་དུད་འགོ་དང་མྲིའྲི་ལུས་གང་ལ་རོ་དྲུག་གྲི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཡོད་པ་སེ། 

ལུས་འདྲི་ནྲི་རོ་དྲུག་གྲི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཅན་ནོ། །འདྲི་ལ་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་

ཞེས་པ་སྤུ་དང་པགས་པ་དང་ཁག་དང་ཤ་དང་རུས་པ་དང་རྐང་དང་ཁུ་བའྲི་ཁམས་

རྣམས་ཀྲི་འདུས་པ་ནྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་གསུ་འགྱུར་རོ། །གང་ལས་འགྱུར་ཞེ་ན། རོ་

དྲུག་ཟོས་ཤྲིང་འཐུངས་བ་དག་ལས་ཞེས་པ་རོ་ཡང་ཡྲིན་ལ་དེ་དག་དྲུག་ཀང་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་དྲུག་སེ། ཁ་བ་ནས་བས་བའྲི་བར་རྣམས་སྤུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་དགོངས་པའོ། །རོ་དྲུག་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བ་ལས་ཏེ། 

ཞེས་པ་འབྱུང་བ་ནྲི་སའྲི་ཁམས་དང༌། ཞེས་པ་ནས། རོའྲི་རྡུལ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་

རྣམས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །འབྱུང་བ་ལྔའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དེའྲི་ས་བོན་ཏེ་རྒྱུ་དང་ལྡན་

པ་དེ་རྣམས་ལས་ཁ་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཁམས་ལྔའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་

རྣམས་རེའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དགོངས་པའོ། །འབྱུང་བ་ལས་རོ་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཀུན་རོབ་མ་དཔད་པའྲི་

ངོར་གསུངས་པ་སེ། དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་དཔད་ན་རྒྱུ་འགགས་པ་དང༌། མ་འགག་

པ་ལས་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་ཁམས་རྣམས་རོར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་བསྐེད་བྱ་སྐེད་བྱེད་ཀྲི་

འབེལ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་ཀང་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ལས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་འབྱུང་བའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོར་

གནས་པ་སོང་པའྲི་ཆོས་ལས་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་

བཞྲིན་ནོ། །ཇྲི་ལྟར་ས་བོན་མ་ཉམས་པ་ལས་མྱུ་གུར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་ས་བོན་ཉམས་

པ་ལས་མྱུ་གུར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་དཔད་ན་སྐེ་བ་མེད་ཀང་མ་དཔད་པའྲི་ངོར་སྐེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བ་དེ་བཞྲིན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དངོས་པོའྲི་རང་བཞྲིན་ཡོངས་སུ་

སངས་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐེ་བ་མྲིན་ཞྲིང༌། རྩ་བའྲི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་རགས་

པ་བེམ་པོའྲི་ཁམས་ལས་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ལ། ཆད་པའྲི་སོང་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་ལས་སྐེ་

བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་འབྱུང་བའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོ་བ་སོང་བ་

རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་རོ། །

སོང་པ་ལ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་བསེས་པ་ཞེས་པ་ལ། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་སོང་

བ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་སྐེ་བ་དང་

འགག་པ་མེད་པར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་སྣང་བའོ། །ཡེ་ཤེས་ནྲི་འོད་

གསལ་དེ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། །སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་མེད་པའྲི་

རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་འོད་གསལ་གྲི་སྣང་བ་དེ་ལ་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་བསེས་

པ་ནྲི་སོང་པ་ཡེ་ཤེས་བསེས་པའོ། །རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ལ་ཡེ་ཤེས་རོ་མཉམ་

པ་ནྲི། སོང་པ་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་སེ་རོ་མཉམ་པ་ཞེས་པ་ཤེས་པ་འཛིན་པ་

དང་ཤེས་བྱ་བཟུང་བའྲི་འབེལ་པས་རོ་མཉམ་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་མཉམ་པ་འདྲི་

ཉྲིད་ནྲི་འགྱུར་བ་མེད་པ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བས་རྟག་པ་སེ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའོ་

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་གནས་ཞྲི་བ་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་

པའྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ཡྲིས་ལུས་ཀྲི་ཁམས་ལ་གནས་པ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། །རྣམ་

གསུམ་སྲིད་པ་ལ་གནས་ཞེས་པ་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ལ་

གནས་པ་སེ། དེ་ནྲི་རང་གྲི་ལུས་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་རྲིག་པར་བྱ་བ་སེ་ཤེས་པར་

བྱའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ལུས་འདོར་ལེན་བྱེད་ཚུལ། 

ལུས་ཀྲི་ས་བོན་དང་བག་ཆགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་གཟུང༌། དེ་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་

དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལུས་ལ་ཁམས་ཀྲི་ཚོགས་གནས་པ་དེས་ན་དུད་འགོ་དང་མྲི་

རྣམས་ཀྲི་ཁུ་བ་ནྲི་ས་བོན་ཏེ་འཁོར་བ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུའོ། །ས་བོན་དེ་ཉྲིད་རོ་དྲུག་པོ་

རྣམས་ཀྲིས་ལུས་ལ་ཁམས་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནྲི་སའྲི་རྡུལ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་

བ་དྲི་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུ་ལས་གཟུགས། མེ་ལས་རོ། རླུང་ལས་རེག་བྱ། ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་མྲི་དག་དུད་འགོའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ཁམས་ཏེ། འབྱུང་བ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ས་བོན་

གྲི་རང་བཞྲིན་འདྲི་ལས། ལས་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་དང་དུད་འགོའྲི་ལུས་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །དེར་མ་ཟད་མཐར་འགག་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཅན་རྣམས་འཆྲི་བའྲི་

དུས་སུ་ཁམས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ས་བོན་དེ་ཉྲིད་འགོ་བ་གཞན་དུ་ངེས་པར་འཕོ་བ་

འབྱུང་ངོ༌། །སར་ཡང་རྨྲི་ལམ་གྲི་ལུས་བཞྲིན་དུ་བར་དོའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་སོང་

བ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་པ་སངས་པ་མ་འགགས་པ་འབྱུང་སེ། ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བའྲི་བར་དོ་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་མ་འགགས་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སར་ཡང་སྐེ་

བ་ཕྲི་མ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་འཛིན་ནོ། །སར་ཡང་རྡུལ་ཕ་

རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་སྔར་གྲི་བར་དོའྲི་ལུས་ཀྲི་བག་

ཆགས་ཡོངས་སུ་བཏང་ནས། སེམས་ལ་ད་ལྟར་གྲི་ལུས་ཀྲི་བག་ཆགས་སྐེ་བར་

འགྱུར་རོ། །
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བ་མ་ཁ་ཅྲིག །འདྲིར་བར་དོའྲི་ལུས་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་ཡྲིན་པ་དང༌། བག་

ཆགས་ཀང་སྔར་གྲི་ལུས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཡྲིན་པར་གསུངས་པ་འདྲིས། བར་དོའྲི་

ལུས་སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལུས་དབྱྲིབས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཆོས་མངོན་པ་

ལས་བར་དོའྲི་ལུས་དེ་སྐེ་བ་ཕྲི་མའྲི་ལུས་དབྱྲིབས་ཅན་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་དང་མྲི་

མཐུན་ཡང་སྔགས་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་འདྲི་གསུངས་པ་

ཉྲིད་དོན་ལ་གནས་པར་སེམས་སོ། ཞེས་ཟེར་ཡང་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་བར་དོ་སྐེ་

བ་སྔ་མའྲི་ལུས་དབྱྲིབས་སུ་བསན་པར་འགྲུབ་དཀའ་བར་སྣང་ངོ༌། །རྒྱུ་དེས་ན་

སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་མེད་པའྲི་སོང་བ་བར་དོའྲི་ལུས་

རྣམས་ལས་ཡང་སྲིད་སྐེ་བ་ཕྲི་མའྲི་གློ་བུར་བའྲི་ཕུང་པོའྲི་ཆོས་རྣམས་སུ་འགྱུར་

ཞྲིང༌། སྐེ་བ་ཕྲི་མའྲི་གློ་བུར་བའྲི་ཕུང་པོའྲི་ཆོས་རྣམས་ལས་སར་ཡང་སེམས་ཀྲི་སྐེ་

བ་སྔ་མའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྡུལ་ཕན་གྲིས་སོང་བ་བར་དོའྲི་ལུས་རྣམས་སུ་

འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་ནྲི་ད་ལྟར་གྲི་ལུས་ཀྲི་ཆ་རྡུལ་ཕན་

ཙམ་ཡང་མྲི་འགོ་སེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཕུང་པོ་སྔ་མ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་

གཞན་སྐེ་བ་ཕྲི་མའྲི་ཕུང་པོ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པས་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་དྲུག་

ཁ་ཟས་ཅན་མྲི་དང་དུད་འགོའྲི་ལུས་ལ་ས་བོན་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་ལས་ལས་སྐེས་

པའྲི་ས་བོན་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་འབྱུང་སེ། རོ་དྲུག་གྲི་ཁ་ཟས་ཅན་རྣམས་

ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །གཟུགས་

ཀྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་འདྲི་ནྲི་རོ་དྲུག་གྲི་ཁ་ཟས་ཅན་དང་འབྱུང་བ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་
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ཅན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རོ་དྲུག་གྲི་ཁ་ཟས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་ལ་སོགས་

པ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་དྲུག་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་ཆུ་མེ་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་སེ་

ཁམས་བཞྲི་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །རོ་གཟུགས་རེག་བྱ་སྒ་སེ་ཡོན་ཏན་

བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །ས་དང་དྲིའྲི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བ་སེ། ལྷའྲི་ལུས་ཡང་བ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་

ཀྲི་ཁུ་བ་ཡང་འབྱུང་བ་བཞྲི་བོ་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དང༌། སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀང་

དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །གཟུགས་ཀྲི་ལྷའྲི་རྲིགས་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་མེ་

རླུང་རོ་ནམ་མཁའྲི་རྡུལ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །གཟུགས་རེག་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ས་དང་ཆུ་དང་དྲིའྲི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བ་སེ་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་

གཟུགས་ཀྲི་ལྷ་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཁུ་བ་ཡང་གཟུགས་རེག་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་

གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དང་། སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀང་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་

དེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པའྲི་ལྷ་རྲིགས་བཞྲི་བོ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་ངར་འཛིན་ཙམ་ནྲི་སོང་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

གྲི་ཡོན་ཏན་དང་བལ་བ་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཙམ་སེ། སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན་ནོ། །ཁུ་བ་ཡང་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང༌། དྲི་རོ་གཟུགས་དང་རེག་

བྱའྲི་ཡོན་ཏན་སངས་པའོ། །འདྲིར་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཙམ་ཞེས་པའྲི་ཙམ་སྒས་

འབྱུང་བ་བཞྲི་དང་དེའྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པར་བསན་པས། ཁ་ཅྲིག་གཟུགས་མེད་ན་ཁུ་

བ་འཕོ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པའྲི་ལུས་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྲི་དོན་

མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་མེད་ལ་འཕོ་བ་ཡོད་ཅེས་སོགས་གོང་འོག་ཀུན་འཕོ་
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བའྲི་བག་ཆགས་ལ་གོ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་ན་སྒ་མེད་པས་

སྒའྲི་ཡོན་ཏན་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན། གཟུགས་མེད་པའྲི་རྲིགས་རྣམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

གྲི་ཡོན་ཏན་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ། ནམ་མཁའ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བལ་

བས་ནམ་མཁའ་ལ་ཆགས་པའྲི་བག་ཆགས་ལ་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་བཞག་པ་ཡྲིན་གྲི། 

གཟུགས་མེད་ན་སྒ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁུ་བ་ཡང་

ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་དྲི་རོ་གཟུགས་རེག་གྲི་ཡོན་ཏན་སངས་པའོ། །

ས་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཅན་གྲི་ཡོན་ཏན་བཞྲི་བོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་

ཡོན་ཏན་སའྲི་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པ་ལ་དྲི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་འདྲི་ལ་ཕལ་བ་ཙམ་གྲི་ཡོན་

ཏན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་གསུམ་ཡང་ཡོད་དེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཁམས་རེ་

རེ་ལ་ཁམས་གཞན་གྲི་ཡོན་ཏན་བསྐེད་པའྲི་ཡོན་ཏན་མེད་ན། ས་ལྟ་བུའྲི་ཁམས་

གཅྲིག་ཀང་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་སྐེད་བྱེད་དུ་མ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སེ། ཚོགས་པའྲི་ཡོན་

ཏན་རྣམས་མེད་པར་ཡོན་ཏན་གཅྲིག་ཁོ་ན་ལས་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་སུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་གསུངས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནྲི་གཙོ་ཆེ་བའྲི་

དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། ཕལ་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཁམས་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁམས་ལྔ་ཆར་གྲི་ཡོན་ཏན་

བསྐེད་པའྲི་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་གཟུགས་མེད་པ་སྒའྲི་ཡོན་

ཏན་ཅན་དུ་བཤད་པ་ཡང་གཙོ་ཆེ་བའྲི་དབང་དུ་མཛད་པ་སེ། གཟུགས་སོགས་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །སྲིད་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་

རྣམས་ལ། ཞེས་པ་ནས། གཟུགས་མེད་པ་བཞྲིའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་གོ་ས་ལ། དེ་
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ལྟར་འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ལ་ཁམས་འཕོ་བའྲི་

དུས་སུ་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བས་མྲི་དང་དུད་འགོ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་འདོད་ལྷ་དྲུག་ལ་བཞྲི་

དང༌། གཟུགས་ཁམས་པ་ལ་གསུམ་དང༌། གཟུགས་མེད་པ་ལ་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན་གྲི་ཁུ་བ་འབྱུང་སེ། རང་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སོ། །རྣམ་

པ་གཞན་དུ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་མེད་ན་འཁོར་བར་འཁམས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱུ་འདྲིའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་

པས་གསུངས་པ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་རོ་ནམ་མཁའ་དང་མཆོག་གྲི་རོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་ཏེ། དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་དག་ནྲི་རྣམ་པ་དྲུག་ལས་སའྲི་ཁམས་ལ་ཡུལ་གྲི་

ཡོན་ཏན་དྲི་གཟུགས་རོ་རེག་སྒ་དང་ལྔ༌། ཆུ་སོགས་བཞྲི་ལ་དྲི་ལ་སོགས་པ་རེ་རེས་

དམན་པས་ཆུ་ལ་གཟུགས་རོ་རེག་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་བཞྲི། མེ་ལ་གཟུགས་རེག་སྒ་

གསུམ། རླུང་ལ་རེག་བྱ་དང་སྒ་གཉྲིས། ནམ་མཁའྲི་སྒའྲི་ཡོན་ཏན་གཅྲིག་པུ་ཅན་ཏེ་

ཁབ་བྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཡུལ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཁམས་དྲུག་གྲི་ཐ་མ་ནྲི་ཁབ་བྱེད་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སུ་བལྟ་བར་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་ཁམས་ལྔ་ལས་གཟུགས་མེད་

རྣམས་ནྲི ་ཡོན་ཏན་རྲི ་བོང་ཅན་ཏེ ་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་ཏན་གཅྲིག་པུ་དང་ལྡན་

ལ། །གཟུགས་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་སེང་དུ་མེ་རླུང་གྲི་ཡོན་ཏན་ཟུང་དང་བཅས་

པ་ཡན་ཏན་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དང༌། འདོད་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་དུད་འགོ་དང་མྲི་ནྲི་སྔ་

མའྲི་སེང་དུ་ས་ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་ཟུང་དང་བཅས་པ་ཡོན་ཏན་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ཏེ། 

དེས་ན་དེ་དག་འཕོ་བའྲི་དུས་སུ་ཁུ་བ་ཡང་འབྱུང་བ་གཅྲིག་དང་གསུམ་དང་ལྔའྲི་

ཡོན་ཏན་ཅན་དང༌། སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀང་དེ་དག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །ཐ་མ་
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ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གྲི་སོང་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཅན་

ཏེ། སོང་པ་དེ་དག་སྒོ་ཀུན་ལས་དུས་རྟག་ཏུ་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བའོ། ཞེས་པ་སེ། གསུམ་པ་དེས་ན་སེམས་

ཀྲི་བག་ཆགས་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསན་པའྲི་ཚུལ་ལ་གསུམ། བག་ཆགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་བསན་ཚུལ་མདོར་བསན། དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་བག་ཆགས་དང་ཁམས་དུ་མ་ཅན་

ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་དེས་ན་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་

ཆོས་བསན་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ལ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་བ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ལ་རྣལ་

འབྱོར་དཔོད་པ་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་བའོ། །དེ་དག་རྣམས་ལས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་

བ་ལ་བསན་པ་ནྲི་འགོ་བ་གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་སྐེ་བའྲི་ཆ་ཤས་ཅན་གྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་གང་ཟག་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བསན་བཅོས་སོ། །མདོ་སེ་བ་ལ་བསན་

པ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བསན་བཅོས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་

དཔོད་པ་ལ་བསན་པ་ནྲི་ཁམས་གསུམ་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་

བྱེད་པའྲི་བསན་བཅོས་སོ། །དབུ་མ་པ་ལ་བསན་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

སྤོས་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་བསན་བཅོས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལས་བྱེ་

བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེམས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་རྲིང་བའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དབུ་

མ་པ་ཉེ་བའྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་ཀྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་

གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་སོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཉྲིས་པ་ནྲི། བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་བསན་ཚུལ་ནྲི། འདྲིར་སེམས་

ཅན་རྣམས་ནྲི་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་དུས་ནས་མུ་སེགས་པའྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་བ་ལྷ་དང་

འབྱུང་པོ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་ཆོས་དག་ལ་དགའ་བ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལམ་

ཉམས་པ། རྲིགས་བཞྲི་དང་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་འཇུག་པ་ལ་བརྟེན་པ། མཐོ་རྲིས་ཀྲི་

འབས་བུའྲི་ལོངས་སྤོད་མངོན་པར་འདོད་པ། བྱེད་པ་པོ་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་པོ་

རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལས་མུ་སེགས་བྱེད་སྒ་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་ནྲི་ཚངས་པ་ལ་སོགས་

པ་ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་དང༌། དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བ་པོ་

དབང་ཕྱུག་པ་རྣམས་དང༌། བདག་སྨྲ་བ་པོ་བྱེ་བག་པ་དང་རྲིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་

དང༌། རྲིགས་བཟང་ངན་གྲི་ཁད་པར་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་སོ། །ཀ་ཀོ་ནྲི་ལྷ་མྲིན་གྲི་ཆོས་

ལ་བརྟེན་པ་རྣམས་དང༌། བྲི་ཤྲི་མྲིལླ་བྱེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང༌། སོག་རྟག་པར་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཏེ། བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ལ་བཟང་པོར་སྨྲ་བ་དང་བལ་བ་རྣམས་སོ། །ཀ་ཀོ་འདྲི་

རྣམས་ཀྲི་འཛིན་པ་ནྲི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉྲིས་ཀའྲི་ལྟ་བ་བ་ཞེན་པ་སེ། ཕྲི་དོན་རྡུལ་ཕ་

རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། སྐེ་བའྲི་ཆ་ཤས་ཅན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་ནྲི་གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན་ལུས་ལ་ནང་དུ་འཇུག་པ་པོ་སྐེ་བོའྲི་ཆ་ཤས་ཅན་གྲི་གང་ཟག་མེད་ན། 

རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་རྣམ་པར་ཉམས་པའྲི་

རེས་ལ་ལུས་གཞན་སུ་ཡྲིས་འཛིན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ་ལུས་གཞན་འཛིན་པ་མྲི་

སྲིད་པར་ཐལ། ལུས་གཞན་ལེན་པ་པོའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ད་ལྟར་

ཐལ་བ་ལས་ལུས་གཞན་འཛིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་འཛིན་པ་པོ་རྫུས་ཏེ་འབྱུང་བའྲི་གང་ཟག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 764  

སྐེ་བའྲི་ཆ་ཤས་ཅན་ཡོད་དོ། །དེ་ཡྲིས་ལམ་སྒྲུབ་པས་མཐོ་རྲིས་འབས་བུ་ལྷའྲི་བདེ་

བ་ནྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་འབས་བུར་འགྱུར་ཏེ། མཐོ་རྲིས་ཀྲི་འབས་བུ་གཞན་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་དོ་ཞེས་པ་སེ། འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འདྲི་བའྲི་དུས་སུ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་མངོན་

པར་མཁེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྨྲ་བ་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཁུར་ཁུར་བའྲི་མདོ་

ལས་གསུངས་པ། ཁུར་ཁུར་བའྲི་གང་ཟག་ཡོད་དེ་རྟག་པ་དང་མྲི་རྟག་པར་བདག་

གྲིས་མྲི་སྨྲའོ། ཞེས་དགོངས་པ་ཅན་གསུམ་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཁོའྲི་བསམ་ངོར་བདེན་ཏེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཀང་ཁོའྲི་བསམ་པས་བདེན་པར་ཞེན་པ་དང་མཐུན་པར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གང་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ན། རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་སུ་སེམས་ཀྲི་

བག་ཆགས་ཀྲི་གང་ཟག་ལས་ཀྲི་ཁུར་ཁུར་བ་ནྲི་སད་པ་ན་མྲི་སྣང་བས་རྟག་པར་

བརོད་མྲི་ནུས་པ་དང༌། སད་པའྲི་དུས་ན་རྨྲི་ལམ་གྲི་སབས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལུས་

དེ་འད་མེད་པས་མྲི་རྟག་པར་ཡང་བརོད་པར་མྲི་ནུས་སོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

གསུང་འདྲི་ཡྲིས་ཀ་ཀོ་ཡྲི་ཆོས་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་པའྲི་ཉན་ཐོས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་

བ་རྣམས་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པར་བསན་པ་ཐོས་ནས་འདྲིར་གང་

ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྲིག་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་ལ་བརྟེན་ཏོ། །

མདོ་སེ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་བསན་ཚུལ་ནྲི། མདོ་སེ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་རྡུལ་ཕ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲི་དོན་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཡོད་དེ། དོན་དུ་སྨྲ་བ་པོ་

འདྲི་དག་གྲི་བསམ་པ་ནྲི། གལ་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་བུ་གའྲི་ནང་དུ་འཇུག་པ་སེ། རྒྱུ་བ་དང་

བཅས་པ་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་དང་རྒྱུ་བ་མེད་པ་སྣོད་ཀྲི་དངོས་པོ་རྡུལ་ཕན་འདུས་

པའྲི་དོན་མེད་ན། དེའྲི་ཚེ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བརྟན་

གཡོའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འདོད་ན། བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོ་མེད་པར་འགྱུར་

ཏེ། འཁོར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ནའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། མཆོག་གྲི་མང་འདས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་

ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུ་གདུང་ཡང་དག་པར་སོན་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

རགས་པའྲི་རས་ཀྲི་ནང་དུ་འཇུག་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་དངོས་པོའྲི་དོན་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་མདོ་སེ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

འདྲི་བའྲི་དུས་སུ་དེ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་མཁེན་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་གསུངས་པ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྲི་མཚན་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང་ལྡན་པ་སྲིད་པ་ཐ་མའྲི་ལུས་ཡོད་དེ། རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་

ལུས་ཡོད་པ། གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དང་

མཆོག་གྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཉྲིད་

ཁོའྲི་ངོར་བདེན་ཏེ། ཁོའྲི་ངོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སྐུ་གདུང་ཡང་དག་པར་བསན་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་མཐུ་མཚན་

དཔེ་དང་ལྡན་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཐོས་ནས། རྲིགས་དང་སྒར་དང་དབང་ཕྱུག་

དང་བྱེད་པ་པོར་སྨྲ་བ་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་པའྲི་མདོ་སེ་བ་རྣམས་བྱུང་བར་གྱུར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཏོ། །མདོ་སེ་བ་འདྲི་ལ། སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ། འདྲི་ནྲི་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་རོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ལུང་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྙྲིང་རེ་ཆེན་

པོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་བརོད་དོ། ཞེས་བཤད་ཅྲིང༌། 

འདྲིར་ཡང་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་

པས། ལྟ་བའྲི་ཆ་ནས་ཉན་ཐོས་པ་དང་སྤོད་པའྲི་ཆ་ནས་ཐེག་ཆེན་པར་བཞག་པར་

བྱས་ན་ལེགས་པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །

སར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་

བསན་པ་ཐོས་ནས་ཕྲི་རོལ་དོན་གྲི་འཛིན་པ་དེ་ཉྲིད་སངས་ཏེ། མདོ་སེ་བ་འགའ་ཞྲིག་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལྟ་བའྲི་ཕོགས་གཅྲིག་ལ་

བརྟེན་པ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །སེམས་ཙམ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་བསན་

ཚུལ་ནྲི། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་

པར་གྲུབ་པའྲི་འཛིན་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་ནྲི་

ཁམས་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་ནྲི་སེམས་ཙམ་མོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཉྲི་ཤུ་བར། དྲུག་གྲིས་

ཅྲིག་ཅར་སྦར་བ་ནྲི། །ཕ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པོ་དག་ནྲི་གོ་གཅྲིག་

ན། །གོང་བུའང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་དུ་འགྱུར། ཞེས་པ་ལྟར། ཕོགས་དྲུག་གྲི་རྡུལ་གྲིས་

དབུས་རྡུལ་གཅྲིག་ལ་སྦར་ན། དབུས་རྡུལ་ཆོས་ཅན། །རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་ཅེས་བྱ་

བར་ནྲི་མེད་པར་ཐལ། ཕོགས་དྲུག་གྲི་ཆ་དྲུག་གྲི་ཆ་ཤས་ཅན་གྲི་ཆ་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དྲུག་པོ་དག་གོ་ས་གཅྲིག་ནས་སྦོར་ན། གོང་བུ་རྲི་རབ་སོགས་ཆོས་ཅན། །རྡུལ་

ཕན་ཙམ་གྲི་ཆར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའྲི་ཆ་ལ་རྡུལ་གཅྲིག་གྲི་གོ་ས་ལས་མེད་པའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཕྲིར། དེས་ན་རྡུལ་ཕན་མེད་པས་དེས་བརྩམས་པའྲི་རགས་པ་ཡང་མེད་ལ་དེའྲི་ཕྲིར་

ཕྲི་དོན་མེད་དོ། །འོ་ན་དོན་དུ་སྣང་བ་འགལ་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཇྲི་ལྟར་རྨྲི་ལམ་གྲི་

གནས་སབས་ན་སྣང་བའྲི་ཡུལ་རྣམས་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་མེད་ཀང་སེམས་ཀྲི་

སྣང་བ་ཙམ་གྲི་དོན་གྲིས་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའྲི་དོན་བྱ་བ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་

སྣང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། སད་པའྲི་གནས་སབས་སུ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་རས་སུ་ཡོད་པ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་དོན་གྲི་བག་ཆགས་ལས་དོན་དུ་རབ་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རབ་

རྲིབ་ཀྲི་དྲི་མས་ཉེ་བར་བཅོམ་པའྲི་མྲིག་གྲིས་སྐྲ་ཤད་འཛག་པ་དང༌། མཁྲིས་ནད་རྒྱས་

པས་དུང་དཀར་ཡང་གསེར་གྲི་དུང་དུ་མཐོང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

ལང་གཤེགས་ལས་ཀང༌། ཇྲི་ལྟར་བྱྲིས་པས་རྣམ་བརྟགས་ལྟར། །ཕྲི་རོལ་

དོན་ནྲི་ཡོད་མ་ཡྲིན། །བག་ཆགས་ཀྲིས་ནྲི་དཀྲུགས་པའྲི་སེམས། །དོན་དུ་སྣང་བ་

རབ་ཏུ་འབྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བའྲི་སེམས་ཙམ་པས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འདྲི་བའྲི་དུས་སུ་དེ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་མཁེན་

ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ། ཁམས་གསུམ་པོ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཙམ་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་འཁོར་བ་མེད་དོ། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་འགགས་པ་ལས་སྲིད་པའྲི་ས་བོན་འགགས་པ་ཉྲིད་དེ། དེའྲི་ཕྲིར་མ་ངན་

ལས་འདས་པའོ། །འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་ཁོའྲི་ངོར་བདེན་ཏེ། བེམ་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལས་ནྲི་འཁོར་བའྲི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་སེ། བེམ་པོ་ལས་ནྲི་མ་

ཡྲིན་ནོ། །བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་འཁོར་བ་སེ། དེ་མེད་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ནྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་རྲིགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་
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ཀྲི་གསུང་ཐོས་ནས་བྱེད་པ་པོ་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་སངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་

པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དཔོད་པ་རྣམས་བྱུང་བར་གྱུར་རོ། །སར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཆོས་དབུ་མའྲི་ལྟ་བ་བསན་པ་ཐོས་ནས་

རྣམ་པར་ཤེས་པར་སྨྲ་བའྲི་ལྟ་བ་ཡོངས་སུ་སངས་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་འགའ་ཞྲིག་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ། །

དབུ་མའྲི་གྲུབ་མཐའ་བསན་ཚུལ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་

རྣམས་ལས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོ་དག་ཆེན་མོ། །འབྱུང་དང་སྡུད་པར་བྱེད་པ་མོ། ཞེས་

དགོངས་པ་ཅན་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཆོས་སྣ་ཚོགས་བསན་པ་དེ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མགྲིན་རྐན་སྤྲི་

བོ་སོ་མཆུ་ལས་སྐེས་པ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྒ་ཡྲིས་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ནྲི་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སད་ཉྲིད་ཀྲི་

རྣམ་པ་ཅན་གྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ཡང༌། འདྲིར་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ངག་གྲིས་ཅྲིག་

ཅར་མཐའ་ཡས་པ་མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་རང་གྲི་སད་གཞན་

གྲིས་ཆོས་བསན་པར་བྱ་བར་བསལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྲིས་ཀང་མྲི་ནུས་ཏེ། དེའྲི་

ཕྲིར་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ངག་གྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་སོན་པའྲི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པའྲི་དབང་

གྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་འཛིན་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། མགྲིན་པ་དང་རྐན་

ལ་སོགས་པ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་འབད་རྩོལ་གྲིས་ཆོས་སོན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན། འཁོར་

བ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཛིན་པ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་
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སྔ་མ་གཞན་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་རྨྲི་ལམ་དུ་དོན་ལ་མ་སྐེས་པ་སྐེ་བ་མེད་

པའྲི་ལུས་སྣང་བ་བཞྲིན་དུ་སེམས་དག་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་སྣང་བ་དང་

གསུང་གྲི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །ཇྲི་ལྟར་རྨྲི་ལམ་དུ་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བར་སྤོད་པའྲི་

མཁན་པོ་མཐོང་ནས་ཐེ་ཚོམ་གྲི་དོན་འདྲི་བར་བྱེད་ཅྲིང་མཁན་པོས་ཀང་སོབ་མ་

རྣམས་ཀྲི་ཐེ་ཚོམ་གྲི་དོན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱེད་ཀང་རྨྲི་ལམ་དེ་ན་མཁན་པོ་མེད་དེ། 

སོབ་མ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་མཁན་པོར་སྣང་བའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་མཐོང་བ་དང་གསུང་གྲིས་ཆོས་སོན་པ་

སོགས་ནྲི་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་

སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་ཀུན་རོབ་པའྲི་ཆོས་ལྟར་སྐེ་བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་འགག་པ་ཡང་

མ་ཡྲིན་ནོ། །རྒྱུད་བར་ཡང༌། ཇྲི་ལྟར་བྱཻཌཱུར་ས་གཞྲི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་ལུས་ཀྲི་

གཟུགས་བརན་སྣང་བ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་འགོ་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་གཙང་མ་ལ། །ཐུབ་པའྲི་

དབང་པོའྲི་སྐུ་ཡྲི་གཟུགས་བརན་འཆར། ཞེས་དང༌། འདྲི་ནྲི་རང་སེམས་སྣང་བ་

ཞེས། །སོ་སོ་སྐེ་བོས་མྲི་ཤེས་མོད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟུགས་མཐོང་སེ། །དེ་དག་ལ་ནྲི་

དོན་ཡོད་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་འདྲི་ཡྲིས་སངས་རྒྱས་པ་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་སེམས་

ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་གང་ཟག་

མྲི་རྟག་པར་སྒོམ་པ་གསུངས་སོ། །དོན་དུ་སྨྲ་བ་མདོ་སེ་བ་རྣམས་ལ། ས་ལ་སོགས་

པའྲི་ཟད་པར་སྒོམ་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ལ་བཏགས་

པ་ཙམ་སེ་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཙམ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བསན་ཏོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་རྨྲི་
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ལམ་ལྟ་བུའྲི་སོང་གཟུགས་ལས་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བ་མེད་ཅྲིང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་སྒོམ་པ་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་དང་པོ་གསུམ་གྲི་ལྟ་བ་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་

དང༌། དབུ་མ་པའྲི་ལྟ་བ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་བསན་པའོ། །དེས་ན་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་

དང་མདོ་སེ་བ་དང་རྣལ་འབྱོར་དཔོད་པ་རྣམས་ཀྲི་འདོད་ལུགས་ཀྲི་མང་འདས་ནྲི་

ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲི་མང་འདས་ནྲི་

ཕུང་པོའྲི་ལྷག་མ་ཀུན་དང་བལ་བར་རབ་ཏུ་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སེ། 

དེ་ཉྲིད་ནྲི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་

འགགས་པའྲི་ཕྲིར་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པ་སྣང་མེད་དང༌། སད་པའྲི་གནས་སབས་

གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བ་སོང་གཟུགས་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ལྟ་བུ་དང་བདེ་

ཆེན་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ལྟ་བུ་དབྱེར་མེད་པའོ། །མཚན་བརོད་ཀྲི་སོར་རྟོག་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་བས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་

གསུངས་པ། འདྲིར་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཞེས་པ་མ་དག་པས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ལེགས་

སོ། །ཕུང་པོའྲི་ལྷག་མ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ཞྲིང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་

ནམ་མཁའྲི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་

ཆེན་པོ་འཆང་བ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྲི་བདག་པོ་རེད་པར་དཀའ་བའྲི་

རྲིན་ཆེན་ཀུན་གྲི་མཆོག་གོ །ཅེས་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཕོགས་སུ་འཛིན་པ་དང་བལ་

ཞྲིང་ཕུང་པོའྲི་ལྷག་མ་ལུས་པ་མེད་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མང་འདས་སོ། །གསུམ་པ་རྨྲི་ལམ་དང་གཉྲིད་སད་པ་

གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་རྩོད་སང་ལ་གསུམ་སད་པ་ན་བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་མྲི་མཐོང་བས་རྨྲི་ལམ་དང་མྲི་མཚུངས་པའྲི་རྩོད་པ། པྲ་

ཕབ་པའྲི་དཔེས་སད་པའྲི་སབས་སུ་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་མཐོང་བར་སྒྲུབ་

པ། དེ་སོབ་དཔོན་གྲི་བཀའ་དྲིན་ཡྲིན་པའྲི་རྩོད་སང་ངོ༌། །

དང་པོ་ནྲི། ཁོ་ན་རེ། རྨྲི་ལམ་དང་སད་པ་མྲི་མཚུངས་ཏེ། ཅྲི་སེ་རྨྲི་ལམ་གྲི་

གནས་སབས་སུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་བེམ་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སེམས་

ཀྲི་སྣང་བ་ཕྲིའྲི་དོན་ལྟ་བུར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། ཕྲི་དོན་དུ་འཛིན་པའྲི་

སེམས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སོ། །སད་པའྲི་གནས་སབས་སུ་ནྲི་རྣམ་པ་

གཏོད་བྱེད་བེམ་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་བེམ་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཕྲི་རོལ་

ལྟ་བུ་མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་དེ་རྣམ་པ་གཏོད་

བྱེད་བེམས་པོའྲི་དངོས་པོ་མེད་ན་མེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོན་ཏེ་སད་པའྲི་གནས་སབས་

འདྲི་ལ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་སྒོམ་པའྲི་སྣང་བ་ཡང་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

ཆུའྲི་ནང་གྲི་ཟླ་བ་བཞྲིན་དུ་ཆོས་ཅན་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་བེམས་པོའྲི་ཆོས་ཡོད་ན་

དེས་རྣམ་པ་གཏད་པའྲི་གཟུགས་བརན་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པས་སོ། །སད་དུས་སུ་

བསྒོམ་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར། རྨྲི་

ལམ་དང་མཚུངས་པ། བེམས་པོའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་པ། བོས་བརྟགས་པ་མ་ཡྲིན་པ། གློ་

བུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པ། ཆད་པའྲི་སོང་པ་མ་ཡྲིན་པ། ཁམས་

གསུམ་པའྲི་སེམས་མ་ཡྲིན་པ། ནམ་མཁའ་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་

འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་རབ་ཏུ་མ་གགས་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་བེམས་པོའྲི་ཆོས་

ཅན་ཡོད་ན་དེས་གཏད་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ཆོས་ཡོད་པར་རྣམ་པར་དཔོད་པས་གྲུབ་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཕྲིར་རོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་

པ་རྣམས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་བེམས་པོའྲི་ཆོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ལ་

དགོངས་ཀྲི་བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲིས་མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདྲིར་དོན་དུ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་དག་གྲི་

བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། པྲ་ཕབ་པའྲི་དཔེས་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་མཐོང་

བར་བསན། དེ་ཕག་ཆེན་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་བསན། དེ་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་

སྦར། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བེམས་པོའྲི་སེམས་ཀྲི་

བག་ཆགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ། སད་

པའྲི་གནས་སབས་སུ་བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་

མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་བ་དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་སད་པའྲི་གནས་སབས་སུ་བ་

ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་ཡང་

དག་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་གཞོན་ནུ་མས་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་

ལོང་ལ་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་

བའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་སྣང་བ་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདས་མ་

འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་བེམས་པོའྲི་ཆོས་དེ་རྣམས་མེ་ལོང་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་

པར་གྱུར་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་བེམས་པོའྲི་ཆོས་དེ་རྣམས་མེད་

པར་མེ་ལོང་ལ་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཆོས་དེ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 773  

རྣམས་གཞོན་ནུ་མས་རྟོག་པས་བསམ་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སོར་སྡུད་སོགས་སྒོམ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་རང་

གྲི་སེམས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་བེམས་པོ་ཁམས་

གསུམ་པ་མེད་པར་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་ཁམས་གསུམ་པའྲི་གཟུགས་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དོན་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་ལེ་ལས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་གོ་བརྒྱད་པས་

གསུངས་པ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ནྲི་སྒྱུ་མའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པ་

ཡྲིད་དབུ་མ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ནྲི་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་དག་ལ་གཟུགས་

སྣང་བ་བཞྲིན་ཏེ། བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་སྣང་བར་བྱེད་ཅྲིང་

འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་དང་བལ་བས་དྲི་མེད་གློག་དང་མཚུངས་པའྲི་འོད་ཟེར་དུ་མ་

འཕོ་བར་བྱེད་པ་ཅན་ཕྲི་རོལ་དང་ལུས་ལ་དབྱེར་མེད་པར་མཐོང་བ་གཟུང་བྱའྲི་

ཡུལ་སྣང་བ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་ནམ་མཁའ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་པའྲི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ལ་ཕག་ཆེན་བདག་གྲིས་འཁྱུད་དེ་འགོ་བ་དུ་

མའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་དུ་མར་སྣང་ཡང་དེ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་པུའོ། 

ཞེས་པ་སེ། 

བཞྲི་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་

བེམས་པོའྲི་ཆོས་མེད་པར་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁམས་གསུམ་པའྲི་ཆོས་སྣང་བ་

རྣལ་འབྱོར་པས་ནམ་མཁའ་ལ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དབང་མདོར་བསན་དུ་ཡང༌། 

ཇྲི་ལྟར་པྲ་ཕབ་གཞོན་ནུ་མས། །མེ་ལོང་ལ་མཐོང་དངོས་མེད་སྐེས། །དེ་བཞྲིན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འདས་དང་མ་འོངས་ཆོས། །མཁའ་ལ་དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་པས། ཞེས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་གཞོན་ནུ་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་

པས་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པ་མཐོང་བའྲི་རྩོད་པ། དེའྲི་ལན། རྩྲིས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དུས་

གསུམ་མཐོང་བའྲི་རྩོད་སང་ངོ༌། །

དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་གཞོན་ནུ་མས་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་སྣང་བ་མཐོང་བ་གང་

ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སོབ་དཔོན་གྲི་བཀའ་དྲིན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་གཞོན་ནུ་མ་ལ་

སོབ་དཔོན་གྲི་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །འདྲིར་གཞོན་ནུ་མ་ལ་སོབ་དཔོན་གྲི་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་

བྱས་སོ། །དེ་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དབང་གྲིས་གཞོན་ནུ་མས་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་

ལོང་ལ་སྣང་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་གྲི། སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་རླབས་དང་བལ་བས་ནྲི་

མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་པས་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཁམས་གསུམ་པར་སྣང་བ་ཙམ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་པ་འདྲིར་བ་མའྲི་བཀའ་ཙམ་ལ་ཆགས་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། པྲ་ཕབ་པའྲི་སྣང་བ་བ་མའྲི་དྲིན་མ་ཡྲིན་པར་བསན། དེ་

རྣལ་འབྱོར་བ་ལའང་མཚུངས་པར་བསན། སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲིས་བའྲི་

སྣང་བ་མཐོང་བར་བསན། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གོམས་

པས་དུས་གསུམ་གྲི་ཤེས་བྱ་མཐོང་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བརོད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ཙམ་གྲིས་གཞོན་ནུ་མ་ལ་སྔགས་དང་ལྷའྲི་

བྱྲིན་རླབས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་མེ་ལོང་ལ་སྣང་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནྲི་བདེན་པ་

མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ལ་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་གཞོན་ནུ་

མས་མཐོང་བའྲི་སྣང་བ་དེ་རྣམས་མཐོང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་

གྲི་བཀའ་དྲིན་ཙམ་གྲིས་གཞོན་ནུ་མ་ལ་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་

འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་སོབ་དཔོན་རང་ཉྲིད་ལ་ཡང་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པར་ཅྲི་སེ་མྲི་འགྱུར། གང་གྲིས་ན་གཞོན་ནུ་མ་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་

བྱས་ནས་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་པ་འདྲི་བར་བྱེད། 

གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡོད་ན་སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་

པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་དུས་གསུམ་ལོག་གྱུར་དེའྲི་སྣང་བ་མཐོང་ནས་རང་ཉྲིད་ཁོ་

ནས་རོད་པར་བྱེད་པར་འོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པས་བསལ་བ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སོབ་དཔོན་གྲི་དྲིན་ཙམ་གྲིས་གཞོན་ནུ་མ་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

པས་དུས་གསུམ་གྲི་དོན་མཐོང་བར་བརོད་མྲི་ནུས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་ཡང་རང་གྲིས་མ་སྒོམས་པར་བ་

མའྲི་དྲིན་ཙམ་གྲིས་ཁམས་གསུམ་པའྲི་གཟུགས་ནམ་མཁའ་ལ་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་

ཡང་བརོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བའྲི་དོན་དེ་བ་མ་ལ་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་འོན་ཀང་གཞོན་ནུ་མ་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པའྲི་རྟེན་དུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། རྒྱུ་གང་གྲིས་
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གཞོན་ནུ་མ་ལ་དབང་པོ་གཉྲིས་ཡང་དག་པར་ཕད་པ་ལས་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་ཉེ་

བར་ཐོབ་པ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་དེས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་རྟེན་

དུ་ཡང་རབ་ཏུ་གགས་ཏེ། གཞོན་ནུ་མའྲི་བདེ་བ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་སོ། །ཁུ་བ་མ་འཕོས་

པའྲི་རྒྱུ་དེས་ན་གཞོན་ནུ་མས་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་

པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་མཐོང་པར་འགྱུར་གྲི། དབང་པོ་

གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་ཉེ་བར་ཐོབ་པའྲི་ན་ཆུང་གཞན་གྲིས་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞོན་ནུ་

མར་མ་ཟད་གཞོན་ནུ་ལྷ་ཡྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཡང་ཐྲིག་ལེ་མ་ཉམས་པ་

ལའོ། །དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་མ་ཐོབ་པའྲི་དར་མ་དེ་ལའང་སྔགས་དང་ལྷའྲི་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར། འདོད་ན། བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་མ་ཐོབ་པའྲི་ན་ཆུང་དང་བདེ་བ་མ་ཐོབ་པའྲི་དར་

ལ་བབས་པ་ཡྲིས་ཀང་པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་མཐོང་

བར་འགྱུར་རོ། །སྔགས་དང་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། གཞོན་ནུ་མ་དང་དར་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡང་ཆོས་

ཅན། རང་གྲི་སེམས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འདས་པ་དང་མ་

འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་ཆོས་བེམས་པོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྣང་བ་མཐོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕ་རོལ་གྲི་དབང་པོ་

གཉྲིས་སྦོར་ལས་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞོན་ནུ་མའྲི་གནས་སབས་

བཞྲིན་དུ་གྱུར་པ་སེ་དེ་དང་མཚུངས་པས་སོ། ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་

འབྱོར་བ་རང་གྲིས་མ་སྒོམས་པར་བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ཙམ་གྲིས་ནྲི་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་
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ནོ། །འདྲིར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

སོང་གཟུགས་མཐོང་བར་གསུངས་ལ་འདྲི་ནྲི་གཞོན་ནུ་མ་དང་དཔེ་དོན་སྦར་བའྲི་

ཕྲིར་གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མ་ཐོབ་གོང་གྲི་སོར་སྡུད་ཀྲི་རྣལ་

འབྱོར་པས་ཀང་དུས་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སོང་གཟུགས་མྲི་མཐོང་བ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། །སོ་སོར་སྡུད་པ་རྣལ་འབྱོར་བས་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་དུ་སོན་པ་དུས་གསུམ་

གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ཚངས་སྤོད་དང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གོམས་པ་མེད་

པར་རྩྲིས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དུས་གསུམ་མཐོང་བའྲི་རྩོད་པ། དེས་ཕན་ཚོགས་ཀྲི་དོན་

ཤེས་ཀྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མངོན་ཤེས་མྲི་ཐོབ་པའྲི་ལན། ཚངས་སྤོད་མེད་པར་མངོན་

ཤེས་མྲི་ཐོབ་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྒོམས་པ་མེད་པར་ཚངས་

པར་སྤོད་པ་ལ་གནས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མོ་མ་དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་མོ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་དུས་གསུམ་པའྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་རོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། དེའྲི་

ཕྲིར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མེད་པར་ཡང་སྔགས་དང་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ལས་

དུས་གསུམ་པའྲི་དོན་མཐོང་ནས་ལུང་སོན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཚངས་

སྤོད་མེད་པར་སྔགས་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་མྲི་རློབ་ན། ཚངས་སྤོད་མེད་པའྲི་དང་སོང་དེ་

དག་ཇྲི་ལྟར་མོ་བཏབ་པ་སོགས་ཀྲིས་དུས་གསུམ་གྲི་ལྟས་སོན་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་

སྔགས་དང་ལྷ་ལ་ཞེན་པ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་པ་ལ་

གསུམ། དེས་ཕན་ཚོགས་ཀྲི་རྲིག་པས་རྨོངས་པ་མགུ་ཡང་མཆོག་མྲི་ཐོབ་པར་
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བསན། མཆོག་ཐོབ་པར་འདོད་ན་ཚོགས་གཉྲིས་སྒྲུབས་པར་གདམས་པ། བ་མའྲི་

དྲིན་གྲིས་མྲི་གོལ་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམས་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་

ལ་བཞྲི། ཕན་ཚོགས་ཀྲི་རྲིག་པས་རྨོངས་པ་མགུ་བར་བྱེད་ཚུལ། དེ་བ་མའྲི་དྲིན་

ལས་ཐོབ་ཚུལ། དེས་རྨོངས་པ་མགུ་ཡང་མཆོག་མྲི་ཐོབ་པར་བསན། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་

རྒྱུད་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲིས་གང་

བརོད་པ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་མ་ཡྲིན་པ་རྣམས་ལ་སྔགས་དང་ལྷ་ཡྲིས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པས་དུས་གསུམ་གྲི་ལྟས་ལུང་སོན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནྲི་བདེན་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ཚངས་སྤོད་མེད་ཀང་སར་རྩྲིས་གོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ལོག་གྱུར་

གྲི་དོན་ཡང་དག་པར་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་དུས་གསུམ་གྲི་ལྟས་རྟོགས་པའྲི་

མོ་བཏབ་པའྲི་ཤེས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་སར་རྩྲིས་ཀྲི་ཡན་ལག་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཤེས་བྱ་ཐུན་མོང་བ་སེ། མོའྲི་མན་ངག་གྲི་དབང་དང་རྩྲིས་ཀྲི་དབང་

གྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་བདེ་སྡུག་སོགས་སྐེ་བ་དང་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ཤེས་སོ། །གཞན་ངག་གྲིས་རྣ་བའྲི་ཤ་ཟ་མོ་སྒྲུབས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། མྲི་

སྣང་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་བྱེད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །གང་དག་

གྲིས་གདུག་པའྲི་ལྷ་བདུད་ཀྲི་རྲིགས་འདྲི་རྣམས་སྒྲུབ་པ་དེ་དག་བླུན་པོ་རྣམས་འཕལ་

དུ་ཡྲིད་ཆེས་པར་བྱེད་པའྲི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཕ་མོ་འདྲི་རྣམས་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲི་

བ་མར་འགྱུར་ཞྲིང་ཆོས་སོན་པར་བྱེད་དེ། འཛག་པའྲི་བདེ་བ་འདོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་

དང༌། དུག་སྨན་དུ་བསྒྱུར་ཞྲིང་དུག་མ་ཡྲིན་པ་དུག་ཏུ་བྱེད་པའྲི་དུག་གྲི་དེ་ཉྲིད་དང༌། 



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལོག་གྱུར་མཐོང་བའྲི་མྲིག་སྨན་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཡང་དུས་གསུམ་པའྲི་ལྟས་མཐོང་

བ་རྣམས་ཀྲི་མོ་རྩྲིས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་ཕ་རོལ་འཕལ་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པ་འདྲི་ནྲི་སྙྲིང་

པོའམ་འབས་བུ་དམ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྐེ་བོ་གང་ལ་འདོད་པ་དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་ལུང་མེད་པ་དང༌། 

མྲིག་སྨན་མེད་པའྲི་མོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བཀའ་མེད་པ་དང༌། དུག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

བཀའ་མེད་པ་དང༌། མྲིག་སྨན་མེད་པའྲི་ཕ་མོ་གཉྲིད་མཐུག་དང༌། བདེ་འབྱུང་རྨྲི་ལམ་

དང༌། ནུས་པ་ཅན་ཙད་པ། ཅེས་སམ། ཡང་ན་བདེ་འབྱུང་དབང་ཕྱུག་ངག་དང༌། ནུས་

པ་ཅན་ཁབ་འཇུག་སེམས་དང༌། བྱེད་པ་པོ་ཚངས་པ་ལུས་ལ་འབེབས་པའྲི་བཀའ་

མེད་པ་དང༌། པྲ་ཕབ་པའྲི་མེ་ལོང་ལ་དུས་གསུམ་པའྲི་ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་

དང༌། ལྷ་ཕ་མོ་རྣམས་འབེབས་པ་ལས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དོན་ཤེས་པ་དེ་དག་ནྲི་

མཁས་པ་ཡྲིན་ཀང་ཕྱུགས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བྱེད་

པ་ལ་དགའ་བ་ཡོ་བྱད་མྲི་འཛིན་པར་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་ཞྲིང་འདུ་འཛི་སངས་ནས་

གཅྲིག་ཏུ་གོགས་མེད་པར་གནས་པའྲི་སྐེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནྲི་རག་གྲི་དོན་ཉམས་

པའྲི་རྨོངས་པར་བྱེད་དུ་འོང་སེ། རང་དོན་ཉམས་པ་རྨོངས་པ་ཉྲིད་ཅེས་འཇྲིག་རྟེན་དུ་

ཡང་རབ་ཏུ་གགས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་མཆོག་གྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་ལུང་ཚེ་འདྲིའྲི་

ལོངས་སྤོད་དང་གོལ་བའྲི་འབས་བུ་སེར་བ་འདྲི་ནྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ནས་བ་མ་

བརྒྱུད་པའྲི་རྲིམ་པས་འོངས་པ་སེ། དེས་ན་དེ་ནྲི་བ་མའྲི་དྲིན་གྲིས་ཐོབ་བོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་དབང་ཕྱུག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་མཆོག་གྲི་དབང་ཕྱུག་གམ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་གསུངས་པ། འཇྲིག་རྟེན་ན་བ་མ་ལྟ་བུར་ཕན་འདོགས་པའྲི་མ་གཞན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མེད་ཅྲིང༌། བ་མ་ལྟ་བུར་མཆོག་ཏུ་སྐོང་བའྲི་ཕ་གཞན་མེད་དེ། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ན། འཁོར་

བའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བརྒལ་བར་དཀའ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་ཆེན་པོ་ལས་བ་མའྲི་བཀའ་

དྲིན་གང་གྲིས་”བསྒང
1
་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་དང༌། བ་མ་གང་གྲིས་སོབ་མ་ལ། 

དཔག་ཚད་བརྒྱ་ནས་བསབ་པ་བྱྲིན་པ་སེ་མན་ངག་བསན་པས་ཚེ་འདྲིའྲི་ལོངས་

སྤོད་དང་ཕྲི་མའྲི་གོལ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བའྲི་བསབ་བྱ་གང་བྱྲིན་པ་དེས་ནྲི་འཁོར་

བ་ལས་ཐར་པ་སེར་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་སེ། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་དུ་

མ་རྣམས་ཀྲིས་འདོད་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པའྲི་

རྨོངས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཕན་ཚེགས་ལུང་སོན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

སེམས་སད་ཅྲིང་མགུ་བར་བྱས་ནས་མགུ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རེས་སུ་འཛིན་པ་པོ་སོབ་

དཔོན་བྱེད་དོ། དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་ལུང་དེ་ཡང་དེ་དག་ལ་སེར་བར་བྱེད་དོ། །དེས་

སོབ་མ་དེ་རྣམས་ཀང་མགུ་བ་ཆེན་པོར་གྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་རྣམས་བ་མའྲི་བཀའ་

དྲིན་གྲིས་གོལ་ལོ། །ད་ནྲི་བདག་ཅག་གྲིས་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་བྱ་

སེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་བདུད་ཀྲི་ལས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས་འདྲིར་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་

དོན་དུ་བྱེད་དེ། མཆོག་གྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་དེ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་འཆྲི་

མེད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་རྲིག་

པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །མཐར་འཆྲི་བར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ལུས་མེ་ཡྲིས་

བསེག་པར་འགྱུར་བའྲི་ན་ཁྲི་དང་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཟ་བར་འགྱུར་

རོ། །སོག་ནྲི་ཞྲི་བ་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྐུ་ཅན་ནམ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྲི་ཁབ་འཇུག་རོ་རེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༣༨བ༣ན།   བསྒྲང    སྐུ། ༡༩༤བ༡ན།  བླ། ༡༩༣ན༣ན།   བསྒྲལ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་རྭ་འགྱུར་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པས། ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བདུད་རྣམས་ཀྲི་སྔགས་དང་ལྷའྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་

རྲིམ་པ་ཕ་མོ་ཐམས་ཅད་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྲི་

རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་ལམ་ལོག་པ་ཡྲིན་པར་རྣམ་པར་དཔད་པར་བྱ་སེ། ཉེ་ཚེ་

བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ཕ་མོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེ་ཡེ་ཤེས་

འབེབས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མཚན་བརོད་ཀྲི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ལས་

ཚིགས་བཅད་བདུན་པས་གསུངས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ནྲི་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་བདེ་བ་

ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་འབར་བས་དོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྤན་ཐོབ་པས་མྲིག །སྒྲིབ་

པ་མྲི་བཟད་པ་དང་བཅས་པ་འགགས་པས་སྐྲ་དང༌། ཡང་སྒས་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར་སྤུ་སེན་ལ་སོགས་པ་རོ་རེ་འབར་བ་སེ། རོ་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་འགོ་བ་ཀུན་

ལ་འབེབས་པ་ནྲི་ལྟ་གཞན་འབེབས་པ་ལས་མཆོག་གཞན་ཡྲིན་པས་འབེབས་པ་ཆེ། 

ཡན་ལག་གྲི་ཆ་ཀུན་གྲིས་གཟྲིགས་པས་མྲིག་བརྒྱ་བ་སེ། གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་རོ་

རེའྲི་མྲིག །ཅེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་ལེའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་བཅུ་

རྩ་དགུ་པས་སྐུའྲི་འབེབས་པ་སོགས་གསུངས་པ། སྐུ་འབེབས་པས་ནྲི་སྐུའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དང་ལྡན་པ་ན་དག་པོ་དང་ཞྲི་བའྲི་རང་བཞྲིན་

ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་སོབ་མ་ལ་སྐུའྲི་བྱ་བ་རྲི་བོ་འབྱྲིན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་སེ། 

གསུང་ཕེབས་པས་ནྲི་ལྷ་དང་འབྱུང་པོ་ཀླུ་དང་ལྷ་མྲིན་རྣམས་ཀྲི་རྩོད་པ་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའྲི་སོ་སོ་ཡང་དག་རྲིག་བཞྲི་སྨྲ་བ་པོ་འཇམ་དཔལ་ལྟ་བུར་གྱུར་ལ། ལྷའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 782  

ཐུགས་ཕེབས་པས་ནྲི་གཞན་གྲི་སྙྲིང་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དག་དང་བྱུང་དང་འབྱུང་བ་སོགས་དུས་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཕེབས་པས་སངས་རྒྱས་ལྷ་དང་མྲི་བ་མ་རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་

པའྲི་སོན་པ་གཅྲིག་པུ་ཞེས་བརྟགས་པ་སེ། ལྷའྲི་རྣམ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང༌། 

མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་ཅྲིང་ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། 

དེས་ན་རོ་རེ་འབེབས་པ་མེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ལྷ་ཕ་མོའྲི་འབེབས་པ་རྣམས་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་སེར་བར་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

ཉྲི་ཚེ་བའྲི་འབེབས་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་རེ་ཤྲིག་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དང་འཇྲིག་

རྟེན་གསུམ་གྲི་བདག་པོ་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་ཞོག་གྲི་ཐུན་མོང་གྲི་གྲུབ་པ་རལ་གྲི་དང་

བཅུད་དང་བཅུད་ལེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་

མཆོག་གྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་སེར་བར་བྱེད་པའྲི་བ་མ་ཡང་རང་ཉྲིད་དབུལ་ནས་ཕ་

རོལ་གྲི་རས་འཕོག་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་བ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་

གྲིས་རྨོངས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་རྒྱལ་སྲིད་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གོ་འཕང་དུ་འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་བ་མ་ལ་དབུལ་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ཅྲིང་ལྕགས་སོགས་གསེར་དུ་བྱེད་པའྲི་བཅུད་གྲུབ་པའྲི་གོ་འཕང་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དཔད་ན་

སྐེ་བ་སྔ་མ་གཞན་གྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་གཉྲིས་དང་བལ་བ་ལ་ནྲི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་མཁེན་འདོད་པས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀྲི་ཚོགས་རོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞྲིག་བསྒྲུབ་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་པས་གསུངས་པ། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་ན་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆེན་པོ་

སྒྲིབ་བལ་གྲི་སེམས་ལས་གཞན་ཞྲིག་སངས་རྒྱས་ཚོལ་བའྲི་སབས་འདྲིར་འཇྲིག་

རྟེན་ཁམས་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་གྲི་སེམས་ཅན་དེ་

རྣམས་མཉེས་པར་བྱས་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་དུས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་

བརྒྱུད་པའྲི་སྲིད་པ་གཅོད་པར་བྱེད་དེ། བདག་དང་གཞན་དུ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་མགུ་བར་བྱས་པ་ལས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་པས་ནྲི་སེམས་ཅན་ལ་

འཁུ་བ་སེ་མྲི་མཐུན་པར་བྱེད་ན་དམལ་བ་ངུ་འབོད་ལ་སོགས་པ་ནས་རོ་རེ་མེ་ལྕེའྲི་

དམལ་བ་ཆེན་པོའྲི་མཐའ་རུ་འགོ་བར་འགྱུར། དེའྲི་ཕྲིར་རང་གྲི་སེམས་ནྲི་སྒྲིབ་པ་

དང་བལ་ཞྲིང་དག་པ་ན་ཡང་མཁས་པ་དང་མྲི་མཁས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་འགལ་

བའམ་གནོད་པ་མྲི་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དོན་དུ་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་དོན་དུ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར་

བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་སུ་མྲི་འགྱུར་བ་དང༌། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

སྒོམ་པ་མ་གཏོགས་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཐུགས་དགོངས་སོ། །རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་

ཚིགས་བཅད་དོན་གཉྲིས་པས་གསུངས་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྲིག་པའྲི་སེམས་

ནྲི་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས། བདུད་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགྱུར་རོ། །བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་སེ་མོས་

ཤྲིང་སྒྲུབས་པས་བདེ་འབས་སེར་བ་དག་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའོ། །གང་གྲི་ཕྲིར་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་དམ་ཚིག་བསེན་པའྲི་

དབང་གྲིས་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་བཅོམ་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འགོ་བར་བྱེད་

པ་དེའྲི་ཕྲིར་བདུད་རྣམས་ཀྲི་མ་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་

དུ་མ་ཡྲིས་ནྲི་བགེགས་རྣམས་བྱེད། ཅེས་པ་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་

ཕྲིར་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐར་པའྲི་དོན་དུ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གྲིས་རང་གྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སད་ཅྲིག་མའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞྲི། བ་མའྲི་བཀའ་ཡྲིས་གོལ་བར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་

བསན། དེས་ན་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་ཕྲི་རོལ་པའྲི་ལྷ་མྲི་སྒྲུབས་པར་གདམས། མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་བ་མའྲི་བཀའ་ལས་མྲི་ཐོབ་པར་རྩ་རྒྱུད་ཀྲིས་བཤད། དོན་བསྡུས་

ཏེ་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམས་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བ་མའྲི་བཀའ་ལུང་ཙམ་གྲིས་ཐར་པ་

ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་

ལམ་སྒོམ་པ་ཉེ་བར་སོན་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །བ་མའྲི་བཀའ་ཡྲིས་ཀུན་ཏུ་

སྤོད་པ་ཙམ་གྲི་ཆོས་རྣམས་ནྲི་འགར་ཡང་སོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཐར་པ་སེར་བ་

མྲིན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་ལམ་སྒོམ་པ་ཉེ་བར་སོན་པར་བྱེད་

པའྲི་རྒྱུ་གང་གྲིས་ན་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་ཙམ་གྲིས་ཐར་པ་སེར་བ་མྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མའྲི་བཀའ་དྲིན་ཙམ་གྲིས་ལུས་ཅན་རྣམས་ནྲི་གོལ་བར་མྲི་འགྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་ཐར་པ་

ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་ལ་སྙྲིང་རེ་ཅན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྲིས་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྒོ་ནས་ལམ་སྒོམ་པ་སོན་པར་མྲི་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲི་སྒོ་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པོ་ཞེས་སོན་པར་མཛད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཐར་པའྲི་དོན་དང་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའྲི་དོན་དུ་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཕྲི་རོལ་པའྲི་ལྷའྲི་སྔགས་སྒྲུབ་པར་

མྲི་བྱའོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་འདྲིར་ཕྲི་རོལ་གྲི་ལྷ་གཞན་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཕ་མོ་བྱེད་པ་

རྣམས་ནྲི་སྒྲུབས་ཀང་སྒྲུབ་པ་པོ་ཉྲིད་ལ་གནོད་པའྲི་གླགས་ཚོལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྲི་མཐུ་སོབས་ཀྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་སྒྲུབ་པ་པོས་རབ་ཏུ་གཏུམ་པོའྲི་ལྷ་

གཞན་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཕ་མོ་བྱེད་དེ། ལྷ་གཞན་དེ་རྣམས་ཀྲིས་གཟུང་བའྲི་

སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་གདུག་པའྲི་ལྷ་སྔར་སྒྲུབས་པ་དེ་རྣམས་དག་བར་འགྱུར་ཞྲིང་སྒྲུབ་པ་པོ་

འཆྲི་བའྲི་དུས་སུ་ཕན་པའྲི་ཐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་བརོད་པར་མྲི་བྱེད་དོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

མེད་ཅྲིང་གཞན་ལ་གནོད་པའྲི་ལས་བྱས་པས་ཤྲི་བའྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡང་དམལ་བར་

འགོའ།ོ །གཞན་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ལྷ་དེ་རྣམས་སྒྲུབས་པས་དངོས་གྲུབ་ཅྲི་ཞྲིག་སེར་

བར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་དབུལ་པོ་བཞྲིན་ནོ། །སྒྲུབ་པའྲི་ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སྨྲས་པ། ཀྱཻ་སྒྲུབ་

པ་པོ་ཁོད་ཀྲིས་བསྒོ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་གྲིས་བྱའོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་

སྒྲུབ་པ་པོས་ཁེད་རྣམས་ཀྲིས་རྒྱལ་པོ་ཆྲིངས་ལ་འདྲིར་ཁེར་ཤོག་ཅྲིག་ཅེས་བརོད་

ན། དེའྲི་ཚེ་ཡོངས་སུ་ཟློག་པར་བྱེད་དེ། ཡུལ་འདྲི་སྒྲུབ་པ་ལ་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་

ནུས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ལྷ་ཕ་མོ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་པོ་
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ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡུལ་ཐོབ་པ་ལ་བར་ཆད་བྱས་ནས་ཡོངས་སུ་ཟློག་པར་བྱེད་

དེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གོ་འཕང་མངོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་གདུག་

པའྲི་ལྷ་སྒྲུབ་པ་དང༌། བ་མའྲི་བཀའ་ལུང་འཁོར་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་འབས་བུ་སེར་བའྲི་རང་

བཞྲིན་རྣམས་ཀྲི་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད་དེ་དོན་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས། བ་མའྲི་བཀའ་ལུང་

ཙམ་གྲིས་འགྲུབ་པ་དང་མྲི་འགྲུབ་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་གསུངས་པ། ཞྲི་བའྲི་དེ་ཉྲིད་དང༌། 

འདོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དང༌། དུག་གྲི་དེ་ཉྲིད་དང་དེ་བཞྲིན་ཏེ་གསུམ་ནྲི་བ་མའྲི་བཀའ་ལུང་

ཕོག་པ་ཙམ་གྲིས་མ་སྒོམས་པར་ཡང་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐེས་བུ་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་དུ་བ་མའྲི་བཀའ་ལུང་ཕོག་པ་ཙམ་གྲིས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གསུམ་པོ་དེ་བཞྲིན་

དུ་འགྱུར་བ་མྲིན་ཏེ། ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའྲི་དྲི་མ་དང་ལྡན་པའྲི་སེམས་

འགྱུར་བའམ་འཕོ་བའྲི་སད་ཅྲིག་ནྲི་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་ཏེ། སད་ཅྲིག་དེ་དང་བལ་

བས་གློ་བུར་དྲི་མས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྒྲིབ་པས་དག་པ་མ་

ངན་ལས་འདས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བ་མའྲི་བཀའ་ཡྲིས་ལུང་ཕོག་པ་ཙམ་གྲིས་བསམ་

བྱ་བའྲི་དྲི་མ་ནྲི་ཅྲི་ཡང་མྲི་སེལ་ཞྲིང་བཞག་བྱ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཅྲི་ཡང་འཇོག་པའྲི་

ནུས་པ་མེད་པས་བཀའ་ཙམ་ནྲི་བཅྲིངས་གོལ་གང་གྲིའང་རྒྱུ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ནྲི་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། དེ་གཞན་

གྲིས་སྦྲིན་བྱ་མ་ཡྲིན་ལ་འཕོག་བྱའང་མྲིན་པར་གྱུར་པའྲི་དྲི་མས་ཀུན་ནས་དག་པའྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་བཀའ་ལུང་ཙམ་གྲིས་སྦྲིན་བྱེད་དང་འཕོག་པར་

བྱེད་ནུས་པའྲི་བ་མ་མེད་དོ། །བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་དམན་པའྲི་
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སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་མཁེན་གཙོ་བོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་དག་པའྲི་དེ་ཉྲིད་སྦྲིན་

བྱེད་དམ་འཕོག་བྱེད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་འདྲིར་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ལས་བསོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་ནྲི་དག་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་བྱེད་ཀྲི་ཐབས་མཆོག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་མཆོག་སེ་དེ་དག་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་གོ་འཕང་

མཆོག་ནྲི་སེར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་ན། ཆགས་སོགས་ཀྲིས་ཟྲིལ་

གྲིས་གནོན་པའྲི་མྲི་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སེར་བ་བྱེད་པ་པོ་བ་མ་དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་

ལུང་ཙམ་གྲིས་མ་སྒོམས་པར་ཡང་ཞྲི་བའྲི་དེ་ཉྲིད་དང་འདོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་དང༌། དུག་

གྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་གསུམ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བས་འཕལ་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པར་བྱེད་ཀྲི་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་བཀའ་ལུང་ཙམ་གྲིས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་ལ་ཞྲི་བའྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི། སེམས་ངག་ལུས་ཀྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་བསྐེད་

པ་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་སབས་ཀྲི་ཕ་མོའྲི་སེམས་སྦང་བྱེད་ནུས་པ་ཅན་ཐུགས་རོ་རེ་

འབེབས་པ་དང། རྨྲི་ལམ་གྲི་སབས་སྦོང་བྱེད་ངག་ལ་གསུང་རོ་རེ་བདེ་འབྱུང་དབང་

ཕྱུག་འབེབས་པ་དང༌། སད་པའྲི་སབས་སྦོང་བྱེད་ལུས་ལ་འགོ་བ་ཀུན་གྲི་བྱེད་པ་པོ་

སྐུ་རོ་རེ་ཚངས་པ་འབེབས་པ་རྣམས་མ་སྒོམས་པར་ཡང་བཀའ་ལུང་ཙམ་གྲིས་སེར་

བས་དེ་དག་ནྲི་རྨོངས་པ་རྣམས་ལ་བ་མའྲི་བཀའ་ཙམ་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་ཞྲི་བའྲི་དེ་ཁོ་

ན་ཉྲིད་ཅེས་པར་བརོད་དོ། །

འདོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི། བ་མས་འདོད་པའྲི་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྲི་བཀའ་ལུང་ཕོག་

པའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲིས་ནྲི་མ་སྒོམས་པར་ཡང་སེམས་ངག་ལུས་ཀུན་ཆགས་པས་སྐེད་
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ཅྲིང་དེ་ལས་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་སེམས་ནྲི་འདོད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་

པར་བཤད་ལ། དུག་གྲི་དེ་ཉྲིད་ནྲི། བ་མའྲི་དུག་སྔགས་སོགས་ཀྲི་བཀའ་ལུང་ཕོག་

པའྲི་དྲིན་གྲིས་ནྲི་བརྟན་གཡོ་དང་བྱས་པ་སྦར་བ་ཡྲི་དུག་རྣམས་ནྲི་འཕལ་དུ་དུག་

མེད་པར་བྱེད་པ་དང༌། དུག་མེད་པའྲི་རས་ནྲི་དུག་ཉྲིད་དུ་བྱེད་པ་དག་ཀང་དུག་གྲི་

དེ་ཉྲིད་ཅེས་པར་བརོད་དེ། བ་མའྲི་བཀའ་ཙམ་གྲིས་འཕལ་དུ་ཡྲིད་ཆེས་བྱེད་པ་ནྲི་

དེ་ཉྲིད་གསུམ་པོ་དེ་དག་སེ། དག་པའྲི་དེ་ཉྲིད་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ནྲི་མ་སྒོམས་པར་

བ་མའྲི་བཀའ་ཡྲི་དྲིན་ཙམ་གྲིས་ནྲི་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་བ་དེའྲི་

ཕྲིར། ཐར་པའྲི་དོན་དུ་འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་སྒོམ་པར་བྱ་སེ་ཚངས་སྤོད་ཀྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཅན་གྲིས་སོ། ཞེས་པ་སེ། བཞྲི་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་

ཕྲིར་ཐར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀྲིས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་སྒོམ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཚངས་སྤོད་མེད་པར་མངོན་ཤེས་མྲི་ཐོབ་པ་ལ་

རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉྲིས། ཚངས་སྤོད་མེད་ན་མངོན་ཤེས་མྲི་ཐོབ་ན་བྱང་སེམས་

དང་དང་སོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པར་ཐལ་བའྲི་རྩོད་པ། དེ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་དང་

འདོད་པའྲི་ལན་གདབ་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཁོ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྲི་ལུགས་ལ་མྲི་འཕོ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་

པར་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ། དེ་ལྟར་འདོད་པ། 

དེའྲི་ཚེ་ཆོས་འཕགས་ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། བ་ཤྲིཥྛ་

གནས་འཇོག་ལ་སོགས་པའྲི་དང་སོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་མྲི་འཕོ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་

མེད་པས་ཇྲི་ལྟར་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔར་འགྱུར་ཞེས་པ་འཛག་བདེ་ལ་ཞེན་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགའ་ཞྲིག་དག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བྱང་སེམས་

ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་པའྲི་དང༌། དང་སོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པ་

འདོད་པའྲི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་འཕོ་བའྲི་དབྱེ་བ་བསན་ཏེ་སེམས་ལ་དབང་

བའྲི་འཕོ་བ་ཚངས་སྤོད་དང་མྲི་འགལ་བར་བསན། བྱང་སེམས་འཆྲིང་བའྲི་དབྱེ་བ་

བསན་ཏེ་ཚངས་སྤོད་མཆོག་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ། དོན་བསྡུས་ཏེ་བྱང་སེམས་ལ་

མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡོད་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། བྱང་སེམས་འཕོ་བའྲི་དབྱེ་བ་

བསན། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བྱེད་ལས་བསན། སེམས་ལ་དབང་བའྲི་འཕོ་བ་གཞན་དོན་གྲི་

རྒྱུར་བསན་ཏེ་ལུང་དང་སྦར། དེ་མེད་ན་གཞན་དོན་མྲི་འགྲུབ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་

བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡྲིན་པ་ཆོས་འཕགས་སོགས་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་

མྲི་འཕོ་བའྲི་ཚངས་སྤོད་མེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕོ་

བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། ལས་དབང་གྲིས་འཕོ་བ་ལས་གོལ་ཡང་འཁོར་བ་པ་རྣམས་

ལ་ལམ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་བསམ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་བར་འཕོ་བ་ཡོད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་འདྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འཕོ་བའྲི་ཚུལ་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་དབང་གྲིས་འཕོ་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། སེམས་

ལ་དབང་ཐོབ་པའྲི་དབང་གྲིས་འཕོ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལ་ལས་དབང་གྲིས་འཕོ་བ་དེ་ནྲི་སེམས་ཅན་ཕལ་བ་རྣམས་

འཁོར་པར་འཁམས་པའྲི་དོན་དུའོ། །སེམས་ལ་དབང་བ་ལས་འཕོ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ནྲི་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོར་ལས་ཀྲིས་འཁམས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐར་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལམ་བསན་པའྲི་དོན་དུ་འཕོ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་འབྲིགས་བྱེད་ཀྲི་ནགས་ཐྲིབས་པོར་རབ་ཏུ་ལྷུང་བ་

ལམ་ཉམས་པ་སེ་སོར་བ་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་པ་པོ་མེད་པར་ལམ་མཐོང་བར་མྲི་

འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་བར་རབ་ཏུ་ལྷུང་བ་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་པ་པོ་བྱང་

སེམས་སོགས་མེད་པར་ཐར་ལམ་མཐོང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ལམ་སོན་པོ་

དང་ལམ་སོར་བ་དག་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་འགོགས་ཀང་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་སེ་ལམ་སོན་

པ་མེད་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལམ་མཐོང་བ་མེད་པ་སེ། ཅྲི་སེ་ལམ་སོན་པ་པོ་རང་ཉྲིད་སྔར་

རྣམ་པ་དག་པའྲི་ལམ་ནས་མ་འོངས་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལམ་མཐོང་བ་མེད་དོ། །ཅྲི་སེ་

ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ཉམས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ལམ་སོན་པ་པོའྲི་སད་མྲི་

ཤེས་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལམ་མཐོང་བ་མེད་དོ། །ལམ་ཉམས་པ་འདྲི་རྣམས་འཁོར་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་གྲིས་སྐྲག་པར་གྱུར་པ་མཐོང་ནས་ལམ་ཉམས་པ་མ་ཡྲིན་པ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་འཁོར་བ་ལ་སྐྲག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ལ་ཕན་གདགས་པའྲི་དོན་དུ་བསམ་བཞྲིན་དུ་

འཁོར་བར་སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྨྲིན་པར་སྨྲིན་པ་

ལས་མྲི་འདོད་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མྲིན་པར་བྱང་སེམས་ས་

བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཕར་ཕྲིན་བཅུ་ཡྲིས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་དབང་ཕྱུག་ཐོབ་བ་རྣམས་

ལས་ཀྲི་རྣམ་པར་སྨྲིན་པས་འཁོར་བར་འཁམས་ན་དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཐར་བ་མེད་དོ། །ཐར་ལམ་མྲི་ཤེས་པ་ཡྲིས་སྐེ་བོ་ཕལ་བ་ལམ་མྲི་ཤེས་པ་ལ་ལམ་གྲི་

ཉེ་བར་བསན་པ་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལོང་བས་ལོང་བ་ལ་ལམ་སོན་པ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ལམ་སོན་པའྲི་དོན་དུ་འཁོར་བར་

སྐེ་བ་འཛིན་པ་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་བསམས་བཞྲིན་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའོ། །དེས་ན་

འཇྲིག་རྟེན་མགོན་པོ་བདག་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་གྲི་སད་དུ་དམལ་བར་རབ་ཏུ་

ཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་བདུད་ཀྲི་རྲིགས་རྣམས་ཀྲིས་བསོད་པ་བརོད་པ། གང་ཞྲིག་

ཅེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་སེ་སྔར་ཡང་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་དབང་བཅུ་སོགས་ཡོན་ཏན་

དུ་མ་དང་ལྡན་ཞྲིང་ཉོན་མོངས་པའྲི་སྒྲིབ་པ་ཕལ་ཆེར་བསེགས་པའྲི་བྱང་སེམས་

རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་སྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཉན་མོངས་པའྲི་

སྒྲིབ་པའྲི་ཆ་ཤས་ཙམ་མ་སངས་པ་ནྲི་སྐེ་བ་འཛིན་པའྲི་དོན་དུའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རྣམ་པ་གཞན་དུ་མངལ་དུ་བྱང་སེམས་སྐེ་བ་འཛིན་པ་མེད་ན་

ལས་ཀྲི་ས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ལམ་སོན་

པ་མེད་པར་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་འཁོར་བ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། ལམ་སོན་པ་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཕད་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ། བྱང་སེམས་འཆྲིང་བའྲི་དབྱེ་བ་དངུལ་ཆུའྲི་དཔེས་བསན། 

འཆྲིང་ཚུལ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཐོབ་པའྲི་འབས་བུའྲི་ཁད་པར་བསན། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་

པས་བཅྲིངས་པས་ཐོབ་པའྲི་སའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་བཤད། མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་

ཅྲིག་འཕེལ་བས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་ཅྲིང་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འགག་ཚུལ། དེ་ཉྲིད་

དངུལ་ཆུའྲི་དཔེས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་སྔོན་དུ་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་

འབྱོར་གོམས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཤྲིན་ཏུ་བརྟན་པར་བྱའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སེམས་འདྲི་ལ་བརྟན་པར་བཅྲིང་བའྲི་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་པ་

དང་བལ་བས་བཅྲིངས་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་པས་བཅྲིངས་པའོ། །ཇྲི་ལྟར་

དངུལ་ཆུ་བཅྲིང་བ་འོག་ཏུ་འཆད་པ་བཞྲིན་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་བདུག་པ་དང་དགོད་པའྲི་

སྦོར་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྕགས་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སོལ་བ་དང་བསེག་པའྲི་

སྦོར་བས་བཅྲིངས་པའོ། །དེ་དག་ལས་བདུག་པ་དང་དགོད་པའྲི་སྦོར་བས་བཅྲིངས་

པའྲི་དངུལ་ཆུ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མེ་དག་པོས་བཞུས་པར་གྱུར་ན་ཅུང་ཟད་གནས་ཏེ་

དེ་ནས་འབོས་པར་བྱེད་དོ། །ལྕགས་ཐམས་ཅད་དང་ལྷན་ཅྲིག་སོལ་བ་ལས་དངུལ་

ཆུ་མེ་དག་པོས་བཅྲིངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མེ་དག་པོས་བཞུས་པར་གྱུར་པ་ན་

ནམ་ཡང་མྲི་འབོས་སོ། །མེ་དག་པོས་བཞུས་ན་འབོས་པའྲི་དངུལ་ཆུ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་

ལྕགས་ཀྲི་ཟས་ཟ་བ་དང་མེས་སོལ་བ་གཞན་གྲི་དབང་གྲིས་གནས་སབས་གཞན་

དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་འདྲི་ལྟ་སེ། དུ་བ་དང་ནྲི་ཙིག་ཙེག་ཉྲིད། །སལ་བ་མཆོང་བ་

ཉྲིད་དང༌། །འདར་དང་མྲི་འདར་བ་ཉྲིད་དེ། །དངུལ་ཆུ་ཡྲི་ནྲི་གནས་སབས་ལྔ། །འདྲིའྲི་

དོན་ནྲི་ལེའུ་སྔ་མ་རྣམས་སུའང་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་སེམས་བཅྲིང་པའྲི་

ཐབས་སྒོམ་པ་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གནས་སབས་གཞན་དུ་

འགྱུར་ཏེ། དམན་པ་དང་འབྲིང་དང་མཆོག་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་ལས་སོ། །དེ་ལ་

དངུལ་ཆུ་མེས་བདུག་པ་དང་རས་དགོད་པའྲི་སྦོར་བས་བཅྲིངས་པ་དང་འད་བའྲི་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅྲིངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅྲིངས་པ་

གཅྲིག་སེ། དེ་ནྲི་བྱང་སེམས་རབ་བྱུང་ལྟ་བུ་གང་ཟག་མྲི་རྟག་པ་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དང༌། ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཟད་པར་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲིས་

ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཡྲིས་བཅྲིངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དངུལ་ཆུའྲི་བདུག་

པ་དང་དགོད་པའྲི་སྦོར་བས་བཅྲིངས་པ་ལས་གཞན་ཡང་སོལ་བ་དང་བསེག་པའྲི་

དུས་གཞན་གྲི་དབང་གྲིས་ལྕགས་ཀྲི་ཟས་ཟ་བ་ཡོད་དེ། ཟས་ཟོས་པ་དེས་མྲི་བརྟན་

པ་ལས་བརྟན་པའྲི་གནས་སབས་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་སེམས་གཅྲིག་གྲིས་གང་ཟག་མྲི་རྟག་པར་བསྒོམས་པ་དང༌། 

ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཟད་པར་བསྒོམས་པ་ཡྲིས་བེམ་པོའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཟད་པ་

ལས་གནས་སབས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གནས་སབས་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ས་ཐོབ་

པའོ། །འདྲི་དག་གྲི་སབས་སུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དང༌། འདོད་ཆགས་

དང་བལ་བའྲི་ས་ཞེས་སོགས་རྣམས་ཐེག་དམན་ལ་སྦོར་བ་ནྲི་དགོངས་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བཅྲིང་བའྲི་ཚུལ་གཉྲིས་ཀ་བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་བརྟན་པར་བྱས་པ་ལས་འཕོས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བས་དོན་གྲི་གངས་མཐོང་བ་སོགས་ཀང་བྱང་སེམས་ཀྲིས་དང་འབེལ་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བདེན་བཞྲི་སྒོམ་པ་སོགས་ཐེག་དམན་དང་འབེལ་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀང་བྱང་

སེམས་ལ་སྦོར་བ་མྲི་འགལ་ཞྲིང༌། ལེའུ་འདྲིའྲི་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་བར་ཡང་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་བྱང་སེམས་ལ་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་བཞེད་

པ་ནྲི་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ༌། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ས་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། བང་དང་དོར་

བྱ་སངས་པའྲི་ཕྲིར། །ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་མཉམ་སྙོམས་ཅན། །ཙནྡན་ཏེའུ་མཚུངས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 794  

ལ། །ཆགས་བལ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པ་ཡྲིན། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། འདོད་ཆགས་དང་བལ་

བ་ས་དང་པོ་ནས་བཅུ་པའྲི་བར་བྱང་སེམས་ཀྲི་ས་དང༌། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའོ། །དེ་དག་ཐོབ་པ་སའྲི་དབང་གྲིས་རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། 

བྱང་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པ་གཅྲིག་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མངོན་པར་ཤེས་པ་སྔ་དང་དྲུག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ལོག་གྱུར་གྲི་དོན་གྲི་གངས་ཚད་ཅན་མཐོང་བ་དང༌། དོན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་གངས་མཐོང་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སད་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་གངས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སད་

ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གངས་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། དེ་

བཞྲིན་དུ་ཆོས་སོན་པ་ནྲི་སེམས་ཅན་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་གངས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གངས་ཀྲི་སད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མང་འདས་ནྲི་ཕུང་

པོའྲི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་དང་ཕུང་པོའྲི་ལྷག་མ་མེད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བྱང་སེམས་

ཀྲིས་བདག་མེད་གཉྲིས་རྟོགས་པ་མཐར་མ་ཕྲིན་པས་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་

རྟོགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྟོགས་པ་རབ་གྲི་མཐར་ཕྲིན་པས་ཆོས་ལ་བདག་

མེད་པ་རྟོགས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རབ་ཀྲི་མཐར་མ་ཕྲིན་

པས་འཕགས་པའྲི་བདེན་པ་བཞྲི་སྒོམ་པ་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་མཐར་ཕྲིན་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

དང༌། དེ་ལྟར་བྱང་སེམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའྲི་ཁད་པར་གྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་

དོན་བྱ་བ་ཚད་གཟུང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཚད་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱུད་

བར་ཡང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། །རེས་ཐོབ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་རྣམས་
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དང༌། །སེམས་ཅན་ཡང་དག་སྒོལ་བ་ལ། །འཇྲིག་རྟེན་ན་ནྲི་མཉམ་པ་ཉྲིད། །དེ་ལྟ་མོད་

ཀྲི་ས་རྡུལ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་བ་གླང་རྨྲིག་རེས་ཀྲི། །ཁད་པར་གང་ཡྲིན་སངས་རྒྱས་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཁད་དེ་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བྱང་སེམས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ལ་ཇྲི་སྙེད་པ་མཁེན་པ་འདྲིར་ས་དང་

པོ་ཐོབ་པ་ལས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་གྲི་མཐར་ཐུག་པར་སྔར་མ་མཐོང་བའྲི་

དོན་ཡང་དག་པར་མཐོང་ངོ༌། །ས་གཉྲིས་པ་ཐོབ་པ་ལས་ཕོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་

གྲི་ཁམས་གཉྲིས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུས་གསུམ་པ་ནས། ས་བཅུ་

གཅྲིག་པའྲི་བར་དུ་འོག་མ་འོག་མ་ལས་ཉྲིས་འགྱུར་དུ་སྒེས་པའྲི་ཕོགས་བཅུའྲི་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྔར་མ་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡང་དག་པར་མཐོང་ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་

སོང་གཉྲིས་དང་སོང་གསུམ་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཀྲི་གངས་ཀྲི་མཚན་

ཉྲིད་མཐོང་སེ་དེ་ལ་སོང་གཅྲིག་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི་མྲི་མཇེད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་

ཞྲིང་དབུས་སུ་བཞག་ནས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སོང་ཕག་རེ་རེ་འོག་དང༌། སེང་དང༌། 

ཤར་དང༌། ནུབ་དང༌། བྱང་དང༌། ལྷོ་དང། བདེན་བལ་དང༌། དབང་ལྡན་དང༌། རླུང་

དང༌། མེར་རོ། །སེང་དང་འོག་ཏུ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་དང་འགྱུར་མངས་སོགས་སུ་མེད་

ཅྲིང་མྲི་དགོས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སོང་གཉྲིས་པ་ལ་ཕོགས་བཅུར་སོང་ཕག་གཉྲིས་

གཉྲིས་དང༌། སོང་གསུམ་པ་ལ་ཕོགས་བཅུར་སོང་ཕག་གསུམ་གསུམ་མོ། །རྭ་

འགྱུར་ལས། དེ་ནས་སོང་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་གངས་མེད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

རྣམས་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་ཏེ། ཕོགས་བཅུ་གངས་མེད་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

ཆེན་པོ་རེ་རེ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་སུ་མ་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡང་དག་པར་
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མཐོང་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཐོབ་པ་ལས་

འགྱུར་གྲི། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་མ་ཡྲིན་

ནོ། །མདོ་སེས་བཅུ་པ་ལས་འདྲིར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ནྲི་གདུལ་

བྱའྲི་སྣང་ཚུལ་མྲི་མཐུན་པའྲི་དབང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་རྣམ་གཞག་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་

པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འོ་ན་ས་འདྲི་རྣམས་རྒྱུ་གང་ལས་ཐོབ་སྙམ་ན། ཤེས་རབ་ཀྲི་

ཆགས་པ་ལས་བྱུང་བ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་སད་ཅྲིག་རྣམས་ཀྲིས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ལམ་དང་འབས་བུའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་རྣམས་ཐོབ་སེ། 

དབུགས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་འགག་པས་མྲི་འཕོ་བའྲི་སད་ཅྲིག་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་

ཐོབ་པས་ས་དང་པོ་ཐོབ་བོ། །སོང་བརྒྱད་བརྒྱའྲི་གངས་འདྲི་ལྟ་བུ་རེ་རེ་ཡྲིས་ས་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་ས་རེ་རེ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲི་

ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་ཀྲིས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་སེ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

འགགས་པས་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པ་ཇྲི་སྲིད་པའྲི་བར་གྲིས་

ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

འགག་གོ །དེ་འགག་པས་ཉྲིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འགག་གོ །དེ་འགགས་པས་ཆུ་

ཚོད་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་འགག་སེ། དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ལ་ཆུ་ཚོད་འགག་པ་

ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ལ་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གངས་དང་མཐུན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དབུགས་ཉྲི་

ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྣམས་འགག་གོ །དབུགས་འགག་པས་ལུས་ལ་ས་བོན་འཕོ་

བ་འགགས་ཏེ། ཐབས་གང་གྲིས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སད་ཅྲིག་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །

ཀྱཻ་རོར་འབུམ་ལྔར་ཡང༌། འགྱུར་བའྲི་མ་རྲིག་འགོག་པ་ཡྲིས། །འདུ་བྱེད་

ངེས་པར་འགག་པའོ། ཞེས་པ་ནས། སྐེ་བ་འགོག་པ་ཡྲིས་ཀང་ནྲི། །རྒ་ཤྲི་ངེས་པར་

འགོག་པའོ། །ཕུང་པོ་ཁམས་རྣམས་ངེས་འགོག་བས། །དེ་ཉྲིད་ཉེ་བར་ཞྲི་བར་

བཤད། །དེ་ལྟར་ལུས་ནྲི་འགོག་པ་ཡྲིས། །སོག་རླུང་ཡང་ནྲི་འགོག་པའོ། །སོག་རླུང་

ངེས་པར་འགོག་པ་ཡྲིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་འགོག་པའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་

འགོག་པ་ཡྲིས། །འཛག་པ་ངེས་པར་འགོག་པའོ། །འཛག་པའྲི་སད་ཅྲིག་འགོག་པ་

ཡྲིས། །རྣལ་འབྱོར་བ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཉྲིད། ཅེས་གསུངས་སོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་དངུལ་ཆུ་མེས་སོལ་བ་དང་རོའྲི་ཁམས་དག་པར་བྱས་པས་

ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལྕགས་དང་རོའྲི་ཁམས་རྣམས་ཟོས་ཤྲིང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཚོན་ནམ་

ཁ་དོག་ཆེན་པོ་བཟུང་ནས་གནས་ཏེ་ལྕགས་དང་རོའྲི་བེམ་པོའྲི་ཁམས་ཉྲིད་ནྲི་

གནས་པ་ཡྲིན་ནོ། །ལྕགས་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚོན་ཆེན་པོ་ངེས་ལྕགས་གང་

ལ་རེག་པར་བྱེད་པའྲི་ལྕགས་དེ་རྣམས་ནྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བའྲི་གསེར་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

རོ་རྣམས་ནྲི་རྲིན་པོ་ཆེར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རེས་དན་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

མྲི་འཕོ་ཞྲིང་འཕེལ་བ་སྒོམས་པས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོག་

དང་བཅས་པ་ཐ་མལ་བ་རྣམས་ཟོས་ཤྲིང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་བརྟན་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་

ཚོན་ཆེན་པོ་བཟུང་ནས་གནས་ཏེ་ལུས་བེམ་པོ་ཉྲིད་དུ་གནས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །བྱང་

སེམས་མྲི་འཕོ་བའྲི་ཚོན་དེས་སྔོན་གྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་དབང་ལས་སེམས་རྣལ་

འབྱོར་བ་གང་དག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་བྱེད་པ་དེ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཤེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གྲི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་

བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། འཕོ་བའྲི་དྲི་མ་མ་ལུས་པར་མ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གང་གྲི་ཚེ་ལྕགས་སོལ་བས་བཞུ་བ་རྣམས་དངུལ་ཆུ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཉྲིད་དུ་

གྱུར་པ་དེའྲི་ཚེ་དངུལ་ཆུས་ཕུག་པའྲི་ལྕགས་རྣམས་ཀྲི་དྲི་མ་མེད་པར་འགྱུར་གྲི། 

ལྕགས་ཀྲི་བེམ་པོ་ཐ་མལ་པའྲི་ཁམས་གཏན་མེད་པར་ནྲི་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེ་བས་ན་ལྕགས་དང་དངུལ་ཆུ་ཕན་ཚུན་ཡང་དག་པར་འདེས་ནས་གསེར་དུ་

ལྡན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་ལྕགས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་ལ་ལྕགས་ཀྲི་ཁམས་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་

ཅྲིང༌། དངུལ་ཆུ་ལ་ཡང་དངུལ་ཆུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ། སྔར་གྲི་ལྕགས་དང་དངུལ་

ཆུའྲི་རང་བཞྲིན་དང་དེ་ཡོངས་སུ་བཏང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འགྱུར་མེད་བདེ་

བའྲི་སེམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ཁུ་བའྲི་ཁམས་

རྣམས་ལ་མ་དག་པའྲི་ཁུ་བའྲི་ཁམས་ཉྲིད་མེད་ཅྲིང་འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་སེམས་ལ་

སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སེམས་ཉྲིད་མེད་དེ། སྔར་གྲི་འཁོར་བའྲི་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སེམས་གང་སྒྲིབ་བལ་དུ་ཡོད་པའྲི་

སེམས་འོད་གསལ་དེ་ནྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་སེམས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས་བྱང་སེམས་ས་བརྒྱད་ཀྲི་

དབང་ཕྱུག་དང༌། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཆོས་འཕགས་

ལ་སོགས་པའྲི་བྱང་སེམས་ལའང་བཙུན་མོ་ཡོད་ཅྲིང་གནས་སབས་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སས་

བསྐེད་པ་ཡྲིན་ཀང་ལས་དབང་གྲིས་མྲི་འཕོ་བའྲི་ཚངས་སྤོད་ལས་མངོན་པར་ཤེས་

པ་ལྔ་ཡོད་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །
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གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རཱ་མཱ་ཡ་ཎ་དང་བྷཱ་ར་ཏ་དང་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པས་དང་

སོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པར་སྒྲུབ། དང་སོང་གྲིས་བསན་པའྲི་ལོ་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་

རྫུན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། དང་སོང་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་

སྤྲིར་བསན། རཱ་མཱ་ཡ་ཎའྲི་བག་རྩྲིས་མྲི་བདེན་པས་དང༌། བྷཱ་ར་ཏའྲི་གཡུལ་རྩྲིས་མྲི་

བདེན་པས་མངོན་ཤེས་མེད་པར་བསན། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། བ་ཤྲིཥྛ་གནས་འཇོག་ལ་སོགས་པའྲི་དང་སོང་རྣམས་ལ་ནྲི་

མངོན་ཤེས་ལྔ་མེད། གང་གྲི་ཕྲིར་རཱ་མཱ་ཡ་ཎ་རེངས་བྱེད་དང་བྷཱ་ར་ཏ་དང་སོང་རྒྱས་

པའྲི་གཏམ་རྒྱུད་ཚད་མར་བྱས་ནས་བཟང་ངན་ལུང་སོན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་གོག་མཁར་གྲི་ཚིག་རཱ་མཱ་ཡ་ཎ་གཞུང་སོང་ཕག་བཅུ་པ་

ལས་ཐོས་པ། བ་ཤྲིཥྛ་ཡྲིས་བྱྲིན་པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་ཁབ་འཇུག་གྲི་སྤྲུལ་བ་རྒྱལ་པོ་

ཤྲིང་རྟ་བཅུ་བའྲི་བུ་ལྷ་རཱ་མ་ཡྲིས་ལྷ་མོ་སཱྲི་ཏ་བག་མར་བངས་ནས་ལག་པ་བཟུང་བ་

བྱས། བ་ཤྲིཥྛ་ཡྲིས་བྱྲིན་པའྲི་དུས་སྦོར་གྲི་དན་དེ་ཡྲིས་ལྷ་རཱ་མ་ནྲི་རྒྱལ་སྲིད་ལས་

ཉམས་ཏེ། ཡབ་ཤྲིང་རྟ་བཅུ་བས་ང་ཡྲིས་སྤུན་ཟླའྲི་བུ་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་

བྱྲིན་ཟྲིན་པས་ཁོད་སཱྲི་ཏ་ཁེར་ལ་ནགས་སུ་སོང་ཞྲིག་ཅེས་པའྲི་ཚིག་ལ་འགོང་མ་

ནུས་པར་ནགས་སུ་ཞུགས་ཤྲིང་སཱྲི་ཏ་ཡང་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་སྨྲས་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་སྔོན་བྱས་པའྲི་ལས་འབས་ལོངས་སྤོད་ཟད་པ་

ལ་གཟའ་དང་རྒྱུ་སར་གྲི་ཕན་གནོད་དོན་མེད་དེ། བ་ཤྲིཥྛ་སཱ་དགེ་བའྲི་དོན་དུ་བྱྲིན་

པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་སཱྲི་ཏ་རཱ་མས་བག་མར་བངས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེད་བྱེད་མ་སཱྲི་ཏ་ནྲི་

སྡུག་བསྔལ་བསེན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་སོ། །
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གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དང་སོང་རྒྱས་པའྲི་ཚིག་བྷཱ་ར་ཏའྲི་གཏམ་རྒྱུད་

ལས་ཐོས་པ། སྔོན་སྒ་ངན་པ་སྤུན་བརྒྱ་དང༌། སྐབས་སེང་གྲི་བུ་ལྔ་རྣམས་འཐབ་པ་

ལས། གང་དག་གནམ་སོང་ལ་ཀུ་རུའྲི་ཞྲིང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དེ་རྣམས་གཡུལ་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲི་ཐོས་ནས་སྐབས་སེང་གྲི་བུ་

རྣམས་མར་ངོའྲི་བཅུ་གསུམ་ལ་གནམ་སོང་དུ་འཁྲུལ་ནས་གཡུལ་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

ཤྲིང༌། སྒ་ངན་པ་རྣམས་གནམ་སོང་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལས་གང་དག་

བཅུ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དེ་རྣམས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅྲིང་གང་དག་

གནམ་སོང་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དེ་རྣམས་གཡུལ་དུ་ཤྲི་བར་གྱུར་ཏོ། །དེའྲི་ཚེ་སར་

རྩྲིས་མྲི་བདེན་ནོ་ཞེས་དང་སོང་རྣམས་ལ་སྨྲས་པས་ཅྲི་སེ་དང་སོང་གདུག་པས་སྐོན་

སོང་སྨྲས་པ། འདྲིར་བམ་ཟེའྲི་ཚོགས་མར་ངོའྲི་བཅུ་གསུམ་ནྲི་གནམ་སོང་དུ་འགྱུར་

ཏེ། དེའྲི་ཚེ་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེ་ན། བཅུ་གསུམ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་

གནམ་སོང་དུ་མྲི་འཐད་དེ། གང་གྲི་ཕྲིར་དེ་ལ་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཟད་པ་མེད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་བཅུ་གསུམ་ལ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཟད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། གཟའ་དང་སར་མ་

གང་གྲི་མར་ངོའྲི་བཅུ་གསུམ་པར་གྱུར་པའྲི་གཟའ་དེ་དང་སར་མ་དེས་གནས་སབས་

གང་དུ་ཡང་གནམ་སོང་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། རྒྱུ་དེའྲི་ཕྲིར་དང་སོང་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སར་རྩྲིས་ཀྲི་གཞུང་ལ་

བརྟེན་ནས་མ་མཐོང་བའྲི་དོན་མངོན་པར་འདོད་པ་སེ་ཅུང་ཟད་ཤེས་ཀྲི། མངོན་པར་

ཤེས་པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་མ་མཐོང་བའྲི་དོན་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའྲི་ལོ་རྒྱུས་མྲི་བདེན་པར་བསན། 
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སྔོན་དུ་བྱུང་བའྲི་རྲིག་བྱེད་ཀྲིས་མང་འདས་མྲི་ཐོབ་པར་བསན། ཁབ་འཇུག་གྲི་

འཇུག་པའྲི་ལོ་རྒྱུས་མྲི་བདེན་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དངོས་ཀྲི་དོན། དེ་བསྡུས་

རྒྱུད་དང་སྦར། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སྲིག་པའྲི་བོ་གོས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་

རྫུན་པ་སྨྲས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་རྒྱལ་སྲིད་བྱེད་པའྲི་

དུས་སུ་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲིས་འོ་མའྲི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་རྟ་མཐོང་ཐོས་དང༌། 

གླང་པོ་ཆེ་ས་བསྲུངས་དང༌། ནོར་བུ་ཀོ་སྟུ་བ་དང༌། ཤྲིང་ཡོངས་འདུས་བརྟོལ་དང༌། 

ལྟ་མོ་ཨ་བ་ས་ར་ཆུས་བྱུང་དང༌། ཁབ་འཇུག་གྲི་ཆུང་མ་ལྷ་མོ་དཔལ་མོ་དང༌། ནམ་

མཁའྲི་ཟླ་བ་དང༌། ལྷའྲི་བདུད་རྩྲི་དང༌། ནག་པོ་བརྩེགས་པའྲི་དུག་རྣམས་བྱུང་བར་

གྱུར་ཏོ། ཞེས་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ཚིག་ཏུ་གག་གོ །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདེན་པ་ཡྲིན་

ན་རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་གྲི་སྔོན་དུ་བྱུང་བའྲི་རྒྱལ་པོ་ཨན་ངྟ་ཀའམ་ལོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་

རྒྱལ་སྲིད་ཀྲི་དུས་ལ་ཚེས་དང་གཟའ་དང་ཟླ་བ་དང་སར་མ་དང་དུས་ཚིགས་རྣམས་

མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ནམ་མཁར་གནས་པའྲི་ཟླ་བ་འཆར་བ་དང་ཉྲི་མ་ནུབ་པ་མེད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱ་མཚོར་གནས་པའྲི་ཟླ་བ་རྒྱུ་སར་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཚེས་གཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཆ་འཛིན་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཉྲི་མ་

དང་བཀྲ་ཤྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་འཆར་ནུབ་དང་གཟའ་བདུན་རྒྱུ་སར་

ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱལ་པོ་ཧྲི་རཎྱ་དབྱྲིག་སེ་དབྱྲིག་གྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་ཚངས་པ་དང་

ཀཱ་ཤྱ་པ་འོད་སྲུངས་ཀྲིས་རྒྱལ་སྲིད་གཟུང་བའྲི་དུས་ལ་གཟའ་ལ་སོགས་པའྲི་འཆར་
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ནུབ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་དེའྲི་རྲིགས་ལ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དེ་དག་

འདས་པའྲི་ཕྲི་ནས་རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་སྐེས་ཤྲིང་དེའྲི་དུས་ནས་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་

རྣམས་ཀྲིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པས་ཟླ་བ་བྱུང་བ་ལས་སོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཅྲི་སེ་རྒྱ་

མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བ་དེ་རྒྱུ་སར་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཟླ་བ་འདྲི་མ་

ཡྲིན་གྲི། དེ་ནྲི་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྤྲི་བོའྲི་ཟླ་བ་ཡྲིན་པས་སོབས་ལྡན་གྲི་གོང་ན་མེད་དོ་

ཞེ་ན། ཚིག་དེ་ཉྲིད་མྲི་འཐད་དེ། དབང་ཕྱུག་གྲི་སྤྲི་བོའྲི་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་སྔོན་ཨན་དྷ་ཀ་

ལ་ཡོད་པ་ལ་དེ་ཐོབ་པར་མངོན་པར་འདོད་པས་ཨན་དྷ་ཀ་དབང་ཕྱུག་གྲིས་བསད་

དེ་ཤྲི་བར་གྱུར་ཏོ། །སོབས་ལྡན་གྲི་དུས་སུ་ནག་པོ་རྩེགས་པའྲི་དུག་བྱུང་བ་དེ་ཉྲིད་

ནྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་མྲིད་པས་མགྲིན་པ་སྔོན་པོར་སོང་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་བདེན་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་གྲི་དུས་སུ་ནག་པོ་རྩེགས་པའྲི་དུག་ཟོས་ནས་དབང་ཕྱུག་

མགྲིན་པ་སྔོན་པོར་སོང་བའྲི་ཕྲིར་སོབས་ལྡན་མ་བྱུང་བའྲི་སྔར་ཨན་དྷ་ཀའྲི་འཐབ་

མོ་ལ་དབང་ཕྱུག་མགྲིན་སྔོན་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་གྲི་དུས་སུ་ས་བསྲུངས་དང་མཐོང་ཐོས་དང་

དཔལ་མོ་དང་ཀོ་སྟུ་བ་དང་བདུད་རྩྲི་རྣམས་བྱུང་བ་དེ་ནྲི་བདེན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་

ཕྲིར་ན། ཨན་དྷ་ཀའྲི་གཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྲི་མཚོན་ཆ་

འཛིན་པ་དང་རང་རང་གྲི་བཞོན་པ་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་ལས་དབང་པོའྲི་བཞོན་པས་

བསྲུངས་ཀང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། །ཅྲི་སེ་དང་སོང་གདུག་པ་རྣམས་ཀྲིས་

འགལ་སོང་སྨྲས་པ་སྔར་ཨན་དྷའྲི་དུས་སུ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་བདེན་མོད་ཀྲི་བར་

སབས་སུ་དང་སོང་དུར་བས་གནས་ངན་ལེན་གྲིས་དམོད་པ་བཏབ་པས་ལྷའྲི་དབང་
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པོའྲི་འབྱོར་པས་བསྲུངས་སོགས་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཉྲིད་ནྲི་བདེན་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དབང་པོའྲི་དམོད་པས་ལྷ་གཞན་ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་འབྱོར་

བ་ཉམས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་

བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་རྫུན་པར་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། ལྷ་

མོ་དཔལ་མོ་དང་རྟ་མཐོང་ཐོས་དང་ལྷའྲི་ལོན་པ་ཡོངས་འདུ་དང་གླང་པོའྲི་བདག་

པོས་བསྲུངས་དང་ལྷ་མོ་ཨ་བས་ར་དང་ནོར་བུ་ཀོསྟུ་བ་དང་ཟླ་བ་དང་བདུད་རྩྲི་དང་

དུག་ནག་པོ་རྩེགས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་སོབས་ལྡན་རྒྱལ་སྲིད་བྱེད་པའྲི་དུས་སུ་ལྷ་

དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲིས་འོ་མའྲི་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པ་ལས་ལྷ་ཡུལ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་

གལ་ཏེ་བྱུང་བར་གྱུར་བ་བདེན་ན། དེའྲི་གོང་གྲི་རྒྱལ་པོ་ཨན་དྷ་ཀ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྒྱལ་

སྲིད་བྱེད་དུས་ལ་ནྲི་ཟླ་བ་མེད་པས་གཟའ་ཚེས་དུས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀང་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་དབང་ཕྱུག་

གྲི་གཙུག་གྲི་ཟླ་བའོ་ཞེ་ན། མྲི་འཐད་དོ། རྒྱལ་པོ་ཨན་དྷ་ཀ་དེ་ཡང་དུས་ཕྲིས་དབང་

ཕྱུག་གྲི་གཙུག་ན་ཡོད་པའྲི་ཟླ་ཕེད་ལ་ཆགས་པས་དེ་འཕོག་པའྲི་དོན་དུ་དབང་ཕྱུག་

གྲིས་ཨན་དྷ་ཀ་སོག་དང་ཕལ་ནས་ཤྲི་བར་གྱུར་བ་ན་ལྷ་མྲིན་སོབས་ལྡན་དེ་ནྲི་ཨན་

དྷ་ཀ་དེའྲི་ཕྲི་ནས་བྱུང་བས་སོ། ཞེས་པ་སེ། གསུམ་པ་ནྲི། རྲིགས་པ་འདྲིས་རྣམ་པར་

དཔད་ན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ནྲི་མྲི་བདེན་ནོ། །དོན་འདྲི་དག་ནྲི་དོན་དམ་

བསྙེན་པ་ལས། ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ལོ་རྒྱུས་ཆོས་ཀང་གང་བསན་པ། །དེ་ནྲི་བདེན་
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ནམ་རྫུན་པ་རྣམ་པར་དཔད་པར་བགྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་གསལ་བར་བསན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྲིག་བྱེད་སྔོན་དུ་བྱུང་བས་བཟང་བའྲི་རྩོད་པ་དང༌། 

དེའྲི་ལན་དཔེས་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཚངས་པའྲི་དང་སོང་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་སྨྲས་པ། 

འདྲིར་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་སེ། ཕྲི་ནས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་བསན་པའྲི་ཆོས་ནྲི་བཅོས་མའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་ཕུ་བོ། 

དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ན་མཆོག་གོ་ཞེ་ན། གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་སུན་དབྱུང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། 

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་ཕུ་བོ་དང༌། ཕྲི་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་དུ་ཆུག་མོད་

འདྲི་ལ་འགལ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། སྔོན་དུ་མུན་པ་ཆེན་པོ་ཐོག་མ་མེད་པ་དང་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པ་ལམ་གཞན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕྲི་ནས་དེ་

གཞོམ་པའྲི་དོན་དུ་འདྲི་སོང་པའྲི་རྣམ་པ་ལམ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་

པར་གྱུར་ན། མུན་པ་ཆེན་པོ་དང་སྣང་བ་འདྲི་དག་ལས་མུན་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་

ཕུང་པོ་ནྲི་མྲིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲིས་དགའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

སྔོན་དུ་བྱུང་བ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཕུ་བོ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་

ལམ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕྲི་ནས་དེ་གཞོམ་པའྲི་དོན་དུ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྲི་ཆོས་ནུ་བོ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གསལ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ན། 

རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཆོས་འདྲི་དག་ལས་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་

ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཕུ་བོ་ནྲི་ཤེས་ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དགའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་
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ན། མྲིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲིས་མུན་པ་ཆེན་པོ་དགའ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཕུ་བོ་དང་ནུ་བོ་དག་ལས་འདྲིར་ཕུ་བོ་མཆོག་གོ །དེའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ཏུ་

མྲི་འགྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ཡྲིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་གྲི། 

འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཐར་ལམ་དུ་སོན་པ་ཅན་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་ཆོས་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་མ་

ངན་ལས་འདའ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་དང་རྲིགས་ལྡན་ནོར་ལྷའྲི་འཇུག་པ་དགུ་

པ་དང་བཅུ་བར་འདོད་པ་གདུག་པའྲི་དང་སོང་གྲིས་ཕྲིས་བཀོད་པར་བསན། དེ་ལུང་

རྲིགས་ཀྲིས་བརྟགས་ན་དོན་མེད་པར་བསན། ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་རྲིགས་པས་དཔད་

ན་བསླུ་བའྲི་ཆོས་སུ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉ་ལ་སོགས་པའྲི་ཞེས་པ་ནས། སྔོན་གྲི་རྲིག་བྱེད་

བཀག་པ་ལ་མེད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཁབ་འཇུག་པ་དག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ནྲི་ནོར་ལྟ་སེ། ལྷ་བརྒྱད་ཀྲི་བྱེ་བག་ཁབ་འཇུག་གྲི་འཇུག་པ་དགུ་པ་སེ། 

རྲིགས་ལྡན་ནྲི་ཁབ་འཇུག་གྲི་འཇུག་པ་བཅུ་པའོ། ཞེས་འདོད་ལ་གཞན་དག་ནྲི་ཤེས་

པར་སའོ། །དེ་ལྟར་འཐད་པའྲི་ཚིག་དུ་མ་རྣམས་ནྲི་གདུག་པའྲི་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྲིས་

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བྱུང་བའྲི་དུས་སུ་བཀོད་པ་སེ། སྔོན་གྲི་རྲིག་བྱེད་བཀག་

པ་ལ་མེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་

ཆོས་རྣམས་ནྲི་རྣམ་པར་དཔད་ན་དོན་མེད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ལོ་འདྲི་ནས་ནྲི་

དྲུག་བརྒྱའྲི་ལོ་ཡྲིས་ཞེས་སོགས་གོང་དུ་རྩྲིས་ཀྲི་སབས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར་
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རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་དང་སོང་གདུག་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྐོན་སོང་སྨྲས་པ། ཁབ་

འཇུག་གྲི་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་དང༌། རྒྱས་པའྲི་གཞུང་ཤེད་བུའྲི་ཆོས་དང༌། ཚངས་པའྲི་

ཆོས་རྲིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང༌། གསོ་བ་རྲིག་པ་སེ། དེ་ལྟར་ཚངས་པ་

དང་ཁབ་འཇུག་གྲི་བཀའ་ཡྲིས་གྲུབ་པའམ་ལུང་གྲིས་གྲུབ་པ་བཞྲི་པོ་དེ་ནྲི་རྲིགས་

པའྲི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྲིས་དཔད་ནས་གཞོམ་པར་མྲི་བྱ་སེ། ཤེད་བུའྲི་ཆོས་དང་

སོང་རྒྱས་པའྲི་དང༌། བ་ཤྲིཥྛའྲི་ཚིག་ནྲི་རྲིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་དོན་

བདེན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་མེད་པས་རྫུན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཚངས་པ་

གསོད་བྱེད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པས་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་བདེན་རྫུན་དཔད་པར་བྱ་བ་མ་

ཡྲིན་པའོ་ཞེ་ན། གདུག་པའྲི་དང་སོང་རྣམས་ཀྲི་རྫུན་གྲི་ཚིག་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་རང་གྲི་

རྲིགས་ཀྲི་ཆོས་ཆོས་ལུགས་རབ་ཏུ་བཞག་པའྲི་དོན་དུ་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀུན་དུ་

རྨོངས་པ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་སེ་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་དོན་བདེན་པས་སོང་

བར་གྲུབ་པའོ། །

གསུམ་པ་འཛག་བདེ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པས་སངས་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་སྒོམ་པར་གདམས་པ་ལ་གསུམ། འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ལས་འཁོར་བ་ཡྲིན་

ན་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་

རྩོད་པ། འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེ་བཅོམ་ན་རྟེན་

འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་འགག་པའྲི་ལན། འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པས་སངས་

རྒྱས་སུ་འགྱུར་ན་བདུད་བཞྲི་བཅོམ་པས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པ་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགལ་བའྲི་རྩོད་སང་ངོ༌། །

དང་པོ་ནྲི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་འཕོ་བའྲི་བག་

ཆགས་ཐོག་མ་མེད་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེའྲི་མཐུ་ཡྲིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཡྲིན་ན། འོ་ན་

དེའྲི་ཚེ་ཅྲིའྲི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་རྟེན་

ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་བསན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་

དང་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་གསུམ་པོ་རྣམས་སུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་

པའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་མ་རྲིག་པ་

ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གསུམ་གསུམ་གྲི་དང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ལས་སུ་འགྱུར་

ཞྲིང༌། གཉྲིས་པ་ལས་ལས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། གསུམ་པ་སྡུག་བསྔལ་ལས་

སར་ཡང་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་སྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བའྲི་

ཚུལ་ཏེ། འགོ་བ་འཁོར་བར་བྱེད་པའྲི་རྟེན་འབེལ་གྲི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་

ཉོན་དང་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གཉྲིས་སུ་འདུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་སྲིད་པར་

འཁོར་བའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་པོ་ལས་གཞན་ནྲི་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །སྲིད་པ་

གཞན་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ་སོང་པ་འོད་གསལ་རྣམས་ལས་འབས་བུའྲི་ཆོས་རྣམས་སུ་

སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུང་པོའྲི་ཆོས་རྣམས་ལས་ཀང་སོང་བ་

འོད་གསལ་རྣམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་པའྲི་དཔེ་བཅུ་གཉྲིས་

པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཚེ་འདྲི་ནས་ཕྲི་མ་དང༌། ཕྲི་མ་ནས་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འཇུག་པའྲི་

ཚུལ་དེ་རྣམས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དབུ་མ་རྟེན་འབྱུང་ལས། གསུམ་པོ་དག་

ལས་གཉྲིས་འབྱུང་སེ། །གཉྲིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀང༌། །གསུམ་འབྱུང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་སེ། །ཉྲིད་ནྲི་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁོར། །འགོ་ཀུན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

སེ། །འདྲི་ལས་སེམས་ཅན་གཞན་ཅྲིའང་མེད། །སོང་བ་ཁོ་ནའྲི་ཆོས་རྣམས་

ལས། །སོང་པའྲི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བར་བཤད། ཅེས་འབྱུང་སེ། མ་རྲིག་པ་སེད་པ་

ལེན་པ་གསུམ་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། འདུ་བྱེད་དང་སྲིད་པ་གཉྲིས་ལས་དང༌། ལྷག་མ་

བདུན་སྡུག་བསྔལ་དུ་བཤད་དེ། །རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་སེམས་ཅན་

སྲིད་པར་འཁོར་བ་དེའྲི་ཕྲིར་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་འདྲི་ནྲི་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་

བར་མྲི་འགྱུར་ཞེས་པ་འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་

པ་ལ་གཉྲིས། འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོ་འགྱུར་པའྲི་འདོད་ཆགས་ལས་བྱུང་བར་བསན་

པ་དང༌། འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་འགགས་ན་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་འགག་པར་

བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་བཞྲི། འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་མེད་ན་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་

འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་བསན། འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོ་རྟེན་

འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ངོས་བཟུང༌། དེའྲི་སྐེ་འགག་རྟེན་འབེལ་དུ་ལུང་གྲིས་བཤད། ཕུང་

པོ་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་བཤད་ཅྲིང་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་བྱྲིས་པ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཉྲིད་

འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོར་བརོད་ཅྲིང་འགྱུར་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་འཁོར་བ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་འཁོར་བ་ལས་ཤྲིན་ཏུ་

བརྒལ་བའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་འགྱུར་བའྲི་མ་རྲིག་པའྲི་

གཉེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་སུ་གྲུབ་བོ། །འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ལས་

འདས་པ་སེ། དེའྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་པས་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ནྲི་འགྱུར་བའྲི་རྲིག་པ་

འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་བཟུང་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འདོད་ཆགས་ཆེན་

པོ་ནྲི་རྲིག་པ་སེ། དེའྲི་འགལ་ཟླ་མ་རྲིག་པ་ནྲི་འདྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མ་

མེད་པའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སོ། །བག་ཆགས་དེ་

ཡྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདོད་ཆགས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། འདོད་ཆགས་ལས་ཀང་

སྲིད་པ་སོ་སོར་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ལས་སྔ་མའྲི་སྲིད་པའྲི་ཆགས་

པ་དང་བལ་ནས་ཡྲིད་དུ་མྲི་འོངས་བས་འདོར་ཏེ། དབང་མདོར་བསན་དུ། འཕོས་པ་

ལས་ནྲི་ཆགས་བལ་འགྱུར། ཞེས་སོ། །ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་

སྔ་མའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཞེ་སང་ངོ༌། །ཞེ་སང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་ལས་ནྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་སྲིད་

པར་ཁུ་ཁག་གྲི་ནང་དུ་བར་དོའྲི་རྣམ་ཤེས་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་བརྒྱལ་

བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་མྲི་ཤེས་པའྲི་གཏྲི་མུག་གོ །དེ་ལྟར་འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྲི་མུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་རྲིག་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕོགས་མ་

རྲིག་པ་སེ། ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་འཕེང་བ་ལྟར་རྲིག་པ་བཀག་ཙམ་གྲི་མེད་དགག་

དངོས་མེད་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་མ་རྲིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་རབ་ཏུ་མ་ཞྲི་བའྲི་ངོ་བོར་འབྱུང་བས་

ཉོན་མོངས་པའོ། །མ་རྲིག་པ་དེ་ལས་མངལ་གྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ལ་སོག་ལ་སོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པའྲི་རླུང་གྲི་རྩ་ཕ་མོ་རྣམས་འདུ་བྱེད་དེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་བསྐེད་བྱར་གྱུར་པ་

ལས་སོ། །འདུ་བྱེད་དེ་ལས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ལས་སྒོ་ལྔའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སད་

པར་བྱེད་དེ། ལས་ཉོན་གྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པས་སྡུག་བསྔལ་ལོ། ཞེས་པ་ནྲི་མངལ་

སྐེས་ཀྲི་གནས་སབས་བཞྲིའྲི་དང་པོ་ཆུང་ངུའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལུས་དང་ངག་དང་

སེམས་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གནས་སབས་ཏེ། ལུས་ཀྲི་ས་བོན་འཛིན་པ་དང༌། སོག་

གྲི་འདུ་བྱེད་པ་དང༌། སྒོ་ལྔའྲི་སེམས་སད་པར་བྱེད་པས་སོ། །དེ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ལས་ཟླ་བ་བཞྲི་པ་ལ་མྲིང་གཟུགས་གྲུབ་སེ་ཉོན་མོངས་པའྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

པའོ། །མྲིང་དང་གཟུགས་ཀྲི་དབང་ལས་ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་སྐེ་མཆེད་དྲུག་འགྲུབ་སེ་ལས་

ཀྲི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའོ། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་པོ་དེ་ལས་ཟླ་བ་དྲུག་པ་ལ་དབང་པོ་

ཡུལ་དང་ཕད་པའྲི་རེག་པ་འགྲུབ་སེ། དེའྲི་ཚེ་སྲིད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཡྲིད་འབྱུང་

བས་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་པ་ནྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འབྲིང་པོའྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཏེ། སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་ས་བོན་འཛིན་པ་དང༌། 

སོག་སྐེ་བའྲི་རྐེན་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཕྲིའྲི་ཡུལ་ལ་སྦོར་བས་སོ། །དེ་ནས་རེག་པའྲི་

དབང་ལས་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་ཚོར་བ་འགྲུབ་སེ་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་ཆགས་པ་དང་

སང་བས་ཉོན་མོངས། ཚོར་བའྲི་དབང་ལས་ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་བདེ་བ་ལ་ཕད་པ་དང་

སྡུག་བསྔལ་ལ་འབལ་བར་སེད་པ་འབྱུང་སེ་ལས་སོ། །སེད་པ་ལས་ཟླ་བ་དགུ་པ་ལ་

ཆགས་ཡུལ་ཐོབ་པར་འདོད་ཅྲིང་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་ལེན་པ་འགྲུབ་སེ། སྡུག་བསྔལ་

ལོ་ཞེས་པ་ནྲི་མངལ་གྲི་གནས་སབས་གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆེན་པོའྲི་གནས་སབས་

ཀྲི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཏེ་ལུས་རོགས་པའྲི་རྟེན་བྱེད་པ་དང༌། ཐུར་སེལ་གྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རླུང་གྲིས་བཤང་གཅྲི་འདོར་ཏེ་སོག་འབེལ་བ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཡུལ་རྣམ་ཤེས་སྐེ་བ་

ལ་ཕོགས་པར་བྱེད་པས་སོ། །དེ་ནས་ལེན་པ་ལས་ཟླ་བ་བཅུ་བ་ལ་ཡང་སྲིད་པ་ལ་

མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ནྲི་སྲིད་པ་སེ། བུམ་པར་འཚེད་པ་ལྟ་བུའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ཉོན་

མོངས་པའོ། །སྲིད་པ་ལས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གསར་དུ་

འབྱུང་བ་ནྲི་སྐེ་བ་སེ་ལས་སོ། །

སྐེ་བ་ལས་ཕུང་པོའྲི་རྒྱུན་འགྱུར་ཞྲིང་འཇྲིག་པ་ནྲི་རྒ་ཤྲི་སེ། མངལ་ནས་

འབྱུང་བ་ན་ཐོ་བའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་གྲིས་བཙིར་བ་ལྟ་བུའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་སྡུག་

བསྔལ་བའོ་ཞེས་པ་ནྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་གནས་སབས་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་ལུས་དང་ངག་དང་

སེམས་ཏེ། མངལ་གྲི་ལུས་རོགས་པ་དང༌། རླུང་གྲིས་འགུལ་བ་དང༌། ཕྲིའྲི་ཡུལ་ལ་

འདུ་ཤེས་གསལ་བར་སད་པར་བྱེད་པས་སོ། །འདྲི་དག་ནྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་

བཙའ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ་ཟླ་བ་དགུ་པ་ལ་བཙའ་བ་ཡང་ཡོད་པས་འདྲི་ཁོ་ན་ལྟར་

ནྲི་མ་ངེས་སོ། །ཡང་ན་ནང་ལེར་བཤད་པ་ལྟར་ཁུ་ཁག་སེམས་དང་འབེལ་བས་

བཞག་གོ །རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ནྲི། །འདྲི་དག་མངལ་བཟུང་བ་ནས་མ་ཤྲིའྲི་བར་ལ་

སྦར་རོ་དེ་ལྟར་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་གསུམ་ཚན་བཞྲི་པོ་རྣམས་ནྲི་ཚན་པ་རེ་རེ་ཞྲིང་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་

དུས་སྦོར་གསུམ་གསུམ་ལ་སྦར་བར་བྱ་སེ། དེ་དག་གྲི་ཡང་དང་པོ་རྣམས་ལུས་ཀྲི་

ས་བོན་ཁུ་བ་དང་འབེལ་བ་དང་རྟེན་བྱེད་པས་མངལ་དང༌། བར་བ་རྣམས་སོག་གམ་

ཁག་དང་འབེལ་བས་སྒོ་དང༌། ཐ་མ་རྣམས་ཕྲིའམ་སེམས་དང་འབེལ་བའྲི་དབྱེ་བས་
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ཕྲི་རོལ་ཏེ་གསུམ་ཚན་རྣམས་ལ་སྦར་བར་བྱའོ། །

དེ་ལ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་མངལ་འཛིན་པའྲི་ཟླ་བ་དང་པོ་ལ་ནྲི་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉྲིས་ལས་ཆུ་སྲིན་གྲི་དུས་སྦོར་དང་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་མ་རྲིག་པ་རྣམ་

པར་བཞག་སེ། ལུས་ཀྲི་ས་བོན་འཛིན་པས་མངལ་ལོ། །ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི་བུམ་པ་

དང་གཅྲིག་ཏུ་བྱེད་དེ་སོག་དང་འབེལ་བས་སྒོའ།ོ །ཟླ་བ་གསུམ་པ་ལ་ནྲི་ཉ་དང་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སེ་ཕྲིའྲི་ཡུལ་ལ་སད་པར་བྱེད་པས་ཕྲི་རོལ་གྲི་སབས་སོ། ཞེས་པ་

མངལ་གྲི་ཟླ་བ་དང་པོ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་མངལ་ནས་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་གནས་

སབས་བཞྲི་ལས་ཆུང་ངུའྲི་གནས་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་བཞྲི་པ་ལ་ནྲི་ལུག་དང་

མྲིང་གཟུགས་ཏེ། སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ས་བོན་འཛིན་པས་མངལ་ལོ། །ལྔ་པ་ལ་ནྲི་གླང་དང་

སྐེ་མཆེད་དྲུག་སེ། སོག་སྐེ་བའྲི་སྒོ་བྱེད་པས་སྒོའ།ོ །དྲུག་པ་ལ་ནྲི་འཁྲིག་པ་དང་རེག་

པ་སེ། ཕྲིའྲི་ཡུལ་དང་ཕད་པར་བྱེད་པས་ཕྲི་རོལ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་

ནྲི་མངལ་གྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་པ་འབྲིང་པོའྲི་གནས་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་

བདུན་པ་ལ་ནྲི་ཀརྐ་ཊ་དང་ཚོར་བ་སེ། ཆགས་སང་གྲི་ས་བོན་འཛིན་པས་མངལ་

ལོ། །བརྒྱད་པ་ལ་ནྲི་སེང་གེ་དང་སེད་པ་སེ། ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་སྐེ་བའྲི་སྒོ་བྱེད་པས་

སྒོའ།ོ །དགུ་པ་ལ་ནྲི་བུ་མོ་དང་ལེན་པ་སེ་ཕྲིའྲི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་ལས་དབང་གྲུབ་

པས་ཕྲི་རོལ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་མངལ་གྲི་གནས་སབས་གསུམ་

པ་ཆེན་པོའྲི་སབས་སོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་བ་ནྲི་སང་དང་སྲིད་པ་སེ། མངལ་དུ་ལུས་

རོགས་པས་མངལ་གྲི་གནས་སབས་སོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་ལ་ནྲི་སྲིག་པ་དང་སྐེ་བ་སེ། 

སྐེ་བའྲི་སྒོ་བྱེད་པས་སྒོའྲི་སབས་སོ། །ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་ནྲི་གཞུ་དང་རྒ་ཤྲི་སེ། 
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ཕྲིའྲི་ཡུལ་ལ་འདུ་ཤེས་གསལ་བས་ཕྲི་རོལ་གྲི་གནས་སབས་སོ། ཞེས་ཟླ་བ་གསུམ་

གྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་མངལ་སྐེས་ཀྲི་གནས་སབས་བཞྲི་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆེན་པོའྲི་གནས་

སབས་སོ། །འདྲིར་མངལ་དང་སྒོ་དང་ཕྲི་རོལ་ཞེས་པ་ནྲི་གནས་སབས་དེ་དག་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་གནས་སབས་བཞྲི་ནྲི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཟླ་བ་གསུམ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་སེ། དེ་ཡང་ལུགས་

ལས་ལྡོག་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་དང་པོ་ཆུང་ངུའྲི་གནས་སབས་དང་ལུས་ཀྲི་

དབྱེ་བ་ནྲི་བཞྲི་པར་རྲིག་པར་བྱ་ཞྲིང༌། སེམས་དང་ངག་ནྲི་གཉྲིས་པ་འབྲིང་པོ་དང་

གསུམ་པ་ཆེན་པོའྲི་སབས་སུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་ཚིགས་བཅད་

བརྒྱ་བདུན་ཅུ་པས་གསུངས་པ། སྐེ་བའྲི་སྒོའྲི་ལས་ནྲི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ་ལས་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ། སར་ཡང་ཉོན་མོངས་

ཉྲིད་ནྲི་རང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་

འདྲི་ནྲི་སེམས་ཅན་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོར་འཁམས་པར་བྱེད་པའྲི་ཡན་ལག་རྒྱུ་དང་

འབས་བུར་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་མཉམ་པ་དག་སེ། དེ་དག་མ་གཏོགས་པའྲི་བདག་དང་

སེམས་ཅན་དང་སོག་དང་གང་ཟག་གཞན་མེད་དོ། །སེམས་ཅན་དེ་ཡང་ཤྲི་བའྲི་

མཐར་སོང་པ་འོད་གསལ་རྣམས་ལས་ཕྲི་མའྲི་ཕུང་པོའྲིཆོས་རྣམས་འབྱུང་ཞྲིང༌། 

སྲིད་པ་འདྲིར་ནྲི་འཆྲི་བའྲི་མཐའ་རུ་ཚེ་འདྲིའྲི་ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་ལས་ཀང་འོད་གསལ་

སོང་པ་རྣམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ཡང༌། ཁ་ཏོན་ལས་ཁ་ཏོན་དང༌། མར་

མེ་ལས་མར་མེ་དང༌། ཆུ་ཤེལ་ལས་ཆུ་དང༌། མེ་ཏོག་ལས་དྲི་དང༌། སྒ་ལས་བག་ཆ་
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དང༌། མེ་ཤེལ་ལས་མེ་དང༌། སྐྱུར་བ་ལས་ལྕེ་འཛག་པ་དང༌། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་

སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྲི་དཔེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་སེ། ཁ་ཏོན་ལ་སོགས་

པའྲི་དཔེ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཕུང་པོ་སྔ་ཕྲི་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་དང་འགག་པའྲི་ཚུལ་རྲིག་

པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་མཁན་པོའྲི་ཁ་ཏོན་ལས་མཁན་བུའྲི་ཁ་ཏོན་འབྱུང་བའྲི་ཚེ་

མཁན་པོའྲི་རྲིག་པ་ཟད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་སོབ་མས་ཐོབ་པ་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་མར་མེ་ལས་མར་མེ་འབྱུང་ངོ༌། །ཆུ་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཟླ་བའྲི་འོད་དང་ཕད་

པ་ལས་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེས་ལས་ཆུ་འབྱུང་བའོ། །མེ་ཏོག་ལས་གོས་ལ་དྲིའོ། །ཉྲི་མ་དང་

ཕད་པ་ལས་མེ་ཤེལ་ལས་མེ་སྐེ་བའོ། །སྒ་ལས་སྒ་བརན་ནོ། །སྐྱུར་བ་ཟོས་པ་ལས་

ལྕེ་འཛག་པའོ། །ས་བོན་ལས་མྱུ་གུའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཉྲིང་མཚམས་སྦར་བ་ནྲི་འགྱུར་

བའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་

འདྲིའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བའྲི་འཁོར་ལོར་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་ཏེ་དེ་

ཉྲིད་མ་རྲིག་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་ཉམས་པ་དེའྲི་ཚེ་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་འགྱུར་ཏེ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་

འདོད་ཆགས་ཆེན་པོའ།ོ །དབང་མདོར་བསན་ལས་ཀང༌། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་

བ་རོགས། །ས་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཡོངས་རོགས་པ། །འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་སེམས་

དཔའ་ཆེ། ཞེས་སོ། །འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་ལས་ཆགས་བལ་ཉམས་པ་སེ་ཆགས་

བལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཞེ་སང་ངོ༌། །ཐ་མལ་པའྲི་ཞེ་སང་ཟད་པ་ལས་ཞེ་སང་ཆེན་པོར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྲིད་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེ་སང་མཆོག །ཉོན་མོངས་ཟད་པ་

དག་ཆེན་པོ། ཞེས་སོ། །ཞེ་སང་ཆེན་པོ་ལས་བརྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གཏྲི་མུག་

ཉམས་པའོ། །གཏྲི་མུག་ཉམས་པ་ལས་གཏྲི་མུག་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉྲིད་ལས། 

མཆོད་པ་ཆེན་པོ་གཏྲི་མུག་ཆེ། །རྨོངས་བོ་ཆེན་པོ་གཏྲི་མུག་སེལ། ཞེས་སོ། །འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་གསུམ་ཆེན་པོ་ལས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་གྲི་

བདག་ཉྲིད་མ་རྲིག་པ་ཉམས་པའོ། །མ་རྲིག་པ་ཉམས་པ་ལས་མ་རྲིག་པ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་རྲིག་པ་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་འགག་གོ་ཞེས་པ་ནས། སྐེ་བ་

འགགས་པས་རྒ་ཤྲི་འགག་སེ། དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགོག་པ་ལས་འཁོར་

བའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་ཡན་

ལག་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ནྲི་སྒྲིབ་པ་མེད་ཅྲིང་དེ་ཐོབ་པ་ན་སྒྲིབ་པ་གློ་

བུར་བ་ཡང་མེད་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པས་སངས་རྒྱ་ན་

བདུད་བཞྲི་བཅོམ་པས་སངས་རྒྱ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྲི་རྩོད་པ། འགྱུར་བའྲི་

འདོད་ཆགས་བཅོམ་པ་ཉྲིད་བདུད་བཅོམ་པར་འཐད་པའྲི་ལན། དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲི་དོར་བར་སྒོམ་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པས་རྣལ་འབྱོར་བ་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ན། འོ་ན་དེའྲི་ཚེ་འཆྲི་བདག་དང་ཕུང་པོ་དང་ཉོན་

མོངས་དང་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་དེ་བཞྲི་པོ་རྣམས་གཞོམ་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཅྲིའྲི་

དོན་ཏུ་མཛད། དེའྲི་ཕྲིར་འགྱུར་བའྲི་འདོད་ཆགས་བཅོམ་པས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་པ་

ལ་བཞྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པས་ངེས་དོན་ཡྲིན་པར་འདོད་པ་དགག །བདུད་

བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་གཏན་ལ་དབབ། བདུད་བཞྲིའྲི་རྩ་བ་འགྱུར་བའྲི་སད་གཅྲིག་ཏུ་

བསན། དེ་བཅོམ་པས་བདུད་བཅོམ་པའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲིས་བརོད་

པ་གང་ཡྲིན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཤྲིང་དྲུང་ན་བཞུགས་པའྲི་ཚེ་ཕྲི་རོལ་

གྲི་བདུད་རྣམས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་བཅོམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ནྲི་དེ་ལྟར་བདེན་

པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གང་གྲི་ཕྲིར་ན། བདུད་བཅོམ་པ་ལས་སངས་རྒྱས་པ་སྔ་མ་ཡྲིན་པ་

དང་ཕྲི་མ་ཡྲིན་པ་གང་གྲིས་ཀང་བདུད་བཅོམ་པ་འགལ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འགལ་ཚུལ་

ནྲི་འདྲིར་གལ་ཏེ་མངོན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཉྲིད་དང་ཕྲི་ནས་བཅོམ་པ་ཡྲིན་ན། དེའྲི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ཉྲིད་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་ཀྲི་ཉེ་བར་

འཚེ་བ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཅྲི་སེ་མངོན་དུ་བདུད་བཅོམ་པ་དང་ཕྲི་ནས་སངས་རྒྱས་

པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་རྲིགས་པ་མཚུངས་པས་འཁོར་བ་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་

སངས་རྒྱས་པ་ཉྲིད་མེད་པར་ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པའྲི་མཛད་པ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་

བྱེད། ཅྲི་སེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ཅྲིག་ཅར་ཏེ་མཉམ་དུ་བདུད་བཅོམ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། སངས་རྒྱས་པ་དང་ཅྲིག་ཅར་ཡང་ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་མ་མཛད་དེ། 

སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་བཅོམ་པ་དུས་མཉམ་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། སད་ཅྲིག་

གང་ལ་གཞོམ་བྱའྲི་བདུད་ཡོད་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཉྲིད་དུ་མྲི་འགྱུར་

ཏེ། སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སད་ཅྲིག་གང་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཉྲིད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཡྲིན་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ལ་གཞོམ་བྱའྲི་བདུད་མེད་དེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བདུད་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ངོས་གཟུང༌། ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་

ལུང་དང་སྦར། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འོ་ན་གཞོམ་བྱའྲི་བདུད་གང་ཞེ་ན། ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་ཙམ་གཞོམ་

བྱ་མ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དང་མ་

རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ནྲི་བདུད་བཞྲི་སེ། དེ་རྣམས་ལས་ལུས་ཀྲི་སྒྲིབ་

པ་སད་པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་ཕུང་པོའྲི་བདུད་དོ། །ངག་གྲི་སྒྲིབ་པ་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་

སབས་ནྲི་ཉོན་མོངས་པའྲི་བདུད་དོ། །སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་

སབས་ནྲི་འཆྲི་བདག་གྲི་བདུད་དེ། ཕྲི་རོལ་གྲི་མ་རྲིག་པའྲི་འཇུག་པ་ནྲི་ལྷའྲི་བུའྲི་

བདུད་དེ་དེ་ཡང་གང་ཡྲིན་ན། དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་

ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པ་ཡྲིན་པ་ལ། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མ་བརྟགས་པ་བྱྲིས་པའྲི་བོ་ཅན་

འཁོར་བའྲི་ལོངས་སྤོད་མངོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་བདེ་སྡུག་ལྷའྲི་བུས་

བྱའོ་སྙམ་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་མ་རྲིག་པའྲི་འཇུག་འདྲི་ནྲི་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ལྷའྲི་བུ་རྣམས་ཀྲི་བདུད་ཀྲི་ཚིག་ནྲི་གཟའ་ཟླ་བའྲི་སོབས་

ཀྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེར་འགྱུར་ཏེ། ཉྲི་མའྲི་སོབས་དང་ཞེས་

པ་ནས། ཞེས་པ་སེ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་གོ་སའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་

སོགས་པའྲི་བསམ་པ་འཁྲུལ་བ་མ་རྲིག་པའྲི་འཇུག་པ་ནྲི་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་ཀྲི་ཚིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གྲིས་བྱས་སོ་ཞེས་ཟེར། དེ་དག་མྲི་རྲིགས་ཏེ། འདྲིར་གལ་ཏེ་སྐེ་བ་གཞན་གྲི་བསོད་

ནམས་དང་སྲིག་པ་དག་མ་གཏོགས་པར་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་ཀྲིས་

བསན་པ་ལྟར་གཟའ་ལ་སོགས་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དགེ་མྲི་

དགེར་འགྱུར་ན། དེའྲི་ཚེ་སྔར་བསགས་པའྲི་དགེ་མྲི་དགེ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། གཟའ་ལ་སོགས་པའྲི་སོབས་དང་སོབས་མ་ཡྲིན་པའྲི་འབས་བུ་ལ་ཉེ་བར་

ལོངས་སྤོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདོད་ན་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྲིན་པས་བསལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་དུས་སྦོར་སོགས་ལས་དགེ་མྲི་དགེར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་མཐོང་

སེ། དང་སོང་བ་ཤྲིཥྛས་བྱྲིན་པའྲི་དུས་སྦོར་ལས་ནྲི་སཱྲི་ཏ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་མྲིན་

ཞྲིང༌། གནམ་སོང་ལ་ཀུ་རུའྲི་ཞྲིང་དུ་ཞུགས་པ་དེ་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་སོང་

རྒྱས་པའྲི་ཚིག་གྲི་དྲིན་གྲིས་འཐབ་དཀའ་དག་ངན་པ་གནམ་སོང་ལ་ཞུགས་ཀང་

གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་མྲིན་ཏེ། སྐབས་སེང་གྲི་བུས་འཇྲིགས་སེ་བཅུ་གསུམ་

ལ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཕྲི་མར་བརླག་པར་བྱས་སོ། །འཐབ་མོའྲི་སར་ནྲི་

དག་ངན་གྲི་དཔུང་ཚོགས་གནས་པ་གང་ཡྲིན་པ་སྐབས་སེང་གྲི་བུ་སྲིད་གསུམ་ལ་

བསྣུན་འདོད་པ་དེ་རྣམས་ནྲི་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྲི་མདའ་ཡྲིས་ཕུག་ཅྲིང༌། དག་ངན་པའྲི་

ཕོགས་རྣམས་མ་ལུས་པ་ཀུན་བརླག་པར་འགྱུར་པར་བྱས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྔོན་གྲི་

དགེ་མྲི་དགེའྲི་འབས་བུ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལོངས་སྤོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ལས་དགེ་མྲི་

དགེ་གང་ཡྲིན་པ་དེའྲི་འབས་བུ་འཚལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ལོངས་སྤོད་དེ། 

གཟའ་སར་སོགས་དང་ལྷ་གཞན་གྲིས་རང་རང་གྲི་ལས་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབས་བུ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སེར་བ་མྲིན། ཞེས་སོ། །ཅྲི་སེ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ལྷ་མཆོད་པ་ལས་ལྷའྲི་དྲིན་དུ་མཐོང་

བ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྔོན་གྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་

སོབས་ཀྲིས་ལྷའྲི་དྲིན་གྲིས་ལེགས་པ་ཐོབ་པར་སྣང་བ་ཡྲིན་གྲི། སྲིག་པའྲི་སོབས་

ཀྲིས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །བསོད་ནམས་ཀང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ལས་ཐོབ་

པར་འགྱུར་གྲི་ལྷ་དང་ཕ་མེས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་གཞན་གྲི་སོག་བཅད་པ་ལས་འགྱུར་བ་མ་

ཡྲིན་ནོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ནང་ལེའྲི་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དགུ་པས་ལས་

ཀྲི་འབས་བུ་གསུངས་པ། དེའྲི་ཕྲིར་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་འགའ་ཡང་

སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་བདེ་སྡུག་དག་མྲི་སྦྲིན་མྲི་འཕོག་སེ། འཁོར་བ་དག་ཏུ་ལུས་

ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་གང་བྱས་པའྲི་སྔོན་གྲི་ལས་ནྲི་འབས་བུར་རབ་

ཏུ་སྦྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཁོར་བ་ལ་བསྐེད་པ་དང་སྡུད་པའྲི་བྱེད་པ་པོ་

བདག་དང་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྲི་བདེ་སྡུག་གྲི་འབས་བུ་སེར་ཞྲིང་འབས་བུ་དེ་

འཕོག་གོ་སྙམ་པ་ནྲི་རྨོངས་པ་རྣམས་ཀྲི་བོ་གོས་ཏེ། གང་ཟག་གང་ཞྲིག་རང་གྲི་ལུས་

ལ་དཔག་མེད་དགེ་བ་སེར་བར་བྱེད་པའྲི་མྲི་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་འཕོག་ཅྲིང་འཁོར་བར་

བྱེད་པ་པོའྲི་ཆོམ་རྐུན་བུག་པ་དབང་པོའྲི་སྒོ་རྣམས་ཡོད་ཀང་རང་གྲི་དབང་པོ་ཕྲི་

རོལ་ལ་གཡེང་ཞྲིང་ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བྱེད་པ་པོར་མཐོང་

བ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་བྱེད་པ་པོ་གཞན་དུ་རྟོག་གོ །ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་

ཀང་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་དྲུག་པས་གསུངས་པ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་

གྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་འཆང་གྲིས་བསད་པ་སོགས་དག་པོའྲི་ལས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མའྲི་
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སྔགས་རྣམས་རྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདུད་

ཀྲི་ཕོགས་ཉམས་པར་བྱེད་པའྲི་ཆེད་དུ་འཇྲིགས་ཤྲིང་སྐྲག་པ་བསྐེད་པའྲི་དོན་དུ་

ཡྲིན་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་ནམ་ཡང་མ་ཡྲིན་

ནོ། །རྨོངས་པ་གང་ཞྲིག་དན་པ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་གཞུང་རྣམས་ཀྲི་བྱེད་པ་པོ་དབང་ཕྱུག་

སོགས་དང་གཡུལ་གྲི་ཡུལ་ལ་དགའ་ཞྲིང་ཆོས་ཀྲི་དོན་དུ་སོག་ཆགས་གསོད་པར་

བྱེད་པ་པོ་ཚངས་པ་སོགས་ཀྲི་ལྷ་དང༌། གཞན་ཡང་མུ་སེགས་པ་སྲིག་པའྲི་བོ་ཅན་

དེ་རྣམས་ལ་ནྲི་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྲིས་སོག་ཆགས་དེ་རྣམས་བསྲུང་བའྲི་

དོན་ཏུ་དག་ལས་ཀྲིས་འཇྲིགས་པ་བསྐེད་པ་དེ་དག་སྦར་བར་བྱ་ཞེས་པ་སེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲིའྲི་ཕྲིར་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་ཀྲི་ཚིག་རྣམས་ཀྲིས་བསན་པ་

བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་བདེ་སྡུག་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་བྱེད་དོ་སྙམ་པའྲི་མ་རྲིག་པའྲི་

འཇུག་པ་ལ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་བདེན་པར་གཟུང་བར་མྲི་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བག་

ཆགས་བཟང་ངན་གྲི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་

བདུད་དེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སྣང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་སེམས་

དཔར་སྣང་བ་ནྲི་རང་གྲིས་བྱས་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་མཐུ་དང༌། བདུད་དུ་

སྣང་བ་ནྲི་རང་གྲིས་བྱས་པའྲི་སྲིག་པའྲི་ཕུང་པོའྲི་མཐུའོ། །ཡེ་ལེའྲི་རྣམ་པ་ལྔའྲི་

བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་བཞྲི་པས་གསུངས་པ། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་

གཟུགས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་སེ་ཡྲིད་སྐོབ་པས་སྔགས་ཀྲི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་བལ་

གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་སྲིག་པའྲི་བོ་ཅན་རྣམས་ལ་
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སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དང་ནྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་བོ་ཅན་རྣམས་ལ་བདེ་བའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་སྣང་བ་ཉྲིད་དེ། གང་ཟག་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞྲི་བའྲི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ནྲི་

རང་གྲིས་སྔར་བྱས་པའྲི་བག་ཆགས་བཟང་པོའྲི་འབས་བུ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡྲིན་ལ། 

སྐེ་བ་མྲི་ཟད་པ་མ་རུངས་པ་རྣམས་ལ་མྲི་བཟད་པ་དག་པོའྲི་རྣམ་པར་སྣང་སེ། གང་

ཟག་གང་གྲིས་ཞྲི་དག་གྲི་ལས་གང་རབ་ཏུ་བྱས་པ་དེའྲི་རང་གྲི་སེམས་ལ་སྔར་བྱས་

པའྲི་ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་གང་སྤོད་པ་བཞྲིན་དུ་ཞྲི་དག་དེའྲི་འབས་བུ་ཞྲི་བ་དང་དག་པོའྲི་

སྐུར་སྣང་བ་དེ་བསྐེད་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་པོའྲི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་

སྲིད་གསུམ་བསྐེད་པ་སེ་སྤོ་བར་མཛད་པ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་

ཀྲི་བག་ཆགས་བཟང་ངན་གྲི་སྣང་བ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དང་བདུད་དུ་སྣང་བ་སེ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདུད་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དང་མ་རྲིག་པའྲི་

བདུད་སྔར་བརོད་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་

བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཏེ། འདོད་པའྲི་ལྷ་སེ་ལྷའྲི་བུའྲི་བདུད་ཡྲིན་པར་མངོན་པར་

བརོད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་སྔོན་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་གྲིས་རྣམ་པར་བཅོམ་མོ། །འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་

དེ་བཅོམ་པ་ནྲི་བདུད་ཀྲི་དཔུང་བཅོམ་པ་སེ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་དང་

ཁོང་ཁོ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་མ་རྲིག་པའྲི་གཟུགས་ཅན་དེའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་རྣམས་ཟད་
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པར་བྱས་པའོ། །འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྲི་འགྱུར་བའྲི་བག་ཆགས་འགགས་

པས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་དང་ཁོང་ཁོ་འགག་གོ །དེ་རྣམས་འགགས་པས་

མ་རྲིག་པ་འགག་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིམ་པས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་འགག་

གོ །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པས་སྲིད་པའྲི་འཁོར་ལོ་འགག་གོ །སྲིད་པའྲི་

འཁོར་ལོ་འགགས་པས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་

དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲི་དོར་བར་སྒོམ་པར་གདམས་པ་ལ་ལྔ། མཆོག་

མྲི་འགྱུར་གྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཐུགས་སུ་བསན། དེའྲི་དོན་མྲི་ཤེས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་ཉམས་པར་བྱེད་ཚུལ། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲི་དོར་བར་གདམས། མྲི་འགྱུར་བ་སྒོམ་ཚུལ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་

བཤད། བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་སེམས་དཔར་ལུང་གྲིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེས་ན་ཉན་ཐོས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་

རྣམས་ལས་བཅུད་དམ་ཉྲིང་ཁུ་ཕྱུང་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཏེ་སྙྲིང་པོར་མཚན་བརོད་ལས་བདེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་བསན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཚན་བརོད་འདྲིའྲི་དོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མྲི་ཤེས་པ། བ་མ་དམ་

པ་མ་ཡྲིན་པ། ལེགས་པའྲི་ལམ་ལས་ཉམས་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

རྟོགས་པ་ལས་ཉམས་པ་རྣམས་མ་འོངས་པའྲི་དུས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བ་མ་

དམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་ལམ་རྣམ་པར་ཉམས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་ལམ་ལས་ཉམས་པར་བྱེད་དོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲིས་འགྱུར་མེད་ལྔ་བསན། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲིས་

འགྱུར་མེད་དྲུག་བསན། མཚན་བརོད་ཀྲིས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཐེག་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེས་ན་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་

ལྔས་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་སྒོམ་པ་གསུངས་པ། ཕྲི་ནང་གྲི་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་ནྲི་གཟུགས་

ཀྲི་དངོས་པོའྲི་ཚོགས་བོས་བཏགས་པའྲི་གཟུགས་སངས་པ། བེམ་པོ་མྲིན་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་འདྲི་ནྲི་ཤ་ལ་སོགས་པའྲི་སྤན་གྲིས་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་

མེ་ལོང་ལ་པྲ་ཕབ་པའྲི་ཚེ་གཞོན་ནུ་མ་ཡྲིས་མ་བརྟགས་ཤྲིང་བེམ་པོ་མྲིན་པའྲི་སྣང་

བ་མཐོང་བ་བཞྲིན། ཞེས་པ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དོན་དམ་

པའྲི་བདེན་པ་ལ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མེ་ལོང་ལྟ་

བུའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །གཟུགས་སོགས་ཡྲིད་དུ་འོང་མྲི་འོང་དུ་བརྟགས་པའྲི་དངོས་པོ་

ཀུན་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བར་རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ནས། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་དངོས་པོ་

གཅྲིག་པུ་གནས་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་

ཉམསས་སུ་མོང་བས་ཆད་པ་ཅྲིའང་མེད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་རྟག་པ་འདུས་མ་བྱས་ཀང་

མྲིན་པ་ཞེས་པ་ནྲི ་ཚོར་བའྲི ་ཕུང་པོ ་རྲིན་འབྱུང་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི ་ཡེ ་ཤེས་

སོ། །དབྱངས་གསལ་གྲི་མྲིང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཀུན་རོད་བྱེད་ཀྲི་དབྱངས་ཨ་

ཡྲིག་གྲི་རྲིགས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་ཡང་ཨ་ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་རྲིགས་ནྲི་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ། དེའྲི་གནས་སམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ན་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་

མེད་ཅྲིང་མྲིང་ཅན་གྲི་དོན་གྲི་འབེལ་པ་དག་ཀང་མེད་པར་རོ་མཉམ་པར་གྱུར་པའོ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཞེས་པ་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས། 

དོན་དམ་པར་སྐེས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆོས་རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཚན་མ་མེད་ལ་དེ་མེད་

པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་མཚན་མའང་མེད་ཅྲིང་དེ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་མེད་ཅྲིང་སོག་ཉྲིད་

ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་དོན་

གྲུབ་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཀུན་གཞྲི་གནས་གྱུར་པས་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་

པས་དག་པ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་གོས་པ་མེད་པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་

གསལ་བའྲི་ཆོས་རྣམས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བགོད་པའམ་རྟོགས་

བྱར་གནས་པ་ཅེས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་མྲི་བསྐོད་པ་དང་རོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ལས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་རྩ་

གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྲིས་འཁོར་ལོའྲི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཕུང་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་གསུངས་པ། འཁོར་ལོའྲི་མཚན་མ་ནྲི་

སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་འོད་གསལ་བས་ཀུན་ནས་དྭང་བ་པྲ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་

པ་སེ་དེ་མཚོན་ལ། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་མཚོན་པ་ནྲི་རྲིན་ཆེན་གྲི་མཚན་མ་དང༌། ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འདྲིའྲི་ཆགས་པ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དག་མཚོན་པ་ནྲི་པདའྲི་མཚན་མ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སྐུའྲི་ཉོན་མོངས་ཟད་པ་མཚོན་པ་ནྲི་རལ་གྲིའྲི་མཚན་མ། རོ་རེའྲི་མཚན་མ་དག་

ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྣམ་ཤེས་སྒྲིབ་བལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཆེན་པོ་རྟོག་པས་རྣམ་པར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མྲི་ཕེད་པ་མཚོན་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་མྲི་ཤེས་པ་གཅོད་པ་མཚོན་པ་ནྲི་གྲི་གུག་

གྲི་མཚན་མ་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་སྣང་སོགས་མཆོག་གྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་མཚན་མ་རྣམས་

ཏེ། དྲུག་པོ་འདྲི་དག་རྣམས་ཀྲིས་བསྐེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཕུང་པོ་དྲུག་

དང་ཁམས་དང་དབང་པོ་དྲུག་དྲུག་དང་ལ་སོགས་པས་ཡུལ་དང་ལས་དབང་དང་

དེའྲི་བྱ་བ་དྲུག་ཚན་རྣམས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་མཁའ་བཞྲིན་རོ་མཉམ་པ་སེ་ཁམས་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀང་ཕུང་པོ་དྲུག་པོ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོ་ལ་སོགས་པའྲི་

རྲིགས་སུ་རྲིག་པར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་གང་དུ་ངེས་པར་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་གཟུགས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་རྲིགས་

སམ་རྒྱུ་ཉྲིད་ཀྲི་འཁོར་བའྲི་གཟུགས་ཕུང་པོའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་

ཆེན་པོའྲི་གཟུགས་ཕུང་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སུ་གསུངས་སོ། །གང་དུ་འཁོར་བའྲི་སྡུག་

བསྔལ་ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་གཞྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནྲི་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་མཉམ་

ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་སུ་གསུངས་པ་སེ། གང་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པའྲི་འཁོར་བའྲི་འདུ་ཤེས་

ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེའྲི་འདུ་ཤེས་ཆེན་པོ་སོ་

སོར་རྟོག་པའོ། །གང་དུ་འཁོར་བ་འཕེལ་བར་བྱེད་པའྲི་འདུ་བྱེད་ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་པ་དག་རོ་རེའྲི་འདུ་བྱེད་ཁོ་ན་བྱ་བ་གྲུབ་པའོ། །གང་དུ་གཉྲིད་ལ་སོགས་པའྲི་

གནས་སབས་བཞྲིའྲི་སེམས་ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་རོ་རེའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ཆེན་པོ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པར་གསུངས། གང་དུ་ཤེས་པའྲི་རང་བཞྲིན་

མྲིན་པ་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཉམས་པ་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་ཐུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཉྲིད་དོ། །སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་པོ་འདྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པ་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་རྲིགས་ནྲི་རྣམ་

པ་དྲུག་སེ། ཐབས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་རྣམས་སོ། །གཞན་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ནྲི་

ཁམས་དྲུག་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་ཡུལ་དྲུག་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་དང་ཞྲི་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་སྤན་

སོགས་བཞྲི་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མ་ཤེར་ཕྲིན་མའམ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་རྣམས་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་མཚན་བརོད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཛིན་

པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྲི་ཐུགས་སུ་གྱུར་པ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་བཅས་པ་ཚིགས་

བཅད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རོ་རེ་འཆང༌། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ལྔའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བསོད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔ་སེ། ཞེས་པའྲི་བར་མཐའ་དག་ནྲི་

འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །ཚིགས་བཅད་འདྲི་དག་གྲི་གངས་ལ་ཉྲི་མ་དཔལ་གྲི་འགེལ་པར་

མཚོན་བྱེད་ཀྲི་བཤད་པ་མང་དུ་བྱས་སོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་གཉྲིས་

པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས། ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ངེས་འབྱུང་ལ། །ཐེག་པ་གཅྲིག་གྲི་འབས་

བུར་གནས། ཞེས་པའྲི་ཚུལ་དུ། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕྱུང་བ་སེ་འོག་

མའྲི་ཐེག་པ་ཡར་ལྡན་དུ་བསྡུས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ཐུགས་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པོ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་སངས་པས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་ཆོས་ཀུན་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བར་ཀུན་ནས་

སྣང་བར་བྱེད་པ། བག་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གསོག་པ། སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པས་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་གཟུགས་འཆང་བ། 

རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བ། དུས་གསུམ་ལས་འདས། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ། 

སྤོས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་བདག་དང་བདག་གྲི་བའྲི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ལ་

སོགས་པའྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྲི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པས་དུས་ཐམས་

ཅད་པ། སྒྲིབ་པ་སངས་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མཁེན་པ། བག་

ཆགས་མཐའ་དག་སངས་པས་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ། དོན་

དམ་པར་སྐེ་འཇྲིག་མེད་པས་འགོ་བ་དང་འོང་བ་དང་བལ་བ། ཤེས་བརོད་ཀྲི་ཡུལ་

ལས་འདས་པས་སྤོས་པ་མེད་པའྲི་ངོ་བོ། འབད་རྩོལ་ལ་མྲི་ལྟོས་པར་རང་གྲི་ངང་

གྲིས་འཇུག་ཅྲིང་འཕེལ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུགས་ཀྲི་སྒོ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་

ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། བསམ་འཕེལ་གྲི་བུམ་པ་བཟང་པོ་དང་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང་

ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

བྱེད་པ། ཐུབ་པ་དང་སོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་པ། སེམས་ཅན་

གྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་ཞྲི་བར་མཛད་པ། རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་

སྣང་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མེད་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ། གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ། སྒ་བརན་ལྟ་བུའྲི་

ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ་སེ། འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས་སྲིད་པ་

གསུམ་གྲིས་མཆོད་པར་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སོ་

སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པར་བྱ་བ། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་

པས་དོར་བར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ངེས་པའོ། །
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བཞྲི་པ་ནྲི། མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་འདྲི་སྒོམ་པ་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་

ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ། དང་པོར་སོ་སོར་སྡུད་པའྲི་ཡན་ལག་

གྲིས་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་མཚན་མ་བཅུའྲི་མཐར་སྣ་ཚོགས་སོང་གཟུགས་བསྒོམ་པར་

བྱ་ཞྲིང༌། བསམ་གཏན་གྲིས་སེམས་ནྲི་གཡོ་”བ
1
་མེད་པར་བྱས་ཏེ། སོག་རྩོལ་གྲིས་

དབུ་མའྲི་ལམ་སྦོང་བ་བྱས་ནས་ནྲི། འཛིན་པས་རླུང་གཡོ་བ་མེད་པར་བྱས་ནས་ནྲི་

རེས་དན་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་རེས་དན་གྲི་དུས་སུ་པདར་རོ་རེ་རབ་ཏུ་བཀོད་ནས་གཏུམ་མོའྲི་མེ་

འབར་བས་སོག་དང་ཐུར་སེལ་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་ནྲི་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་གྲི་ཐྲིག་ལེར་ཟྲིན་

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་གཞུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གཏུམ་མོའྲི་མེས་སྤྲི་བོའྲི་

བྱང་སེམས་ཧཾ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞུ་བར་བྱས་ནས་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཀྲི་ལྟེ་བར་བྱོན་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་དང་ཐྲིག་ལེ་ཡྲི་གཡོ་བ་རོ་རེ་ནོར་བུ་དགག་པར་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་རྟག་ཏུ་རྟགས་ལ་གནས་པའྲི་ཁུ་བ་རེངས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་

རྟག་ཏུ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་སེང་ནས་སེང་དུ་ཁུ་བ་གཤེགས་པར་འགྱུར་བར་བྱའོ། །དེ་

ལྟ་བུའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་སྦོར་བ་ཡྲིས་རོ་རེ་བཞྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་ལ་

འབེབས་པས་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་ཉྲིད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ནས་དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་ཚིག་

སོང་དྲུག་བརྒྱ་འགགས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་ནྲི་སོང་

ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང་དྲུག་བརྒྱ་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོར་རོགས་པས། ཀྱཻ་རྒྱལ་

པོ་ཞེས་པོས་ནས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔར་རྣལ་འབྱོར་པ་རང་

1  མ་ཕྱི། ༡༥༦བ༦ན།  བུ   སྐུ། ༢༡༩ན༥ན།  བླ། ༢༡༨ན༤ན།   བ    * བ
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ཉྲིད་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དང༌། 

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། ཐབས་མང་འདས་མཚན་མ་མེད་པར་དང༌། ཤེས་རབ་

སེམས་དཔའ་མཚན་མ་མེད་པར་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བཤད། དེ་གཉྲིས་དབྱེར་

མེད་རོ་རེ་སེམས་དཔར་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་གྲིས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལེའུའྲི་རྣམ་པ་ལྔའྲི་བསོད་པ་ལས་ཚིགས་བཅད་དང་

པོས་མང་འདས་མཚན་མ་མེད་པ་གསུངས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གང་ལ་སྒྲིབ་བཅས་

ཀྲི་ཐོག་མཐའ་དབུས་ཏེ་སྐེ་འཇྲིག་གནས་པ་མེད་ལ། སེམས་ཅན་གྲི་མཚན་མ་རྒྱུན་

གནས་པ་དང། དབང་པོ་འགག་པའྲི་འཆྲི་བ་དང༌། སྲིད་པ་གཞན་དུ་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་

ནྲི་ཟླ་བའྲི་ཡོན་ཏན་སྒ་དང་དྲི་དང་རོ་དག་དང་རེག་བྱ་དང་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་མ་

དང༌། དེ་འཛིན་གྲི་སྒོ་སྲིད་པར་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མེད་དེ་དེ་ལྟར་འཁོར་འདས་གང་ལའང་མྲི་གནས་པས་མྲི་

གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་རྟོག་པའྲི་མཚན་མ་མེད་ཅྲིང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

པ་དང་རྣམ་པར་བལ་བ་ཉྲི་ཟླའྲི་ངོ་བོ་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོར་ཡང་མེད་

ཅྲིང་སྲིད་པའྲི་ས་བོན་ཀུན་གཞྲི་དང་ནྲི་གསལ་བར་སྣང་བའྲི་དུས་གསུམ་པའྲི་ཆོས་

ཀྲི་ངོ་བོར་མེད་ལ། མཐའ་དག་སེ་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔའྲི་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་ཡང་མེད་ལ། མུ་སེགས་ཀྲིས་བཏགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉེར་བཞྲི་དང་ནྲི་

ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུར་ཡང་ནྲི་མེད་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་འཆྲིང་བའྲི་འཁོར་བ་

དང༌། དེ་ལས་གོལ་བའྲི་མར་མེ་ཤྲི་བ་ལྟ་བུའྲི་མང་འདས་དང༌། བདེ་སྡུག་བྱེད་པ་

པོར་འདོད་པའྲི་བདག་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་
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ལོ། ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་སེ་ཐབས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡང་བསོད་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་པས་ཤེས་རབ་

མཚན་མ་མེད་པར་གསུངས་པ། ཤེས་རབ་རྣམ་པའྲི་མཆོག་དང་ལྡན་པའྲི་སོང་པ་

ཉྲིད་ནྲི་དོན་གཅྲིག་དང་དུ་མ་དག་ཏུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ཀང་སོང་པའྲི་ངོ་བོར་རོ་གཅྲིག་

ཅྲིང༌། མཉམ་པ་གཡས་པའྲི་རླུང་དང་མྲི་མཉམ་པ་གཡོན་པའྲི་རླུང་དབུ་མར་རོ་

མཉམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གཡས་ལྷོ་དང་གཡོན་བྱང་དང་མདུན་ཤར་དང་རྒྱབ་ནུབ་དང་

སེང་དང་འོག་ཀུན་ནས་སྣང་བའྲི་ཁ་དོག་དཀར་ལང་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་

ཡང་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་སོང་པའྲི་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ཏེ། དབྱངས་དང་

གསལ་བྱེད་ཐུང་དུ་ཅན་ཟླ་བ་དང་རྲིང་པོ་ཅན་ཉྲི་མ་དང་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོ་ཅན་སྒ་གཅན་

ཏེ་དེ་རྣམས་དང༌། དེས་མཚོན་པ་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་

ལྔ། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་སོབས་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོར་མེད་པ་ཅེས་པ་ཡྲིན་ཀང་ཡོན་ཏན་དང་

བཅས་པར་སྣང་བ་བུད་མེད་དང་སྐེས་པའྲི་གཟུགས་སུ་སྣང་བའང་ཡྲིན་ཀང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་དུ་ཡོད་པ་མྲིན་པའྲི་སོང་གཟུགས་གང་ཞྲིག་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཀུན་གྲི་རྟེན་གཅྲིག་པུ་དབང་ཕྱུག་དྲུག་གྲི་སལ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་བ་ག་བཟང་

པོ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པས་མཆོག་གྲི་བ་ག་ཁོད་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྲིས་འདུད་ཅྲིང་ཕག་བྱས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཁོད་ལ་ཟླ་བཟང་བདག་འདུད་ཅེས་པ་

སེམས་དཔའོ། །དེ་ནྲི་པད་དང་ཤེས་རབ་སེ། གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་དང་

སེམས་དཔའྲི་རོ་རེ་དང་པད་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །དེ་

ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསུངས་པ། ཆུ་སྐེས་ནྲི་
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སོང་གཟུགས་སེམས་དཔའ་ཡང་ཡྲིན་ལ། རོ་རེ་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སེ། དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ནྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བརོད་པ་སེ། དེ་འད་བའྲི་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་དེ་དག་གཉྲིས་ནྲི་རོ་གཅྲིག་པར་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་གཉྲིས་མེད་ཡེ་

ཤེས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་རོ་རེ་སོང་བ་དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དག་པ་དང་ཆོས་དང་སྔགས་དང་དབྱྲིབས་ཏེ་

རྣམ་པ་བཞྲི་བ། སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་དུས་འཁོར་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སུས་འཚལ་

ན། བདག་ཀ་ལཱ་པར་ནྲི་འཁྲུངས་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་རྒྱལ་པོ། པད་

དཀར་ཅན་ཆུ་སྐེས་འཛིན་པ་རང་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །སྨྲས་པ། ལེགས་བཤད་

འོད་དཀར་བྱེ་བ་རབ་འགེད་མྲི་འགྱུར་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་བདུད་རྩྲི་ཡང་ཡང་

ཟག །སྙྲིང་ནྲི་མུན་པའྲི་གོས་དང་བལ་ཞྲིང་འཆྲི་མེད་རྒྱལ་བའྲི་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་

སྒྲུབ་བྱེད་པ། །ཡངས་པའྲི་རྣམ་དཔོད་ཤར་གྲི་རྲི་བོའྲི་རྩེ་མོ་ལས་འཐོན་སྔོན་མེད་རྒྱུ་

སར་བདག་པོའྲི་དཔལ། །གང་ཞྲིག་ཤར་བས་རྒྱུད་འགེལ་ཚིག་དོན་ཀུ་མུད་རྒོད་

པའྲི་སོ་འཕེང་གེ་སར་འདྲིར་སོན་ཏོ། །རྒྱས་འགེལ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་

བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཅེས་བྱ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་

ལས་བརྩམས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །

བོ་བཟང་མཁེན་པའྲི་མེ་ལོང་ངོས་ལ་ཤེས་བྱའྲི་དངོས་ཀུན་ཅྲིག་ཅར་

གསལ། །གགས་པའྲི་ཚོན་རྲིས་ནམ་ཡང་མྲི་ཉམས་ཉེས་པའྲི་རྡུལ་གྲིས་མ་གོས་

པ། །ཀུན་ལ་སྙོམས་པའྲི་ཐུགས་རེའྲི་སྤོད་པ་རྨད་བྱུང་འོད་འབར་ཁོད་ཀྲི་སྐུ། །ཚུལ་
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ཁྲིམས་གཙང་མའྲི་དུ་ཀུ་ལས་མཛེས་དན་པས་གདུང་སེལ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །སར་

ཡང་འདྲིར་ནྲི་ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཡོངས་བརྟགས་ལས་ཀྲི་རླུང་གྲིས་འཇྲིག་

རྟེན་འཇྲིག་དང་ཆགས་པའྲི་ཚུལ། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་བཞུགས་པ་དང་བཅས་

སངས་རྒྱས་ཞྲིང་རྣམས་རོ་རེར་བྱྲིན་རློབ་མོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་བསན་

དང༌། །བཅུད་ལེན་སོགས་དང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྲིས་འགྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་ཆོས་

ཀུན་བསྡུ་དང་རྩྲིས་ཀྲི་མྲིང་རྣམས་བསྡུ་བའྲི་ཚུལ། །སོང་ཆེན་ལྔ་དང་དྲུག་གྲི་བསོད་

པ་རྒྱུད་འདྲི་སྨྲ་བོའྲི་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་འདུལ་བའྲི་མདོར་བསྡུས་འདྲིར་བཤད་བྱ། །

བཞྲི་པ་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའྲི་མཚོན་

བྱེད་འདུལ་བའྲི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་མདོར་བསྡུས་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརོད་

ཅྲིང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། རྒྱུད་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ། མདོར་

བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་བརོད་བྱ་གཙོ་བོ་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་

གངས་སོན་པས་དེ་དང་མཐུན་པར་མཆོད་བརོད་དང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་

བསན་པ་ཐབས་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཝཾ་ཡྲིག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། 

ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཨེ་ཡྲིག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་

ལ་པད་དཀར་པོས་བཏུད་ནས་ཨ་སོགས་ཟླ་བ་དང་ཀ་སོགས་ཉྲི་མར་རྒྱུ་བའྲི་

དབུགས་འཕོ་མཚམས་སུ་དབུ་མར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་གངས་དང༌། ཉྲིན་

མཚན་གྲི་དབུགས་ཀྲི་གངས་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དགོལ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྲིག་སེ། ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བརྟག་པའྲི་གནས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་བསྡུ་བའྲི་དང༌། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ལ་རྲི་རབ་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པའྲི་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ཐབས་

ཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་པའྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་འབྱུང་བའྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཞྲིང་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དང༌། མོའྲི་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་བསན་པའྲི་

དང་། ལུས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་དང་། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བས་སེམས་ཅན་

གྲི་དོན་མཛད་པའྲི་དང་། ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་དང་རྩྲིས་ཀྲི་མྲིང་བསྡུ་བའྲི་

དང་། ཡྲིག་ལྔ་ཡྲིག་དྲུག་གྲི་སོང་བ་ཆེན་པོ་ལ་བསོད་པའྲི་གནས་པ་དང་། དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་སོན་པ་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་གོ་སར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག །རླུང་

རྒྱུ་བའྲི་རང་བཞྲིན། རླུང་རྒྱུ་ཞྲིང་བྱང་སེམས་འབབ་པའྲི་རང་བཞྲིན། དེ་དག་གཟའ་

རྣམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྦར་བ། ལས་གང་ལ་དུས་དང་ལྷ་གང་ཤྲིས་བརྟག་པ། 

དབུ་མའྲི་རྩ་རླུང་ལས་རྩ་རླུང་གཞན་འཕེལ་འགྲིབ་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ། དེ་དག་སྦོང་བྱེད་

ཟབ་ལམ་སྒོམ་ཚུལ་གོ་སར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་ས་

བོན། ཞག་གཅྲིག་གྲི་རླུང་གྲི་ས་བོན། དབུགས་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀྲི་ཕེད་སྔ་ཕྲི་ངོས་

གཟུང་བ། རླུང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་མཁའ་འགོ་མར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལ་སོགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལ་ཡྲིག་དང་ལ་སོགས་པ་ཨུ་

ར་ཨྲི་ཨ་ཨཾ་ཨཿ ཨཾ་ཞེས་པའྲི་དབྱངས་བརྒྱད་པོ་གང་དག་དབྱངས་ཨཾ་ཡྲིག་གྲི་ཕེད་

ཧ་ཡྲིག་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་རྣམ་པར་དམན་པ་རྣམས་ནྲི་ཡུལ་ལྔ་དང་སྙྲིང་སོབས་རྡུལ་མུན་

གྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པ་སེ། དེ་ལ་ལ་ནྲི་དྲི་སའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨུ་ནྲི་

གཟུགས་ཆུ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ར་ནྲི་རོ་མེའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནྲི་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་རེག་བྱའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨ་ནྲི་སྒ་ནམ་མཁའྲི་ཡོན་

ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨཾ་ནྲི་ཁུ་བ་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨཿ ནྲི་མའྲི་

ཁག་རྡུལ་གྲི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའོ། །ཨཾ་ནྲི་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་

དུ་གྱུར་པ་སེ་དབྱངས་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོའོ། །གཞོམ་དུ་མེད་པ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་

པ་མཚོན་བྱེད་ཨཾ་ཡྲིག་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོའྲི་ཕེད་ཀྲི་དབྱངས་ནྲི་གསལ་བྱེད་རྐང་བ་ཧ་

ཞེས་སེ། འདྲི་ཡྲིས་དམན་པར་བྱས་པ་རྣམས་ནྲི་ཕེད་མ་གཅྲིག་དང་བཅས་པའྲི་

བདུན་ནོ། །དེ་ལྟར་དབྱངས་ཕེད་ཀྲིས་ནྲི་རྣམ་པར་དམན་པ་ཕེད་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་

རྣམས་ཕན་ཚུན་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་ཞེས་པ་ནྲི་སོ་སོར་ཕེད་དང་བཅས་པ་རགས་པོ་

བདུན་གྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་སེ་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་ཡོན་ཏན་

ཀུན་འབྱུང་བ་དག་གྲི་བདེན་པས་ཕན་ཚུན་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀྲིས་

བསྒྱུར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསོམས་ན་དབྱངས་རྐང་པ་དང་བཅས་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་

དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རྐང་པ་དང་བཅས་རོ་དྲུག་དང་མདའ་ལྔ་རྣམས་འབྱུང་ཞེས་

སོ། །དབྱངས་ཐུང་ངུ་རྐང་བཅས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་དེ་དག་ཀང་ལུག་ལ་སོགས་པ་མྲི་

མཉམ་པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་མངལ་ནས་བཙས་མ་ཐག་པའྲི་དབུ་མའྲི་

དབུགས་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་འབབ་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དབུ་མའྲི་

དབུགས་རོགས་པ་དེ་ནས་གཡོན་པའྲི་རྩའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོག་ཡང་དག་པར་

རྒྱུའོ། །དེ་ནས་ཡང་དབུ་མ་དང༌། དེ་ནས་གཡས་ལ་རྒྱུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་

དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། འཕོ་མཚམས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུའོ། །དབྱངས་རྲིང་

པོ་དྲུག་རྐང་བཅས་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་སྦོར་གཉྲིས་པ་གླང་ལ་སོགས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པའྲི་དུས་སྦོར་མཉམ་པ་ལ་ནྲི་དང་པོར་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པའྲི་དབུ་མའྲི་དབུགས་

འབབ་པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་སོག་རྒྱུའོ། །དུས་

སྦོར་འདྲི་དག་ཀང་མའྲི་དུས་སྦོར་ལ་བརྩྲི་བར་བྱའྲི་བྱྲིས་པ་རང་གྲི་དུས་སྦོར་དང༌། 

ཕྲིར་ཞག་རེའྲི་དུས་སྦོར་ལ་བརྩྲི་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

འདྲིར་གལ་ཏེ་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་ས་བོན་དང་པོ་ལ་ལ་སོགས་པ་སྡུད་

རྲིམ་གྲིས་དབྱངས་བརྒྱད་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དབྱངས་ཐུང་ངུ་ས་བོན་དུ་གྱུར་

པའྲི་དབུ་མའྲི་དབུགས་རོགས་ནས་ཨ་ཞེས་སོགས་དབྱངས་ཐུང་ངུ་ནྲི་སྣ་བུག་

གཡོན་པའྲི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་ལ་སོག་གྲིས་བགོད་

པའོ། །འདྲིར་ཡང་ལྟེ་བ་དང་སྙྲིང་ཁ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་དེ་རྣམས་རྲིམ་པ་

ལྟར་སའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ཆུའྲི་ཡོན་ཏན་བཞྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ངེས་པའྲི་དབང་གྲིས་

སོག་འབབ་པ་ནྲི་ནང་དུ་འཇུག་པ་གཙུག་ཏོར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་སྐེ་བའྲི་

རྲིམ་པ་དང༌། ཕྲིར་འབྱུང་བ་ལྟེ་བ་ནས་ས་ལ་སོགས་པ་སྡུད་པའྲི་རྲིམ་པས་འབབ་

པའྲི་ཆོས་མཐུན་པས་གཡས་དང་གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་སོག་འབབ་པར་གཟུང་བར་བྱ་སེ། 

དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་ས་བོན་ཐུང་ངུ་དང་རྲིང་པོའྲི་དབྱེ་བས་མའྲི་དུས་སྦོར་ལ་

བརྩྲིས་པའྲི་མྲི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་བརྩྲིས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ལའོ། །འདྲི་

དག་གྲི་ནྲི་དབྱངས་ཐུང་ངུ་རྣམས་མྲི་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་སྐེས་པའྲི་དབུ་མའྲི་

དབུགས་ཀྲི་ས་བོན་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་དབུ་མའྲི་དབུགས་རོགས་ནས་གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་

སོག་སྐེ་རྲིམ་གྲིས་འབབ་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱངས་རྲིང་པོ་རྣམས་མཉམ་པའྲི་

དུས་སྦོར་ལ་སྐེས་པའྲི་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་ས་བོན་དང༌། དེ་རོགས་ནས་གཡས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཀྲི་རྩ་ལ་སྡུད་རྲིམ་གྲིས་འབབ་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

སར་ཡང་ནས་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་གལ་ཏེ་མངལ་གྲི་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་སོག་སྐེ་

བའྲི་དང་པོར་མའྲི་དུས་སྦོར་གྲི་སོག་འཕོ་བའྲི་མཚམས་དབུ་མར་སོག་འབབ་པའྲི་

དུས་སུ་བྱྲིས་པའྲི་སོག་སྐེས་པར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་སྐེས་མ་ཐག་དབུ་མ་ལ་སོག་འབབ་

པའྲི་ས་བོན་དབྱངས་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོར་གྱུར་ནས་རྒྱུ་སེ། དེ་ཡང་མཉམ་པའྲི་དུས་

སྦོར་གང་རུང་གྲི་མཇུག་གྲི་འཕོ་མཚམས་སུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ན་མངལ་ནས་སྐེས་མ་

ཐག་པའྲི་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཀྲི་རེས་སུ་སྣ་བུག་གཡོན་དང་མྲི་མཉམ་པའྲི་དུས་སྦོར་

གང་རུང་གྲི་མཇུག་གྲི་འཕོ་མཚམས་སུ་སྐེས་པ་ཡྲིན་ན་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་དབུ་མའྲི་

དབུགས་ཀྲི་རེས་དེ་ནས་གཡས་ལ་ཡང་དག་པར་འབབ་པའྲི་རྲིམ་པས་རྒྱུའོ། །དེ་

ལྟར་སྔར་བརོད་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཐུང་རྲིང་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་

པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབྱེ་བས་བྱྲིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་དབུ་མ་ལ་དབུགས་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བར་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་ལ་སོགས་བདུན་ལ་ཡྲི་གེ་རྲིང་པོ་བདུན་

བདུན་ཕེད་མ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་དགུ་དགུ། ཧ་ཡྲིག་ལ་བསྒྱུར་གཞྲི་གཅྲིག །བསྒྱུར་བ་

བརྒྱད་བཞྲི་ཆར་མཚོན་བྱེད་ཧ་ཡྲིག་གཅྲིག་སེ་བཅུ་ལ་ཧ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་

བདུན་རྲིང་པོ་ཡྲིན་པས་ཞེ་དགུ །ཐ་མ་གཉྲིས་པ་བདུན་ཨཾ་ཡྲིག་གྲི་ཕེད་ཕེད་ཡྲིན་པ་

ལས། གཞོམ་དུ་མེད་པ་ཕེད་ཀྲི་དབྱངས་ནྲི་ཧ་ཞེས་པ་སེ་འདྲི་ཡྲིས་དམན་པ་རྣམས་

ནྲི་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བདུན་ནོ། ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པས་ལ་སོགས་ཏ་ལན་ཏ་སྦར་

བ་བདུན་པོར་བས་ཕེད་མ་བདུན། ཧ་སོགས་ཐོག་མའྲི་ཧ་ཡྲིག་གཞོམ་མེད་ཀྲི་ས་

བོན་ཡྲིན་པས་བོར་ཏེ། ཧླྲི་སོ་བདུན་ཕེད་མ་ཡྲིན་པས་སྔར་གྲི་ཕེད་མ་བདུན་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 837  

བསོམས་པ་རངས་པོ་བདུན་དེ་ཞེ་དགུ་ལ་བསྣན་པས་དྲུག །ཐ་མའྲི་ཧཾ་ཧ་གཉྲིས་པོ་

ཧ་ཡྲིག་ཕེད་མའྲི་ཕེད་ཕེད་ཡྲིན་པས་བཞྲི་ཆ་བཞྲི་ཆ་སེ། སྔར་ཕེད་བོར་བའྲི་རྲིགས་

པས་འདྲིར་ཡང་ཨཾ་ཡྲིག་གྲི་ཕེད་མ་གཅྲིག་གྲི་ཕེད་ཐ་མའྲི་ཧ་བོར་ལ། ཧཾ་ཡྲིག་བསྣན་

པས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞྲི་ཆའོ། །

དེས་ན་འདྲིར་ལ་སོགས་དབྱངས་བརྒྱ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བརྒྱད་བརྒྱད་ཏུ་འགྱུར་

བ་ལས་ཐོག་མར་ལ་ཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་འདྲི་ལྟར་ཏེ། བསྒྱུར་གཞྲི་ལ་ཡྲིག་དགུ་ལ་ཕྲི་

མ་བདུན་པོ་རེ་རེ་དང་། ཨུ་ར་ཨྲི་ཨ་ཨཾ་ཨཿཨཾ་སེལ་མར་དགོད་དོ། །དེ་ནས་ཀ་ལཱ་

པར། ལའྲི་ཡྲི་གེ་ལའོ་ཞེས་པ་ལཾ་ཡྲིག་རྲིང་ཐུང་གཉྲིས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་དབྱངས་གཞན་

གང་བྱུང་ཡང་སྔ་མ་ལཾ་ཡྲིག་ལར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དབྱྲི་བ་མེད་དོ་ཞེས་པས་ལ་ཡྲིག་ཕྲི་

མ་བརྒྱད་ལར་འགྱུར་ཏེ། དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་སོག་ཏུ་བཅུག་པས་ལ་ལུ་�་ལྲི་ལ་

ལཾ་ལཿལཾ་ལ་ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་མའྲི་ལ་ནྲི་ལཾ་ཞེས་པའྲི་དབྱངས་ཕེད་ཧ་ཡྲིག་

མཚོན་པ་ཡྲིན་གྲི་སོག་མེད་ཡྲིན་པས་དབྱངས་མེད་ཀྲི་བར་ཧ་ལན་ཏ་སྦར་བར་

བྱའོ། །དེ་དག་ནྲི་སའྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྙྲིང་སོབས་རྡུལ་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་

གྲི་ས་བོན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨུ་ཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་བསྒྱུར་གཞྲི་ཨུ་ཡྲིག་དགུ་དང་སྒྱུར་

བྱེད་ཨུ་ཡྲིག་བཞག་ལ་གཞན་སྔ་མ་ལྟ་བུ་བཀོད་དེ། ཀ་ལཱ་པར། ཨུའྲི་ཡྲི་གེ་ཝའོ་

ཞེས་པས་དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་ཝ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར། གསལ་བྱེད་དབྱངས་མེད་པ་ཕ་

རོལ་གྲི་ཡྲི་གེར་དང་ངོ་ཞེས་པས་དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་སོག་ཏུ་བཅུག་པས། ཨུ་�་

�་ཝྲི་ཝཿཝཾ་ཝཱ་ཞེས་པ་ཆུའྲི་ཆུ་ལ་སོགས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྲི་ཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། བསྒྱུར་གཞྲི་ར་ཡཾ་ག་དགུ་དང་སྒྱུར་བྱེད་
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ར་ཡྲིག་བཞག་ལ། གཞན་སྔ་མ་ལྟ་བུ་བཀོད་དེ། ཀ་ལཱ་པར་རའྲི་ཡྲི་གེ་རའོ་ཞེས་པས་

དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་ར་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར། དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་སྔ་མའྲི་སོག་ཏུ་

བཅུག་པས་ར་རླ་རུ་ར་ར་རཿ རཾ་ར་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨྲི་ཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་

བསྒྱུར་གཞྲི་ཨུ་ཡྲིག་དགུ་དང༌། སྒྱུར་བྱེད་ཨྲི་ཡྲིག་བཞག་ལ་གཞན་སྔ་མ་ལྟ་བུ་

བཀོད་དེ། ཀ་ལཱ་པར། ཨྲིའྲི་ཡྲི་གེ་འད་ཡྲིག་མ་ཡྲིན་པ་ལ་ཡ་སེ་ཕ་རོལ་དབྱྲི་པའམ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པས་དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་ཡ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་སོག་ཏུ་བཅུག་པ། ཨ་

ཡ་ཡུ་�་ཡ་ཡཾ་ཡཿཡཾ་ཡ་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨ་ཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་བསྒྱུར་གཞྲི་

ཨ་ཡྲིག་དགུ་དང་སྒྱུར་བྱེད་ཨ་ཡྲིག་མ་གཏོགས་པ་གཞན་སྔ་མ་ལྟར་བཀོད་དེ། ཀ་

ལཱ་པར། ལའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཨལ་ལོ་ཞེས་པས་དབྱངས་གཉྲིས་པ་ཨལ་དང༌། ཨུའྲི་ཡྲི་གེ་

ལ་ཨོའ་ོཞེས་པས་གསུམ་པ་ཨོ་དང་རའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཨར་རོ་ཞེས་པས་བཞྲི་པ་ཨར་

དང༌། ཨའྲི་ཡྲི་གེ་ཨྲིའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ཨེའོ་ཞེས་པས་ལྔ་པ་ཨེ་རུ་བསྒྱུར། ཕ་རོལ་དབྱྲིའོ་

ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་འདྲི་ཡར་བཅད་ཀྲི་སྒྱུར་བྱེད་ཕྲི་པ་དང༌། ཨཾ་

ཞེས་པའྲི་ཨ་ཡྲིག་རྟགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཕྲིས་ཏེ་མ་ཡྲིག་རེས་སུ་ང་རོ་ཞེས་པ་

དྲུག་པ་ཨཾ་དང་ཨཿགྲི་ཨ་མྲིག་རྟགས་ཀྲི་དོན་ཡྲིན་པས་ཕྲིས་ཏེ་ཨཿདང་མཚུངས་

འདའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་རྲིང་པོར་འགྱུར་ཏེ་ཕ་རོལ་ཡང་དབྱྲིའོ་ཞེས་པས་ཨཾ་ཞེས་པའྲི་ཨ་སྔ་

མ་རྲིང་པོར་བསྒྱུར་ཏེ་ཕྲི་མའྲི་ཨ་ཕྲིས་མ་རེས་སུ་ང་རོ་ཞེས་པས་ཐྲིག་ལེ་ཀད་ཀོར་

དུ་སྦར་བས་ཨཾ་ངོ༌། །དེའྲི་ཕེད་ཨ་ཐ་མ་ནྲི་ཧ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ། གསལ་བྱེད་རྐང་

པར་མཚོན་པའྲི་དོན་དུ་ཧ་ལན་ཏ་སྦར་བའོ། །དེས་ན་ཨ་ཨལ་ཨོ་ཨར་ཨེ་ཨཾ་ཨཿ ཨཱཾ་

ཧ་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨཾ་ཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། ཨཾ་ཡྲིག་དགུ་ཕ་རོལ་ཏུ་སྒྱུར་བྱེད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 839  

ཨཾ་མ་གཏོགས་པ་སྔ་མ་བཞྲིན་བཀོད་ལ། དབྱངས་ཕ་རོལ་ཏུ་མཐོང་བས་དབྱངས་

དང་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་ལེར་ཡན་ལག་མཆོག་

དེ་ལས་མདུན་དུ་དབྱངས་ཀྲིས་འཁྱུད་པ་དག་མ་རུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་

པའོ། །དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་སྔ་མའྲི་སོག་ཏུ་བཅུག་པས། ཨཾ་མླ་མུ་�་མྲི་མཾ་མཿམཾ་མ་

ཞེས་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཨཿཡྲིག་གྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་བསྒྱུར་གཞྲི་ཨཿ་དགུ་དང་སྒྱུར་བྱེད་ཨ་མ་

གཏོགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་སྔར་བཞྲིན་བཀོད་ལ། ནཱ་མྲིན་གྲི་ཕ་རོལ་རའོ་ཞེས་པ་

ཨ་ཡྲིག་རྲིང་ཐུང་གཉྲིས་བོར་བའྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་ཚེག་དག་ར་ཉྲིད་དུ་འཐོབ་

ཅེས་པ་སེ། མདོ་དེས་དབྱངས་ཕྲི་མ་ཐམས་ཅད་ར་ཡྲིག་ཉྲིད་དུ་བསྒྱུར་ལ། དབྱངས་

ཕྲི་མ་རྣམས་སྔ་མའྲི་སོག་ཏུ་བཅུག་པས་ཨཿརླ་རུ་�་རྲི་རཾ་རཿཞེས་པའོ། །འདྲིར་ཐོག་

མར་ར་ཞེས་བཀོད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ཨ་ཡྲིག་སྔ་མའྲི་ཚེག་དག་ར་རུ་འགྱུར་བ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། གཞན་རྣམས་ལའང་ཐོག་མར་བསྒྱུར་གཞྲི་རེ་འཇོག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཨ་ཡྲིག་གྲི་ཕེད་ཧ་ཡྲིག་སོག་མེད་བཅུ་དང་སྒྱུར་བྱེད་བརྒྱད་སྔ་མ་

བཞྲིན་དུ་བཀོད་ཅྲིང་གསལ་བྱེད་དབྱངས་མེད་པ་ཕ་རོལ་གྲི་ཡྲི་གེར་དང་ངོ་ཞེས་

པས་དབྱངས་ཕྲི་མ་རྣམས་སྔ་མའྲི་སོག་ཏུ་བཅུག་པ། ཧ་ཧླ་ཧུ་�་ཧྲི་ཧ་ཧཾ་ཧཿ ཧཾ་ཧ་

སོགས་དགུ་ཡྲིས་དམན་པར་བྱས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་རྐང་པ་དང་བཅས་པའྲི་ལྔ་བཅུ་

རྩ་དྲུག་གོ །ཐུད་ངུ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིང་པོ་དང་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོ་རྣམས་ཀང་ལྔ་

བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞྲི་ཚར་འགྱུར་བར་རྲིག་པར་བྱ་སེ་ཕན་ཚུན་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཕེད་དང་

བརྒྱད་ཀྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 840  

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ས་བོན་གྲི་སྒོ་ནས་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་དབུགས། དེ་

ལས་དབུ་མའྲི་དབུགས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ། སྤོས་པ་གཞན་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པར་ཁ་

འཕང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཉྲིན་མོ་དང་མཚན་མོའྲི་དབུགས་ཀྲི་ས་བོན་དབྱངས་དང་

མཚུངས་ལྡན་གྲི་གསལ་བྱེད་རྣམས་གསུངས་པ། ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་པ་

སེ། ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་པའྲི་སེ་པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ཚན་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་ཡྲི་གེ་

སུམ་ཅུ་པོ་རྣམས་ནྲི་རེ་རེ་ཞྲིང་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུའྲི་དབྱེ་བས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་དགུ་

བརྒྱ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སུམ་ཅུ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་ཡྲི་གེ་

སུམ་ཅུ་ཡང་དག་པར་སྦར་བའྲི་དབྱེ་བས་རེ་རེ་ལའང་སུམ་ཅུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་ཀ་

ཡྲིག་ལ་སྦར་བ་འདྲི་ལྟ་སེ། "ཀ
1
་ཀ་ཀྒ་ཀྒྷ་ཀྔ། ཀྩ་ཀྪ་ཀྫཀྫྷ་ཀྙ། ཀྚ་ཀྛ་ཀྜ་ཀྜྷ་ཀྞ། ཀྤ་ཀྥ་ཀྦ་

ཀྦྷ་ཀྨ། ཀྟ་ཀྠ་ཀྡ་ཀྡྷ་ཀྣ། ཀྶ་ཀแ   ་ཀྵ་ཀྴ་ཀ฿ ་ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁ་ལ་སོགས་པ་གསལ་

བྱེད་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རྲིག་པར་བྱ་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་བསོམས་པས་དེ་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་དགུ་བརྒྱ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་དགུ་བརྒྱ་པོ་དེ་རྣམས་དབྱངས་

དྲུག་གྲི་ནྲི་དབྱེ་བ་ཞེས་པ་དེ་ནྲི་ཨ་ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་ཨཾ་ཞེས་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཕེ་བ་སེ་

མཁའ་མཁའ་དུས་དང་མདའ་རྣམས་ཞེས་པ་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྲིར་འགྱུར་ཏེ། 

དུས་སྦོར་གསུམ་གྲི་བར་དུ་རྩ་གསུམ་ལ་ས་བོན་གྲི་གངས་དང་མཉམ་པའྲི་

དབུགས་མཚན་མོ་ཕེད་ནས་ཉྲི་མ་འཆར་བ་ཇྲི་སྲིད་པར་རྒྱུ་བར་འགྱུར་རོ་ནས་

གསལ་བྱེད་དགུ་བརྒྱ་ལ་དབྱངས་རྲིང་པོ་ཨཱ་ཨཱྲི་རཱ་ཨཱུ་ལཱ་ཨཾ་ཞེས་པ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་

1  མ་ཕྱི། ༡༦༡བ༡ན།   སྐ    བླ། ༢༢༤བ༥ན།    སྐུ། ༢༢༥བ༤ན།    ཀྐ    * ཀྐ
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ཕེ་བ་རྣམས་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་ཉྲི་མ་ཤར་བ་ནས་ཉྲི་མ་གུང་ཇྲི་སྲིད་པར་སྔ་མ་ལས་གཞན་

དུས་སྦོར་གསུམ་གྲི་བར་དུ་རྩ་གསུམ་ལ་དབུགས་ཀྲི་སྔ་མའྲི་དབྱངས་ཀྲི་གངས་

སྔར་བཞྲིན་ལྔ་སོང་བཞྲི་བརྒྱ་རྣམས་སུ་འགྱུར་རོ། །སར་ཡང་ཐུང་ངུའྲི་དབྱངས་དྲུག་

དག་གྲིས་སྔ་མ་ལྟར་ཕེ་བ་རྣམས་ནྲི་ཉྲི་མ་གུང་ནས་མཚན་མོའྲི་དུས་ཏེ་ཞེས་པ་དེ་ལ་

ཉྲི་མ་ནུབ་པའྲི་མཐར་ཐུག་པར་དུས་སྦོར་གསུམ་གྲི་བར་ལ་རྩ་གསུམ་ལ་གངས་

སྔར་ལྟར་རྒྱུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཚན་མོའྲི་ཕྲི་མའྲི་བགོད་པའྲི་ཆ་ལ་ཉྲི་མ་ནུབ་ནས་

མཚན་མོའྲི་ཕེད་ཇྲི་སྲིད་པར་དུས་སྦོར་གསུམ་གྲི་རྩ་གསུམ་ལ་དབྱངས་རྲིང་པོ་དང་

བཅས་པའྲི་གསལ་བྱེད་སྔ་མའྲི་གངས་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་

དབུགས་ནྲི་འབྱུང་དང་འཇུག་པ་ཟུང་ལ་རེ་རེར་བགངས་པ་མཁའ་སོགས་དྲུག་བརྒྱ་

ལྷག་པའྲི་སོང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་འབབ་བོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དབུགས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་དབུས་ནས་སྔ་མའྲི་སོང་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རླུང་ང་དྲུག་བཞྲི་ཆ་བོ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ནྲི་མཉམ་པ་གཡས་དང་མྲི་མཉམ་པ་

གཡོན་པར་བགོད་པར་འགྱུར་བའྲི་རླུང་དབུ་མ་དག་ལ་སྦར་བར་བྱ། ཞེས་པ་ནྲི་

འདྲིར་སྔར་བརོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་པོ་སོ་སོ་ལ་དབུ་མའྲི་ཐོབ་སལ་རྐང་པ་དང་

བཅས་པའྲི་གཅུ་གཅྲིག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་སེ། དེ་རྣམས་ཀང་ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པའྲི་

དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བས་དཀྲིལ་འཁོར་སོ་སོའྲི་མཐར་དབུགས་བཅུ་

གཅྲིག་བཞྲི་ཆ་པོ་རེ་རེའྲི་ཡྲི་གེ་ང་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་དབུ་མ་དག་ལ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་རླུང་དུ་སྦར་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འདྲིའྲི་སྤོས་པ་ཆེན་པོ་འདྲི་ནྲི་མངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རྒྱས་པར་
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མ་བྲིས་ཏེ་རྒྱ་ཆེར་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཟླ་བ་བཟང་པོའྲི་འགེལ་

བཤད་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མ་བྲིས་ཞེ་ན། འདྲིའྲི་

སྤོས་པ་གང་གྲིས་རབ་ཏུ་འབད་པར་བྱ་བ་འདྲི་ཡྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་

བྱེད་པ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་འབད་པ་མ་བྱས་ཏེ། འོན་ཀང་ཨ་

སོགས་ཀ་སོགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་འདྲི་ནྲི་བ་སྤུ་དང་སྐྲའྲི་གངས་ཇྲི་སྙེད་པར་འབྱུང་བས་

མཐའ་ཡས་སོ། །གསུམ་པ་དབུགས་ཕེད་དང་བརྒྱད་ཀྲི་ཕེད་སྔ་ཕྲི་ངོས་གཟུང་བ་ནྲི། 

ད་ནྲི་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བདུན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ཕེད་མ་བརྒྱད་པའྲི་ཕེད་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་གང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་གསུངས་པ། ཕྲི་རོལ་ཞེས་སོགས་ཏེ་འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

ནྲི་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སུ་གང་ཞྲིག་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པོའྲི་ཕེད་ཀྲི་དབུས་སུ་

གྱུར་པ་དེ་སྒ་གཅན་གྲི་ལོངས་སྤོད་དག་ལས་གཞན་དུ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་དུ་གནས་

ཞེས་པ་སེ། འདྲིར་སྒ་གཅན་གྲིས་དུས་དྲུག་གྲི་དུས་སོ་སོ་ལ་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཟླ་

བའྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་ལྔའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཆུ་ཚོད་ལྔ་དང༌། དེ་བཟྲིན་དུ་ཉྲི་མའྲི་ཟླ་ཕེད་ཀྲི་

ལོངས་སྤོད་སྙྲིང་སོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཆུ་ཚོད་གསུམ་སེ། ཁྲིམ་

གྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབུས་ནས་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་ལོངས་སྤོད་ཅྲིང༌། ཞེས་པ་སྤྲིར་

བཏང་ཡྲིན་ལ་དམྲིགས་བསལ་ནྲི་དེ་རྣམས་ལས་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བདུན་ནྲི་

གདོང་གྲི་ལོངས་སྤོད་དོ། །ཆུ་ཚོད་ཕེད་ནྲི་གདོང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པར་མྲི་ནུས་ཏེ། 

དེ་ནྲི་སྒ་གཅན་གྲི་གདོང་གྲི་ལོངས་སྤོད་ལས་གཞན་དུ་བ་མཇུག་རྲིངས་ཀྲི་ལོངས་

སྤོད་དུ་གནས་པའོ། །

ཕྲིའྲི་ཆུ་ཚོད་ཕེད་པོ་དེ་ནྲི་ནང་དུ་རང་གྲི་ལུས་ལ་དབུགས་ཕེད་དེ། དེ་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མངལ་ནས་མ་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་ཟླ་བ་བདུན་པ་ནས་མ་སྐེས་པའྲི་བར་ལྟེ་བ་དཔྲལ་

བདག་གྲི་དབུས་སུ་དབུ་མའྲི་ནང་དུ་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་དབྱུག་པའྲི་རྣམ་

པའོ། །དབུགས་དེ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དབུགས་ཕེད་དུ་བརོད་དེ། 

སྔགས་ཀྲི་དབྱངས་ཧ་ཡྲིག་སོག་མེད་ཉྲིད་ནྲི་དབྱངས་ཕེད་དོ། །དབུགས་ཕེད་པོ་དེ་

ནྲི་ངེས་པར་མུན་པ་དང་བལ་བ་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱེད་པ་སེ། མངལ་

དུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་གནས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་མངལ་གྲི་ཟླ་བ་ཕྲི་མ་དྲུག་ལ་ཟག་

བཅས་ཀྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མངལ་གྲི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

སྔ་མ་ཕེད་ཟླ་བ་དྲུག་པོ་ནྲི་སྣང་བ་མེད་པ་མུན་པ་དང་བཅས་པ་སེ། དེ་ནྲི་འཆྲི་བ་ན་

ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་མཐའ་དག་འོད་གསལ་སོང་པ་གང་དུ་ཐྲིམས་པ་

སྣང་བ་མེད་པའོ། །སྐེ་བ་སྔ་མ་ཤྲི་བའྲི་མཐར་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་འཕོས་ཏེ་བཞྲི་པའྲི་

གནས་སབས་བོར་ནས་མངལ་དུ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ཁུ་རྡུལ་དང་འདེས་ཤྲིང་

བརྒྱལ་བ་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པ་མུནཔའྲི་གནས་སབས་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་

འཇུག་པར་བྱེད་དེ། དེ་ནས་ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་ལོ་ལྟེ་བའྲི་ནང་དུ་དབུ་མ་ལ། སོག་སྐེ་

ཞྲིང་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པས་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་ལྟ་བུ་མངོན་ཤེས་ཐོབ་

པའྲི་མངལ་ན་ཕྲི་མའྲི་དབྱངས་ཕེད་ཧ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་པ་མུན་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་

གོ །དབུ་མར་སོག་གཡོ་མེད་དུ་གནས་པ་ན་མངོན་ཤེས་སྐེ་བ་དེའྲི་ཕྲིར་སྙྲིང་ཁའྲི་

དབུ་མར་སྔར་གྲི་མུན་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ནྲི་ཕུག་ནས་ལྟེ་བའྲི་བུམ་པ་ཅན་གྲིས་

སོག་རླུང་ལྟེ་བར་བཀག་པ་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་ལྡན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཟུང་འཛིན་གཉྲིས་སུ་མེད་པས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒོམས་པའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣལ་འབྱོར་སོག་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་མུན་པ་དང་བལ་བ་འཛིན་པའྲི་

མཐར་འབྱུང་བ། བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེར་འཇུག་ཅྲིང་

ཞུགས་པ་བརྟན་པར་འགྱུར་ཏེ། མངལ་གྲི་གནས་སབས་སུ་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་

བཅས་པ་དག་པའྲི་སྐུར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་རོགས་པའོ། 

ཞེས་པ་ནྲི་སོག་ཐུར་ཡང་དག་པར་སྦོར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

རྣལ་འབྱོར་བསྐེད་པའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་བཞྲི། ཉྲི་ཟླའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ངོས་གཟུང་བ། དེ་ཕོ་ཉ་མོའྲི་ཀུན་ཏུ་

སྤོད་པར་བསན། ཕོ་ཉ་མོའྲི་ཀུན་སྤོད་ཀྲི་རྟེན་རྩའྲི་ཀུན་སྤོད། དེ་རྣམས་རྩ་རྒྱུད་ལ་

སྦར་ཏེ་སོག་དགག་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐེས་པའྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཟླ་ཉྲིའྲི་ཆ་ཉམས་པ་ལ་སོགས་

པ་གསུངས་པ་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་དུས་སོ་སོ་ལ་ཉྲི་ཟླའྲི་ཆ་

ཉམས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་དུ་འཕོ་བ་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་ལ་ཡང་དབུ་མའྲི་

ཆ་ཉམས་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་ལ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་ཟླ་བའྲི་ཆ་ཚེས་

རེའྲི་ལོངས་སྤོད་ནྲི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུར་མ་འགྱུར་ཏེ། རགས་པར་ན་ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་

དང་ཕ་བར་ན་རྐང་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཆུ་སང་དང་དྲུག་གྲིས་དམན་ནོ། །དེ་ཡང་ནང་

དུ་ཁུ་བ་ཟླ་བའྲི་རྩ་ཡྲི་རླུང་ཉམས་པའོ། །ཉྲི་མར་ལྷག་གང་ཞེས་པ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་ཚེས་

ཞག་གྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཁྲིམ་ཞག་གྲི་ལོངས་སྤོད་དུ་མ་ལོངས་པའྲི་ཆ་ཆད་པས་ཆ་

དེ་ཉྲི་མས་སྤོད་པ་ལ་ཚེས་རེ་ལ་ལྷག་པ་སེ། དེ་ཡང་ནང་གྲི་ལེའུ་ལས་སྔར་བརོད་

པའྲི་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་རེ་སྤོད་པ་ལ་ཟླ་བ་རེ་དང་རགས་པར་ན་ཉྲིན་ཞག་རེ་དགོས་པའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དབང་དུ་བྱས་པའྲི་ཞག་རེ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་སོ། །ཁབ་བདག་ཅེས་པ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཏེ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་མཆོག་གྲི་ཆ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་

གྲི་ཆོས་ཅན་མ་ནྲི་འདྲིར་ཟླ་བ་རྩ་གཡོན་པའྲི་ཆ་ཉམས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་

ཆོས་ཅན་མ་ནྲི་ཉྲི་མ་རྩ་གཡས་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ཉམས་པའོ། །འདྲི་དག་གྲི་ཟླ་བའྲི་ཆ་

ཉམས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ལ་སྦར་ཞྲིང༌། ཉྲི་

མའྲི་ལོགས་སྤོད་ཉམས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་

ཆ་ལ་སྦར་པར་བསན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་ལྔ༌། སྤྲིར་བསན། ཐུན་མཚམས་བཞྲི་བཞྲི་ལ་ལོངས་སྤོད་ཚུལ། 

ཐུན་བརྒྱད་ལ་སྤོད་ཚུལ། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྲི་ལྷ་མོའྲི་སྤོད་ཚུལ། དེ་འཁོར་ལོ་སོམ་

པའྲི་ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཉྲི་ཟླའྲི་ཆུ་ལོན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་དེ་འདྲིར་ནྲི་ཞེས་པ་ནས། འཁོར་ལོ་

གསུམ་གྲི་སོམ་པའྲི་འཁོར་གྲི་མཁའ་འགོ་མ་སོ་དྲུག་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རླུང་དེ་

རྣམས་རྲིགས་ལྡན་མ་རྒྱུ་བའྲི་སྦོར་བ་ལ་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བ་དང༌། 

ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བ་དང༌། དུས་སྦོར་ཕེད་པ་ཉེར་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་གནས་

གཞན་རྣམས་སུ་ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། །དེ་ཉྲིད་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲིན་མཚན་གྲི་དུས་ལ་

ལོངས་སྤོད་པ་དང་ཐྲིམས་པ་དང་དབང་བྱེད་པ་དང༌། བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་ཇྲི་

ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲི་མ་འཆར་བའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། 

ནང་དུ་སོག་འབྱུང་བའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གླྲིང་བཞྲི་རྣམས་ལས་གོང་དུ་ཉྲི་མ་འཆར་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དེར་རྲིགས་ལྡན་མ་ལོངས་སྤོད་པའོ། ཞེས་པ་ནས་དེ་དག་ལས་འདས་ན་རྲིམ་པ་

ལྟར་ཉན་ཐོས་དང་སྔགས་པའྲི་སོམ་པ་ཉམས་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་སྔགས་

པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཉམས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞྲིང་སྔར་ཡང་བཤད་

ཟྲིན་པས་ཀང་ཤེས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་སྙྲིང་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་

བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་གཙོ་བོའྲི་པདའྲི་ཤར་གྲི་འདབ་མ་དག་གྲི་

གདན་ལ་གནས་པའྲི་ཚེ་བདག་གྲི་གདན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང༌། དེའྲི་ཚེ་ལྷོའྲི་འདབ་

མ་གཞན་གྲི་གདན་ལ་ཐྲིམས་པ་དང་ལ་སོགས་པ་བྱང་གྲི་འདབ་མ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་

གདན་ལ་དབང་བྱེད་པ་དང༌། ནུབ་ཀྲི་འདབ་མ་སྔགས་ཀྲི་གདན་ལ་བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བས་དུར་ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་

མ་ཁྭ་གདོང་མ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

པར་བཞག་སེ། མཚན་མོ་ཕེད་ནས་ཉྲི་མ་གུང་གྲི་བར་དུ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་

གཡས་སོར་གྲིས་ཤར་དང་ལྷོ་དང་ནུབ་དང་བྱང་རྣམས་སུ་ཐུན་ཚོད་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་

རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། །ཉྲི་མ་གུང་ནས་མཚན་མོ་ཕེད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་

ལུགས་དང་མྲི་མཐུན་པ་གཡོན་སོར་གྲིས་དབང་ལྡན་དང་རླུང་དང་བདེན་བལ་དང་

མེའྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་ཐུན་ཚོད་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་སྦོར་ཕེད་པའྲི་དབྱེ་བས་མཁའ་འགོ་མ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བཞྲི་རྣམས་རྒྱུ་སེ། དེ་ཡང་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སྲིག་པ་དང་གཞུའྲི་དུས་སྦོར་ཕེད་

པའྲི་དབྱེ་བས་རབ་གཏུམ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་བཞྲི་པོ་རྣམས་གཡས་སོར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གྲིས་ཕོགས་བཞྲིར་ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། །ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པའྲི་དུས་སྦོར་ཕེད་པའྲི་

དབྱེ་བས་དཔའ་བོའྲི་བོ་ཅན་མ་ལ་སོགས་པ་གཡོན་སོར་གྲིས་མཚམས་བཞྲིར་

རྒྱུའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕོགས་བཞྲིར་ཉ་དང་ལུག་དང་མཚམས་

བཞྲིར་གླང་དང་འཁྲིག་པའྲི་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

ཕོགས་བཞྲིར་ཀརྐ་ཊ་དང་སེང་གེ་དང༌། མཚམས་བཞྲིར་བུ་མོ་དང་སང་གྲི་དབྱེ་བས་

ཡང་དག་པར་རྒྱུའོ། །ནང་དུ་ནྲི་སོག་གྲི་དབྱེ་བས་ཕོ་ཉ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བ་སེ་སོ་དྲུག་པོ་དེ་རྣམས་ཀང་དུས་ལ་དབང་བྱད་པས་དུས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོའ།ོ །

ལྔ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་ལས་གསུངས་པ། དབུ་མ་ཞེས་པ་

ནས་ཕོ་ཉ་མོ་ཞེས་པ་སེ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་འདྲིར་དབུ་མ་མཆོག་གྲི་དབུགས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏྲིར་གཡས་གཡོན་གྲི་རླུང་མ་ལུས་པ་འགོག་པས་བསྐེད་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་དང༌། དྲི་དང་ཆུར་ལྡན་པ་འོག་གྲི་བཤང་བ་དང་གཅྲི་བའྲི་རྩ་དང༌། སེང་

གྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྩ་སེ། དེ་རྣམས་སུ་བཤང་གཅྲི་ཁུ་ཁག་འཕོ་བ་འགོག་པས་

རྲིགས་ལྡན་མ་སེ་རོ་རེ་ཕག་མོ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིན་མཆོད་པར་བྱ་ཞྲིང༌། 

སྔར་བརོད་པའྲི་ཁད་པར་གྲི་དུས་སུ་རྒྱུ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་རྣམས་

མཆོད་པར་བྱ་སེ། གང་གྲིས་ན་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སོག་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བས་དང༌། ནང་དུ་

སོག་འགོག་པས་མཆོད་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྲི་གནས་རྩ་སོ་སོ་དང་སྦར་བ་དང༌། དེ་

རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ལྷ་མོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་གནས་ནྲི་འདྲིར་ལུས་

ཀྲི་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཟླུམ་སོར་དང་པོ་ལ་འདབ་མ་བཞྲི་སེ། དེ་རྣམས་ལས་ཤར་གྲི་
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འདབ་མ་ནྲི་བདག་གྲི་གདན་ནོ། །དེ་ཡང་བདག་ནྲི་སེམས་ཡྲིན་ཅྲིང་དེའྲི་རྟེན་རླུང་

དག་པ་མཁའ་འགོ་མ་ཤར་དུ་གནས་པས་སོ། །ལྷོ་ནྲི་གཞན་གྲི་གདན་ནོ། །དེ་ཡང་

བདག་གྲི་ལོངས་སྤད་བྱ་ཚོར་བ་ནྲི་གཞན་ཏེ། དེ་ནྲི་མེ་ཁམས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་པ་

ལཱ་མ་ལྷོར་གནས་པས་སོ། །ནུབ་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་གདན་ནོ། །དེ་ཡང་སྔགས་ནྲི་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་དགའ་བ་སེ། དེ་ནྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ས་ཁམས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། 

དེ་དག་པ་ཁཎྜ་རོ་ཧྲི་ནུབ་ཏུ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བྱང་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་གདན་

ནོ། །དེ་ཡང་ཁུ་བ་མྲི་འཕོ་བ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང་ཁུ་བ་ཆུ་ཁམས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

དག་པ་གཟུགས་ཅན་མ་བྱང་དུ་གནས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཁའྲི་སྒོ་ནྲི་དུར་

ཁོད་རྩེ་མོ་འབྲིགས་པ་སེ་ཤར་དུའོ། ཞེས་པ་ནས་མེར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བདེ་

མཆོག་བསོད་འགེལ་དུ། རྣ་བ་གཡས་དང་མྲིག་གཡས་ཀྲི་དུར་ཁོད་འདྲི་ལས་གོ་

ཟློག་ཏུ་སྦར་བ་ནྲི་གདམ་ང་ཅན་དུ་དགོངས་པས་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་

རེའྲི་ཞེས་པ་ནས་བྱང་གྲི་རྩ་ཨྲི་ཊ་ནྲི་ཨར་བུ་ཏ་སེ། ཕོགས་རྣམས་སུ་གནས་པ་རྣམ་

པ་བཞྲིའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕོགས་བལ་རྣམས་སུ་ཉེ་བའྲི་གནས་བཞྲི་སེ་ཞེས་པ་ནས། 

མ་ལ་ཝ་ཀ་སེ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་ཐུགས་འཁོར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མགྲིན་པའྲི་ཞེས་པ་

ནས། རྩ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལས་ཀ་མ་རཱུ་པ་དང་ཨོ་ཏྲྲི་ནྲི་ཞྲིང་དང༌། ཏྲྲི་ཤ་ཀུན་དང་ཀོ་

ས་ལ་ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དང༌། ཀ་ལྲིང་ཀ་དང་ལཾ་བ་ཀ་ཚནྡོ་ཧ་དང༌། ཀན་ཙི་དང་ཧྲི་མ་ལ་ཡ་

ཉེ་བའྲི་ཚནྡོ་ཧ་སེ། དེའྲི་མྲིང་དེ་རྣམས་ཀྲིས་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་དཔྲལ་བའྲི་ཞེས་པ་ནས་རྣམས་ནྲི་པྲེ་ཏ་པུ་རྲི་དང་གྲི་ཧ་དེ་བ་འདུས་པ་དང༌། 

སཽ་རཥྚ་དང་སུ་ཝ་རྞ་དྲི་པ་ཉེ་བའྲི་འདུས་པ། ན་ག་ར་དང་སྲིན་དྷུ་དུར་ཁོད་དང༌། མ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 849  

རུ་དང་ཀུ་ལུ་ཏ་ཉེ་བའྲི་དུར་ཁོད་དེ། དེ་དག་གྲི་མྲིང་རྣམས་ཀྲིས་སྐུ་འཁོར་གྲི་རྩར་

རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་འཁོར་ལོ་སོམ་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གནས་ཀྲི་

ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ལྷའྲི་ས་བོན་ནྲི་མཐར་གནས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཡ་ནས་

ཡཱ་ཞེས་པའྲི་བར་ཕོགས་གཡས་སོར་དང༌། མཚམས་གཡོན་སོར་དུའོ་ཞེས་སོ། །ཧ་

ཧཱ་ཞེས་པ་ནས་ཨྱཻ་ཞེས་པ་ནྲི་ཕོགས་རྣམས་སུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀྲི་ཕོགས་གཡས་སོར་དང་མཚམས་གཡོན་སོར་དུ་འགོད་པ་སྔར་བཞྲིན་ནོ། །སྙྲིང་

པོའྲི་པདའྲི་འདབ་མ་ལ་ཨ་ཨཱ་ནྲི་ཤར་དང་ནུབ་ཏུའོ། །ཨཾ་ཨཿནྲི་བྱང་དང་ལྷོ་རུ་སེ་

སོམ་པ་ཆུང་ངུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལའོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་རྩ་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕོ་ཉ་མོ་སོ་དྲུག་

གསུངས་པ། མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པའྲི་ཚེ་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཡེ་ཤེས་དང་ཀུན་

གཞྲི་རྣམཤེས་སྦོར་བ་ལས། མའྲི་པདའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་ན་གནས་པའྲི་བྱང་སེམས་

སོག་གྲི་ཡོན་ཏན་ཟླ་ཉྲིའྲི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྲིས་བཅྲིངས་པ་ནྲི་བདག་ལས་བདག་ཉྲིད་

སྐེས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་རང་གྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་རང་བཅྲིངས་པ་དར་གྲི་སྲིན་བུ་

རང་གྲི་ཁ་ཆུས་རང་བཅྲིངས་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལས་སད་རྨྲི་གཉྲིད་ལོག་གྲི་གནས་

སབས་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་ཤེས་པ་བསྐེད་པའྲི་དབྱེ་བ་ལས་ཞེས་སྦར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་

ཞེས་པ་རྭ་དང་འགྱུར་མངས་ལ་མེད་དོ། །སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་ལམ་སྒོ་

གསུམ་གྲི་སེམས་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། བཞྲི་པ་ཁུ་བ་འཕོས་པའྲི་དུས་ཀྲི་བདེ་བ་

སྐེས་པ་ལ་ཞལ་ཏེ་སྒོ་བཞྲི་གནས་སབས་བཞྲིའྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་བའོ། །
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དེ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་ལས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་སྦོར་བ་ཡྲིས་གཟུགས་

སོགས་ལྔ་ཆོས་ཁམས་དང་དྲུག་གྲི་ཡུལ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ཅན་

གྲི་སེམས་ནྲི་ཞལ་ཏེ་སྒོ་ལྔའམ་དྲུག་པ་ཡྲིད་དང་བཅས་པ་འབྱུང་ལ། འདྲིར་སེམས་

མེད་སེམས་ལས་གཞན་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འགྱུར་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། དེ་ལྟ་བུའྲི་

སེམས་ནྲི་དོན་དམ་པར་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མྲིན་པ། དོན་དམ་པའྲི་སེམས་ལས་

གཞན་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །མའྲི་པདའྲི་ལྟེ་བའྲི་དབུས་ན་

གནས་པའྲི་ཕའྲི་ཐྲིག་ལེ་དང་མའྲི་ཚེག་དག་སེ་རྡུལ་དེ་དག་ཁ་སྦོར་བ་ལ་འཕོ་བའྲི་

བག་ཆགས་ཡེ་ཤེས་དང་ཀུན་གཞྲི་རྣམ་ཤེས་སྦོར་བ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ཡྲིས་

ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འབད་པའྲི་རྩ་རྣམས་ནྲི་ལུས་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ་

སོག་དང་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་དབྱེ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་དང༌། 

ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་དང༌། དུས་སྦོར་ཕེད་པ་ཉེར་བཞྲིའྲི་དུས་རྣམས་ལ་སོམ་ཆུང་གྲི་

མཁའ་འགོ་མ་ཕོ་ཉ་མོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་རྣམས་རྒྱུའོ་ཞེས་བྱྲིས་པའྲི་སྐེ་བོ་རྟོག་སྒོམ་

ལ་དགའ་བ་རྣམས་ནྲི་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་གཞུག་པའྲི་ཕྲིར་གསུངས་སོ་ཞེས་པ་སེ་

རེ་ཤྲིག་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པོ་འདྲི་རྣམས་ལ་ནྲི་སོག་འབབ་པ་ལས་དུས་

ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོར་བཞག་སེ། བྱྲིས་པ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་པ་རྣམས་

ཡྲིན་པས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྩ་དེ་རྣམས་སུ་སོག་གནས་པའྲི་ཐབས་སུ་ཡན་ལག་དྲུག་

གྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་རླུང་རྒྱུ་བ་དགག་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའྲི་དོན་

ཏོ། །གཉྲིས་པ་རླུང་རྒྱུ་ཞྲིང་བྱང་སེམས་འབབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་བརྟག་པ་ལ་གཉྲིས། 

རྩ་དང་མཁའ་འགོ་མ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བསན་པ། ཉྲི་ཟླའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་བཅོམ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལྡན་འདས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་སོགས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གསང་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཉྲིས་འགྱུར་མྲི་

བདག་ཅེས་པ་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཏེ། གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་

འབབ་པའྲི་དབྱེ་བས་གནས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་ལས་མྲི་ཕེད་མ་ནས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་

ཏྲིའྲི་བར་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ཆགས་པའྲི་ཕོགས་དཀར་པོ་ལ་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་

བས་གནས་སོ། །རོ་མ་ནས་བདུད་བལ་མའྲི་བར་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ཆགས་བལ་གྲི་དབྱེ་

བས་ནག་པོའྲི་ཕོགས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཏེ། ཡར་ངོའྲི་ཟླ་བའྲི་ཆ་ཉམས་པའྲི་དབྱེ་

བས་སྔར་བརོད་པ་རྣམས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས། མྲི་ཕེད་མ་དང་

ཕ་གཟུགས་མ། །མཛེས་མ་གཡོན་མ་ཐུང་དུ་མ། ཞེ་པ་ལ་སོགས་པ་རྩ་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་ནྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའོ། །རྩའྲི་གངས་འདྲི་སྙེད་ཀྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་བརྟེན་

པའྲི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། མཁའ་འགོ་མ་ནྲི་འདྲིར་རེ་ཤྲིག་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དང་

ཡང་དག་པར་སྦོར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རྩ་སོ་གཉྲིས་པོ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་རྣམས་ལ་འདྲིར་

མཁའ་འགོ་མར་བྱས་པའོ། །མཁའ་འགོ་མ་འདྲི་རྣམས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྲི་

ཁབ་བྱེད་གཙོ་བོ་དང་བཅས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཧེ་རུ་ཀའྲི་འཁོར་

ལོའྲི་མ་འདུས་པར་ལྷ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་འགྱུར་ཏེ། གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་

ལ་སྦར་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རྩ་འདྲི་དག་ཀང་འདྲིར་གསང་གནས་

ནས་སྦར་བ་དང༌། ཁ་སྦོར་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་སྤྲི་བོ་བཱུ་ལྲི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སོགས་

པར་བཤད་པ་ནྲི་མྲི་འགལ་ཏེ། རྩ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་མར་སྣ་གསང་གནས་སུ་ཟུག་པ་

ལས་ཁམས་དང་རླུང་འབབ་ཅྲིང༌། ཡ་སྣ་སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པར་གནས་པ་ལ་དགོངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །རོ་རེའྲི་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང༌། ད་ནྲི་འོག་གྲི་སྒོ་ཅན་ཆུ་འབབ་པ་རྩ་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་རྣམས་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

སོ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་ནྲིལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་རྩ་

སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྣལ་འབྱོར་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འཁོར་

ལོ་སེ། ནང་དུ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་འབབ་པར་བྱེད་པའྲི་རྩ་དྲུག་ཅུ་དང་སོང་པའྲི་

རྩ་བཞྲི་དང་བཅས་པ་རྣལ་འབྱོར་མར་བྱས་པའོ། །གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཡང་བརྒྱད་ཀྲི་

དབྱེ་བ་ལ་སེ། ཞེས་པ་སར་ཡང་སྙྲིང་ཁའྲི་པདར་གཟའྲི་རྩ་བརྒྱད་རླུང་དང་བཅས་པ་

ནྲི་གཽ་རྲི་ལ་སོགས་པ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ཡུམ་བརྒྱད་པོ་དཔྲལ་བར་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་ལ་རྒྱུ་

བའྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ནྲི་བདག་མེད་མ་ལ་སོགས་པ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་སེ། ཧེ་རུ་ཀ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་བཅུ་དྲུག་གོ །གཙུག་ཏོར་གྲི་རྩ་འདབ་བཞྲི་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་དང་བཅས་པ་ནྲི་

མཧཱ་མ་ཡའྲི་ལྷ་ལྔ་སེ་གཙོ་བོ་དང་བཅས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མའྲི་ཚིགས་ཀྲི་ཕོགས་

ལའོ་ཞེས་པ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་ཚིགས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་ཞག་གྲི་

གངས་དང་མཚུངས་པའྲི་རྩ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་བརྟེན་པར་གྱུར་པའྲི་རླུང་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་རྩ་སོང་ཕག་དོན་གཉྲིས་ལ་རྒྱུ་བའྲི་

རླུང་རྣལ་འབྱོར་མ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་རྣམས་ཀྲིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་

དབྱེ་བས་རྩ་རྣམས་ཀྲི་གངས་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྲི་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཏེ། རྩ་སོང་

ཕག་དོན་གཉྲིས་ལ་སོག་དང་ཐུར་སེལ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་ཞྲིང་འདྲིར་རླུང་ཉྲིད་མཁའ་འགོ་

མར་གཙོ་བོར་བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་སྤོས་པ་

མེད་པའོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཡུམ་ཕག་རྒྱ་མའྲི་ངེས་དོན་

གསུངས་པ། རེག་བྱེད་ཅེས་སོགས་ཏེ་འདྲིར་རྲིག་བྱེད་དུས་ཞེས་པ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་རྩ་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའོ། །དེའྲི་རླུང་རྒྱུས་པའྲི་མཐར་འཁོར་བ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་ཆ་ཚེས་

ཞག་གཅྲིག་ཉམས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་པས་དུང་ཅན་མར་ཟླ་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཆ་མ་ཉམས་པ་ནྲི་དབུགས་ཀྲི་ལྷག་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་སེ། དབུགས་དབྱུ་གུ་

དྲུག་ཅུའྲི་བར་དུ་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཐའ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབུགས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་མ་དུང་

ཅན་མའྲི་རླུང་ནྲི་སྲིད་གསུམ་སྒྲིབ་བལ་སྐེད་པར་མཛད་པ་ངེས་དོན་གྲི་མཁའ་འགོ་

མ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སོ། །ཟླ་བའྲི་ཆའྲི་དབུས་སུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་

ཆད་མན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སེང་འོག་ཏུ་རྒྱུ་བའྲི་དབྱེ་བས་མཆོག་གྲི་

རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཞེས་པ་ཁུ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་འགྱུར་བ་

མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རང་གྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་གཅྲིག་སེང་དུ་ཨ་

ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ལ་རྒྱུ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲི་ཆ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་འཁོར་བའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་ཁམས་

འབྱུང་སྡུད་ཀྲི་ཆོས་ཅན་མ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་སྐེ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་བས་སྒྱུ་འཕྲུལ་

ཆེན་མོ། སོག་ཟད་པར་བྱེད་པས་དག་ཆེན་མོ། སྐེ་བའྲི་ཚེ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་

འབྱུང་བྱེད་དང༌། འཆྲི་བའྲི་ཚེ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་མོའ།ོ །

ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་པ་ནྲི་འགྱུར་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་

ཀྲིཤེས་རབ་ཆེན་མོ་སེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མ་

རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་པའྲི་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་དང་བལ་བ། 

འགྱུར་བའྲི་བག་ཆགས་སངས་ཤྲིང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་རྒྱས་པས་སངས་རྒྱས། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མ་སྤྲུལ་པས་སྒྱུ་འཕྲུལ། སྤོས་

པ་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ཆེན་མོ། སེམས་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་སྤོ་བ་དང་སྡུད་པའྲི་རླུང་སེམས་འཕོ་

བའྲི་བག་ཆགས་ཉམས་པར་བྱེད་མ་སེ། དེ་ནྲི་ཁུ་བཟད་པ་མེད་པའྲི་དབྱེ་བས་ལུས་

ལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྲིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་འབབ་

པ་དུད་ཅན་མ་ལ་གནས་པའོ། །གང་ཞྲིག་ཉྲི་མ་ལ་གནས་དེ་ནྲི་བརྒྱ་དང་བྱེ་ཞེས་པ་

ལ་ཉྲི་མ་ནྲི་སེང་སོག་ལ་གནས་པ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་མའོ། །དེ་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲི་དབྱེ་བ་

སེ་སད་རྨྲི་ཤྲིན་ཏུ་གཉྲིད་ལོག་པའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང༌། ཡུལ་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་ཡོན་

ཏན་བརྒྱད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་ནོ། །བརྒྱད་པོ་དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཕོགས་དང་

ཕོགས་བལ་གྲི་པདའྲི་འདབ་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལ་གནས་པའྲི་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་

པའྲི་ལྷ་མོ་རྣམས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་བརྟགས་པའྲི་བསྒོམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། ལུས་

ལ་དབུགས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའོ། །ལྷག་མ་སྔར་

བརོད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྷ་མོ་རྟོག་པས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ། 

གདུག་པའྲི་སྐེ་བོ་མཆོག་ཏུ་འཇྲིག་པར་བྱེད་པ་གཞན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལ་སོགས་

པ་དེ་རྣམས་མཐའ་དག་ཕྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ནང་ལུས་ལ་གནས་པ་ཤེས་པར་

བྱའོ། ཞེས་པ་ནྲི་རྩ་ལ་རླུང་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ངེས་པའོ། །གསུམ་

པ་དེ་དག་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་སྦར་བ་ལ་གཉྲིས། གཟའ་རྒྱུ་བའྲི་ལོངས་

སྤོད་ཀྲི་ངེས་དོན་དང༌། ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ལ་སྒ་གཅན་འཇུག་ཅྲིང་ཉྲི་ཟླ་འཛིན་པའྲི་ངེས་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གཟའ་རྒྱུ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་དུས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་མོར་བསན་ཏེ་

སོག་འགོག་པར་གདམས། སོག་མ་བཀག་ན་ཕོ་ཉ་མོས་མཆོག་མྲི་སེར་བར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་གཟའ་དགུ་རྒྱུ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་གངས་དང་མཚུངས་པའྲི་

མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་གསུངས་པ། སེན་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཉྲི་མའྲི་

གཟའ་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བས་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཉྲི་མའྲི་དུས་དྲུག་གྲི་དུས་གཅྲིག་རོགས་

སོ། །ནང་དུ་དུས་སྦོར་གཉྲིས་ཀྲིས་སོག་གྲི་དུས་གཅྲིག་རོགས་སོ། །དུས་སྦོར་དེ་ཡང་

གཡོན་དང་གཡས་ཀྲི་རྩ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་འབབ་པའྲི་དབྱེ་བ་ཡྲིས་སོག་གྲི་དུས་

སུ་འགྱུར་ཏེ། གཡོན་པ་ལ་འབྱུང་བ་བསྐེད་པ་སེ་སྤོ་རྲིམ་དང། གཡས་ལ་སྡུད་པའྲི་དབྱེ་

བས་སོ། །དེས་ན་དུས་ལ་སེ་ཟླ་བ་གཉྲིས་ལ་སེན་པར་ཞེས་པ་སེན་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་

བུག་པ་ཞེས་པ་ཆུ་ཚུད་དགུ་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་སྤོད་དེ། ལོངས་སྤོད་དེ་

རྣམས་ཀང་མཁའ་འགོ་མའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྒ་གཅན་གྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་

ཉྲིན་ཞག་ཅེས་བྱ་ཞེས་བཆུ་ཚོད་བཅོ་ལྔའོ། །ལྷའྲི་བ་མའྲི་ཕེད་བཅས་མྲིག་དང་མྲིག་གྲི་

གངས་ཞེས་པ་ཆུཚོད་ཕེད་ཅུང་ཟད་མེད་ཀང་ཕེད་དུ་བཅུག་ནས་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་

ཆུ་ཚོད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཉྲིས་སོ། །དེ་རྣམས་གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་ཕེད་བཅས་

དྲུག་དང་རྲིག་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ཆུ་ཙོད་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བཞྲི་བཅུ་རྩ་དྲུག་

གོ །དེ་རྣམས་ནྲི་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ཐུགས་རོ་རེ་ལས་སྐེས་ཞེས་པ་ནྲི་

ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་སྐེས་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དུས་དེ་ལས་སྐེས་པ་མྲིག་དམར་

གྲི་སོང་པ་སྤྲུལ་ཟླ་ཞེས་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ནྲི་སྤོས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གགས་པས་བརོད་

པ་སེ། རང་གྲི་ངོ་བོས་ནྲི་ས་སྐེས་དེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རགས་པར་ན་ཟླ་བ་ཉེར་གསུམ་

དང་ཞག་ཏུ་གསྲིལ་བས་རྒྱུ་སར་གྲི་ཆུ་ཚོད་ལས་ཐོབ་པའྲི་ནོར་གང་ཡྲིན་པའྲི་
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དབུགས་མན་ཆད་བསྒྱུར་བ་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་ཆུ་སང་ཉྲི་ཤུ་སེ་དེ་དག་དྲུག་ཅུའྲི་ཆ་ཡྲིས་

བསྒྱུར་བ་འཁོར་ལོའྲི་ཆུ་ཚོད་ལས་ཐོབ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སྙེད་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་ཅེས་པ་བརྒྱ་

བཞྲི་བཅུ་རྣམས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་སྤོས་མེད་དུ་ངེས་པར་གས་པའོ། ཞྲིབ་མོར་བརྩེས་ན་རྲི་

ཀླུ་རོས་ཐོབ་པ་ཆུ་ཚོད་གཉྲིས་ཆུ་སང་ཉེར་གཅྲིག་དབུགས་གཉྲིས་དབུགས་ཀྲི་བཅུ་ཆ་

དགུ་ལྷག་ཙམ་སེ། དེ་རྣམས་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར་ན་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་ཞེ་གཅྲིག་དང་ཆུ་སང་

ཉེར་དགུའོ། །འཇྲིག་རྟེན་ཐུན་མོང་གྲི་གགས་པས་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་

བཞག་པའྲི་ལོངས་སྤོད་སྤོས་བཅས་ནྲི་ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་སེ། རྒྱུ་སར་གྲི་ཆུ་ཚོད་

ལ་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས་བགོས་པས་དགུ་བཅུ་རེ་ཐོབ་ལ་ཟླ་བ་གཉྲིས་ལ་དེ་ཟུང་དུ་

འགྱུར་བ་ནའོ། །

འདྲིར་ཐུན་མོང་གྲི་ལོངས་སྤོད་གང་དུ་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་དམན་པ་

བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་ལས་མེད་པ་དེར་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་ལོངས་སྤོད་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྲིག་

དབོག་པར་མྲི་བྱ་བས་བསྣན་ཞྲིང༌། དེའྲི་སེང་དུ་ཡང་ཟྭ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་ཚེས་ཀྲིས་

ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་ཞག་ཉེར་དགུའྲི་གངས་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་བསྣན་པར་བྱ་ཞྲིང༌། བཀྲ་

ཤྲིས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ལྷག་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུར་གྱུར་པ་དེར་ནྲི་དེས་དབོག་པར་

བྱའོ། །དེས་ན་འདྲིར་ཟླ་བ་ཉྲི་སུ་རྩ་གསུམ་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་རང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཉྲིན་ཞག་དྲུག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དག་གོ་ཞེས་པ་རྲིགས་བརྩྲིས་ཏེ་ཞྲིབ་མོར་ན་དེ་ལ་

ཞག་གསུམ་གྲིས་དམན་པའོ། །ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས་རྒྱུ་སར་འཁོར་ཞེས་པ་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་གགས་པ་སེ་དོན་ལ་མྲི་འཁོར་བས་དེ་ནྲི་འདྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མྲི་འཐད་

དོ། །དེས་ན་འདྲིར་གཟའ་དགུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕེད་ཕེད་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་
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རྣམས་ནྲི་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕེད་ཆེས་ཞག་བཅོ་ལྔ་སྒ་གཅན་སེན་པ་ཕུར་བུ་

གསུམ་ཀྲི་ཕེད་ཁྲིད་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་བཀྲ་ཤྲིས་ཀྲི་ཕེད་སུམ་བརྒྱ་ཞེ་

གསུམ་ཉྲི་མ་མཇུག་རྲིང་གཟའ་ལྷག་པ་པ་སངས་བཞྲིའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕེད་ཕེད་

བསོམས་པ་ཨ་ཞག་བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སེ་ཞྲིབ་མོར་ན་འདྲི་བཞྲི་ལ་ལྷག་མ་ཆུ་ཚོད་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཆུ་རང་ཉེར་བརྒྱད་དབུགས་བཞྲི་ཡོད་ཅྲིང་བཀྲ་ཤྲིས་ལ་ཆུ་ཚོད་

སུམ་ཅུ་ཡོད་ཀང་འདྲིར་མྲི་བགང་སེ། ཞག་ཏུ་མ་ལོགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་གཟའ་དགུ་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཕེད་ཞག་ཁྲི་ཉྲིས་སོང་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་

བདུན་ཏེ་དེ་རྣམས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་

བརྒྱར་འགྱུར་ཏེ་དེར་མ་ཟད་ཟླ་བ་བརྒྱད་དང་ཉྲིན་ཞག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ལྷག་པ་དང་

བཅས་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །འདྲིར་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྩ་གཡོན་པའྲི་

ཐོབ་སལ་གྲིས་བཞག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་རྡུལ་དང་མུན་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྩ་གཡས་དང་

དབུ་མའྲི་ཐོབ་སལ་གྲི་ཞག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པ་སེ་བསོམས་པས་སུམ་ཁྲི་དྲུག་

སོང་ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་སེ། དེ་ལ་ལོ་བརྒྱའྲི་ཞག་སུམ་ཁྲི་དྲུག་སོང་ཕྲི་བའྲི་ལྷག་

ཉྲིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་ལ་སུམ་ཅུས་བགོས་པས་བརྒྱད་ཐོབ་པ་ནྲི་ཟླ་བའྲི་

གངས་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་ནྲི་ཞག་གོ །དེ་ལྟར་ནས་སྐེས་ཀྲི་ལོངས་

སྤོད་ཟླ་བ་གཉྲིས་ལ་སོང་པ་ཆུ་ཟླ་ཉྲི་མ་གཟའ་ལྷག་པ་པ་སངས་མཇུག་རྲིང་བཞྲི་

ཁྲིམ་ཟླ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་མདའ་ཡོན་ཟླ་བ་ཉྲིས་འགྱུར་ཉྲིས་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་རེ་བསོམས་པས་སོང་པ་སྤྲུལ་མཁའ་གཅྲིག་ཅེས་པ་སོང་བརྒྱད་ཅུ་སེ་

གཟའ་ལྔ་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལས་མཁའ་མྲིག་མྲིག་
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དང་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ཉྲི་ཤུ་ལྷག་པའྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་དང་སོང་ཕག་གཅྲིག་གོ །དེ་

རྣམས་མཆོག་གྲི་ཁབ་བདག་གྲི་ནྲི་དག་པའྲི་གསུང་ལས་བྱུང་ཞེས་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་གསུང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་སྐེས་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

གང་ཞྲིག་ཟླ་བའྲི་དུས་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་ཞག་དྲུག་ཅུ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་

ལོངས་སྤོད་པ་བསོམས་པས་མཁའ་མཁའ་རོ་མེ་ཞེས་པ་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་པའྲི་སོང་

ཕག་གསུམ་གྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་དོ། །ཟླ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་དེ་རྣམས་སྐུའྲི་རོ་རེ་

དག་ལས་བྱུང་ཞེས་པ་ནྲི་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུའྲི་ཐྲིག་ལེ་ལས་བྱུང་བའོ་

ཞེས་པའོ། །དེར་གཟའ་དགུ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་མཐའ་དག་གཅྲིག་ཏུ་

བསོམས་པར་གྱུར་པ་རོ་དྲུག་སྦྲུལ་དང་དུས་རྣམ་དག་སེ་ཞེས་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་

རྩ་དྲུག་ལྷག་པའྲི་སོང་ཕག་བཞྲི་དང་ཕོགས་ཀྲི་ཆུ་ཚོད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ངེས་པའོ། 

ཞེས་པ་ནྲི། དུས་དྲུག་གྲི་དུས་གཅྲིག་ལ་གཟའ་དགུ་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ཆུ་

ཚོད་ཀྲི་གངས་རྣམ་ཏེ། དེ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་ཀྲི་གངས་

སོ། །ལོགས་སྤོད་དེ་རྣམས་ནྲི་མཁའ་འགོ་དུས་ཀྲི་ཕོ་ཉའྲི་གཟུགས་ཅན་ནང་དུ་སོག་

ཆགས་མཐའ་དག་གྲི་ལུས་ལ་གནས་ཤྲིང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་

སོག་ནྲི་འཕོག་བྱེད་མ་སེ། དུས་གཅྲིག་ལ་འབབ་པའྲི་ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གངས་ཀྲི་རྣམ་པར་

བཞག་པའོ། །དུས་དྲུག་པོ་རྣམས་ལ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་དྲུག་གྲིས་བསྒྱུར་བ་བརྒྱ་ཕག་གཅྲིག་

དང་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ལྷག་པའྲི་ཉྲིས་ཁྲི་དགུ་སོང་ངོ༌། ཞེས་པ་མཁའ་འགོ་མ་རྣམས་

ཀྲི་གངས་ཏེ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་གཟའ་རྒྱུ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་ནང་དུ་

ལུས་ལ་འདུས་པར་བཞག་པའོ། ཞེས་པ་དོན་དམ་པའྲི་ངེས་པའོ། །ལུས་ལ་འདུས་པ་
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དེའྲི་ཕྲིར་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་རླུང་རང་གྲི་ལམ་གཡོན་དུ་ནྲི་རྒྱུ་བ་དགག་པར་

བྱས་ནས་དབུགས་དེ་རྣམས་དབུ་མར་དགག་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །མཁའ་འགོ་མ་

དེ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་སོག་དང་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དབུ་མར་འགགས་པས་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་

དང་གནས་སབས་བཞྲི་འགག་གོ །དེ་འགག་པས་གཟའྲི་རྒྱུ་བ་དེ་འགག་ཅྲིང༌། དེ་

འགགས་པས་སྐུ་བཞྲི་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཇྲི་སྲིད་ཅེས་སོགས་ཏེ། གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་འདྲིའྲི་དོན་ནྲི་ཇྲི་

སྲིད་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གཟའ་རྣམས་དག་གྲི་ལོངས་སྤོད་ནང་དུ་རང་གྲི་ལུས་དང་གཞན་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་བགོད་པ་ལྷོ་བྱང་དམ་དལ་མྱུར་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ནང་དུ་དབུགས་

རྔུབ་པ་དང་ཕྲིར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱུ་བ་ལས་མ་གོལ་བ་དེ་སྲིད་དུ་འཆྲི་བདག་

དུས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་བྱེད་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་གང་ཡྲི་པ་དེ་གནས་

ཁམས་གསུམ་དུ་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོག་དག་སེར་བར་འགྱུར་རམ་ཅྲི་སེ་

མྲི་སེར་ཞེས་པའོ། །དེས་ན་དུས་ཀྲི་ཕོ་ཉ་ཕ་མོ་སེ་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ནྲི་བ་མའྲི་གསུང་

སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་མན་ངག་ལ་གནས་པའྲི་ཐབས་ཀྲིས་བཀག་ནས་རེས་དན་

གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནོར་བུའྲི་རྩེར་འབབ་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་དང༌། 

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ནོར་བུར་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ལ་གནས་པས་འཇྲིག་བདེ་

ལ་སོགས་པའྲི་སྲིག་པ་དང་བལ་ནས་མཆོག་སེར་བར་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲིས་

ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་འཛག་བདེའྲི་འདོད་ཆགས་ཀྲི་སེམས་ལ་གནས་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་མཆོག་སེར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ལ་སྒ་གཅན་འཇུག་ཚུལ། དུས་སྦོར་གྲི་
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དབང་གྲིས་དུས་གསུམ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ཉྲི་ཟླ་འཛིན་ཚུལ། གཟའ་འཛིན་གྲི་རྩྲིས་

ནང་ལ་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཟླ་བའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པ་ནྲི་རོ་དང་དུས་

དང་རྲི་བོང་ཅན་ཞེས་པ་སྔར་བརོད་པ་བཅུ་གཅྲིག་པོ་རྣམས་སོ། །ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ནྲི་

འབྱུང་དང་འབྱུང་བ་མདའ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སེ། འདྲི་དག་གཅྲིག་ཏུ་

བསོམས་པ་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་ལ་ཉྲི་ཟླ་གཉྲིས་ཀའྲི་བགོད་པ་

བཞྲི་བཞྲིའྲི་དབང་གྲིས་ཉྲི་ཟླའྲི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་ནྲི་ཉྲིས་བརྒྱ་བརྒྱད་

ཅུ་རྩ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སྲིད་པས་བསྣུན་པ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲིས་

བསྣུན་པ་རྣམས་སོ། །ཡན་ལག་རྣམས་ཀྲིས་བགོས་པའོ་ཞེས་པ་དུས་སྦོར་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲིས་བགོས་པའྲི་ཐོབ་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་ནྲི་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ལྷག་མ་གཅྲིག་གནས་པའྲི་རྐང་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་དེ་ལ་ནྲི་སྒ་གཅན་འཇུག་པ་ལ་

ཡང་མཇུག་རྲིང་ཟ་ཞེས་པ་ནྲི་སྒ་གཅན་མཇུག་མ་དུས་མེས་ཟ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ཉྲིད་

ནང་དབང་པོ་དྲུག་ལས་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་དང༌། ཁམས་དྲུག་ལས་ཡེ་ཤེས་ཁུ་བའྲི་

ཁམས་ཀྲི་རྐང་པ་སོང་པའྲི་ཡན་ལག་གང་ཡྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་ངོས་གཟུང་སེ་ཉྲི་ཟླ་འཛིན་པའྲི་

མཚམས་བསན། དུས་སྦོར་གྲི་ཡན་ལག་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་དང་སྦར། ཉྲི་ཟླ་

འཛིན་པའྲི་མཚམས་ངོས་གཟུང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐུན་མཚམས་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཐུན་མཚམས་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉྲིན་ཞག་

དེ་རྣམས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་གནས་སོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དུས་སྦོར་རེ་རེ་ཞེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སོགས་ཏེ་དུས་སྦོར་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་སོག་རྣམས་འབབ་པ་དེ་

རྣམས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ལས་ཡན་ལག་གཅྲིག་ཏུ་གསུངས་སོ། །ནང་དུ་ཇྲི་ལྟ་བ་

དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཁྲིམ་ཟླ་གཅྲིག་དང་དབྱུ་གུ་བརྒྱ་ཕག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས་རྟེན་འབེལ་

གྲི་ཡན་ལག་གཅྲིག་གོ །ཟླ་བ་གཉྲིས་དང་དབྱུ་གུ་བརྒྱ་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲིས་

དུས་དྲུག་གྲི་དུས་གཅྲིག་གོ །དེ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་གྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲིས་

དུས་དྲུག་གྲི་དུས་རེ་རེ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་དུས་ཀྲིས་ཉྲི་ཟླ་སྒ་གཅན་གྲིས་འཛིན་

པ་སེ། ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་སྒ་གཅན་གྲི་ལོངས་སྤོད་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་གྲི་ཡན་ལག་གཉྲིས་གཉྲིས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་

དྲུག་ཅུ་རྣམས་ལ་རྟན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལན་ལྔར་འཁོར་བའྲི་དབང་གྲིས་ཐོག་མའྲི་

ཉྲིན་ཞག་དང་པོ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་ཡན་ལག་གོ །ཉྲིན་ཞག་གཉྲིས་པ་ལ་འདུ་བྱེད་

དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལ་རྒ་ཤྲིའྲི་བར་དུའོ། །སར་ཡང་གཞན་ཉྲིན་ཞག་བཅུ་

གསུམ་པ་ལ་མ་རྲིག་པའོ། ཞེས་པ་ནས་གནམ་སོང་ལ་རྒ་ཤྲིའོ་ཞེས་པའྲི་བར་འགེལ་

པར་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་ལྔ་ནྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ལ་མ་རྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉྲིས་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་ལན་ལྔར་འདོད་དོ། །སྔར་ལེའུ་དང་པོར་ནྲི་བཟང་

ངན་གྲི་འབས་བུ་འཆད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཟླ་བ་སོ་སོ་ལ་རྟེན་འབེལ་འཆར་ཚུལ་ངེས་

བ་ཅན་དུ་གསུངས་ལ། འདྲིར་ནྲི་དེ་དང་དེའྲི་ངེས་པ་མེད་ཅྲིང་གཟས་བཟུང་ནས་

དུས་གསུམ་ལ་ལན་བཅོ་ལྔ་འཁོར་བ་ཙམ་གྲིས་དེ་ལྟར་ཐོབ་བོ་ཞེས་པ་སོན་པས་

དགོངས་པ་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་པས་མྲི་འགལ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དེ་ལྟར་དུས་གཅྲིག་གྲི་ཕོགས་ཟླ་ཕེད་གཅྲིག་གྲི་ས་བོན་ནྲི་དབྱངས་ཐུང་

ངུའོ། །ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲི་ས་བོན་ནྲི་དབྱངས་རྲིང་པོའ།ོ །དུས་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་

དབྱངས་ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཕོགས་ནྲི་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཟླ་

བ་ནྲི་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དུས་ནྲི་མུན་པའྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་ལན་

རྣམ་པ་ལྔ་པོ་བསོར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དུས་སུ་ཡང་ན་ཀུན་ནས་ཟླ་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་དག་

ལས་དུས་རེ་རེའྲི་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་དུས་གང་དུ་ཟླ་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་གཅྲིག་ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

གྲི་དུས་དྲུག་པོ་དག་ལས་དུས་གསུམ་པ་རོགས་པའྲི་མཐའྲི་དང་པོའྲི་ཟླ་བ་དེ་ཉྲིད་ཁོ་

ན་ལ་འཛིན་པའོ་ཞེས་སྦར་ལ། འདྲིར་ཟླ་བ་གཉྲིས་པོ་དག་ལས་གསུམ་པའྲི་དང་པོའྲི་

ཟླ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་བཅོས་ལ་བཤད་དེ། རྭ་འགྱུར་ལས། ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་

རྣམས་ཀྲི་གསུམ་གྲི་དང་པོ་ཞེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །མཚམས་འདྲིར་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་ཉྲིན་ཞག་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ཞག་རེ་རེ་ཟད་

པ་སེ་ཟླ་བའྲི་ལོངས་སྤོད་ལ་ཆད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ན་ཟླ་བ་དྲུག་དང་དུས་གསུམ་གྲིས་ནྲི་ཉྲི་ཟླ་གཟས་

འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྟེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ལས་

རེག་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་ཟླ་བ་འཆར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དབང་གྲིས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་དུས་

གསུམ་ན་ཉྲི་མ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། དུས་གསུམ་ལས་དང་པོའྲི་དུས་ནྲི་སྙྲིང་

སོབས་ཀྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྲི་མུན་པའྲི་

ཆོས་ཅན་ཏེ། དེས་ན་དུས་གསུམ་པའྲི་མཐར་མུན་པ་སྒ་གཅན་གྲི་གདོང་འཇུག་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་བ་ལ་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་ན་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཁམས་དྲུག་གྲི་

དབྱེ་བས་ཟླ་བ་དྲུག་སེ། དེའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་ཟླ་བ་དྲུག་པ་

ཡྲིན་པས་དེ་ལ་སྒ་གཅན་འཇུག་པའོ། །དེ་ལྟར་ཉྲི་མའྲི་དུས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ཉྲི་མའྲི་རྐང་

པས་བགོད་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ཟླ་བའྲི་དུས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཞེས་པ་གནམ་

སོང་ལ་ཉྲི་ཟླ་སྒ་གཅན་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་ན་གཟས་འཛིན་པའོ། འདྲིས་ཀང་མར་ངོ་

ཡར་ངོ་གཉྲིས་བསོམས་པ་ལ་ཚེས་ཟླ་གཅྲིག་ཏུ་འཇོག་པར་བསན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེས་ན་ཟླ་བ་དྲུག་པ་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལས་རེག་པའྲི་ཡན་ལག་གྲི་དབུས་

དེར་སྒ་གཅན་གྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲིས་ནྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་དག་གྲི་རྐང་པའྲི་ལོངས་སྤོད་དེ་

འཛིན་པའོ། །དེ་ཡང་ཉྲིན་དང་མཚན་མོའྲི་དུས་སུ་ཞེས་པ་ཉྲི་མ་འཛིན་པ་ལ་ཉྲིན་མོའྲི་

དུས་ཀྲི་ལོངས་སྤོད་དང༌། ཟླ་བ་འཛིན་པ་ལ་མཚན་མོའྲི་དུས་སུ་ཟླ་བས་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་ཆུ་ཚོད་དེ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་སྒ་གཅན་དག་གྲིས་བལྟས་

པའྲི་སྨན་རྣམས་དེ་དག་གྲུབ་སེར་ཞེས་པ་ཉྲི་ཟླ་གཟས་འཛིནཔའྲི་དུས་སུ་འབས་བུ་

ཅན་གྲི་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་སྒ་གཅན་གྲིས་བལྟས་པའྲི་ཕོགས་ནས་མཚོན་གྲིས་

བསྣུན་པ་རྣམས་ལས་འབས་བུ་རབ་ཏུ་སྨྲིན་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། 

ཕྲིའྲི་ཉྲི་ཟླ་འཛིན་པའྲི་རྩྲིས་ཀྲི་མན་ངག །དེས་ནང་དུ་ཡང་མཚོན་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་གཟའ་འཛིན་གྲི་མན་ངག་ནྲི་ཟླ་བ་སོ་སོར་ཉྲི་མའྲི་ལོགས་

སྤོད་ལ་སར་མ་གཉྲིས་དང་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅྲིག་རེ་བྱྲིན་པས་རྐང་པ་རྩོམ་པ་ནས་ཟླ་

བ་དྲུག་གྲིས་སར་མ་བཅུ་གཉྲིས་དང་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་ཁྲིམ་ཟླ་

གཉྲིས་ལ་ཟླ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཆ་རགས་པ་ཚེས་ཞག་རེ་ཆད་ཅྲིང་དེ་བསགས་པས་ཟླ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དྲུག་ན་ཚེས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་གསུམ་ལྷོ་བགོད་ལ་ཆད་པས་དེའྲི་བུ་ལོན་ལྷོ་བགོད་ལ་ཉྲི་

མ་འཛིན་པའྲི་ཚེ་ཉྲིན་ཞག་གསུམ་གྲི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གསུམ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་དམན་

པར་བྱས་ནས་བཅུ་གསུམ་གྲིས་ཕྲི་བའྲི་ལྷག་ཆུ་ཚོད་ང་གསུམ་མོ། །བྱང་བགོད་ཀྲི་

ཆེས་ཞག་གསུམ་ལྷག་པས་དེའྲི་ལོངས་སྤོད་སྣོན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཉྲི་མ་སྒ་གཅན་

གྲིས་འཛིན་པའྲི་གནམ་སོང་གྲི་ལོངས་སྤོད་ཉྲི་བར་ལ་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་ལོངས་སྤོད་

ཆུ་ཚོད་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ ་བྱད་བགོད་ལ་སྦྲིན་པའམ་ལྷོ་བགོད་ལ་དོར་བར་

བྱའོ། །འདྲི་དག་བྱེད་པ་ལོ་འཕོ་ལས་ཤེས་སོ། །དེ་ནས་སྒ་གཅན་གྲི་ཞག་རེ་ཆུ་སང་

བཅོ་ལྔ་སྤོད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ན་ཆུ་ཚོད་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔར་ལོངས་

ཤྲིང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ་སྤོད་པས་སྒ་གཅན་གྲི་ལོངས་སྤོད་བུལ་བ་ལ་ཆུ་ཚོད་བཞྲི་བཅུ་

རྩ་ལྔ་དམན་པར་བྱས་ནས་ལྷག་མས་ཉྲི་མའྲི་སར་མའྲི་ལོགས་སྤོད་ལ་སྦར་བར་

བྱའོ། །སྦངས་པས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ན་ཉྲི་མ་རྲིལ་པོ་འཛིན་ནོ། ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁམས་ལེར་བསན་པ་ལྟར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་སྔ་མར་ཁ་ཡྲིས་ཉྲི་མ་གཟུང་བ་

དེའྲི་ཚེ་ཕྲི་མར་གཟའ་འཛིན་བྱུང་ན་མཇུག་མའྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲིས་འཛིན་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་བ་ཡང་ཉལ་འཛིན་པའོ་ཞེས་པ་འདྲིས་ཉྲི་ཟླ་གཟས་འཛིན་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་གྲུབ་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་དུ་ཡང་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་

དུས་སྦོར་དྲུག་པ་ལ་ཉྲི་ཟླ་སྒ་གཅན་གྲིས་འཛིན་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། ཞེས་པ་རྩ་རླུང་

ཐྲིག་ལེ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱས་སོ། །ནང་གྲི་གཟའ་འཛིན་འདྲི་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མེད་པ་ཐ་མལ་གྲི་བྱྲིས་པ་རྣམས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། བསན་བཅོས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ནྲི་བརོད་པར་མྲི་ནུས་

སོ། །བཞྲི་པ་ལས་གང་ལ་དུས་དང་ལྷ་གང་ཤྲིས་བརྟག་པ་ལ་གསུམ། གཟའྲི་ཞྲིང་གྲི་

སྒོ་ནས་ལས་འགྲུབ་ཚུལ། ཞལ་གྲི་དབྱེ་བས་ལས་འགྲུབ་ཚུལ། ཕྲི་རོལ་པའྲི་ལྷས་

ཐར་པ་མྲི་སེར་བ་གོ་སར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ས་སྐེས་ལ་སོགས་པའྲི་

གཟའ་རྣམས་ནྲི་ལུག་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་རྣམས་ལ་ཞྲིང་ཅན་བདག་པོ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར་ཏེ། ལུག་ལས་སྐེས་སོ། །གླང་ལ་ཁུ་བ་པ་སངས་སོ། །འཁྲིག་པ་ལ་གཟའ་ལྷག་

གོ །ཀརྐཊ་ལ་ཟླ་བའོ། །སེང་གེ་ལ་ཉྲི་མའོ། །བུ་མོ་ལ་སར་ཡང་གཟའ་ལྷག་གོ །སང་

ལ་པ་སངས་སོ། །སྲིག་པ་ལས་སྐེས་སོ། །གཞུང་ལ་སྔགས་པ་ཞེས་པ་ཕུར་བུའོ། །ཆུ་

སྲིན་ལ་ཉྲི་སྐེས་ཞེས་པ་སེན་པའོ། །བུམ་པ་ལ་ཡང་སེན་ཞེས་པ་སར་ཡང་སེན་པའོ། 

ཉ་ལ་སྔགས་པའོ། །འདྲི་རྣམས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་སར་ཁྲིམ་གྲི་

དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་འཆར་བ་ལ་ཞྲིང་ཅན་རྣམས་ཏེ་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྲིམ་སོ་སོ་ལ་

ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་སོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་འདྲིར་ཞྲི་བའྲི་ལས་

ལ་ཟླ་ཉའྲི་ཁྲིམ་སེ། ཞེས་པ་ཞྲི་བ་ལ་ཀར་སེང་གྲི་ཁྲིམ་གཉྲིས་སོ། །རྒྱས་པ་ལ་གཟའ་

ལྷག་གྲི་ཁྲིམ་འཁྲིག་པ་དང་བུ་མོ་གཉྲིས་སོ།  །དབང་དུ་བྱ་བ་ལ་པ་སངས་ཀྲི་ཁྲིམ་

གླང་དང་སང་གཉྲིས་སོ། །དགུག་པ་ལས་སྐེས་ཀྲི་ཁྲིམ་ལུག་དང་སྲིག་པ་གཉྲིས་

སོ། །བསྐྲད་པ་ལ་སྔགས་པའྲི་ཁྲིམ་གཞུ་དང་ཉ་གཉྲིས་སོ། །བསད་པ་ལ་སེན་པའྲི་

ཁྲིམ་ཆུ་སྲིན་དང་བུམ་པ་གཉྲིས་སོ། །གལ་ཏེ་གཟའ་རང་རང་གྲི་ཞྲིང་འདྲི་དང་འདྲིར་

ནྲི་ཞྲིང་ཅན་སར་མའྲི་ལོངས་སྤོད་ཀྲི་དབང་གྲིས་གལ་ཏེ་ཞྲིང་བདག་གཟའ་དེ་གནས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཆ་ལས་དེ་དང་དེ་བྱའོ། །དེ་ལས་གཞན་གྲི་དུས་སུ་གཟའ་གཞན་

གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སེ་སྤོད་པའྲི་ཁྲིམ་ནྲི་སྔར་བརོད་པའྲི་ལས་རྣམས་ལ་

དེའྲི་འབས་བུ་སར་བར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་ཞལ་བཞྲི་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཞྲི་བ་ལ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བྱང་གྲི་ཞལ་དཀར་པོ་ཉྲི་མ་ཤར་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ་དང་པོར་

ཞེས་ཐུན་དང་པོ་ལ་སྔོན་ཏེ་མདུན་ནམ་ཤར་དུ་གཙོ་བོར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཞྲི་བ་ལ་

ཞེས་པ་ཞྲི་པའྲི་ཡུལ་ལ་བྱ་བའྲི་སྔགས་དང་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་

སྔར་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་འབས་བུ་ལས་ལ་སྦར་བ་སྔ་དོ་ནས་ཐུན་ཚོད་གཅྲིག་གྲིས་སྒྲུབ་

པར་བྱའོ། །དཀར་དང་སེར་མཚུངས་ཐུན་ཚོད་དང་གང་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་ཞལ་ཐུན་

མཚམས་འཁོར་བའྲི་དབང་གྲིས་ཐུན་ཚོད་གཉྲིས་པ་ལ་ནུབ་ཀྲི་ཞལ་སེར་པོ་དང་

བྱང་གྲི་ཞལ་དཀར་པོ་ཕེད་བསེས་པའྲི་ཞལ་ལས་ནྲི་སྔོན་ཏེ་ཤར་དུ་གཙོ་བོར་འགྱུར་

ཏེ་དཀར་སེར་བསེས་པ་ནུབ་བྱང་གྲི་ཞལ་གྲི་ཁ་དོག་དེས་རྒྱས་པ་སྒྲུབ་པར་

བྱའོ། །ནུབ་ཀྲི་ཞལ་སེར་པོ་ནྲི་ཉྲི་མ་གུང་ནས་ཐུན་ཚོད་གཅྲིག་ལ་གཙོ་བོ་སེ། དེ་

ཡྲིས་མེ་ཡྲི་ཐུན་ལ་ཞེས་པ་ཐུན་ཚོད་གཉྲིས་པ་ལ་རེངས་པའྲི་ཡུལ་ལ་དངོས་སྒྲུབ་

སེར་རོ། །ཆུ་གཏེར་ཐུན་ཚོད་བཞྲི་པ་ལ་སེར་དང་ཉྲི་མཚུངས། ཞེས་པ་ནུབ་ཀྲི་སེར་

པོ་དང་ལྷེའྲི་དམར་པོ་བསེས་པའྲི་ཁ་དོག་གཙོ་བོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡྲིས་རྨོངས་པ་

བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་ལྔ་པ་ལ་ལྷའྲི་ཞལ་དམར་པོ་གཙོ་བོར་འགྱུར་ཏེ་

དགུག་པའྲི་ལས་ལའོ། །ཐུན་དྲུག་པ་ལ་ལྷའྲི་ཞལ་དམར་པོ་དང་ཤར་གྲི་ཞལ་ནག་པོ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བསེས་པའྲི་ཁ་དོག་གཙོ་བོ་སེ། དེ་ཡྲིས་དབང་དུ་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་བསད་པ་ལ་ཤར་གྲི་གཙོ་བོའྲི་ཞལ་ནག་པོ་སེ། རྲི་བོ་ལའོ་ཞེས་པ་མཚན་ཕེད་

ནས་བརྩམས་ནས་ཐུན་ཚོད་བདུན་པ་ལའོ། །བསྐྲད་པ་ལ་ཤར་གྲི་ཞལ་ནག་པོ་དང་

བྱང་གྲི་དཀར་པོ་བསེས་པའྲི་ཁ་དོག་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་འདྲིར་སྦྲུལ་ལ་ཞེས་པ་ཐུན་

ཚོད་བརྒྱད་པ་ལ་མཚན་མོའྲི་མཐའ་ནས་ཉྲི་མ་འཆར་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་ལས་

བསྒྲུབ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གང་གྲི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐུན་ཚེད་

འཁོར་བའྲི་དབྱེ་བས་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྟ་བུ་ཞལ་བརྒྱད་པར་སྦྲུལ་བ་དེའྲི་ཚེ་ཐུན་མཚམས་

བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་ཞབས་བཞྲི་དང་ཐུན་ཕད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་

ཞེས་གྲུབ་བོ། དེ་ལྟར་ཉྲིན་མོ་ལ་ཕག་བཅུ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་ལས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་

ཏེ། མཚན་མོ་ལ་ཡང་ཐུན་ཚོད་ཕེད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ལས་བརྒྱད་པོ་རྣམས་སོ། །ཞེས་

པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །ཡང་ན་ཐུན་མཚམས་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་ལས་བཞྲི་སེ། སྔ་དོའྲི་ཐུན་

མཚམས་ལ་ཞྲི་བའོ། །ཉྲི་མ་ནུབ་པ་ལ་དགུག་པའོ། །ཉྲི་མ་གུང་ལ་རེངས་

པའོ། །མཚན་མོ་ཕེད་ལ་བསད་བའོ། །འདྲིར་ཡང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞལ་བརྒྱད་པའྲི་

ཤེས་རབ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ནྲི་ཕག་གཉྲིས་མ་སེ། སྔ་དོ་དང་ཕྲི་དོའྲི་ཐུན་མཚམས་རྣམ་

པར་དག་པ་ནྲི་ཞབས་གཉྲིས་སོ། །ཉྲི་མ་གུང་ནས་མཚན་ཕེད་ནྲི་ཕག་གཉྲིས་

སོ། །ཉྲིན་མཚན་མཐའ་དག་ནྲི་ཞལ་ཞེས་པ་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒོམ་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྲི་ནས་ཞེས་སོགས་གོ་སས་བསན་ཏེ། 

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་རྲི་བོང་ཅན་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་

མཁའྲི་རང་བཞྲིན་འཁོར་ལོ་ལྔ་དང་རྲི་བོང་ཅན་གཡོན་དང་ཉྲི་མ་གཡས་དང་ལྷ་སྒ་
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གཅན་ཏེ། འདྲི་རྣམས་ལ་སོག་ནྲི་ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་པ་པོ་མྲིན་ཞྲིང༌། ས་སོགས་

འདྲི་རྣམས་ལ་སོག་གྲི་རླུང་ནྲི་ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་པ་པོའྲི་རྒྱུ་ཡང་སྔོན་གྲི་ལས་

དགེ་མྲི་དགེའྲི་འབས་བུའྲི་དབང་གྲིས་ལོངས་སྤོད་པ་མྲིན་གྲི་བདག་ནྲི་ལོངས་སྤོད་

པ་པོ་དང་ལོངས་སྤོད་པའྲི་རྒྱུའོ་ཞེས་སེམས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་སེམས་པ་དེ་

དག་ཟག་བཅས་ཀྲི་བདེ་བ་ལ་སེད་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་ཞེན་ཅྲིང་རེས་སུ་

ཆགས་ཏེ་འབྱུང་པོའྲི་ཚོགས་སེམས་ཅན་གྲི་བདེ་བ་དང་ཐར་པ་ནྲི་གཟའ་དང་ལག་

འགོ་ཀླུ་དང་ལྷ་རྣམས་དག་ལ་དོན་དུ་གཉེར་བར་བྱེད་ཅྲིང་ཐོབ་པར་སེམས་མོད་

ཀྲི། །དེ་དག་ལས་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲིས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྲིད་དབུ་མར་རླུང་ཞུགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཞྲི་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་དེ་ནྲི་སེར་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །ལྔ་པ་དབུ་མའྲི་རླུང་

དང་རྩ་ལས་རླུང་དང་རྩ་གཞན་རྣམས་འཕེལ་འགྲིབ་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་ལ་བཞྲི། རླུང་དང་

རྩ་འཕེལ་བའྲི་ངེས་པ། ཁམས་བསྲུང་བའྲི་རྣམ་དག། དབུགས་ཀྲི་རྣམ་དག་བསན་ཏེ་

ཟབ་ལམ་སྒོམས་པར་གདམས་པ། གཟའ་རྒྱུ་བ་དབུ་མར་འཇུག་ཅྲིང་དེ་ནས་འཕེལ་

ཚུལ་བསན་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དབུ་མའྲི་རླུང་ལས་དབུགས་འཕེལ་ཚུལ། 

དུས་ཀྲི་རྩ་སེ་ཚན་གྲི་དབྱེ་བས་འཕེལ་ཚུལ། རྩའྲི་དབྱེ་བའྲི་རྣམ་དག་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བྱྲིས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་བྱྲིས་པ་སྐེས་པའྲི་དབུ་མའྲི་

དབུགས་རྐང་བཅས་ང་དྲུག་རོགས་པའྲི་རེས་ཀྲི་དང་པོའྲི་དབུགས་ཐོག་མ་གང་ཡྲིན་

པ་དེ་ནྲི་ཉྲི་ཟླའྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་པ་སྙྲིང་སོབས་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡོན་ཏན་གསུམ་དང༌། དྲི་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་བལ་བ་སེ་དེའྲི་ཆོས་ཅན་
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ས་ལ་སོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་མ་ཞུགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་དབུགས་དང་པོ་

འདྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དང་དངོས་སུ་འབེལ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དུ་སྦར་ནས་ཉྲི་ཟླའྲི་

ཡོན་ཏན་དང་བལ་བར་བཞག་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ནས་རྣམ་གསུམ་ཡོན་ཏན་དབང་གྲིས་

ཞེས་པ་སྙྲིང་སོབས་ཀྲི་དབང་གྲིས་དབུགས་གཉྲིས་པ་འབྱུང་ངོ༌། །རྡུལ་གྲི་དབང་

གྲིས་གསུམ་པའོ། །མུན་པའྲི་དབང་གྲིས་བཞྲི་པའོ། །དེ་རྣམས་ལས་སྔ་མ་ཡོན་ཏན་

མེད་པ་གངས་སུ་གཟུང་བར་མྲི་བྱའོ། །དེས་ན་སྔ་མ་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་དབུགས་

གསུམ་གྲི་གངས་སུ་བགང་བར་བྱ་སེ། སྔ་མ་ནྲི་ཕྲི་མ་གསུམ་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པར་

བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སར་ཡང་སྙྲིང་སོབས་དང་རྡུལ་དང༌། མུན་པའྲི་རང་

བཞྲིན་དབུགས་གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་སོ་སོར་ཡུལ་ལྔའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དབྱེ་བའྲི་དབང་

གྲིས་རེ་རེ་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ཚེས་ཞེས་བྱ་བ་དབུགས་བཅོ་

ལྔའོ། །དབུགས་བཅོ་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་སར་ཡང་ལུས་ངག་སེམས་ཀྲི་དབྱེ་བས་སུམ་

འགྱུར་དུ་བསྒྱུར་བ་ནྲི་འབྱུང་བ་ཆུ་གཏེར་གངས་ཞེས་པ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔའོ། །སར་

ཡང་ཞེས་པ་ནས་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། ཟླ་བའྲི་

རྲིམ་པའྲི་སྔ་རྐང་དང་ཉྲི་མའྲི་རྲིམ་མྲིན་གྲི་སྔ་རྐང་ལ་མྱུར་བ་དང༌། ཕྲི་རྐང་ལ་དལ་བ་

དང༌། ཟླ་བའྲི་རྲིམ་མྲིན་གྲི་སྔ་རྐང་དང་ཉྲི་མའྲི་རྲིམ་པའྲི་སྔ་རྐང་ལ་འཁོག་པོ་དང༌། ཕྲི་

རྐང་ལ་འབྱུང་བའྲི་རྐང་པ་རྣམས་ཀྲི་ནོར་འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་དང་བུ་ལོན་འཕེལ་

བ་དང་འགྲིབ་པའྲི་དབྱེ་བས་སོ། །བཞྲི་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་བསྣུན་པ་རྣམས་ནྲི་ཆུ་ཚོད་

ཕེད་ཀྲི་དབུགས་ཀྲི་གངས་ཞེས་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུའྲི་གངས་སོ། །

སར་ཡང་ཉེས་འགྱུར་རྣམས་ཅྲི་དབུགས་ཀྲི་གངས་ཏེ། ཆུ་ཚོད་ཀྲི་གངས་
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སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གཉྲིས་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཕེ་བ་ལས་སོ། །ཆུ་ཚོད་གཅྲིག་པོའྲི་དབུགས་དེ་ནྲི་བྱྲིས་

པའྲི་གཡོན་ནམ་གཡས་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གཅྲིག་འབབ་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ནས་

དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་པ་དང་གསུམ་པ་སེ། དེ་དག་ཀང་དཀྲིལ་འཁོར་གཉྲིས་དང་

གསུམ་དང་ཆུ་གཏེར་ཏེ་བཞྲི་དང་མངའ་སེ་ལྔ་ཞེས་པ་དང༌། ལ་སོགས་པས་དུས་ཏེ་

དྲུག་དང་རེ་སེ་བདུན་དང་བརྒྱད་དང་གཟའ་སེ་དགུ་དང་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི་དུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་ལུས་ཀྲི་རྩ་དབུ་མ་ལས་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་འབབ་

པར་བྱེད་པ་འདྲི་འཕེལ་བ་སེ། དེ་ཡང་གཡོན་དང་གཡས་སུ་ཉྲིན་མཚན་གཅྲིག་ཉྲིད་

ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུའྲི་བར་དུ་རྒྱུས་པས་འཕེལ་ལོ། །མཚམས་དེ་ནས་སེ་བའྲི་

རབ་དབྱེ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་སྔར་ཚིགས་བཅད་སོ་དྲུག་པའྲི་འགེལ་བར་བརོད་

པའྲི་ས་བོན་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་སེ་པ་དབྱངས་བཅས་རྣམས་དང༌། ཆུ་སྲིན་ལ་

སོགས་པའྲི་དུས་སྦོར་སྔར་བརོད་པ་དང་ཕོགས་དང་ཉྲིན་ཞག་གྲི་དབྱེ་བ་རྣམས་

ཀྲིས་རཱ་ས་ན་དང་ལཱ་ལ་ན་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་རླུང་གྲིས་དུས་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ཕེ་བའྲི་རྩ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་དུ་གནས་པ་ཞེས་པ་ལུས་ཀུན་ནས་གང་བར་

བྱེད་དེ། ལུས་གང་ན། རྩ་སོང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་པོ་གང་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལས་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་

བར་དུ་རྒྱུ་བ་ལས་ཞེས་པ་ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ནའྲི་རླུང་དབུ་མར་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལས་

འགྱུར་ཏེ། གཡས་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དབུ་མར་འབབ་བ་ལས་སོ། ཞེས་པ་

དབུགས་འབྱུང་བ་ལས་དུས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་རྩ་འཕེལ་བའྲི་དབྱེ་བའོ། །



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གཉྲིས་པ་ནྲི། དབུགས་འཕེལ་བས་དུས་ཀྲི་རྩའྲི་དབྱེ་བ་ལ་ལྟོས་པའྲི་གཉྲིས་པ་

སེ་ཚན་གྲི་རྩ་འཕེལ་བའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི་ཐོག་མར་མངལ་བཟུང་ནས་དུས་ཀྲི་རྩ་སེ་ཚན་གྲི་

དབྱེ་བ་ལས་ལུས་འབྱུང་བའྲི་སད་དུ་རྩ་འཕེལ་བའོ། །དེ་ལ་གཅྲིག་གྲི་སེ་ཚན་ནྲི་གཅྲིག་

གཅྲིག་གཅྲིག་སེ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པོ་རྣམས་”ཀྲི
1
་དབུས་དབུ་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་གཅྲིག་ཏུ་

གྲུབ་བའོ། །དེ་ནས་གཉྲིས་ཀྲི་སེ་ཚན་ནྲི་གཉྲིས་གཉྲིས་བཞྲི་སེ། གཙུག་གཏོར་གྲི་

པདའྲི་རྩ་བཞྲི་རྣམས་དང་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཟླུམ་སོར་དང་པོའྲི་རྩ་བཞྲིའོ། གསུམ་གྲི་

སེ་ཚན་ནྲི་གསུམ་གསུམ་དགུའོ། །དེ་རྣམས་ལས་བརྒྱད་ནྲི་སྙྲིང་ཁའྲི་རྩ་བརྒྱད་དང༌། 

ལྟེ་བའྲི་ཟླུམ་སར་གཉྲིས་པའྲི་རྩ་བརྒྱད་པོ་སེ། དགུ་པ་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་ཟླུམ་སོར་རྩ་འདབ་རེ་

བཞྲིའྲི་ཕྲི་རོལ་ན་གནས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་སྐེ་གནས་སོ། །བཞྲིའྲི་སེ་ཚན་ནྲི་བཞྲི་བཞྲི་བཅུ་

དྲུག་སེ། དེ་རྣམས་ནྲི་དཔྲལ་བའྲི་རྩ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཁྲིམ་གྲི་རྩའྲི་ཟླུམ་

སོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་དུ་གནས་པའྲི་རྩ་བཅུ་དྲུག་པོའ།ོ །ལྔའྲི་སེ་ཚན་ནྲི་ལྔ་ལྔ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སེ། 

དེ་རྣམས་དཔྲལ་བར་རྩ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གནས་པའྲི་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ཉེར་ལྔའྲི་རྩ་

རྣམས་སོ། །དྲུག་པའྲི་སེ་ཚན་ནྲི་དྲུག་དྲུག་གསུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་སེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ནྲི་མགྲིན་པར་རོ། བཞྲི་ནྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དང་གཟའ་ལྷག་ཕུར་བུ་དང་པ་

སངས་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་གནས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་སོ། །དེ་ཡང་ལྟེ་བའྲི་ཟླ་བའྲི་རྐང་བའྲི་ཟླུམ་

སོར་གྲི་རྩ་བཅུ་དྲུག་པོ་ཡང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གནས་པའྲི་རྩ་བཞྲིའོ། །བདུན་གྲི་སེ་ཚན་ནྲི་

བདུན་བདུན་བཞྲི་བཅུ་རྩ་དགུ་སེ། མགྲིན་པར་རྩ་སོ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་ཟླུམ་སོར་

གཉྲིས་པ་ལ་ཉྲི་མའྲི་ཁྲིམ་གྲི་རྐང་བའྲི་རྩ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་དོ། །གཅྲིག་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་སྐེ་

1  མ་ཕྱི། ༡༧༣ན༢ན།   གྱི    སྐུ། ༢༤༡བ༢ན།    བླ། ༢༤༡བ༦ན།   ཀྱི   * ཀྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བའྲི་གནས་རོ་མའྲི་ཆ་སེ་མགྲིན་པའྲི་ལྟེ་བར་དབུ་མ་ལ་བསོར་བ་ཡང་ངོ༌། །བརྒྱད་ཀྲི་

སེ་ཚན་ནྲི་བརྒྱད་བརྒྱད་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲི་སེ། ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་

འབབ་པར་བྱེད་པ་དྲུག་ཅུ་དང་སོང་བའྲི་རྩ་བཞྲིའོ། །དགུའྲི་སེ་ཚན་ནྲི་དགུ་དགུ་བརྒྱད་

ཅུ་རྩ་གཅྲིག་གོ །བཅུའྲི་སེ་ཚན་ནྲི་བཅུ་བ་བཅུ་སེ་བརྒྱའོ། །དེ་དག་ཀང་རྐང་ལག་ལ་

གནས་པའྲི་ཚིགས་ཀྲི་རྩ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བས་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་

ཐོབ་པའྲི་བརྒྱ་ནྲི་བཅུའྲི་སེ་ཚན་གྲི་རྩ་ཡྲིན་ལ། བརྒྱད་ཅུ་ནྲི་དགུའྲི་སེ་ཚན་གྲི་རྩ་སེ་

དེའྲི་གཅྲིག་ནྲི་དལ་བ་སེན་པའྲི་སྐེ་གནས་སེ་སྔ་མའྲི་རྲིགས་པས་ལྟེ་བའྲི་དབུ་མ་ལ་

བསོར་བའྲི་རྩའོ། །

འདྲིར་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་སྐོ་གནས་ཀྲི་རྩ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་རེ་བཞྲིའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འབྱུང་

བའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་རེས་གཟའ་རྣམས་ཞག་རེའྲི་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ་དབང་

བྱེད་པ་ལྟར་ནང་དུ་ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་དྲུག་ཅུ་ལ་དབང་བྱེད་པས་སོ། །དགུ་དང་

བཅུའྲི་སེ་ཚན་འདྲི་རྣམས་ལས་དལ་བའྲི་སྐེ་གནས་བོར་བ་ནྲི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་སེ་ལུས་

ཀྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གནས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བས་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་

ནང་དུ་གནས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཁུ་བའྲི་ཆོས་ཅན་ཉྲིད་ཀྲི་རྩ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་བསྣན་པས་

ཉྲིས་འགྱུར་དུ་གྱུར་པ་ནྲི་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སེ་ཚིག་གྲི་ཕོགས་རྣམས་སུ་གནས་པའྲི་

རྩ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མགྲིན་པར་རྩའྲི་གངས་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ་གསང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་རྩའོ། །དཔྲལ་བ་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་

དུ་རོ་རེ་ལ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྩའོ། །གཙུག་ཏོར་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་

མོ་ལ་རྩ་བཞྲི་སེ་བསོམས་པས་སེ་ཚན་གྲི་རྩ་དྲུག་བརྒྱ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་བཞྲིས་ལུས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀུན་ལ་ཁབ་པའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་དག་ཀང་ཇྲི་སྲིད་རྲིག་བྱེད་སྤྲུལ་དང་མེ་སེ་ཞེས་པ་ནྲི་ལོ་

གཅྲིག་གྲི་ཕོགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི་དང་ཉྲིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་

བའོ། །དེ་ལྟར་ཕྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུའྲི་དབྱེ་བས་ལོ་གཅྲིག་དང༌། ཞབས་གཉྲིས་

ཀྲིས་བགོད་པ་གཉྲིས་དང༌། མགྲིན་པ་གསུམ་གྲིས་དུས་གསུམ་དང༌། ཕག་པ་དྲུག་

གྲིས་དུས་དྲུག་དང༌། དཔུང་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཕག་

ཉེར་བཞྲིས་ཕོགས་ཉེར་བཞྲི་དང༌། སོར་ཚིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུས་ཉྲིན་ཞག་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་དག་གྲི་དབྱེ་བས་ལུས་ལ་རྩའྲི་དབྱེ་བ་འགྲུབ་སེ། གཉྲིས་པ་ཀྱཻ་རོ་རེ་ལྟ་

བུ་ནྲི་ཞབས་བཞྲི་ནྲི་ཐུན་མཚམས་བཞྲི་དག་པ་དང༌། ཞལ་བརྒྱད་ནྲི་ཐུན་ཚོད་

བརྒྱད་དག་པ་དང༌། ཕག་བཅུ་དྲུག་ནྲི་ཐུན་ཕེད་བཅུ་དྲུག་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བ་

ལུས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་གྲུབ་པས་སོ་ཞེས་པ་དུས་ཀྲི་ངེས་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་

ཞལ་གྲི་ངེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀྱཻ་རོ་རེའྲི་ཡུམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནྲི་དུས་དེའྲི་

སྦོར་བ་ལས་ངེས་པར་ཕག་གཉྲིས་ན་གྲི་གུག་ཐོད་པ་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ་

འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་ལོའྲི་དག་པས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་

སོའྲི་དག་པས་རྣམ་པར་བཞག་སེ། ཉྲིན་མོ་དག་པ་གྲི་གུག་དང༌། མཚན་ཡོ་དག་པ་

ཐོད་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཁམས་དགུའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔས་བདེ་ཆེན་

བསྲུང་ཚུལ། བསྲུང་བྱ་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕངས་པར་

བསན་པའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཀ་སེའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་གསལ་

བྱེད་སུམ་ཅུ་རྣམས་དང༌། ཨ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་དབྱངས་བཅོ་ལྔ་སེ། འདྲི་རྣམས་

བསོམས་པ་ནྲི་བཞྲི་བཅུ་རྩ་ལྔའོ། །དེ་ལ་ཡང་ལྔ་ཚན་རྣམས་ནྲི་ཟླ་བའྲི་ཡོན་ཏན་ཡུལ་

ལྔ་དང༌། བཅོ་ལྔ་པ་ཚན་གསུམ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སེ། དེའྲི་དབང་གྲིས་ཞེས་

པ་དབྱངས་ཐུང་ངུ་ལྔ་དང་རྲིང་པོ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྲི་ང་ལ་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་རྣམས་

དང༌། ཐྲིག་ལེ་རྣམ་བཅད་དང་བལ་བའྲི་དབྱངས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ལྔ་དང༌། ཐྲིག་ལེས་

བརྒྱན་པ་ལྔ་དང༌། རྣམ་པར་བཅད་པས་བརྒྱན་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་བསོམས་པས་བཅོ་

ལྔ་སེ། དེ་ལྟར་དབྱངས་ཐུང་རྲིང་བཅུ་པོ་དེ་རྣམས་པ་ཡྲིག་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་སུམ་ཅུ་

ལ་སྦར་བས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩྲིབས་བཅུ་པ་སུམ་ཅུ་དང༌། ཕན་ཚུན་

གསལ་བྱེད་དབྱངས་བཅས་དེའྲི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཨ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པ་ཨ་ཡྲིག་གྲི་

མཐར་ཐུག་པ་ལྔ་ལ་དབྱངས་ཐུང་རྲིང་དང་ཐྲིག་ལེ་ཚེག་དག་གྲིས་ཕེ་བའྲི་དབྱངས་

དགུ་བཅུའྲི་འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་དྲུག་པ་བཅོ་ལྔ་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་གསལ་བྱེད་དང་

དབྱངས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་དག་བསོམས་པས་མདའ་དང་ཆུ་གཏེར་གངས་ཞེས་པ་བཞྲི་

བཅུ་ལྔའྲི་རླུང་དབུ་མར་འགོག་པ་ལས་ཡུལ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲིས་སོང་པ་

མཐོང་བའྲི་དབང་གྲིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡྲིས་

གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྲུང་བྱེད་དེ། གཙོ་བོ་དེ་ཡང་མྲི་འགྱུར་བདེ་

བར་རོ་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་བ་ཡུལ་དང་ཡོན་ཏན་གྲིས་སོང་པ་ནྲི་དུ་བ་ལ་

སོགས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དག་པའྲི་མཚན་མ་རྣམས་སོ། །འདྲིར་གསལ་བྱེད་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

རྣམས་ལས་ཐོག་མ་རང་ཡྲིག་གྲི་འཁོར་ལོ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕྲི་རོལ་མེ་ལྕེའྲི་ཕེང་བ་དང༌། ནང་དུ་ལུས་ལ་བ་སྤུའྲི་རྩེ་

མོ་ལ་དགོད་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་སེང་དུ་ངའོ། །ཤར་དུ་ངྲིའོ་ཞེས་པ་ནས། ས་འོག་ཏུ་ངའོ་

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལྟར་དབྱངས་ཟུང་རྲིང་དང་ལྡན་པ་ང་ཡྲིག་གོ །

དེ་བཞྲིན་དུ་གྷ་ག་ཁ་ཀ་རྣམས་རེ་རེའང་དབྱངས་བཅུས་ཕེ་པའྲི་འཁོར་ལོ་སེ་

ཐམས་ཅད་བ་སྤུའྲི་ཁམས་ལའོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྲིན་དུ་ཨུ་ར་ཨྲི་ཨ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་རྩྲིབས་དྲུག་ལ་དགོད་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་དུ་སྦར་བར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་བ་སྤུ་ལ་སོགས་པ་ཁུ་བའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཁམས་དགུ་བསྐེད་པའྲི་རྩ་

རྣམས་ལ་དགོད་བྱའྲི་ས་བོན་རྣམས་སོ། །བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་བཀོད་པ་དེ་ནས་

བསྲུང་བྱ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་རོ་རེ་ཟླ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཁུ་བའྲི་དབུས་སུ་ཀུན་གཞྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཁམས་ཞུགས་པ་ཐབས་སུ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་རྣམས་ཀྲིས་བསོར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའོ་ཞེས་པའྲི་

དོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་ནྲི་ཡུལ་ལྔའྲི་སོང་པ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲི་སོང་པ་སེ་

བརྒྱད་ནྲི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་སྒ་གཅན་གྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་མཚན་མའོ། །དེ་ནས་ཆ་

སེ་གློག་དང་ཐྲིག་ལེ་མཐོང་བ་ནུས་མ་བཅུའོ། །དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་གཟུགས་མཐོང་བའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཉྲི་མ་སེ་ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་ཨེ་ཡྲིག་ལ་གཙོ་བོ་

མཆོག་གྲི་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་ཆ་ཝཾ་ཡྲིག་ནྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲིག་པའོ། །ཐབས་

དེ་ཡྲིས་འཁྱུད་པ་གྱུར་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་པ་སྣ་ཚོགས་

གཟུགས་ཅན་མ་སེ། ཆོས་ཅན་གྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལྟར་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བསོར་བའྲི་ལྷ་མོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཁམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་

རྣམས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་

ཡོན་ཏན་ཅྲི་ཡྲིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞེ་ན། འཆྲི་མེད་རྣམས་ཏེ་སྐེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་

འཆྲི་བ་དང་བལ་བས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་དང༌། ཡུལ་

དྲུག་དང་ཡུལ་ཅན་དབང་པོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་རྣམས་དང༌། 

སྒ་གཅན་དང་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མའྲི་རྩ་གསུམ་བཅྲིངས་པ་ཁོ་བོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ཕག་བྱ་

བར་འོས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །གསུམ་

པ་ལ་བཞྲི། དབུ་མའྲི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྲིས་དབུགས་གཙོ་བོའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ཕག་རྒྱར་

བསན། ཡོན་ཏན་བརྒྱད་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་རྐང་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེས་འཁོར་ཚུལ། 

དབུགས་རྒྱུ་བ་བཅད་མ་བཅད་ཀྲིས་འཁོར་འདས་སུ་བཞག་པ། དེས་ན་རླུང་དང་

ཐྲིག་ལེ་འགྱུར་མེད་དུ་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སྒོམས་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་བཞྲི་བཤད་ན། དེ་ལྟར་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་རྩ་ནྲི་ཕ་མོ་ཨ་ཝདྷཱུ་ཏྲིའྲི་ངོ་བོ་དུད་ཅན་

མ་མཆོག་གྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ཡུལ་ལྔ་སེ་བརྒྱད་པོ་ནྲི་ནང་དུ་ནུས་མ་བརྒྱད་

དང་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་དང་རུས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ལྔ་སེ་

ཕག་རྒྱ་བརྒྱད་པོ་གང་ཡྲིན་པ་སེ་དེ་རྣམས་གནས་ཁམས་གསུམ་ནྲི་མཆོག་ཏུ་

འཇྲིགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གཟྲིར་བར་བྱེད་ཅྲིང་ཁོ་བོ་སེ་མ་དག་པའྲི་སེམས་

ལས་རབ་ཏུ་སྐེས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་སོ། །གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་དང་ནྲི་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་སེ་དེ་ལྟར་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་དབང་པོ་རང་གྲི་ཡུལ་ལྔ་

དང་བཅས་པ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྲིས་འཁྱུད་པ་ནྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ལ་སོགས་གཟའ་ལྔ་དུ་བ་

ཉྲི་ཟླ་སེ་བརྒྱད་པོ་རྲིགས་ལྔ་དང༌། རོ་རེ་གསུམ་གྲི་རོ་རེ་མཁའ་འགོ་མ་འདྲི་དག་

རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཡུལ་གཟུགས་དང་སྒ་དང་རོ་དང་དྲི་དང་གཞན་པ་དག་ཀང་དེ་

ནས་རེག་བྱ་སེ་ལྔ་དང༌། དུ་བ་སེ་མུན་པ་རྡུལ་དང་ནྲི་སྙྲིང་སོབས་སེམས་ཏེ་བརྒྱང་

པོ་དེ་ལ་རྲིམ་པས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ཡང་ནྲི་གཟའ་ལྔ་ཉྲི་ཟླ་དུ་བ་སེ་བརྒྱད་དང༌། དེ་

བཞྲིན་དུ་དུང་ཅན་མ་ལ་གཙོ་བོ་སྒ་གཅན་གྲིས་ཀང་འཁྱུད་པ་སེ། གཟའ་བརྒྱད་པོ་དེ་

དག་རྣམས་ཀང་དལ་རྐང་དྲུག་དང་མྱུར་འགོས་དང་འཁོག་འགོས་དང་ལ་སོགས་

པས་དལ་འབྱུང་དུ་རྒྱུ་བ་ལས་ནྲི་རྣམ་པ་མང་པོའྲི་གཟའ་ལྷོ་བྱང་དབུས་སུ་བགོད་པ་

འདྲི་གཟའ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྲི་དལ་བའྲི་རྐང་བ་དྲུག་ལ་ཡུལ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་

གསུམ་སེ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲི་གཟའ་ཡང་དག་པར་གནས་པས་སྒ་གཅན་ལ་འཁོར་བའྲི་

ཚུལ་དུ་བསོར་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ནང་ལ་སྦར་ན་བྱྲིས་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའྲི་དང་པོའྲི་

དབུགས་ནྲི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་ལྔ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལ་གནས་

པས་དང་པོའྲི་དབུགས་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དེ་ལ་བསོར་ནས་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་

དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དུ་བ་མ་ལ་སོགས་པའྲི་མཁའ་འགོ་མ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དག་གྲིས་

གཙོ་བོ་ལ་བསོར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་དབུགས་བརྒྱད་པོ་དེ་རྩ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བགོད་

པའྲི་དབང་གྲིས་མྱུར་རྐང་ལྟར་སྲིད་པའྲི་གནས་བཅུ་བཞྲིར་འཁམས་ཏེ། དལ་རྐང་
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ལྟར་འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་གནས་ཤྲིང༌། བདེ་སྡུག་ནོར་དང་བུ་ལོན་གྲི་འཕེལ་བ་

ལྟར་སྤོད་དོ། །ཡུལ་དང་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་དེའྲི་དབུས་སུ་གནས་པ་དུང་ཅན་མ་ལ་

ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འཆྲི་མེད་ཀྲི་བདུད་རྩྲི་འཕོ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་དགའ་ཡྲིས་འཁྱུད་པར་གྱུར་བ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་དག་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུའོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ཞྲིག་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་དབུགས་རྒྱུ་བ་ནྲི་

བཅད་ནས་རྒྱལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཅན་དུང་ཅན་མ་ལ་འཇུག་པ་དེ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ལས་

ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་དབུགས་ནྲི་བཅད་པའྲི་

མཐའ་རུ་རྩ་གཡས་གཡོན་དབུ་མ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རླུང་བགོད་པ་འདྲི་དང༌། དེའྲི་

དབང་གྲིས་སྲིད་པའྲི་གནས་བཅུ་བཞྲི་དང་འགོ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འཁོར་བ་དག་ཀང་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དབུགས་རྒྱུ་བ་འགགས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་དབུགས་འགག་

པ་ལས་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་འགག་པར་གྱུར་ན་ཡུལ་དུས་ཀུན་ནས་མཆོག་གྲི་སྲིད་

གསུམ་ལ་ཁབ་བདག་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་

མཐའ་ཡས་དུས་གསུམ་རྣམས་སུ་འཇུག་ཅྲིང༌། ཕག་ཆེན་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི་འཁོར་བ་དག་གྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་སངས་ནས་མཆོག་གྲི་བ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞལ་ལས་ནྲི་བྱུང་བའྲི་དབང་བཞྲི་བའྲི་

དོན་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཡྲིས་སྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་མེད་ན་སྤོད་པ་

སྒེག་པ་ཚུལ་འཆོས་པའྲི་གཟུགས་དང་མྲི་སྡུག་པ་མཆོག་ཏུ་འཇྲིགས་པའྲི་སྤོད་པ་

བྱེད་པ་ལ་ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དགེས་པས་མཆོག་སེར་བར་བྱེད་པ་
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མ་ཡྲིན་ནོ། །བཞྲི་གཟའྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་མར་འཇུག་ཅྲིང་དེ་ནས་འཕེལ་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། 

གཟའྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་མའྲི་རླུང་ལ་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། དབུ་མ་ལས་རྩ་དང་རླུང་

འཕེལ་བའྲི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། དུས་བཞྲིའྲི་མཐར་གཟའ་རྣམས་སོང་པར་

འཇུག་ཚུལ་སྤྲིར་བསན། སོ་སོའྲི་སོང་བར་འཇུག་ཚུལ་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་རེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་དབུགས་ལ་ནང་གྲི་གཟའྲི་རྒྱུ་བ་འཇུག་པ་

གསུངས་པ། གཙོ་བོ་ཞེས་སོགས་ཏེ་གཟའྲི་གཙོ་བོ་སྒ་གཅན་གྲིས་འཁྱུད་པའྲི་དུང་

ཅན་མར་གཡས་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུའྲི་དབུགས་འཇུག་པའྲི་དུས་གཅྲིག་ལ་

གཟའྲི་ཚོགས་ཀྲི་རྐང་པ་མཐའ་དག་དུས་ཀྲི་སྦོར་བ་དག་གྲིས་ཐྲིམ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་ལའོ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པས་

ནུས་པ་འོག་མྲིན་པའྲི་དབུགས་གཅྲིག་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ལོའྲི་ཆོས་སོ། །ལོ་

དེ་རྣམས་ཀྲིས་གང་གྲི་ཚེ་ཕྲི་ནང་གྲི་དུས་བཞྲི་ཆེན་པོའྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བ་

དེའྲི་ཚེ་གཟའྲི་མྱུར་རྐང་ཐམས་ཅད་སོང་པར་བསྐུལ་བར་བྱེད་པའྲི་གངས་ནྲི་མཁའ་

མཁའ་ནམ་མཁའ་མཁའ་མྲིག་མེ་དང་ཆུ་གཏེར་ཞེས་པ་ནུས་པའྲི་དབུགས་དང་མྲི་

ལོ་ཉྲི་ཁྲི་ལྷག་པའྲི་འབུམ་ཕག་བཞྲི་བཅུ་རྩ་གསུམ་མོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་རང་གྲི་དབུགས་ཀྲི་གངས་དེ་སྙེད་ལ་རང་རང་གྲི་དུས་བཞྲི་

རོགས་པའོ། །ལོ་དང་དབུགས་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་མཐར་ནུས་པའྲི་དབུགས་གཅྲིག་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་དུས་བཞྲིའྲི་མཐའྲི་ལོ་གཅྲིག་དང༌། ནང་དུ་དབུ་མ་ལ་

འཆྲི་བའྲི་མཐའ་དབུགས་གཅྲིག་སེ། ལོ་གང་ལ་རྩོད་དུས་དང་འཆྲི་བའྲི་དུས་འབྱུང་

ཞྲིང་སར་ཡང་རོགས་ལྡན་གྲི་དུས་དང་སྐེ་བའྲི་དུས་ལ་འཇུག་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 880  

དེ་ལྟར་དུས་བཞྲི་རྣམས་ཀྲི་བྱ་བ་མ་ལུས་པ་བྱེད་ནུས་པའྲི་གཙོ་བོ་དུས་

བཞྲིའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཅུའྲི་རླུང་རྩ་གཉྲིས་ལ་རབ་ཏུ་འབབ་སེ། 

འདྲིར་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་དུས་བཞྲིའྲི་བཅུ་ཆ་ཡྲིན་ཞྲིང་རེ་རེ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལོ་དང་

ནང་དུ་དབུགས་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ལྷག་པའྲི་འབུམ་ཕག་བཞྲིའོ། །དེ་ལྟར་

རོགས་ལྡན་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲི་སེ། གཡོན་གྲི་རྩ་ལ་ནམ་མཁའ་དང་རླུང་དང་མེ་

དང་ཆུའོ། །གསུམ་ལྡན་ལ་གཡོན་གྲི་རྩ་དེ་ཉྲིད་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷག་མ་གཅྲིག་སེ་

སའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་བོར་བའྲི་ལྷག་མ་ལོ་ས་ཡ་གཉྲིས་དང་དགུ་

ཁྲི་ཉྲིས་སོང་ལྔ་བརྒྱའོ། །དེ་ནས་དབུ་མ་ལ་རླུང་འཇུག་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་པོ་དེ་

རྣམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ལ་དུས་བཞྲིའྲི་ལོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ཐོབ་པའྲི་ནོར་སོང་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་པའྲི་འབུམ་ཕག་གཅྲིག་གྲི་ཕེད་དེ་དྲུག་ཁྲི་

བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱའོ། །དེ་རྩ་གཡོན་གྲི་ཐོབ་སལ་ལས་ལོགས་སུ་གཟུང་ནས་དབུ་

མའྲི་རླུང་རྒྱུ་བའྲི་དུས་ཀྲི་ལོ་གངས་སོ། །དེ་ནས་གཡས་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་སེ་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་དང་ཆུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་གསུམ་ལྡན་ལ་རྒྱུ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ལོ་གངས་ས་

ཡ་གཅྲིག་ཉྲིས་འབུམ་དགུ་ཁྲི་དྲུག་སོང་པའོ། །དེ་ནས་གཉྲིས་ལྡན་ལ་མེ་དང་རླུང་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེའྲི་ལོ་གངས་བརྒྱད་འབུམ་དྲུག་ཁྲི་བཞྲི་སོང་ངོ༌། །རྩོད་ལྡན་ལ་

ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །དེའྲི་གངས་བཞྲི་འབུམ་སུམ་ཁྲི་ཉྲིས་སོང་ངོ༌། །དེ་ནས་

དབུ་མ་ལ་དྲུག་ཁྲི་བདུན་སོང་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱུ་སེ། དེ་ལ་ཕྲི་ནང་གྲི་དུས་བཞྲི་རོགས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་དབུ་མའྲི་དབུགས་རྣམས་ཀྲི་མཐར་དབུགས་གཅྲིག་གྲི་ཕེད་ལྷག་

པས་འཆྲི་བའྲི་དུས་སུ་འོད་གསལ་ལས་སོང་པའྲི་སྲིད་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་
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བྱེད་དོ། །

གལ་ཏེ་དབུགས་ཀྲི་ཚད་”ངེས་པར
1
་སྲིད་འགྲུབ་སེ། སད་པའྲི་གནས་སབས་

ལ་གནས་ན་དབུགས་དེ་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐེ་གནས་སུ་ཉྲིང་མཚམས་

སྦར་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་གྲི་བར་དུ་གཉྲིད་ཀྲི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར་གཙོ་བོ་རྩ་གསུམ་གྲི་དབུགས་ཉྲི་ཁྲི་ལྷག་པའྲི་འབུམ་ཕག་བཞྲི་བཅུ་རྩ་གསུམ་

གྲིས་ནང་དུ་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་དུས་བཞྲི་རོགས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་གཙོ་

བོའྲི་དབུ་མ་ལ་གཡས་ཀྲི་སོང་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱེད་པ་དེ་བས་

ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་རྒྱུ་བ་དེ་ངོས་གཟུང་ནས་དེའྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལོ་དང་ནང་དུ་དབུགས་ས་ཡ་བཞྲི་འབུམ་ཉྲི་ཁྲི་འདྲི་རྣམས་

ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་ཁབ་བདག་གཙོ་བོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དབུགས་ཀྲི་རྐང་པ་སེ་བཞྲི་

ཆ་གཅྲིག་གཡོན་པར་འབྱུང་བ་སྤོ་བ་དང༌། གཡས་པར་སྡུད་པའྲི་ངོ་བོས་རྒྱུ་བ་ལ་

སེམས་ཅན་རང་རང་གྲི་དབུགས་ཀྲི་ཚད་ཀྲིས་རྒྱས་པའྲི་བདག་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་དབུགས་ཀྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་འཕོ་བ་གཡས་གཡོན་གྲི་དབུགས་

རྣམས་ཀྲི་དབུས་སུ་དབུ་མར་འགོ་བ་དང་གནས་པ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཤེས་པར་བྱའོ་

ཞེས་པ་ནྲི་དུས་བཞྲིའྲི་མཐར་སོང་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིའྲི་རེས་ནས་ཚིགས་བཅད་བཅུ་བཞྲིའྲི་གོ་སར་གསུངས་

པའྲི་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས་སོན་ཏེ། གལ་ཏེ་དུས་བཞྲིའྲི་མཐར་སོང་པ་ལ་འཇུག་ན། 

1  མ་ཕྱི། ༡༦༦བ༤ན།   དྕེས་བར    སྐུ། ༢༤༦བ༤ན།    བླ། ༢༤༧ན༤ན།   ངྕེས་པར   * ངྕེས་པར
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དེའྲི་ཚེ་གཟའ་སོ་སོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་གངས་ཇྲི་ཙམ་རེ་འབྱུང་ཞེ་ན། དུས་

བཞྲིའྲི་མཐར་སོང་པ་ལས་ནྲི་སེན་པ་འཇུག་པ་རང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཉྲིན་ཞག་

རྣམས་ཀྲིས་རྒྱུ་སར་བགོད་པའྲི་དབང་གྲིས་དུས་ཀྲི་མཐར་སོང་པ་ལ་འཇུག་པར་

འགྱུར་ཏེ། དུས་བཞྲིའྲི་ལོ་ལ་སེན་པའྲི་ལོ་སུམ་ཅུས་བགོས་པས་ཐོབ་པ་སོང་པ་ནམ་

མཁའ་མཁའ་མཚོ་ཆུ་གཏོར་ཟླ་བའྲི་ཉྲིན་ཞག་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལོངས་སྤོད་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀྲིས་སེན་པ་ནམ་གྲུའྲི་མཐར་སོང་པ་ལ་འཇུག་པའོ། །སྒ་གཅན་གྲི་ལོ་བཅོ་

བརྒྱད་ཀྲིས་བགོད་པས་རང་གྲི་བགོད་པ་འགོ་བའྲི་ཉྲིན་ཞག་མཁའ་མཁའ་ནམ་

མཁའ་མཁའ་མཚོ་མྲིག་གྲིས་སོང་པ་དེར་ནྲི་སྒ་གཅན་འཇུག་ལ། ཕུར་བུ་རང་གྲི་

བགོད་པ་འགོ་བའྲི་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་དུས་བཞྲིའྲི་ལོ་ལ་ཐོབ་པ་

ཉྲིན་ཞག་མཁའ་མཁའ་ནམ་མཁའ་མཁའ་དུས་དྲུག་དང་དུས་གསུམ་གྲིས་ལྷའྲི་བོན་

པོ་སོང་པར་འཇུག་གོ །དུས་བཞྲིའྲི་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་ལ་མྲིག་དམར་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲིས་དུས་བཞྲིའྲི་ཟླ་བའྲི་ཕུང་པོ་ལ་ཐོབ་པ་ནམ་

མཁའ་མཁའ་དང་སོང་པ་མཁའ་བརྒྱད་སྤྲུལ་དང་མྲིག་གྲི་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་ཀྲིས་བཀྲ་

ཤྲིས་སོང་པར་འཇུག་པ་སེ། ལོ་གཅྲིག་གྲི་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུས་དུས་བཞྲིའྲི་ཞག་

ལ་ཐོབ་པ་མཁའ་མཁའ་ནམ་མཁའ་མཁའ་མྲིག་མེ་དང་ཆུ་གཏེར་གངས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་

རྣམས་ཀྲི་ཉྲི་མ་དང་ལ་སོགས་པ་ལྷག་པ་པ་སངས་མཇུག་རྲིང་རྣམས་སོང་པ་ལ་

འཇུག་ཅྲིང༌། དུས་བཞྲིའྲི་ཞག་ལ་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞག་སུམ་ཅུ་བགོས་པས་

མཁའ་མཁའ་ནམ་མཁའ་མཁའ་མཚོ་བརྒྱད་དང་ཟླ་བ་མདའ་ཡྲི་ཉྲིན་ཞག་རྣམས་

ཀྲིས་ཟླ་བ་སོང་པ་དེར་འཇུག་སེ། གཟའ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ལ་ཞུགས་པ་དུས་བཞྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 883  

རོགས་པ་དེའྲི ་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ ་ཞེས་ཟླ་བཟང་ལ་བོས་ནས་འགོ ་བ་རྲིགས་

ལྔའམདྲུག་པོ་དག་ནྲི་རང་རང་གྲི་ཚེ་ཟད་རོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྣམ་པར་ཉམས་པ་སེ་

འཆྲི་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དུས་བཞྲིའྲི་རེས་ལ་རྩ་སེ་ཚན་གྲི་དབྱེ་བས་འཕེལ་

ཚུལ། རྩ་དེ་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་རླུང་གཟའ་དང་མཁའ་འགོ་མར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དུས་བཞྲི་རོགས་པའྲི་དུས་དེ་ནས་ཕྲིར་རོགས་ལྡན་གྲི་དུས་

འཇུག་ཅྲིང་གཟའྲི་ལོངས་སྤོད་མགོ་རྩོམ་པ་བཞྲིན་དུ་ནང་དུ་མངལ་དུ་ཟླ་བ་ཁུ་བ་

དང་ཉྲི་མ་རྡུལ་ཤར་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་འདེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་འགྲུབ་པ་

ལ་ཡང་རྩའྲི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་འདྲི་ནྲི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་བྱྲིས་པ་

གཡོན་པའྲི་དུས་སྦོར་ལ་སྐེས་ན་གཡོན་གྲི་རྩ་དང་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ་

གཡས་ཀྲི་དུས་སྦོར་ལ་སྐེས་ན་གཡས་ཀྲི་རྩ་དང་མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལྟེ་བ། དབུ་

མའྲི་དབུས་ལ་སྐེས་ན་དབུ་མའྲི་རྩ་དང་སྙྲིང་ཁའྲི་ལྟེ་བ་འགྲུབ་པས་སྐེས་པའྲི་དུས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་དང་པོར་འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་གྲི་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྲིག་

དང་དེ་ནས་གཉྲིས་དང་དེ་ནས་གསུམ་དང་དེ་ནས་ཆུ་གཏེར་ཏེ་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོ་

དང༌། དེ་ནས་མདའ་ཞེས་པ་གཙུག་ཏོར་དང༌། རོ་ཞེས་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་པའྲི་ལྟེ་བ་

དང༌། རྲི་བོ་ཞེས་པ་འཁོར་ལོ་བདུན་པའྲི་ལྟེ་བ་དང༌། དེ་ནས་ནོར་ཞེས་པ་འཁོར་ལོ་

བརྒྱད་པ་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བའྲི་རྩ་རྣམས་འཕེལ་བར་གྱུར་བ་སེ་རོ་དང་རྲི་བོ་ནོར་གྲི་རྩ་ནྲི་

གསང་བའྲི་རྩ་དང་རོ་རེའྲི་རྩེ་མོའྲི་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བའྲི་རྩ་རྣམས་སོ། །བུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་

རྩ་དགུ་པ་ནོར་བུའྲི་སྒོའྲི་རྩ་དུང་ཅན་མར་འགྱུར་ལ། བཅུ་པ་ཕ་མོའྲི་རྩ་ནྲི་སར་ཡང་
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སེང་གྲི་ལམ་དུ་སོན་པ་ཚངས་བུག་གྲི་དབུ་མའྲི་སྒོའ།ོ ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་འཆད་ལ། 

གཞན་དག་སོག་རླུང་གྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའྲི་སྙྲིང་ཁ་དང༌། ལྟེ་བའྲི་དང་པོར་ཆགས་པའྲི་

རྩ་བརྒྱད་ནྲི་མུ་སེགས་སོགས་ལ་གསང་བས་ན་གསང་བའྲི་རྩའོ། །

ཡང་ན་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་བརྒྱད་ནྲི་རོ་རྐང་ཡྲིན་ལ། གསང་བའྲི་རྩ་ཨ་ཝ་

དྷཱུ་ཏྲི་ནྲི་བུག་པ་ཞེས་པས་བསན་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །རྩ་དེ་རྣམས་ནྲི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་སེ་ཡྲིས་ཕེ་བ་རྣམས་ནྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་བཅས་ཤྲིང་ཡུལ་ལྔ་དང་

བཅས་པ་སེང་འོག་གྲི་འཁོར་ལོ་བརྒྱད་པའྲི་རྩྲིབས་ཀྲི་རྩ་རྣམས་དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། གཅྲིག་གྲི་སེ་ཚན་གྲིས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་དང༌། གཉྲིས་ཀྲི་སེ་ཚན་གྲིས་

གཙུག་ཏོར་དང༌། གསུམ་གྲི་སེ་ཚན་གྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་ཕོགས་དང༌། བཞྲི་དང་ལྔའྲི་སེ་

ཚན་གྲིས་མགོ་བོ་སེ་དཔྲལ་བར་རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། རྐང་པ་ཉེར་

ལྔའྲི་གནས་དང༌། དྲུག་གྲི་སེ་ཚན་གྲིས་མགྲིན་པའྲི་ཕོགས་ཀྲི་སེ། བདུན་གྲི་སེ་ཚན་

གྲིས་ཉྲི་མའྲི་རྒྱུ་བ་རྐང་པའྲི་རྩ་དང༌། བརྒྱད་ཀྲི་སེ་ཚན་གྲིས་ལྟེ་བའྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་

སེ། དེ་རྣམས་ལས་ནྲི་གཙུག་ཏོར་དུ་དུས་ཏེ་བཞྲི་དང༌། སྙྲིང་ཁར་ལག་འགོ་ཀླུ་སེ་

བརྒྱད་དང༌། ཟླ་བའྲི་སྐེ་གནས་དགུ་དང༌། དཔྲལ་བར་མྲི་བདག་སེ་བཅུ་དྲུག་དང༌། 

མགྲིན་པར་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས། བཀྲ་ཤྲིས་གཟའ་ལྷག་ཕུར་བུ་པ་སངས་བཞྲིའྲི་སྐེ་

གནས་ཏེ་སོ་དྲུག་དང༌། ལྟེ་བར་སོ་གཉྲིས་པོ་དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་རེ་བཞྲི་རྣམས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཟླ་བའྲི་རྐང་པ་ཉེར་ལྔ་རྣམས་ཀྲི་གནས་དཔྲལ་བ་ལས་ཐ་དད་མ་ཡྲིན་པར་

དཔྲལ་བའྲི་ཕྲི་སོར་དུ་གནས་ཤྲིང༌། བདུན་གྲི་སེ་ཚན་ཞེ་དགུ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་སྐེ་གནས་

དང༌། ཉྲི་རྐང་ཞེ་བརྒྱད་མཐའ་དག་བསེས་པའྲི་གནས་ཀང་མགྲིན་པ་ལས་ཐ་མྲི་དད་
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པར་མགྲིན་པའྲི་ཕྲི་སོར་དུ་གནས་སོ། །བཅུའྲི་སེ་ཚན་བརྒྱ་དང༌། དགུའྲི་སེ་ཚན་

བརྒྱད་བཅུ་རྩ་གཅྲིག་ནྲི་གང་ཞྲིག་ལག་པ་དང་རྐང་པ་ལ་གནས་པའྲི་ཚིགས་ཀྲི་རྩ་ནྲི་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བས་ཕེ་བའྲི་ནོར་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་

རྣམས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་དལ་བའྲི་སྐེ་གནས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་གཙུག་ཏོར་དུ་བཞྲི་དང༌། སྙྲིང་ཁའྲི་བརྒྱ་དང༌། དཔྲལ་བའྲི་ཕྲི་རོལ་

ཏུ་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་རྐང་པ་ཉེར་ལྔ་དང༌། མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་བར་སོར་སོ་གཉྲིས་

དང༌། ཕྲི་སོར་ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་རྩ་ཞེ་བརྒྱད་དེ་བསོམས་པ་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་དང༌། 

ལྷག་མ་དཔྲལ་བའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྟེ་བའྲི་རེ་བཞྲི་དང༌། དལ་བའྲི་སྐེ་གནས་

དང་བཅས་པ་རྣམས་བསོམས་པ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་ནྲི་སེ་ཚན་དགུ་དང་སེ་

ཚན་གྲི་ཐ་མ་ནྲི་རབ་ཏུ་གསལ་བར་རྣམ་པ་ཅུ་ས་བཅུའྲི་སེ་ཚན་གང་ཡྲིན་པ་སེ། སེ་

ཚན་གྲི་རྩ་དེ་དག་ལ་ཞྲི་བའྲི་གཟའ་གཡོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། དག་པོའྲི་གཟའ་

གཡས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་རྣམས་འབབ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་བཅུ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་

ཐོག་མ་དང༌། མཐའྲི་ཆའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རླུང་ནྲི་ཁབ་བདག་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བདེ་ཆེན་

དབུ་མའྲི་ཞབས་དུང་ཅན་མ་ལ་གནས་པ་དང༌། དུས་ཀྲི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་ཡྲིས་ལོངས་

སྤོད་ཅྲིང༌། ནང་གྲི་དུས་བཞྲི་རོགས་པའྲི་མཐར་གཟའ་བཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་བཅུའྲི་ཐ་མའྲི་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཆ་ཡང་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་བསྐེད་

མ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་རོ་རེའྲི་སྐུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲི་མཁའ་འགོ་མ་སྣ་ཚོགས་

ཡུམ་དུང་ཅན་མ་ཡྲིས་ལོངས་སྤོད་དེ། །དྲུག་པ་དེ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་སྦོང་བྱེད་ཟབ་

ལམ་སྒོམས་པར་གདམས་པ་ལ་དྲུག །སྒྲིབ་བལ་དུ་སྦོང་བྱེད་ཀྲི་ཟབ་ལམ་བཙལ་
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བར་གདམས་པ། ཟབ་ལམ་བསྒོམས་ན་རྩ་ཆེན་དྲུག་འགགས་པས་མངོན་ཤེས་དྲུག་

ཐོབ་པར་བསན་པ། ཟབ་ལམ་གྲིས་སོག་ཐུར་འགགས་པ་ལས་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཐོབ་

པར་བསན་པ། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའྲི་དུས་བསན་པ། དེ་ཐོབ་པའྲི་རྟགས་

བསན་པ། དངོས་གྲུབ་དེ་ཐོབ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ནམ་མཁའ་ལ་དང་པོར་རྣལ་འབྱོར་པས་མཐོང་བའྲི་མཚན་མ་

གང་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའྲི་ངོ་བོ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་ནྲི་ཡུལ་ལྔ་དང་

ཡོན་ཏན་གསུམ་དག་པ་ལ་གནས་པ་བརྒྱད་དང་དེ་རྣམས་ལ་ཁབ་བྱེད་ཆ་དང་ཐྲིག་

ལེ་སེ་རྟགས་བཅུ་དང༌། དེ་ནས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་གནས་ཤྲིང་བསམ་

གཏན་གྲི་སེམས་སོང་པ་དེའྲི་རང་བཞྲིན་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ནས་སོག་རྩོལ་གྲིས་ཁམས་དང་ཕུང་པོ་ལྔའྲི་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་རབ་

ཞུགས་གཡས་གཡོན་གྲི་རྒྱུ་བ་འགག་ཅྲིང་སར་ཡང་འཛིན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་

རླུང་རྒྱུ་བ་འགགས་པས་མྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཡུལ་ལྔ་ལ་རོ་

མཉམ་པས་མངོན་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་རེས་དན་གྲི་རླུང་བཅྲིངས་

ཏེ་སད་པ་དང་རྨྲི་ལམ་ལ་སོགས་པ་གནས་སབས་བཞྲི་འགག་པ་ལ་ཞུགས་ཤྲིང༌། 

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་མྲི་འགྱུར་མཆོག་གྲི་བདེ་བར་རོ་མཉམ་གཞོམ་དུ་མེད་པར་ཡང་

དག་རབ་ཏུ་གཞུག་པ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་ནང་གྲི་རྲིག་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་དང་དུང་ཅན་མར་རླུང་བཀག་ནས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་

པོ་སྐེད་པར་བྱེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཡུམ་ཤེས་ཕྲིན་མ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

རོ་རེའྲི་ཚིག་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ལ་གནས་པ་དབང་བཞྲི་པའྲི་
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དོན་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་བཙལ་བར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བཙལ་བ་ལས་ཅྲི་འབྱུང་ཞེ་ན། ཡན་ལག་དྲུག་གྲིས་

ཁབ་བདག་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུ་ལཱ་ལར་རླུང་བཀག་པ་ཡྲི་མཐུ་ལས་རྣལ་

འབྱོར་པ་རྣམས་དག་གྲི་མཆོག་གྲི་ལུས་ལ་ལྷའྲི་སྤན་གྲི་མངོན་ཤེས་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་

ལ། གཙོ་བོ་དེའྲི་གསུང་འོག་གྲི་དྲི་ཆུའྲི་རྩར་རླུང་བཀག་པ་དག་གྲི་མཐུ་ལས་ལྷའྲི་རྣ་

བའྲི་མངོན་ཤེས་ཐོབ་ཅྲིང་དེའྲི་ཐུགས་སེང་སྒ་གཅན་གྲི་རྩར་རླུང་བཀག་པ་ལས་

སེམས་ཅན་གཞན་གྲི་སྙྲིང་སེ་སེམས་ལ་གནས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཤེས་པའྲི་མངོན་

ཤེས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་བཤད་པའྲི་རྩར་རླུང་བཀག་པའྲི་

མཐུ་ལས་འདོད་པ་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྲི་རྣམ་གསུམ་སྲིད་པ་ལ་གནས་པའྲི་

སེམས་ཅན་གྲི་སྔོན་གྲི་སྐེ་བ་དུ་མ་རེས་སུ་དན་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ནྲི་གསུང་སེང་གྲི་རྩ་རཱ་ས་ནའྲི་རླུང་བཀག་པའྲི་མཐུ་ལས་

ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་དུ་དུས་རྣམས་སུ་ཀུན་ཏུ་

འགོ་བའྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་མངོན་ཤེས་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་

རོ། །ཤེས་རབ་དེའྲི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུང་ཅན་མར་རླུང་བཀག་པ་ལས་

ནྲི་གང་ཞྲིག་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པ་འདས་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དུས་

སུ་སོང་པ་གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་སོ་རང་གྲིས་རྲིག་པའྲི་ཟག་ཟད་

ཀྲི་མངོན་ཤེས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ལྷའྲི་སྤན་གྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲི་མཐུ་ལས་ཐ་མལ་གྲི་

མྲིག་གྲིས་མ་མཐོང་བ་ཆོད་པ་དང་བསལ་བའྲི་དོན་མཐོང་ཞྲིང་སྲིད་པ་རྣམ་པ་སུམ་

ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ལྷའྲི་རྣ་བ་དག་གྲི་མཐུ་ལས་སོག་ཆགས་
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རྣམས་ཀྲིས་བརོད་པ་སྙྲིང་དང་ཁའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སྒ་དང༌། 

ཁ་ཡྲིས་བརོད་པའྲི་སྒ་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཙོ་བོ་

ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྩ་དྲུག་གྲི་རླུང་འགོག་པའྲི་སྦོར་བ་དག་ལས་མྲིའྲི་

བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་སྒྲིབ་བལ་གྲི་རེག་བྱ་དང༌། ལ་སོགས་པས་དྲི་རོ་སོགས་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དགག་བྱའྲི་རླུང་དེ་དག་ཇྲི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། རླུང་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་ནྲི་

གང་ཞྲིག་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་ནྲི་ལུས་ཀྲི་དབུས་ལྟེ་འོག་རྣམས་སུ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་

ལམ་དུ་གནས་ཏེ། གསུམ་ནྲི་གཅྲི་བ་དང་བཤང་བ་དང་ཁུ་བ་འབབ་པའྲི་རྩ་རྣམས་

སོ། །སོག་རླུང་ནྲི་ལྟེ་བའྲི་སེང་དུ་རླུང་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བའྲི་རྩ་རྣམ་པ་

དགུ་རུ་འགྱུར་ཏེ། ཐ་མ་སེ་རྩ་བཅུ་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞལ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཞལ་ལོ། །དེའྲི་སྔ་མ་དགུ་པོ་ནྲི་རྣ་བ་གཉྲིས་དང༌། སྣ་གཉྲིས་དང་མྲིག་ལ་རྣམ་གཉྲིས་

ཞེས་པ་དྲུག་པོར་འགྱུར་ཏེ། ལྕེའུ་ཆུང་ནྲི་ལྕེ་དང་བཅས་པ་གཉྲིས་དང༌། ཐྲིག་ལེའྲི་

གནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་བུག་པ་དང་དགུ་པོ་དེར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཞལ་ནྲི་ཐ་མལ་པས་ཤེས་པ་མྲིན་པ་འདྲིའྲི་མན་ངག་མེད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཡྲིས་

བཏབ་པ་གང་ཡྲིན་པ་དུད་ཅན་མར་སོག་རླུང་ཆུད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སོག་དང་ཐུར་

སེལ་གྲི་རྒྱུ་བ་སོག་འཛིན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་འགགས་པར་གྱུར་ན་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ཧཾ་

ཡྲིག་གྲིས་ཐྲིག་ལེ་བསྐོད་པའམ་ཞུ་བར་བྱེད་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་གཟུགས་གཏུམ་མོའྲི་མེ་ལྟེ་

བ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་བར་རྣམས་སུ་རབ་ཏུ་འབར་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ནས་རེས་

དན་གྲིས་རོ་རེ་པདས་རབ་ཏུ་སད་པར་བྱས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་གང་རུང་དང་སྙོམས་
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པར་ཞུགས་པ་ན་སར་ཡང་ཟླ་བ་ཧཾ་ཡྲིག་འདྲི་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་གཟུགས་ཀྲི་དབུ་མའྲི་མེ་

ལྕེས་ཞུ་པར་གྱུར་པས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་མོང་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། ཞུ་བདེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་

མོར་འགག་པར་བྱེད་དོ། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་ཟླ་བ་ཁུ་བ་དང་ཉྲི་མ་

རྡུལ་འཕོ་བ་འགགས་པར་གྱུར་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཤེས་པའམ་བདེ་ཆེན་དང་ནྲི་ཡེ་

ཤེས་ཤེས་བྱའམ་སོང་པ་རོལ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྩ་རླུང་

འགགས་པ་དང༌། བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་རོ་རེ་པདས་རབ་ཏུ་སད་པར་བྱས་པས་

གཏུམ་མོའྲི་མེས་སྤྲི་བོའྲི་ཧཾ་ཞུ་བ་དང་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་རླུང་དང་ཉྲི་ཟླ་འགགས་པས་

རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་འདེས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལྟར་ལུས་ངག་ཡྲིད་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་

རྣམ་པ་གསུམ་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་གྲི་སྒོ་

གསུམ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ལས་གཞན་མཐར་ཐུག་གྲི་འབས་བུ་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཀང་

ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། འོ་ན་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་དེ་ཐོབ་པའྲི་དུས་གང་ཞེ་ན། ཟླ་བ་ཉྲི་མའྲི་

གཟུགས་ནྲི་སྒ་གཅན་གྲིས་ཟོས་པའྲི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་གནམ་སོང་གྲི་ཆ་རོགས་ལ་

དེའྲི་ཚེ་ཚེས་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིན་མོ་དང་ནྲི་གནམ་སོང་གྲི་མཚན་མོའྲི་ཆ་ན་མ་ཡང་མྲིན་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཐུན་མཚམས་དེ་ནྲི་ནད་དུ་ལུས་ཀྲི་དབུས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཉྲི་ཟླ་

འགགས་པས་ཆགས་པ་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཅ་ཟད་ཆགས་བལ་ནག་ཕོགས་ལ་མ་

ཞུགས་པའྲི་དུས་ཏེ་དེ་ནྲི་དུས་ཀུན་ཏུ་བདུད་རྩྲིའྲི་གོ་འཕང་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་

པའོ། །དཔེར་ན་དཀར་ནག་གྲི་ཕོགས་ཟད་པའྲི་གནམ་སོང་གྲི་མཐར་དཀར་པོའྲི་ཚེས་

གཅྲིག་ལམ་ཞུགས་པའྲི་དུས་སུ་ཟླ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ཉྲི་མའྲི་གཟུགས་ལ་རོ་
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མཉམ་པར་གྱུར་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་ནང་དུ་སོག་དང་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་གཉྲིས་ཟད་པར་གྱུར་

བ་ནྲི་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་ཡང་ནྲི་ནང་ལུས་ལ་མར་ངོའྲི་མཐའྲི་ཆུ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སེ། དེའྲི་དུས་སུ་ཉྲི་ཟླའྲི་འཕོ་བ་དེ་འགག་གོ །

དེ་ལྟར་ཟླ་བ་གཡོན་དང་ཉྲི་མ་གཡས་པའྲི་རྩའྲི་རླུང་རྒྱུ་པ་ཉམས་ཤྲིང་

གཡས་གཡོན་གྲི་ལམ་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ཡྲི་ཡང་སོག་གྲི་རླུང་ནྲི་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུ་བ་དབུ་

མར་འགགས་ལ་ཕག་རྒྱའྲི་ཆུ་སྐེས་རང་གྲི་རོ་རེས་རབ་ཏུ་སད་ཅྲིང་སྦངས་པས་

གཙུག་ཏོར་གྲི་རྲི་བོང་ཅན་ཐྲིག་ལེ་ཞུ་བ་ཉྲི་མའྲི་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཅན་གཏུམ་མོའྲི་

མེ་ལ་ནྲི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་དངོས་པོ་འཁོར་བ་དང་དངོས་མེད་མང་འདས་དབྱེར་

མེད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པའྲི་འོད་གསལ་ཁམས་གསུམ་གྲི་རྣམ་གསུམ་སྲིད་

པ་ལ་གནས་པ་རྟོག་པས་གཞོམ་དུ་མེད་ཅྲིང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སོ་སོ་རང་རྲིག་གྲིས་

རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དེའྲི་དུས་སུ་སྒྲུབ་པ་པོ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ལ་གཟུང་འཛིན་ལ་སོགས་པའྲི་གཉྲིས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་ཁོ་བོ་བཅུ་དང་སངས་རྒྱས་ལྔ་ལྷ་

མོ་རྣམས་དང་བཅས་པ་དང༌། ངེས་པར་རོའྲི་རོ་རེ་མ་ལ་སོགས་པ་སེམས་མ་རྣམས་

དང་སའྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་ཐུགས་ཅན་རྣམས་

རྣལ་འབྱོར་བ་ལ་ཕག་ཆེན་གྲི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་སོང་པ་ལ་

ནྲི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་པས་ཕུང་སོགས་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགྱུར་

བར་བསན་ནོ། །དེ་འདའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེའྲི་འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཕག་ཆེན་ཐོབ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པའྲི་རྲི་བོང་ཅན་གྲི་ཞག་བཅོ་ལྔའྲི་ཐོ་རངས་ཀྲི་ཉྲིན་དག་གྲི་ཐོ་རངས་དང་ནྲི་གནམ་

སོང་གྲི་མཚན་མོ་ཕེད་འདས་པའྲི་དུས་ལ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ཚེ་མཁའ་ལས་

རྲིན་པོ་ཆེའམ། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་པའྲི་ཆར་ནྲི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྦོར་བ་

བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་ལས་སའྲི་སེང་དུ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། འོ་ན་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའྲི་ཚེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

གྲི་གནས་སབས་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་སྙམ་ན། རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ལུས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་དྭང་ཞྲིང་

རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྲི་གཟུགས་ཉམས་པ་སེ་ཐོགས་པ་མེད་ལ་ནམ་མཁའ་དང་

མཚུངས་པ་སོང་པའྲི་གཟུགས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆ་ཤས་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་ལ། ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཉྲིད་ནྲི་

རྡུལ་དང་བལ་བས་དྭང་ཞྲིང་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་བལ་བ་རྨྲི་ལམ་གྲི་སང་བ་བཞྲིན་དུ་

སྣང་ཞྲིང༌། ཆོས་སོན་པའྲི་གསུང་གྲི་སད་ནྲི་ཕོགས་སུ་ཀུན་ནས་ཆད་པ་མེད་ཅྲིང་

འགོ་བ་དུ་མའྲི་སད་གཞན་མཐའ་ཡས་པ་དག་གྲིས་གདུལ་བྱ་གཞན་གྲི་སྙྲིང་སེ་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་སོན་པ་ལ་འཇུག་པ་སེ། སེམས་ཏེ་ཐུགས་ནྲི་དམ་པ་

ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བས་གང་ཞྲིང་རྣམ་རྟོག་གྲིས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲི་གཡོ་ལ། ཐམས་

ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་དག་པའྲི་སྐུས་འཁྱུད་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་འཇྲིག་ཚུལ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཞྲིང་བསྡུ་བའྲི་གནས་པ་ལ་བཞྲི། ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་སྐེ་འཇྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ། 

ལས་རླུང་གྲིས་སྐེ་འཇྲིག་བྱེད་པར་བསན། འཇྲིག་བྱེད་གཞན་མེད་པར་བསན། ཞྲིག་

པའྲི་རེས་ལ་སྐེ་ཞྲིང་འཆགས་པའྲི་ཚུལ་བསན་པའོ། །



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཆོས་

བསན་པ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྒོ་ནས་བསན་

པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པས་བསན་པའོ། །དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་གསུངས་པ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྐེས་པའྲི་བོ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་

ཡུལ་གྲི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མེད་པར་རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་རགས་པ་ནྲི་དངོས་སུ་

རྲིག་གོ་ཞེས་ཁ་ཆེའྲི་གཞུང་གྲི་ཆུ་གཏེར་གྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་བྱེ་བག་སྨྲ་བའྲི་གཞུང་

ལུགས་ཉྲིད་དུ་འདོད་ཅེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མུ་སེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྲི་རོལ་

གྲི་དོན་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པར་འཛིན་པ་སེ། དེས་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རྣམས་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རྣམས་ཀྲི་ཡང་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་

བྱེད་པ་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་འདོད་པར་རྲིག་པར་བྱའོ། །འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་དགེ་བ་དང་མྲི་དགེ་བའྲི་འབས་བུས་ལོངས་སྤོད་པའྲི་རྒྱུ་ལས་

སྐེ་འཇྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་གྲི་ཕུང་པོ་སྐེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པ་ཇྲི་སྲིད་པ་དེ་སྲིད་དུ་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀང་སྐེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེས་ན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྔ་མ་ཉེ་བར་སྡུད་པའྲི་དུས་སུ་

ཡང་ཕྲི་མ་འབྱུང་བར་བྱེད་པའྲི་ལས་ཀྲི་རླུང་འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་སྡུད་པ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཕྲི་མ་འབྱུང་བའྲི་དུས་སུ་

ཡང་ལས་ཀྲི་རླུང་གང་གྲིས་མངོན་སུམ་དུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཞྲིང་རྣམས་ཀང་སྐེད་པར་བྱེད་པའོ། །ཞྲིང་དེའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གཅྲིག་

ནྲི་ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སར་མ་འདུག་ས་གཅྲིག་ནས་འཆར་གྲི་གཡས་གཡོན་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དུ་འགོ་བ་མེད་པ་གཞན་དུ་འཕོ་བ་མེད་པ་སེ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་ཞྲིང་གྲི་ཕོགས་གཞན་གང་དུ་ཡང་འགོ་བར་མྲི་བྱེད་དོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིན་དུ་གཡས་གཡོན་དུ་འཁོར་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ནང་དུ་འདུས་པའྲི་བརྟན་པ་རྣམས་ནྲི་མྲི་གཡོ་བའྲི་

རང་བཞྲིན་ནོ། །སོག་ཆགས་རྣམས་ནྲི་གཡོ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དེ་དག་སྐེད་བྱེད་

ལས་ཀྲི་རླུང་ཞེས་པ་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཉྲིད་

དོ། །དེས་བསན་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྡུད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྡུད་པའྲི་

ཚེ་ཐོག་མར་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ལུས་རྣམས་ཉེ་བར་སྡུད་པའོ། །དེས་ན་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྡུད་པ་དང་བསྐེད་པའྲི་དུས་ཞེས་པ་ནྲི་ཆགས་པ་དང་འཇྲིག་

པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་ཏེ་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་

དང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཉེ་བར་སྡུད་པའྲི་དུས་སུའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་འཇྲིག་པའྲི་དུས་དེར་ས་ལས་ཞེས་པ་ནྲི་

སའྲི་ཁམས་ལས་ཆུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་གང་དག་སྔོན་འཇྲིག་རྟེན་

གྲུབ་པའྲི་དུས་སུ་ཡང་དག་པར་སྦོར་བས་གནས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་སའྲི་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་པ་ལས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཕེ་སེ་སའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་

རྣམས་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་བྱས་ནས་ཆུའྲི་ཁམས་ལ་སེ་ཆུའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་ལ་

འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུའྲི་ཁམས་ལས་ས་དང་མེ་དང་རླུང་གྲི་རྡུལ་ཕ་

རབ་སོ་སོར་ཕེ་ནས་མེ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ། མེ་ལས་ཕེ་ནས་རླུང་ལ་འཇུག་པར་

བྱེད་དོ། །རླུང་ལས་ཕེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་སོ་སོར་ཀུན་ཏུ་སྤོད་དོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཉེ་བར་སྡུད་པ་སེ། མུ་སེགས་པས་

བཏགས་པ་ལྟར་ས་འོག་ན་དུས་ཀྲི་མེ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ལྷ་འགའ་ཞྲིག་ཡོད་པ་དེས་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཁམས་བསེག་པར་བྱེད་པ་དང་ཐལ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དུས་

ཀྲི་མེ་ཞེས་པ་འབྱུང་བའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཆོས་

གཞན་སའྲི་རྡུལ་རྣམས་ཆུའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་ཟ་བར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་བལ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དུས་ཀྲི་མེ་ཞེས་བྱ་

བ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་དེས་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཀང་བསེག་པར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང་ཟ་བར་མྲི་

བྱེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བརྟན་པ་སྣོད་རྣམས་ཞྲིག་པར་གྱུར་པའྲི་རེས་ལ་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གྲི་སེམས་ཅན་གྲི་སོག་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་ཞྲིང་གང་ཞྲིག་

ལས་ཀྲི་རླུང་གྲིས་བསྐེད་པའྲི་ཞྲིང་གཞན་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དག་ཏུ་འགོ་སེ། 

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དེ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་ལོངས་སྤོད་པའྲི་སད་དུའོ། །དེ་ལྟར་ན་

ལས་ཀྲི་རླུང་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་སྐེད་པར་བྱེད་པ་སེ། དཔེར་ན་སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྲི་སོག་

རྣམས་སོ་སོའྲི་ལུས་སྐེད་པར་བྱེད་པ་བཞྲིན་དུ་བརྟན་པ་རྣམས་ཀྲི་འཕེལ་བ་ལས་

རླུང་གྲིས་སྐེད་པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའོ། །

གསུམ་པ་ལས་རླུང་ལས་གོལ་བའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྲི་བཞུགས་པ་

སོན་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་རྲི་རབ་ཀྲི་རྡུལ་དང་མཉམ་པའྲི་སེམས་དཔའ་རྣམས་

དང་ཐབས་གཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་པའྲི་གནས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལས་ཀྲི་རླུང་ལས་གོལ་ཞེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སོགས་ཏེ། འདྲིར་བཟང་པོ་སྤོད་པའྲི་སྨོན་ལམ་གྲི་རྒྱལ་པོར་བསྒགས་པ་ལས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་བཞུགས་པ་གསུངས་པ་འདྲི་ལྟ་སེ། 

རྡུལ་གཅྲིག་སེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སསཀྲི་དབུས་ན་

བཞུགས་པ་དག །ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་རྣམས་ཀྲི་

བཞུགས་པའྲི་ཚུལ་བསན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་སྨོན་ལམ་གྲི་དབང་དང་གདུལ་བྱའྲི་

བསམ་པའྲི་དབང་གྲིས་རྟེན་གྲི་ཞྲིང་སངས་པ་དང་རྟེན་མེད་པ་མ་ཡན་ནོ། །གྲིབ་པ་

མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས་དོན་དམ་པར་ནྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་བཞུགས་པ་མེད་དེ། ཤེས་ཕྲིན་གྲི་ཆོས་འཕགས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་རྲིགས་ཀྲི་བུ་

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དེ་ནྲི་གང་ནས་ཀང་མ་བྱོན། གང་དུ་ཡང་མ་བཞུད་དེ། དེ་

བཞྲིན་ཉྲིད་ལས་མ་གཡོས་སོ། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པ་སེ། རྲིགས་ཀྲི་བུ་མྲི་སྐེ་བ་ལ་འོང་བའམ་འགོ་བ་མེད་དེ། མྲི་སྐེ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་ད”དེ
1
་རྣམས་ལ་གང་དུ་

ཡང་གཤེགས་པའམ་བྱོན་པ་མ་བྱུང་ངོ༌། །འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མྲི་འབྱུང་ངོ༌། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་དག་པའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཐོབ་པ་ལས་གྲུབ་པའྲི་བཅུད་

འགྱུར་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལུས་ཀྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བས་འབྲིགས་པར་

བྱེད་པ་དེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་རྡུལ་གཅྲིག་གྲི་རྩེ་མོའྲི་རྟེན་ས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་པ་

དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་རྲིག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པ་སེ། 

1  མ་ཕྱི། ༡༨༢ན༣ན།   ད    སྐུ། ༢༥༤བ༡ན།    བླ། ༢༥༥བ༡ན།   དྕེ   * དྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གང་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་

ཅན་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་རྣམས་མཐའ་དག་བཞུགས་སོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ནྲི་

མ་ལུས་པ་ལས་ཀྲི་རླུང་གྲིས་བསྐེད་པ་ཅན་མྲིན་པར་ཏེ་ལས་ཀྲི་རླུང་དང་བལ་བར་

གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་སྲིད་གསུམ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པར་

མཛད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིས་རྣམ་པར་གཟྲིགས་ནས་ནྲི་དག་པའྲི་རྡུལ་ས་བཅུ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སས་དེ་རྣམས་དང་ཐབས་

ཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། །དག་པའྲི་རྡུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བདེ་སོང་ཉྲིས་ཀ་རོ་མཉམ་པའྲི་

དག་པའྲི་རྡུལ་ལའོ། ཞེས་པ་ནྲི་དཔེར་ན་ཕལ་པའྲི་བཅུད་དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པའྲི་བཅུད་

དུ་བྱས་པས་གཉྲིས་ཀ་རོ་མཉམ་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པའྲི་

འཁོར་བ་པའྲི་བྱང་སེམས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོབས་ཀྲིས་མྲི་འགྱུར་བར་བྱས་པ་ལས་

ཐོབ་པའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་བཞུགས་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །སངས་རྒྱས་སས་ཀྲི་

དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །ཅེས་པ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་བསོར་

བ་སེ་ཞེས་པ་ལ་བྱང་སེམས་ནྲི་སྒྲིབ་པའྲི་ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལུས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

སངས་རྒྱས་སུ་སྨན་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་

བསོར་བའོ། །སྨོན་པའྲི་སེམས་ནྲི་རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་སོང་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་

ཡང་བཤད་དོ། །རོ་རེ་སས་པོ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོད་པ་

སས་པེ་ནྲི་སོ་སོ་རེ་རེའྲི་རོའྲི་རྡུལ་ལ་ཞེས་པ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་གཉྲིས་ཀའྲི་

རྲིགས་ལ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབང་གྲིས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་

རྣམས་ཏེ། དེའྲི་ནང་ནས་ས་བརྒྱད་པ་མྲི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ས་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་མྲི་འགྱུར་བར་གྱུར་པའྲི་རྡུལ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་གང་ཟག་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཟད་པར་མངོན་སུམ་

དུ་བྱས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཏེ། མྲི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་

པ་རྣམས་ས་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་འདྲིར་རྡུལ་གྲི་སྒ་ཡྲིས་མྲི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་

པའྲི་ས་རྣམས་གསུངས་ཀྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་སུ་གསུངས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དག་

པའྲི་རྡུལ་གྲི་སྒ་ཡྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་

པོ་རྣམས་གསུངས་ཏེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྒྱལ་སས་དེ་དག་རྣམས་དང་ཐབས་ཅྲིག་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཆགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་བར་དུ་”ནམ
1
་མཁའ་ལ་རྣམ་པར་བཞུགས་

ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་ཇྲི་སྲིད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚོགས་རོགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་དུ་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སངས་རྒྱས་

འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཆགས་པའྲི་དུས། ཞེས་པ་ཚོགས་མ་

རོགས་པ་དེ་སྲིད་ཀྲི་བར་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་རྣམ་པར་བཞུགས་ཞེས་པ་སེ་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་

ལ་གནས་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །བཞྲི་པ་ལས་ཀྲི་རླུང་གས་འཇྲིག་རྟེན་འཆགས་པའྲི་

ཚུལ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་འབྱུང་བའྲི་གནས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཞེས་

སོགས་ཏེ། སཾ་བར་ཏའྲི་དུས་ཞེས་པ་ལ། སཾ་བར་ཏེ་ནྲི་འཇྲིག་པར་བཤད་ཅེས་གག་

གོ །འདྲིར་སཾ་པར་ཏ་འཇྲིག་པའྲི་དོན་དུ་སྨྲ་བའྲི་ཚིག་འདྲི་ནྲི་འཐད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། སཾ་

1  མ་ཕྱི།  ༡༨༢བ༥ན།  ན  -མ  སྐུ།  ༢༥༥ན༦ན།  བླ།  ༢༥༦བ༡ན།  ན   མ   * ནམ
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ནྲི་ཡང་དག་པ། བར་ཏ་འཇུག་པའམ་འཛིན་པ་སེ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་

ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། འདྲིར་ཡང་དག་པའྲི་རྣམ་པའམ་ཚིག་ཆོས་དགེ་བ་དང་ཆོས་མ་

ཡྲིན་པ་མྲི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལས་དགེ་མྲི་དགེའྲི་དབང་གྲིས་འཇྲིག་

རྟེན་ཆགས་པ་ནྲི་སཾ་པར་ཏའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་པ་ཆགས་པ་དེའྲི་རྒྱུ་ལས་ལས་ཀྲི་རླུང་

རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཡང་དག་པར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་། བསྲུབ་པར་བྱེད་

པ་དང་དབྱྲིབས་བྱེད་པའོ། །

དེ་རྣམས་ལས་ཀང་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་རླུང་གྲིས་ས་ཆུ་སེག་ཟ་རླུང་དང་

སོང་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་རྡུལ་ཕེན་གྲི་ཚོགས་འཛིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྤྲིན་སྡུད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

རླུང་གྲིས་ཆུའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་འཛིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་སྲུབས་པར་བྱེད་

པའྲི་རླུང་གྲིས་ས་ལ་སོགས་པའྲི་རོ་ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་རྡུལ་གྲི་ཚོགས་

མཐའ་དག་སྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ཆུ་ལས་ལན་ཚྭ་གྲུབ་པ་བཞྲིན་དུ་ཁམས་རྣམས་སབ་

ཉྲིད་དུ་གྱུར་གྲི་པར་དུ་བསྲུབ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་

སྦོར་བར་འགྱུར་ཏེ། གཙོ་བོའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་དངོས་པོ་ལ་ཆུང་ངུ་སེ་ཕལ་པའྲི་ཡོན་

ཏན་གྲི་དངོས་པོས་སྦོར་བ་རྣམས་སོ། །དེས་ན་ས་པའྲི་ཆོས་ལ་སའྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་

གཙོ་བོའྲི་དངོས་པོ་སྦོར་ཏེ། ལྷག་མ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཕལ་པས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཆུ་སེ་གཤེར་བའྲི་ཆོས་ལ་ཆུའྲི་རྡུལ་བཙོ་བོའ།ོ །མེ་སེ་དོ་བའྲི་ཆོས་ལ་མེའྲི་

རྡུལ་གཙོ་བོའ།ོ །གཡོ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལ་རླུང་གྲི་རྡུལ་གཙོ་བོ་སེ། གཞན་རྣམས་ཕལ་

པའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྦོར་རོ། །རོ་སེ་ནམ་མཁའ་ལ་རྡུ་ཐམས་ཅད་ཆ་མཉམ་པ་སེ། རང་

རང་གྲི་ཡོན་ཏན་ས་བ་སོགས་དང་བལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྦོར་བའོ། །དེས་ན་དབྱྲིབས་
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ཀྲི་རླུང་ནྲི་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རྣམས་མཐའ་དག་གྲི་དབྱྲིབས་རྣམ་

བར་འགོད་པར་བྱེད། ཅེས་པ་ནྲི་ནང་དུ་སོག་དང་ཐུར་སེལ་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་བཅུ་

ཡྲིས་ལུས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་འགོད་པ་ཕྲི་ནང་མཚུངས་པའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ལ་བརྟན་པ་རྣམས་འཇྲིག་པ་དང་འཕེལ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་

པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ལ་སོགས་པ་འཕེལ་བ་དང་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུ་སོག་ལ་སོགས་པ་

རླུང་བཅུ་རྣམས་ཏེ། བརྟན་པ་རྣམས་ཀྲི་འཇྲིག་པ་དང་འཕེལ་བའྲི་རྒྱུ་ལས་རླུང་

གསུམ་པོ་རྣམས་སོ། །ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ནྲི་མྲི་མཇེད་ལྟ་བུ་སོ་སོ་དག་

ལ་སར་ཡང་ཁོར་ཡུག་གྲི་རྲི་བོ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བསོར་ནས་གནས་པ་

ཞེས་པ་ནྲི་སེམས་ཅན་གྲི་ལུས་སོ་སོ་དག་ལ་སྤུ་དང་པགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་

ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དེའྲི་དབུས་སུ་ལས་ཀྲི་ས་ནྲི་ཆེན་”པོ
1
་དག་གྲིས་རང་

བཞྲིན་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་གཅྲིག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེེ། ནང་དུ་རྩ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཨ་ཝ་དྷཱུཏྲི་གཅྲིག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

ལྷག་མ་ལོངས་སྤོད་ཀྲིས་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་རྣམས་ནྲི་ནང་དུ་རོ་རྐང་ལ་སོགས་པ་

རྩ་གཞན་རྣམས་བདེ་འགོའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡུལ་གྲི་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་སེ། ནང་

དུ་རོ་རྐང་ལ་སོགས་པའྲིལུས་ཀྲིརྩ་གཞན་རྣམས་བཞྲིན་ནོ། །འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་

རྣམས་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཁམས་ཀུན་གྲིས་རབ་ཏུ་གང་བ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི་ནང་དུ་ཁག་

གྲིས་གང་བའྲི་རྩ་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་འད་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དང་

བཅས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་ལས་རླུང་གྲི་དབང་གྲིས་འབྱུང་སེ། ནང་དུ་རྩ་སོང་

1  མ་ཕྱི། ༡༨༣བ༢ན།   པ    སྐུ། ༢༥༦ན༦ན།    བླ། ༢༥༧བ༣ན།   པོ   * པོ
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ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང་བཅས་པའྲི་ལུས་སོག་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་ལས་སྐེ་བ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཆགས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པར་དག་

ཚུལ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གནས་པ་ལ་

བརྒྱད། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དག་ཚུལ། ཕྲི་ནང་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྐུ་

གཟུགས་དང་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་དག་ཚུལ། ཞར་ལ་ལྷུན་པོའྲི་གནས་ཚུལ་བསན་པ། 

རོར་དྲིལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པ། མཆོད་རྟེན་གྲི་ཚད་བསན་པ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

མཚན་དཔེ་བཤད་པ། ནོར་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་པར་བྱ་བ། 

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གནས་ཚུལ་དང་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ལྷུན་པོའྲི་ཚད་བསན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཞེས་པ་ནས། 

དབུས་ནྲི་ལང་ཁུ་སེ། ཧ་ཡྲིག་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། འདྲི་དག་

གྲིས་ནྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་ས་བོན་དང་གླྲིང་བཞྲིའྲིྲི་ས་བོན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཡ་ར་ལ་

ཝ་བཞྲི་དང་ཁམས་བཞྲིའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་བསན་ལ། ལྷུན་པོའྲི་དབུས་ཧ་ཡྲིག་གྲི་ཆོས་

ཅན་དང་། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྷུན་པོའྲི་དབྱྲིབས་

དཀྲིལ་འཁོར་དང་སྦར་བ་ནྲི། ལྷུན་པོ་དེའྲི་སྙྲིང་པོར་ཏེ་དབུས་སུ་དེའྲི་ནང་དུ་ཆུད་པ་

འདྲིར་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནྲི་སྔར་བརོད་

ཟྲིན་ཏོ། །དཀྲིལ་འཁོར་དེའྲི་དང་པོར་ཞེས་པ་དབུས་སུ་ཐུགས་དཀྲིལ་ཏེ་ཐུགས་ཀྲི་

རོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་ཐུགས་དཀྲིལ་དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་ནྲི་གསུང་དང་དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་

སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རོ། །ལྷུན་པོའྲི་ལྟེ་བའྲི་གནས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི། །དེ་ཉྲིད་

ནང་དུ་སྙྲིང་ཁའྲི་གནས་སུ་ཐུགས་དཀྲིལ། མགྲིན་པ་ནས་ལྟེ་བའྲི་མཐར་གསུང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དཀྲིལ། དཔྲལ་བ་ནས་ཆུ་སོའྲི་མཐར་སྐུ་དཀྲིལ་ལོ། །དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ས་ལ་སོགས་

པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

ནང་དུ་ལུས་ལ་གནས་པའོ། །སར་ཡང་ལྷུན་པོའྲི་སེང་གྲི་རྒྱ་དཀྲིལ་འཁོར་དང་སྦར་

ན། མདའ་ལ་བཅུ་ཡྲིས་བསྒྱུར་བར་གྱུར་པའྲི་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་གོ་ཞེས་པ་ནྲི་ལྷུན་

པོའྲི་སེང་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ནྲི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཚད་དོ། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ནྲི་ལྷུན་པའྲི་སྙྲིང་

པོར་དཔག་ཚད་ཕག་རྒྱ་སེ་དྲུག་སོང་ཉྲིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་རོལ་ཏུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ནྲི་སྙྲིང་པོའྲི་པདའྲི་ཚད་དང་

དེ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་སོམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་མཚོན་པ་སེ། 

འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་དུས་རྣམ་དག་གྲིས་ཞེས་པ་ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུས་དྲུག་

པོ་རྣམས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དག་པས་འཁོར་ལོ་དྲུག་གྲི་ངོ་བོར་ནྲི་རྲི་རབ་ཀྲི་དཔངས་

དང་དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྒྱར་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་རླུང་གྲི་མཐར་ཐུག་

པའྲི་རང་བཞྲིན་དག་པ་སེ། ནང་དུ་ལུས་ལ་དུས་དྲུག་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་འཁོར་ལོ་

དྲུག་ནྲི་སེང་འོག་ཏུ་སྐྲ་ནས་རྐང་མཐྲིལ་དང་རྒྱར་སེན་མོའྲི་བར་རྣམ་པར་དག་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ལུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དྲུག་དང་རྲིགས་དྲུག་གྲི་རྣམ་པར་དག་པ་འཁོར་ལོ་དྲུག་

གོ །ཞེས་པ་ནྲི་སྔར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་དཔག་ཚད་རྲིག་བྱེད་འབུམ་གྲིས་རླུང་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་གནས་པ་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རླུང་དཀྲིལ་གྲི་མཐར་

ཐུག་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྒྱའྲི་ཚད་དུ་སྦར་རོ། །སོམ་ཆེ་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དེའྲི་སྙྲིང་པོར་བརྒྱད་གཉྲིས་ཀ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་ཀ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མྲི་བདག་ཅེས་བོས་ནས་རྲིང་བོང་ཅན་གྲི་ཆ་ཡྲིས་ཞེས་པ་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་

དག་པ་སེ་ཀ་བ་དེ་རྣམས་ཀྲིས་སྙྲིང་པོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡོངས་སུ་བསོར་བའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་ཟླུམ་པོ་ནྲི་ནང་དུ་ཕག་རྒྱའྲི་སྐེ་གནས་ཀྲི་

གཟུགས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྐེད་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་པ་སེ། ལྷུན་པོའྲི་རྣམ་པར་

དག་པ་རོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་དྲུག །སྐུ་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། སྐུ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་

པ། དེ་ཕྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་ཚད་དང་སྦར་བ། དེ་ནང་ལུས་ཀྲི་དཔངས་དང་

སྦར་བ་གོ་སར་བསན་པ། ལུས་ཀྲི་ཞེད་ཚད་དང་སྦར་བ་འགེལ་པར་བསན་པ། ཡུམ་

གྲི་སྐུ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དག་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྒྱལ་བའྲི་

བདག་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་གྲི་སེང་ནས་ནྲི་མཛོད་སྤུའྲི་དབུས་ཞེས་

པ་སྨྲིན་མའྲི་དབུས་སུ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་སོར་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕེད་དང་

བཅས་པའྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྨྲིན་དབུས་ནས་མགྲིན་པའྲི་

བར་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་སྙྲིང་ཁའྲི་བར་དང༌། སྙྲིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བའྲི་བར་དང༌། ལྟེ་བ་

ནས་གསང་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་བར་རྣམས་ལའང་ཚད་སྔ་མ་བཞྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གཙུག་

ཏོར་ནས་གསང་བའྲི་པདའ་མཐར་ཐུག་པར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་དྲུག་ཅུ་རྩ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་ནྲི་སྐུའྲི་ཆོད་དོ། །ཞབས་ཀྲི་འོག་ཅེས་པ་ཞབས་མཐྲིལ་ནྲི་སྲིད་དུ་མ་

ནུ་ཞེས་པ་སོར་བཅུ་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་འགྱུར་རོ། །རེ་ངར་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་སོར་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡྲིས་ཏེ་བརླ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །ཡང་གྲིས་བསྡུས་པ་ཞབས་ཀྲི་དཔངས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལོང་བུའྲི་བར་ནྲི་རྲིག་བྱེད་ཅེས་པ་སེ། ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་བཞྲི་ཡྲིས་སོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་པུས་མོའྲི་ཚིགས་དང་དཔྲི་ལ་ཡང་སོར་བཞྲི་བཞྲི་ཡྲིས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་དཔྲི་ནས་རྐང་པའྲི་

མཐྲིལ་གྲི་མཐར་རོ། །དེ་ལྟར་སོར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུའྲི་

དཔངས་ལའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱར་ཡང་དེ་ཙམ་སེ། གཉྲིས་དང་ཕེད་གཡས་གཡོན་

གུང་ལ་ཕེད་བཅས་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་ཀྲིས་

སོ། །རང་དཔུང་ཡན་ལག་རྣམས་ནྲི་མཁའ་མྲིག་རྒྱལ་པོ་ཉྲི་མའྲི་ཚད་ཀྲིས་སོ་ཞེས་

པ་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་ཡྲིས་དཔུང་པའོ། །བཅུ་དྲུག་གྲིས་ཉེ་བའྲི་དཔུང་བའོ། །བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་

ལག་པ་གུང་མོའྲི་སོར་མོའྲི་རྩེའྲི་མཐར་ཐུག་པའོ། །གཅྲིག་གྲི་ལག་པ་དང་ཉེ་བའྲི་

དཔུང་པའྲི་བར་གྲི་ཚིགས་དང༌། ཡང་གཅྲིག་གྲིས་དཔུང་པ་དང་ཉེ་བའྲི་དཔུང་པའྲི་

བར་གྲི་ཚིགས་སོ། །དེ་ལྟར་གཡོན་ལ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་

ཏེ་གཡོན་ལ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་གཡས་ལ་ཡང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་རྒྱ་དཔངས་ཐམས་ཅད་

དུ་སོར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལྷག་པའྲི་བརྒྱ་ཕག་གཅྲིག་གྲི་ཆད་ཅན་ཁྲུ་ལྔ་དང་སོར་ལྔ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུའྲི་ཚད་དོ། །སྐུའྲི་ཁོ་ལག་ཡངས་ཤྲིང་བཟང༌། ཞེས་པ་ལྟར། ནྱ་

གོདྷ་ལྟར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་གྲུ་བཞྲིའོ། །

འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཁྲུ་ནྲི་གྲུ་མོའྲི་ཚིགས་ནས་གུང་སོར་གྲི་རྩེ་བར་ལ་མྲི་

བྱ་སེ། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོར་སུམ་ཅུ་ཡོད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཁྲུ་ལ་ནྲི་སོར་ཉེར་

ལྔ་ལས་མེད་པས་སོ། །དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཁྲུ་བཞྲི་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་

ཁམས་ཀྲི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲི་དག་པ་སྦར་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སོར་ཕེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 904  

དང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་གཉྲིས་དག་པ་སྦར་བ་འོག་ནས་

འབྱུང་ཞྲིང༌། དེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཁྲུ་ལ་སོར་ཉེར་ལྔར་བྱས་པ་དང་འགྲིག་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །རྒྱའྲི་ཚད་དེ་ཉྲིད་ནྲི་སེམས་ཅན་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ཁྲུ་བཞྲི་སེ་མྲི་རྣམས་ཀྲི་སོར་དགུ་

བཅུ་རྩ་དྲུག་གོ །སེང་དང་འོག་ཏུ་དཔངས་ནྲི་སོར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞྲིའོ། །དེ་ལྟར་མྲི་

རྣམས་ནྲི་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་མེད་ཅྲིང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་ལྡན་པའོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །སྐུའྲི་ཚད་

དེ་ཉྲིད་ཞྲིབ་ཏུ་བཤད་ན། རྲིག་བྱེད་ཅེས་པ་སོར་མོ་བཞྲི་ཡྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཙུག་

ཏོར་གྲི་ཚད་དོ། །ཕེད་དང་བཅས་པ་བཞྲི་ཡྲིས་མགོ་བོའྲི་དཔངས་ཏེ་གཙུག་ཏོར་གྲི་

རྩ་བ་ནས་འོག་ཏུ་སྐྲ་མཚམས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་ཏེ། བཞྲི་ཡྲིས་དཔྲལ་

བའོ། །བཞྲི་ཡྲིས་ཆུ་གཏེར་དག་དང་ཞེས་པའྲི་དང་ཡྲིག་ལས་ཤངས་སོ། །ཕེད་དང་

བཅས་པའྲི་བཞྲི་ཡྲིས་ཤངས་ཀྲི་འོག་ཀོས་སོའྲི་མཐར་རོ། །བཞྲི་ཡྲིས་མགྲིན་

པའོ། །མགྲིན་པའྲི་ཆུ་སྐེས་དབུས་དེ་ནས་སྙྲིང་ཁ་དང་དེ་ནས་ལྟེ་བ་དང་དེ་ནས་

གསང་གནས་བར་གྲི་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་བོས་ནས་ཕེད་བཅས་ཉྲི་མ་རྣམས་ཀྲི་

སོར་གྲི་རྲིམ་པས་ཚད་སྔར་ལྟར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསང་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་ལྟེ་

བའྲི་རྩ་བར་རོ་རེ་དག་ཀང་སོར་ཕེད་བཅས་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་ཡང་སྦུབས་སུ་ནུབ་

པས་ན་དེའྲི་རྒྱུ་ལས་ཐུབ་པའྲི་སེངགྲི་གཙུག་ཏོར་ཉྲིད་དོ། །དེས་ན་གཙུག་ཏོར་ནས་

ཞབས་ཀྲི་བར་དུ་མེ་ལྕེའྲི་འཕེང་བའྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་

དང༌། མཛོད་”སྤུ
1
་ནས་གསང་བའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་དབུས་སུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། དེ་ཡང་ཁུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སྐེད་པར་

1  མ་ཕྱི། ༡༨༥ན༧ན།   སྡུ    སྐུ། ༢༥༩ན༣ན།    བླ། ༢༦༠བ༣ན།   སྤུ   * སྤུ
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བྱེད་པའྲི་གནས་སུ་གྱུར་པ་གང་ཡྲིན་པ་དཔལ་ལྡན་རོ་རེའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་གནས་

མཛོད་སྤུ་ནས་གསང་བའྲི་བར་འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དབང་

ཞེས་པ་ཡབ་ཀྲི་སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་དཔྲལ་བ་དང་ཡུམ་གྲི་སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་ལྟེ་བ་དང༌། ཡུམ་

གྲི་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་མགྲིན་པ་དང༌། ཡབ་ཀྲི་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་སྙྲིང་ཁ་དང༌། 

ཡུམ་གྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསང་བ་དང༌། ཡབ་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གཙུག་

ཏོར་དག་ལའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སྐུ་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལུས་ལ་མར་གསང་བ་དང་

ཡར་མཛོད་སྦུའྲི་དབུས་སུ་ཐུགས་ཀའོ། །ཐུགས་ཀ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

སེ་ལྟེ་བ་དང་མགྲིན་པའྲི་དབུས་ནས་ཕེད་བཅས་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་

སོར་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །ལྟེ་བ་དང་མགྲིན་པའྲི་མཚམས་སུ་སོར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནྲི་གསུང་

གྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །གསང་བའྲི་པད་དང་མཛོད་སྤུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་སོར་ལྔ་བཅུ་ནྲི་སྐུའྲི་

འཁོར་ལོ་སེ་རོ་རེའྲི་ས་ལའོ། །ཐུགས་ཀྲིས་ཕེད་ཞེས་པ་ནྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གནས་པ་སེ། རྐང་པ་དང་བཅས་པའྲི་སོར་དྲུག་གྲིས་

ལྷན་སྐེས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སྦང་བར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་དག་ལས་ཞེས་པ་ནྲི་བདུན་པ་གནས་གཞྲིའྲི་དོན་ལ་ལྔ་པ་འབྱུང་

ཁུངས་ཀྲི་སྒ་སྦར་བ་སེ། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་པོ་དག་ལ་སྒོ་རྣམས་ཞེས་པ་ལ་ཐུགས་

ཀྲི་སྒོ་རྣམས་ནྲི་སད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །གསུམ་

གྲི་སྒོ་རྣམས་ནྲི་ཁ་དང་བཤང་ལམ་དང་སྣའྲི་བུ་ག་རྣམས་སོ། །སྐུའྲི་སྒོ་རྣམས་ནྲི་མྲིག་

དང་རྣ་པའྲི་བུ་ག་གཉྲིས་རྣམས་ཏེ་དེ་ལྟར་སྒོ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། ཞེས་པ་སྔར་བཤད་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལས་ཡང་ནའོ། །ལྷག་མ་ནོར་བུ་གསར་གྲི་རང་བཞྲིན་རྟ་བབས་ཀྲིས་སྤས་པའྲི་སྒོ་

དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་ལས་བརྒྱད་ཆའོ། ཞེས་པ་ནྲི་སྔར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གསང་གནས་ནས་མཛོད་སྤུའྲི་བར་དུ་འགོ་བར་མཛོད་སྤུ་ནས་གསང་

གནས་པར་དུ་འོང་བའྲི་དབྱེ་བ་སེ་མཛོད་སྤུ་དང་འོག་གསང་གནས་ཀྲི་བར་དུ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སོར་ལྔ་བཅུ་པོ་ལན་གཉྲིས་བགངས་པས་ཉྲིས་འགྱུར་

དག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ཚད་སོར་བརྒྱའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་ལྷུན་པོར་གནས་པ་ལ་

ཡང་སེ་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་སོར་མོ་ཕེད་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་མྲི་

ཡུལ་དུ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་དག་ཏུ་ཞེས་པ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྒྱལ་བའྲི་ཁྲུ་གང་ལ་རྒྱལ་

བའྲི་སོར་ཕེད་ལྔ་བཅུ་སེ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཁྲུ་བཞྲི་པོ་རྣམས་དང་འད་བ་དཔག་ཚད་འབུམ་

ཕག་གཅྲིག་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཟུང་ལྔ་བཅུར་འགྱུར་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་དང་མཚུངས་

པར་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕག་བཞྲིར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་ལྷའྲི་རྲི་བོ་དག་གྲི་དཔངས་

ནྲི་ལུས་ཀྲི་སྒལ་ཚིགས་ཀྲི་ཚད་ཁྲུ་གང་དུ་འགྱུར་བས་དཔག་ཚད་འབུམ་དུ་འགྱུར་

ཏེ། སེང་གྲི་རྒྱར་ནྲི་དཔག་ཚད་འབུམ་གྲི་ཕེད་ཀྲི་ཚད་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི་སྔར་ཁམས་ལེར་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །ལྷུན་པོ་དེའྲི་སེང་དུ་གཞལ་

ཡས་ཁང་རོ་རེའྲི་རྣམ་པ་བརྩེགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཆ་སེ་རྲིམ་

པ་གསུམ་པ། ལྷུན་པོའྲི་སེང་གྲི་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་པོ་དེ་ཡྲི་ཡང་ནྲི་ཕེད་ཉྲི་

ཤུ་རྩ་ལྔ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྒྱ་ཚད་དུ་འགྱུར་ཞེས་སམ། ཡང་ན་ལྷུན་པོ་དེའྲི་འོག་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ནས་སེང་དུ་རྭ་གསུམ་ན་རོ་རེ་ཕེད་པའྲི་རྣམ་པ་སེང་ནས་སེང་དུ་བརྩེགས་པ་ཆ་

གསུམ་པ་སེ། དེའྲི་དཔངས་ཀྲི་ཚད་ཀང་ནྲི་ཕེད་དཔག་ཚད་ཉེར་ལྔ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷུན་པོའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འོག་གྲི་ཆར་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་ཁོར་ཡུག་དང་འད་བའྲི་འཛིན་མའྲི་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དང་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མེ་ལྕེ་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེའྲི་འཕེང་བའོ། །

ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཁོར་ཡུག་འདྲི་རྣམས་བསྒོམ་བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་

གྲི་མཆོད་པའྲི་ས་ལྷུན་པོའྲི་སེང་མཐའ་དང་རྒྱ་མཉམ་པར་བྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

ཁོར་ཡུག་ཏུ་འདོད་པ་ནྲི་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དཀྲིལ་འཁོར་ལྷུན་པོའྲི་སེང་ན་ཡོད་པ་དང་

ཁོར་ཡུག་གྲི་བར་ལ་དཔག་ཚད་འབུམ་གྲི་མཐོ་དམན་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་མྲི་རྲིགས་

པའྲི་ཕྲིར་དང༌། མཆོད་པའྲི་ས་གཞྲི་ལྷུན་པོའྲི་སེང་མཐའ་དང་མཉམ་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་རྭ་བའྲི་རྒྱ་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཉེར་ལྔ་ལས་མེད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ལྷུན་པོ་ལ་

བསོར་བའྲི་སའྲི་འཁོར་ཡུག་གྲི་ཞེང་ལ་ཡང་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ཉེར་ལྔ་ཡོད་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཚད་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་སྒོ་ཚད་ཕེད་དུ་ངེས་

པ་དང༌། ཁོར་ཡུག་གཞན་གསུམ་དཀྲིལ་འཁོར་ཕྲི་མའྲི་སྒོ་ཚད་དང་མཉམ་པར་

གསུངས་པ་སོགས་དང་མྲི་འགྲིག་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ཕེད་བཅས་ཞེས་སོགས་གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་སེ། 

དཀྲིལ་འཁོར་དེ་ཉྲིད་ནང་ལུས་ལ་སྦར་ན་སྙྲིང་ཁར་སོར་མོ་ཕེད་བཅས་ཉྲི་མས་རྒྱལ་

བའྲི་བདག་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་

གྲིས་ལྟེ་བ་མགྲིན་པའྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་དབུས་ཀྲི་བར་ནྲི་གསུང་གྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲིན་ལ། 
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སྐུའྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་འོག་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་གནས་ནས་སེང་དུ་མཛོད་སྤུ་ཕད་ཀྲི་མཚམས་

ཀྲི་བར་སོར་ལྔ་བཅུའོ། །སྒོ་ཁྱུད་དང་དེའྲི་མཐར་ནྲི་དཔལ་ལྡན་འགམ་པར་འགྱུར་ཏེ་

དེ་ནྲི་མྲི་བདག་ཅེས་བོས་ནས་ནང་དུ་དཔྲལ་བའྲི་སེང་དུ་གཙུག་ཏོར་དག་གྲི་

མཚམས་ལ་ཕེད་བཅས་ཉྲི་མ་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་

རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྣམས་དང༌། མེ་ལྕེ་དང་བཅས་པའྲི་རོ་རེའྲི་འཕེང་བ་སེ། ས་

ནས་མེ་རྲིའྲི་བར་ནང་དུ་གསང་གནས་ནས་རྐང་པའྲི་བར་སོར་དྲུག་ཅུ་རྩ་ཕེད་དང་

གསུམ་དག་པ་དང་སྦར་ཡང་འདྲིར་ས་དང་རོར་འཕེང་ཡང་སྒོ་ཚད་རེ་རུ་བྱས་པའྲི་

རགས་པའྲི་སྦོར་ཚུལ་ལོ། །ལྔ་པ་ནྲི་སེང་དང་འོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་འདྲི་ནྲི་ཆུ་

ཞེང་མཉམ་བགྲུ་བཞྲི་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གྲུ་བཞྲི་

པའོ། །ཀུན་ནས་རླུང་གྲི་བགོད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཐད་ཀའྲི་ཚད་ཀྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་མཐའ་ནས་མཐར་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བགོད་པའྲི་དབང་

གྲིས་ནང་དུ་ལག་པ་གཡོན་གྲི་སེན་མོ་ནས་ལག་པ་གཡས་ཀྲི་སེན་མོའྲི་མཐར་

མཉམ་གནས་ལ་སོགས་པའྲི་རླུང་བགོད་པའོ། །དེས་ན་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲུ་

བཞྲི་པ་སེ་གྲུ་བཞྲིའོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །འཁོར་ལོ་གསུམ་རྣམས་ཀྲི་སོམ་པས་སམ། 

དེ་བཞྲིན་དུ་འཁོར་ལོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟླུམ་པོ་སྒོ་བརྒྱད་པ་སེ། 

འཁོར་ལོ་རྩྲིབས་བརྒྱད་པ་སོ་སོའྲི་ལྟེ་བའྲི་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཚད་ནྲི་

རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་སྐུའྲི་ཚད་རྐང་པ་དང་བཅས་པའྲི་སོར་མོ་དྲུག་པ་དྲུག་རྣམས་

ཀྲིས་འགྱུར་རོ། །སོམ་ཆེན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཟླུམ་པོ་སྒོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྲིས་བསོར་

བའྲི་ཚད་ནྲི་སྔར་གོང་དུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །
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རང་གྲི་ལག་མཐྲིལ་སེན་མོའྲི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀྲིས་དཔལ་ལྡན་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་དུར་ཁོད་རོར་མེ་ལྕེའྲི་འཕེང་བའྲི་བར་དུ་བརྟག་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་དཀྲིལ་

འཁོར་གྲི་ཐད་ཀར་ལུས་ཀྲི་ཁ་དང་ལ་སོགས་པས་བཤང་ལམ་དང་སྣ་བུག་ལ་

སོགས་པ་འོག་དང་སེང་དུ་ཡང་གནས་པའྲི་སྒོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

དུར་ཁོད་རྣམས་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། ཞེས་བཤད་པར་བྱ་སེ། འགྱུར་མངས་སུ། དེ་ལ་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྒྱར་ཁ་ལ་སོགས་པའྲི་སེང་འོག་གྲི་སྒོ་བརྒྱད་ནྲི་དུར་ཁོད་རྣམས་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་དབུས་ནས་སྒོའྲི་བར་

འཁོར་ལོ་ལྟེ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཕེད་ལ་སོར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་མོ་བདུན་སྒོ་

ཁྱུད་སྒོ་འགམ་ལ་སོར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བཅུ་གཉྲིས་པ་ནས་མེ་ལྕེའྲི་བར་ལ་སོར་

ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། དེ་དག་བསོམས་པས་སོར་དྲུག་ཅུ་རྩ་ཕེད་དང་

གསུམ་ནྲི་སོམ་པ་ཆེ་ཆུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཕེད་ལུས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་ནས་གསང་

གནས་ཀྲི་བར་རོ། །དེ་ཉྲིས་འགྱུར་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཏེ་ལུས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་ནས་རྐང་

མཐྲིལ་གྲི་མཐར་ཐུག་པའོ། ཞེས་བ་མ་ཁ་ཅྲིག་གསུང་ངོ༌། །འདྲི་ལྟར་ན་རྟ་བབས་ཀྲི་

སྒོ་སེང་དུ་འོང་བའྲི་ལུགས་སུ་སྣང་ངོ༌། །

དྲུག་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། སེང་འོག་ཞལ་དང་

ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ནྲི་སོར་བཞྲི་བཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་དུ་འགྱུར་ཏེ། སེང་ཞལ་གྲི་མཛོད་སྤུ་དང་འོག་གསང་བའྲི་པདའྲི་བར་དག་ལ་

སོར་ལྔ་བཅུ་ལས་སོར་བརྒྱད་དོར་ནས་ལྷག་མ་སོར་བཞྲི་བཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྡུལ་གྲི་

ཁམས་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་སྐུའྲི་ཚད་རྣམས་སོ། །ཚད་དེའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་གྲིས་
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བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སྙྲིང་པོའྲི་

དབུས་ནས་པདའྲི་ཕེད་ལ་སོར་གསུམ་དང༌། དེ་ནས་འཕེང་བ་དང་བཅས་པའྲི་འཁོར་

ལོ་དྲུག་ནྲི་སོར་གསུམ་གསུམ་གྲི་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་སོ། །འདྲིར་འགྱུར་མངས་སུ། སྙྲིང་

པོའྲི་དབུས་ནས་པད་ཕེད། །གསུམ་པོ་རྣམས་དང་དེ་ནས་ནྲི། །འཕེང་བ་བཅས་པའྲི་

འཁོར་ལོ་དྲུག །ཅེས་འདོན་པ་ལྟར་སྙྲིང་པོའྲི་དབུས་ནས་པད་ཕེད་ནྲི་གསུམ་རྣམས་

ཀྲིས་སོ། །དེ་ནས་འཕེང་བ་དང་བཅས་འཁོར་ལོ་དྲུག །ཅེས་བཅོས་ལ་བཤད་

དོ། །འདྲིར་སྒོ་ནྲི་སྔར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བརྒྱད་ཆར་གསུངས་པ་དང་མྲི་མཚུངས་ཏེ། 

འཁོར་ལོ་ལས་ལྔ་ཆའོ། །གལ་ཏེ་འདྲི་དང་གདན་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་ལ་སྒོ་འཁོར་ལོ་

ལས་ལྔ་ཆ་ཡྲིས་བྱ་བར་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་ལས་སྔར་བརྒྱད་ཆར་གསུངས་པ་དེ་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཅེ་ན་འདྲིར་བྱྲིས་པ་སྐེ་བའྲི་དུས་མའྲི་སྐེ་གནས་སོར་བཅུ་གཉྲིས་སུ་འགྱུར་

ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་གཙུག་ཏོར་མེད་པས་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ཚད་སོར་བརྒྱ་ལ་

གཙུག་ཏོར་གྲི་ཆ་སོར་བཞྲི་བྲི་བས་སོར་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ལས་བརྒྱད་ཆར་གསུངས་

པའོ། །དེས་ན་གླྲིང་བཞྲི་རྣམས་སུ་བུད་མེད་རྣམས་ཀྲི་སྐེ་གནས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་

སྒོ་བཞྲི་རྣམས་སོ། །མངལ་གཟུང་བ་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པའོ། །བྱྲིས་པའྲི་ལུས་ནྲི་

ལྷ་ཚོགས་ཞེས་པ་བྱྲིས་པ་རྣམས་ལྷའྲི་རྣམ་པས་སྐེ་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་སྤོས་

པར་བསན་ཏེ། ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །འོན་ཀང་འདྲིར་ལྔ་ཆར་གསུངས་པ་ནྲི་

གསང་བ་ནས་གཙུག་ཏོར་གྲི་བར་གྲི་ཆ་སོར་དྲུག་ཅུ་དཀྲིལ་འཁོར་ཡྲིན་པ་ལས་སྒོ་ནྲི་

དེའྲི་ལྔ་ཆ་སེར་བཅུ་གཉྲིས་པའོ་ཞེས་པ་སེ། སོར་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་བྱྲིས་པ་བཙའ་བའྲི་

དུས་ཀྲི་རྲིགས་པ་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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མཚན་ཉྲིད་དང་མཚུངས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། མཆོད་རྟེན་གྲི་གཟུགས་ལྷུན་པོ་འདྲི་ནྲི་ཤེས་རབ་རྐང་པ་མ་

ཡྲིན་ཞྲིང་ཐབས་བརྐང་པ་ཉྲིད་ཀང་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་མ་ནྲིང་ངོ་ཞེས་

པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །ལྷུན་པོའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་འོག་གྲིས་གཞྲིའྲི་གནས་ལ་དངོས་གྲུབ་ཆེན་

པོ་བརྒྱད་པོ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་སེ་ཤར་དུ་རལ་གྲིའོ། ཞེས་པ་ནས་ཚངས་པའྲི་

དབྱངས་ནྲི་དེ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་རྣམས་འགེལ་པ་ལྟར་ལ། གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་

སྒ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་ལ་གནས་པའྲི་ནཱ་ད་སེ། དོའྲི་བྱྲིན་ནས་ཆོས་སོན་པའྲི་

སྒས་ལྷ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་སད་པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། རོ་རེའྲི་དབྱེ་བ་བསན་པ། དེ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་

པ། དེས་དྲིལ་བུའྲི་མཚན་ཉྲིད་མཚོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་རེ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩ་འདབ་ལ་སོར་

གཅྲིག་ཡོད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་རོ་རེ་ནྲི་སོར་གཅྲིག་པར་འགྱུར་རོ། །གཙུག་ཏོར་

གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྩ་འདབ་བཞྲི་པ་ལ་སོར་གཉྲིས་ཡོད་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སོར་

གཉྲིས་པའོ། །དཔྲལ་བའྲི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ལ་སོར་བཞྲི་ཡོད་པ་རྣམ་པར་

དག་པས་སོར་བཞྲི་པའོ། །མགྲིན་པའྲི་རྩ་འདབ་སོ་གཉྲིས་པ་ལ་སོར་ལྔ་ཡོད་པ་རྣམ་

པར་དག་པས་སོར་ལྔ་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁ་སོར་བརྒྱད་པའོ། །ལྟེ་བ་སོར་དགུ་

པའོ། །གསང་བསོར་བཅུ་གཉྲིས་པ་སེ། ཟད་པར་རླུང་མེ་ཆུ་ས་དང་འདོད་པ་ན་སྤོད་

པ་དང་ལྷ་མ་ཡྲིན་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེ་ལ་སོར་གཅྲིག་ནས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་

ཡོད་པའྲི་གངས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་རོ་རེའྲི་ཚད་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་རྣམ་པའྲི་རྒྱན་གྲི་ཕག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྒྱའྲི་རོ་རེ་རྣམས་སོར་གཅྲིག་པའོ། ཞེས་པ་ནས་རྣལ་འབྱོར་པས་རོ་རེའྲི་རྒྱན་གྲི་

སད་དུ་འདྲི་རྣམས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རོ་རེ་དེ་རྣམས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི་སེང་དང་དབུས་དང་འོག་ཏུ་

གསུམ་གྲི་ཆ་རེ་རེ་སེ་མཉམ་པའྲི་ཆ་གསུམ་པའོ། །གསོར་བའྲི་རོ་རེ་དེ་ཉྲིད་རྩེ་མོ་

ཟླུམ་པོ་ནྲི་ཞྲི་བ་ལ་སེ་ཞྲི་བའྲི་ལས་ལའོ། །རྣམ་པར་གེས་པ་སེ་རྩེ་མོ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་

ནྲི་དག་པོའྲི་ལས་ལ་བྱའོ། །དྲིལ་བུ་དག་ཀང་རོ་རེ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཆ་གསུམ་པ་སེ། 

མཁར་བའྲི་ནང་གྲི་དབུས་དང་སེང་དུ་རོ་རེ་དང་ཞལ་ཡང་ཚད་མཚུངས་པའོ། །བ་

གླང་གྲི་ཁ་ལྟ་བུ་ཟླུམ་པོ་ནྲི་ཞྲི་བ་ལའོ། །པད་རྣམ་པར་རྒྱས་པའྲི་གཟུགས་ཅན་གྲི་ཁ་

ལྟ་བུ་ནྲི་དག་པོ་ལ་བྱ་སེ། སེང་དུ་ཡང་ཞྲི་བ་ལ་ཟུམ་པ་དང་དག་པོ་ལ་གེས་པའྲི་རོ་རེ་

དང་བཅས་པའོ། །འདྲིར་རོ་རེའྲི་རྭ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲིར་གེད་པའྲི་རྒྱ་ཁོན་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཚད་

ལས་སུམ་ཆའོ། །རོ་རེའྲི་དབུས་སུ་ལྟེ་བ་ཞལ་བཞྲི་པ་སེ། དབུས་ཀྲི་སུམ་ཆ་དེའྲི་

སུམ་ཆའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྟེ་བའྲི་འོག་དང་སེང་དུ་ལྟེ་བའྲི་ཚད་ཀྲིས་པདའྲི་འདབ་མ་

བརྒྱད་དག་ཀང་མུ་ཏྲིག་འཕེང་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །རྭའྲི་ཞེས་ནྲི་རོ་རེའྲི་ཁེན་

དང་མཚུངས་པར་རྣམས་ལྟེ་བའྲི་ཞལ་ལ་ལྟོས་པའྲི་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་གྲི་ཆར་

བཀོད་པའྲི་དབུས་སུ་རྭ་དབུས་མའྲི་རྩ་བའྲི་སོམ་སར་བཞྲིའྲི་ནང་གྲི་སུམ་ཆ་སེ། ཕྲི་

རོལ་གྲི་རྭ་བཞྲི་ནྲི་ཕོགས་བཞྲི་པོ་རྣམས་སམ་ཕོགས་བལ་རྣམས་སུའོ། །རྭའྲི་ནང་

དང་སོམ་སའྲི་ཟླུམ་པོའྲི་ཞེང་དག་ལ་ནྲི་རོ་རེའྲི་སུམ་ཆའྲི་བཞྲི་ཆའོ། །ཕྲི་རོལ་གྲི་རྭ་

རྣམས་ནྲི་སུམ་ཆ་ནྲི་ཕྲིར་བསྐེད་པའྲི་འོག་གོ །སེང་དུ་རྭའྲི་ཆ་གཉྲིས་པ་ནྲི་བ་ད་རྲིའྲི་

ཚེར་མ་ལྟ་བུ་བྱྲིན་གྲིས་ཕ་ཞྲིང་ཅུང་ཟད་ཟུར་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པ་སེ། སེང་གྲི་རྩེ་མོ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དབུས་ཀྲི་རྭ་ལ་བསེས་པས་སྦོར་བའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཁ་ཟུམ་པའོ། །རྣམ་པར་གེས་པ་ལ་

རྩེ་མོ་རྣམས་དབུས་ལས་རྣམ་པར་ཁ་བྱེ་བ་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དྲིལ་བུའྲི་ཞལ་རྣམས་དེ་བཞྲིན་ཞེས་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་བྱམས་སོགས་”ཚངས
1
་པའྲི་གནས་བཞྲི་

དག་པ་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེ་ལ་ཞལ་བཞྲི་བྱ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྡུལ་

གྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲིའྲི་ཆོས་དང་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྒོ་བཞྲི་རྣམ་

པར་དག་པས་ཞལ་བཞྲི་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་རྲིགས་པ་སེ་ལུགས་གཅྲིག་གོ །ལུགས་

གཉྲིས་པ་ནྲི་ཉྲིན་མོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་ཅན་ཞེས་པས་ཀཱ་ལྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་

ཆོས་རྐང་པ་ནྲི་བརོད་དུ་མེད་པ་སེ་དབྱངས་སོག་ཏུ་ཞུགས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །བརོད་དུ་མེད་པ་དེས་ན་རོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ལ་ཞལ་མེད་དེ། མཚན་མོ་ཤེས་རབ་རབ་

ཏུ་གགས་ཞེས་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་ཨཱ་ལྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཆོས་ཏེ། དེས་ན་བརོད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་གྲི་ཕྲིར་ཤེས་རབ་དྲིལ་བུ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མའྲི་ཞལ་གཅྲིག་བྱ་བ་དག་

གོ །ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་ལ་ཞལ་ཡོད་མེད་ཀྲི་དབྱེ་བ་གྲུབ་པའོ། །ཞལ་གྲི་

སེང་གྲི་པདའྲི་འདབ་མ་དང་རོ་རེ་ཕེད་པ་དག་གྲི་ཚད་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡང་

ངོ༌། །དེ་བཞྲིན་དུ་བ་གླང་ཁ་དང་ལ་སོགས་པས་པད་ལྟ་བུ་ཡང་སྔར་གྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་

དུ་བྱའོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཆོས་རྫུན་པར་སོན་པའྲི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅྲིག་ཁ་

བསངས་ནས་འཆད་དེ་འདྲི་ནྲི་སྔར་ཡང་བཤད་དོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་མཆོད་རྟེན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་རྒྱ་དཔངས་གཉྲིས་ལས་རྒྱ་

1  མ་ཕྱི། ༡༨༨བ༡ན།   ཆྕེངས    སྐུ། ༢༦༣ན༦ན།    བླ། ༢༦༥ན༦ན།   ཚངས   * ཚངས
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ཚད་ནྲི་གསང་བའྲི་ཆུ་སྐེས་དང་མཛོད་སྤུའྲི་མཐའྲི་ཆ་ཡྲིས་ཞེས་པ་སོར་མོ་ལྔ་བཅུ་

རྣམས་ཀྲིས་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་མཆོད་རྟེན་གྲི་

དཔངས་ཀྲི་ཚད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་སོར་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡྲིས་གདན་གྲི་རྒྱ་སེ་སའྲི་

དབྱྲིབས་བཞྲིན་དུ་གྲུ་བཞྲི་པ་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པ་སེ་ཐད་ཀའྲི་ཆ་ཡྲིས་སོ། །དེའྲི་སུམ་

ཆས་ཕོགས་ཆ་རྣམས་ཞེས་པ་ནྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་གློ་འབུར་གྲི་རྒྱར་སོར་སུམ་ཆ་དང་

བཅས་པའྲི་སོར་བརྒྱད་རྣམས་སོ། །གདན་ངོ་བོ་ལས་སོར་ཕེད་དང་གཉྲིས་ཕྲིར་

བྱུང་བ་སེ། གདན་དེའྲི་སེང་དུ་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་པདའྲི་འདབ་མའྲི་རྩེ་མོ་ཕྲིར་བྱུང་བ་དང༌། 

བུམ་པའྲི་སྙྲིང་ཁར་སོན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ས་རགས་ལྟ་བུ་དག་ཕྲིར་བྱུང་བ་ཡང་

ཚད་སོར་ཕེད་དང་གཉྲིས་པོ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་སོན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་བྱ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱའྲི་ཚད་ནྲི་གདན་གྲི་ཚད་ཀྲིས་སྙྲིང་ཁའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཟླུམ་པོ་དང་པདའྲི་རྩ་བ་ཡང་ངོ༌། །དེ་ནྲི་པདའྲི་མཐའ་རྩེ་མོ་ལས་ནང་

དུ་ཆ་དམན་པ་བཞྲིའྲི་གདན་དང་མནམ་པ་བུམ་པའྲི་བང་ཟླུམ་པོ་བཙུམ་པ་སེ་ཆ་ཇྲི་

ཙམ་དམན་པ་སོར་ཕེད་དང་གཉྲིས་དམན་པའོ། །གདན་དེའྲི་ཕོགས་གློ་འབུར་གྲི་ཆ་

ཡྲིས་ཀང་མགྲིན་པའོ། ཞེས་པ་ནྲི་གློ་འབུར་གྲི་ཐད་ཀ་སེ་རྒྱའྲི་ཚད་ཀྲི་བེའྲི་རྒྱར་

སོར་བརྒྱད་དང་སུམ་ཆའོ། །དཔངས་ཀྲི་ཚད་ནྲི་སོར་བཞྲིའོ། །གདན་གྲི་ཕེད་ཀྲི་ཆ་

ཡྲིས་གདོང་སེ་ཞེས་པ་ནྲི་མགྲིན་པའྲི་སེང་དུ་གདོང་དུ་འཕར་བ་བད་དེ། དེའྲི་ཐད་

ཀའམ་ཞེང་གྲི་ཆར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་སོ། །གདོང་དེ་ཉྲིད་ནྲི་

གྲུ་བཞྲིའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོད་རྟེན་གྲི་མགྲིན་པ་གྲུ་བཞྲི་པ་སེ་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞྲིན་དུ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་པ་བྱའོ། ཞེས་པའོ། །གདོང་དང་མགྲིན་པ་དེ་དང་དེའྲི་སུམ་ཆ་ནྲི་རང་

རང་གྲི་ཕོགས་བཞྲིའྲི་གློ་འབུར་གྲི་ཕོགས་རྒྱའྲི་ཆ་རྣམས་བྱའོ། །མགྲིན་པའྲི་ཕོགས་

ཀྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་ཞེང་སོར་ཕེད་ཕྲིར་བྱུང་བ་སེ་གདོང་གྲི་གློ་འབུར་ནྲི་ཞེང་རྐང་པས་

མནན་པའྲི་སོར་གཅྲིག་བྱུང་བའོ། །དཔངས་ཚད་ནྲི་དེ་ལྟར་ལུས་ལ་གསང་བའྲི་པད་

དག་གྲི་ཚད་ལས་ཕེད་བཅས་ཉྲི་མས་ཞེས་པ་ལྟེ་བའྲི་བར་དུ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་གདན་གྲི་དཔངས་ཀྲི་ཚད་དུ་འགྱུར་ཏེ་གྲུ་བཞྲི་པ་ཤྲིན་ཏུ་མཉམ་

པའོ། །དེ་ཉྲིད་ནྲི་གདན་གྲི་རྩ་བའྲི་འོག་གཞྲི་ནས་གདན་གྲི་སེང་གྲི་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་སྔོན་

མོའྲི་མཚམས་ཀྲི་བར་རོ་ཞེས་པ་ལུས་ལ་གསང་བ་ནས་ལྟེ་བའྲི་པདའྲི་མཐར་ཐུག་པ་

སེ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིའྲི་མ་སྣ་དུང་ཅན་མའྲི་གནས་ཇྲི་སྲིད་པར་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་དོ། །ལྟེ་བའྲི་པད་དེ་ནས་སྙྲིང་ཁར་སོན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་མཐར་

ཐུག་པར་ཡང་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚད་དོ། །ཐུགས་ཀའྲི་ཁོར་

ཡུག་དེ་ནས་མགྲིན་པའྲི་རྩ་བའྲི་བར་ལ་ཡང་ནྲི་ཚད་དེ་ཉྲིད་དོ། །མགྲིན་པ་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་དེ་ནས་གདོང་གྲི་མཐར་ནྲི་དེ་བཞྲིན་ཞེས་པ་གདུགས་

ཀྲི་འཕེང་བའྲི་གནས་ཀྲི་དང་པོ་མཛོད་སྤུའྲི་མཐར་ཐུག་པ་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་ཏེ། མགྲིན་པ་

སོར་བཞྲི་དང༌། ཀོས་སོ་ནས་ཁའྲི་གནས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་

བཞྲིའོ། །དེ་ལྟར་སྣ་བཟང་པོའྲི་གནས་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་སོར་བཞྲི་སེ། མཛོད་སྤུ་ནས་

བརྩམས་ཏེ་མགོ་བོའྲི་གནས་སུ་གདུགས་ཀྲི་འཕེང་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཆུ་གཏེར་དུས་

དང་ཕེད་བཅས་རྲིག་བྱེད་རྣམས་ཀྲིས་དུམ་བུ་གསུམ་ཞེས་པ་མགྲིན་པར་ཆུ་གཏེར་

དང་ལ་སོགས་པས་སྣ་ལ་དུས་དང༌། ཀོས་སོ་ནས་ཁའྲི་བར་ཕེད་བཅས་རྲིག་བྱེད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣམས་ཀྲིས་གདོང་ལ་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་བྱ་བ་ཡང་ངོ༌། ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཅུང་ཟད་

ཞྲིབ་པར་བཤད་ན། གདན་ལས་ཞེས་པ་གདན་གྲི་སེང་དུ་པདའྲི་གདན་གྲི་དཔངས་ནྲི་

རྲིག་བྱེད་དག་གྲིས་ཞེས་པ་སོར་བཞྲིའྲི་དཔངས་ཀྲི་པདའོ། །

དེ ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་ཁར་སོན་པའྲི་དཀྲིལ་འཀོར་གྲི་དཔངས་སོར་བཞྲི་

པའོ། །མགྲིན་པའྲི་དཔངས་ཀྲི་ཚད་ཀང་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་ཏེ་སོར་བཞྲི་རྣམས་ཀྲིས་

སོ། །ཕེད་བཅས་བརྒྱད་ཀྲིས་གདོང་པའྲི་ཚད་ཅེས་པ་གདོང་པའྲི་དཔངས་ནྲི་ཕེད་

དང་བཅས་པའྲི་བཞྲི་ཡྲིས་ཀོས་སོ་ནས་ཁའྲི་མཐའ་དང་བཞྲི་ཡྲིས་སྣའྲི་མཐར་ཏེ། དེ་

ནས་མཛོད་སྤུའྲི་གནས་སྨྲིན་མའྲི་དབུས་སུ་སོན་པའོ། །དེའྲི་རེས་ལ་དཔྲལ་བ་ནས་

བརྩམས་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་གདུགས་ཀྲི་འཕེང་བར་འགྱུར་རོ། །ཀེ་མྲིའྲི་བདག་པོ་ཞེས་

བོས་ནས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་མཛོད་སྤུའྲི་མཚམས་ནས་གདུགས་ཀྲི་འཕེང་བ་ནྲི་

དཔྲལ་བ་དག་དང་མགོ་ལ་སེ་དེ་ནས་འདྲིར་ནྲི་གཙུག་ཏོར་དག་གྲི་མཐར་ཐུག་པར་

འགྱུར་རོ། །འདྲི་དག་ལ་ཕེད་དང་བཅས་པའྲི་སོར་བཅུ་གཉྲིས་ཞེས་པ་ཚད་ཀྲི་ངེས་

པའོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་ལྷུན་པོ་དང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ནྲི་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་

རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྦར་བ་སེ། ཆོས་སྐུའྲི་གཟུགས་བརན་དཀྲིལ་འཁོར་དང་མཆོད་

རྟེན་གྲི་དངོས་པོ་འདྲིར་ནྲི་ལྷུན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དྲུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུའྲི་

མཚན་དཔེ་བསན་པ་ནྲི། གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་ནས། དེས་ན་རྒྱུད་དུ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྣམས་ཀྲིས་མ་བརོད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྐེས་བུ་ཆེན་པོར་

མཚོན་པར་བྱེད་པའམ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་བསན་པ་ནྲི་

རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ་དང་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་མདོ་དང༌། བུ་མོ་རྲིནཆེན་གྲིས་ཞུས་པའྲི་མདོ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དང༌། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་སོགས་ལས་ཅུང་ཟད་ཙམ་མྲི་འད་བར་གསུངས་པ་

ལ། འགེལ་པ་འདྲིར་བཤད་པ་ནྲི་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལྟར་ཏེ། འདྲི་དག་རྒྱས་

པར་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ལྷུན་པོ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་ཁམས་འབྱུང་བ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དང་མཚུངས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་བསོད་ནམས་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་རྡུལ་

ཚོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བྲི་བའྲི་ཚུལ་མཚུངས་སོ། །ཉྲི་མ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟའ་སར་

རྣམས་ཁྲིམ་གྲི་འཁོར་ལོའྲི་དབང་གྲིས་ལྷུན་པོ་དང་སྙྲིང་ཁར་གཡས་སོར་དུ་འཁོར་

བའྲི་སད་དུ་ལྷུན་པོ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་སད་དུ་

མཆོད་རྟེན་མྲིའྲི་ཡུལ་དུ་བསན་ཏོ། །མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་བའྲི་སད་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་བསན་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་བརན་གྲི་སྐུ་མཆོད་ཡུལ་དུ་བསན་པའོ། །དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་གདུལ་

བྱས་བསོད་ནམས་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པའྲི་དབང་ལས་བསན་

ཏོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སོམ་འབྱུང་ལས། སྔགས་པ་ལས་ནྲི་དང་པོ་པས། །གཟུགས་བརན་

ལ་སོགས་བྱ་བ་སེ། །གཟུགས་བརན་བསྒྲུབས་ན་མྱུར་བར་ནྲི། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་

ཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་དང༌། དཔལ་འདུས་པར་ཡང༌། མཆོད་རྟེན་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །བཞུགས་གནས་ཕོ་བང་ཡྲིན་པར་བཤད། ཅེས་སོགས་འབྱུང་

ངོ༌། །དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ནྲི་གཞུང་མངས་པས་འཇྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་མ་བརོད་

དེ། གང་གྲིས་ན་མདོ་བསན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དེ་དུ་མ་ལས་གསུངས་པས་

སོ། །བདུན་པ་ལ་གཉྲིས། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་གསེར་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་
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ཁམས་དྲུག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང༌། ནོར་བུ་དང་རྲིན་པོ་ཆེའྲི་ཡོན་ཏན་ངེས་པར་བྱའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་སུ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གསེར་ནྲི་

ཞེས་པ་ནས། རྲིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་ཁམས་དེ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་

བར་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རོ་དྲུག་ཅེས་པ་ནས། སྐྱུར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅེས་

པའྲི་བར་མཐའ་དག་བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཞྲིང་གྲི་རོ་རྣམས་དག་གྲི་

སྐེ་གནས་ནྲི་ས་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྨན་རྣམས་རྣམ་པ་དྲུག་གྲི་རོ་རྣམས་

དང་མཆོག་གྲི་རོ་ཞེས་པ་གྲུབ་པའྲི་རོ་རྣམས་དང༌། ཁམས་རྣམས་གཞན་པ་ནོར་བུའྲི་

དབང་པོ་རྣམས་ཞེས་པ་དག་ཀང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁམས་དྲུག་གོ །དེ་

བཞྲིན་དུ་ས་ལ་འཇམ་རྩུབ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་རེག་པ་རྣམས་དང༌། མཐའ་དག་ནང་ནྲི་

འཕོག་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆུ་རྣམས་ཞེས་པ་ས་རོ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཁ་དོག་དང་ནུས་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྒོ་ནས་ཁམས་རྣམ་པ་དྲུག་གོ་ཞེས་པ་ཡང་དག་པའྲི་དོན་དུ་

འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ནོར་བུ་དང་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སའྲི་རྲིགས་ཀརྐ་ཏན་

ལ་སོགས་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་ནོར་བུའམ་སྦུར་ལེན་སེར་པོ་སོགས་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི། གཟེར་

ནད་སོགས་ཟུག་གཟེར་འཕོག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་རྲིགས་ཟླ་

བ་ཆུ་ཤེལ་ལ་སོགས་པས་ནྲི་དུག་ཀང་འཕོག་པར་བྱེད་པའོ། །མེའྲི་རྲིགས་པད་རཱ་

ག་སོགས་ནྲི་འབྱུང་པོ་ཞུགས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་པའོ། །རླུང་གྲི་རྲིགས་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་

ལ་སོགས་པ་ནྲི་རེངས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་པའོ། །སོང་པའྲི་རྲིགས་མ་ར་ཏ་ཀ་སོགས་

ནྲི་གདུག་པའྲི་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་ལྟུང་བ་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྲི་དུག་འཕོག་པར་
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བྱེད་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྲིགས་ནོར་བུ་མཐོན་ཀ་སོགས་ནྲི་སྐོན་ཐམས་ཅད་འཕོག་

པར་བྱེད་པའོ། །རྲིན་པོ་ཆེ་དང་ནོར་བུ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུན་མོང་བ་སལ་པ་དང་

སྦྲུལ་སྦྲམ་ཆེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་མགོ་ལས་སྐེས་པ་དང་མྲི་བདག་རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ལ་གནས་པའྲི་ནོར་བུ་ཡང་དུག་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་འཕོག་

པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་སྔར་གསུངས་པའྲི་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཅན་གང་དག་

བརོད་པ་ཐམས་ཅད་ནུས་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དེ་

དག་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རོ་རེར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་གནས་པའྲི་འགེལ་པ་

རོགས་པའོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གཉྲིས། འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། ལས་དབང་

གྲིས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། འཇྲིག་རྟེན་དུ་སངས་

རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་འཇུག་ཚུལ། ཞུགས་ནས་གནས་པའྲི་དུས་དང་གནས་ཀྲི་ངེས་

པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲི་ནས་ཚིགས་བཅད་ཉྲིས་གོ་སར་གསུངས་པས་བསན་ཏེ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཀུན་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྣོད་

ཆགས་ནས་སར་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའྲི་སྦོར་བ་རྟེན་འབེལ་གྲི་ནུས་

པ་དག་ལས་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུའྲི་དབང་གྲིས་བཅུད་ཀྲི་སེམས་ཅན་

རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སེམས་ཅན་རང་རང་གྲི་དབུགས་དང་ཉྲིན་ཞག་གྲི་

བགོད་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕྲི་ནང་དུ་དུས་སྦོར་དང་རྟེན་འབེལ་གྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་
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སུ་འགྱུར་ལ། བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲིས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་

སོ། །དུས་སྦོར་བཅུ་གཉྲིས་པོ་དེ་དག་གྲི་དབུས་སུ་ལྷུན་པོ་རོགས་པ་ནྲི་འདྲིར་

མཆོད་རྟེན་གྲི་རྣམ་པ་རྭ་རྣམས་སེང་དུ་བརྩེགས་པ་རོ་རེ་ཕེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། ཀྱཻ་

མྲི་བདག་ལྷུན་པོ་དེའྲི་སྙྲིང་པོར་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷུན་པོ་དེའྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ནྲི་ནམ་མཁའ་

ལ་རྒྱུ་སར་གྲི་འཁོར་ལོ་རྣམས་ཏེ། འོག་ཏུ་ལས་ཀྲི་ས་གཞྲི་འཛམ་གླྲིང་ཆེན་པོ་ལ་ས་

གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་མྲི་རྣམས་གནས་སོ། །ལོངས་སྤོད་ཀྲི་ས་ནང་གྲི་གླྲིང་དྲུག་ལ་

བདུད་རྩྲིའྲི་འབས་བུའྲི་རོའྲི་ཁ་ཟས་ཅན་གྲི་མྲི་རྣམས་དང་གཞན་ལྷ་དང་གནོད་སྦྲིན་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་གནས་སོ། །ལྷུན་པོའྲི་རོ་ལ་རེས་སུ་གནས་པ་ཕོགས་སྐོང་

བརྒྱད་རྣམས་ཤར་ལྷའྲི་བདག་པོ་བརྒྱ་བྱྲིན་དང༌། ཤར་ལྷོར་མེ་ལྷ་དང༌། ལྷོར་དུས་ཏེ་

གཤྲིན་རེ་དང༌། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ལྷ་མྲིན་ཏེ་སྲིན་པོ་དང༌། ནུབ་ཏུ་ཆུ་གཏེར་ཏེ་ཆུ་ལྷ་དང༌། 

ནུབ་བྱང་དུ་རླུང་ལྷ་དང༌། བྱང་དུ་གནོད་སྦྲིན་དང་ནྲི་བྱང་ཤར་དུ་དག་པོ་དང་འོག་ཏུ་

འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་ཁབ་འཇུག་ཉྲིད་དང༌། སེང་དུ་ཆུ་གཏེར་གདོང་ཚངས་

པའོ། །འདྲིར་ཉྲི་མའྲི་འཁོར་ཚད་སོན་པའྲི་ཚིགས་བཅད་གཅྲིག་བ་མ་ཆོས་གགས་

དཔལ་བཟང་པོས་རྒྱ་དཔེ་ལ་བསྒྱུར་བ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་བགོད་པ་ལྷོ་

དང་བྱང་གྲི་མཐར་ནྲི་རྐང་པ་གསུམ་བཅས་བ་ཚྭའྲི་ཆུ་གཏེར་དང༌། །ཀྱཻ་ལ་ཤ་ཡྲི་ཇྲི་

སྙེད་ཉྲིད་དུ་འགོ་སེ་ཕོགས་ཀྲི་བགོད་པ་དག་ལ་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ནྲི། །ལྔ་བཅའྲི་

གང་དུ་གོ་ལ་ཕེད་ཀྲི་རེ་གར་ཉྲིན་མོ་དང་ནྲི་མཚན་མོ་ཆུ་ཚོད་མཁའ་མེ་སྤོད། །གང་

ཞྲིག་ཁྲི་ཕག་ལྔ་ལ་མྲིག་དང་ཀླུ་དང་ཟླ་བའྲི་ཆ་ཡྲིས་ཐོབ་པ་ཉྲིན་དང་ཉྲིན་ལ་བགོད། 

ཅེས་འབྱུང་ལ། འདྲི་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་མངས་སུ་ཡང༌། བ་ཚྭའྲི་རྒྱ་མཚོར་ཆ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 921  

གསུམ་དུ། །ཉྲིན་མོར་བྱེད་པ་འགོ་འགྱུར་བ། །ལྷོ་དང་དེ་བཞྲིན་བྱང་དུ་སེ། །ཏེ་སེ་ཡྲི་

ནྲི་མཐར་ཐུག་པ། །ཉྲི་མའྲི་བགོད་པར་འགྱུར་བ་ནྲི། །དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ལྔ་

བཅུའོ། །མཁའ་དང་མེ་ཡྲི་ཆུ་ཚོད་རྣམས། །ཉྲིན་མོ་དང་ནྲི་མཚན་མོའྲི་རྒྱུ། །གང་དུ་

འཁོར་ལོའྲི་ཕེད་རྲི་མོ། །ཁྲི་ཕག་ལྔ་ལ་སོགས་ཐོབ་ནས། །ཉྲིན་དང་ཉྲིན་ལ་འདོང་བར་

འགྱུར། །ཟླ་བ་ཀླུ་དང་མྲིག་གྲི་ཆས། ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བཤད་ན། ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་བགོད་པ་ལྷོའྲི་

མཐར་ཉྲི་མའྲི་འཁོར་ཚད་དཔག་ཚད་འབུམ་གྲི་རྐང་བ་སེ་བཞྲི་ཆ་ཉྲི་ཁྲི་ལྔ་སོང་པ་

གསུམ་དང་བཅས་པ་བདུན་ཁྲི་ལྔ་སོང་རྲི་རབ་ཀྲི་དབུས་ནས་ལྷོར་དོར་བའྲི་ས་བ་

ཚྭའྲི་ཆུ་གཏེར་གྲི་ཕེད་དང༌། བྱང་གྲི་མཐར་ནྲི་ཀྱཻ་ལ་ཤའྲི་བྱང་གངས་ཅན་གྲི་མཐའ་

ཇྲི་སྙེད་པ་ཉྲིད་དུ་འགོ་སེ། ཉྲི་མའྲི་བགོད་པའྲི་ཕོགས་ཏེ་ཕེད་ཀྲི་བགོད་པ་དག་ལ་

གངས་ཅན་ནས་ཆུད་ཀྲིལ་ཕེད་ཀྲི་བར་དཔག་ཚད་སོང་ཕག་ནྲི་ལྔ་བཅུའྲི་བར་དུ་

འགོའ།ོ །ས་དཀྲིལ་གྲི་མཐའ་གང་དུ་གོ་ལ་ཕེད་ཀྲི་རེ་ཁ་སེ་རྲི་མོར་སོབ་པའྲི་དུས་སུ་

ཉྲིན་མོ་དག་ནྲི་མཚན་མོ་མཉམ་པར་ཉྲི་མས་ཆུ་ཚོད་མཁའ་མེ་སེ་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་

ལོངས་སྤོད་དོ། །དེ་ནས་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ཉྲིན་རེ་ཞྲིང་ཉྲི་མའྲི་ལོངས་སྤོད་གང་

ཞྲིག་ཁྲི་ཕག་ལྔ་ལས་མྲིག་དང་ཀླུ་དང་ཟླ་བ་སེ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཕེད་དང་

བཅས་པའྲི་ཆ་ཡྲིས་ཐོབ་པ་དཔག་ཚད་ཉྲིས་བརྒྱ་དོན་གསུམ་དང་དོན་གསུམ་ཆ་

བདུན་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་ཉྲིན་དང་ཉྲིན་ལ་བགོད་པར་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁམས་དང་རྲིགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། 

གཟའ་རྣམས་ཀྲི་སྐེས་ཁྲིམ་ངོས་གཟུང་བའོ། །
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དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ཆུ་སྲིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་ཆུ་སྲིན་ནྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་དང་སོང་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །བུམ་པ་ནྲི་འདུ་བྱེད་དང་རླུང་གྲི་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཉ་ནྲི་ཚོར་བ་དང་མེ་ཁམས། ལུག་ནྲི་འདུ་

ཤེས་དང་ཆུ་ཁམས། གླང་ནྲི་གཟུགས་དང་ཁམས། འཁྲིག་པ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀརྐ་ཊ་ལ་སོགས་པའྲི་ཁྲིམ་

རྣམས་རྲིམ་པ་ལྟར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་ཡེ་ཤེས་དང་ལ་སོགས་པས་ཆུ་མེ་རླུང་མཁའ་

སེ། དེ་ལྟར་ན་སེང་གེ་གཟུགས་དང་ས། བུ་མོ་འདུ་ཤེས་དང་ཆུ། སང་ཚོར་བ་དང༌། 

སྲིག་པ་འདུ་བྱེད་དང་རླུང༌། གཞུ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་ཀྲི་མཐའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་ཤེས་

དང་སོང་པ་རྣམས་ཏེ། ཀརྐ་ཊ་སོགས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པས་སོ། །ཆུ་སྲིན་ལ་

སོགས་པ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་མཚན་མ་ནྲི་རོ་ལ་སོགས་པ་སེ། རོ་རེ་དང༌། རལ་

གྲི་དང༌། རྲིན་པོ་ཆེ་དང༌། པད་དང༌། འཁོར་ལོ་དང༌། གྲི་གུག་གོ །ཀརྐ་ཊ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀྲི་ས་བོན་ནྲི་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པས་ལུགས་ལས་ལྡོག་པ་རྣམས་སོ། །དེ་

དག་ཀང་ཀའྲི་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཆུ་སྲིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཀ་ཙ་ཊ་

པ་ཏས་རྣམས་དང༌། ཀརྐ་ཊ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སན་མ་ཎ་ཉ་ལ་སོགས་པ་འཇྲིག་

རྟེན་ཁམས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་རོ་རེ་ཉྲི་མའྲི་སབས་སུ་བརོད་པ་རྣམས་སོ། །རྲིང་པོ་ཐུང་

ངུ་ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཞེས་པ་ནྲི་དབྱངས་རྲིང་པོས་ཕེ་བ་ཀ་ཡྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་གསལ་

བྱེད་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ཕང་བགོད་ཀྲི་ཁྲིམ་ཞག་གྲིས་བོན་ཏེ་དེ་བཞྲིན་དུ་དབྱངས་ཐུང་

ངུས་ཕེ་བ་ལྷོ་བགོད་ཀྲི་ཁྲིམ་ཞག་གྲི་ས་བོན་རྣམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གཟའ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གངས་བཞྲིན་དུ་
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ལུག་དང་འཁྲིག་པ་དང་ཀརྐ་ཊ་ནྲི་རྲི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་དང༌། དཀར་པོ་པ་སངས་དང༌། 

ཉྲི་མའྲི་རྐང་པའྲི་ཐོག་མ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། སེང་གེར་ས་སྐེས་སོ། །བུ་མོར་ཕུར་

བུའོ། །སང་དུ་སྒ་གཅན་ནོ། །སྲིག་པར་གཟའ་ལྷག་གོ །གཞུའྲི་ཐོག་མར་སེན་

པའོ། །དེའྲི་མཐའ་མར་འཇུག་རྲིངས་སོ། །གཞུའྲི་ཁྲིམ་གྲི་མཐར་མཇུག་རྲིང་སྐེས་

པར་བཤད་པ་དང༌། མཇུག་རྲིང་ཉྲི་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་འགལ་ཏེ། ཉྲི་

མ་ཀརྐ་ཊའྲི་ཁྲིམ་དུ་སྐེས་པས་སྐེ་ས་ཐ་དད་པའྲི་ཕྲིར་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། ཉྲི་མ་

ཀརྐ་ཊའྲི་ཁྲིམ་དུ་སྐེས་ནས་གཞུའྲི་ཁྲིམ་གྲི་མཇུག་ཏུ་སེབས་པའྲི་ཚེ་མཇུག་རྲིང་

སྐེས་པ་ཡྲིན་ལ་དེ་དང་ཉྲི་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡྲིན་པས་སོ། །གཟའ་གཞན་

ལའང་རྲིགས་འགེའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བུམ་པར་དང་སོང་རྲི་བྱྲིའོ། །གླང་དུ་དང་སོང་

བརྟན་པའོ། །དེ་ལྟར་སྔར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པས་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཁམས་ནྲི་ཞེས་པ་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་དངོས་པོ་ལ་ཕལ་བའྲི་དངོས་པོ་ཀུན་ནས་ཕན་

ཚུན་སྦོར་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་ན་ཆོས་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེར་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའྲི་

ཆོས་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །འགོ་བ་འདྲི་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་

འབྱུང་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གང་ཞྲིག་རྲིན་ཆེན་ཀུན་གྲིས་རབ་ཏུ་གང་ཞེས་པ་ནྲི་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཁམས་རྲིན་པོ་ཆེས་རབ་ཏུ་

གང་བར་གཟྲིགས་པའོ། །ད་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི། ཞེས་སོགས་ཏེ། གང་ཞྲིག་ས་

གཞྲི་ལ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའྲི་དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང་དང༌། རོ་དངུལ་ཆུ་དང༌། 

མཆོག་གྲི་རོ་གྲུབ་པའྲི་བཅུད་དང༌། ནད་སེལ་བའྲི་སྨན་དང༌། ལྷའྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་རོའྲི་

དབང་པོ་གཞན་མཐའ་དག་ནད་འཕོག་པ་ཁམས་དྲུག་གྲི་རྡུལ་རྣམས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བསྐེད་པ་དེ་རྣམས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་མྲི་

མཐོང་སེ། གང་ཞྲིག་ཕལ་པའྲི་རྩ་དང་ཤྲིང་དང་ཆུ་དང་རོ་བ་དང་ནྲི་ལྕགས་རྣམས་སུ་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ཀྲིས་ཆུ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

སུ་སོང་བ་ན་ཆུ་ནྲི་མེ་ཆེན་འབར་བའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་མཐོང་ངོ༌། །དམལ་བར་སོང་

བའྲི་མྲི་རྣམས་དག་གྲིས་སྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་བཅད་པ་དང་འབྲིགས་པའྲི་མདུང་ལ་

སོགས་པར་མཐོང་ངོ༌། །དྲུག་པ་ལས་ཀྲི་སར་ཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་སྒོལ་བའྲི་

སད་དུ་ཆོས་གསུང་ཚུལ་སོན་པ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་སོན་པའྲི་སེམས་ཅན་གྲི་བསམ་

པའྲི་དབང་གྲིས་ཆོས་བསན་པའྲི་གནས་པ་ལ་གཉྲིས། སེམས་ཅན་གོལ་བའྲི་སད་དུ་

བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསན་ཚུལ་འགེལ་པས་བཤད། ཐར་པ་ཐོབ་པའྲི་

སད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། བསོད་ནམས་མ་

ཡྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་སྣང་བའྲི་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་སྒོལ་བའྲི་སད་

དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་འབྱུང་བའྲི་དུས་སུ་སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་

བདག་པོ་ཞེས་པ་བྱང་སེམས་དང་བཅས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་

ཀྲིས་འཛམ་གླྲིང་ཆེན་པོར་ནྲི་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ། སེམས་ཅན་འདུལ་བའྲི་སད་དུ་སྒྱུ་

འཕྲུལ་ཆེན་མོའྲི་ལྷུམས་སུ་མ་ལ་ནྲི་རབ་ཏུ་གཟུང་བ་མཛད་ཅྲིང་མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེ་

དག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད་པ་མཛད་ནས་ནྲི། རོ་རེའྲི་གདན་དུ་ཉོན་མོངས་

དང་ནྲི་བདུད་རྣམས་བཅོམ་ནས་སའྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཀྲི་

འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསོར་ཏེ། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་ལ་བསན་པ་མཛད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ནས་སར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནྲི་དག་པའྲི་སྐུ་ཅན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་སྐུ་དེ་ཉྲིད་ཁོ་ན་ལ་

སྔར་ཇྲི་ལྟར་བྱོན་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སར་ཡང་གཤེགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འབྱུང་

བར་སྣང་བ་དང༌། བསོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་གྲིས་མ་ངན་འདས་པ་སྡུད་པའྲི་

རང་བཞྲིན་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡྲིན་པའྲི་

དབང་གྲིས་རབ་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྒྱལ་བས་ཆོས་བསན་པས་ཐར་པ་ཐོབ་ཀྲི་གཞན་གྲིས་

མྲི་ཐོབ་པ་མདོར་བསན། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། སབས་

འདྲིར་ཚིགས་བཅད་བདུན་གོ་སར་མཛད་པ་རྣམས་བཤད་དེ། སེམས་ཅན་གྲི་

བསོད་ནམས་དང་སྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་སྣང་ཚུལ་གཉྲིས་བྱུང་བ་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱལ་བའྲི་

དག་པའྲི་སྐུ་ནྲི་སྐེ་ཞྲིང་མ་ཉམས་པ་སེ་ཉམས་པ་མེད་པས་སྐེ་འཇྲིག་མེད་ལ། སྒྲིབ་

བལ་གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ལ་ཡང་ཁབ་བྱེད་དུ་གནས་པ་སེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་ཅན་བཅོམ་

ལྡན་འདས་དེ་ཡྲིས་ཐམས་ཅད་དུས་འཁོར་བར་ཞུགས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྲི་དོན་ནྲི་མྲི་

འདོར་བར་མཛད་ཀང་ལས་ཀྲིས་བཅྲིངས་བའྲི་དབང་གྲིས་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་འཁོར་བར་གནས་ཀང་འཁོར་བའྲི་སྐོན་གྲིས་མ་གོས་པ་དེ་ལྟར་འཇྲིག་

རྟེན་གྲི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་བདག་ནྲི་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཡང་སེམས་ཅན་གྲི་

དོན་གྲི་ཕྲིར་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་གནས་སུ་ལས་ཀྲི་སར་གནས་ནས་ཀྱཻ་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་

ཞེས་བོས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐར་པའྲི་ལམ་ནྲི་སྦྲིན་པར་བྱེད་ཅྲིང་དམལ་

བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་ཀྲི། ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷ་གཞན་དག་ནྲི་
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སེམས་ཅན་ལ་ནམ་ཡང་ཐར་པ་སེར་བ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ཕྲི་རོལ་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཐར་པ་མྲི་སེར་བ་མདོར་བསན། 

ཐར་པ་འདོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆོས་ལ་འཇུག་པར་གདམས། ཕྲི་རོལ་པའྲི་རྲིགས་

རྫུན་པར་བསན་ཏེ་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཐར་པར་མྲི་སེར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན། ལྷ་གཞན་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་

གྲིས་བསན་པའྲི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པས་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་མངོན་པར་འཇོམས་པའྲི་ཕྲིར་

ཏེ། དེ་དག་རང་གྲི་ལུས་དང་གཞན་གྲི་ལུས་དང་རང་གྲི་བུད་མེད་དག་ལ་རེས་སུ་

ཆགས་པས་རྲིགས་བསྲུང་ཞྲིང༌། རང་ཤྲི་བར་གྱུར་པ་ན་རྲིགས་དག་པའྲི་བུ་ཡྲིས་ཕ་

ཡྲི་དོན་དུ་མེའྲི་སྦྲིན་སེག་བྱས་པ་དང་ནྲི་འབེལ་པར་གྱུར་བའྲི་གཉེན་གྲི་བསོད་

ནམས་ཏེ་དེ་ཤྲི་བའྲི་དོན་དུ་ཆང་ཟན་གཏོང་བའྲི་ཚུན་འཐོར་དག་ལས་མཐོ་རྲིས་ཐོབ་

ཅེས་སོན་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དོན་ལ་ནྲི་ཕྱུགས་རྣམས་ལ་འཚེ་བ་བྱས་

པས་ཕྱུགས་རྣམས་མཐོ་རྲིས་སུ་འགོ་བ་དང༌། དཔའ་བོ་འཐབ་པའྲི་གཡུལ་དུ་ཤྲི་བར་

གྱུར་ན་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་དག་ཏུ་འཇུག་ཅེས་དང༌། གངྒཱ་ལ་སོགས་པའྲི་

འཇུག་དོགས་ལྔར་ཁྲུས་བྱས་པ་དང༌། ལུས་བོ་རྩེ་གསུམ་གྲི་སེང་དུ་ལྷུང་བར་བྱས་

པ་ལས་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་མཐོ་རྲིས་སམ་ཐར་པར་འགོ་བར་སོན་པའྲི་ཆོས་དེ་

རྣམས་ཐར་པ་སེར་བའྲི་ཆོས་མ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པ་དང༌། ཞུགས་

ནས་ཆགས་སང་སང་དགོས་པར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ལམ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཐེག་པ་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 927  

རྣམ་པར་སངས་ནས་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཁོད་ཀྲི་མ་ནྲི་

གང་ཞྲིག་ཡོད་ལ་ཕ་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཡོད་དེ་མེད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་

པ་འཕོག་བུ་དང་ནས་གཉེན་གྲི་སེ་ནྲི་གང་ཞྲིག་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །འཇམ་དཔལ་བདག་

གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དང་སོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲི་པོ་འདྲི་རྣམས་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དབུས་འདྲིར་རོ་རེ་ཐེག་པར་དབང་བསྐུར་བ་གང་

གྲིས་ཐར་པར་འགོ་བར་འགྱུར་བ་དེའྲི་དྲིན་གྲིས་ཉྲི་མ་ཡྲི་ཤྲིང་རྟ་ཁོད་ཀྲིས་ཐུབ་པ་

དང་སོང་རྣམས་ནྲི་འཇམ་དཔལ་བདག་གྲི་ཚིག་ལས་རོ་རེའྲི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ་

པས་རོ་རེ་ཐེག་པར་རྲིགས་གཅྲིག་དག་ལ་འཇུག་པར་མཛོད་ཅྲིག་གོ །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བྱང་སེམས་ཀྲི་སང་བྱའྲི་གཙོ་བོ་ཞེ་སང་དུ་བསན། དེའྲི་

རྩ་བ་ཆགས་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་གཉེན་པོར་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་སྦྲིན་དགོས་པར་

བསན། དེས་ན་རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་གཞན་གྲིས་བྱ་དཀའ་བར་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཞུགས་ནས་ཇྲི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན། བྱང་སེམས་ཀྲིས་ཞེ་སང་སང་བར་

བྱ་སེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་ཁོས་པས་ལུས་ལ་དབྱུག་པ་བསྣུན་པས་སྡུག་

བསྔལ་བར་འགྱུར་བས་ན་དེ་ལ་དབྱུག་པ་དག་ནྲི་ཉེས་པ་ཅན་ནོ་སྙམ་ན། དབྱུག་པ་

འདྲི་ནྲི་ཉེས་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་ཏེ། ལག་པས་དབང་མེད་དུ་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར། འོན་

ཏེ་འདྲིར་ནྲི་ཉེས་པ་མཐའ་དག་ལག་པའྲི་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། ལག་པ་འདྲི་ནྲི་ཉེས་པ་ཅན་མ་

ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཀྲིས་ལག་པ་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཏེ་སེམས་

ཀྲིས་ཉེས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། སེམས་ཀང་འདྲིར་ནྲི་གདུག་པ་ཆེན་པོ་ཁོ་བའྲི་མེ་

ཡྲིས་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བ་ཡྲིས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་ཕྲིར་ཁོ་བའྲི་མེ་འདྲི་ཉེས་པ་
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ཅན་ཡྲིན་ཏེ། འགོ་བའྲི་དག་བོ་བཞྲིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་བསད་

པར་གྱུར་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཞེ་སང་སོང་བ་ལ་ཡང་ཐོག་མར་ཆགས་པ་སོང་དགོས་ཏེ། 

ཆགས་པ་ལས་ཞེ་སང་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་མཐའ་དག་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་

”ཏེ
1
། རབ་མཆོག་ལྷ་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་རང་འདོད་པའྲི་ཆུང་མ་ལ་ཆགས་པས་དེ་

སྐེས་པ་གཞན་དང་འགོགས་པ་ལས་ཞེ་སང་སོགས་སུ་འགྱུར་བའོ། །ཉེས་པའྲི་རྩ་བ་

འདོད་ཆགས་དེ་ནྲི་རྩ་བས་དབྱུང་བར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་མཐའ་དག་རྒྱལ་སས་རྣམས་

ཀྲིས་ཆུང་མ་དེ་ནྲི་འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

འདོད་པའྲི་སྦྲིན་པ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་བདེ་མཉམ་འབས་བུ་སེར་བར་སེམས་ཅན་

ལ་ཕན་པར་བྱེད་པ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་ཐར་པ་

སེར་བའྲི་གཉེན་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སྐེ་བོ་རྣམས་ཀྲི་དུད་

འགོ་དང་ཡྲི་དྭགས་དམལ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པའྲི་ཕྲིར་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྲིས་

བསེན་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེས་ན་ཆགས་པ་གང་གྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཁུ་བ་མྲི་འཕོ་

བ་ལས་ཉམས་པ་སེ་འཆྲི་བར་གྱུར་པ་དེ་ཉྲིད་འཕོ་མེད་དུ་བཅྲིངས་པ་ཡྲིས་སྐོབ་པ་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་གོལ་བར་འགྱུར་བ་སེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ཉྲིན་ཞག་སོ་

སོའྲི་དུས་སུ་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་གང་ཞྲིག་སྲུང་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་སྐོབ་པ་

རྣམས་སེམས་ཅན་ལ་སེར་བར་བྱེད་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་གསང་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༩༤ན༡ན།   ཏ    སྐུ། ༢༧༡ན༤ན།    བླ། ༢༧༣བ༦ན།   ཏྕེ   * ཏྕེ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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པདའྲི་སྙྲིང་པོ་ལ་གནས་པའྲི་ཁུ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེར་བ་གང་ཞྲིག་གཏོང་པར་བྱེད་པ་

དེ་ནྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ཉམས་པར་སྲུང་བར་མཛད་དེ། རྒྱུ་དེས་ན་རྒྱལ་བ་

མཆོག་གྲི ་སྤོད་པ་འདྲི ་ནྲི ་ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མྲིན་རྣམས་ཀྲིས་བྱ་བ་དཀའ་བར་གྱུར་

པའོ། །གསུམ་པ་ཕྲི་རོལ་པའྲི་རྲིགས་རྫུན་པར་བསན་ཏེ་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

ནམ་མཁའ་དང་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་བཅས་པའྲི་ཡྲིད་དང་བོ་དང་ངར་འཛིན་དང་སོག་

དང་ནྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་ཡུལ་དང་མྲིག་སོགས་ཡུལ་ཅན་ལྔ་རྣམས་དང་ཁ་

སོགས་ལས་ཀྲི་དབང་པོ་རྣམས་ཏེ། ཉེར་བཞྲི་པོ་དེ་རྣམས་ཕྱུགས་དང་བཅས་པ་མྲིའྲི་

ལུས་ལ་མཚུངས་པར་ཁབ་བྱེད་དུ་ཡོད་ཅྲིང༌། ཁད་པར་གཞན་མེད་བཞྲིན་དུ་མྲི་འདྲི་

རྣམས་དག་ལས་རྲིགས་ནྲི་ཐུ་པོ་སེ་མཆོག་དང་གཞོན་ནུ་སེ་དམན་པ་གང་ཞྲིག་ཡྲིན། 

མེ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པའྲི་མྲིའྲི་བ་མ་སེ་གོང་མའྲི་རྲིགས་སོ་སྙམ་པ་རྲིགས་

ཀྲིས་དེགས་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཅན་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ཁོད་རྒྱུ་མཚན་གང་གྲི་རྲིགས་ནྲི་ཐུ་བོ་

ཡྲིན་ཏེ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བདུན་པ་བཅུད་ལེན་དང་གསེར་འགྱུར་ལ་སོགས་པའྲི་སྒྲུབ་

ཐབས་སོན་པ་བཅུད་དང་བཅུད་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་

གནས་པ་ལ་གསུམ། གསེར་འགྱུར་གྲི་སྦོར་བ། བཅུད་ལེན་གྲི་སྦོར་བ། རས་ཀྲི་དོན་

དུ་གཏེར་བརྟག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྲིས། གསེར་འགྱུར་ཆེན་པོའྲི་སྦོར་བ་དང༌། གསེར་

ཕེད་ཅན་གྲི་སྦོར་བའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། གསར་འགྱུར་གྲི་རས་གསོག་པ་དངུལ་ཆུ་སྦང་

ཐབས་གོ་སར་བསན་པ། རོ་བཅུད་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་ཛམྷ་ལའྲི་མཆོད་པ། བཞུ་བའྲི་

ཐབས་བསན་པ། བཅྲིང་བའྲི་ཐབས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རོ་བཅུད་ཀྲི་རས་

སྤྲིའྲི་རང་བཞྲིན། རོའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་སྒོ་ནས་ཁད་པར་དངུལ་ཆུའྲི་རང་བཞྲིན། དངུལ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཆུ་འཆྲིང་བའྲི་སྨན་གྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རོ་དང་ཉེ་བའྲི་རོ་ལ་

སོགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ངེས་པར་བྱ་བ། རོ་སྦང་བའྲི་ཚུལ་ཉེ་བར་མཚོན་པ། རོའྲི་སྒ་

གོགས་ཀྲི་སྦྲིན་དོར་གྲི་དམྲིགས་བསལ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། འདྲིར་མ་ཀྵྲི་ཀ་ནྲི་

གསེར་ཟྲིལ་གྲི་རྔོ་སེ་བསེགས་པས་ཚོན་མོ་སེང་འོང་བ་དེ་བསེགས་པས་ཟངས་སུ་

འགྱུར་བ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་ཆེན་པོ་དང་སའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་དང་ཡྲིག་གྲིས་རོ་ཆེན་པོ་

བསྡུས་པའོ། །དྲི་མ་མེད་པ་ནྲི་དངུལ་ཟྲིལ་ཏེ་དངུལ་རོ་སེ་ཆུའྲི་རང་བཞྲིན། ཏུད་ཐ་ཀ་

ནྲི་སངས་མའམ་ཟངས་རོ་ཕལ་པ་སེ་མེའྲི་རང་བཞྲིན། གཡོ་བ་ནྲི་རོ་ཁབ་ལེན་ཏེ་རླུང་

གྲི་རང་བཞྲིན། རས་ཀ་ནྲི་རོ་ཅན་ཅེས་པ་ཞ་ཉའྲི་རོ་སེ། ནམ་མཁའ་སོང་པའྲི་རང་

བཞྲིན་ནོ། །རྲི་བོང་ཅན་གྲུབ་པའྲི་དངུལ་ཆུ་དང་མཚལ་ནྲི་འདེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རོ་ཆེན་པོ་བདུན་ནོ། །དེ་ནས་ཉེ་བའྲི་རོ་རྣམས་

ཏེ། ཀ་ཀྵེ་ནྲི་ནག་ཚུར་རམ་ལྷང་ཚེར་ནག་པོ་སེ། མཉམ་པ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན། ཀ་ཤྲིས་ནྲི་ཚུར་དུ་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་སེར་ཚུར་ཡྲིན་ལ། ཡང་

ན་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོ་སེ། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །མུ་ཟྲི་ནྲི་དངུལ་གྲུབ་

པར། མུ་ཟྲིམ་གྲི་མདོག་ཅན་བཟང༌། འབྲིང་ནྲི་མང་དུ་རེད་པ་བང༌། །ངན་པ་བ་ལང་

སོ་དང་མཚུངས། །དེ་ལྟར་མུ་ཟྲི་རྲིགས་གསུམ་ཡྲིན། ཅེས་པ་ལྟར་ཏེ། རླུང་གྲི་ཁམས་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །ལྡོང་རོས་ནྲི། ལྡོང་རོས་དབྱེ་བ་དྲི་ཅན་མཆོག །ཅེས་པ་ལྟར་ཏེ། 

མེའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །བ་བ་ནྲི། བ་བ་མཆོག་ཏུ་དཀར་པ་བཟང༌། །འབྲིང་ནྲི་རྣམ་པར་

སེར་བ་ཡྲིན། ཅེས་པ་ལྟར་ཏེ་ཆུའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །གསེར་བཙག་ནྲི་སྨུག་པོ་སལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྒྱབ་ཏུ་བསྒྱུར་ཡང་རོ་མདུང་རྩེ་ཡྲིན་ལ་དེ་ནྲི་སའྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཉེ་བའྲི་རོ་

དྲུག་གོ །དེ་ནས་ལན་ཚྭ་ལྔ་སེ། ཟེ་ཚྭ་ནྲི་ས་བཙོས་པ་ལས་རོ་འཇུ་བའྲི་ཚྭའོ། །རྒྱ་

མཚོ་ལས་བྱུང་བ་ནྲི་ཚ་ཕལ་བ་ལན་ཚྭ་དང༌། རྒྱ་མཚྭ་དང༌། ཁ་རུ་ཚྭ་དང༌། ཐབ་ཚྭ་ནྲི་

ཐབ་ཀྲི་བ་ཚྭ་སེ་དེ་རྣམས་ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་ནས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ནས་འགྱུར་བྱེད་ལྔ་ནྲི། ན་བ་སཱ་ར་བུལ་ཏོར་ཟེར། ཡ་བ་ཀཱ་ར་བསེ་ཞོ་

དཀར་པོ་དང༌། ས་ཛི་ཀ་ཀྵཱར་ཚུར་སེར་པོ། ཁ་ཅྲིག་སྣག་ཚལ་འདོད། ཚལ་དང་ཀ་ཚ་

ལས་སྐེས་པའྲི་ལན་ཚྭ་མཐྲིང་ཤུན་གྲི་བ་ཚྭའྲི་འགྱུར་བྱེད་རྣམས་གངས་བཞྲིན་དུ་

ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ནས་ཆུ་ལྔ་སེ། རོའྲི་ཆུ་ནྲི་རེག་པས་རྩྭ་

ཤྲིང་སོགས་རོར་བྱེད་པའོ། །ཟླ་བའྲི་ཆུ་ནྲི་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཚ་བའྲི་ཆུ་

ནྲི་ཆུ་ཚན་ནོ། །དུག་གྲི་ཆུ་ནྲི་འཐུངས་པས་འཆྲི་བར་བྱེད་པའོ། །ལུས་སོག་གཅོད་པ་

གྲི་གུག་གྲི་ཆུ་སེ་དེ་ལྔའང་ས་སོགས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། 

མ་འཐུངས་ཀང་རེག་པས་འཆྲི་བར་བྱེད་པ་རེག་པའྲི་གྲི་གུག་དང༌། གྲིབ་མ་ཕོག་

པས་འཆྲི་བ་གྲིབ་མའྲི་གྲི་གུག་དང༌། སྒ་ཐོས་པས་འཆྲི་བ་སྒའྲི་གྲི་གུག་སེ། སྒྲུབ་པ་པོ་

གཅོད་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ནས་དུག་ལྔ་སེ་གླ་སྒང་སེར་པོ་ནྲི་བོང་སེར་པོ་

དང༌། ཤག་ཏུ་ཀ་དུག་དཀར་པོ་ནྲི་བྱ་རོག་གྲི་སྒོ་ལ་བྱུགས་ན་དཀར་པོར་འགྱུར་བ་

དང༌། ར་ཅན་ནྲི་དངུལ་ཆུ་དང་བསེས་ནས་བཏགས་ན་ཁག་གྲི་མདོག་ཏུ་འགྱུར་བ་

བའྲི་རྭ་ལ་བསྐུས་ན་འོ་མ་དམར་པོར་འོང་བ་དང༌། དུག་ནག་པོ་ནྲི་བོང་ང་ནག་པོ་

དང༌། ནག་པོ་བརྩེགས་པ་བོང་ང་བས་ཀང་ཆེས་དག་པའྲི་བཙན་དུག་སེ། དེ་ལྔའང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྲིམ་བཞྲིན་ས་སོགས་ཁམས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །

གཞན་པ་ཉེ་བའྲི་དུག་ནྲི་རྣམ་པ་ལྔ་རྲིག་པར་བྱ། ཞེས་པ་ལ་རོ་རེ་ཅན་ནྲི་ཤྲི་

ཁཎྜའྲི་ཤྲིང་དང༌། ཨརྒ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་དང༌། དྷ་དུ་ར་དང༌། ལང་ཀ་ལྲི་ཤོག་ཤྲིང་དང༌། 

ཀར་བྲིར་དཀར་དམར་གཉྲིས་ལས་དཀར་པོ་སེ། རེ་ལྕག་པ་འད་བའྲི་རྟའྲི་རྔོ་གསོད་པ་

དང༌། དེ་ལྔ་ཡང་ས་སོགས་ཁམས་ལྔའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །འདྲིར་ས་ལ་ཞྲིང་གྲི་རོ་བ་སེ་རོ་

སྣ་ཚོགས་དང༌། སོག་ཆགས་ཀྲི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། འབས་བུའྲི་དབྱྲིབས་

སྣ་ཚོགས་པ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། སེམས་ཅན་གྲི་མགོ་དང་དུང་ལ་སོགས་པའྲི་

གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཁམས་ཀང་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། གང་གྲིས་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར་ན། ཁམས་དེ་དག་རྣམས་ལས་ལྕགས་ནྲི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ཡང་

འགའ་ཞྲིག་ལས་གསེར་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལས་དངུལ་དང་ལ་

སོགས་པས་ར་གན་ལྕགས་ཟངས་ཞ་ཉེ་དཀར་ནག་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷང་

ཚེར་སྐེས་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲི་ཞེས་པ་སེ། ལྷང་ཚེར་སེར་ཕོའྲི་དང༌། དཀར་པོའྲི་དང༌། 

དམར་པོའྲི་དང༌། ནག་པོའྲི་ལྕགས་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ལྷ་སེ་ཤར་ལ་སོགས་པའྲི་ཕོགས་ན་གནས་པའྲི་རྲིན་ཆེན་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ། པད་རཱ་

ག །ཀར་ཀེ་ཏ། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་བཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྕགས་ཀང་རྲིགས་བཞྲིའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རོ་ཁབ་ལེན་གྲི་ལྕགས་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། དེ་བསོར་བས་འོག་གྲི་ལྕགས་འཁོར་

བ་འཁོར་བྱེད་ཀྲི་ལྕགས་དང༌། ལྕགས་སྦོར་བྱེད་ཀྲི་ལྕགས་དང༌། ལྕགས་འདེན་བྱེད་ཀྲི་

ལྕགས་དང༌། འཇུ་བྱེད་ཀྲི་ལྕགས་དང༌། དེ་བཞྲི་ནྲི་རྲིམ་བཞྲིན་རླུང་དང་ས་དང་མེ་དང་

ཆུའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། །འཇུ་བྱེད་དེ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་པ་སེ། འགའ་ཞྲིག་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རོ་རེ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཞེས་པ་རོ་རེ་ཕ་ལམ་འཇུ་བར་བྱེད་པ་དང་ལྷང་ཚེར་འཇུ་བར་

བྱེད་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལྷང་ཚེར་སེར་པོའྲི་ལྕགས་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་གསེར་འཇུ་

བར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོའྲི་ལྕགས་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་དངུལ་

དང༌། ཚ་ལས་ཟངས་དང་། དངུལ་ཆུ་སྦངས་པས་ལྕགས་རྣམས་འཇུ་བར་བྱེད་

པའོ། །འཇུག་བྱེད་”དེ
1
་རྣམས་ཀྲིས་ལྕགས་བཞུ་བའྲི་དོན་དུ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་ཉེ་བར་སྦར་བར་བྱ་སེ་དེ་རྣམས་ལས་ལྕགས་བང་བའམ་གདོན་པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་

ལ་རོ་དངུལ་ཆུ་ནྲི་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གྲུབ་པ་དང་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་

རོ། །ལྕགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གསེར་དུ་འབུགས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་གྲུབ་པ་སེ། ས་འོག་

ལ་སོགས་པའྲི་ཁུང་བུ་རྣམས་ལ་གནས་པའོ། །

སར་ཡང་གྲུབ་པའྲི་དངུལ་ཆུ་དེ་ནྲི་ཟོས་པས་ལུས་ཀང་གྲུབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་

དུ་འབུགས་པར་བྱེད་པའོ། །གང་ཞྲིག་འབུགས་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་བ་ར་དང་དངུལ་ཆུ་

རོ་དེ་ནྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོལ་བ་དང་ས་བོན་གྲིས་བསྒྱུར་བར་གྱུར་པ་ཞེས་པ་

སོ་སོར་བསྒྱུར་བ་དང་རེས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནྲི་ལྕགས་ལ་འབུགས་ཤྲིང་རེས་སུ་འཇུག་

པར་འགྱུར་ཞྲིང་ཟོས་པས་ནད་མཐའ་དག་འཕོག་པར་འགྱུར་ཏེ། རུལ་པའྲི་ལྕགས་ནྲི་

རྣམ་པར་སངས་ནས་སོ་ཞེས་པ་ནྲི་ཞ་ཉེ་དང་བཤའ་ཚེ་དཀར་པོ་མ་གཏོགས་པར་

གསེར་ལ་སོགས་པ་བཞུ་བར་གྱུར་བའྲི་ཞེས་པ་ནྲི་དེ་ལྟར་རོ་དང་ཉེ་བའྲི་རོ་ལ་

སོགས་པའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཀྵྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་འདྲི་རྣམས་ཐམས་ཅད་རོ་བརོད་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༡༩༥བ༦ན།   ད    སྐུ། ༢༧༣བ༥ན།    བླ། ༢༧༦བ༥ན།   དྕེ   * དྕེ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཞུང་ལས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་སྦར་བར་བྱ་སེ། དང་པོ་སྦར་བའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། །ཕྲི་

ནས་ལས་རྣམས་བརོད་པར་བྱ། འདྲི་ལྟར་གསེར་ཟྲིལ་རོ་ལ་ནྲི། །བ་ཚྭ་དང་ནྲི་སྐྱུར་

པོས་སྦང༌། །ལྕགས་ཀྲི་སྣོད་དུ་ལེགས་པར་བཏགས། །ལྕགས་ཀྲི་སེང་དུ་གའུས་དག་

པ། །མཐའ་ནས་རས་དང་འཇྲིམ་པས་བསྟུམ། །བསེགས་པས་དག་པར་འགྱུར་བ་

ཡྲིན། །ཕེ་མར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་བསེག །དེ་ལྟར་དག་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི། །ལས་རྣམས་ཀུན་

ལ་བྱ་བ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དངུལ་གྲུབ་པའྲི་བསན་བཅོས་ལས་འབྱུང་བ་

བཞྲིན་དུ་བྱ་སེ། དེ་ནས། གསེར་ཟྲིལ་རོ་ཡྲིས་ལྕགས་འཇོམས་ཤྲིང༌། །དངུལ་དང་

བཤའ་ཚེ་མཉམ་པ་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པར་བརོད་པའྲི་གཞུང་དུ་གསུངས་པའྲི་

ལས་ལ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །གཞན་དུ་ན་མ་སྦངས་ཤྲིང་མ་དག་པའྲི་རོ་དང་ཉེ་བའྲི་རོ་

རྣམས་ནྲི་ལྕགས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའྲི་རས་ཉམས་པར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་གསེར་དང་དངུལ་གྲི་ནང་དུ་གསེར་གྲི་དག་ཞ་ཉེ་

ནག་པོ་དང༌། དངུལ་གྲི་དག་མ་ཀྵྲི་ཀ་དཀར་པོ་ང་ཤའ་དཀར་རྣམས་ཀང་སྦྲིན་པར་

མྲི་བྱ་སེ། གསེར་གྲི་བྱ་བ་ལ་གོགས་པོ་ལྷང་ཚེར་སེར་པོ་དང༌། དངུལ་གྲི་བྱ་བ་ལ་

གོགས་པོ་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །ལྕགས་བརྒྱད་བསད་པ་ལ་ནྲི་བསན་

བཅོས་ནས་གསུངས་པ། མ་ཀྵྲི་ཀ་ཡྲིས་ལྕགས་འཇོམས་ཤྲིང༌། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་གསེར་ལ་ཞ་ཉེ་ནག་པོ། དངུལ་ཆུ་ལ་བཤའ་ཚེ་དཀར་པོ། 

ཟངས་ལ་མུ་ཟྲི། རྣོན་པོ་ལ་མཚལ། ཞ་ཉེ་ལ་ལྡོང་རོས། བཤའ་ཚེ་ལ་བ་བ། ལྷང་ཚེར་

དཀར་པོའྲི་ལྕགས་ལ་ལྷང་ཚེར་ཏེ། རང་རང་གྲི་དག་བོ་རྣམས་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་ཟངས་དང་རྣོན་པོ་མ་དག་པ་སྦང་བ་མ་བྱས་པ། ཡང་གསེར་དང་དངུལ་ལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སྦྲིན་པར་མྲི་བྱའོ། །ཞ་ཉེ་དང་བཤའ་ཚེར་མ་ཤྲི་བ་སེ་མ་གསད་པ་གང་དུ་ཡང་སྦྲིན་

པར་མྲི་བྱའོ། །ཤྲི་བའྲི་ལྕགས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་བསང་བའྲི་

ལྕགས་ངེས་པར་བཅུག་པ་ལ། ལྕགས་ངེས་པར་མྲི་ལྡང་བར་བསད་པར་བྱའོ། ཞེས་

འདོན་པ་ལྟར་བཤད་ན། གནས་སབས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་གསེར་དངུལ་ལ་བསད་པའྲི་

ལྕགས་ངེས་པར་བཅུག་པ་ལ་ལྕགས་ངེས་པར་མྲི་ལྡང་བར་གྱུར་པ་དེ་སྲིད་ཀྲི་བར་

དུ་བསད་པ་སེ་གདུལ་བར་བྱའོ། །ཟངས་མ་ལ་སོགས་པ་མ་བཏུལ་བ་སོག་དང་

བཅས་པ་འདུལ་བ་ལ་ནྲི་དག་བོ་རོ་ཆེན་པོ་སངས་མ་དང་ཉེ་བའྲི་རོ་མུ་ཟྲིན་བྱྲིན་པས་

གདུལ་བར་བྱའོ། །དངུལ་ཆུ་དང་གསེར་ལ་གོགས་པོ་ལྷང་ཚེར་དཀར་སེར་བྱྲིན་

ནས་གདུལ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་གསེར་གྲི་ས་བོན་གྲི་བྱ་བ་དག་ལ་བྱྲིན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རོའྲི་རང་བཞྲིན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་མེ་དང་ཕད་པའྲི་

དང་པོ་རས་ཀྲིས་མ་བཅྲིངས་ན་དུ་བའྲི་རང་བཞྲིན་དག་གྲིས་འགོ་སེ་མེ་ལ་གནས་

ཤྲིང་སོལ་བརས་ཀྲིས་བཅྲིངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས་ཙེ་གཅེག་ཅེས་

པའྲི་སྒ་བྱས་ནས་མྲི་གནས་པར་བོས་འགོ་བ་ནྲི་བྱྲིས་པའོ། །སལ་པ་མཆོད་བ་ལྟར་

འཕར་བས་འགོ་བ་ནྲི་གཞོན་ནུའོ། །རབ་ཏུ་འདར་བས་འགོ་བ་ནྲི་དར་ལ་བབ་

པའོ། །འདར་བ་མེད་པ་ནྲི་རྒན་པོ་སེ། གང་གྲི་ཚེ་འདར་མེད་དུ་གྱུར་པ་དེའྲི་ཆ་ལྕགས་

ལ་སོགས་པ་འབུགས་པ་དང་རེས་སུ་འབུགས་པར་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་སྒ་ལྡན་བྱྲིས་

པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་ལྕགས་འབུགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་འཕར་ལྡན་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ། །འོན་ཀང་འཕར་ལྡན་གཞོན་ནུ་ནྲི་ཟངས་

ཀྲི་འདབ་མ་ལ་བྱུགས་པ་དང་མེ་འཇམ་པོས་ཅུང་ཟད་གདུངས་པས་ཟངས་ལ་འཇུག་
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པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱྲིས་པ་ནྲི་འདབ་མ་སབ་མོ་ལ་བྱུགས་པས་ཅུང་ཟད་འབུགས་

སོ། །གཞོན་ནུ་ཡང་ཀོང་བུ་ཁ་བཅད་ཀྲི་ནང་དུ་བཙོས་པས་འབུགས་སོ། །འདར་བ་

ལང་ཚོ་ནྲི་མདུང་གྲིས་ཕུག་པ་ལྟར་གསེར་ལ་འབུགས་པས་སོ། །འདར་མེད་རྒན་པོ་

ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་མ་ལུས་པར་འབུགས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྒ་ལྡན་འཕར་ལྡན་

ཡང་ཅུང་ཟད་འབུགས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོར་དངུལ་ཆུ་གང་ཞྲིག་མེ་

དང་ཕད་ན་དུ་བའྲི་རྣམ་པར་འགོ་བ་ཅན་ནྲི་ཟངས་ཀྲི་འདབ་མ་ཅུང་ཟད་འབུགས་པར་

བྱེད་པའོ། །འདར་བ་དང་བཅས་པ་ནྲི་མདུང་གྲིས་འབུགས་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ཡང་

བསྒྱུར་བ་དང་རབ་ཏུ་བསྒྱུར་བ་དང་རེས་སུ་བསྒྱུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་འོག་འདྲིར་

འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་སྒྱུར་བྱེད་རྣམས་ཀྲིས་བསྒྱུར་བར་གྱུར་པ་ནྲི་འདར་བ་མེད་པ་

རྒན་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་པར་ལྕགས་འབུགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་

རོའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ངེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངུལ་ཆུ་འཆྲིང་བྱེད་ཀྲི་མཆོག་གྲི་སྨན་གྲི་ཡོན་ཏན། 

བཅྲིངས་པའྲི་དངུལ་ཆུ་གཞན་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་གོ་སར་བསན། འཆྲིང་བྱེད་མཆོག་གྲི་

སྨན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སྨན་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རོའྲི་བསན་བཅོས་ཐམས་

ཅད་ལས་རོ་རེ་རྣམ་པར་གནོན་པ་རོ་རེ་ཕ་ལམ་འཇུ་བྱེད་ཀྲི་ཁབ་ལེན་གྲི་ལྕགས་ཀྲི་

རེག་པ་དང༌། མཆོག་གྲི་སྨན་འོག་ནས་འཆད་པ་དང༌། དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པར། ལྷང་ཚེར་

སྦང་བ་བརོད་བྱ་བ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་པའྲི་སྦོར་བ་ལས་རོ་སེ་དངུལ་ཆུ་

དང༌། ལྷང་ཚེར་ཁ་སེ་གདོང་མེད་པར་བཞུ་ནས་ཆུ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུའོ། ཞེས་པའོ། །དེས་
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ན་རོ་རེ་ལྷང་ཚེར་འཇུ་བར་བྱེད་པའྲི་རོ་སེ་རས་རྣམས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྲི་རེག་པ་དང་

འབྲིགས་པ་དང་དུག་དང་བཅས་པ་ཡྲིས་བསྒོས་པས་སོ། །མཆོག་གྲི་སྨན་ནྲི་རོའྲི་

སྨན་གང་ཞྲིག་བྱུགས་པས་ཞེས་སོགས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་

ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་དངུལ་ཆུ་སོབས་དང་ལྡན་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ལྷར་ཚེར་ལ་

སོགས་པའྲི་ལྕགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཞུ་བའྲི་ཐབས་སོ། །ཐབས་དེ་རྣམས་ཀྲི་

སོབས་ཀྲིས་ལྷང་ཚེར་ལ་སོགས་པ་བཞུ་བ་ཡྲིས་སོབས་དང་ལྡན་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་

རོ་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །སུ་ཞྲིག་ཅེས་པ་སེ་མཆོག་གྲི་སྨན་འོག་ནས་འཆད་

པ་དེ་རྣམས་མེད་ན་སའྲི་སེང་གྲི་གནས་སུ་དངུལ་ཆུ་འདྲི་ཡྲིས་བཅྲིང་བ་གསེར་

འགྱུར་དང་བཅུད་ལེན་གྲུབ་སེ། དབུལ་བ་དང་ནད་འཕོག་པར་བྱེད་པ་དག་ནྲི་གང་

ཞྲིག་བྱེད་དེ་བྱེད་པ་མེད་ལ། བཅྲིངས་པས་བཅུད་ལེན་དེས་མྲི་རྣམས་མཁའ་ལ་

སྤོད་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་བཟྲིན་དུ་ཟོས་ན་མྲི་རྣམས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་དུག་ཀང་

ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅྲིངས་པ་གང་གྲི་ཐུ་ལས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་མེད་ན་

ནད་འཕོག་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་ས་བདག་རྣམས་ཀྲིས་རོའྲི་དབང་པོ་འདྲི་ནྲི་བསྒྲུབ་

པར་བྱའོ། །རོའྲི་དབང་པོ་དངུལ་ཆུའྲི་བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པའོ། ཞེས་

པ་སེ། གཉྲིས་པ་ནྲི། གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་གཞན་གྲིས་བསན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་བཤད་ན་

སའྲི་བདག་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་རས་ནྲི་དུ་མ་རྩེད་འཇོའྲི་དོན་དུ་གླུ་དང་རོལ་མོའྲི་

མངོན་པར་སྦོར་བ་ལ་ཡང་དོན་མེད་དུ་གོད་ཅྲིང་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། རས་གང་ཞྲིག་

དོན་མེད་དུ་ཆུད་ཟོས་པར་བྱས་པ་ཀྱཻ་མྲིའྲི་བདག་པོ་རོའྲི་དབང་པོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཡུལ་ལ་

མ་བསེགས་ཤྲིང་ཆོས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་ཡང་མ་བྱྲིན་པ་སེ། གང་ཞྲིག་ནོར་རས་ནྲི་སྲིག་
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པའྲི་སད་དུ་ཟད་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡྲིས་སྐེས་བུ་དེ་ནྲི་སྲིག་པའྲི་ལས་དག་གྲིས་

བཅྲིངས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནྲི་སེམས་ཅན་གང་གྲི་ནོར་

གྲི་སད་དུ་ནོར་རས་མ་ལུས་པ་ནྲི་ཟད་པར་གཏོང་བར་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནྲི་མཆོག་གྲི་སྨན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་ཞྲིག་བྱུགས་

པ་ཙམ་གྲིས་འཕལ་ལ་ཟངས་ཀྲི་འདབ་མ་མེར་བཅུག་པའྲི་དྲི་མ་འཕོག་པར་བྱེད་པ་

དག་ནྲི་མཆོག་གྲི་སྨན་རོ་ཆེན་པོ་དང་མཚུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཟོས་པས་མཐའ་དག་

ནང་འཕོག་ཅྲིང་རོ་བཅྲིང་བའྲི་སད་དུ་ལྕགས་ཀྲི་རྲིགས་འཇུ་བར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་ས་

གཞྲི་ལ་སལ་རྣམས་ཀྲིས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །སྨན་གཞན་དངུལ་ཆུ་གྲུབ་པར། 

དངུལ་བཅྲིང་བ་ཡྲི་ཆོ་ག་ལ། །སོབས་ལྡན་སྨན་རྣམས་བརོད་བྱ་བ། །ཚངས་པ་ཡྲི་ནྲི་

དབྱུག་པ་དང༌། །དེ་བཞྲིན་ཚངས་པའྲི་ཟླ་བ་དང༌། །སྦྲུལ་གྲི་མྲིག་གྲི་མྲིང་ཅན་

དང༌། །དེ་བཞྲིན་སེར་པོ་ཉ་ཡྲི་མྲིག །དེ་བཞྲིན་ཁུ་བྱུག་རྩ་བ་དང༌། །དེ་བཞྲིན་མན་དྷུ་

བར་ནྲི་དང༌། །གཞན་ཡང་འདབ་མ་ཤ་ལྲིན་ཚི། །སོབས་པོ་ཆེ་ཡྲི་སྨན་དང་ནྲི། །མེ་

ཏོག་ངོ་ཚ་ཅན་དང་ནྲི། །དེ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་གཅེས་པའྲི་སྨན། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་

འདྲི་དག་རྣམས་ཀྲིས་དངུལ་ཆུ་འདྲི་ཡྲི་བཅྲིང་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་

ནྲི་ངེས་པར་ལོ་དུས་བར་ཞེས་པ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་མེས་གདུག་པ་དང་

བཅས་པ་དང༌། འཆྲིང་བྱེད་ཀྲི་སྨན་དགོད་པ་དང་བཅས་པའྲི་སྦོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་

སོ། །དེ་ནྲི་སྦོར་བ་དེས་བཅྲིངས་པས་ལྷག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་སོང་ཕག་གཅྲིག་

འབུགས་པ་དག་ལས་ལྷག་པར་འབུགས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་དངུལ་ཆུ་སྦང་ཐབས་གོ་སར་བསན་པ་ནྲི། གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཞྲི་སེ། འོ་ན་དངུལ་ཆུ་བཅྲིང་བའྲི་ཐབས་”ཇྲི
1
་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དངུལ་སྦོང་བའྲི་སྨན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཚ་བའྲི་རོ་ཅན་ལན་ཚྭ་ལྔ་རྣམས་དག་དང༌། ཡ་པཀྵ་ར་

ལ་སོགས་པ་འགྱུར་བྱེད་ཀྲི་སེ་དང༌། བྲི་ཛ་པཱུརུ་ལ་སོགས་པ་སྐྱུར་བའྲི་སེ་རྣམས་

དང༌། ཕབས་ཀྲིས་བསང་བར་གྱུར་པའྲི་རྩ་བ་མོ་དག་གྲིས་དངུལ་ཆུ་སྨན་དང་ལྷན་

ཅྲིག་ཏུ་བྱས་ན་རྟག་ཏུ་སེ་ཞག་བཅུར་མཉེས་པ་དང༌། དེ་ནས་དེ་རྣམས་རོ་སྐོང་ཁ་

སྦར་དུ་བཅུག་ནས། ས་འོག་ཏུ་བཞག་པ་ལ་སེང་ནས་མེ་ཡྲིས་གདུག་པར་ཡང་ནྲི་

རབ་ཏུ་འགྱུར་བ་སེ། དངུལ་ཆུ་རྣམས་ནྲི་དངུལ་དུ་བྱ་བ་ལ་ཡང་མེ་ཏོག་སེ་གོགས་པོ་

ལྷང་ཚེར་དཀར་པོ་བཏབ་པ་རྣམས་ཀྲིས་དངུལ་གྲི་ས་བོན་དག་པར་འགྱུར་

བའོ། །ཤྲི་བའྲི་ལྕགས་དང་མཉམ་པའྲི་འགྱུར་བྱེད་བཞྲི་པོ་དང་ས་བོན་རྣམས་ལ་མ་

ཚོགས་ན་གཉྲིས་སམ་གསུམ་མམ། ཚོགས་ན་ཐམས་ཅད་སྦོར་ཏེ། བཅྲིང་བ་ནྲི་

ཚལ་དང༌། འཆྲིང་བུའྲི་འགྱུར་བྱེད་དང༌། བྱྲི་བ་ཞེས་པ་བྱྲིས་རྣ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ཏེ་

བྱྲིས་པའྲི་རྣ་བ་འད་བའྲི་སྔོ་འདབ་དང༌། ར་སེན་དང་དུག་དང་ཉེ་བའྲི་དུག་རྣམས་

ཀྲིས་སོ། །ཨ་ར་ཎ་ཊ་ལ་སོགས་པའྲི་སྦུམ་གྲིས་བན་པས་འཇམ་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་

དོ། །གླང་པོ་དང་མྲི་ཡྲི་ཆུ་ནྲི་ལན་བདུན་བླུགས་ཤྲིང་སམ་པ་དག་གྲིས་བཀྲུའོ། །ཆུ་

ཤྲིང་གྲི་ཐལ་པ་དང་ཤྲིང་ཙི་ཏྲ་ཀ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐལ་བ་དང་ན་བ་ས་ར་ལ་སོགས་

པའྲི་འགྱུར་བྱེད་ཀུན་དང་ཟེ་ཚྭ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚ་བ་རྣམས་དང། སར་ཡང་མུ་ཟྲིལ་

སོགས་པའྲི་ཉེ་བའྲི་རོ་ནྲི་རྣམ་པར་སྦངས་པ་དེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྦྲུ་བར་

བྱའོ། །རོ་སྐོང་ཁ་སྦར་དུ་བཅུག་པ་ས་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མྲིའྲི་ཚ་

1  མ་ཕྱི། ༡༩༨ན༢ན།   ངྱི    སྐུ། ༢༧༦བ༥ན།    བླ། ༢༨༠ན༣ན།   ཇྱི   * ཇྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བ་དག་གྲིས་སར་ཡང་ལེན་བརྒྱར་སྦྲུ་བར་བྱ་ཞྲིང་བསམ་པར་བྱའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་དུང་གྲི་ཕེ་མ་བརྒྱ་ཕག་འགྱུར་དང༌། སྦར་བར་གྱུར་པ་འདྲི་ནྲི་མུ་

ཟྲི་དག་གྲིས་བསེས་པ་ཡང་སྦྲུ་ཞྲིང་སམ་མོ། །ལྕགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཞུ་བར་

བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་འོག་ནས་འཆད་པའྲི་བྲིཌ་བཤང་བ་འདྲི་ནྲི་དངུལ་ཆུ་དག་གྲི་བརྒྱད་

ཀྲི་ཆ་ཤས་ཀྲིས་དེའྲི་བརྒྱད་འགྱུར་གྲི་དངུལ་ཆུ་འཇུ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་མ་

བཞུན་ཁོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་བདུག་པ་མཚན་མོ་བརྒྱད་ཆ་སེ། དེ་ཡང་རོ་སེ་དངུལ་

ཆུ་ཡང་སྙྲིང་ཁར་ཏེ་དབུས་སུ་གནས་པའྲི་ལྕགས་བཞུ་བར་གྱུར་པ་ཇྲི་སྲིད་ཉྲིད་དུ་

བྱའོ། །བཞུ་བར་གྱུར་པའྲི་རོ་སོལ་བའྲི་མེ་ལ་དག་པོར་སོལ་བས་འདར་བ་མེད་ན་དྲི་

མ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། འདྲི་ནྲི་ཟངས་དང་ལྷན་ཅྲིག་མཉེས་ཤྲིང་འབྲུས་པས་ལྕགས་

མ་ལུས་པ་འབྲིགས་པའྲི་སོབས་དང་ལྡན་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ལྕགས་གཅྲིག་བཞུ་

བར་གྱུར་ན་ཉྲི་མ་སེ་ཟངས་ལེགས་པར་སྦངས་པ་ལས་རྲི་བོང་ཅན་དངུལ་ཆུ་རབ་ཏུ་

དམར་བར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ལུས་ཀྲི་ལྕགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་ཁ་སྒྱུར་བར་

བྱེད་དོ། །ལྕགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་བྱེད་གསེར་དུ་སྒྱུར་བར་བྱེད་པའྲི་དངུལ་ཆུ་དེ་

ཡང་ཆེན་པོ་སེ་ཟངས་དུལ་མ་དང་བཅས་པ་དང་ཤྲི་བའྲི་ཞ་ཉེ་ནག་པོ་དང་བཤའ་ཚེ་

པྲ་ཚལ་བཅས་པ་དེ་ལ་བླུག་པས་གསེར་རམ་དངུལ་ལ་འཇུག་པ་སེ། དེ་ལྟར་གང་

ཞྲིག་དངུལ་ཆུའྲི་ལས་ནྲི་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དག་གྲིས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་

སྦོང་བར་བྱེད་པ་ན་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ལ་སོགས་པའྲི་དུས་གཞན་དག་གྲིས་དངུལ་ཆུ་

འཆྲིང་སེ་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་དངུལ་ཆུ་ལྕྲི་ཞྲིང་ས་བ་ཉྲིད་དང་དངུལ་ཆུའྲི་སྐོན་

རྣམས་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྐོན་མེད་པའྲི་དངུལ་ཆུ་དེ་ཡྲིས་རྣལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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འབྱོར་པ་མཆོག་གྲི་ལུས་ལ་ནད་དང་འཆྲི་བ་སེལ་བ་དང་ནྲི་གསེར་འགྱུར་མཁན་གྲི་

དབུལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འཕོག་པར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་རོ་བཅུད་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་ཛམྦ་ལའྲི་མཆོང་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་བསྲུང་

བའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཁྲུ་ཕེད་ཀྲིས་མཐོ་གང་ཙམ་གྲི་གསེར་གྲི་པད་ནོར་གྲི་

འདབ་ལྡན་ཏེ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དག་ལ་ལྟེ་བར་སྙྲིང་པོའྲི་དབུས་སུ་རོ་རེ་ཕ་ལམ་སེ་

དག་པའྲི་གསེར་གྲིས་བཅང་བར་བྱའོ། །ལྷ་སེ་ཤར་གྲི་འདབ་མ་ལ་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་

ལའོ། །གཤྲིན་རེ་སེ་ལྷོའྲི་འདབ་མ་ལ་པད་རཱ་གའོ། །ནུབ་ཏུ་རྲིན་ཆེན་ཀར་ཀེ་ཏ་སེར་

པོའ།ོ །ནོར་སྦྲིན་ཏེ་བྱང་དུ་རྲིན་ཆེན་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ལོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མེར་ལྕགས་རྣོན་

པོ་བཅྲིང་བར་བྱའོ། །ལྷ་མྲིན་བདེན་བལ་དུ་བཟང་པོ། རླུང་གྲི་འདབ་མ་དག་ཏུ་གསེར་

རོ། །འཕོག་བྱེད་དབང་ལྡན་དུ་ནྲི་དངུལ་ལོ། །ལྟེ་བར་རོ་རེའྲི་སེང་དུ་གསེར་གྲིས་

བཅྲིངས་པའྲི་ལྷང་ཚེར་སེར་པོ་དག་ལས་སྐེས་པའྲི་གདན་བཞག་པར་བྱའོ། །སྙྲིང་

པོར་གདན་དེའྲི་སེང་དུ་གསེར་ལས་སྐེས་པ་སེ་བྱས་པའྲི་ཛམྦ་ལ་ཕག་གཉྲིས་པ་

ཕག་གཡོན་པ་ན་ནེ་འུ་ལེ་དང་བཅས་པ་དང་ཕག་གཡས་པ་མཆོག་སྦྲིན་པ་སེ། 

གཙུག་ཏོར་གྲི་ཚད་ཀྲིས་སོར་བཞྲི་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་འདབ་མ་རྣམས་ལ་གསེར་

ལས་སྐེས་པའྲི་མ་དངུལ་ལས་སྐེས་པའྲི་གནོད་སྦྲིན་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ཏེ། གཡོན་

པད་དང་གཡས་མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱའོ། །འདྲིར་གལ་ཏེ་ཛམྦ་ལ་དངུལ་ལས་

སྐེས་པ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་གནོད་སྦྲིན་མོ་རྣམས་གསེར་ལས་སྐེས་པའོ། ཞེས་པ་ནས་

དེའྲི་ཚེ་ཆུ་སྦྲིན་པའྲི་སད་དུ་གསེར་གྲི་སྣོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ཅོད་པན་

སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་དབང་པོ་གཡས་ནོར་བུ་དང་བཅས་པའྲི་མཆོག་སྦྲིན་གྲི་ཕག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྒྱ་སེ། གནོད་སྦྲིན་མོ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱས་འདེབས་ཀང་སྔ་མ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་རྲིན་ཆེན་

དབང་པོའ།ོ །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་པ་སེ་ཛམྦ་ལ་ནོར་རྒྱུན་མ་དང་བཅས་པ་ཧ་

ལ་ཧ་ལ་གར་གྲི་སབས་སམ་རོལ་པས་བཞུགས་པའྲི་བརླ་གཡོན་པའྲི་སེང་དུ་ལྷ་མོ་

སྒེག་མོ་ཕག་གཡས་པ་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའྲི་ནུ་མ་ཡབ་ཀྲི་ཕག་གཡོན་གྲིས་འཛིན་པ་

ལྟ་བུའོ། །ཧ་སོགས་ཐུང་དུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་འདབ་མ་རྣམས་ལ་བརྒྱད་

རྣམས་རྲིམ་པས་ཞེས་པ་ལྟེ་བ་ལ་ཛམྦ་ལ་དང་ནོར་རྒྱུན་མ་དག་གྲི་ས་བོན་ཧཾ་

ཧའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤར་གྲི་ལྷ་མོའྲི་ཧཾ་ངོ༌། མེར་ཧཱྲིཿའོ། ཞེས་པ་ནས་ནོར་རྒྱུན་མའོ་

ཞེས་པའྲི་བར་འགེལ་པ་ལྟར་ཏེ། རས་འཕེལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་དུ་ཁམས་བཞྲིའྲི་རྲིགས་

ཀྲི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རྲིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་རྲིན་འབྱུང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པ་གཙོ་བོ་དང་

བཅས་པ་བྱའོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་པའོ། །དེ་ནས་དྲི་དང་སོས་དང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའྲི་

མཆོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་ཐུན་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་དངུལ་གྲི་སྣོད་

དུ་མཆོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཐོག་མར་ༀ་ཛཾ་དང་དབུས་སུ་བ་ལ་དང་བཅས་པ་ཛ་

ལེན་ཏྲཱ་ཡ་དང༌། སྭཱཧཱ་ཞེས་པའྲི་མཐའ་ཅན་ཏེ་སྔགས་འདྲིས་ཆུ་ཁོར་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་

སྦྲིན་པར་བྱའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བོས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་བཅས་པའྲི་

ཡྲིད་ཀྲིས་སོ། །ཅྲིའྲི་དོན་དུ་ན་གསེར་འགྱུར་མཁན་རྣམས་དག་གྲི་རོ་ནྲི་བསྲུང་བའྲི་

དོན་དུ་ཆུ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་བསྲུང་བའྲི་ཆོ་ག་འདྲིས་བསྲུང་བའྲི་

མཐུ་ཡྲིས་འབྱུང་པོའྲི་མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་དང་ཀླུའྲི་མགོན་པོ་སེ་ཀླུའྲི་རྒྱལ་པོས་

རོ་ནྲི་འཕོག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནས་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བཀའ་ཡྲིས་ཛམྦ་ལའྲི་བསྲུང་བས་སོ། །

བཞྲི་པ་བཞུ་བའྲི་ཐབས་ལ་གཉྲིས། དངུལ་རང་གྲི་སྐེ་གནས་ཟ་བའྲི་དོན་དུ་

བཞུ་བ་དང༌། ཁམས་འབུགས་པའྲི་དོན་དུ་ལྕགས་ཐམས་ཅད་བསེས་པའྲི་བཞུ་

བའོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་བཞུ་བ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དངུལ་འདུལ་བའྲི་དང་པོར་

སོ་ཕག་གྲི་ཕེ་མ་དང་འགྱུར་བྱེད་དེ་ལན་ཚྭ་བྱྲིན་ནས་བྲི་ཛ་པཱུ་ར་ལ་སོགས་པའྲི་

སྐྱུར་པོའྲི་སེ་རྣམས་དག་གྲིས་ཉྲི་མ་བཅུའྲི་བར་དུ་རོ་ནྲི་མཉེ་བར་བྱ་ཞྲིང་མེ་དང་ཉྲི་མ་

ལ་བདུག་པར་བྱའོ། །དངུལ་ཆུ་དེ་བཀྲུས་ཤྲིང་རོ་བཟུང་ནས་ཆུ་ལྷག་མ་སམས་ཏེ། 

དེ་ནས་སར་ཡང་སྙྲིགས་མ་དག་ལ་གནས་པའྲི་རོ་ནྲི་ཕེ་ནས་སར་ཡང་རོ་དེ་ཉྲིད་ལ་

བསེ་བར་བྱའོ། །ཐམས་ཅད་དུས་སུའོ་ཞེས་པ་ནྲི་དངུལ་ཆུ་མཉེས་པའྲི་སྙྲིགས་མར་

གྱུར་པ་དེ་མཐའ་དག་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དངུལ་ཆུ་བཟུང་བའྲི་སད་དུ་དབྱེ་བར་

བྱའོ། །སར་ཡང་ཞེས་པ་རོ་ཕེ་བར་གྱུར་པ་ནྲི་གལ་ཏེ་སྙྲིགས་མ་ལས་རོ་དེ་ནྲི་

ལོགས་སུ་མ་ཕེད་ན། དེའྲི་ཚེ་སྙྲིགས་མ་དེ་ཉྲིད་ལས་རོ་ནྲི་ཤྲི་བ་སེ་སྨན་དང་འདེས་

པ་དེ་ལྕགས་གཞན་དང་ཡང་དག་པར་བསེས་ནས་བཟུང་བར་བྱ་སེ། བཟུང་བ་དེ་ལ་

ལྕགས་གཞན་དང་བསྲིས་ནས་ལྷན་ཅྲིག་སྙྲིགས་མ་དེ་ཡང་བཞུ་བར་བྱའོ། །དེ་ལ་

སྦངས་པའྲི་དངུལ་ཆུ་རང་གྲི་སྐེ་གནས་མཚལ་གྲི་ཁམས་ཟ་བར་གྱུར་ན་དེ་ནྲི་སར་

ཡང་གཞན་ལྕགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐེ་གནས་ཀྲི་རོའྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཟའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ལྕགས་ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ལྕགས་རྣམས་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕན་ཚུན་འཇུ་བར་བྱེད་དོ། །དེས་ན་བསེས་ལ་བཞུ་བར་བྱའོ། །ཞ་ཉེ་དཀར་

པོ་དང་ལྕགས་རྣོན་པོ་དང་ར་གན་དང་ཟངས་དང་ལྷང་ཚེར་སྐེས་ཞེས་པ་ལྷང་ཚེར་
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སེར་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་ལྕགས་སམ། དེ་ལས་གཞན་པ་ཞྲིང་ལས་སྐེས་པ་རོ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་

ལྕགས་ཏེ་རྣོན་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྕགས་དེ་རྣམས་གསེར་འགྱུར་གྲི་གནས་སབས་

སུ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱས་པའོ། །ལྕགས་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་ཆ་མཉམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་

བསེས་པ་ནྲི་བསེས་པའྲི་ལྕགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གསེར་འགྱུར་གྲི་བྱ་བ་ལ་འདྲི་བྱ་

བའོ། །བཅུད་ལེན་གྲི་བྱ་བ་ལ་ནྲི་ཞ་ཉེ་བྱྲིན་པར་མྲི་བྱ་སེ། དེས་ན་ལྕགས་བཞྲི་དང་

གསེར་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བསེ་པ་བཞུ་བར་བྱའོ། །དངུལ་གྲི་བྱ་བ་ལ་ནྲི་ལྷང་ཚེར་དཀར་

པོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྕགས་དང་བཤའ་ཚེ་ཆ་མཉམ་པར་བསེས་པ་སེ། དངུལ་གྲི་བྱ་བ་

ལ་གཉྲིས་པོ་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་དངུལ་བཞུ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསེས་པ་བྱས་ཤྲིང་

ཞེས་པ་ནས། བསེས་པ་བཏགས་པར་བྱ་སེ་ཞེས་པའྲི་བར་དང༌། རྩ་བའྲི་དངུལ་ཆུའྲི་

དྲུག་ཅུ་ཆའྲི་ལྕགས་དང་བསེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་ས་ལས་བྱས་པའྲི་གྲུའྲི་

འཕྲུལ་འཁོར་དུ་དང་པོར་དངུལ་ཆུའྲི་དྲུག་ཅུའྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་ཟས་ལྕགས་ནྲི་བྱྲིན་ཏེ་དེ་

ནས་རོ་དངུལ་ཆུ་བླུགས་ཤྲིང་དེའྲི་སེངདུ་རས་སབ་མོ་བྱྲིན་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་སྔར་

བརོད་པའྲི་བསང་བའྲི་རྩ་བ་མོ་བྱྲིན་ཏེ། གྲུ་ནྲི་ཕུབ་མ་དང་བ་གླང་གྲི་ལྕྲི་བའྲི་ཕེ་མའྲི་

མེ་ལ་བཞག་པར་བྱའོ། །རྩབ་མོ་བསམས་པ་ན་རྒྱུན་པར་ཆད་མེད་པར་སར་ཡང་

རྩབ་མོ་སྐྱུར་པོ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཉྲི་མ་གཅྲིག་གམ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཟས་ལྕགས་

འཇུ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནས་བཞུ་བའྲི་རེས་ལ་ཆ་རེ་བསྐེད་པས་འཕེལ་བར་བྱ་ཞེས་

པས་གཞན་ཟས་ཉྲིས་འགྱུར་ནྲི་རྲིམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །

སར་ཡང་བཞུ་བར་ཤེས་ནས་དེ་རས་ལ་བླུགས་ནས་བཅྲིར་བར་བྱ་སེ། སྐོང་

བུར་བཏགས་པ་བཞུ་བའྲི་རས་གལ་ཏེ་རས་ལ་མྲི་སྣང་ན་དེའྲི་ཚེ་བཞུ་བར་བརོད་
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དོ། །དེ་ལྟར་རྲིམ་པས་ཟས་བྱྲིན་པ་འཕེལ་བར་བྱ་སེ། ཇྲི་སྲིད་དངུལ་ཆུའྲི་རྐང་པའྲི་

ཆ་ཤས་ཀྲི་ཟས་ཟ་བ་ཉྲིད་རབ་ཏུ་གྱུར་གྲི་བར་དུའོ། །དེའྲི་སེང་དུ་ཟས་བྱྲིན་པ་འཕེལ་

བར་མྲི་བྱ་སེ། དེ་ལས་ལྷག་པར་རབ་ཏུ་སྦྲིན་མྲི་བྱ་ཞེས་པ་འཕེལ་བ་བྱྲིན་པ་དགག་

པའོ། །དེའྲི་རེས་ལ་སྔར་གསུངས་པའྲི་ས་བོན་ཆོ་ག་འདྲིས་ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་

ཏེ། གསེར་འགྱུར་གྲི་ས་བོན་གོང་དུ་གསུངས་པའྲི་ཆོ་ག་འདྲིས་ཕོགས་ཟླ་ཕེད་

གཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཟས་དངུལ་ཆུའྲི་ཉྲིས་འགྱུར་འཇུག་བར་འགྱུར་ཏེ། སར་ཡང་དངུལ་

ཆུ་འདྲི་སྔར་བརོད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྦངས་པས་ས་བོན་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་ས་བོན་རྣམ་པར་དག་པས་ལྕགས་གཉྲིས་དང་གསུམ་དང་བརྒྱད་འགྱུར་

འཇུ་བར་འགྱུར་ཏེ། སར་ཡང་བཞུ་བ་འདྲི་ནྲི་སྔར་བརོད་པའྲི་མྲི་དང་གླང་པོའྲི་བྲིཌ་

བཤང་བ་མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་མཉེ་བས་སོ། །ཅྲི་སེ་མ་བཞུ་བར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་མ་

བཞུ་བ་ལ་འཁོར་ལོའྲི་གདུགས་བྱ་བར་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། བ་གླང་གྲི་ནུ་མའྲི་རྣམ་པའྲི་

ཀོང་བུར་དངུལ་ཆུ་བླུགས་ནས་སོར་མོ་གསུམ་གྲི་བར་དུ་མྲི་སྣང་བར་ས་ལ་གཞུག་

པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཁོར་ལོའྲི་རྣམ་པའྲི་འོབས་བྱས་ནས་ཕུབ་མ་དང་བ་

གླང་གྲི་ལྕྲི་བའྲི་ཕེ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བཀང་སེ་མེ་སྦྲིན་པར་བྱའོ། །འཁོར་ལོའྲི་གདུགས་

དེ་ཡྲིས་ཉྲིན་ཞག་བརྒྱད་ཀྲི་བར་དུ་བྲིཌ་དུག་དང་བཅས་པའྲི་རོ་ནུ་མའྲི་རྣམ་པའྲི་

ཀོང་བུར་བཞུ་བས་མ་བཞུ་བའྲི་སྐོན་འདོར་བར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ནས་སར་ཡང་གྲུའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་དུ་བླུག་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་འབུགས་པ་

དང་རེས་སུ་འབུགས་པའྲི་སད་དུ་ལོ་གཅྲིག་དང་པོར་བྱས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་

མཐར་ཐུག་པར་ལྕགས་ཐམས་ཅད་བཞུ་བར་བྱའོ། །ཅྲི་སེ་བསོད་ནམས་དབང་གྲིས་
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ཕ་ལམ་འཇུ་བྱེད་ཀྲི་རེག་རོ་དང་མཆོག་གྲི་སྨན་རོ་ཆེན་པོ་དང་བྱུགས་མ་ཐག་ཟངས་

ལ་སོགས་པ་གསེར་དུ་འཇུ་བར་བྱེད་པ་སེ། ལྕགས་སོགས་བཞུ་བར་བྱེ་པ་དེ་དག་

རེད་ན་དེའྲི་ཚེ་རེག་པ་དང་འཇུ་བྱེད་ཀྲི་ཕྲི་མའྲི་སྨན་བྲིཌ་དུག་བཅས་དང༌། མཆོག་

གྲི་སྨན་སྔར་བརོད་པ་རྣམས་ཀྲི་མེ་ལ་གནས་པར་བྱས་པས་ཀང་ལྷང་ཚེར་གྲི་

ལྕགས་རྣམས་ན་ཁ་སེ་གདོང་མེད་པར་འཇུ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡྲིས་དངུལ་ཆུ་དེ་ཡྲི་

སོབས་ལྷག་པའྲི་རོར་འགྱུར་རོ། །ལྷང་ཚེར་གྲི་ལྕགས་གདོང་མེད་པར་འཇུ་བའྲི་སྨན་

དེ་དག་ལས་ལྷང་ཚེར་གྲི་ལྕགས་བཞུན་སོབས་བརྒྱད་འགྱུར་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྲི་

བཞུ་བ་སེ་དངུལ་ཆུ་ཟས་པར་གྱུར་ན་སྔ་མ་དེ་ཡང་བརྒྱད་འགྱུར་གྲི་སོབས་སོ། །དེ་

ཡྲིས་གསེར་འགྱུར་གྲི་ས་བོན་བཞུ་བ་ལ་ཡང་སྔ་མ་དེ་ཡྲི་བརྒྱད་འགྱུར་གྲི་སོབས་

སུ་འགྱུར་རོ། །

སར་ཡང་རོ་རེ་རྲིན་ཆེན་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་ལ་སོགས་པ་བཞུ་བར་གྱུར་ན་སོབས་སྔ་

མ་དེ་ཡྲི་ཡང་བརྒྱད་འགྱུར་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ངེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ལྕགས་བརྒྱད་

དང༌། རྲིན་ཆེན་རྣམས་དང༌། ཉེ་བའྲི་རོ་དང་རོ་རྣམས་ཇྲི་སྲིད་ཁོལ་བར་གྱུར་གྲི་བར་

དུ་མེའྲི་ནང་དུ་སོལ་བར་བྱ་སེ། དེ་ནས་དེ་ནྲི་ལྕགས་འབུམ་ཕག་དུ་མ་འབུགས་པར་

རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སྒྱུར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་མྲི་བྱའོ། །རེག་རོ་དང་མཆོག་

གྲི་སྨན་རོ་ཆེན་པོ་དེ་དག་མེད་ན་སྔར་བརོད་པའྲི་མཆོག་གྲི་སྨན་བྱུགས་པས་ཟངས་

སོགས་གསེར་དུ་འཇུ་བ་དང༌། བྲི་ཌ་བཤང་བས་མཉེ་བདག་དང༌། དུགས་ཀྲི་ཆོ་ག་

རྣམས་ཀྲིས་ཀང་ལྕགས་རྣམས་འཇུ་བར་འགྱུར་ལ། འདར་བ་མེད་པ་ཇྲི་སྲིད་དེ་དེ་

ནས་འགྱུར་བྱེད་གསེར་ནྲི་མཉམ་པ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་བཞུ་བར་
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གྱུར་པའྲི་རོ་འབར་བའྲི་སོལ་བ་ལ་བྱྲིན་པ་ན་གལ་ཏེ་འདར་བར་བྱས་ནས་མྲི་འགོ་ན་

དེའྲི་ཚེ་འདར་བ་མེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་བ་གླང་གྲི་ནུ་མའྲི་རྣམ་པའྲི་ཀོང་བུར་བླུག་ནས་

ཇྲི་སྲིད་རོ་ནུབ་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་ཨ་ར་ཎ་ཌ་དན་རོག་གྲི་འབྲུ་མར་སེང་དུ་སྦྲིན་

པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གསེར་རོ་དང་མཉམ་པ་དག་བཞུ་ནས་རས་ཀྲི་དོན་དུ་ཞ་ཉེར་

བརྒྱད་ཆ་བྱྲིན་ཏེ་རོའྲི་སེང་དུ་བླུག་པར་བྱའོ། །དེ་ཡྲིས་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །

སར་ཡང་གཞན་གསེར་བཞུ་བའྲི་ཁུ་བ་དན་རོག་གྲི་འབྲུ་མར་དང་དངུལ་ཆུ་

དག་ལ་བླུག་པ་ལ་ཞ་ཉེར་བརྒྱད་ཆ་བྱྲིན་ཏེ་སོལ་བའྲི་རྲིམ་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉྲིས་

འགྱུར་གྲི་གསེར་གྲིས་རབ་ཏུ་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །དངུལ་ཆུའྲི་རས་ཀྲི་གོང་བུ་

གསེར་དང་མཉམ་པ་ཞུན་མར་གྱུར་པའྲི་ཁུ་བ་དག་རོ་ལ་རབ་ཏུ་འབད་ནས་བླུག་

པར་བྱའོ། །དེས་གསུམ་འགྱུར་གྲིས་རེས་སུ་བསྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྒྱུར་

བ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྲི་ལྕགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་རེས་མཐུན་པས་ལྕགས་སོང་གྲི་མཐར་

ཐུག་པར་འབུགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཟངས་བཞུ་སེ་རོ་ཕེད་མར་བྱས་ཤྲིང་སྦྲ་

ཚིལ་གྲིས་ཡང་དག་པར་བཀྲྲིས་ནས་ཤྲི་བའྲི་ཞ་ཉེ་དང་བཤའ་ཚེ་དག་ལྷན་ཅྲིག་དེ་

ལ་བླུག་པར་བྱའོ། །དེ་ཡྲིས་དངུལ་ལམ་གསེར་ལ་འཇུག་པ་དང༌། འབུགས་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་བཞུ་བའྲི་ངེས་པའོ། །

ལྔ་པ་ལ་གསུམ། དགོད་པ་དང་བཅས་པའྲི་བཅྲིང་བ། གོང་བུའྲི་བཅྲིང་བ། 

ཞྲིང་གྲི་ལྕགས་རྣམས་ཀྲི་བཅྲིང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་དགོད་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གསེར་གྲི་བྱ་བ་ལ་གསེར་

ནྲི་ཞ་ཉེ་ནག་པོ་རབ་ཏུ་བཏབ་པས་གསད་པར་བྱའོ། །རྣོན་པོ་མཚལ་གྲིས་བསད་དེ་
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གའུ་ཁ་སྦོར་དུ་གཞུག་པའྲི་སྦོར་བས་སོ། །སྦྲུལ་ཞེས་པ་ཞ་ཉེ་ནག་པོ་ནྲི་ལྡོང་རོས་

ཀྲིས་གསད་པར་བྱའོ། །ཟངས་ནྲི་མུ་ཟྲི་དག་གྲིས་སོ། །དངུལ་གྲི་བྱ་བ་ལ་བཤའ་ཚི་

ཞ་ཉེ་དཀར་པོ་ནྲི་བ་བས་སོ། །ཟླ་བ་སེ་དངུལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་མཀྵྲི་ཀ་ཞ་ཉེ་དཀར་

པོས་སོ། །ལྷང་ཚེར་སྐེས་ཞེས་པ་ལྷང་ཚེར་དཀར་པོའྲི་ལྕགས་ནྲི་མཀྵྲི་ཀ་ཞ་ཉེ་ནག་

པོས་གསད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་ཤྲི་བའྲི་ལྕགས་དང་མཉམ་པའྲི་འགྱུར་བྱེད་བཞྲི་པོ་

རྣམས་ནྲི། དེ་རྣམས་ཚོགས་པ་མེད་ན་གསུམ་མམ་གཉྲིས་ཀྲིས་སོ། །དེ་དང་མཉམ་

པའྲི་བྲིཌ་བཤང་བའམ་དུག་དང༌། དེ་དང་མཉམ་པའྲི་ལན་ཚྭ་རྣམས་དང༌། ཉེ་བའྲི་ར་

དགའྲི་ཆོས་ཅན་རྣམས་དང༌། ལྕགས་དང་མཉམ་པའྲི་དངུལ་ཆུ་སེ་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་

ཏུ་བྱས་ནས་ཉ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་མཁྲིས་པ་དང༌། བྲི་ཛ་པཱུ་ར་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སྐྱུར་པོ་དག་གྲིས་ཉྲིན་ཞག་བཅུ་རུ་མཉེས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་ནྲི་རོ་ཀོང་ཁ་

སྦར་བའྲི་དབུས་སུ་རབ་ཏུ་བླུགས་པར་བྱ་སེ། དེ་ནས་ས་ལ་བྲུས་པའྲི་དོང་གྲི་ནང་དུ་

བཅུག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་པར་ཇྲི་སྲིད་པར་དུས་ཐམས་ཅད་སེང་དུ་མེ་ཡྲིས་བདུག་དང་

བཅས་པར་གྱུར་ན་དེ་ནས་དངུལ་ཆུ་དེ་ནྲི་བཅྲིངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་བཅུ་

དྲུག་ཆ་ཡྲི་དབྱངས་ཀྲིས་དངས་པ་སེ་ཟངས་འབུགས་པར་བྱེད་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་

རོ། །སར་ཡང་ཕུག་པའྲི་ཟངས་དེ་ཉྲིད་ཟླ་བ་དངུལ་ཆུ་དང་གསེར་དང་ཆ་མཉམ་པར་

བྱས་ནས་ཁ་སྦོར་གྲི་འཚེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་དགེ་བ་དག་པའྲི་གསེར་

འདྲི་ནྲི་གསེར་འགྱུར་མཁན་རྣམས་དག་གྲི་དབུལ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པར་

འགྱུར་རོ། །ཅྲི་སེ་དངུལ་ལ་སོགས་པ་དགོད་པ་དང་བཅས་པས་འཆྲིང་ན་དེའྲི་ཚེ་

དངུལ་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་དངུལ་ཆུ་བྱྲིན་པར་གྱུར་བ་ན་དག་པའྲི་ཟངས་ནྲི་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 949  

ཕུག་པ་ལས་དངུལ་དུ་ཡང་ནྲི་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །དགོད་པ་དང་བཅས་པའྲི་དངུལ་

ཆུ་བཅྲིང་བའྲི་ངེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྲི་གོང་

བུའྲི་བཅྲིང་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་གསེར་གྲི་བྱ་བ་ལ་ལྷང་ཚར་སེར་པོ་ལ་སོགས་

པའྲི་ལྷང་ཚེར་བཅུད་བཞུ་བར་བྱ་སེ་ཚད་མཉམ་པའྲི་ཕེད་དོ། །དངུལ་གྲི་བྱ་བ་ལ་ལྷང་

ཚེར་དཀར་པོ་བཞུ་བའོ། །དེ་ནས་གསེར་གྲི་བྱ་བ་ལ་ཞ་ཉེ་ཡྲིས་བརྟག་པར་

བྱའོ། །དངུལ་ལ་བཤའ་ཡྲིས་སོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་ཞེས་པ་ནས། བ་གླང་གྲི་ལྕྲི་བའྲི་མེ་

ཞེག་པའྲི་བར་འགེལ་པ་ལྟར་ལ། འཇམ་པོས་གདུངས་པའྲི་ཁ་སྦོར་ལ་སྦྲིན་པར་

བྱའོ། །དེ་ནས་ཐལ་བ་རྣམས་རྲིམ་པས་བསལ་ཏེ་བསེགས་པའྲི་སའྲི་གོང་བུ་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་

རོ་ཆེན་པོ་དང་ཉེ་བའྲི་རོ་དང་གསེར་དང་ཞ་ཉེ་བཏགས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར་གྲི་བར་

དུ་བཞུས་ཐབ་ཏུ་སོལ་བ་དག་པོ་རྣམས་ཀྲིས་བསེག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གང་མོར་གྱུར་

པ་ན་གོང་བུ་བཅག་ནས་དབུས་སུ་གང་ཞྲིག་གསེར་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཏགས་པའྲི་

ཚོགས་ནྲི་གོང་བུ་གང་གྲི་སྦོར་བས་དངུལ་ཆུ་བཅྲིངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་གོང་བུའྲི་

བཅྲིང་བ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཟངས་ལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞྲིའྲི་ཆ་ཤས་བླུག་པ་ནྲི་སྔ་མ་བཞྲིན་དུ་

གསེར་དངུལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་གོང་བུའྲི་བཅྲིང་བའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞྲིང་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདེར་འཛིན་མ་སེ་ས་གཞྲི་ལ་ནྲི་

རོ་བ་གང་དག་འཚོ་བ་སེ་སོག་ཆགས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང༌། འབས་བུ་ལ་

སོགས་པའྲི་ལུས་ཏེ་གཟུགས་ཀྲི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐེ་གནས་དེ་
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རྣམས་ལ་”བྱྲིན
1
་ནས་ཞེས་པ་འཚོ་བ་སོག་ཆགས་ཀྲི་གཟུགས་རྣམས་ལ་དེ་དང་

མཚུངས་པའྲི་འཚོ་བའྲི་ཤ་དང༌། འབས་བུ་རྣམས་ལ་དེ་དང་མཚུངས་པའྲི་འབས་

བུའྲི་ཕེད་མ་དང༌། དུང་དང་མགོ་ལ་སོགས་པའྲི་གཟུགས་དང་མཚུངས་པ་རྣམས་ལ་

དུང་དང་དེ་དང་འད་བའྲི་མགོ་ལ་སོགས་པའྲི་ཕེད་མ་བྱྲིན་ནས་སོག་ཆགས་ཀྲི་ཤའྲི་

ཕེད་མ་དེ་དང༌། འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་ཕེད་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་མར་

དང་སྦྲང་རྩྲི་དང་ཚྭ་ལ་དང་བཅས་པ་གོང་བུར་བྱས་ཏེ་ཇྲི་སྲིད་ལྕགས་ཕེད་པར་གྱུར་

གྲི་བར་དུ་ལྕགས་འབྱེད་པའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་གྲི་ནང་དུ་བླུག་ཏེ། མེ་ལ་བཞགས་ནས་

དག་པོའྲི་རླུང་གྲིས་བུས་པས་བཞུ་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་བཏགས་པ་ནྲི་མར་

གྲི་ངར་བཏགས་ལ་བཏགས་ཏེ། སར་ཡང་ཚྭ་ལ་དང་འགྱུར་བྱེད་ཀྲི་སེ་ཚན་རྣམས་

བྱྲིན་ནས་ཇྲི་སྲིད་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་སྦང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དག་

པར་བྱས་ཏེ་དེ་ནས་ལྕགས་ཀྲི་སྐེ་གནས་དེ་ནྲི་ཤེས་ནས་ལྕགས་རྣོན་པའམ་ཟངས་

གསེར་དང་ལྷན་ཅྲིག་གཉྲིས་པོ་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་བར་བྱས་ནས་དེ་ཉྲིད་ནྲི་གསེར་

འགྱུར་མཁན་གྲིས་སྔ་མ་ལས་ཉྲིས་འགྱུར་དག་ཏུ་བཞུ་པར་བྱའོ། །དང་པོར་ལྷང་

ཚེར་གདོང་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང་བཅས་པའམ་དེ་ལས་ཕྲིར་ཕོགས་པ་གདོང་མེད་

པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་བཞུ་ནས་ལྕགས་བངས་ཏེ། དེ་ནས་གཞན་ལྕགས་བརྒྱད་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་བཞུ་བར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་མཀྵྲི་ཀ་དང་ཟངས་དང་གསེར་རམ་

ཏུད་ཐ་ཀ་སངས་མའྲི་ཟངས་དང༌། ཟངས་དང་གསེར་རམ་མུ་མྲིན་མཐྲིང་ཤུན་གྲི་

ཟངས་དང༌། གསེར་རམ་རྲི་བོང་ཅན་དངུལ་དང་ཟངས་སམ་གསེར་ལྷན་ཅྲིག་བཞུ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠༢ན༢ན།   བྱན    སྐུ། ༢༨༢ན༢ན།    བླ། ༢༨༦ན༥ན།   བྱྱིན   * བྱྱིན
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བར་བྱའོ། །འདྲིར་ཞྲིང་གྲི་རོ་བ་རྣམས་ཀྲི་ལྕགས་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་

བཞྲིན་དུ་མཀྵྲི་ཀ་ལ་སོགས་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྦང་

བར་བྱ་སེ། དེ་ནས་སྔ་མར་བསན་པའྲི་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའྲི་ལས་བྱེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་སྦངས་ན་རས་རྣམས་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་གསེར་ཕེད་ཅན་གྲི་སྦོར་བ་ནྲི། དེ་ནས་གསེར་འགྱུར་མཁན་གང་

དག་གྲིས་དང་པོར་ཟན་ཙམ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་འཚོ་བའྲི་

ཐབས་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་གསེར་དུ་མ་སྒྱུར་བའམ། བསད་པ་ཞེས་འགྱུར་

མངས་ལྟར་ཏེ། རོ་དངུལ་ཆུ་བཞུ་བ་གཞོན་ནུའམ་བྱྲིས་པས་ཟངས་ཀྲི་འདབ་མ་ལ་

བྱུགས་པས་གསེར་ཕེད་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྲི་ལ་ཡང་ཆེད་ཟངས་སོགས་ཀྲི་

འདབ་མ་ཆ་གཅྲིག་དང་གསེར་ཆ་གཉྲིས་ཀྲིས་སུམ་ཆ་ཅན་དུ་བརོད་དོ། །འདྲིར་དང་

པོར་ཟངས་ལ་ཞེས་པ་ནས། དྲི་མ་དང་བལ་བ་ཕེད་ཙམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་

པའྲི་བར་འགེལ་པ་ལྟར་རོ། །སར་ཡང་ལྕགས་དེ་ཉྲིད་འདབ་མར་བྱས་ཏེ་འཚལ་རྐང་

པའྲི་ཆ་ཤས་བྱྲིན་ནས་མུ་ཟྲི་ཡྲིས་ར་ཁ་སྦོར་དུ་བཅུག་སེ་མེ་དག་པོ་དག་གྲིས་

གསད་པར་བྱའོ། །དེ་ཉྲིད་ལ་སར་ཡང་དངུལ་ཆུ་བརྒྱ་ཆ་དང་ལྷན་ཅྲིག་གངུལ་ཆུའྲི་

ཉྲིས་འགྱུར་གྲི་མུ་ཟྲི་དང༌། དངུལ་ཆུའྲི་ཕེད་ཀྲི་མཚལ་བྱྲིན་ནས་གོ་མོར་སྐྱུར་པོ་

ཡྲིས་མཉེ་བར་བྱའོ། །སར་ཡང་མེ་ཡྲིས་བདུག་པར་བྱའོ། །སར་ཡང་སྐྱུར་པོ་ཡྲིས་

མཉེ་བར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ཉྲི་མ་བདུན་དུ་བྱའོ། །དེ་ཉྲིད་ར་མཁན་གྲིས་བསེགས་པའྲི་

སྣོད་ཁ་དོག་མོ་ཟླུམ་པོར་བླུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་སྣོད་ཀྲི་ཁལ་ར་མཁན་གྲི་འཇྲིན་

པས་རྒྱ་ཡྲིས་གདབ་པར་བྱའོ། །སྣོད་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཡང་དབྱུག་པ་སྦྲིན་པར་བྱ་སེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སོར་གཅྲིག་གྲི་དཔངས་ནས་ནཱ་རྲི་ཀེ་ལའྲི་སབ་མཐུག་གྲི་ཚད་ཙམ་གྲི་བར་བྱ་བ་

ཉྲིད་དོ། །དེ་བས་སྣོད་ཆེ་བ་ལ་བྱུག་པ་སྔ་མ་ལས་ལྷག་པ་སྦྲིན་པར་མྲི་བྱའོ། །དེ་ནས་

ཉྲི་མ་ལ་བསམ་པར་བྱའོ། །

སར་ཡང་སེ་ཞེས་པ་ནས། བཙོ་བར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་དང༌། དེ་ལྟར་བྱས་

པས་དངུལ་ཆུ་ཟངས་ཀྲི་ཕེ་མ་ལ་འཁྱུད་ནས་དངུལ་འཆྲིང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་ཟངས་

ཀང་སྐོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་དངུལ་ཆུ་དང་ཟངས་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་

ལས་སོ། །དེ་ནས་དངུལ་གྲི་རྐང་པ་ཞེས་པ་ནས། བསེག་པར་བྱ་འོའྲི་བར་འགེལ་པ་

ལྟར་དང༌། དེ་ནས་གངས་པར་གྱུར་པ་དང་སྣོད་བསལ་ནས་གསེར་ཕེད་ཀྲིས་གསེར་

དུ་འགྱུར་ཏེ་ཁ་སྦོར་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དག་པའོ། །དེ་ནས་སྦོར་བ་གཞན་བརོད་

པར་བྱ་སེ། དངུལ་ཆུ་ཤྲི་བར་གྱུར་པའྲི་ཟངས་ཀྲི་ཕེ་མ་འདྲི་གསེར་ལ་ཉྲིས་འགྱུར་

རམ་སུམ་འགྱུར་བྱྲིན་ནས་མེ་ལ་བཞུ་བར་བྱའོ། །དེ་རྐང་པའྲི་ཆ་ཤས་ཀྲིས་དངུལ་

ཆུ་བཞྲི་འགྱུར་ལ་སྦར་བར་བྱས་ནས་སོ་ཕག་གྲི་ཁུང་བུར་བླུག་སེ་སེང་དུ་མུ་ཟྲིའྲི་ཕེ་

མ་སྦྲིན་ཞྲིང་དེའྲི་སེང་དུ་ཁ་ཆོད་བྱྲིན་ནས་དེའྲི་སེང་དུ་སོལ་བའྲི་མེས་སད་ཅྲིག་ཙམ་

བསེག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་གངས་པར་གྱུར་པ་དང༌། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཟངས་ཀྲི་ཕེ་

མ་གསེར་དང་དངུལ་ཆུ་དངསྦོར་བ་དང་མཉམ་པའྲི་མུ་ཟྲི་བྱྲིན་ནས་ལན་བརྒྱད་དུ་

བསེག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་དངུལ་ཆུས་གསེར་ལ་འཁྱུད་དེ་མྲི་གཏོང་ངོ༌། །དེ་ནས་

དངུལ་ཆུ་ཉྲིད་ཀྲི་རྐང་པའྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་གསེར་གྲི་ས་བོན་སྦྲིན་ཞྲིང་དེ་ཉྲིད་ལ་དངུལ་

ཆུ་དང་མཉམ་པའྲི་ཟངས་བྱྲིན་ནས་ཀོག་བུ་ཁ་སོམས་སུ་བསེག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་

གངས་པར་གྱུར་པ་དངསྣོད་བསལ་ནས་རྒྱུ་དེ་ཞེས་རྭ་འགྱུར་ལྟར། གསར་གྲི་རྒྱུ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀོང་བུར་བསེགས་པའྲི་གོང་བུ་དེ་སྦྲང་གཤོག་ལྟར་འདབ་མར་བྱའོ། །དེ་ནས་གསེར་

ཟངས་དངུལ་ཆུ་སྦར་བའྲི་ཕེ་མ་ལན་བརྒྱ་དུ་བསེགས་པ་དེ་ཡྲིས་འདབ་མ་ལ་བྱུག་

པར་བྱའོ། །གསེར་དང་དངུལ་ཆུ་ཟངས་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་དོན་དུ་ཏམ་བུ་ལ་

སོ་རྩྲི་གོ་ལའྲི་འདབ་མའྲི་ཁུ་བས་འདབ་མའྲི་སེང་དུ་བྱུག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་མེ་ཐབ་

ཀྲི་འོག་ཏུ་གཞུག་པར་བྱ་སེ། སེང་དུ་ས་སོར་གཅྲིག་བྱྲིན་ནས་སེང་དུ་མེ་བཏང་བ་

ཡྲིས་ཁྲིམ་གྲི་གཡས་ལ་སོགས་པ་ཉྲི་མ་གསུམ་གྲི་བར་དུ་བྱའོ། །དེ་ནས་ཕྱུང་སེ་

སར་ཡང་རྐང་པའྲི་ཆ་ཤས་ཀྲི་ས་བོན་བྱྲིན་ནས་དབྱུང་བར་བྱའོ། །དེའྲི་ཚེ་ཟངས་

གསེར་འདེས་པའྲི་འདབ་མ་དེ་ནྲི་གསེར་གྲི་འདབ་མར་འགྱུར་ཏེ། ཕེད་དང་ལྡན་

པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་གསེར་དུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་པ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་སེ་གཞན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྲི་མ་བྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་བཅུད་ལེན་གྲི་སྦོར་བ་ལ་བཞྲི། བཅྲིངས་པའྲི་དངུལ་ཆུའྲི་བཅུད་

ལེན། དངུལ་ཆུའྲི་བཅུད་ལེན་གཞན་བསན། དངུལ་བསད་པ་ལ་གྲུབ་པའྲི་སྨན་

བསན། འབུགས་པའྲི་རོའྲི་རང་བཞྲིན་དང་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གསུམ། བཅྲིངས་པའྲི་རོ་ཟ་བའྲི་ཐབས། རོ་མ་བཞུ་བའྲི་སྨན་བསན། བཅུད་

ལེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་ལུས་ཞེས་སོགས་ཏེ་འདྲིར་གང་ལ་ལ་ཞྲིག་བཅྲིངས་པའྲི་རོ་

དངུལ་ཆུ་ཟ་བར་བྱེད་པ་དེའྲི་ཚེ་དེ་ཡྲིས་དང་པོར་ཉྲིན་ཞག་བདུན་དུ་སྣོད་དག་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཆོ་ག་བྱ་སེ། དེ་ཡང་འབས་བུ་གསུམ་པ་ཆ་མཉམ་པ་སོལ་བའྲི་ཆུ་ཡྲིས་

ཁོང་པ་བཤལ་བར་བྱའོ། །ལན་ཚྭ་དང་སྐྱུར་པོ་དང་བལ་བའྲི་འབས་ས་ལུའྲི་ཟན་དང་
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འོ་མས་ཁ་ཟས་བྱའོ། །དེ་ནས་སྨན་གྲིས་བསད་པའྲི་ལྕགས་ཀྲི་ཕེ་མ་ཞེས་པ་ནྲིར་

གུན་ཌྲི་ཡྲིས་བསད་པའྲི་རྣོན་པའྲི་ཕྲི་མ་མར་དང་སྦྲང་རྩྲི་དག་དང་བཅས་པ་དངུལ་

ཆུ་དང་བཅས་ཞེས་པ་ལེགས་པར་ཤྲི་བའྲི་དངུལ་ཆུ་དང་མཉམ་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་བག་

ཙམ་རེ་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་བཟའ་བར་བྱའོ། །ཁ་ཟས་ནྲི་བའྲི་འོ་མ་གསར་པ་རྲིང་པ་

ཅེས་པ་དང་པོ་བ་བེའུ་བཙས་པའྲི་འོ་མ་དང༌། རྲིང་པ་ཞེས་པ་འབས་རྲིང་པའྲི་ཟན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ས་ལུའྲི་ཟན་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ལོ་མ་དང་སྐྱུར་པོས་དམན་ཞྲིང་ལན་ཚྭ་དང་

རྣམ་པར་བལ་བ་ཉ་དང་འབྲུ་མར་ལ་སོགས་པ་ལས་གོལ་བ་ཟོས་པ་དག་གྲིས་

ཕོགས་ཟླ་ཕེད་ཀྲི་ནང་དུ་བཅུད་ལེན་གྲི་སྣོད་མྲི་རྣམས་ཀྲི་ལུས་དག་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ནས་རོ་ཟ་བར་བྱ་སེ། རོ་སོང་ཕག་འབུགས་པ་དང༌། བརྒྱ་ཡྲིས་བསྒྱུར་པའྲི་

བརྒྱ་ཞེས་པ་འབུམ་ཕག་འབུགས་པ་དང་བྱེ་བ་འབུགས་པ་ཇྲི་སྲིད་པར་ཡང་ཤེས་

ནས་བཟའ་བར་བྱའོ། །ཇྲི་ཙམ་རེ་བཟའ་ན་སོང་ཕག་འབུགས་པ་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་

དུས་ན་ཙམ་བཟའ་བར་བྱའོ། །འབུམ་ཕག་འབུགས་པ་ནྲི་ཡུངས་ཀར་ཙམ་མོ། །བྱེ་བ་

འབུགས་པ་ནྲི་སྐེ་ཚེ་ཙམ་སེ། དེ་ལྟར་ཐ་མ་སྐེ་ཚོའྲི་ཆ་ཤས་སོ། །འདྲིར་རོ་ཟ་བའྲི་

སད་དུ་ཁང་ཟངས་སམ་སའྲི་ཁང་པ་གང་བ་དང་རླུང་དང་ཚད་པ་དག་དང་བལ་བ་

ཤྲིས་པར་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རོ་འབྲིང་པོ་སོང་ཕག་འབུགས་པ་འདྲི་ནྲི་ཟླ་བ་

དྲུག་ཟོས་པ་དག་གྲིས་ལྷའྲི་ལུས་པོ་སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་དག་དང་བལ་བར་བྱེད་

དེ། གྲུབ་པའྲི་རོ་གཞན་འཆད་པར་འགྱུར་བའྲི་བཅུད་ཀྲིས་ནྲི་ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲིས་

ལྷའྲི་ལུས་སུ་བྱེད་དོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རོ་མ་བཞུ་བའྲི་སྨན་ཞེ་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་གྲི་ཚེ་རོ་མ་
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བཞུ་བར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་བན་དྷ་ཀར་ཀོ་ཊྲི་མཁན་པ་འབས་བུ་མེད་པ་དང༌། དེ་བ་ད་

ལྲི་དང༌། ཚ་བ་གསུམ་པྲི་པྲི་ལྲིང༌། ན་ལེ་ཤམ། དོང་ཁ་དང༌། བྲི་ཧ་ཏ་དང༌། ནྲིམ་པའྲི་

འདབ་མ་དང༌། ཀ་ར་ཏ་མོན་ཡུལ་གྲི་ཏྲིག་ཏ་སེ། འདྲི་རྣམས་ཆུ་བརྒྱད་ཆའྲི་ལྷག་མར་

སོལ་བ་ན་སོལ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཉྲིད་བཏུང་སེ་སར་ཡང་མ་ཀར་བཞུ་བ་ལ་ཉྲིན་

ཞག་གསུམ་དུ་སྨྱུར་བར་གནས་པ་ནྲི་རབ་ཏུ་བྱ་སེ། དེ་ཡང་ཇྲི་སྲིད་ཤྲིན་ཏུ་བཀྲེས་

པར་གྱུར་གྲི་བར་དུ་བྱའོ། །དེ་ནས་ཁ་ཟས་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་ལས་

བྱུང་བའྲི་ཆུ་འཐུངས་ཏེ་ཉྲིན་ཞག་གསུམ་དུ་སྨྱུང་བར་གནས་པ་དང་དེ་ནས་ཁ་ཟས་

སོ། །མེའྲི་ཆུ་ཆུ་ཚན་ལ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཁྲུས་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཟས་འཚོ་བ་དང་དེ་ཉྲིད་

བཏུང་བ་སེ། ཟླ་བ་དྲུག་དང་ལོ་གཅྲིག་གྲི་བར་དུ་འོ་མ་དང་ཟན་ཟ་བར་བྱའོ། །དུག་ཆུ་

དང་རོའྲི་ཆུ་ཅོང་ཞྲིའྲི་ཆུ་དང་བ་ལླཱ་ཏེ་ཀ་བསེ་ཤྲིང་གྲི་འབས་བུའྲི་ཆུ་དག་ལ་ཡང་སྔ་

མ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཟས་བཙོ་བ་དང་བཏུང་བ་སེ་འདྲི་རྣམས་ནྲི་ཅུང་ཟད་ཙམ་བཏུང་བར་

བྱའོ། །ལྷག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ་འཆྲི་བར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དྲི་ངན་པ་ཅན་བཟའ་བ་པ་

དང༌། རོ་བ་བཟའ་བ་དང༌། དུག་གྲིས་བྱུགས་པའྲི་ཤ་དང༌། གཞན་ལན་ཚྭའྲི་ཡལ་

འདབ་བ་མ། ཤྲིང་ཤུན་དང་ལོ་མ་དང་ལ་སོགས་པ་བཟའ་བའྲི་བརྟག་པའམ་རྲིམ་པ་

སོགས་སྔགས་པས་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོག་ནྲི་གོང་

དུ་གསུངས་པ་འདྲིའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅུད་ལེན་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་ཚྭ་ལའྲི་ཡལ་

འདབ་ལ་སོགས་པ་དང༌། འཁྲིལ་ཤྲིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་གང་ཞྲིག་ཟོས་ན་

ཤྲིན་ཏུ་དག་པོར་བརྒྱལ་བ་སེར་བར་བྱེད་པས་དུག་དང་མཚུངས་པ་སེ། སྨན་དེའྲི་རྩ་
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བ་ལོ་མ་མེ་ཏོག་འབས་བུ་ཤུན་པ་སེ། ཡན་ལག་ལྔ་བཟུང་ནས་ཕེ་མ་ཞྲིབ་མོར་

བྱའོ། །དེ་ནས་ཕེ་མ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་ཅུང་ཟད་བག་ཙམ་རེ་མར་དང་སྦྲང་རྩྲི་དང་བཅས་པ་

ཉྲིན་ཞག་སོ་སོར་བཟའ་བར་བྱ་སེ། དེ་བཞྲིན་ཞེས་པ་ལྷག་པའྲི་ཆོ་ག་ནྲི་སྔ་མ་བཞྲིན་

དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་གང་ཞྲིག་ཟ་བར་བྱེད་ཅྲིང་

བརྒྱལ་བ་མྲི་སེར་བ་དེ་ནྲི་གྲུབ་པ་སེར་བའྲི་སྨན་མ་ཡྲིན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཕལ་པ་དེ་

དག་རྣམས་ལ་འཆྲི་བ་སེར་བས་ན་མཆོག་ཏུ་འཇྲིག་པར་བྱེད་པའྲི་སྨན་གང་ཡྲིན་པ་

དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་པ་སེར་བས་བདུད་རྩྲིར་འགྱུར་ཏེ། སྔགས་དང་

བསམ་གཏན་གྲི་སོབས་ཀྲིས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅུད་ལེན་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དནོད་པ་ལ་དབྱུག་

པའྲི་ཨུཏྤལ་ཏེ་དཀར་དམར་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཁུ་བ་དང༌། ས་ལྲི་པར་ཎྲི་འབས་ས་

ལུའྲི་འདབ་མའྲི་ཁུ་བའམ། ཆུ་སྐེས་ཏེ་ཨུཏྤ་ལ་སྣ་རྲིའྲི་སྙྲིང་པོའྲི་ཁུ་བ་ཡྲིས་རོ་དངུལ་

ཆུ་དང་མུ་ཟྲི་མཉམ་པ་རོ་ཁབ་ལེན་གྲི་ལྕགས་ཀྲི་སྣོད་དུ་ལྕགས་ཀྲི་”མདུན
1
་བུ་ཡྲིས་

ཉྲིན་ཞག་གསུམ་དག་ཏུ་ཡང་མཉེ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མཉེས་ནས་བཟའ་བར་

བྱའོ། །གང་ཞྲིག་ཊམ་ཀའྲི་རྐང་པའྲི་ཚ་ཞེས་པ་མ་ཤ་ཀ་རོ་ཟ་བར་བྱེད་པ་ནྲི་མཛེ་ལ་

སོགས་པའྲི་ནད་ལས་གོལ་ཞྲིང་རྒས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་ལ་

སོགས་པ་དག་དང་བལ་བ་ལ་བརྒྱད་གཉྲིས་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་དབྱྲིབས་ལྟ་བུར་

འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པནྲི། ད་ནྲི་རོ་བསད་པ་ལོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གང་ཞྲིག་དངུལ་

1  མ་ཕྱི། ༢༠༤ན༧ན།   མདུན    སྐུ། ༢༨༥ན༣ན།    བླ། ༢༨༩ན༢ན།   བདུན



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བསྡུ་བ་དང་བསད་པར་འདོད་པ་དེས་སྨན་འདྲི་རྣམས་བཙལ་བར་བྱའོ། །པོཀ་ན་

ཞེས་པ་ནྲི་ཤྲིང་ཀུན་ཏེ། གང་གྲིས་སྐུད་པ་སྔོན་པོ་ལ་བྱུགས་ན་དཀར་པོར་འགྱུར་

བའོ། །དེ་ཡྲིས་ཀོང་པུ་ལ་བྱུགས་པས་དངུལ་འཆྲིང་བར་འགྱུར་རོ། །བར་སྣང་ཞེས་

པ་ནྲི་ནམ་མཁའ་སེ་བྱ་བེ་རུན་ཌའྲི་བཤང་བའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཏེ། གདུགས་

ཀྲི་རྣམ་པ་དང་གཙུག་ཕུད་ཀྲི་རྣམ་པའོ། །མེའྲི་ནང་དུ་བཅུག་པའྲི་ནང་དུ་གོས་བཀབ་

པ་ན་གལ་ཏེ་གཙུག་ཕུད་ཀྲི་རྣམ་པས་གོས་ཕུག་ནས་དུ་བ་འབྱུང་ན་དེ་ནྲི་མཆོག་

གོ །ཕུག་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གདུགས་ཀྲི་རྣམ་པས་དུ་བ་གནས་ན་དེ་ནྲི་

འབྲིང་པོ་སེ། དེ་ཡྲིས་ཀང་དངུལ་ཆུ་གོང་བུར་བསྡུས་ཏེ་བཅྲིང་བའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ཤ་

ཏུ་ཀའྲི་དུག་དཀར་པོའམ། ཕེ་མའྲི་དུག་དངུལ་ཆུ་འཆྲིང་བ་དག་གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ཀ་

རའྲི་མཆུ་ཞེས་པ་ནྲི་ནེ་ཙོའྲི་མཆུ་ཁག་ཟག་པ་ཅན་ཏེ། འཇྲིག་རྟེན་དུ་ཁག་བསྐོད་པར་

གགས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སམ་གྲི་པད་ཅན་ནྲི་གང་གྲི་སེང་དུ་རྐང་པ་བཞག་པར་

འགྱུར་པ་ན་ཉྲིན་མོ་ནམ་མཁའ་ལ་སར་མ་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་པ་སེ། འདྲི་

རྣམས་ཀྲིས་རབ་ཏུ་གཡོ་བའྲི་དངུལ་ཆུ་གསད་པར་བྱའོ། །འདྲི་རྣམས་མེད་ན་སྨན་

གཞན་རྣམས་དག་གྲིས་ཟོལ་གྲིས་བསད་པའྲི་དངུལ་ཆུ་ལ་ནྲི་དམར་རེང་སེ་ཟངས་

དང༌། ལྷང་ཚེར་སྐེས་ཞེས་པ་ལྷང་ཚེར་གྲི་ལྕགས་དང༌། གསེར་དང་ཁབ་ལེན་གྲི་

ལྕགས་མཉམ་པར་བྱས་ནས་བསེག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བསེགས་པས་དྲི་མ་དང་

བལ་བའྲི་དངུལ་ཆུ་སང་བཞྲི་དག་ལ་དེ་ཕེད་ཀྲིས་ཏེ་གཅྲིག་ཏུ་བསེས་པས་གོང་བུ་

དེ་སང་གཉྲིས་ཀྲིས་སྦོར་བ་སང་དྲུག་དག་གྲི་གོང་བུ་ཉྲིད་དུ་བྱའོ། །དེ་ནས་ཆོ་ག་

ལྷག་མ་དྭང་བའྲི་ཆུར་ཁུ་དག་གྲིས་ཞེས་སོགས་ནང་ལེ་ལས་བརོད་པའྲི་ཆོ་གས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཟོས་པས་ཟླ་བ་དྲུག་གྲིས་གཉེར་མ་དང་སྐྲ་དཀར་འཕོག་ཅྲིང་འཆྲིང་བ་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་

བྱེད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། ད་ནྲི་སོང་ཕག་ཅེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སྔར་བརོད་པའྲི་ཆོ་ག་

ཡྲིས་ཟོས་ན་ལྕགས་སོང་ཕག་འབུགས་པའྲི་རོ་ནྲི་ཟླ་བ་དྲུག་ཟོས་པར་གྱུར་པ་དག་

གྲིས་ལུས་མཆོག་ཏུ་བྱེད་དོ། །དེས་ན་ཟླ་བ་དྲུག་གྲིས་འདྲིའྲི་མཐུ་ལས་ལུས་ལ་

དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཟླ་བ་གཉྲིས་ཀྲིས་སོང་ཕག་འབུགས་པའྲི་མཐུ་ལས་

སོ། །ཟླ་བ་གཅྲིག་གྲིས་འབུམ་ཕག་འབུགས་པའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །ཉྲིན་ཞག་བཅུ་དྲུག་

གྲིས་འབུམ་ཕག་ཉྲི་ཤུ་འབུགས་པའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །ཉྲིན་ཞག་བཅུ་ཡྲིས་འབུམ་ཕག་

སུམ་ཅུ་རྩ་བཞྲི་འབུགས་པའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །ཞག་བདུན་གྲིས་འབུམ་ཕག་དྲུག་

འབུགས་པའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །ཞག་གསུམ་གྲིས་འབུམ་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་འབུགས་པའྲི་

མཐུ་ལས་སོ། །ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲིས་བྱེ་བ་འབུགས་པའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །སད་ཅྲིག་

གཅྲིག་གྲིས་ཞེས་པ་ནྲི་ཡུད་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་གྲུབ་པའོ། །རོ་བཅུད་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་

པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པ་དང་ཐུན་མོང་བའྲི་དངོས་གྲུབ་

སེ། རལ་གྲི་ལ་སོགས་པའྲི་དགོས་གྲུབ་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀང་མཐུན་

མོང་ངོ༌། །ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དངོས་གྲུབ་ནྲི་འབྲིང་པོའོ། །འདྲི་དག་ལས་

མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ནྲི་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་མཆོག་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མཆོག་ཏུ་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡུམ་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་མའྲི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་གཟུགས་སྒོམ་

པའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་དངོས་གྲུབ་གང་ཞྲིག་
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འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲིས་སྔ་མའྲི་ལེགས་བྱས་བསོད་ནམས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་གང་ཟག་དེ་ལ་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་བག་ཆགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། བག་ཆགས་

བརྟན་པར་གང་གྲིས་འགྱུར་ན། སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ལེགས་བྱས་གོམས་པ་རྒྱུན་བསྲིང་

བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་རང་གྲི་སེམས་རེས་སུ་འབུགས་པ་ལས་སོ། །འདྲི་དག་གྲིས་

ནྲི་ནོར་དང་ལུས་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་བཅུད་ལེན་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་དངས་ནས་རྣལ་

འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་བཅུད་དང་བཅུད་ལེན་གྲིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྣལ་འབྱོར་

དང་རོ་རེའྲི་ཚེ་སྒྲུབ་པའམ། རྣལ་འབྱོར་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཅུང་ཟད་དམན་པ་དག་ཐོག་

མར་བཅུད་ལེན་གྲིས་ཚེ་རྲིང་པོར་བསྒྲུབས་ཏེ་སྐེ་བ་གཅྲིག་གྲིས་རོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་འཐོབ་པའྲི་ཐབས་བསན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་རས་ཀྲི་དོན་དུ་གཏེར་བརྟག་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རས་ཞེས་སོགས་ཏེ། 

འདྲིར་ས་གཞྲི་ལ་གང་ན་འཁྲིལ་ཤྲིང་རྣམས་དང་ལོན་ཤྲིང་རྣམས་མྲི་འད་བའྲི་རང་

བཞྲིན་དུ་སྣང་བ་དེ་ན་རས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གང་ན་རྟག་ཏུ་དུད་འགོ་

རྣམ་པར་རྩོད་པ་སེ་རང་གྲི་གནས་ཀྲི་དོན་དུ་འཐོབ་པ་དེ་ནྲི་རས་ཡོད་དོ། །དེར་

ལྕགས་བཟང་པོའྲི་རྲིལ་གྲིའྲི་སེང་ངམ་ཆུ་གྲིའྲི་སེང་དག་ཏུ་པད་དམར་པོའྲི་སྐུད་པ་ལ་

སོང་བུ་བྱས་ནས་མྲིའྲི་སྣུམ་སེ་མར་གྲིས་སར་བའྲི་མར་མེས་འབྱུང་པོའྲི་བདག་པོའྲི་

སྔགས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྲི་ལེའུ་ལས་བརོད་པས་མངོན་པར་བསྔགས་ནས་ས་ལ་བལྟ་

བར་བྱའོ། །དེས་གཏེར་ནྲི་ཡོད་མེད་གསལ་བར་བྱེད་དེ། གལ་ཏེ་མེ་ལྕེ་ཁ་ཐུར་དུ་

བལྟས་པར་གྱུར་ན་དེའྲི་ཚེ་རས་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་མ་ལྷུང་ན་དེའྲི་ཚེ་རས་མེད་

དོ། །དེ་ལྟར་གལ་ཏེ་ལྷུང་ན་དེའྲི་ཚེ་གནས་དེར་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་དུས་སུ་ཐུན་གསུམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དུ་འབྱུང་པོའྲི་བདག་པོའྲི་སྔགས་བཟླ་བར་བྱ་སེ། ཇྲི་སྲིད་གནང་བར་གྱུར་གྲི་བར་

དུའོ། །དེ་ནས་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་བརྐོ་བར་བྱ་བའྲི་རས་ཀྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་སེ། 

གཞན་དུ་རྐོ་བའྲི་ལ་བས་ཉོན་མོངས་པར་འགྱུར་རོ། །ལྷ་མྲིན་རྣམས་ཀྲིས་བསྲུང་བའྲི་

རས་ནྲི་སུ་ཡྲིས་ཀང་གདོན་པར་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རས་དོན་དུ་གཉེར་བ་

རྣམས་ལ་གཏེར་བརྟགས་ནས་དབྱུང་བའྲི་ཟོལ་གྲིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གཏེར་

རང་གྲི་སྙྲིང་ལ་གནས་པ་སེ་དེ་ཉྲིད་བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་གྲིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་

ནས་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བར་མཚོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བརྒྱད་པ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉྲིས་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་སོན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་མཛད་པའྲི་གནས་པ་ལ་གཉྲིས། 

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྲིས་ཐོབ་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱེད་

པར་བསན་པ་དང༌། ཞར་ལ་རྲིགས་ཀྲི་མདོའྲི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཐུན་

མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ། མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིམ་པ། ཕལ་

པ་དང་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཁད་པར་གཞན་དོན་དུ་སྨོན་པ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འདྲིར་གོ་སའྲི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་རྲིམ་པར་བཤད་དེ། ཐུན་

མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་དང་པོར་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲུག་

གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་བདེ་བའྲི་སྐེ་གནས་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་སྔགས་ཏེ་

ཡྲིད་སྐོབ་པ་སོག་དང་གཟུགས་བརན་རྣམས་བརྟེན་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །དེ་གྲུབ་

ནས་འཇྲིག་”རྟེན
1
་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་གནོད་སྦྲིན་མོ་རྣམས་བསྒྲུབས་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༢༠༦ན༡ན།   རན    སྐུ། ༢༨༧ན༣ན།    བླ། ༢༩༢བ༡ན།   རྕེན   * རྕེན
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སར་ཡང་ས་གཞྲི་ལ་ནྲི་ཞྲིང་གང་དུ་ནོར་དང་གཏེར་ཡོད་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀང་བསྒྲུབ་

པར་བྱ། སྔོན་དུ་ཀླུ་མོ་རྣམས་ནྲི་སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བདུད་རྩྲིའྲི་འབས་

བུའྲི་རོ་དང༌། རྲིལ་བུ་དང་མྲིག་སྨན་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྔོན་

དུ་མཁའ་འགོ་མ་བསྒྲུབ་པར་བྱས་ནས་མཆོག་ཏུ་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་ལྷ་མྲིན་རོ་

ལངས་རྣམས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །སྔོན་དུ་ཀླུ་བཅུ་དང་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་གྲུབ་པ་ན་རབ་མཆོག་ལྷ་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་

དངོས་གྲུབ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། མཆོག་སྒྲུབ་པའྲི་དང་པོར་སོར་བསམ་གྲིས་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་

སོང་པའྲི་གཟུགས་བརན་བསྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་སོག་རྩོལ་གྲིས་ཐ་མལ་པ་ལ་འཆྲི་བའྲི་

འཇྲིགས་པ་བྱེད་པའྲི་རྩ་དབུ་མར་སོག་རྒྱུ་བ་དག་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །འཛིན་པས་

སོག་ལ་སོགས་པ་རླུང་བཅུ་པོ་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བྱས་ནས་རེས་དན་གྲིས་གཙུག་

ཏོར་གྲི་རྲི་བོང་འཛིན་པ་ཞུ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་འཛག་པའྲི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ནྲི་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་ལ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་དམ་པའྲི་བདེ་བ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་

བསྒྲུབས་ནས་ལོ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྲིས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ནྲི་སྒྲིབ་

བལ་གྲི་ཆོས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའྲི་ཕན་ཡོན་ནྲི། སེམས་ཅན་ཕལ་པ་རྣམས་

ལ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་སེར་བའྲི་ཁུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་སྔགས་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་འཕོ་བ་མེད་པ་མཐའ་

དག་འཆྲི་མེད་སེར་བའྲི་བདུད་རྩྲི་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་གང་ཞྲིག་
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འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བགོང་བྱ་མྲིན་པ་དེ་ཡང་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་

གནས་སུ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བསམ་གཏན་གྲིས་བགོད་པར་བྱའོ། །འགྱུར་མེད་

མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག་བསལ་པ་མང་པོར་རེད་པར་དཀའ་བ་དག་ཀང་རེས་

དན་གྲིས་རོ་རེ་པདར་བདེ་བས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་བརེད་

པར་ས་བ་ཉྲིད་དོ། །རེད་ས་བ་དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་པས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

སོབས་ཀྲིས་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཅན་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་བསྒྲུབས་ཏེ་སོག་ཆགས་རྣམས་

ལ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་རོ་མཉམ་པ་བདེ་བག་ཏུ་སེར་བར་གྱུར་ཅྲིག་

ཅེས་སྨོན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། རྲིགས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བདུན་གྲི་དབྱེ་བ་ཕྲི་དང་ལུས་ལ་སྦར་

བ་དང༌། གདན་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་དེའྲི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དེ་

ལུང་དང་སྦར་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་རྲིགས་ཀྲི་ལུང་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་རྲིགས་ཀྲི་ལུང་ནུབ་

ཀྲི་ཁང་པ་ཞེས་པ་འདྲི་རྭ་བ་རྣམས་ནུབ་ཞལ་ལ་བྱེད་ལ། འགྱུར་མངས་ལྟར་ན་

གཞུང་ཕྲི་མ་ཞེས་འདོན་ཏེ། འོག་ནས་རྲིགས་ཀྲི་མདོ་གཉྲིས་འབྱུང་བའྲི་གཞུང་ཕྲི་མ་

ལས་དེ་རྣམས་ལྷ་མོ་བཞྲི་དང་ལྔ་ཞེས་པ་ལྟར། བཞྲི་པོ་དང༌། ལྔ་པོ་དང༌། དྲུག་པོ་

དང༌། བཞྲི་པོ་དང༌། ལྔ་པོ་དང༌། གསུམ་པོ་ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི་ཕྲི་རོལ་འཇྲིག་རྟེན་དང༌། 

ནང་ལུས་ལ་ཚང་བར་རྣམ་པར་སྦང་བའམ་སྦར་བར་བྱ་སེ། དེ་ནས་དེ་དག་རྣམ་པར་

དག་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་མཆོད་པ་བྱའོ་ཞེས་སོ། །དེས་ན་ལྷ་མོ་བཞྲི་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ལ་སྒ་གཅན་དང༌། དུས་མེ་དང༌། ཟླ་བ་དང༌། ཉྲི་མ་བཞྲི་པོར་
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བརོད་པའོ། །འདྲི་རྣམས་ཀྲི་སྦོར་བ་བཞྲི་པོ་ནྲི་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ལྷའྲི་གདན་ནམ་གནས། 

གནས་བཞྲིའོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རོགས་པའྲི་དོན་དུ་

ལྔ་པོ་རྣམས་གྲུབ་སེ། ས་དང་ལ་སོགས་པ་ཆུ་མེ་རླུང་རོ་ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཐུག་པ་

འབྱུང་བ་ལྔའོ། །དེ་ནས་གཟའྲི་ཚོགས་པ་ཅྲིག་ཤོས་དག་ཅེས་པ་ནྲི་གོང་གྲི་གཟའ་

བཞྲི་པ་སངས་པ། བཀྲ་ཤྲིས་དང་གཟའ་ལྷག་དང་ཕུར་བུ་དང་པ་སངས་དང་སེན་པ་

དང་མཇུག་རྲིངས་ཏེ། འདྲི་རྣམས་ཀྲི་ཚོགས་པ་ནྲི་དྲུག་པོའ།ོ །དེ་ནས་ལྷུན་པོའྲི་

ཕོགས་བཞྲི་རྣམས་སུ་གླྲིང་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་བཞྲི་པོའ།ོ །དྲི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་

ཡུལ་ལྔ་རྣམས་ནྲི་ལྔ་པོའ།ོ །སྙྲིངསོབས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་རྣམས་ནྲི་

གསུམ་པོའ།ོ །

དེ་ལྟར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སྙྲིང་སོབས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནྲི་གསུམ་པ་

དང་གདན་ནམ་གནས་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དུ་ལུས་ཀྲི་དབུས་

སུ་ཡང་གནས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདྲིར་ལུས་སྐེད་པའྲི་དོན་དུ་མའྲི་པདར་དྲི་ཟའྲི་

སེམས་ཅན་ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒ་གཅན་ནོ། །ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་དགའ་བ་ནྲི་

དུས་ཀྲི་མེའོ། །ཁག་ཅེས་པ་མེའྲི་རྡུལ་ནྲི་ཉྲི་མའོ། །བདུད་རྩྲི་ཞེས་པ་ཁུ་བ་ནྲི་ཟླ་བ་སེ། 

འདྲི་རྣམས་ནྲི་དང་པོར་ལུས་ཀྲི་རྲིགས་སྐེད་པའྲི་རྒྱུ་བཞྲི་པོ་དག་གོ །བཞྲི་པོ་དེ་ལས་

གང་ཞྲིག་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་ལྔ་པོ་སེ་རུས་པ་ནྲི་སའོ་ཞེས་པ་ནས། རྐང་ནྲི་ནམ་

མཁའ་སེ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའྲི་དུས་ཀྲི་ཁམས་མཐའ་དག་རྣམས་ཀང་ལྔ་པོའ།ོ །དེ་

ནས་མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པ་སེ། ཞེས་པ་ནྲི་མྲིག་ནྲི་བཀྲ་ཤྲིས་སོ། །རྣ་བ་ནྲི་གཟའ་

ལྷག་གོ །ལྕེ་ནྲི་ཕུར་བུའོ། །སྣ་ནྲི་པ་སངས་སོ། །ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་ནྲི་སེན་པའོ། །ཡྲིད་
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ཀྲི་དབང་པོ་ནྲི་མཇུག་རྲིངས་སོ། ཞེས་པ་དྲུག་པོའ།ོ །དེ་བཞྲིན་དུ་ལག་པ་རྐང་པ་

དག་ནྲི་བཞྲི་པོ་ཞེས་པ་ལ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པ་བཞྲི་པོའ།ོ ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

སྔར་རྐང་ལག་གྲི་དུམ་བུ་བཅུ་གཉྲིས་དང་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉྲིས་ཡང་འདྲིར་

ནྲི་མགོ་མར་བསན་ཏེ་ལུས་ཁ་བུབ་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལུགས་གཞན་ཡྲིན་ནོ། །ལག་

པ་རྐང་པ་ལ་གནས། ཞེས་པ་ནས་ས་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་སྒོ་ནས་སོ། ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །འདྲིར་ཡང་མཛུབ་མོ་དག་གུང་མོའྲི་ཁམས་སྔར་བཤད་པ་ལས་ལྡོག་

པར་འབྱུང་བ་ཡང་ཕྲི་རོལ་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོར་མོ་ལྔ་པོ་

དེ་རྣམས་ཀྲི་ཚིགས་གསུམ་པོ་ནྲི་གསུམ་པོར་བརོད་དེ། དང་པོའྲི་ནས་མུན་པའྲི་

ཡོན་ཏན་ནོའྲི་བར་རོ། །འདྲི་ཡང་ལུགས་གཞན་ནོ། །མུན་པའྲི་མཐར་སེན་མོའྲི་

ཚོགས་ནྲི་གཙོ་བོ་སེ། འདྲིར་ནྲི་ཕྲི་ནང་ཆོས་མཐུན་སྦར་བའྲི་རྲིམ་པ་མཐའ་དག་

རྲིགས་འདྲི་ལ་ནྲི་གནས་པར་རྲིག་པར་བྱ་ཞེས་པ་རྲིགས་པའོ། ཞེས་པ་ཕྲི་རོལ་པའྲི་

ལུགས་ལ་ཡང་སབས་ལ་ལར་དོན་ལ་གནས་པ་ཡོད་ཅེས་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་གདན་ལ་སོགས་པ་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་གདན་ནམ་

གནས་རེ་རེ་ལ་རྲིམ་པའྲི་རྲིམ་མྲིན་གྲི་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་གཉྲིས་ཏེ་རྐང་པ་བཞྲི་བཞྲི་ཡོད་

པའྲི་དབང་གྲིས་དབྱེ་བ་བཞྲིའོ། །དེ་ལྟར་གདན་གནས་ལ་རྐང་པ་བཞྲི་ཉྲིད་ཀྲི་དབྱེ་

བས་ས་གཞྲི་འཛིན་པ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པོའྲི་མྲིང་སེ་བཅུ་དྲུག་གོ །དེ་ཉྲིད་རབ་དབྱེ་

རྣམས་ན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་ཁམས་ལྔའྲི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བ་སེ། 

ཁམས་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེར་ཀུན་འབྱུང་གྲི་ཕྲིར་གང་ན་ཁམས་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེ་ན་ལྔ་

ཀ་གནས་པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་འབྱུང་བའྲི་དབྱེ་བས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའོ། །རོ་ཡྲིས་བསྒྱུར་བའྲི་
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ཞེས་པ་ནས་འགྱུར་ཏེ། དལ་བའྲི་རྐང་པ་སྔ་ཕྲི་དྲུག་དབང་གྲིས་བཀྲ་ཤྲིས་ལ་སོགས་

པ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀྲི་རེ་རེ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །གླྲིང་བཞྲི་དང་རྐང་ལག་བཞྲི་པོ་རེ་

རེ་ལ་ཉྲི་མ་ཞེས་པ་དབྱེ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཏེ། ལག་པ་དང་རྐང་པའྲི་ཚིགས་ཀྲི་དབྱེ་བ་

བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྲིས་དང་ཁྲིམ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་དབྱེ་བ་ལས་

སོ། །སོར་མོ་ལྔ་པོ་ལ་རྐང་བཞྲིའྲི་དབྱེ་བས་སོར་མོའྲི་གངས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་སོར་མོ་ཉྲི་ཤུ་པོའྲི་ཚིགས་རྣམས་ལ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བས་དྲུག་

ཅུ་སེ། དབྱེ་བ་འདྲི་རྣམས་མྲི་རྣམས་དང༌། ལྷ་རྣམས་དག་གྲི་མཐའ་དག་ལུས་ལ་

གནས་པ་ཞེས་པ་མ་དག་པའྲི་ལུས་ལ་གནས་པ་སེ། དྲི་མ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལུས་

ལ་གནས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་

པའྲི་གངས་ནྲི་བུག་པ་དྲུག་དང་ཟླ་བའྲི་གངས་ཞེས་པ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུར་འགྱུར་

རོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་དེ་རྣམས་ཀྲི་རྩ་བ་སྔར་བཤད་པའྲི་བཞྲི་པོ་ནས་

གསུམ་པོའྲི་བར་རྣམས་བསྡུས་པ་ལས་སུམ་འགྱུར་དགུ་རུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བདུན་ནོ། །ཉེར་བདུན་པོ་སར་ཡང་ཞྲི་བ་ཐབས་དང་ནུས་མ་ཤེས་རབ་ཀྲི་དབྱེ་བས་

རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་ཉེར་བདུན་ཉྲིས་འགྱུར་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞྲིའོ་ཞེས་པར་

རྲིག་པར་བྱའོ། །ལུས་ཀྲི་རྲིགས་འདྲི་ལ་གང་ཞྲིག་ནང་དུ་སོག་གྲི་རླུང་རྩ་ལ་ཡང་

དག་པར་རྒྱུ་བ་དང༌། ཕྲི་རོལ་ཏུ་གཟའ་རྣམས་རྒྱུ་སར་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་སེ་འདྲི་

རྣམས་ཀྲི་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་ནང་པ་ལས་ཅྲིག་ཤོས་ཕྲི་རོལ་

དབང་ཕྱུག་གྲི་བཀའ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་

བརོད་དོ། །
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གསུམ་པ་ནྲི། དེ་སད་དུ་རྲིགས་ཀྲི་རྩ་བ་དང་ཕྲི་མའྲི་མདོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་རྩ་

བའྲི་མདོ་ལས་བཤད་པ། གང་ཞྲིག་རྲིགས་སྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་རྟེན་དག་པོའྲི་ནུས་མ་བ་

ག་ཞེས་བྱ་བའྲི་གཟུགས་ཅན་དེ་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་གྲིས་བགོད་པའྲི་གནས་རྩ་གསུམ་

དང་ལྡན་པ་ཡྲི་གེ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་མམ། ༀ་བྷུ་བོ་གསུམ་དང༌། རྡུལ་མུན་སྙྲིང་

སོབས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡོན་ཏན་གསུམ་མཚོན་པས་གྲུ་གསུམ་པ་སེ། བ་ག་དེ་ལ་

དཔལ་ལྡན་ཨོ་ཊྲི་ཡ་ན་ཨུ་རྒྱན་ཏེ་མཆོག་གྲི་ཆ་ཁུ་བ་དང་བཅས་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

བར་དབུས་སུ་གནས་ཤྲིང་ཞེས་བྱར་ཏེ། རབ་ཏུ་གསལ་བར་དབུས་སུ་གནས་ཞེས་

རྭ་འགྱུར་ལྟར་རོ། །བ་ག་དེའྲི་གཡས་ཟུར་ཉྲིད་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་དཔལ་ལྡན་ཛ་

ལན་ངྷཱ་ར་ད་བ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་གནས་པ་སེ་གཡོན་ཟུར་དུ་དཔལ་ལྡན་པུརྞ་གྲི་

རྲིའམ། གང་བའྲི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་གནས་ལ། མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དོན་དུ་ཕྱུགས་ཀྲི་སྐེ་

བོ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་བྱེད་པའྲི་གནས་ཀ་མ་རཱུ་པ་འདོད་པའྲི་གཟུགས་ནྲི་བ་ག་

དེའྲི་རྩེ་མོར་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་བ་ག་དེ་ནྲི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ནས་ཁབ་བྱེད་འགོ་བ་

རྣམས་གནས་པ་དང་འཇྲིག་པ་དང་སྐེད་པར་བྱེད་མ་དང༌། ཡུལ་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤོད་

པའྲི་ཁབ་བྱེད་མ་ནྲི་དག་པོའྲི་ནུས་མ་སེ། རྟེན་ནུས་མ་དེའྲི་དབུས་ན་བརྟེན་པ་དབང་

ཕྱུག་ངོ་བོ་རྟགས་ནྲི་བྱེད་ལས་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བདེ་བ་བྱེད་ལ། ཁུ་

བ་ཐྲིག་ལེ་དང་ནང་དང་སོང་པའྲི་སྒ་ཙམ་ཁོང་ན་གནས་ཤྲིང༌། རྟག་ཏུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་དགའ་བ་ཤྲིན་ཏུ་ཞྲི་བ་སྐེད་བྱེད་ཡོད་དོ། །

དེའྲི་སེང་ནས་སྲུབ་པར་བྱེད་པ་ན་བུད་མེད་ལ་སེམས་པ་དང༌། རེག་པ་དང༌། 

རོ་རེ་ཞུགས་པ་དང༌། བསྲུབས་པ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་ལྷུང་བ་དང༌། ཆགས་པ་དང་བལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བའྲི་གནས་སབས་རྣམ་པ་དྲུག་གྲིས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་རྣམས་ཀྲིས་འདོད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དགའ་བ་གསུམ་པོ་འདྲི་རྣམས་བྱེད་ཅྲིང་མཆོག་གྲི་ལུས་སྐོད་པར་བྱེད་པ་ལུས་

ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྩ་བ་སྒུར་འཁོག་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་པའྲི་རྲིགས་པ་སེ་

ཚུལ་གྲིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་འབེབས་པར་

བྱེད་མ་ནྲི་བ་ག་ཞེས་བྱ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལས་རྲིགས་ཀྲི་མདོ་ཕྲི་

མ་ལུས་རོགས་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་བསན་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ཀ་མ་རཱུ་པར་ས་བོན་ནྲི་ཀུ་

ཡྲིག་སེ། པཱུ་ལྲིར་མ་ལ་ཡའྲི་གནས་སུ་ས་བོན་པཱུ་ལྲི་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་དང་པོ་པཱུ་

དང་ཛ་ལན་ངྷཱ་རའྲི་གནས་སུ་ས་བོན་ཨར་ཛཱི་ཉྲིད་ཅེས་པའྲི་ཛཱི་ཉྲིད་དེ། རྭ་འགྱུར་དུ། 

ཀུ་ཡྲིག་ཀ་མ་རཱུ་པ་ཡྲིན་ཏེ། གང་བའྲི་གནས་སུ་པཱུ་སེ་ཛ་ལན་ངྷཱ་རར་ཛཱི་ཉྲིད་དོ་ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པའོ། །དཔལ་ལྡན་བ་གའྲི་དབུས་ཀྲི་གནས་སུ་ཨོ་ཧྜ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་རྩ་གསུམ་དུ་བགོད་ཅྲིང་གནས་པའྲི་འབྱུང་

བཞྲིའྲི་རླུང་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལྷ་ཚངས་མོ་དག་མོ་ཁབ་འཇུག་མ་ཕག་མོ་རྣམ་པ་བཞྲི་

ནྲི་ཟུར་གསུམ་གྲི་དབྱྲིབས་བ་ག་ཉྲིད་ལ་གནས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་དབུས་གནས་ཨུ་རྒྱན་

ཡྲིན་ཏེ་ལག་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ་གནས་ལྷ་ནྲི་ཟུར་གསུམ་དབྱྲིབས། ཞེས་འགྱུར་

མངས་སུ་འབྱུང་བ་དང༌། རྭ་འགྱུར་ལས། དཔལ་ལྡན་ཨོ་ཧྜ་གྲུ་གསུམ་གནས་གྱུར། 

ཅེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡྲིས་གྲུབ་པ་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བ་

ལྔ་སེ། ས་བོན་ཌ་ར་ལ་ཀ་དང་བཅས་པའྲི་གནས་བཞྲི་པོ་དེ་རྣམས་སྔར་བསན་པའྲི་

ལྷ་མོ་བཞྲི་དང་གཞོན་ནུ་མ་དང་བཅས་པ་ལྔའྲི་གནས་ཏེ། དོན་དམ་བསྙེན་པར་ཡང། 

ཚངས་པ་མོ་ནྲི་ས་ཡྲིན་ཆུ་ནྲི་དག་མོ་སེ། མེ་ནྲི་གཞོན་ནུ་མར་གྱུར་རླུང་ནྲི་ནག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མོའ།ོ །སོད་པ་ཕག་མོ་ཡྲིན་ཅྲིང་ཞེས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཚངས་པ་དག་པོ་ཁབ་འཇུག་གྲི་

ནུས་མ་གསུམ་མམ། གཤྲིན་རེ་གནོད་སྦྲིན་གྲི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ནུས་མ་ལྔའྲི་

གནས་རྲིགས་རྒྱུད་ཀྲི་ལོན་ཤྲིང་སྐེད་མ་སྒུར་འཁོག་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་

ཞེས་པ་སེ། དེ་ལྟར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ལས་མཆོག་གྲི་གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་འདྲི་ནྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བ་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་དོན་དུ་སེམས་ཅན་བསད་པའྲི་ཤ་

བཟའ་བར་བྱ་བ་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་གསང་བའྲི་དེ་ཁོ་ནར་སོན་པའྲི་ལྷ་མྲིན་དང་བདུད་ཀྲི་

རྲིགས་རྣམས་ཀྲིས་མྲི་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་རྲིགས་ཀྲི་མདོའྲི་དོན་ངེས་པའོ། །དགུ་

བརྒྱུད་བསན་པའྲི་དོན་དུ་རྒྱུད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་དང༌། རྩྲིས་ཀྲི་མྲིང་བསྡུ་བའྲི་

གནས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་བསན་ཅྲིང་སྒོམ་པའྲི་དོན་དུ་ཆོས་

ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་དང༌། རྩྲིས་ཀྲི་མྲིང་བསྡུ་བ་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་ཆེ་བའྲི་ཡོན་ཏན་

བསྔགས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་

ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ཤེས་ནས་དེ་ནས་རྒྱུད་བསན་པར་

བྱའོ། །གཞན་དུ་ན་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ཤེས་པ་མེད་ན་སོབ་མ་ལ་ལམ་ངན་

པ་སོན་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསན་པ་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་

ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་བཤད་པར་བྱའོ། །འདྲིར་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་གཉྲིས་དང་

ཞེས་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ནྲི་འཛིན་པར་བྱེད་པའྲི་སེམས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དང༌། ནམ་

མཁའ་ནྲི་གཟུང་བར་བྱ་བ་སོང་པའྲི་གཟུགས་སོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི་ཤེས་རབ་དང་

ཐབས་ཏེ་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་སྦོར་བ་ཡྲིན་གྲི་བ་ག་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རྟགས་ཡང་དག་པར་སྦོར་བ་ཙམ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་

ཐོབ་པ་འདྲི་ཡྲིས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་བྱས་པས་ཐེག་པ་གསུམ་སོན་པ་པོར་འགྱུར་

ཞྲིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་པོར་འགྱུར་རོ། །

འདྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་ནྲི་ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་སེ། 

འདྲིས་ཐར་པར་འགོ་བའྲི་ཕྲིར་བཞོན་པ་བཟང་པོ་དང་འད་བས་ཐེག་པའོ། །དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་གཉྲིད་ལས་སད་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

བརེས་པས་པད་ཁ་བྱེ་བ་བཞྲིན་ཚོགས་གཉྲིས་རྒྱས་པ་ནྲི་སངས་རྒྱས་དཀོན་

མཆོག་དང༌། ལུང་གྲི་ཆོས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་རྟོགས་པའྲི་ཆོས་ཕར་

ཕྲིན་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་དང་འབས་བུའྲི་ཆོས་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང༌། གསོལ་བཞྲིའྲི་ལས་ཀྲིས་བསྙེན་པར་

རོགས་པ་སོ་སྐེའྲི་དགེ་སོང་བཞྲིར་ལོངས་པ་དང༌། རྒྱུན་ཞུགས་ཕྲིར་འོང་ཕྲིར་མྲི་

འོང་སོབ་པ་དང་དག་བཅོམ་པ་མྲི་སོབ་པ་རྣམས་ནྲི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་སེ་སོན་

པ་པོ་དང༌། བསམ་གཏན་པ་དང༌། ཞུ་བ་སོ་སོའ།ོ །ཐེག་ཆེན་གྲི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ནྲི་རྒྱུད་བ་མར་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ་རྩ་བ་གསུམ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། སྨོན་འཇུག་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་

དང༌། ཐེག་དམན་ལས་དམན་པའྲི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། བདག་དང་

བདག་གྲིར་འཛིན་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་

བའོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཉོན་མོངས་བཞྲི་ནྲི་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་དང་ལྟ་བ་ལ་

འབལ་མྲི་ཕོད་པ་ནྲི་འདོད་པ་དང༌། མ་འོངས་པ་ལེན་པར་འདོད་པ་ནྲི་ལྷག་ཉེས་པ་སེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཉེན་པོ་མ་སྐེད་ན་བྱྲིང་རྒོད་ཞྲི་བར་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བྱྲིང་རྒོད་དང་བལ་བའྲི་

ཚེ་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་པའྲི་རྩོལ་བ་ཉེས་པ་སེ། དེའྲི་ཚེ་རྩོལ་བ་སྐེད་ན་སེམས་རྣལ་དུ་

མྲི་གནས་ཤྲིང་སར་ཡང་རྣམ་གཡེང་སྐེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་དབུས་མཐར། ལེ་ལོ་

དང་ནྲི་གདམ་ངག་རྣམས། །བརེད་དང་བྱྲིང་དང་རྒོད་པ་དང༌། །འདུ་མྲི་བྱེད་དང་འདུ་

བྱེད་དེ། །འདྲི་དག་ཉེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཉེས་པ་ལྔའྲི་གཉེན་པོ་

ནྲི། སོང་བའྲི་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་དེ། དེ་ལ་ལེ་ལོའྲི་གཉེན་པོ་བཞྲི་སེ། འདུན་པའྲི་རྒྱུ་དད་

པ་དང༌། རྩོལ་བའྲི་གནས་འདུན་པ་དང༌། དེ་ལ་གནས་པ་རྩོལ་བ་དང༌། དེའྲི་འབས་བུ་

ཤྲིན་སྦངས་ཏེ། གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉྲིད་དུའོ། ཞེས་

པ་ལྟ་རོ། །གདམ་ངག་བརེད་པ་སོགས་བཞྲིའྲི་གཉེན་པོར་ནྲི། དམྲིགས་པ་བརེད་

པར་མ་གྱུར་དང༌། །བྱྲིང་དང་རྒོད་པ་རྟོག་པ་དང༌། །དེ་སོང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དང༌། 

ཞྲི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པའོ། ཞེས་དབུས་མཐར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྒྱུ་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་རུང་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་ནྲི། 

དབུས་མཐའ་ས་སེ་སྒོམ་རྲིམ་སོགས་ལས་རྒྱས་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་ཟག་པ་བཞྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། འདོད་ཁམས་ཀྲི་མ་རྲིག་པ་དང་ལྟ་བ་མ་

གཏོགས་པའྲི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ནྲི་འདོད་པའྲི་ཟག་པ་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་མ་

རྲིག་པ་དང་ལྟ་བ་མ་གཏོགས་པའྲི་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྲིད་པའྲི་ཟག་པ་དང༌། 

འདོད་པ་དང་སྲིད་པའྲི་ཟག་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་མ་རྲིག་པ་ནྲི་མ་རྲིག་པའྲི་

ཟག་པ་དང༌། ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་ནྲི་ལྟ་བའྲི་ཟག་པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་མྲི་འཇྲིགས་པ་

བཞྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ང་ནྲི་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲིན་པར་ཞལ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གྲིས་འཆེས་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པས་མྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོན་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པས་མྲི་

འཇྲིགས་པ་དང༌། ཆགས་སོགས་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་ལམ་དུ་གདུལ་བྱ་འཇུག་པ་ལ་

ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒོལ་བ་པོ་མེད་པས་མྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཟག་པ་ཟད་

པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ་ཡྲིན་པར་ཞལ་གྲིས་འཆེས་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་གྲི་རྒལ་བ་

པོ་མེད་པས་མྲི་འཇྲིགས་པའོ། །

བདེན་པ་བཞྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ཟག་བཅས་འབས་བུས་བསྡུས་པའྲི་སྣོད་བཅུད་

རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བདེན་པ་དང༌། ཟག་བཅས་རྒྱུས་བསྡུས་པའྲི་ལས་ཉོན་རྣམས་

ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པ་དང༌། ཟག་མེད་རྒྱུས་བསྡུས་པ་གང་གྲིས་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་ལམ་གྲི་བདེན་པ་དང་། ཟག་མེད་འབས་བུས་བསྡུས་པ་གང་ཞྲིག་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་པ་འགོག་པའྲི་བདེན་པའོ། །རྟོན་པ་བཞྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེ། ཆོས་ཀྲི་ཚིག་

དོན་གཉྲིས་ལས་བརོད་བྱའྲི་དོན་ལ་གཙོ་བོར་རྟོན་ཅྲིང་གཅེས་པར་གཟུང་བར་བྱ་

ཡྲི། རོད་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་བྱ་བ་དང༌། རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

ལ་རྟོན་པ་སེ་དེ་ལ་བརྟེན་ཅྲིང་འདྲིས་པར་བྱ་ཡྲི། འདོད་ཡོན་གྲི་རེས་སུ་སོང་བའྲི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རྟོན་པར་མྲི་བྱ་བ་སེ། དེ་ལ་དམྲིགས་ཤྲིང་འདྲིས་པར་མྲི་བྱ་བ་

དང༌། ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་དོན་རྟོན་པ་ངེས་པའྲི་དོན་གྲི་མདོ་སེ་ལ་རྟོན་ཅྲིང་སོང་ཉྲིད་

ལ་འདྲིས་པར་བྱ་ཡྲི། ལྡེམ་དགོངས་སུ་གསུངས་པ་དང་བའྲི་དོན་ལ་རྟོན་ཅྲིང་འདྲིས་

པར་མྲི་བྱ་བ་དང༌། ཆོས་བཟང་ངན་ལ་གཙོ་བོར་རྟོན་ཅྲིང་འཛིན་པས་བང་དོར་བྱ་ཡྲི། 

གང་ཟག་ལ་རྟོན་པ་ཙམ་གྲི་བང་དོར་མྲི་བྱ་བའོ། །དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞྲི་ནྲི། 
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ལུས་མྲི་གཙང་བ་དང་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཤེས་རབ་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་

དན་པ་ལ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང༌། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་མྲི་དམྲིགས་པར་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་དན་པ་ལ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང༌། སེམས་མྲི་རྟག་པ་དང་མྲིང་

ཙམ་དུ་ཡོངས་སུ་རྟགས་ནས་དན་པ་ལ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང༌། ཆོས་དགེ་མྲི་དགེ་

རྣམས་བདག་མེད་པར་ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་དན་པ་ལ་ཉེ་པར་བཞག་པ་སེ། དན་

པ་ཉེར་གཞག་ཤེས་རབ་སེ། ཅེས་པ་ལྟར་རོ། །

བསྡུ་བའྲི་དངོས་པོ་བཞྲི་ནྲི། གདུལ་བྱ་བཟའ་བ་དང་བགོ་བ་སོགས་བྱྲིན་

པས་མགུ་བར་བྱེད་པའྲི་སྦྲིན་པ་དང༌། ཕར་ཕྲིན་དང་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེའྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་

གྲི་དམ་པའྲི་ཆོས་སོན་པ་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཆོས་མཐུན་པར་ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ངོན་སྤོད་པ་དང༌། རང་གྲིས་ཆོས་དོན་ཇྲི་ལྟར་ཉམ་སུ་ལེན་པ་ལྟར་གདུལ་

བྱ་གཞན་ཡང་དེ་ལ་སྦོར་བ་དོན་མཐུན་པའོ། །སབས་འདྲིར་དོན་ཞེས་པ་དོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ཡྲི་དོན་བདག་ཉྲིད་སྤོད་པ་དང༌། གཞན་སྒོམ་དུ་

འཇུག་པ་ནྲི་དོན་མཐུན་པའོ། །ཆོས་སྦྲིན་སྦྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྦྲིན་པ་སེ། ཆོས་ཀྲི་སྦྲིན་

པ་བཞྲི་ནྲི། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་སད་ཅྲིག་གྲིས་མྲི་རྟག་པ་དང༌། འདུ་བྱེད་ཟག་བཅས་

ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྲིས་ཅྲི་རྲིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྲི་བདག་མེད་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་

ཅད་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བས་ཞྲི་བའོ། །

ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞྲི་ནྲི། སྲིག་པ་མ་སྐེས་པ་རྣམས་མྲི་སྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་

བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པའྲི་ཕྲིར་འདུན་པ་བསྐེད་པ་དང༌། སྲིག་པ་སྐེས་པ་རྣམས་ཀྲི་
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གཉེན་པོ་དགེ་བའྲི་རྩ་བ་སྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཞེས་སོགས་དགེ་བ་མ་སྐེས་

པ་རྣམས་ཡང་དག་པར་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་བརྩོན་འགྲུས་སོགས་དང༌། དགེ་བའྲི་རྩ་བ་

སྐེས་པ་འཕེལ་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའྲི་རྒྱུའྲི་བརྩོན་

འགྲུས་རྩོམ་པའྲི་ཕྲིར་འདུན་པ་བསྐེད་པའོ། །བཞྲི་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་ཡང་དག་པར་སོང་

བ་རྣམ་པ་བཞྲི་སེ། རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་རོ་རེ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་

ཤེས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། སྤྲུལ་པ་དང་ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པ་དང་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ་མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པས་བསྒོམ་

པར་བྱ་སེ། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་སད་དུ་ལྷའྲི་རྣམ་པའྲི་གཟུགས་སུ་བརྟག་

པའོ། །འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་དོན་དུ་ནྲི་རོ་རེ་བཞྲི་དང་སྐུ་པ་ཞྲི་པྲ་

ཕབ་པའྲི་སྣང་བ་དང་མཚུངས་པ་མངོན་སུམ་གྲིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་བཞྲིན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནྲི། ཆོད་བསལ་སོགས་ཀྲི་

གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བ་ལྷའྲི་མྲིག་དང༌། ཐག་ཉེ་རྲིང་ན་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་སད་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཤེས་པ་ལྷའྲི་རྣ་བ་དང༌། ཕ་རོལ་གྲི་རྣམ་གངས་ཆགས་པ་

དང་བཅས་མ་བཅས་སོགས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཤེས་པ་གཞན་གྲི་སེམས་ཤེས་པ་དང༌། 

བདག་གཞན་གྲི་ཚེ་རབས་སྔ་མའྲི་གནས་སབས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ཤེས་པ་སྔོན་

གནས་རེས་སུ་དན་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཞེས་སྦར་བ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་

ཀྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ནམ་མཁའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ལོ། །སོབས་ལྔ་ནྲི། བྱང་ཆུབ་ལ་

ཡྲིད་ཆེས་ཤྲིང་འདུན་པའྲི་དད་པའྲི་སོབས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤོད་པ་ལ་སྦོར་བའྲི་

བརྩོན་འགྲུས་ཀྲི་སོབས་དང༌། ཐོབ་པའྲི་དམྲིགས་པ་མ་བརེད་པའྲི་དན་པའྲི་སོབས་
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དང༌། ཞྲི་གནས་ལ་སེམས་མྲི་འཕོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སོབས་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་

རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སོབས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་

དབང་པོ་ལྔའོ། །དད་སོགས་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་འཕགས་ལམ་སྒྲུབ་པའམ་རྣམ་བྱང་ལ་

དབང་བྱེད་པས་དབང་པོ་དང༌། མྲི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་པ་ལ་ནུས་པ་དང་ལྡན་

པས་སོབས་སོ། །

སང་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལྟ་བ་ལྔ་ནྲི། ཕུང་པོ་ལ་བདག་གམ་བདག་གྲིར་

འཛིན་པ་འཇྲིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐར་འཛིན་པའྲི་ལྟ་བ་དང༌། རྒྱུ་

འབས་མེད་པར་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང༌། ལྟ་ངན་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཅྲིང་དེ་

ཙམ་གྲིས་གོལ་བར་འདོད་པ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་དང༌། བྱང་གོལ་སོགས་ཀྲི་ལམ་མྲིན་

ལ་ལམ་དུ་འཛིན་པ་དང༌། ལྟ་ངན་དང་འབེལ་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་

པའོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྤན་ལྔ་ནྲི། ཤའྲི་དང༌། ལྷའྲི་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་དང༌། ཤེས་

རབ་ཀྲི་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་ཞེས་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་གསུངས་ལ། 

མདོ་གཞན་ལས་ནྲི། ཤའྲི་དང༌། ལྷའྲི་དང༌།  །ཤེས་རབ་ཀྲི་དང༌། ཆོས་ཀྲི་དང༌། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་སྤན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་གཉྲིས་ཆོས་ཅན་མཐོང་བ་དང༌། གསུམ་པ་

ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་དང༌། བཞྲི་པ་འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་དབང་པོ་རྣོ་

རྟུལ་ཤེས་པ་དང༌། ལྔ་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའྲི་སྤན་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །སངས་

རྒྱས་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི། ཉེས་སྤོད་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། དཔའ་བར་འགོ་བ་སོགས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཚད་མེད་པ་ཏྲིང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 975  

ངེ་འཛིན་གྲི་ཕུང་པོ་དང༌། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཤེས་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པ་ཤེས་

རབ་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། སྒྲིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་ཕུང་པོ་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་

དང༌། རྣམ་པར་གོལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སྙེད་པ་གཟྲིགས་པའྲི་ཕུང་པོ་རྟོགས་

པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའོ། །འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྲི་གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་འདུ་

བྱེད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །དེའྲི་དང་པོ་ནྲི་མཛོད་དུ། 

གཟུགས་ནྲི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རྲིག་བྱེད་མྲིན་ཉྲིད། ཅེས་པ་ལྟར། 

དབང་པོ་ལྔ། དོན་ལྔ། རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་མྲིན་པའྲི་གཟུགས་རྣམས་ཏེ། གཟུགས་སུ་

རུང་བས་གཟུགས་དུ་མ་སྤུངས་པས་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ངོ་བོའྲི་སྒོ་ནས་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་གསུམ། རྟེན་གྲི་སྒོ་

ནས་མྲིག་གྲི ་འདུས་ཏེ ་རེག་པ་སོགས་དྲུག་ནྲི ་ཉམས་སུ་མོང ་བས་ཚོར་

བའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། བདེ་སྡུག་དང༌། ཕོ་མོ་སོགས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་མཚན་མར་འཛིན་

པ་སེ། རྒྱུ་རྐེན་འདུས་ཏེ་མཚན་མར་འཛིན་པས་འདུ་ཤེས་སོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། ཚོར་འདུ་

མ་གཏོགས་པའྲི་སེམས་བྱུང་རྣམས་དང༌། ལྡན་མྲིན་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་

གྲིས་འདུ་བྱེད་པས་ན་འདུ་བྱེད་དོ། །ལྔ་པ་ནྲི། རྣམ་པར་ངེས་པའྲི་ཚོགས་དྲུག་གམ་

བརྒྱད་དེ། ཡུལ་རྣམ་པར་རྲིག་པས་རྣམ་པར་ངེས་པའོ། །ཁམས་རྣམས་ནྲི་གསང༌། 

ལ་སོགས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སེ། ས་གཤེར་དོ་གཡོ་གོ་སབས་འབྱེད་པའྲི་རྟེན་

བྱེད་པ་རྣམས་ཏེ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་འཛིན་པས་ཁམས་སོ། །དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་

མྲིག་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་སེ། རང་རང་གྲི་དམྲིགས་པ་ལ་ལྷག་པར་དབང་

བྱེད་པས་དབང་པོའ།ོ །ཡུལ་རྣམས་ནྲི་སྣའྲི་ཡུལ་དྲི་དང༌། རྣ་བའྲི་ཡུལ་སྒའྲི་བར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རོ། །ལས་ཀྲི་དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་བཤང་ལམ་དང༌། ལ་སོགས་པ་འདོམ། ལག་པ། 

རྐང་པ། ངག་སེ། བཤང་གཅྲི་འདོར་བ་སོགས་ལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །ལས་ཀྲི་

དབང་པོའྲི་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི། བརོད་པ་དང༌། ལ་སོགས་པ་འགོ་བ། ལེན་པ། བཤང་

གཅྲི་འདོར་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ཕུང་ཁམས་དབང་ཡུལ་ལས་དབང་བྱ་བ་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྔ་ལྔ་སེ། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་དྲུག་

དྲུག་གོ །རེས་སུ་དན་པ་དྲུག་ནྲི། སངས་རྒྱས་དང༌། ཆོས་དང༌། དགེ་འདུན་གསུམ་

རང་རང་གྲི་ཡོན་ཏན་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་དན་

པ་དང༌། སྦྲིན་པ་ནྲི་མཛའ་བཤེས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའོ། ཞེས་སོགས་གཏོང་བ་རེས་

སུ་དན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་ནྲི་འགོད་པ་མེད་པས་རྒྱུད་བསྲིལ་བར་བྱའོ། ཞེས་

སོགས་ཚུལ་ཁྲིམས་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། འདོད་ལྷར་སྐེས་པའྲི་རྒྱུན་ཞུགས་

གཟུགས་གཟུགས་མེད་དུ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་མྲི་འོང་དག་རང་བཞྲིན་མེད་པར་

དམྲིགས་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལྷ་རེས་སུ་དན་པའོ། །

ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། ཆོས་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེའྲི་སྙྲིང་པོ་ཅན་དང༌། 

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་དགེ་འདུན་དང༌། ཕྲི་ནང་གྲི་ལོངས་སྤོད་གཏོང་བ་

དང༌། འཇྲིག་མེད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ལྷའྲི་གཟུགས་རེས་སུ་དན་

པའོ། །དེ་དག་ཀང་མཉམ་གཞག་”ཏུ
1
་དན་པ་དང༌། ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ་དང༌། 

ཇེས་ཐོབ་ཏུ་མོས་པ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་འྲི་ཚུལ་གྲིས་དན་པའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་

བདུན་ནྲི། རྟོགས་བྱའྲི་དམྲིགས་རྣམ་མ་བརེད་པ་དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་

1  མ་ཕྱི། ༢༡༡བ༤ན།   ཉུ    སྐུ།   ༢༩༤བ༤ན།    བླ། ༣༠༠ན༦ན།   ཏུ   * ཏུ
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ལག་དང༌། ཡང་དག་ཅེས་པ་མན་འོག་ཏུའང་སྦར་ལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྲི་མཚན་མ་

འཇོམས་ཤྲིང་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང་། མངོན་ཤེས་

སོགས་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། ཆོས་ཀྲི་སྣང་བ་འཕེལ་བས་ལུས་

སེམས་ཚིམས་པའྲི་དགའ་བ་དང་། ལུས་”སེམས
1
་ཀྲི་གནས་ངན་ལེན་དང་བལ་བ་

ལས་རུང་གྲི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཤྲིན་ཏུ་སྦངས་པ་དང་། གནས་གྱུར་གྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་

བའྲི་གཞྲི་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཇྲི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྲིན་མྲི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་

ལ་རྩོལ་མེད་དུ་གནས་པ་བཏང་སྙོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཡན་ལག་སེ། དེ་ཡང་

མཐོང་ལམ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པས་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱའོ། །

མཆོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་ནྲི། སྒོ་གསུམ་གྲིས་ཕག་འཚལ་བ་དང༌། བ་ན་ཡོད་

མེད་ཀྲི་མཆོད་པ་དང༌། སྲིག་པ་བཤགས་པ་དང༌། དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་དང༌། 

ཆོས་འཁོར་བསོར་བར་བསྐུལ་བ་དང༌། མ་ངན་ལས་མྲི་འདའ་བར་གསོལ་བ་གདབ་

པ་དང༌། དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའོ། །སྒོམ་ལམ་གྲི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱུར་

གྱུར་པ་འཕགས་པའྲི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནྲི། མཐོང་ལམ་གྲི་རྟོགས་པའྲི་རེས་

སུ་འཇུག་པ་ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་དང༌། རྟོགས་པའྲི་དོན་གཞན་གྲིས་གོ་བའྲི་ངག་ཀུན་

ནས་སོང་བ་ཡང་དག་པའྲི་རྟོག་པ་དང༌། ངག་གྲི་ལས་དག་ཅྲིང་ཆོས་ཀྲི་གཏམ་གཏན་

ལ་འབེབས་པ་ཡང་དག་པའྲི་ངག་དང༌། ཉེས་སྤོད་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་ལུས་ཀྲི་ལས་

དག་པ་ཡང་དག་པའྲི་ལས་ཀྲི་མཐའ་དང༌། ལུས་ངག་གཉྲིས་ཀའྲི་ལས་དག་པའྲི་འཚོ་

བ་དག་པ་ནྲི། ཡང་དག་པའྲི་འཚོ་བ་དང༌། ཡུན་རྲིང་པོར་མྲི་སྦོར་བར་མྱུར་དུ་ཤེས་

1  མ་ཕྱི། ༢༡༡བ༦ན།   སམས    སྐུ།   ༢༩༤བ༦ན།    བླ། ༣༠༠བ༢ན།   སྕེམས   * སྕེམས
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སྒྲིབ་ཀྲི་གཉེན་པོ་སྒོམས་པ་ཡང་དག་པའྲི་རྩོལ་བ་དང༌། བྱྲིང་རྒོད་མེད་པར་ལམ་

མངོན་དུ་བྱ་བའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་གཉེན་པོར་སྒོམ་པ་ཡང་དག་པའྲི་དན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་

ཁད་པར་ཅན་རྣམས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའྲི་གཉེན་པོར་སྒོམ་པ་ཡང་དག་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ནོ། །

བསམ་གཏན་གྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ནྲི། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་

ནས་སྒོམ་པ་པོ་རང་ལ་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀྲི་གཟུགས་སྣ་

ཚོགས་སོང་པར་བལྟ་བ་དང༌། སྒོམ་པ་པོ་རང་གྲི་ནང་གྲི་གཟུགས་དང་ཕྲིའྲི་དབུགས་

སོང་པར་བལྟ་བ་རང་ལ་གཟུགས་མེད་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕྲིའྲི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་

སོང་པར་བལྟ་བའོ། །འདྲིར་སོང་པ་ཅེས་པ་ནྲི། གཙོ་བོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་

གཟུགས་སུ་བལྟ་བའོ། །སྡུག་པ་དང་མྲི་སྡུག་པར་བལྟ་བས་བྱས་པ་སེ་གཟུགས་

སྡུག་པ་སྤྲུལ་བར་འདོད་ཅྲིང་མྲི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་བར་མྲི་འདོད་པའྲི་གཉེན་པོར་སྡུག་མྲི་

སྡུག་གཉྲིས་ཀ་སོང་པར་བལྟ་བ་སྡུག་པའྲི་རྣམ་ཐར་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་

ལས་འདས་ཏེ། གཟུགས་དང་ཐོགས་པའྲི་འདུ་ཤེས་བཤྲིག་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་

ཡས་སོ་སྙམ་པའྲི་རྣམ་པར་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་སོང་

པར་བལྟ་བའྲི་རྣམ་ཐར་དང༌། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་ཞེས་མོས་པའྲི་ཤེས་པ་དེ་

ཡང་མཐའ་ཡས་པའྲི་རྣམ་པར་མོས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའྲི་འདུ་ཤེས་ཟློག་པ་

རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སོང་པར་བལྟ་བའྲི་རྣམ་ཐར་ཏེ། འདྲིར་ཡང་སོང་པ་ནྲི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ལ་བལྟ་བའོ། །

དམྲིགས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པ་ལ་དམྲིགས་པ་ཅྲི་ཡང་མེད་པའྲི་སྐེ་མཆེད་སོང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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བར་བལྟ་བའྲི་རྣམ་ཐར་དང་འདུ་ཤེས་ནྲི་ནད་དང་འབས་དང་ཟུག་རྔུ་ལྟ་བུ། འདུ་

ཤེས་མེད་པ་ནྲི་རྨོངས་པའོ། །འདུ་ཤེས་ཡོད་མྲིན་མེད་མྲིན་ནྲི་ཞྲི་བ་དང་ག་ནོམ་པའོ་

ཞེས་མོས་ཤྲིང༌། འདུ་ཤེས་གསལ་བ་མེད་ལ་གཏན་མེད་པའང་མ་ཡྲིན་པས་འདུ་

ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མྲིན་གྲི་སྐེ་མཆེད་སོང་པར་བལྟ་བའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང༌། 

སེམས་སེམས་བྱུང་རགས་པ་རྣམས་འགོག་པས་ཞྲི་བར་གནས་པའྲི་ལམ་ཞེས་

བརོད་པ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་སོང་བར་བལྟ་བའྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

སེ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་སྒོམ་པ་ལའོ། །ཟུགས་ཅན་བརྒྱད་ནྲི་རྒྱུའྲི་

གཟུགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྲི་དང༌། འབས་བུའྲི་གཟུགས་གཟུགས་དྲི་རོ་དང་རེག་

བྱའོ། །ཡག་དག་པར་བསྡུ་བ་མཛད་པ་རྣམས་ཀྲི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་དགུ་ནྲི་མདོ་

གང་དུ་བརོད་བྱའྲི་དོན་མང་པོ་སོན་པར་བྱེད་པ་མདོའྲི་སེ་དང༌། མདོ་གང་དུ་ཚིག་

ལྷུག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་རྣམས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་དགའ་བ་

དང་རངས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་གླུར་བངས་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བསྙད་པ་དང༌། མདོ་གང་

དུ་འབྱུང་འགྱུར་གྲི་དོན་ལུང་སོན་པ་ལུང་དུ་བསན་པ་དང༌། ངེས་དོན་གྲི་དོན་གང་

གདུལ་བྱ་དང་མཐུན་པར་ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་ནས་དྲུག་གྲི་བར་དུ་བསེབས་པ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་པའྲི་བསམ་པས་ཆེད་དུ་དྲིས་པའྲི་

དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཆེད་དུ་བརོད་པ་དང༌། སོ་སོར་ངེས་པའྲི་ཡུལ་དུས་སོགས་

རོད་པར་བྱེད་པ་གླེང་གཞྲི་དང༌། སྔོན་གྲི་བྱུང་ཚུལ་སོགས་བརོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་

དང༌། རྒྱལ་སས་ཀྲི་སྤོད་པའྲི་གནས་སབས་བརོད་པ་སྐེས་པའྲི་རབས་དང༌། བྱང་

སེམས་རྣམས་ལ་བདག་མེད་བསན་པའྲི་ཆེད་དུ་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ཆོས་བསན་པ་
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ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསན་པ་སོགས་ཆོས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སོ་

སོར་བསན་པས་སེམས་ཅན་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སེ། གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ནྲི་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ཐམས་

ཅད་ལ་འདུས་ཤྲིང༌། རྟོགས་བརོད་ནྲི་གླེང་གཞྲིར་འདུ་ལ། ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་རྨད་

དུ་བྱུང་བ་གཉྲིས་ཐེག་ཆེན་དུ་མཚུངས་པས་དགུའོ་ཞེས་ཁ་ཅྲིག་གསུང་ལ། ཕལ་

ཆེན་སེ་པ་ནྲི། གླེང་གཞྲི་རྟོགས་བརོད། གཏན་ལ་དབབ་པ་གསུམ་གཞན་དགུ་པོ་

ཀུན་ལ་འདུས་པས་དགུའོ་ཞེས་བ་ཝ་བ་དས་བཤད་དོ། །དེ་དག་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཆོས་རྣམས་རྣམ་པ་དགུར་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བའྲི་སད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྲིན་པ་བཅུ་དང་ལ་སོགས་པས་ས་བཅུ་དང༌། སོབས་བཅུ་དང༌། དབང་བཅུ་ལ་

སོགས་པ་བཅུའྲི་སེ་ཚན་རྣམས་དང་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་རྣམས་ནྲི་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ལས་བརོད་དེ། དེ་བཞྲིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀང་བརོད་”ཟྲིན་ནོ
1
། །

དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོའྲི་མཚན་སོ་གཉྲིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་

བརྒྱད་ཅུ་རྣམས་ཀང་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །འདྲིར་སྔར་མ་གསུངས་པ་དགེ་སོང་རྣམས་ཀྲི་

ཉོན་མོངས་སབ་མོར་བྱེད་པའྲི་སྦངས་པའྲི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི་ཟས་བཟང་པོ་ལ་

ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་བསོད་སྙོམས་པ་དང༌། གོས་མང་པོ་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་

ཆོས་གོས་གསུམ་པ་དང༌། ཟས་ཡང་ཡང་ལེན་པ་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་ཟས་ཕྲིས་

མྲི་ལེན་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང་སྙེས་པ་སོགས་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་ཙོག་བུ་དང༌། 

1  མ་ཕྱི།  ༢༡༣ན༢ན།  ཟྱིནོ  སྐུ།  ༢༩༦བ༢ན།  བླ།  ༣༠༢ན༦ན།   ཟྱིན་ནོ   * ཟྱིན་ནོ



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།

 981  

འདུགས་ཡང་སོད་པ་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་གཞྲི་ཇྲི་བཞྲིན་པ་དང༌། ཡང་ཡང་ཟ་

བའྲི་གཉེན་པོར་སན་གཅྲིག་ལ་འདུག་པས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་བཟའ་ཡྲི། དེ་ལས་ལངས་

ནས་མྲི་ཟ་བ་སན་གཅྲིག་པ་དང༌། གནས་སེང་གཡོགས་ཅན་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་

བ་གབ་མེད་པ་དང༌། གནས་ཀུན་ནས་བསོར་བ་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་ཤྲིང་དྲུང་པ་

དང༌། འདུ་འཛི་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་གོང་ལས་རྒྱང་གགས་ཀྲིས་དབེན་པར་

གནས་པ་དགོན་པ་དང༌། གནས་ཀྲི་སྦོར་བ་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་དུར་ཁོད་པ་

དང༌། གོས་བཟང་པོ་ལ་ཞེན་པའྲི་གཉེན་པོར་ཕག་དར་ཁོད་པ་དང༌། གོས་འཇམ་པོ་

ལ་ཞེན་པ་སང་པའྲི་ཕྲིར་ཕྲིང་པ་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཟས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། 

གོས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ། གནས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་བཞྲི། སྤོད་ལམ་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་པ་གཉྲིས་ཏེ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །

དེ་ལྟར་དང་པོར་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བ་

ཤེས་ནས་དེ་ནས་རང་གྲི་ལུས་ལ་ཁབ་བདག་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་མ་ནྲིང་གྲི་སྐུ་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་དགའ་འདྲི་དག་ནྲི་མཐའ་དག་སྔགས་པ་ཡྲིས་ནྲི་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

གང་གྲིས་ན། ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་པའྲི་སོབ་དཔོན་དང་བཅས་པའྲི་སོབ་མ་ཡྲིས་སོ་

ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །གཉྲིས་པ་རྩྲིས་ཀྲི་མྲིང་བསྡུ་བ་ནྲི། འདྲིའྲི་རེས་ལ་ཞེས་སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཉྲིས་ཀྲིས་གོ་སར་གསུངས་པ་ནྲི། འདྲིར་རྭ་འགྱུར་ལས་ཟླ་བ་

གཟུགས་དག་གཅྲིག་སེ་ཞེས་པ་ལྟར་ཟླ་བ་དང་གཟུགས་དག་ནྲི་གཅྲིག་གྲི་བར་ཡྲིན་

ཏེ། ལྷའྲི་བུ་ཟླ་བ་གཅྲིག་ལས་མེད་ཅྲིང་གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་གཅྲིག་ཏུ་བརྩྲིབས་

སོ། །ཟུང་དང༌། ལག་པ་དང༌། མྲིག་དང༌། འཁྲིག་པ་དང༌། ཕོགས་དང༌། བགོད་བདག་
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ནྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་སེ། དེ་རྣམས་ཆོས་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡོད་ཅྲིང༌། ཕོགས་ལ་དཀར་

ཕོགས་དང་ནག་ཕོགས་གཉྲིས་དང༌། བགོད་པ་ལ་ལྷོ་བྱང་དུ་བགོད་པ་གཉྲིས་ཡོད་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་སོ། །

འཇྲིག་རྟེན་དང༌། དུས་དང༌། ཡོན་ཏན་དང༌། མེ་ནྲི་གསུམ་གྲི་བར་སེ། འཇྲིག་

རྟེན་ལས་འོག་ས་སེང་ས་བ་གསུམ་དང༌། དུས་ཀྲི་སད་དོང་ཀཱ་ལ་ཞེས་པ་གསུམ་ལ་

འཇུག་པས་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བ་གསུམ་དང༌། ཡོན་ཏན་ལ་རྡུལ་མུན་སྙྲིང་

སོབས་གསུམ་དང༌། མེ་ལ་ལྷོ་ཕོགས་རྟ་གདོང་གྲི་མེ་དང༌། ཁྲིམ་གྲི་མེ་ཉྲི་མ་དང༌། 

བསེག་བྱ་ཟ་བའྲི་མེ་གསུམ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཆུ་གཏེར་དང༌། དུས་དང་རྲིག་བྱེད་

དག་ནྲི་བཞྲིའྲི་བར་རུ་བརོད་དོ། །རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕོགས་ཀྲི་དབྱེ་བས་བཞྲིར་ཡོད་ཅྲིང༌། 

དུས་ཀྲི་སད་དོད་ཡུ་ཀཱ་ཞེས་པ་བཞྲི་ལ་འཇུག་པས་རོགས་ལྡན། གསུམ་ལྡན། 

གཉྲིས་ལྡན། རྩོད་ལྡན་གྲི་དུས་ཏེ་བཞྲི་ཡོད་པ་དང༌། རྲིག་བྱེད་ལ་མཆོད་སྦྲིན། སྙན་

དངགས། སྲིད་བསྲུངས། ངེས་བརོད་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་བཞྲི་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །མདའ་

དང༌། འབྱུང་བ་དང༌། དབང་པོ་རྣམས་ནྲི་ངེས་པར་ལྔ་རུ་རབ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའྲི་

མདའ་ལ་དེགས་བྱེད། རྨོངས་བྱེད། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་བྱེད། བརྒྱལ་བར་བྱེད་པ། 

སེམས་མེད་པར་བྱེད་པ་སེ་ལྔ་ཡོད་པར་གསང་འདུས་འགེལ་བ་སྒོན་གསལ་ལས་

གསུངས་ཤྲིང༌། དག་ནག་གྲི་འགེལ་པར། མོས་བྱེད། འདར་བྱེད། རྨོངས་བྱེད། ལྟུང་

བྱེད། བརྒྱལ་བྱེད་ལྡར་བཤད་ལ། འཆྲི་མེད་མཛོད་ཀྲི་འགེལ་པ་འདོད་འཇོར། མདའ་

ལྔ་ནྲི་མོས་བྱེད་ཀྲི་མདའ་དང༌། སེད་བྱེད་དང༌། ཡང་དག་རྨོངས་དང༌། སེམས་བྱེད་

དང༌། འཆྲི་བྱེད་ཀྲི་མདའ་ཞེས་བྱ་སེ། འདྲི་རྣམས་འདོད་པའྲི་མདའ་ལྔ་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། 
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འབྱུང་བ་ལས་ཆུ་མེ་རླུང་ནས་མཁའ་སེ་ལྔ་དང༌། དབང་པོ་ལ་མྲིག་སོགས་ལྔ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

རོ་དང་དུས་ནྲི་དྲུག་གྲི་བར་སེ། རོ་ལ་ཁ་བ། ཚ་བ། མངར་བ། སྐྱུར་བ། ལན་

ཚྭ། བས་བ་སེ་དྲུག་དང༌། དུས་ཀྲི་སད་དོད་རྲི་ཏུ་ཞེས་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་པས་དཔྲིད། 

སོ་ཀ ། དབྱར། སོན། དགུན་སོད། དགུན་སྨད་དེ་དྲུག་ཡོད་པས་སོ། །གཟའ་དང༌། རྲི་

བོ་དང༌། ཐུབ་པ་ཞེས་པ་བདུན་གྲི་གངས་ཏེ། གཟའ་ལ་ཉྲི་མ་ནས་སེན་པོའྲི་བར་རེས་

འགའ་བདུན་ཡོད་ཅྲིང༌། རྲི་བོ་ལ་འོད་སྔོན་ནས་རོ་རེའྲི་རྲིའྲི་བར་བདུན་ཡོད་ལ། ཐུབ་

པ་ནྲི་ཁམས་ལེར་གསུངས་པ་ལྟར། མེ་སྦྲིན་ལ་སོགས་པ་ཐུབ་པ་དང་སོང་གྲི་གཙོ་

བོ་བདུན་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་བཞྲིན་དུ་ཀླུ་དང༌། ནོར་ནྲི་བརྒྱད་ཀྲི་བར་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ཡང་ཀླུ་ལ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པ་བརྒྱད་དང༌། ནོར་ལྷ་བརྒྱད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

འདོད་འཇོར། ཡྲིད་གཅུགས་ངེས་བྱེད་ཟླ་བ་དང༌། །འཛིན་པ་ཉྲིད་དང་རླུང་དང་

མེ། །ཐོ་རངས་ནྲི་རབ་གསལ་བྱེད། །བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་ནོར་ལྷར་བཤད། ཅེས་

སོ། །རྩ་དང༌། བུག་པ་དང༌། གཟའ་དང༌། གཏེར་ཡང་དགུའྲི་མྲིང་སེ། རྣ་བ་གཉྲིས། སྣ་

གཉྲིས། མྲིག་གཉྲིས། ལྕེ་དང་ལྕེ་ཆུང་ཉྲིས། ཚངས་བུག་གྲི་རྩའྲི་བུག་པ་དགུ་དང༌། 

གཟའ་ལ་རེས་གཟའ་བདུན་གྲི་སེང་དུ་སྒ་གཅན་དང༌། མཇུག་རྲིང་གཉྲིས་བསྣན་

པས་དགུ་དང༌། གཏེར་ལའང་དགུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འདོད་འཇོར། གཏེར་ཞེས་པ་ནྲི་

མྲི་འཛད་པའྲི་ནོར་གྲི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོའ།ོ །མཛོད་ཅེས་ཀང་བྱའོ། །དེའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་

ནྲི་དགུའོ། །འདྲི་ལྟ་སེ་པད་ཅན་དང༌། དུང་དང༌། པད་ཆེན་པོ་དང༌། ཆུ་སྲིན་དང༌། 

རུས་སལ་ཅན་དང༌། རྔ་ཅན་དང༌། དགའ་བ་ཅན་དང༌། སྔོན་པོ་དང༌། འབྱྲིན་བྱེད་ཅེས་
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བྱའོ། ཞེས་སོ། །ཕོགས་ནྲི་བཅུ་དང་དབང་ཕྱུག་སེ་དག་པོ་དག་ནྲི་བཅུ་གཅྲིག་གོ །དེ་

ལྟར་ཡང་འདོད་འཇོར། འཇོག་པོ་དག་པོ་བརྩོན་འགྲུས་ལྡན། །འཕོག་བྱེད་ཉྲིད་དང་

བདེ་འབྱུང་དང༌། །མྲིག་གསུམ་གཞན་གྲིས་མ་ཐུབ་དང༌། །དབང་ལྡན་དང་ནྲི་ས་

གསུམ་པ། །དག་པོ་བཅུ་གཅྲིག་རྣམས་སུ་བཤད། ཅེས་སོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ཉྲི་མ་ནས་མྲི་བདག་གྲི་བར་རྣམས་བཅུ་གཉྲིས་ནས་ནྲི་བཅུ་དྲུག་

གྲི་བར་དུ་རེ་རེ་འཕེལ་ལོ་ཞེས་པ་ཉྲི་མ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིང་སེ། འདོད་འཇོར། ཉྲི་

མ་ལ་ནྲི་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཞེས་དང༌། དེ་ལ་ཉྲི་མ་དང་རང་གྲི་མྲིང་མེད་ཅན་རྣམས་ནྲི། 

དབང་པོ་འཛིན་བྱེད་ཡོང་གཞན་དང༌། །འཇོག་པོ་རྒྱས་བྱེད་བསེན་བྱ་དང༌། །ཆ་ཅན་

རྣམ་གནས་ཁབ་འཇུག་དང༌། །འོད་ཅན་བགོད་བྱེད་བཤེས་གཉེན་ཉྲིད། ཅེས་

སོ། །ལུས་མེད་ནྲི་འདོད་པའྲི་མྲིང་ཡྲིན་ལ། འདོད་འཇོར། མྲིག་གསུམ་ནས་མེ་བྱུང་

ནས་མེས་བསེགས་པ་ལས་ལུས་མེད་པར་སྐེས་སོ་ཞེས་བཤད་དེ། བཅུ་གསུམ་པོ་

འདྲི་ཡྲིན་གྲི་གསལ་ཀ་མ་བཤད་དོ། །ཡང་ན་ཡན་ལག་མེད་དང་ཞེས་རྭ་དང་འགྱུར་

མངས་ལས་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་མེད་པ་ཁུ་བ་སེ། དེ་འཕོས་པ་ལས་

ཆགས་པ་སྐེ་ལ། ཆགས་པ་དང་ཆུ་སྐེས་ཞེས་པ་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་ཅྲིང༌། 

ཆུ་སྐེས་ནྲི་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་སྨད་འཚོང་མར་བརོད་ལ། དེ་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། 

འདོད་འཇོར། ཆུ་སྐེས་ནྲི་མཐོ་རྲིས་ཀྲི་སྨད་འཚོང་མར་ཡང་བརོད་དོ། ཞེས་དང༌། 

དེའྲི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཀ་སྲིན་མངོན་འབྱུང་གྲི་ལུང་དངས་ནས་བཤད་པ་བཅུ་གསུམ་ནྲི། 

གློག་གྲི་འོད་ཅན་མ་དང༌། ཏྲི་ལ་མཆོག་མ་དང༌། པད་དཀར་མོ་དང༌། ལག་བཟངས་

མོ་དང༌། རབ་ཏུ་མོས་བྱེད་མ་དང༌། མེ་ན་ཀ་དང། སྐྲ་འདེས་མ་དང༌། མུན་ཛ་སྐེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དང༌། ཨ་ལམ་མུ་ཤ་དང༌། ཆུ་ཤྲིང་བརླ་ཅན་མ་དང༌། སད་ལེགས་མ་ཞེས་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་མོ་ཞེས་བུ་གསུང་ངོ༌། །མ་ནུ་ཞེས་པ་ཡྲིད་ཅན་དང་སྲིད་པ་

གང་ཡྲིན་པ་བཅུ་བཞྲི་སེ། ཡྲིད་ཅན་ནྲི་སེམས་ཅན་ཡྲིན་ལ་དེའྲི་དབྱེ་བ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི། 

ནང་ལེར་གསུངས་པའྲི་ལྷ་བརྒྱད་དང༌། དུད་འགོ་བཞྲི། མྲི་དང་དམལ་བ་གཉྲིས་ཏེ་

བཅུ་བཞྲིའོ། །སྲིད་པའྲི་གནས་ཀང་སྔར་བཤད་པའྲི་འགོ་བ་དེ་དག་གྲི་གནས་བཅུ་

བཞྲི་པོའམ། གནས་དང་ཞེས་རྭ་འགྱུར་སོགས་སུ་འདོན་པ་ལྟར་ན། ཟླ་བའྲི་རྐང་

གནས་བཅུ་བཞྲིའོ། །ཚེས་ཞེས་པ་བཅོ་ལྔ་སེ། ཟླ་བ་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

མྲི་བདག་ནྲི་བཅུ་དྲུག་སེ། པད་ཅན་ནས་རྒྱལ་པོ་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་བཅུ་

དྲུག་གོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། ཡང་ན་འཛམ་བུའྲི་གླྲིང་ན་ཡུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དང་བཅུ་དྲུག་

ཡོད་པས་དེའྲི་རྒྱལ་པོ་བཅུ་དྲུག་གོ །ཉེས་པ་འདྲི་དག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིན་ཏེ། 

མདོ་ལས། ལུས་ལ་མྲི་སྡུག་པའྲི་སྐོན་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་དེ་རྣམས་

ཡྲིན་ལ། བཅོ་བརྒྱད་ནྲི། འདུལ་བ་ཕན་ཚེགས་འགེལ་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐངས་ཀྲིས་

མཛད་པ་ལས། མཚན་མ་ངན་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཅེས་བྱ་བ་ལ། མགོ་སྐྲ་བྱྲི་བ་

དང༌། ངན་པ་དང༌། དཔྲལ་བ་ཆུང་བ་དང༌། མདོག་སེར་སྐ་དང༌། མྲིག་སེར་བ་དང༌། 

སྨྲིན་མཆེམས་མ་འབྱར་བ་དང༌། སྣ་ལེབ་པ་དང༌། སོ་ཏོ་བ་དང༌། དྲིག་པ་དང༌། མྲིག་

ཟླུམ་པ་དང༌། མྲིག་ཆུང་བ་དང༌། ཕྲི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་དང༌། ལྟོ་ཆེ་བ་དང༌། དཔུང་པ་དང་

རེ་ངར་ཐུང་བ་དང༌། ལག་པ་དང་རྐང་པ་མྲི་མཉམ་པ་དང༌། ཚིགས་སོམ་པ་དང༌། འདྲིའྲི་

ཁ་དང་ལུས་ལས་དྲི་ངན་པ་འབྱུང་བའོ། ཞེས་པའོ། །རྒྱལ་བ་མཆོག་ནྲི་མ་ལུས་དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྣམས་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲིའྲི་བརའོ། །འདྲི་ནྲི་ལང་ཀར་གཤེགས་པར། །རྒྱལ་བ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་

བཞྲི་ཡྲིན། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནྲི་གངས་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔའྲི་མྲིང་ཡྲིན་ཏེ། རང་

བཞྲིན་ཉྲི་ཤུ་རྩ་བཞྲི། སྐེས་བུ་དང་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གཉྲིས་སྐེས་ཞེས་པ་

སོ་ནྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་ཀྲི་མྲིང་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མྲི་ཕལ་པ་ལ་སེང་འོག་གྲི་ཐག་འགམ་

རོགས་པ་གཅྲིག་ལ་སོ་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀྲི་ཆེ་བའྲི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་བསན་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

ཡོན་ཏན་ཞེས་སོགས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་

ཅད་དག་ཏུ་ངེས་པར་རོ་རེའྲི་ཚིག་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་རོ་རེ་ཅན་ཤཱ་ཀ་

ཐུབ་པ་ཡྲིས་སས་པ་སེ། རོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི་རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་བཅས་

ཀྲི་སེམས་མེད་པ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་སེམས་ཀྲི་རོ་རེའོ། །དེ་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ནྲི་

རོ་རེ་ཅན་ཏེ། རོ་རེ་ཅན་དེ་ཡྲིས་སས་སོ། །སེད་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཅེ་ན། རྒྱ་

གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྲིས་སྒ་ཚད་དང་ཆོས་མངོན་པ་

སོགས་ལ་མཁས་པའྲི་མངོན་པར་ཁེངས་པའྲི་ང་རྒྱལ་ཅན་གྲི་ཕྲིར་ཏེ། གང་གྲི་

སངས་རྒྱས་པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་བ་མའྲི་སྲི་ཞུ་སེ་བཀུར་སྲི་སོགས་བྱས་པ་མེད་

པར་རྒྱུད་ཀྲི་གླེགས་བམ་ཙམ་མཐོང་ནས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཤེས་

སོ། ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་བའྲི་ང་རྒྱལ་དེས་དམལ་བར་འགོ་སེ། དབང་ཡང་དག་

པར་སྦྲིན་པ་མང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བས་ན་ཉེས་པའྲི་གནས་དགག་པའྲི་ཕྲིར་སས་

སོ། །དེས་ན་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སུ་ནྲི་མ་སས་པར་གསལ་བར་བསན་

ཏེ། ཤམ་བ་ལའྲི་ཡུལ་དུ་སྐེས་པ་ང་རྒྱལ་དང་གཡོ་སྒྱུ་སོགས་མེད་པའྲི་སེམས་དང་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ལྡན་པ་རོ་རེའྲི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའྲི་སོག་ཆགས་སལ་ལྡན་གྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་

དབང་བཞྲི་པའྲི་དོན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་སེ། ཤྲིན་

ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དབང་བཞྲི་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། 

དེའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་སོན་པ་རྒྱུད་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་འདྲི་ནྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་བ་མའོ། །

འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་རྒྱུད་དག་ལས་འདས་པའྲི་རྒྱུད་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་རྒྱུད་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་

རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་དེ། དེ་དག་ལས་འདས་པ་ཡྲིན་པས་ནྲི་གོང་མ་ལས་གོང་མ་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུད་དེ་གང་ཡྲིན་ན། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་ནྲི་

དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི་མཆོག་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་སྐུ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མངོན་པར་བརོད་པ་

སེ། རོད་བྱེད་དོ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ལ་བོས་ནས་བསན་ཏོ། །བཅུ་པ་རྒྱུད་ཀྲི་

བརོད་བྱ་ལ་བསོད་པ་སོན་པ་ཡྲི་གེ་ལྔ་དང་ཡྲི་གེ་དྲུག་གྲི་སོང་པ་ཆེན་པོ་དང་ཐྲིག་ལེ་

སོང་པ་ལས་བསོད་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་ལ་གཉྲིས། ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་

སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང༌། ཁམས་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲིག་

དྲུག་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲིར་སོང་པ་ཆེན་པོ་

ཡྲི་གེ་ལྔ་ནྲི་ཐབས་ཝཾ་ཡྲིག་རོ་རེ་སེ་བརྟེན་པའོ། །དེའྲི་སོང་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་དང་

པོ་གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་པས་མཚོན་པ་ནྲི། ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྲིབ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བལ་དུ་འགགས་པ་རྣམ་པར་”ངེས
1
་པའྲི་ཕུང་པོ་”གཞན

2
་མྲི་བསྐོད་པ་ཆོས་

དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ་ཡེ་ཤེས་གཞན་རོ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཡང་སོང་པ་དང་པོའ།ོ །འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། གང་ལ་ཐོག་མཐའ་དབུས་མེད། 

ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཡོན་ཏན་མེད་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་མཐར་

ཐུག་པས་བསན་པའོ། །དེ་ལ་སོང་པ་དང་པོ་འདྲི་ནྲི་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་དྲུག་ཚན་

དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་དྲུག་ཚན་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་པ་དང་

བལ་བ་ཉྲིད་དང༌། རོ་མཉམ་པ་ཉྲིད་དང༌། གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ནྲི་སོང་

ཆེན་དང་པོ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། འཁོར་བའྲི་རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་བསྡུས་

པའྲི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པ། རང་བཞྲིན་

གྲིས་འོད་གསལ་བ་སེ། ཀུན་རོབ་པའྲི་ཆོས་རྣམས་འོད་གསལ་བ་དོན་དམ་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་སེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

འདས། ཡེ་ཤེས་དག་པ་གོས་པ་མེད། །རང་བཞྲིན་འོད་གསལ་ཆོས་རྣམས་

ནྲི། །ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་བགོད་པར་གནས། ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་འགྱུར་

མེད་དང་པོ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་ཐོག་མ་སྐེ་བ་དང༌། མཐའ་འཇྲིག་པ་དང༌། 

དབུ་མ་གནས་པ་མེད་ལ། ཞེས་པ་ནྲི་སྔར་སྲིད་གསུམ་སྐེ་དང་འཇྲིག་པ་མེད། ཅེས་

པའྲི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་བལ་བར་སོན་

ནོ། །སེམས་ཅན་གྲི་མཚན་མ་རྒྱུ་མཚན་གནས་པ་དང༌། དབང་པོ་འགག་པའྲི་འཆྲི་

བ་དང༌། སྲིད་པ་གཞན་དུ་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་ནྲི། ཡུལ་གྲི་མཚན་མ་སྒ་དང་དྲི་དང་རོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡༥བ༤ན།   ངས    སྐུ།   ༣༠༠ན༢ན།    བླ། ༣༠༦ན༦ན།   ངྕེས   * ངྕེས

2  མ་ཕྱི། ༢༡༥བ༥ན།   ག་གན    སྐུ།   ༣༠༠ན༢ན།    བླ། ༣༠༦ན༦ན།   གཞན   * གཞན



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དང་རེག་བྱ་དང་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་མ་དང༌། འཛིན་བྱེད་སྒོ་ལྔའྲི་སེམས་ཀྲི་རང་

བཞྲིན་དུའང་མེད་ལ། མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་བརྟགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཉེར་བཞྲི་དང་

ནྲི་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་ཡང་མེད་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་འཆྲིང་བའྲི་འཁོར་བ་དང༌། 

དེ་ལས་གོལ་བའྲི་མང་འདས་མར་མེ་ཤྲི་བ་ལྟ་བུ་དང༌། བདེ་སྡུག་གྲི་བྱེད་པ་པོར་

འདོད་པའྲི་བདག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་ངོ་བོར་ཡང་མེད་ལ། རྒྱུ་འབས་ཀྲི་

མཚན་མ་ཆོས་རྣམས་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ས་བོན་རྒྱུ་དང༌། གསལ་བར་མངོན་དུ་

གྱུར་པའྲི་འབས་བུའྲི་དུས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་ངོ་བོར་ཡང་མེད་ཅྲིང༌། མཐར་དག་སེ་མཐའ་

ཡས་པའྲི་སྲིད་པར་ཉམས་སུ་མོང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་དུ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་འཁོར་འདས་གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་གནས་པས་མྲི་

གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གཟུང་འཛིན་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་མེད་ཅྲིང༌། 

འཕེལ་འགྲིབ་འཆར་ནུབ་སྐེ་འཆྲི་འཆྲིང་གོལ་ལ་སོགས་པའྲི་བྱེད་པ་རྣམས་དང་བལ་

བ་ཉྲི་ཟླའྲི་ཡོན་ཏན་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ནྲི་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་

སངས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པ། ཡེ་ཤེས་གཟུང་འཛིན་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཚུལ་འཆང་བ། ཞེས་པ་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་

འདས་པའྲི་ཕྲིར་དེའྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བསྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་

པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང༌། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལ་སོགས་པའྲི་སྒས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་དང༌། རྣ་བ་དང་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པོ་དང༌། ལ་སོགས་པས་སྒ་དང་ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་དང༌། མཆོག་གྲི་དབང་པོ་དང་བ་ག་དང༌། དྲི་ཆུ་འཛག་པ་དང་ཁུ་བ་འཕོ་བ་
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རྣམས་ལས་ཀང་འདས་པ་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་མྲི་བསྐོད་པ། ནམ་

མཁའྲི་ཁམས་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ། རྣ་བ་ཕག་རོར། ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་

ཆོས་དབྱྲིངས་རོ་རེ་མ། དྲི་ཆུ་འབབ་པ་ཁོ་བོ་གཙུག་ཏོར་ཅན། དྲི་ཆུ་འདོར་བའྲི་བྱ་བ་

ཁོ་མོ་ཤྲིན་ཏུ་སྔོན་མོ་སེ། རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་དྲུག་ཚན་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་

རོར་སེམས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་ཡུམ། ཡྲིད་དབང་ཀུན་བཟང༌། སྒ་སྒ་རོ་

རེ་མ། ཁུ་བ་འབབ་པའྲི་མཆོག་དབང་ཁོ་བོ་གནོད་མཛེས། ཁུ་བ་འདོར་བའྲི་བྱ་བ་ཁོ་

མོ་དག་ཅན་མ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོའྲི་ཚན་ནོ། །སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་དྲུག་ཚན་

འདྲི་གཉྲིས་ཀ་སོང་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཡྲི་གེ་དང་པོའ།ོ །

དེ་ནས་སོང་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་གཉྲིས་པ་དབྱུག་པའྲི་རྣམ་”པས
1
་མཚོན་

པ་ནྲི། འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་རླུང་གྲི་རྲིགས་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པ། དུས་

བྱེད་གཞན་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དུས་དང་སྣ་ཚོགས་ལ་

སོགས་རོ་རེ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་

པའྲི་མཐར་ཐུག་པར་གོ་སའོ། ཞེས་གོ་སར་བཞག་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། འཕོ་བའྲི་

སད་ཅྲིག་འགག་པར་གྱུར་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་འཕོ་བ་མེད་པའྲི་སད་ཅྲིག་ནྲི་

དུས་དང༌། དེས་བསྐེད་པའྲི་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ནྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་

སྤྲུལ་བས་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཛིན་པ་དང༌། ལ་སོགས་པས་རྣམ་པ་ཀུན་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་

བའྲི་ཚུལ་”འཆང
2
་ཞྲིང༌། རྟོག་པས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་དང༌། ཐོག་མཐའ་མེད་ཅྲིང་རོ་

རེ་སེམས་དཔའྲི་ངོ་བོས་དཔལ་མཆོག་དང་པོའྲི་སྐེས་བུ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༡༦བ༣ན།   བས    སྐུ།   ༣༠༡ན༤ན།    བླ། ༣༠༧བ༤ན།   པས   * པས

2  མ་ཕྱི། ༢༡༦བ༥ན།   འཆང    སྐུ།   ༣༠༡བ༡ན།   འཆང    བླ། ༣༠༨ན༡ན།   འཆར
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དཔེར་བྱ་བ་ལས་འདས་པས་དཔེ་ཟླ་མེད་ཅྲིང༌། སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁབ་པས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ། འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་སྤོས་པ་མེད་པ་སེ། དབང་

པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཡྲིན་པས་དབང་པོ་རེ་རེ་ནས་ཀང་ནྲི་དོན་ཐམས་ཅད་འཛིན་པས་རྣ་

བ་དང་སྣ་དང་ཁ་དང་མྲིག་དང་མགོ་དང་ཕག་དང་ཞབས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

བརྩེགས་པ་ལ་གནས་པ་སེ། ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་དང་ལས་དབང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་

ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་དབང་པོ་རེ་རེས་ཀང་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པར་

བྱེད་པས་ན་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ་དང་བརྩེགས་པ་ལ་གནས་པ་ཅེས་བྱ་སེ། དཔའ་

བར་འགོ་བའྲི་མདོ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གཙུག་ཏོར་གྲིས་ཀང་གཟྲིགས་སོ། 

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞྲིན་དུ། གཙུག་ཏོར་དང་སྙན་དང༌། བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ཚུན་

ཆད་ཀྲིས་ཀང་གཟྲིགས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཀུན་ནས་སྤན་ཞེས་སོགས་སུ་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ལ། འབུམ་ལྔ་དགེས་པའྲི་རོ་རེ་ལས་ཀང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

འགགས་པ་ལས། རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོ་ཀུན་གཞན་ཏེ། ཞེས་སོགས་དང༌། ཀུན་ནས་

ཕག་དང་ཞབས་སོགས་པ། །ཀུན་ནས་སྤན་དང་དབུ་དང་ཞལ། །འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་

ནས་ཐོས་པ་ཅན། །ཐམས་ཅད་ཁབ་སེ་བཞུགས་པའོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྣ་

བ་སྣ་དང་ཁ་དང་མྲིག །མགོ་དང་ལག་པ་རྐང་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་དུ་ནྲི་བརྩེགས་

གནས་པ། །འབྱུང་བའྲི་མཐའ་སེ་ཞེས་འདོན་ནོ། །འབྱུང་བའྲི་མཐའ་ནྲི་རྣམ་བཤད་

རྲིགས་པར། མཐའ་ནྲི་ཟད་དང་འཇུག་ཆ་དང༌། ཞེས་པ་ལྟར། འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་ཟད་ཅྲིང་འགགས་པའྲི་མཐར་གྱུར་པས་འབྱུང་བའྲི་མཐའོ། །

ཡང་ན་འབྱུང་བ་བཞྲིའྲི་མཐའ་རླུང་གྲི་ཁམས་པ་ལ་བྱའོ། །འབྱུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་
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གྲི་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་མགོན་པོ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་པ་

གསུམ་པོ་ཀུན་གྲི་མཆོག་འཛིན་པ། དག་པའྲི་སྲིད་གསུམ་བསྐེད་པའྲི་འགྱུར་མེད་

བདེ་བའྲི་རྒྱུ་སད་ཅྲིག་རྣམ་དག་གྲི་བྱེད་པ་པོའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཀང་རྲིག་

བྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་ཀྲིས་བགོད་ཅྲིང་རྟོགས་བྱ་མ་ཡྲིན་གྲི། ནང་གྲི་རྲིག་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་པ་རྒྱུ་དང༌། འགྱུར་མེད་བདེ་བ་འབས་བུའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་

དབྱེར་མེད་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དག་གྲིས་བགོད་བྱའམ་རྟོགས་ཀྲི་འགྱུར་བའྲི་

བག་ཆགས་སངས་པས་མཆོག་གྲི་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞན་དེ་རྣམས་འདུ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར་སོང་པ་གཉྲིས་པས་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། རླུང་གྲི་

ཁམས་དང༌། ལ་སོགས་པས་སྣ་དང༌། རེག་བྱ་དང༌། ཁའྲི་དབང་པོ་དང༌། བཤང་བ་

འདོར་བ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གྱུར་བའྲི་འདུ་བྱེད་སོགས་གཞན་ཏེ། འདུ་བྱེད་

དོན་གྲུབ། རླུང་སྒོལ་མ། སྣ་ནམ་སྙྲིང༌། རེག་བྱ་རེག་བྱ་རོ་རེ་མ། ཁ་འགེགས་མཐར་

བྱེད། བཤང་བ་འདོར་བ་ཤྲིན་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་མ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པར་བསན་པར་

རྲིག་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་སོང་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་གསུམ་པ་ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་ཀྲིས་

མཚོན་པ་ནྲི་ཚོར་ཕུང་འགགས་པ་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སྤོ་

བྱེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས། རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་

མཐར་ཐུགས་པས་བསན་པ་སེ། དེ་ཡང་མཉམ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ནྲི། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་

ལས། དངོས་གྲུབ་མཉམ་པ་ཉྲིད་གྱུར་ནས། །དངོས་པོ་གཅྲིག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

གནས། །མྲི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །ཆད་པ་མ་ཡྲིན་རྟག་པ་མྲིན། ཅེས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་

ནས། རྟག་ཆད་སོགས་དང་བལ་བར་གནས་པ་སེ། དེ་ཉྲིད་ནྲི་ནང་ལུས་ལ་རྡུལ་གྲི་

ཆ་གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་སེ། རྡུལ་ནྲི་སྐེ་འགོ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྤོ་

བྱེད་དམ། ཡང་ནག་གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་ནྲི་འོད་ཟེར་སྤོ་བར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཉྲིད་

སོག་དང་ཐུར་སེལ་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པས་མེ་དེ་འབར་བ་ཡྲིན་པས་ནུས་པའྲི་ངོ་བོ། 

དེས་སྤྲི་བོའྲི་ཟླ་བ་ཞུ་པར་བྱེད་པས་གློག་གྲི་མེ་དང་མཚུངས་ཤྲིང་བཟོད་པར་དཀའ་

བའྲི་གཟྲི་བརྲིད་དང་ལྡན་པས་ཉྲི་མ་བཅུ་གཉྲིས་དག་གྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། མཆོག་ཏུ་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སྣང་བ་ཉྲིད་མཆོག་གྲི་གོ་འཕང་

སེ། དེར་བགོད་པར་བྱེ་པའྲི་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཚེག་དག་གྲི་གཟུགས་ཅན་དེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན། གཞན་དེ་ནྲི་ཚོར་བ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཚོར་

བའྲི་ཕུང་པོ། མེ་ཁམས་མྲིག་དབང་དང་ལ་སོགས་པ་རོ་དང༌། ལག་པའྲི་དབང་པོ་

དང༌། འགོ་བ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་རྲིན་འབྱུང་མེ་ཁམས་

གོས་དཀར་མོ། མྲིགས་སྙྲིང༌། རོ་རོ་རོ་རེ་མ། ལག་པའྲི་དབང་པོ་ཤེས་རབ་མཐར་

བྱེད། འགོ་བའྲི་བྱ་བ་རྨུགས་བྱེད་མ་སེ། དེ་རྣམས་ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སོང་པ་གསུམ་

པའོ། །དེ་ནས་སོང་པ་ཆེན་པོ་འགྱུར་མེད་བཞྲི་པ་ཐྲིག་ལེས་མཚོན་པ་ནྲི་འདུ་བྱེད་

འགགས་པ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དཀར་པོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐྲིག་ལེའྲི་

གཟུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་མཐར་ཐུགས་པས་བསན་ཏེ། དེ་ཡང་སོར་

རྟོག་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་ནང་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དཀར་པོ་འཕོ་བ་མེད་པའོ། །དེ་ཉྲིད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་བཤང”སྐེད
1
་བྱེད་དུ་གྱུར་བས་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་

མགོན་པོ་རྲི་བོང་འཛིན་པ་གཙུག་ཏོར་གྲི་ཧཾ་ཡྲིག་ལ་གནས་པ་ལ་གཏུམ་མོའྲི་མེ་

ལྕེས་རེག་པ་ལས་གསང་གནས་བར་དུ་འཛག་པ། འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་སྤྲི་བོའྲི་འཁོར་

ལོར་ཡང་དག་པར་གནས་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྩྲིའྲི་རང་བཞྲིན་ཁུ་བ་འཕོས་པའྲི་

དབང་གྲིས་སྲིད་པར་འཆྲི་བ་སེལ་ཞྲིང་བདུད་དང་ཉོན་མོངས་བཅོམ་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གོ་འཕང་སེར་བས་སྲིད་པའྲི་འཇྲིགས་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཐྲིག་ལེའྲི་

གཟུགས་ཅན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་འདུ་ཤེས་དེ་ནྲི་གཞན་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲིབ་བཅས་ལས་

གཞན་འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་འོད་དཔག་མེད། ཆུའྲི་ཁམས་མཱ་མ་ཀཱྲི། ལ་སོགས་པས་

ལྕེ་དབང་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག །གཟུགས་གཟུགས་རོ་རེ་མ། རྐང་པའྲི་དབང་པོ་

པད་མཐར་བྱེད། ལེན་པ་ཁེངས་བྱེད་མ་སེ། དེ་དག་ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་སོང་པ་བཞྲི་

པའོ། །དེ་ནས་སོང་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་མེད་ལྔ་པ་ཐོབ་པའྲི་རྣམ་པས་མཚོན་པ་

གཟུགས་ཕུང་སྒྲིབ་བལ་དུ་འགགས་པའྲི་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། སེམས་ཙམ་ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་ནས། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པས་

བསན་ཏེ། དེ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་སོང་གཟུགས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ། 

དེ་ཉྲིད་ནྲི་འཛག་བདེ་སོགས་ལས་ཡྲིད་སྐོབ་པས་སྔགས་ཀྲི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་

ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ལྷ་ཡྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་ལྷ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་སེམས་ཉྲིད་ཡྲིན་ཅྲིང༌། དེས་ཀུན་ནས་ཁབ་པས་ན་ཡོངས་སུ་བསོར་བའོ། །ས་བྷུ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡༧བ༧ན།   སྐད    སྐུ།   ༣༠༣ན༢ན།    བླ། ༣༠༩བ༤ན།   སྐྕེད   * སྐྕེད



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཊ་ལས། དངོས་པོ་འདྲི་དག་ཀུན་རང་བཞྲིན། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཏེ། དེ་

ཕྲིར་དེ་ཉྲིད་ལྟ་ཡྲིན་ཅྲིང། དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་ཅན། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

ཡང་ན་ལྷའྲི་ངོ་བོ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ། 

ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་སེམས་

ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་ལྷས་ཡོངས་སུ་བསོར་བ་དེ་ཉྲིད། སྲིག་པའྲི་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡུག་

བསྔལ་ཏེ་མྲི་བཟད་པའྲི་ཚུལ་དུ་སོན་ཅྲིང༌། བསོད་ནམས་ཀྲི་སོབས་ཅན་གང་ཟག་

དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞྲི་བའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་ནྲི། འགྱུར་མེད་བདེ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

དགོས་གྲུབ་ཉྲིད་སེར་ལ། རང་གྲིས་བྱས་པའྲི་སྲིག་པའྲི་ལས་མྲི་བཟད་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་རྣམས་ལ་དག་པོའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་མྲི་བཟད་

བསེར་བར་སྣང་སེ། མདོར་ན་གང་ཟག་གང་གྲིས་དགེ་མྲི་དགེའྲི་ལས་གང་དང་གང་

རབ་ཏུ་བྱས་པ་དེ་དག་རང་གྲི་སེམས་ལ་ལས་ཀྲི་ཆོ་ག་སྤད་པ་བཞྲིན་དུ་ལས་དེ་དང་

དེའྲི་འབས་བུ་བསྐེད་པར་སྣང་བ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅྲིང༌། ཐམས་

ཅད་དེའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པས་འཇྲིག་རྟེན་དབང་པོ། ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཅན། སྒྲིབ་བལ་གྲི་སྲིད་གསུམ་སྐེད་པར་མཛད་པ་བདེ་སོང་

དབྱེར་མེད་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་

དེ་ནྲི་གཟུགས་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། གཟུགས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། དེའྲི་རྲིགས་ཅན་

སའྲི་ཁམས་དང༌། ལ་སོགས་པས་ལུས་དབང་དང༌། དྲི་དང་བཤང་བའྲི་དབང་པོ་དང་

བྱ་བ་བརོད་པ་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ཉྲིད་དེ། དེ་ཡང་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང༌། ས་

ཁམས་སྤན་མ། ལུས་སྒྲིབ་སེལ། དྲི་དྲི་རོ་རེ་མ། བཤང་བའྲི་དབང་པོ་གཤྲིན་རེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མཐར་བྱེད། བརོད་པ་རེངས་བྱེད་མ་སེ། སྒྲིབ་བལ་གྲི་དྲུག་ཚན་འདྲི་ནྲི་སྒྲིབ་བལ་གྲི་

སོང་པ་ལྔ་པའོ། །འདྲིའྲི་རྒྱས་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ཀྲི་ལེའུ་དང་པོར་ཟུང་བདུན་

གྲི་སབས་སུ་བརོད་ཟྲིན་ཏོ། །དེས་ན་འདྲིར་མ་བཀྲོལ་ལོ། །འདྲི་རྣམས་ནྲི་སོང་པ་

ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཐྲིག་ལེ་”སོང
1
་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག །ཅེས་པ་ནྲི་ཝཾ་ཡྲིག་རོ་རེ་

སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔ་འདྲིའྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཨེ་ཡྲིག་ཆོས་འབྱུང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

གཟུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དུ་ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་དང༌། དུས་གསུམ་

པོའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་པའྲི་སོང་པ་བ་ཕབ་པ་དང་མཚུངས་པའོ། །འདྲི་ཡྲིས་

སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཆོས་འགོག་པ་ནྲི་ཕུང་པོ་དང་ལ་སོགས་པས་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་

ཡུལ་དང་ལས་དབང་དེའྲི་བྱ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སོ་དྲུག་དང༌། རོ་

དྲུག་དང་ཁམས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་སྒྲིབ་བཅས་ཀྲི་ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དང༌། དེ་

རྣམས་ལ་ཁབ་པར་བྱེད་པ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་

བདུན་ཏེ། འདྲི་རྣམས་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་ཆོས་འབྱུང་དུ་བརོད་

དོ། །འདྲི་ནྲི་རོ་རེ་བཞྲི་པ་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་དང༌། སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་ཆོས་སྐུའྲི་རྟེན་ཏེ། སོང་

ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་དང༌། ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག་པོ་འདྲི་དག་གྲི་སྤྲུལ་པ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་རྫུ་

འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སོན་པར་བྱེད་པའོ། །ཆོས་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་སྒ་ནྲི་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྲི་སྐུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གཅྲིག་དང་དུ་མ་དག་ཀང་གཅྲིག་ཅྲིང་མཉམ་དང་མྲི་

མཉམ་པ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་དབུ་མའྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་བསན་པའོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༡༨བ༥ན།   སྕེང    སྐུ།   ༣༠༤ན༢ན།    བླ། ༣༡༠བ༦ན།   སོང   * སོང



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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དེ་ཡང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྲི་སོང་ཉྲིད་དེ། དོན་གཅྲིག་དང་དུ་མ་དག་ཏུ་

སྣང་བ་ཡྲིན་ཀང་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་རོ་གཅྲིག་ཅྲིང༌། མཉམ་པ་གཡས་པའྲི་རླུང་དང༌། མྲི་

མཉམ་པ་གཡོན་པའྲི་རླུང་དབུ་མར་མཉམ་པ་ལས་བྱུང་བ་གཡས་ལྷོ་དང༌། གཡོན་

བྱང་དང༌། མདུན་ཤར་དང༌། རྒྱབ་ནུབ་དང༌། སེང་དང་འོག་ཀུན་ནས་ཁ་དོག་དཀར་

པོ་དང་ལང་ཀུན་ལ་སོགས་པ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡང་ཁ་དོག་ཆེན་པོ་སོང་

པའྲི་ཁ་དོག་གཅྲིག་གྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ། ས་པོན་དབྱངས་ཐུང་ངུ་ཅན་ཟླ་བ་དང༌། 

རྲིང་པོ་ཅན་ཉྲི་མ་དང༌། ཤྲིན་ཏུ་རྲིང་པོ་ཅན་སྒ་གཅན་ཏེ། དེ་རྣམས་དང་དེ་དག་གྲིས་

མཚོན་པ་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་དང་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མེད་པ་ཅེས་པ་

ཡྲིན་ཀང་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པར་སྣང་བ། བུད་མེད་སྐེས་པའྲི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་

ཡྲིན་ཀང་ཕྲི་རོལ་གྲི་སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཡོད་པ་མྲིན་པ་གང་ཞྲིག་ཀུན་གྲི་རྟེན་

གཅྲིག་པ་ཅེས་པ་ལ་ཀུན་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ། དེའྲི་རྟེན་གཅྲིག་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་

མཚན་ཉྲིད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་གྲི་སོང་ཉྲིད་དོ། །དེ་ཉྲིད་བ་ག་བཟང་མོ་ཞེས་པ་ནྲི་དབང་

ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། །མཆོག་གྲི་བ་ག་ནྲི་ཁམས་གསུམ་

གྲི་མཆོག་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་ཁམས་གསུམ་པའྲི་ངོ་བོའ།ོ །དེས་ན་རྣམ་ཀུན་

མཆོག་གྲི་སོང་པའྲི་ངོ་བོ་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་རང་བཞྲིན་ཁོད་ལ་མགོ་བོས་འདུད་པར་འོས་

པ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཁོད་ལ་ཞེས་པ་ནྲི་ཤེར་ཕྲིན་གྲི་ངོ་བོ་འཇམ་དཔལ་ཁོད་ལའོ། །ཟླ་བ་

བཟང་པོ་བདག་འདུད་ཅེས་པ་ནྲི་ཕག་འཚལ་བར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །བཅུ་གཅྲིག་

པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སོན་པ་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་གོ་སར་བསན་པ་ལ་

གཉྲིས། སོན་པ་དང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་བསན་པ། བསྡུས་
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རྒྱུད་བསྡུས་ཚུལ་དང་དེའྲི་ཡོན་ཏན་དང་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་སོན་པ་པོ་རོ་རེ་འཆང་ཡྲིན་པས་མྲི་སྨད་ཅྲིང་གུས་

པས་བསེན་པར་གདམས་པ། “སོབ
1
་མ་མཆོག་དམན་གྲི་དབྱེ་བ་བསན་ཏེ་མཅོག་གྲི་

ཡོན་ཏན་བསྔགས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྲི། ད་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཞེས་སོགས་

གོ་སར་བཞག་པའྲི་དོན་བཤད་ན། གང་ཞྲིག་མྲིའྲི་འཇྲིག་རྟེན་དག་ན་དཔལ་ལྡན་བ་

མ་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་རྩ་ལྟུང་དང་འཕོ་བའྲི་སྲིག་པ་སོགས་དང་

བལ་བ་ནྲི་རོ་རེ་འཆང་བདག་གྲི་ངོ་བོ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་སོབ་དཔོན་དེ་ལ་གནོད་པ་

བྱས་ཏེ། ཐུགས་སུན་ཕྱུང་བས་སུན་འབྱྲིན་པ་པོའྲི་སོག་ཆགས་རྣམས་ནྲི་དམ་ཚིག་

ཉམས་ནས་ངེས་པར་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་དམལ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལས་

འབས་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་པས་འདྲི་ལ་ངོ་མཚར་མེད་དོ། །བ་མ་དེ་མཉེས་པ་

ཡྲིས་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ཀང་མ་གུ་སེ། བ་མ་དེ་ལ་ཁོ་བའྲི་མེ་ཡྲིས་ཀུན་ནས་

ཁོས་པ་ཅེས་པ་ཁོ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་”ཆེན
2
་པོའ།ོ །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྲི་ཡབ་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཁོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་དེ་ཉྲིད་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཐར་པའྲི་གོ་འཕང་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་སེར་

བར་མཛད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བུ་རྣམས་ཏེ་སོབ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་དུས་གསུམ་དུ་

ཕག་བྱ་བའྲི་འོས་དང༌། མཎྜལ་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་བྱ་བའྲི་འོས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། སྲིག་ཅན་གྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཡྲིན་ན་སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་དཔལ་

ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་པད་བཟང་པོ་དག་ལ་སྔ་དོ་གུང་ཕྲི་དོ་སེ་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་ཕག་

1  མ་ཕྱི། ༢༡༩བ༡ན།   སོད  སྐུ། ༣༠༥ན༡ན།  བླ། ༣༡༡བ༦ན།  སོབ   * སོབ

2  མ་ཕྱི། ༢༡༩བ༣ན།   ཆན    སྐུ།   ༣༠༥ན༤ན།    བླ། ༣༡༢ན༣ན།   ཆྕེན   * ཆྕེན
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མྲི་བྱེད་པ་དེའོ། །རྣམ་པར་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྨོངས་པའྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཡྲིན་ན་རྣམ་པ་

མང་པོའྲི་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀྲིས་དུས་གསུམ་དུ་ནྲི་བ་མ་དང་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་མཎྜལ་

འབུལ་བར་མྲི་བྱེད་པ་དེའོ། །མྱུར་དུ་མནར་མེད་པའྲི་དམལ་པར་འགོ་བའྲི་མཐར་

ཐུག་གང་ཡྲིན་ནྲི་སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་འགྱུར་མེད་བདེ་བར་རོ་མཉམ་པའྲི་འབས་བུ་

སེར་བར་བྱེད་པའྲི ་བ་མ་ཐུགས་སུན་ཕྱུང་ནས་སྐོ ་བ་སྐེད་པར་བྱེད་པ་པོ ་

དེའོ། །དབང་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཡྲིན་ན། ལམ་

ལས་མ་ཉམས་པའྲི་དམ་པ་གང་ཞྲིག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐུགས་དང་ཞལ་ལ་གནས་པའྲི་

མཆོག་གྲི་བ་མའྲི་ཞབས་ནྲི་མྲི་སོང་བར་གུས་བར་བསེན་”པ
1
་དེའོ། །ལམ་ལས་

ཉམས་པ་གང་ཡྲིན་ན་སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་གཡས་གཡོན་དབུ་མའྲི་རྩ་གསུམ་དག་ལ་

གནས་པའྲི་སོག་གྲི་རླུང་ནྲི་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་མ་བཅྲིངས་པས་འཁོར་བ་མཐའ་

ཡས་པའྲི་དུས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསད་པ་སེ་ཤྲི་བར་གྱུར་པའོ། །དཔའ་བོའྲི་མཐར་

ཐུག་གང་ཡྲིན་ན། སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་མཉམ་པ་གཡས་པའྲི་ལམ་དང༌། མྲི་མཉམ་པ་

གཡོན་པའྲི་ལམ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་སོག་དང་ཐུར་སོལ་གྲི་རླུང་ནྲི་”གསོད
2
་ཅྲིང་འགོག་

པར་བྱེད་པ་དེའོ། །སྦྲིན་བདག་གྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཡྲིན་ན། སྐེས་བུ་གང་ཞྲིག་དཔལ་

ལྡན་བ་མར་རང་ལུས་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སོགས་པ་སྦྲིན་པ་བཅུ་པོ་རྣམས་སེར་

བར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པའོ། །མ་རབས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་གང་ཡྲིན་ན། སྐེས་བུ་གང་

ཞྲིག་སེམས་ཅན་བསླུ་བྱེད་རང་གྲི་སྙྲིང་སེ་སེམས་དག་གྲི་སྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་

ཀྲིས་དངས་པའྲི་སེམས་ཉོན་མོངས་དང་གཡོ་སྒྱུའྲི་དྲི་མ་ཅན་ནོ། །

1  མ་ཕྱི། ༢༡༩བ༧ན།   བ    སྐུ།   ༣༠༥བ༣ན།    བླ། ༣༡༢བ༢ན།   པ   * པ

2  མ་ཕྱི། ༢༢༠ན༡ན།   གམོད    སྐུ།   ༣༠༥བ༤ན།    བླ། ༣༡༢བ༤ན།   གསོད   * གསོད
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 1000  

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་བསྡུས་ཚུལ། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་འཁོར་

གྲི་ཡོན་ཏན་དང་འབེལ་པ་བསན་ཏེ་འགེལ་བཤད་བྱེད་པར་བསོ་བ། རེས་ཀྲི་བྱ་བ་

ཤྲིས་པ་བརོད་ཅྲིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྩ་རྒྱུད་ལས་བསྡུས་

རྒྱུད་དུ་བསྡུས་ཚུལ། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་པད་དཀར་ལ་སོན་པར་བསོས་ཚུལ། དགེ་བ་

གཞན་དོན་དུ་བསྔོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབས་སྤུངས་ཀྲི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་ནྲི་

གསང་སྔགས་བ་ན་མེད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསོར་བའྲི་གནས་དེར། འཁོར་

ཚངས་པ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྲི་ལྷའྲི་མཆོག་གྲིས་བཏུད་པར་གྱུར་པའྲི་གནས་

ནྲི་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་ལ་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྷ་དང་

མྲིའྲི་བ་མ་ཉེ་བར་བཞུགས་པས། ཞུ་བ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཞུ་བའྲི་ཚུལ་

རྟོགས་ཤྲིང་ཁོད་དུ་ཆུད་པ་ན། དགོས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཚོགས་གཉྲིས་

རོགས་པའྲི་དོན་གྲི་སད་དུ། ཉན་པ་པོའྲི་གཙོ་བོ་མྲིའྲི་བདག་པོ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་

པོས་གཙོ་བོ་བྱས་པའྲི་ལྷ་དང་མྲི་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་རྣམས་ལ་ཆོས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་མཚན་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཤོ་ལོ་ཀ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་གསུངས་

པ་དེ་ཡང༌། དུས་ད་ལྟ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་བདག་གྲིས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་དེ་རྣམས་

རོད་བྱེད་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་འཕེང་བ་ཚིག་ཉུང་ངུས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་བཀོད་དོ། །ཀྱཻ་

ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཞེས་བསྡུས་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོ་ལ་བོས་ནས་བསན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བསན་སྙམ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་
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”རེས
1
་སུ་བསྔགས་པའྲི་སེབ་སྦོར་གྲིས་གསུངས་པ་དག་ལས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ནྲི་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་བདག་གྲིས་མེ་ཏོག་འཕེང་འཛིན་

གྲི་སེ་བ་སྦོར་གྲིས་བཅྲིངས་པས་བརོད་དོ།  །དེ་ཡང་སས་པད་དཀར་པོ་སོང་པ་

ལྔའྲི་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཁོད་ཀྲིས་བསྡུས་རྒྱུད་འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ལུང་བསན་པ་

བཞྲིན་དུ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བའྲི་སྔགས་པ་རྣམས་ལ་བསན་པ་ཉྲིད་དུ་

མཛོད་ཅྲིག་པའོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་དང་ཐུབ་པ་དང་

སོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲིའྲི་རྲིགས་ནྲི་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་མེད་

བདེ་བ་ཐོབ་པ་བསྡུས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་དྲིན་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་འདོད་པ་

གཟུགས་གཟུགས་མེད་རྣམ་པ་གསུམ་གྲི་སྲིད་པ་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་

ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་དྲིན་ལས་ཐུབ་པའྲི་རྲིགས་དེ་བཞྲིན་དུ་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་པའོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། གཙོ་འཁོར་གྲི་ཡོན་ཏན་དང་འབེལ་བ་བསན། འཁོར་

གྲིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་བཞྲིན་གཞན་དོན་དུ་སྨོན་པ། པད་དཀར་ལ་འགེལ་པ་མཛད་

པར་ངེས་”པ
2
་བྱྲིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞྲི། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་འཁོར་གྲི་ཡོན་ཏན་

བསན་པ། ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ཞུ་བ་པོ་དད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཏབ་ནས་རྒྱུད་

སོན་པ་པོ་ལ་བསོད་པ་བྱས་པ། བསོད་ནས་གུས་པས་སྐབས་སུ་སོང་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། ཞུ་བ་པོ་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཁོད་དམ། མྲིའྲི་དབང་པོ་ཅོད་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༠ན༧ན།   རས    སྐུ།   ༣༠༦ན༥ན།    བླ། ༣༡༣ན༦ན།   རྕེས   * རྕེས

2  མ་ཕྱི། ༢༢༠བ༤ན།   བ    སྐུ།   ༣༠༦བ༣ན།    བླ། ༣༡༣བ༤ན།   པ   * པ
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པན་བཅྲིངས་པ་གོང་བྱེད་བའྲི་བདག་པོ་འདྲི་དག་ནྲི་སྐེ་བ་སྔ་མར་དུས་ཀྲི་འཁོར་

ལོའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཅྲིག་བསྒོམས་པའྲི་མཐུ་ལས་སྲིད་པར་སྐེ་བའྲི་ཕྲི་མ་སེ་ཐ་མར་

གྱུར་པ་ཡྲིན་ཅྲིང༌། ཞེས་སྦར་ཞྲིང་ཉྲི་མ་ཁོད་དམ་མྲི་དབང་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྣལ་

འབྱོར་གཅྲིག་ལས་ཕྲི་མའྲི་སྲིད་པར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ཅེས་འགྱུར་བཅོས་ལ་བཤད་དེ། 

འགྱུར་མངས་སུ་ཡང༌། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྦོར་གཅྲིག་གྲིས། །ཉྲི་མ་ཁོད་དང་མྲི་

དབང་པོའྲི། །སྲིད་པར་གནས་པའྲི་ཐ་མ་ཡྲིན། ཅེས་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །ཚངས་པའྲི་

རྲིགས་འདྲི་ལས་སྐེས་པ་མྲིའྲི་བདག་པོ་གགས་པ་བདག་ནྲི་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་

སེ་བདག་གྲི་དགའ་མ་བཙུན་མོ་ནྲི་དཔལ་ལྡན་སྒོལ་མའྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ལ། སས་པོ་

པད་དཀར་ཅན་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་

གཏེར་དུ་གྱུར་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཆུ་སྐེས་ཀྲི་མཚན་མ་ཅན་སྤན་རས་

གཟྲིགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་དག་ལས་ཨུཏྤ་ལའྲི་སོང་བུའྲི་མཚན་མ་ཅན་འཇམ་དཔལ་

གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་གགས་པ་བདག་གྲིས་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལས་རང་གྲི་

ལུས་དང་གཞན་ཕྲི་རོལ་ལ་གནས་པའྲི་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དང་ངེས་ཀྲི་

དོན་རྣམས་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསན་པ་ལ་ལྟོས་ཤྲིག་ཅེས་འཁོར་རྣམས་ལ་

གདམས་པའོ། །གདམས་པ་དེ་ལྟར་ཨུཏྤལ་ལའྲི་སོང་བུའྲི་མཚན་མ་ཅན་རྒྱལ་པོ་

གགས་པ་ཡྲིས་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ལས་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྲིན་རང་གཞན་ལ་

གནས་པའྲི་སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་གནས་པར་མཐོང་ནས་དྭང་

བ་སྐེས་ཏེ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པོ་དང་སོང་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲི་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟས་ཅོད་པན་དང་བཅས་པའྲི་མགོ་དང་ལག་པ་དག་གྲིས་ནྲི་རྲིགས་ལྡན་

གགས་པའྲི་ཞབས་ཀྲི་པདར་ཕག་དག་འཚལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིག་

སྨྲས་པ། ཀྱཻ་ལྷ་མྲིའྲི་སོན་པ་འགན་ཟླ་མེད་པའྲི་གཅྲིག་པུ་ཁོད་ཀྲི་མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེ་

ཡྲིས། ཐུབ་པ་དང་སོང་གྲི་རྲིགས་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲི་རྣམས་ནྲི་འཇྲིགས་རུང་

འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་དབུགས་ཕྱུང་ནས་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་

མེད་བདེ་བའྲི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་བཞག་པར་མཛོད་ཅྲིག་ཅེས་གསོལ་བཏབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ནས་བཀའ་དྲིན་དན་པས་འགལ་རྒྱན་གྲི་སྒོ་ནས་བསོད་ཅྲིང་

སྐབས་སུ་འགོ་བ་ནྲི། འཇམ་དཔལ་ཁོད་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རྒན་ཡང་རྒས་པ་མྲི་མངའ་བས་གཞོན་ནུ་ཁོད་ནྲི་

མཐའ་རྒྱལ་བའྲི་སས་”པོ
1
་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཚུལ་འཛིན་པ་ཡྲིན་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་

དུས་སུ་སངས་རྒྱས་པས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དང་

པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཀང་ཁོད་ཡྲིན་ཅྲིང༌། བུད་མེད་དག་དང་སྦོར་ཡང་བྱང་སེམས་མྲི་

འཛག་པས་ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་སོམ་པ་དང་ལྡན་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བུ་

གཅྲིག་པ་ལྟར་བརྩེ་བའྲི་མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེ་དག་གྲིས་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་གཉེན་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ནའང་གཤྲིན་རེ་རྣམས་གསོད་པས་གཤྲིན་རེའྲི་དགའོ། །ཁོད་ནྲི་གང་ཟག་

དམ་པ་རྣམས་ལ་ཞྲི་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་དངོས་གྲུབ་སེར་ཡང་མ་རུངས་པ་རྣམས་དག་

པོའྲི་གཟུགས་ཀྲིས་འཇོམས་པས་རོ་རེ་བཟང་པོའ།ོ །ཁོད་ནྲི་མྲི་འཕོ་བའྲི་ལམ་སོན་

པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཀང་བྱང་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༡ན༦ན།   བོ    སྐུ།   ༣༠༧བ༡ན།   པོ    བླ། ༣༡༤བ༣ན།   པོ   * པོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 1004  

ཆུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའྲི་བདུད་རྣམས་གསོད་པས་རྟག་ཏུ་བདུད་བཞྲི་པོ་རྣམས་ཀྲི་

བདུད་དོ། །ཁོད་ནྲི་སྲིད་པའྲི་འཆྲིང་བ་ལས་གོལ་ཡང་སྲིད་པ་འདྲིར་ནྲི་འགོ་བ་རྣམས་

ཀྲི་རྒྱུད་སྨྲིན་པའྲི་དོན་དུ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཁོད་ནྲི་ལྷ་མོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་

མངལ་དུ་སྐེ་བའྲི་ཚུལ་སོན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་མཛད་དོ། ཞེས་པས་བསོད་དོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཚངས་པ་སེ་བམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བ་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་

བདག་ནྲི་ཐུབ་པ་དང་སོང་གྲི་རྲིགས་བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་བཏུད་པར་

གྱུར་པ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཁོད་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་རྩ་བར་ལྷུང་སེ་སེམས་ཅན་རྣམས་

ཀྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་མཐའ་དག་ལས་ཀྲི་ས་ལ་རབ་

ཏུ་གསལ་བར་བྱས་པ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་དང་

ལྡན་པའྲི་རྲིགས་ལས་བྱུང་བ་ཁོད་ལ་ནྲི་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིག་རྟ་བདག་དང་སྤྲུལ་པའྲི་ས་

བདག་སེ་རྒྱལ་པོ་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་གྲིས་བཏུད་ཅྲིང་ཕག་བྱས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་

གགས་པ་ཞེས་མཚན་དུ་བརོད་པ། གནས་དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པར་གགས་པའྲི་གོང་

ཁེར་དུ་གནས་པ་ཁོད་ཀྲི་ཞབས་ཀྲི་པད་དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྲི་བཟད་པས་གཟྲིར་

བས་འཇྲིགས་སུ་རུང་བ་ཅན་འཁོར་བའྲི་ཉེས་པས་འཇྲིག་པ་དག་ལས་ནྲི་འཁོར་བ་

ལས་སྐོབ་པའྲི་སྐབས་སུ་ལྷག་པར་མཆྲིའོ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །གཉྲིས་པ་

འཁོར་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་བཞྲིན་གཞན་དོན་དུ་སྨོན་པ་ལ་གཉྲིས། འཁོར་གྲི་དང་

སོང་གྲིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་ཚུལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་སྨོན་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པར་དབང་བསྐུར་བས་

ས་གའྲི་དཔྲིད་ཐའྲི་ཉ་ལ་མཚན་མོའྲི་དུས་ནྲི་རབ་ཏུ་འདས་ཤྲིང༌། ཉྲིན་པར་གྲི་ཆ་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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རབ་ཏུ་མ་ཞུགས་པ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་དུས་ཐོ་རངས་དག་ལ་ཐུབ་པའྲི་སྐེ་བོ་བྱེ་བ་ཕག་

བཞྲི་དང་བཅས་པའྲི་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་ལྷ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མཐུ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་

པར་འགྱུར་རོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ཐར་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་འཇམ་དཔལ་དག་གྲི་ཐུགས་ཀྲི་རོ་རེ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་

བཞྲིན་དུ་མཐའ་དག་ས་གཞྲི་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་སྒྲིབ་པ་

དང་བལ་ཏེ་བདེ་སོང་དབྱེར་མེད་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པའྲི་མཐུ་ལས་མཐའ་

ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཉྲིད་རྣམས་དག་གྲིས་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་འདོད་པ་གཟུགས་

གཟུགས་མེད་རྣམ་པ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་སྲིད་པ་དག་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་

གནས་ཤྲིང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་སྨོན་པར་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་པད་དཀར་ལ་འགེལ་པ་མཛད་པར་ངེས་པ་བྱྲིན་པ་ནྲི། སེམས་

ཅན་ཀུན་”གྲི
1
་དོན་མཛད་པ་པོ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཡྲིས་སྙྲིགས་མའྲི་གདུལ་བྱ་

ལ་མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དག་གྲིས་ཀུན་ནས་བསང་སེ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

དོན་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་དང་སོང་རྣམས་ལ་བསན་པ་མཛད་ནས། སས་པོ་སྤན་

རས་གཟྲིགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་པད་དཀར་པོ་རབ་མཆོག་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་དག་གྲི་གཏེར་ལ་བཀའ་ཡྲིས་གནང་བ་བཀའ་སྩལ་པ་འདྲི་ལྟ་སེ་

ངེས་པར་ཏེ་གདོན་མྲི་ཟ་བར་ན་དང་པོར་པད་དཀར་ཁོད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༢ན༢ན།   ག    སྐུ།   ༣༠༨བ༡ན།    བླ། ༣༡༥ན༥ན།   བལ   * གྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྒྱལ་པོ་འདྲི་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཡྲི་གེར་བྲིས་ནས་གླེགས་བམ་དག་ལ་

གནས་པ་དང༌། དེ་ནས་རང་གྲི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པས་བསྡུས་རྒྱུད་ལ་འགེལ་

བཤད་བྱས་ནས། གཞན་ཕ་རོལ་གྲི་གནས་སུ་དང་པོར་གང་ནས་འོངས་པ་སྤན་

རས་གཟྲིགས་ཀྲི་སྐུ་ཉྲིད་དུ་བགོད་ཅྲིང་གནས་པར་བྱའོ། །ཀྱཻ་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་གྲི་

གཉེན་ཞེས་པད་དཀར་ལ་རེས་སུ་གནང་བ་མཛད་པའོ། །གསུམ་པ་རེས་ཀྲི་བྱ་བ་

ཤྲིས་པ་བརོད་ཅྲིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ལ་གཉྲིས། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའྲི་ཤྲིས་

པ་བརོད་པ་དང༌། རྒྱུད་བསན་པའྲི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱུད་དོན་རྟོས་ཤྲིང་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་བར་ཆད་འབྱུང་བས་དེ་དང་

བལ་བར་སྨོན་པ་ནྲི། བསྲུང་བའྲི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའྲི་ལྷ་གང་དག་སེང་ས་བ་ན་

བདུད་ཀྲི་ཕོགས་ན་གནས་པའྲི་ལྷ་མ་ཡྲིན་རྣམས་མཆོག་ཏུ་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་རྲིགས་ཕོགས་སྐོང་དང་གཟའ་རྣམས་དང༌། ས་སེང་མྲིའྲི་

འཇྲིག་རྟེན་དག་ན་གནས་པའྲི་བར་ཆད་བསྲུང་བའྲི་དོན་དུ་ཕོགས་དང་ཕོགས་བལ་

དུ་གནས་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོ་ཟད་པར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། གང་

དག་ས་འོག་དག་ན་གདེངས་ཅན་ཀླུའྲི་དབང་པོ་གདོན་གྲི་ཚོགས་རབ་གཏུམ་དང་

བཅས་པ་མྲི་དགེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་བར་དུ་གཅོད་པ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆྲིང་བར་

བྱེད་པའྲི་བསྲུངས་མ་དྲུག་ཅུའྲི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཉྲིན་ཞག་སོ་སོའྲི་

དུས་སུ་ཡང་དག་པའྲི་དོན་མྲི་ཤེས་པས་རྒྱུད་དོན་ཇྲི་བཞྲིན་མ་རྟོགས་པའྲི་འཇྲིག་

རྟེན་པ་རྣམས་རྒྱུད་དོན་རྟོགས་ནས་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་དོན་དུ་ཡུལ་

དུས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་ཞྲིང་ཡོངས་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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སུ་སྐོབ་བའྲི་སྒོ་ནས་སྐོང་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་པའོ། །འདྲི་ལྟར་བཤད་པ་ནྲི་

གཙོ་བོར་བསྲུང་འཁོར་ལ་སྦར་བའྲི་བཤད་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། ཡང་ན་ཁོ་བོའྲི་བཙུན་མོ་

སོགས་དང༌། བྱང་སེམས་སོགས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་སྦར་ལ། གདོན་ཚོགས་

ཞེས་པའང་རབ་གཏུམ་མ་ལ་མྲི་སྦར་གྲི། གདོན་ཚོགས་མྲི་དགེ་ཐམས་ཅད་ཅེས་

གཞོམ་བྱ་ལ་བཤད་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་བརོད་བྱ་དོན་གྲི་རྒྱུད་གསུམ་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་རོད་

བྱེད་རྒྱུད་ཀྲི་མཚན་ནྲི་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཚིག་ཤྲིན་ཏུ་

བསྡུས་པ་ཡྲིན་ཀང་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་མ་ལུས་པ་སོན་ཅྲིང་རོ་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་

སེམས་དཔའ་སོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པའྲི་ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རོ་

གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་

རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་དག་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པ། ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་

བའྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པ། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་བདེན་དོན་

རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཅན། དགོས་པ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐར་པའྲི་སད་དུ། སོན་

པ་པོ་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། འཇམ་དཔལ་

བདག་གྲིས་ཀང་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དུ་བསན་པ་གང་ཡྲིན་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བསོད་

ནམས་དེ་ཡྲིས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲི་

བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྲིང༌། དེ་མ་ཐོབ་པར་དུ་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་དེ་ལ་

གུས་པས་འདུད་པར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པའོ། །

གསུམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་
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སོགས་སོ། །སྨྲས་པ། དམ་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་སྙྲིང་ལ་རབ་ཞུགས་ལྷག་བསམ་ཟླ་འོད་

ལྟ་བུར་དཀར། །ཐོས་པའྲི་ཆུ་རྒྱུན་ཡང་ཡང་བསགས་ལས་ཡྲིད་ཀྲི་རྲིང་བུ་རབ་གང་

བ། །དེ་དག་རྣམས་ལ་ཚིག་དོན་གསལ་བའྲི་ལེགས་བཤད་འདྲི་དག་དགའ་སྐེད་

བྱེད། །ལྷག་མའྲི་སྐེ་བོ་རང་སྙྲིང་དྲི་མས་ག་གྱུར་བགོད་ལ་དེ་ལྟ་མྲིན། །རྒྱས་འགེལ་

དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་འཕོ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་

རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།ཡེ་ཤེས་ལེའུའྲི་འགེལ་བཤད་རོགས་སོ།།  །།

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བྱ་བ་ལ་གཉྲིས་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་སོན་པ་

པོ་དང་འགེལ་བཤད་བྱེད་པ་པོའྲི་འགེལ་པ་བསན་པ། འགེལ་པ་བརྩམས་པའྲི་དགེ་

བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའོ།  །དང་པོ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་འགེལ་བཤད་ཆེན་པོ་འདྲི་ཉྲིད་གང་

གྲིས་བསན་ན། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ནྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་བསྡུས་རྒྱུད་”བྱེེད
1
་པར་

ལུང་བསན་པ། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་རྲིགས་ལྡན་རྒྱལ་

པོ་འཇམ་པའྲི་རོ་རེ་གང་གྲིས་ནྲི། མཆོག་གྲི་ཐུགས་རེས་འཁོར་རབ་མཆོག་ཐུབ་པ་

བྱེ་བ་ཕག་ཕེད་དང་བཞྲིའྲི་ཚོགས་ནྲི་བྱྲིས་པ་འཇུག་པའྲི་དབང་བདུན་དང་དབང་

གོང་མ་གསུམ་བསྐུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་བཀོད་

ཅྲིང༌། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དབང་བསྐུར་

བ་དག་བྱྲིན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་བཀོད་དེ། ཆོས་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བའྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ནྲི་མདའ་ལེའུ་སེ་ལེའུ་ལྔའྲི་སྒོ་ནས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༣ན༣ན།   བྱད    སྐུ།   ༣༠༩བ༦ན།    བླ། ༣༡༧ན༦ན།   བྱྕེད   * བྱྕེད
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མཚན་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་གགས་པ་འདྲི་བསན་ཏེ། 

བསྡུས་རྒྱུད་འདྲིར་ནྲི་རྒྱས་འགེལ་བྱེད་པ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཀ་ལཱ་པ་རུ་གནས་པའྲི་མྲིའྲི་

བདག་པོ་གགས་པ་དག་གྲི་སས་པོ་པད་དཀར་བདག་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུ་གང་ལས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བྱས་ཞེ་ན། རོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཀྲིས་འགེལ་བཤད་”བྱེེད
1
་པར་ལུང་བསན་པ་དང༌། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

རབ་ཏུ་དགའ་བའྲི་ཡྲིད་ཅན་དཔལ་ལྡན་གགས་པས་འགེལ་བཤད་བྱེད་པར་བསྐུལ་

བའྲི་མཐུ་ལས་སོ། །གང་གྲིས་ན་པད་དཀར་གྲིས་སོ། །གང་ལ་ན་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དག་ལའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་གསལ་བར་

སོན་ཅྲིང༌། རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་ནྲི་གསལ་”བར
2
་ཚོལ་བར་བྱེད་པའྲི་བསམ་པ་དང་

མཐུན་པར་ཏེ་རོ་རེའྲི་ཚིག་གསལ་ཚོལ་བྱེད་པའྲི། ཞེས་འགྱུར་མངས་ལྟར་རོ། །དེ་

ལྟར་བུའྲི་འགེལ་བཤད་བྱས་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་བྱྲིན་པ་དག་ལས་བསོད་

ནམས་ཚད་མེད་པས་ཡངས་ཤྲིང་དྲི་མ་མེད་པས་ཤྲིན་ཏུ་དཀར་བ་གང་ཞྲིག་ཐོབ་

པར་གྱུར་པ་དེ་ཡྲིས་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་འཇྲིག་རྟེན་མཐའ་དག་རོ་རེ་ཅན་གྲི་ཉེ་ལམ་

མཐར་ཐུག་པ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཐོབ་ནས་ལམ་གྲི་འབས་བུ་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་

ཉྲིད་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཅྲིག་པའོ། །

བཞྲི་པ་མཇུག་གྲི་དོན་ལ་གཉྲིས། གཞུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་ཚུལ་དང༌། 

བོད་དུ་ལོ་པཎ་གང་གྲིས་བསྒྱུར་བའོ། །དང་པོ་རྒྱུད་གཞུང་རོགས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ལས། ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པའྲི་གཞུང་རོགས་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༣ན༦ན།   བྱད    སྐུ།   ༣༠༡༠ན༤ན།    བླ། ༣༡༧བ༤ན།   བྱྕེད   * བྱྕེད

2  མ་ཕྱི། ༢༢༣བ༡ན།   པར    སྐུ།   ༣༠༡༠ན༥ན།    བླ། ༣༡༧བ༥ན།   བར   * བར
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ཚུལ་ནྲི། ཞེས་པ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ། ཞེས་སོགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཁ་ཆེའྲི་པཎྜྲི་ཏ། ཅེས་སོགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་

ཆོས་ཀྲི་ཕོ་བང་དུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད། །ས་བཅུའྲི་རྩེར་

གཤེགས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཡྲིས། །གསོལ་བཏབ་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོས་ལེགས་པར་

གསུངས། །གང་འདྲི་ཀ་ལཱ་པ་ཡྲི་ཕོ་བང་མཆོག །བྱེ་བས་བཅྲིངས་པའྲི་གོང་ཁེར་

དགུ་བཅུ་དྲུག །དེར་གནས་མྲི་དབང་ཅོད་པན་བཅྲིངས་སོགས་དང༌། །དང་སོང་

རྲིགས་སོགས་སྨྲིན་པར་གཟྲིགས་ནས་སོ། །ལམ་འདྲི་དང་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་

ཡྲི། །རྒྱས་འགེལ་དྲི་མེད་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་པ། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་པདོ་ཁ་

འབྱེད་པའྲི། །གཞུང་ལུགས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཐོག་མར་ཤར་སར་ཡང་རྲིགས་

ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་བཞྲིན་དུ་བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད། །ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟས་གསོལ་བཞྲིན་ལེགས་བསྡུས་ཏེ། །རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཆེན་དང་

བཅས་ལེགས་པར་བསན། །པད་དཀར་འཛིན་པའྲི ་ཐུགས་རེའྲི ་ཆུ་ཤེལ་

ལས། །འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་བརྒྱའྲི་འཕེང་བ་ཅན། །ལེགས་བཤད་ཀུ་མུད་གསར་

དུ་རྒོད་བྱེད་པ། །སྔོན་མེད་ཟླ་བའྲི་འོད་དཀར་སར་ཡང་ཤར། །དེ་ནས་རྲིམ་གྲིས་

འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དང་ནྲི། །གངས་རྲིའྲི་ཁོད་འདྲིར་ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་

ཅན། །ལམ་འདྲིའྲི་ཆ་ཤས་གསལ་བྱེད་སར་ཚོགས་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་དུ་མ་བྱུང༌། །དུས་

ཀྲིས་ཉེས་བཤད་མུན་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ལམ་བཟང་ཉམས་པ་མ་བཟོད་ནས། །ཟླ་

བཟང་རང་ཉྲིད་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་གྲིས་བརྩེ་བས་སར་ཡང་བྱོན་པ་གང༌། །བོ་བཟང་

མཁེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་གགས་པ་འོད་བརྒྱའྲི་འཕེང་བ་ཅན། །ཁོད་



དུས་འཁོར་ཊཱིཀ་ཆེན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལེའུའཱི་འགེལ་བཤད། བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་གཱིས་མཛད་པ།
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ཀྲིས་ལམ་བཟང་འདབ་བརྒྱའྲི་”ཚལ
1
་འདྲི ་བསན་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྒྱས་པར་

མཛད། །དེ་སས་ཐུ་བོ་ཟླ་བཟང་རྲིགས་ལ་པད་དཀར་ཇྲི་བཞྲིན་དགེ་ལེགས་རབ་

རྒྱས་དཔལ་ཡོན་ཅན། །བོ་བཟང་གསུང་གྲི་གཅེས་པའྲི་མཛོད་ལ་མངོན་བར་དབང་

བསྒྱུར་པད་དཀར་འཛིན་པ་གཉྲིས་པ་དེས། །དྲི་མེད་འོད་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་སྣང་བྱེད་འགེལ་

བཤད་དྲི་མེད་སར་ཡང་འོད་དཀར་འཕོ་བ་ཅན། །སལ་བཟང་སྙྲིང་གྲི་མུན་པ་ཀུན་

སེལ་ལེགས་བཤད་ཀུ་མུད་གསར་དུ་རྒོད་པ་འདྲི་སྤྲུལ་ལོ། །དེ་ལྟའྲི་ལེགས་བཤད་

ལྷག་མ་སོང་བྱེད་རྒྱུད་འགེལ་ཚིག་དོན་པདོ་གསར་དུ་རྒོད་བྱེད་པ། །ལེགས་བཤད་

ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཤར་བས་ཤེས་ལྡན་སལ་བཟང་བུད་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་

བའྲི་སྒ། །སྙན་པར་སྒོགས་པས་བ་མའྲི་ལེགས་བཤད་ཐུབ་བསན་པདའྲི་ཚལ་དང་

ལྷན་ཅྲིག་མཛེས་གྱུར་ཅྲིག །འདྲིར་འབད་གང་དེ་རེད་དང་བཀུར་སྲི་གགས་པའྲི་ཕྲིར་

དང་འགན་ཕྲིར་མ་ཡྲིན་གཞན་དུ་ན། །བ་མའྲི་ལེགས་བཤད་སྔོན་མེད་དགའ་བ་སྔ་

དོའྲི་དཔལ་བཞྲིན་བསལ་བའྲི་བར་དུ་འཆར་བ་དང༌། །མཁས་པའྲི་དེད་དཔོན་དམ་

པའྲི་སྐེ་བོ་དུ་མའྲི་གསུང་གྲིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཕྲིར་བདག་གྲིས་སྦར། །སྦངས་པའྲི་

མཐུད་མན་བརྩོན་པའྲི་སོབས་གཞན་བོ་གོས་ཉམ་ཆུང་བདག་འདས་རྩོམ་པ་ལྷུར་

ལེན་པ། །ལེགས་སྦངས་མཁས་པའྲི་བཞད་གད་རྒྱུ་ཙམ་དེ་ལྟ་མོད་ཀྲི་བ་མའྲི་གསུང་

མཆོག་ཡུན་རྲིང་དུ། །གུས་པར་བསེན་ཅྲིང་མཁས་པའྲི་ལེགས་བཤད་གཞན་ཡང་

བསྡུས་ཏེ་ལེགས་པར་སྦར་བས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི། །དན་པ་གསོ་བཞྲིན་སལ་མཉམ་སྐེ་

བོ་གཞན་དང་གཞན་ལའང་ཕན་པའྲི་དོན་”བོ
2
་ཅྲིས་མྲི་བྱེད། །འགེལ་བཤད་ཚིག་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༤ན༡ན།   ཆལ    སྐུ།   ༣༠༡༡ན༡ན།    བླ། ༣༡༨བ༣ན།   ཚལ   * ཚལ

2  མ་ཕྱི། ༢༢༦ན༡ན།   བོ    སྐུ།   ༣༠༡༡ན༦ན།   བོ    བླ། ༣༡༩ན༤ན།   པོ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དོན་ལྷག་མའྲི་ཆ་ཤས་རྣམས། །ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བཤད་པའྲི་དགེ་བའྲི་

ཚོགས། །ཇྲི་སྙེད་ཐོབ་དེས་སྲིད་མཚོར་བྱྲིང་བ་ཡྲི། །མ་གྱུར་འགོ་རྣམས་ལམ་འདྲིས་

སྒོལ་གྱུར་ཅྲིག །ཇྲི་སྲིད་མཁའ་ལ་རླུང་བཞོན་སྐོད་བྱེད་ཅྲིང༌། །འཇྲིག་རྟེན་ཉྲི་མའྲི་

འོད་ཀྲིས་སྣང་བྱེད་པ། །དེ་སྲིད་རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་སོལ་རྨད་བྱུང་འདྲིས། །འགོ་ལ་

ལེགས་བཤད་དགའ་སན་འགེད་པར་ཤོག །འགེལ་ཆེན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྣང་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་

གསུང་ངག་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱས་པར་བཀོད་དེ། དབང་གྲི་ལེའུའྲི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་བའྲི་

ཇྲི་སྲིད་སོབ་མས་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་དང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་བྱེད་པ། བསོད་ནམས་

འདྲི་ཡྲིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ནྲི་རྣམ་གསུམ་ལ་གནས་བ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་

ཤོག །ཅེས་པའྲི་མཐར་ཐུག་པ་ཡན་ནྲི་བདག་གྲི་བ་མ་ཉྲིད་ཀྲི་གསལ་བར་མཛད་

ནས། དེའྲི་ལྷག་མ་དག་འཕོ་ཅན་དུ་ལུས་པ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་གསུང་

རབ་མཐའ་དག་གྲི་དགོངས་དོན་དྲི་མ་མེད་པའྲི་རྲིགས་པས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་མྲི་

འཇྲིགས་པའྲི་སོབས་པ་དགེ་བ་བ་ཆེན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང༌། མདོ་རྒྱུད་མན་

ངག་དང་བཅས་པའྲི་ཚིག་དོན་མཐའ་དག་ལ་ལེགས་པར་སྦངས་ཤྲིང་རྒྱུད་དོན་ལྟར་

ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ། ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་”པ
1
་བོ་བཟང་གགས་

པའྲི་དཔལ་ལ་སོགས་པ། བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་དུ་མ་ཞྲིག་གྲིས་ལེགས་པར་བཤད་

པ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་འཕོ་རོགས་པ་ཞྲིག་གྲིས་ཞེས་ནན་ཏན་གྲིས་བསྐུལ་བའྲི་བཀའ་སྩལ་

དང་དུ་བངས་ཏེ། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་ལས་རྒྱུད་འགེལ་མན་ངག་

1  མ་ཕྱི། ༢༢༤བ༤ན།   བ    སྐུ།   ༣༠༡༡བ༥ན།    བླ། ༣༡༩བ༣ན།   པ   * པ
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དང་བཅས་པའྲི་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མནོས་ཤྲིང༌། མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཞལ་སྔར་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་བཤད་པ་ལན་གཉྲིས། ཐོར་

བུ་ཐོར་བུར་གསུངས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་པའྲི་གསུང་ངག་ལའང་ཅུང་ཟད་འདྲིས་

པར་བྱས་ནས་རྒྱས་བསྡུས་ཀྲིས་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སོན་

རྲིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ཉྲིད་སབས་དང་འབྱོར་ཞྲིང་ལེགས་པར་རེ་ཡབ་སས་ཀུན་

མཐུན་པར་བཞེད་པས། ཤས་ཆེར་དེ་ཉྲིད་གཞྲིར་བཞག་སེ། ཤཱཀའྲི་དགེ་སོང་བོ་

གོས་ཆོས་སྐོང་གྲིས་ལེགས་བཤད་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་འཕོ་རོགས་པར་བགྲིས་ཏེ། དྲུག་ཅུ་

སོར་གྲི་ལོ་ན་ཚོད་ལྡན་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་སོར་གྲི་ཤྲིང་མོ་ཕག་གྲི་ལོ་དབྱར་ཟླ་ཐ་

ཆུང་གྲི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའྲི་ཉྲིན་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གཟྲིམས་ཁང་དུ་

རོགས་པར་བགྲིས་པ་འདྲིས་ཀང༌། བསན་པའྲི་སྙྲིང་པོ་ཡུན་རྲིང་དུ་གནས་ཤྲིང༌། སྐེ་

དགུ་མཐའ་དག་ཐེག་པ་མཆོག་གྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་སེ་འཁོར་

བའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདྲི་ལས་མྱུར་དུ་གོལ་བར་གྱུར་ཅྲིག།    །།

སྭསྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་བཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ།།   །།



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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༄༅། །དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་ 

གནས་ཀྲི་ཟྲིན་བྲིས་༧རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པའྲི་གསུང་བཞྲིན་ 

མཁས་གྲུབ་རྲིན་པོ་ཆེས་བརེད་བྱང་དུ་མཛད་པ་ 

ཤྲིན་ཏུ་རེད་དཀའ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་བཤད་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་དཀའ་

བའྲི་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། བརེད་བྱང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུང་གྲི་ཟླ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དང་

གཉྲིས་སུ་མ་མཆྲིས་པའྲི་རེ་བཙུན་བ་མ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་

ལྡན་པའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

གང་ཞྲིག་དྲི་མེད་མཁའ་ལ་དབང་པོའྲི་གཞུ། །རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི་རོལ་པས་

འཁྱུད་པ་བཞྲིན། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའྲི་ལུས་ཅན་རྡུལ་ལས་འདས། །རྣམ་ཀུན་སྒྱུ་མའྲི་

ཕག་རྒྱས་རྣམ་རོལ་ཞྲིང༌། །རྟག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བའྲི་རོས་གང་བ། །མགོན་པོ་ལྷན་

སྐེས་དགའ་བའྲི་གར་མཁན་མཆོག །མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་

ཆེ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་ཕག་འཚལ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་

སྲིད་ཆེ། །ལེགས་པར་འཛིན་པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་རྲིགས་ལྡན་མཆོག །ས་བཅུའྲི་དབང་

ཕྱུག་ཟླ་བཟང་གགས་པ་དང༌། །པད་དཀར་འཛིན་པའྲི་དཔལ་གྲིས་བདག་སྐོངས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཤྲིག །གང་གྲི་ཞབས་མཐྲིལ་རྡུལ་གྲི་ཐྲིག་ལེ་ནྲི། །མཁས་མཆོག་ཀུན་གྲི་གཙུག་

ཕུད་ལ་འཛེགས་པ། །རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་ཀུན་གྲི་རེ། །ཟླ་མེད་བ་མ་མཆོག་

ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའྲི་ལམ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་བ་

མའྲི་ཞལ་གྲི་བཅུད༌། །བདག་བོ་དད་པའྲི་སྙྲིམ་པས་འཐུངས་པ་གང༌། །སར་ཡང་

ཡྲིད་ལ་གནས་ཕྲིར་འདྲིར་འབད་དོ། །

འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་

པ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་དཀར་པོས་

མཛད་པའྲི་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་གང་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་ཆོས་

སོ། །དེ་ལ་ཡང་མཚན་གྲི་དོན་དང༌། འགྱུར་གྲི་ཕག །གཞུང་གྲི་དོན། མཇུག་གྲི་བྱ་བ་

དང་བཞྲིས་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལ། 

དང་པོ་ནྲི། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་སད་རྲིགས་ཆེན་པོ་བཞྲི་ལས། སཾ་

ཀྲ་ཏའྲི་སད་དུ། པྲི་མ་ལ་ཅེས་པ་དེ་ཉྲིད། བོད་ཀྲི་སད་དུ་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། པྲ་བྷཱ་ནྲི་

འོད། ན་མ་ནྲི་ཞེས་བྱ་བ། མཱུ་ལ་རྩ་བ། ཏན་ཏྲ་རྒྱུད། ཨ་ནུ་པ་རྲི་ནྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ། 

དྭ་ད་ཤ་ས་ཧ་ས་ཀ་ནྲི་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ། ལ་གྷུ་ནྲི་བསྡུས་པ། ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ནྲི་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ། ཏན་ཏྲ་རྒྱུད། རཱ་”ཛ
1
་རྒྱལ་པོ། ཊྲི་ཀ་ཞེས་པ་རྒྱས་འགེལ་དང༌། 

འགེལ་བཤད་གཉྲིས་ཀ་ལ་བསྒྱུར་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ཞེས་

བསྒྱུར་ན་ལེགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་འགྱུར་གྲི་ཕག་ནྲི་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་གཞུང་གྲི་དོན་ནྲི་མཁས་པ་

1  མ་ཕྱི།  ༢ན༥ན།  ཙ   * ཛ
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དག་གཞུང་དངོས་ཀྲི་བཤད་པའྲི་ཐོག་མར། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་དག་དང་མཐུན་པར། འདྲིར་ཡང་མདོར་བསྡུས་དང་པོ་གསུམ་གྲིས་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལས་མདོར་བསྡུས་དང་པོས་ནྲི། མཆོག་གྲི་འདོད་

པའྲི་ལྷ་ལ་ཕག་བྱ་བ་དང༌། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་འཆད་དོ། །མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་

པས་ནྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞྲི་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་ལུས་མཐའ་དག་བརྟག་

པའམ་ལེའུ་ལྔ་དང་མདོར་བསྡུས་སོ་གཉྲིས་དང༌། གནས་པ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅྲིག་ཏུ་

སོ་སོར་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་དོན་གྲི་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པ་འཆད་དོ། །མདོར་བསྡུས་

གསུམ་པས་ནྲི། སོན་པ་དང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོའྲི་འབེལ་པ་སོགས་ལ་བརྒལ་

ལན་གྲི་སྒོ་ནས་གཙོ་བོར་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པའྲི་དོགས་གཅོད་འཆད་དོ། །

དེ་དག་ལས་ཐོག་མར་མདོར་བསྡུས་པ་དང་པོ་འཆད་པ་ནྲི། སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་དབྱྲིག་གཉེན་གྲིས། དགོས་པ་བསྡུས་པའྲི་དོན་བཅས་དང༌། །ཚིག་དོན་བཅས་

དང་མཚམས་སྦར་བཅས། །བརྒལ་ལན་བཅས་ཏེ་བསྙད་པར་བྱ། ཞེས་པ་མདོ་

འཆད་པའྲི་མན་ངག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འད་བས། འདྲིར་ཡང་

དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་བཤད་ན། མདོར་བསྡུས་འདྲི་ཉྲིད་གང་གྲི་ཕྲིར་བརྩམས་པའྲི་

དགོས་པ་དང༌། མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་གཞུང་རྣམས་དོན་ཚན་དུར་བསྡུ་བའྲི་བསྡུས་

དོན་གྲིས་ཚོམས་བཅད་པ་དང༌། ཚིག་གྲི་འབྲུ་གཉེར་བ་དང༌། ཁོང་ན་གནས་པའྲི་

འབེལ་དངོས་སུ་ཕྱུང་ནས་མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དེ་དག་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་

པ་བཅད་ནས་ངེས་པ་སྐེད་པའྲི་ཡན་ལག་བརྒལ་ལན་དང༌། ལྔས་བཤད་པར་བྱ་བ་

ཡྲིན་པ་ལས། མཚམས་སྦར་དང་བརྒལ་ལན་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་རང་རང་གྲི་
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ཐད་ཐད་དུ་འཆད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ཐོག་མར་དགོས་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་མདོར་

བསྡུས་འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་སོན་པའྲི་

ཚིག་གྲིས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར་བདུད་དང་བགེགས་མཐའ་དག་ཉམས་པར་

བྱེད་པ་མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་དང་དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པའྲི་མདོར་བསྡུས་པ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། མཆོག་ཏུ་ཞེས་སྦར་ན་མཆོག་གྲི་སྐུ་དེ་གང་གྲིས་འདོད་པའྲི་སེམས་

ཀྲི་ཁད་པར་དང༌། མཆོག་གྲི་ཞེས་སྦར་ན། གང་འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་ཁད་པར་སོན་བྱེད་

དུ་འགྱུར་བ་ལས། འདྲིར་ནྲི་ཕྲི་མ་ཉྲིད་གཟུང་ངོ༌། །ལྷ་དང་ཞེས་པའྲི་དང་གྲི་སྒ་ཡོད་

པ་དང་མེད་པའྲི་དཔང་འགྱུར་གཉྲིས་ལས་ཀང་མེད་པ་ཉྲིད་ལེགས་པས། བདུད་དང་

བགེགས་མཐའ་དག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དང༌། མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷའྲི་གོ་འཕང་

དམ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལམ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ངེས་པར་བྱེད་པ་སེ་གཉྲིས་པོ་

འདྲི་མདོར་བསྡུས་འདྲིའྲི་དགོས་པའོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཨ་ཙ་ལ་གརྦྷས་ཀང༌། 

བཤད་སྦར་སྙྲིང་པོ་སྣང་བ་ལས། བདུད་བགེགས་ཉམས་པ་དང༌། གསང་བ་ལས་

ཀང་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ངེས་པ་གཉྲིས་འདྲིའྲི་དགོས་པར་བཤད་

དེ་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །

གཉྲིས་པ་བསྡུས་དོན་ནྲི། བཤད་སྦར་ལྟར་ན། མདོར་བསྡུས་འདྲི་ཉྲིད་ངེས་

པ་བདུན་གྲིས་འཆད་དེ། འདྲི་ལྟར། རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་ངེས་པ་དང༌། རོ་རེ་

འཛིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྲི་ངེས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འགེལ་པའྲི་ཡོན་

ཏན་གྲི་བསྔགས་པ་བརོད་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། ལམ་གྲི་གེགས་སྒྲིབ་པ་འགོག་པའྲི་

ངེས་པ་དང༌། ལམ་འཕོག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། འཇྲིགས་པ་བཅུ་
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དྲུག་གྲི་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་ཀྲི་ངེས་པ་དང། ཕྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ངེས་པའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། བྱངཆུབ་སེམས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ། 

ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྤྲུལ་པ་ཡྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། ཞེས་པ་ནས། 

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་བྲི་བར་བྱ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། རྒྱལ་བས་

གསུངས་པའྲི་དབང་མཆོག་བངས་ནས། ཞེས་པ་ནས། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་བདག་

པོ་ཉྲིད་སེར་འདྲི་ནྲི་ཀུན་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། གང་

ཞྲིག་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། བ་མ་དམ་པའྲི་དྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན། ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །ལྔ་པ་ནྲི། ལམ་བཟང་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། ཐབས་དང་ཤེས་

རབ་བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དྲུག་པ་ནྲི། སྙྲིང་རེ་དང་ནྲི་སོང་

ཉྲིད་སྐུ། ཞེས་པ་ནས། འགེལ་བཤད་བདག་གྲིས་བྲི། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བདུན་པ་ནྲི། 

དེའྲི་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། ཞེས་འཆད་ཅྲིང༌། རོ་རེ་ལ་ཕག་འཚལ། ཅེས་པའྲི་དོན་ཡང༌། 

རྟགས་ཀྲི་རོ་རེ་རྩེ་ལྔ་པས་མཚོན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔའམ། སོང་པ་ལྔ་ལ་བསམ་ནས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་དང༌། གཉྲིས་

པས་འདུ་བྱེད་སྒྲིབ་བལ་དང༌། གསུམ་པས་ཚོར་བ་དང༌། བཞྲི་པས་འདུ་ཤེས་དང༌། 

ལྔ་པ་སོགས་ཚིགས་བཅད་བཞྲིས། གཟུགས་ཕུང་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སོང་པ་མེ་

ལོང་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཞྲིང༌། རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ། ཞེས་

པའང༌། ཨེ་ཝཾ་ཡྲི་གེ་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་ཨེ་ཝཾ་གཉྲིས་དངོས་སུ་སྨོས་པས་དྲུག་པ་བདེ་

སོང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གཟུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་སྨོས་

པ་ལྔའྲི་འཛིན་པ་པོའམ། ལྡན་གཞྲི་ཡྲིན་པས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། རོ་རེ་འཛིན་པ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ལ་ཕག་འཚལ་བའོ་སྙམ་དུ་བསམས་པའོ། །བཤད་ཚུལ་འདྲི་ཡང་ཅུང་མྲི་བདེ་སེ། 

གོང་དུ་སྨོས་པའྲི་ཕག་འཚལ་ལྔ་དང༌། འོག་གྲི་ཨེ་ཝཾ་ཡྲི་གེ་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་སོགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང༌། བདེ་སོང་གཉྲིས་མེད་དང་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཕག་འཚལ་ཡུལ་གཙོ་བོར་བྱས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། 

ཕག་འཚལ་གོང་མ་ལྔ་ལ་ཡང༌། དང་པོའྲི་འཚལ་ཡུལ་ཆོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་གཙོ་

ཆེ་བ་དང༌། གཉྲིས་པའྲི་འཚལ་ཡུལ་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་གཙོ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྲི་རྒྱུ་མཚན་

མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་གོང་འོག་གཉྲིས། རྲིམ་བཞྲིན་

ཕག་འཚལ་བ་དང༌། ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་མྲིང་གྲིས་བསྡུས་དོན་བྱས་འཔང་ཚུལ་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། མཆོད་བརོད་དང༌། ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བ་དང༌། དམ་བཅའ་དག །དོན་

ཚན་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ད་ནྲི་རང་གྲི་ལུགས་བརོད་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར། མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་

མཆོད་པར་བརོད་པ་དང༌། འགེལ་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་ཞྲིང༌། བརྩམས་པའྲི་

འགེལ་པ་མཉན་པར་བསྐུལ་བ་དང༌། འགེལ་པ་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་ཡང་དག་པའྲི་རྣམ་

དབྱེ་བཤད་པ་དང༌། ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལས་མྲི་གོལ་བའྲི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། 

ལམ་བཟང་འཕོག་པའྲི་རྒྱུ་སངས་ནས་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ས་བར་བསན་པ་དང༌། 

དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང་བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གངས་ངེས་བཤད་

པ་དང༌། འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་བཤད་པ་དང༌། བརྩམ་པར་

དམ་བཅའ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་དང་བརྒྱད་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དང་

པོ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། ལྷའྲི་དབང་པོས་བཏུད་པའྲི་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་པ་ནས། གཞན་

ཕན་སྤོད་པ་མཉན་པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གསུམ་པ་ནྲི། མངོན་ཤེས་མེད་གང༌། 

ཞེས་པ་ནས། འདྲི་ནྲི་ཀུན་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བཞྲི་པ་ནྲི། གང་

ཞྲིག་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་ཞེས་པ་ནས། བ་མ་དམ་པའྲི་དྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན། ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །ལྔ་པ་ནྲི། ལམ་བཟང་ཞེས་པ་ནས། ལེགས་པར་ས་བར་བྱ། ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །དྲུག་པ་ནྲི། དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་བདག་བྱྲིན་བརླབ་པ་ཡྲི། ཞེས་པ་ནས། 

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བདུན་པ་ནྲི། 

སྙྲིང་རེ་དང་ནྲི་སོང་ཉྲིད་སྐུ། ཞེས་པ་ནས། མུན་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་འགྱུར། 

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བརྒྱད་པ་ནྲི། ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སོ། །

དེ་ལ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔ་མའྲི་སབས་སུ་བསྐུལ་བ་པོ་འདྲི་འདས་

བསྐུལ་ནས་རྩོམ་ཞེས་པ་དང༌། གང་གྲི་འགེལ་པར་བརྩམ་བྱའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་

སྒ་དོན་བཤད་པ་མེད་ལ། དམ་བཅའ་ཕྲི་མ་ལ་དེ་དག་ཡོད་པས་དམ་བཅའ་དེ་གཉྲིས་

བཟློས་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །དེ་དག་ལས་རེ་ཤྲིག་མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་ལ་མཆོད་

པར་བརོད་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ་དང་སྲིད་ཞྲི་

ལ་མྲི་གནས་པ་སོགས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། ཕག་འཚལ་ཅེས་དང་ངོ༌། །གང་

ལ་ན། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་དེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ལྡན་ཞྲིང༌། 

ཕུང་སོགས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་དུས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བས་སྒྲིབ་བལ་དུ་སྐེད་

པའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལའོ། །གང་གྲིས་ན་འགེལ་པ་མཛད་པ་པོ་དང་རེས་འཇུག་

རྣམས་ཀྲིས་སོ། །དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་ཕག་འཚལ་ན། བདུད་བགེགས་ཉམས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པ་དང༌། དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆེད་དུའོ། །དེ་ཡང་ལམ་ངེས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

གཙོ་བོར་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བརོད་པའྲི་སྒོ་ནས་འབས་བུ་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་པའོ། །འོ་ན་ཡོན་ཏན་

ནམ་ཁད་ཆོས་ཅྲི་ཞྲིག་མཐོང་ནས་ཕག་འཚལ་ཅེ་ན། རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་རེ་རེས་

ཁད་ཆོས་རེ་སོན་པ་ལ་ཁད་ཆོས་དང་པོ་ནྲི། སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་གཉྲིས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་དཔལ་དུས་

འཁོར་ལ་ཕག་འཚལ། ཞེས་སྦྲེལ་ལོ། །དེ་ཡང་སོང་ཉྲིད་ལ་ཆོས་ཅན་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

གཟུགས་དང༌། དེའྲི་ཆོས་ཉྲིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཅང་ཙམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སོང་

པ་ཉྲིད་གཉྲིས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

སྙྲིང་རེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་སྙྲིང་རེ་

དང༌། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མྲིན་པའྲི་བཤད་ཚུལ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། 

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དམྲིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་པར་འདོད་པའྲི་

རྣམ་པ་ཅན་དང༌། གཉྲིས་པ་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྙྲིང་རེར་ཐ་སྙད་བྱས་

པ་སེ། སྙྲིང་རེའྲི་སད་དོད། ཀ་རུ་ཎ་ཅེས་པའྲི་ཐོག་ནས་ངེས་ཚིག་གྲི་བཤད་པ་བྱས་

ན། ཀ་ལ་ཐྲིག་ལེ་བྱྲིན་ནས་ཀཾ་ཅེས་པ་ནྲི་བདེ་བ། རུ་ཎ་འགོག་པ་སེ། བདེ་འགོག་

ཅེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཉྲིད་ཐུན་མོང་གྲི་ལུགས་ཀྲི་སྙྲིངརེ་ལ་བཤད་ན། སྙྲིང་རེ་དེ་

གང་གྲི་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའྲི་ཚེ། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་མྲི་བཟོད་པས་རང་གྲི་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་འགོག་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱེད་པའོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་ལ་

བཤད་ན་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་འགོག་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། །ཡང་ན་སོབ་དཔོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མཚོ་སྐེས་ཀྲིས་རུ་ཎའྲི་དོན་བསྡུས་པ་ལ་བཤད་ཅྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི་དགའ་བ་སྔ་མ་

གསུམ་གྲི་བདེ་བ་རྣམས་རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའ་བའྲི་བདེ་བ་

ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ་དོན་གཅྲིག་གོ །འདྲིར་ནྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ལ་བཤད་དགོས་

ཀྲི། ཐུན་མོང་བ་ལ་བཤད་ན་སབས་སུ་མ་བབས་སོ། །ཁད་ཆོས་གཉྲིས་པ་ནྲི། སྲིད་

གསུམ་ཁད་གཞྲི་དང༌། སྐེ་འཇྲིག་མེད་པ་ཁད་ཆོས་སུ་སྦར་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

སྲིད་པ་ཁམས་གསུམ་དུ་ཉྲིང་མཚམས་སྦོར་བའྲི་སྐེ་བ་འཁོར་བའྲི་མཐའ་དང་སྲིད་

པ་གསུམ་གྲི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་འཇྲིགས་པའམ་ཟད་པ་ཙམ་གྲི་ཞྲི་བ་ཕོགས་

གཅྲིག་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕག་

འཚལ། ཞེས་སྦྲེལ་བར་བྱ་ལ། བཤད་སྦར་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །སྲིད་གསུམ་

ཞེས་པ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གགས་ལ་བཤད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་

གསུམ་ལ་བཤད་པ་སོགས་ཀྲི་སབས་མྲི་འད་བ་དུ་མ་འབྱུང་ཡང༌། འདྲི་ནྲི་ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཁམས་གསུམ་ལ་བཤད་དགོས་ཏེ། སྲིད་བཞྲིའྲི་མཐར་

མ་ལྷུང་བ་སོན་པའྲི་སབས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཁ་ཅྲིག་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་ལས། མེ་ཤྲིང་དང་གཙུབས་སན་སོགས་ལ་མྲི་

གནས་པ་དཔེར་བྱས་ནས་འདོད་པའྲི་སྲིད་པ་དང༌། གཟུགས་ཀྲི་སྲིད་པ་དང༌། 

གཟུགས་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས་པ་དང༌། འདོད་པའྲི་མང་འདས་ལ་མྲི་གནས་

པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དང༌། འདྲི་དོན་གཅྲིག་ཏུ་འཆད་པ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ནྲི་

དོན་དམ་པར་དེ་དག་ལ་གནས་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། འདྲིར་ནྲི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་སྲིད་

ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་སོན་དགོས་ཀྲི། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དོན་དམ་པར་ནྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་ཡྲིན་པས། དེ་དུས་ཀྲི་

འཁོར་ལོའྲི་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་འདོད་བྱ་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་མྲི་གནས་པའྲི་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྲིན་ལ། འབས་བུ་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པ་ཐོབ་པ་ནྲི་ལམ་གྲི་

སབས་སུ་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་མཐའ་འགོག་པ་གཉྲིས་ཀ་ཆ་ཚང་

བར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་རག་ལས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་ཆེན་པ་ལྟར་ན། རེ་

བཙུན་བྱམས་མགོན་གྲིས། ཤེས་པས་སྲིད་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང༌། །སྙྲིང་རེས་ཞྲི་ལ་མྲི་

གནས་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་སྲིད་པའྲི་

མཐའ་འགོག་ཅྲིང༌། སྙྲིང་རེ་ཆེན་པོ་སོགས་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཞྲི་

བའྲི་མཐའ་འགོག་ལ། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་དག་གྲི་ལུགས་ལའང་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་

ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཙམ་དང༌། ཞྲི་བའྲི་མཐའ་འགོག་པ་ལྷའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དང་འབེལ་བའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་གོ །འདྲིར་ནྲི་

འབས་བུའྲི་སབས་སུ་ཐུགས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟག་ཏུ་

གནས་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་སངས་ལ་སྐུ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡབ་

ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་བས་འཁོར་བ་ཇྲི་སྲིད་པར་འགོ་བའྲི་དོན་མཛད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཞྲི་

བའྲི་མཐའ་སངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དབང་མདོར་བསན་ལས། མ་ངན་འདས་པ་བལ་བའྲི་

གཟུགས། །འཁོར་བ་ལས་འདས་མྲི་འགྱུར་བ། །རྟག་དང་ཆད་ལས་ངེས་པར་གོལ། །དེ་

དག་སྦོར་བ་གཉྲིས་མེད་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །

དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོས་ནྲི། སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་མ་ངན་འདས་པའྲི་མཐའ་
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དང་བལ་བར་བསན་ལ་རྐང་པ་གཉྲིས་པས་མྲི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ལ་གནས་པས་འཁོར་

བ་ལས་འདས་པར་བསན་ཞྲིང༌། རྐང་པ་ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི་དེ་ལྟར་རྟག་པ་འཁོར་

བ་དང་ཆད་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་ལས་ངེས་པར་གོལ་བ་བདེ་བ་དང༌། སོང་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དེ་ཉྲིད་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་པ་ནྲི། མཐའ་གཉྲིས་མེད་པའྲི་གོ་

འཕང་མཆོག །ཅེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་སྐེས་བུའྲི་ལུས་

བངས་པ་ནྲི་སྲིད་པ་ཡྲིན་པས་སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་སྲིད་

པའྲི་མཐར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་མྲི་འགྱུར་ཏེ། རང་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་སྐེས་པའྲི་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེས་”ཡོངས
1
་སུ་གཟུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཐུགས་

རྟག་ཏུ་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་ཀང་ཞྲི་བའྲི་མཐར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་ངོ་བོ་

གཅྲིག་པའྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དབང་མདོར་བསན་ལས། གཟུགས་ནྲི་སྲིད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། 

འགྱུར་མེད་མ་ངན་འདས་མྲི་འགོ །ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པས་ཞྲི་བ་ནྲི། མ་ནྲིང་གྲི་ནྲི་གོ་

འཕང་མཆོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྲི་

དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་ལ། ལྷག་མ་ནྲི་དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྲིས་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་

ཞྲི་བའང་མང་འདས་ནྲི། ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཐབས་རྐང་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང་ཤེས་རབ་རྐང་པ་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མ་ནྲིང་གྲི་གོ་འཕང་མཆོག་གོ །ཞེས་བྱ་བ་

སེ། འཇྲིག་རྟེན་ན་མཚན་གཉྲིས་ཀ་རྟེན་གཅྲིག་ལ་ཚོགས་པ་ནྲི་མ་ནྲིང་དུ་བརོད་པ་

བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྲིད་ཞྲི་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་གོ་འཕང་དེ་ཉྲིད་ཐོབ་པའང་ལམ་གྲི་

1  མ་ཕྱི། ༥བ༤ན།   ཡོང    བླ། ༧ན༢ན།   ཡོངས   * ཡོངས
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སབས་སུ་སོང་གཟུགས་ཁད་པར་བ་འགོ་བའྲི་དོན་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་མཛད་པའྲི་

གཟུགས་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབས་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་པ་

དང༌། འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྦར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་

འགོག་པ་སེ། དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྲིས་འགོག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སུ་རོགས་པར་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །ཁད་ཆོས་གསུམ་པ་ནྲི། ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ཞེས་པ། ཤེས་

པ་དང་ཤེས་བྱ་ཙམ་མྲིན་ཏེ། དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཐུན་མོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཤེས་པ་འཛིན་པའྲི་སེམས་དང༌། 

ཤེས་བྱ་བཟུང་བའྲི་སེམས་གཉྲིས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་པའོ། ཞེས་པ་པད་ཅན་སོགས་

ཀྲིས་འཆད་པའང་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཁེགས་པ་ཙམ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་སོན་འདོད་པ་མྲིན་པས་སོ། །ཤེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་

ཅྲིག་མ་དང༌། ཤེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་པའྲི་དངོས་པོ་མ་ལུས་པ་མཐོང་བ་གཉྲིས་དེ་

ཁོ་ནར་རྒྱུ་འབས་སུ་དབྱེར་མེད་པ་ཉྲིད་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་གཅྲིག་པའྲི་དོན་དུ་འཆད་

པའང་མྲི་འཐད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ནར་རྒྱུ་འབས་སུ་དབྱེར་མེད་པས་དེ་ཉྲིད་

དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་ཡོན་ཏན་དུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། དབང་མདོར་བསན་གྲི་འགེལ་པར། སྒྲིབ་པ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་བྱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

དང༌། ཤེས་བྱ་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་གཟུགས་གཉྲིས་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་

ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྐུ་ཅན་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལ་ཕག་འཚལ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
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གཉྲིས་པ་སྔར་སྨོས་པའྲི་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕག་

འཚལ་བ་ནྲི། ཕག་འཚལ་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན། ཀུན་མཁེན་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་གཉྲིས་མེད་དེ་ཉྲིད་ལའོ། །དགོས་པ་འཚལ་བ་པོ་ནྲི་སྔར་

བཞྲིན་ནོ། །ཉྲིད་ཅེས་པ་དངོས་པོའྲི་རྐེན་མ་ཡྲིན་གྲི། བཤད་སྦར་ལས་ངེས་གཟུང་

གྲི་ཚིག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་ཁོ་ནའྲི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་འོག་མ་དག་གྲི་ཕག་ཡུལ་བཀག་

པར་མྲི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། འོག་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕག་ཡུལ་ཡང་འདྲི་དག་

ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལ་གཉྲིས་སུ་མེད་ཚུལ་བཤད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ནྲི། རྣམ་

པར་བཅས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་མ་སེ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་དེ་ཡྲིས་འཁྱུད་དོ། །གང་ལ་ན་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཐབས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་

གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་རྒྱུད་ཐ་དད་པའྲི་ཐབས་

ཤེས་མ་ཡྲིན་པར་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དབྱེར་མེད་པར་རོ། །ཡང་རྣམ་པ་

གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཉྲིད་བདེན་པར་མེད་པ་ཙམ་གྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་

ཤེས་རབ་མ་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དེ་ཡྲིས་འཁྱུད་དོ། །གང་ལ་ན། ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་

པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ལའོ། །ཇྲི་ལྟར་ན་གཉྲིས་སྣང་གྲི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་སངས་པས་ཆུ་

ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ཀང་ཅེས་པ་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྣམ་པ་

ཅན་ཡྲིན་ཀང་དོན་དམ་པར་རྣམ་མེད་ཡྲིན། ཅེས་པའྲི་དོན་ནོ། །ཆོས་ཉྲིད་ཀྲི་ཤེས་

རབ་མ་ཡང་འདྲིར་བཤད་དགོས་པ་ནྲི་བཤད་སྦར་མཁན་པོ་ཡང་བཞེད་དོ། །ཕག་

ཆེན་ཐྲིག་ལེར། ཇྲི་ལྟར་ཏྲིལ་སོན་ཏྲིལ་མར་དང༌། །ཇྲི་ལྟར་ཤྲིང་ལ་སོན་པའྲི་མེ། །དེ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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བཞྲིན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡང་དག་གནས་ཀང་མྲི་མཐོང་བ། །ཆོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ནྲི་བ་གར་བཤད། །བ་ག་རྲིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །གང་ཕྲིར་དབང་ཕྱུག་སོགས་

ཡོན་ཏན། །ལྡན་པ་དེ་ཕྲིར་བ་གར་བཤད། ཅེས་བཤད་སྦར་དུ་དངས་ནས། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་སད་དོད་བ་ག་ཝ་ཏྲི་ཅེས་པའྲི་བ་གའྲི་དོན་དེ་ལྟར་བཤད་ལ། ཇྲི་ལྟར་

ཏྲིལ་ལ་ཏྲིལ་མར་གྲི་ཁམས་དང༌། ཤྲིང་ལ་མེའྲི་ཁམས་འབྱུང་རུང་དུ་ཡོད་ཀང་མྲི་

མཐོང་བ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་ཀང༌། འགོ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

མྲི་མཐོང་བའྲི་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་སོང་གཟུགས་ལ་བྱར་མྲི་རུང་གྲི །ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

གནས་ལུགས་སུ་སོང་བའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་བྱ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་ལྡན་པའྲི་དོན་སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལ་བྱ་དགོས་པ་ལ། ཆོས་

དབྱྲིངས་ཙམ་ལ་ཇྲི་ལྟར་རུང་སྙམ་ན། སལ་བ་དྲུག་པོ་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་

ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་སྤྲིར་ཆོས་དབྱྲིངས་ལའང་ཡོད་པའྲི་སྒོ་ནས་ལྡན་པར་

འགྱུར་རོ། །བཤད་སྦར་དུ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཤེས་རབ་མ་དང༌། ཟབ་པ་རྣམ་

མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཞེས་བཤད་དེ། དོན་གཅྲིག་གོ །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་དང་ལྡན། 

ཞེས་པ་ལ། སྤྲིར་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཙམ་དང༌། ཁད་པར་བ་གཉྲིས་ཡོད་དེ། འདྲི་

ལྟར། འགྱུར་བའྲི་དོན་འཛག་པ་དང༌། འཕོ་བ་གཉྲིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་བྱང་སེམས་

རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེར་བབས་པ་ཕྲིར་མ་ཟགས་པས་མྲི་འགྱུར་བར་བྱས་ནས། དེ་ལས་

སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་བྱས་པ་དང༌། བྱང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་

བུའྲི་རྩེར་བབས་པ་ཕྲིར་མྲི་འཛག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རང་གྲི་གནས་དེ་ལས་རང་གྲི་

ལུས་ཀྲི་ཆ་གང་དུའང་མྲི་འཕོ་བར་གནས་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་དེ་ཉྲིད་ལ་མྲི་འགྱུར་བར་བྱས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནས། རྟེན་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་བྱས་པ་གཉྲིས་སོ། །

དང་པོ་ནྲི། རླུང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་ནུས་པའྲི་མཚམས་

ནས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་དགའ་བ་བཞྲི་སྐེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཚེ་འོང་ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ཐོབ་ནས་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན་ཐོབ་པའྲི་མགོ་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་ནས་སོབ་ལམ་གྲི་སབས་སུའང་འོང་

ཞྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་སད་ཅྲིག་མ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྲི་འབས་

བུའྲི་སབས་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་ལས་འདྲིར་ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་ཉྲིད་བཟུང་བར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ། སྐེ་འཇྲིག་སངས་པའྲི། ཞེས་བྱ་བའྲི་ཁད་པར་སྨོས་

སོ། །དེ་ལ་སྐེ་འཇྲིག་སངས་པའྲི་དོན། རང་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་དང༌། དུས་གཉྲིས་པར་མྲི་

གནས་པའྲི་འཇྲིག་པ་ཙམ་སངས་པ་ལ་མྲི་བཟུང་སེ། དེ་ལྟར་ན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། བཤད་སྦར་

དུ་རྩ་རྒྱུད་དངས་ནས་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ལེགས་པས་འདྲིར་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་པར་

བྱའོ། །དེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐེ་དང་འཇྲིག་པ་དཀར་ཕོགས་དང༌། །ནག་པོའྲི་ཕོགས་

སུ་རབ་གནས་པའོ། །དེ་གཉྲིས་དབུས་སུ་གང་བ་གང༌། །གང་བ་དེ་ནྲི་མྲི་གནས་ཉྲིད། 

ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། དེའྲི་དོན་ནྲི། ཁམས་དཀར་པོ་གཙུག་ཏོར་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་

བར་དུ་སྐེ་བའྲི་འཕེལ་པའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་འོངས་པ་བཞྲིན་མས་རྲིམས་

ཀྲིས་གཙུག་ཏོར་བར་དུ་ཁམས་དམར་པོ་རྡུལ་ལམ་ཉྲི་མས་ཁམས་དཀར་པོ་དེ་ཉྲིད་

འཇྲིག་པའམ་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་ནྲི། སབས་འདྲིར་སྐེ་འཇྲིག་གྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1029  

དེ་གཉྲིས་ཀྲི་དབུས་སུ་སེ་དེ་གཉྲིས་གང་གྲི་ཡང་ཕོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་ཀྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤྲིང་གང་བ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་གནས་

སབས་འབའ་ཞྲིག་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་གང་ཡྲིན་པའྲི་གང་བ་དེ་ནྲི་འཕེལ་ཟད་ཀྲི་བག་

ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པས། སྐེ་འཇྲིག་གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་གནས་པའོ། ཅེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་སབས་འདྲིའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི། འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་མ་

ལུས་པ་སངས་པའྲི་ཕྲིར་འབས་བུའྲི་སབས་ཁོ་ན་ལ་བཤད་དགོས་སོ། །བཞད་པའམ་

རྒོད་པ་དང་ལ་སོགས་པ་བལྟ་བ་དང་ལག་བཅངས་དང་འཁྱུད་པ་དང་དབང་པོ་གཉྲིས་

སྦོར་གྲི་བདེ་བ་སངས་ཞེས་པ་ནྲི། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་རྒོད་པ་སོགས་

བྱས་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ལས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེས་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་ཁད་པར་དུ་བསན་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྨོས་སོ། །

བཤད་སྦར་ནྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་བདེ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་སྨྲ་བ་དགག་

པའྲི་ཕྲིར་དུ། གྲུབ་ཟྲིན་སར་ཡང་བསྣན་ནས་བཞད་པ་ལ་སོགས་བདེ་བ་སངས་ཞེས་

སྨོས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འཆད་དོ། །འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཞེས་པ་ལ་བཤད་སྦར་དུ། ནོར་

བུ་དང་པད་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པ། ཞེས་འབྱུང་བའྲི་དོན་འགྱུར་དེ་ལྟར་ན། ནོར་བུ་

དང་པད་མཉམ་པར་སྦར་བར་བྱས་པ་ལས་ཀང་ཁམས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་

འཆད་དགོས་ཀང༌། འོག་ཏུ་ནོར་བུའྲི་པད་ལས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་

འདྲིར་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡྲིན་ཅྲིང་དེ་ལྟར་བཤད་ན། དབང་མདོར་བསན་ལས། ལྟེ་

གསང་ནོར་བུའྲི་པད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནོར་བུའྲི་དབུས་ནའང་རྩའྲི་པད་

ཡོད་པས་དེ་ལས་གཞན་དུ་མ་འཕོས་པའྲི་དོན་ཏོ། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དེའྲི་བྱེད་ལས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བསྐེད་པར་

མཛད་པ་ཆོས་དང་ལོངས་སྤོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་གསུམ་དག་དང་ལྡན་

ཞྲིང་དུས་གསུམ་ཡང་དག་རྲིག་པའོ། །སྐུ་བཞྲི་ཡོད་མོད་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་གསུམ་ཞེས་སྨོས་

ཞེ་ན། གསུམ་པོ་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའྲི་རྟེན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་

སྐུ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། །དུས་གསུམ་རྲིག་པའྲི་དོན་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ལས། རང་གྲི་

སེམས་དང་གཞན་སེམས་ཀྲི། །གཞན་དག་སྐེ་མཆེད་གང་གྲི་ཕྲིར། །ཕ་རོལ་སེམས་

ཀྲི་རྣམ་རྟོག་གང༌། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། །བདག་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་

རྟོག་གང༌། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། །ཀུན་མཁེན་ཤེས་པ་འཛིན་བྱེད་

དེ། །བྱུང་དང་འབྱུང་འོས་སྒྲིབས་པའོ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྡུས་ཤྲིང༌། དེ་ལ་ཡང་དྲུག་ནྲི་ནང་གྲི་

སྐེ་མཆེད་དང༌། དྲུག་ནྲི་ཕྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་ཡྲིན་པས་ནང་གྲི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ནྲི། །གང་

ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཅྲིག་གཞྲིར་བཞག་ན་གང་ཟག་དེ་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་སེ་རྒྱུད་ཀྲི་བསྡུས་པ་དང༌། ཕྲིའྲི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནྲི། གང་ཟག་དེ་ལས་གཞན་

གྲི་སེམས་ཀྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སེ་གཞན་རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པ་དང༌། གཏན་ནས་རྒྱུད་

ཀྲིས་མ་བསྡུས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ལྟར་སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆོས་བྱུང་ཟྲིན་པའྲི་འདས་པ་

དང༌། འབྱུང་འོས་ཀྲི་མ་འོངས་པ་དང༌། ད་ལྟར་བ་མ་སྒྲིབས་པ་སེམས་སྐེས་”ཀྲི
1
་

རང་རྲིག་པས་སྒྲིབས་པའམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་རྲིག་པ་ནྲི་

1  མ་ཕྱི། ༨ན༤ན།   ཀྱིཔ    བླ། ༡༠བ༡ན།   ཀང   * ཀྱི



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1031  

དུས་གསུམ་ལ་གནས་པའྲི་ཆོས་ཡང་དག་རྲིག་པའྲི་དོན་ནོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །ཀུན་

མཁེན་ནྲི། མུན་པ་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་སབས་སྐེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་

གྱུར་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སབས་སྐེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་

སོང་བས་རྣམ་བཅས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། རྣམ་མེད་ཟབ་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པ་

སེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། སད་པའྲི་སབས་སོང་སངས་རྒྱས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་

གགས་པ། །ཐམས་ཅད་རྲིག་ཅྲིང་ངེས་གོལ་བ། །མུན་པའྲི་སབས་སོང་མེད་པའོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་པོའམ་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་སེ། 

ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་གང་ཡྲིན་ཀང་དེ་ཉྲིད་ལས་བྱུང་བར་ཁད་

མེད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་ནྲི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྲི་སལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་

པའོ། །གཉྲིས་མེད་ནྲི་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

ཚིགས་སུ་བཅང་པ་གསུམ་པ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་རྲིག་པ་དང་བདེན་དོན་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། ཕག་འཚལ་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་སངས་

རྒྱས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལའོ། ཞེས་སྦར་རོ། །དེ་ལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་དོན་ཡང་རྩ་

རྒྱུད་ལས། དུས་ཆེན་པོ་ནྲི་སོག་ཆེན་པོ། །འབས་བུའྲི་དཔུགས་བགེད་ཟད་པ་

ལས། །སོང་ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང༌། །བརྒྱ་ཕག་དྲུག་གྲི་དབུགས་རྣམས་ཏེ། །སྲིད་

པ་གསུམ་དུ་དབུགས་འཁོར་ལོ། །འདྲི་ནྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོར་བཤད། ཅེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ལྟར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའྲི་དུས་ཆེན་པོ་ནྲི་འབས་

བུའྲི་སབས་སུ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཉྲིན་ཞག་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྲིད་གསུམ་སེ་རྩ་གསུམ་ལ་སོང་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཕག་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གཅྲིག་དང་བརྒྱ་ཕག་དྲུག་གྲི་དབུགས་རྣམས་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་པའྲི་

རྒྱུ་བ་རྣམས་འགགས་པའྲི་སོག་ཆེན་པོའ།ོ །འཁོར་ལོ་ཞེས་པ་ནྲི། གཞྲི་དུས་སུ་

དབུགས་ཀྲི་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་ལས་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བགོད་

པའྲི་རྲིམ་པས་དབུགས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་འགགས་ཤྲིང༌། དབུགས་ཀྲི་འཕོ་བ་ཟད་

པ་ལས་འཇོག་གོ །ཞེས་བྱ་བའོ། །

དེས་ན་ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་དབུགས་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་འགགས་པའྲི་

ལྡོག་པ་ནས་དུས་དང་འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་འཁོར་ལོར་

བཞག་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་

རོགས་པར་ཐོབ་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་འཇོག་གོ །ཕག་ཡུལ་གཉྲིས་པོ་དེ་ལས་སངས་

རྒྱས་ནྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དང༌། དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ནྲི་བདེན་དོན་བཅུ་གཉྲིས་དང་སྦར་

ནས་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་པ་ལས། དང་པོ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་དོན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

བཞུགས་ཤེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན་ཉོན་མོངས་པའྲི་རྲི་དྭགས་གསོད་པའྲི་སེང་གེ་

ཞེས་བརོད་པའྲི་ཁྲིའམ་རྟེན་རྣམ་བཅས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལའོ། །གང་བཞུགས་ན་འཕོ་བའྲི་

བག་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ཉྲིད་ལ་རོ་རེའྲི་སྦོར་བ་ཞེས་

ཀང་བྱ་སེ། དེ་ཡང་སྤྲི་བོ་ལ་སོགས་པའྲི་འཁོར་ལོ་བཞྲིར། ལུས་ངག་ཡྲིད་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་རྲིམ་བཞྲིན་སྦར་ཏེ་བཀག་པས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་བའོ། །ཡོ་ག་རྣལ་འབྱོར་ལའང་འཇུག་མོད་ཀྲི། འདྲིར་ནྲི་ཡོ་ག་སྦོར་བ་ལ་

འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཨ་ཙ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཉྲིད་སྲིད་པ་གསུམ་

གྲིས་མཆོད་པའྲི་དོན་ནྲི་སྲིད་པ་གསུམ་སེ་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲིས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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བྱང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་རྲིམས་བཞྲིན་གོང་དུ་དངས་ཏེ་གཙུག་ཏོར་དུ་

བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་མཆོད་པའྲི་དོན་ཏོ། །རྟེན་གཟུགས་དང་བརྟེན་པ་བདེ་བ་གཉྲིས་

གཅྲིག་པུ་སེ་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར་པ་བདེ་སོང་དེ་ཉྲིད་སྐུ་བཞྲིའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཇྲི་ལྟར་འགྱུར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །སྲིད་

མེད་སྲིད་པར་གནས་ཞེས་པ་འགྱུར་མྲི་ལེགས་པས། སྲིད་མེད་སྲིད་སོང་བ་ཞེས་ག་

ཏ་སོང་བ་ལའང་འཇུག་པ་ལྟར་དཔང་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། 

སྲིད་མེད་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང་སྲིད་པ་འཁོར་བའྲི་མཐའ་གཉྲིས་འདྲི་ལས་གཞན་

དུ་སོང་ཞྲིང༌། འདྲིའྲི་མཐའ་དེ་གཉྲིས་དང་བལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་ལས་བརྒལ་བ་དེའྲི་ཕྲིར། ཤེས་པ་བདེ་བ་དང་ཤེས་

བྱ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་གཟུགས་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། སྔར་ཤེས་དང་

ཤེས་བྱ་གཅྲིག་པའྲི་སྐུ། ཅེས་པའྲི་སབས་སུ། མཐའ་གཉྲིས་ལས་འདས་པ་དང༌། རྒྱུ་

མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྲི་སྒོ་ནས་མ་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲིར་དེ་ལྟར་བཤད་པས་མྲི་

བཟློས་སོ། །དམ་ཚིག་གྲི་སད་དོད་ས་མ་ཡ་ཅེས་པ་འདུས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་

རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་འདུས་པ། ཅེས་དཔང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་

བཤད་ན། དེའྲི་ཕྲིར་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀྲི་ཚོགས་པ་ནྲི་རྲིགས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་འདུས་པའོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། མྲི་བསླུ་བའྲི་

བདེན་པའྲི་དོན་ཅན་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་རྲིན་པོ་ཆེ་ནྲི་

དུས་གསུམ་གྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་

པས་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང་དེའྲི་གནས་སམ། གཞྲིར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འཕོ་བ་
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བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཡན་ལག་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་སོ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་

ཅེས་བསྒྱུར་བ་ལས། པ་ཏ་གནས་ལའང་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་རོ་རེའྲི་གནས་

ཞེས་དཔང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྲི་པ། སྐུ་བཞྲི་དང༌། རྣམ་ཐར་བཞྲི་དང༌། རོ་རེ་བཞྲི་

དང༌། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། གང་ཞྲིག་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་དང་ངོ༌། །དེའྲི་ཡོན་ཏན་ནྲི། ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའྲི་

བདག་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་དང༌། 

ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་ནྲི་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་དང༌། དེར་མ་ཟད་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་

ཡང་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན་ནོ། ཞེས་སྦར་ཏེ་འདྲི་དག་གྲི་དོན་ནྲི་འོག་ཏུ་ཞྲིབ་

པར་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་སྐུ་བཞྲི་དང་སྒྲིབ་བལ་གྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞྲི་དང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རོ་རེ་དང་ཆགས་པ་སེ་བདེ་བའམ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རོ་རེ་བཞྲི་དང༌། སྲིད་འདས་

འབྱོར་པ་ཞེས་པ་ལས། ག་ཏ་བ་བྲི་བ་བཿཞེས་པ་བཞྲིན་འབྱུང་བ་སོང་བ་དང༌། འཇྲིག་

པ་སོང་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། འབྱུང་དང་འཇྲིག་སོང༌། ཞེས་དཔང་གྲིས་

བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ན། ཁམས་གསུམ་དུ་འབྱུང་བ་འཁོར་བའྲི་

མཐའ་དང༌། འཇྲིག་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་འདྲི་ལས་གཞན་དུ་སོང་ཞྲིང་རོ་

རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ནྲི་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་ལྷ་མྲི་ལྷ་

མྲིན་གྲིས་བསོད་པའོ། །སྐུ་བཞྲི་དང་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་དང་རྣམ་ཐར་བཞྲི་ལ་

སོགས་པ་རོ་མཉམ་དུ་འགྱུར་བའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་སོང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་

ཀྲིས། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྲིའོ། །དེ་ལ་གསང་སྔགས་བ་ན་
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མེད་པའྲི་རྒྱུད་སོ་སོ་ལ་རང་རང་གྲི་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་

རེ་རེ་ཡོད་ཅྲིང༌། རྒྱུད་འདྲི་ལའང་རྒྱུད་གཞན་དང་མྲི་འད་བའྲི་ཁད་པར་མང་དུ་ཡོད་

ཀང༌། གཙོ་བོ་ནྲི་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་འདྲི་ཉྲིད་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་གྲིས་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་མ་བསན་ཅྲིང་འདྲིར་

བསན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཞེས་བཤད་ན། འདྲི་ཉྲིད་ཕུལ་བྱུང་དུ་བསྒྲུབ་པར་

འདོད་ནས་རྒྱུད་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་ཆོས་སོང་བར་འགྱུར་བས། དེ་

ལྟར་མྲི་གཟུང་གྲི །བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་གཞན་དུ་

སས་པ་དང་མྲི་གསལ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གསུངས་ཀང༌། འདྲི་ཉྲིད་དུ་ཆེས་གསལ་བ་

དང་མ་སས་པར་བསན་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་ཡང༌། སོང་

གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་

པ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་བའྲི་ལམ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དེ་ཕྲིར་དེ་ལ་རྩལ་

དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མཚན་འཛིན་གྲི་སྤོས་པ་གཅོད་པའྲི་དོན་དུ་

ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བའྲི་སོང་ཉྲིད་ནྲི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སས་ཀྲི་དགོངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཐེག་པ་གོང་

འོག་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་

པའྲི་ཐབས་སུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྣམ་པར་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་

འདྲིའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་ཆོས་ཡྲིན་པས། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་མཚན་

འཛིན་འཇྲིག་པའྲི་སོང་པ་ལས་བདེ་ཆེན་འདེན་པའྲི་སོང་པ་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་
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འཆད་མོད་འོན་ཀང་མཚན་འཛིན་འཇྲིག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བཤད་པ་

ལྟར་འཆད་པ་ཡང་རྒྱུད་སེ་གཞན་ལས་འདྲི་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་ལྟར་

སོང་ཉྲིད་གཉྲིས་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་གཅྲིག་ཁོ་ནར་མྲི་བཟུང་ཞྲིང༌། མཚན་

འཛིན་འཇྲིག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་འདྲི་ལས་གསུངས་ཚུལ་གཞན་ནྲི་འོག་ཏུ་རང་རང་གྲི་

ཐད་དུ་བཤད་པར་བྱ་ལ། འདྲིར་སབས་སུ་བབ་པ་རྣམ་ཐར་བཞྲིའྲི་དོན་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་

ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེ་ཡང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ལེའུ་ལས། སོང་པ་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་

མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི་དངོས་པོ་དག་གྲིས་རྣམ་པར་དམན། ཞེས་གསུངས་པས་

སོང་པ་ཉྲིད་དང༌། དེ་ལས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་མེད་ཅྲིང་གཞན་ཕན་སྙྲིང་རེ་དག་

མཚན་མའྲི་དམ་བཅའ་མེད་པ་སེ། ཞེས་པས་མཚན་མེད་སྨོན་མེད་གཉྲིས་བསན་

ཏོ། །དེ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའྲི་

སོང་པ་ཉྲིད་དེ་གང་ཞེ་ན། མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི། ཞེས་པས་སོང་གཞྲི་ཆོས་ཅན་

བསན་ཏེ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། འགོ་”བ་ཞྲི
1
་བའྲི་ཆོས་ཉྲིད་དུ། ཅེས་པའྲི་འགེལ་པར། 

ཆོས་དང་གང་ཟག་གྲི་འགོ་བ་འདྲི་དག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བོ་ཡུལ་འགོ་བ་ཙམ་

ལ་འགོ་བའྲི་དོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཆོས་དང་གང་ཟག་འདྲི་མཐའ་དག་གོ །དགག་བྱ་གང་

གྲིས་སོང་ན། དངོས་པོ་དག་གྲིས་ཞེས་པའོ། དེ་ཡང་དོན་བྱེད་པའྲི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་

མྲི་བཟུང་སེ། འགོ་བ་མཐའ་དག་དོན་བྱེད་ནུས་སོང་དང༌། དངོས་མེད་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་

ཐལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོའྲི་སད་དོད་དེ་དངོས་པོ་དང་རང་བཞྲིན་གཉྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༡༠ན༧ན།   བཞྱི    བླ། ༡༣ན༦ན།   བ་ཞྱི   * བ་ཞྱི



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ལ་འཇུག་པ་ལས། འདྲིར་རང་བཞྲིན་དུ་བསྒྱུར་ནས། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་

དམན་ཅེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དགག་བྱར་བྱའོ། །དོན་འདྲི་ནྲི་དབང་མདོར་

བསན་ལས་གསལ་བར་བཤད་དེ། ཇྲི་སད་དུ། འབྱུང་རྣམས་འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་

ཏེ། །རང་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་བ་མེད། །དངོས་པོ་རང་བཞྲིན་མེད་རྣམས་ཀྲི། །འབྱུང་

འཇྲིག་སྒྱུ་མ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག །སྣ་ཚོགས་

འདྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད། ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལ་སྣ་ཚོགས་འདྲི་ནྲི་ཅེས་པ་

དང༌། མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་ནྲི་ཞེས་པ་དོན་གཅྲིག་ལ། རང་བཞྲིན་མེད་ཅེས་པ་དང་

དངོས་པོ་དག་གྲིས་རྣམ་པར་དམན། ཞེས་པ་དོན་གཅྲིག་གོ །

དེས་ན་དབང་མདོར་བསན་གྲི་ལུང་འདྲིས་དངོས་པོའྲི་འབྱུང་འཇྲིག་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་རང་ལུགས་ལ་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་འབྱུང་འཇྲིག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་གཉྲིས་འགལ་མེད་དུ་ཆེས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེས་ན་

ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པའྲི་བདག་མེད་

གཉྲིས་པོ་དེ། འདྲིར་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས་དབང་

མདོར་བསན་གྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲི་སོན་པའྲི་ཐད་ཀྲི་འགེལ་པར། ཆོས་ཅན་སོང་གཟུགས་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་རྣམ་ཐར་དང་པོའྲི་དོན་དུ་བཤད་ཅྲིང༌། ཁ་

ཅྲིག་དངོས་པོ་དག་གྲིས་དམན་ཅེས་པ་ཆོས་ཉྲིད་འདུས་བྱས་ཀྲིས་སོང་པའྲི་དོན་དུ་

འཆད་པ་ནྲི། མཐའ་དག་འགོ་བ་ཞེས་ཀུན་རོབ་སོང་གཞྲིར་དངོས་སུ་སྣོས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །གཉྲིས་པ་སྨོན་མེད་ནྲི། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ནྲི་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་

མཆོག་ཡྲིན་པས། དེས་མཚོན་པའྲི་འབས་བུ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་ཐོབ་པར་སྨོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཅྲིང༌། དམ་འཆའ་བར་བྱར་མེད་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་དེ་

ལས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །གསུམ་པ་མཚན་མེད་ནྲི། སྤྲིར་མཚན་མའྲི་སྒ་ཆོས་རྣམས་ཀྲི་

རང་རང་གྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཁད་པར་དང༌། རྟགས་དང༌། རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་

ལའང་འཇུག་པ་ལས་འདྲིར་ཐ་མ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་སྙྲིང་རེ་ནྲི་རྒྱུའྲི་

གཙོ་བོ་ཡྲིན་པས་དེས་མཚོན་པའྲི་རྒྱུའྲི་མཚན་མ་གང་ཡང་དོན་དམ་པར་མེད་དེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དེ་ལས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། ཅེས་

པའོ། །སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས། འདྲི་སངས་རྒྱས་སོ། །འདྲི་བྱང་ཆུབ་པོ་ཅེས་སོགས་

ཀྲི་སྤུ་རྲིས་འབྱེད་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་རྣམ་རྟོག་ལ་མཚན་མར་བཤད་དོ། །

མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ནྲི། ཁམས་དཀར་དམར་གྲི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཉྲིད་

མཚམས་སྦོར་བའྲི་འདུ་བྱེད་ལ་གསུངས་པས་མཚོན་ནས་རྒྱུས་འབས་བུ་མངོན་པར་

འདུ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་ལའང་

ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པ་གཉྲིས་ལས་འདྲིར་ཐ་མ་སེ་སྔར་སྙྲིང་རེ་ལ་བཤད་

པ་ལྟར་བྱམས་སོགས་ལའང་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། མདོར་ན་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་

ལ་བཞྲིར་ཕེ་བའོ། །དེས་ན་ཕག་འཚལ་ཞེས་དང་ངོ༌། །གང་ལ་ན། གནས་སབས་བཞྲིའྲི་

སྒྲིབ་པ་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

བཞྲི་དང༌། སེམས་དཔའ་བཞྲི་པོ་དེ་ལའོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་

དང༌། སེམས་དཔའ་བཞྲིར་བཤད་པ་གཉྲིས་ལས་དང་པོ་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་དཔྲལ་བ་ན་

སད་པའྲི་གནས་སབས་སྣ་ཚོགས་སྐེད་པའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་འདྲིར་ཐབས་

མཁས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་འབས་དུས་ཀྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་གདུལ་བྱ་དང་འཚམ་པར་སྣ་ཚོགས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པ་ཉྲིད་དུ་སོན་པ་འབྱུང་ངོ༌། །མགྲིན་པ་ན་རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་དང་དག་སྐེད་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་ལོངས་སྤོད་རོགས་པའྲི་སྐུ་

གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞྲི་དུས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་

སབས་ལ་གཉྲིས་ལས། སྙྲིང་ཁ་ན་གཉྲིད་མཐུག་དང་མུན་པའྲི་གནས་སབས་སྐེད་པའྲི་

ཐྲིག་ལེ་ཡོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ན་ཆོས་ཀྲི་སྐུ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལྟེ་བ་ན་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་སམ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་

བདེ་བའྲི་གནས་སབས་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱས་པའྲི་བདེ་

བ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་འབྱུང་ངོ༌། །

དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲིད་རྟགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ལེགས་པར་དག་པར་བྱས་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་སྙྲིང་

རེ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བ་དེ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་སྦོར། ཞེས་པའྲི་གོང་མ་གསུམ་ཀ་ལ་སྦར་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་

སྦར་རོ། །སེམས་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་གནས་སབས་ནྲི་མཚན་མ་མེད་པ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ལེགས་པར་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་བྱམས་པ་ཆེན་

པོ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་སྦོར་བ་དེ་ནྲི་ཆོས་སྐུའྲི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་

ཆོས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་རོ། །ངག་དང་རྨྲི་ལམ་སྐེད་པའྲི་གནས་སབས་ནྲི་

སྨོན་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དགའ་བ་ཚད་མེད་

པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པར་སྦོར་བ། མྲི་ཟད་པའམ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་སྒ་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ལོངས་སྐུ་

སོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་ཡྲིད་སྐོབ་པས་གསང་སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །སྔ་མ་

གསུམ་ལ་ཚངས་པའྲི་གནས་དང༌། རྣམ་ཐར་དང༌། སྐུ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་སྦར་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་སེ། ལུས་སམ་སད་པའྲི་གནས་སབས་དེ་ཉྲིད་མངོན་པར་འདུས་མ་

བྱས་པ་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པར་

སྦོར་བ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པས་གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པའྲི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་

བགོད་པ་ཅན་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སོན་པ་དེ་ནྲི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་པའྲི་

དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །འདྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོགས་མེད་ཡྲིན་ན་ལྷས་སྦྲིན་གྲིས་

སྒོགས་འཕངས་པས་ཞབས་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཞེས་

པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའྲི་ལན་དུ་ཁ་ཅྲིག་ན་རེ། དེ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ལ་མ་ཡྲིན་

གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དེས་སྤྲུལ་པ་ལ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་

ཟས་གཙང་གྲི་སས་སུ་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་ཚུལ་བསན་པའྲི་སོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་

བུ་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུས་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་དངོས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་འདོད་དགོས་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་དེ་ཉྲིད་སྐུ་གཞན་གང་དུའང་ཁས་བང་དུ་མྲི་རུང་བས་སངས་རྒྱས་

མ་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །

རང་གྲི་ལུགས་ནྲི། སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པ་རྩ་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ནྲི་

ཐོགས་པ་མེད་པའྲི་སྐུ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་ཉྲིད་གདུལ་བྱ་མ་དག་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་

མོང་དུ་སྣང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཆོས་སོན་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་རེས་སུའང་སྐུ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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གདུང་རྲིང་བསེལ་བཞག་པ་ལ་སོགས་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་གདགས་པར་བྱར་

མེད་པས་དགོས་པ་དེ་དག་གྲི་དོན་དུ་སར་ཡང་ཁམས་རགས་པ་བཟུང་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་ནྲི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། ཞེས་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་

བར་བྱ་ལ། དེ་ཉྲིད་སྤྲིར་ཐོགས་བཅས་ཡྲིན་ཀང་སྒོགས་ཀྲིས་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་

ནྲི་ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པ་སྐེད་པའྲི་དོན་དུ་གཞན་ངོར་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྣང་བ་བསན་

པ་ཙམ་མོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་ལོངས་སྐུའང༌། གཞུང་འདྲི་ཡྲི་གོང་འོག་དུ་མར་གསུང་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པ་ལ་བཤད་པ་མང་དུ་འབྱུང་ཡང༌། མཚན་དཔེས་སྤས་པའྲི་ལོངས་སྐུ་མྲི་

བཞེང་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། ངོ་བོ་ཉྲིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང༌། 

ཞེས་སོགས་ཤེས་བྱེད་དུ་དངས་ནས་སྐུའྲི་རྣམ་གཞག་མཛད་པས། མཚན་ནྲི་སུམ་

ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང༌། དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའྲི་བདག་ཉྲིད་འདྲི། །ཐེག་ཆེན་ཉེ་བར་ལོངས་

སྤོད་ཕྲིར། །ཐུབ་པའྲི་ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུར་བཞེད། ཅེས་པ་ལྟར་ཡང་ཞལ་གྲིས་

བཞེས་དགོས་ལ། མདོར་བསྡུས་འོག་མ་དག་ཏུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ལོངས་སྐུ་

དངོས་སུའང་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་སབས་དེ་དག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའྲི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་བྱེད་པ་ནྲི་གསུང་ཡྲིན་པས་ལོངས་སྤོད་

ཀྲི་སྒ་ལོངས་སྤོད་པའྲི་བྱེད་པ་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་ལ་ལོགས་སྐུར་བཤད་ལ། 

ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་པ་པོ ་ལ་སྦར་བ་ནྲི ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ལོངས་

སྐུའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་བཞྲིན་དུ་ལོངས་སྐུ་ལའང་གཉྲིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉྲིས་པ་སེམས་དཔའ་བཞྲིའྲི་སྒོ་ནས་བསོད་པ་ནྲི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རོ་
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རེར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང༌། སེམས་དཔའ་སེ་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའྲི་གཟུགས་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཕེད་པ་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ། །བྱང་ཆུབ་སོང་པ་

ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ལ་རྣམ་པར་གནས་པའྲི་སེམས་དཔའ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའོ། །མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་སེ་ས་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནྲི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ།ོ །དམ་ཚིག་ཅེས་

པ་ཁམས་དཀར་པོ་དེ་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་སེ་འཛག་མེད་དུ་བཅྲིངས་པ་ནྲི་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའོ། །བྱང་སེམས་གཙུག་ཏོར་ནས་གསང་བར་འོངས་པ་དེ་ཉྲིད། སྔར་ཇྲི་

ལྟར་འོངས་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ནོར་བུ་ནས་གཙུག་ཏོར་དུ་གཤེགས་ཤྲིང་འགྱུར་མེད་དུ་

བཅྲིངས་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དངོས་པོ་སེ་རྟག་པའྲི་མཐའ་དང་

དངོས་མེད་ཆད་པའྲི་མཐའ་དང་ཟད་པའྲི་གཙོ་བོ་སེ་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྲི་

བདག་པོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཐོག་མ་སྲིད་པར་སྐེ་བ་དང་མཐའ་མ་འཆྲི་བ་མེད་ཅྲིང་རྣམ་

རྟོག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་བ་ཡྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞེས་བྱའོ། །

ད་ནྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དྲུག་གྲིས། སྐུ་བཞྲི་དང་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པར་གྱུར་པ། སད་པ་ལ་སོགས་པའྲི་གནས་སབས་འགོག་པའྲི་ཆོས་ཅན། 

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ཡང་དག་པར་སྐེས་པ། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེའྲི་ངེས་དོན་གྲི་སྒོ་ནས་

བསོད་པ་གསུངས་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྤྲིར་གཞྲི་དུས་དང༌། ལམ་བསྐེད་

རོགས་གཉྲིས་ཀྲི་སབས་ཀྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཡང་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་

ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ལོངས་སྤྲུལ་ནྲི་རྟེན་

དང༌། ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ནྲི་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡྲིན་
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ཞྲིང༌། སོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲིས། འདོད་ཁམས་སུ་ཁམས་རགས་པ་

བཟུང་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། ཁམས་ཕ་བ་སོང་གཟུགས་ལས་གྲུབ་པའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་

གཉྲིས་དང༌། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་དང༌། འོག་མྲིན་ན་མཚན་དཔེས་

སྤས་པའྲི་ལོངས་སྐུ་དང༌། དེའྲི་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་ལོངས་སྐུར་བཞག་པ་

དང༌། དེའྲི་ཐུགས་ཆོས་སྐུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང༌། རྟེན་ཐུགས་

དང་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ལོངས་སྤྲུལ་གྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། 

དེ་ལྟར་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཀང༌། ལྷན་སྐེས་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་ཆ་ལོངས་སྤྲུལ་

གྲི་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པར་ཤར་བ་ཡྲིན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་

གཅྲིག་པོ་དེའྲི་ངོ་བོར་སྦོར་བ་ཡྲིན་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུད་གཅྲིག་ཏུ་བསོམས་པ་

དང་ཚོགས་པ་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུད་སོ་སོ་བ་མ་ཡྲིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ན། སྤྲུལ་པ་ཡྲི་ནྲི། ཅེས་

སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་གྲི་དོན་ཏོ། །

བཤད་སྦར་དུ་སྤྲུལ་པས་དད་པར་བྱས་ཤྲིང༌། གསུང་གྲིས་ཆོས་བསན་ཏེ། 

གདུལ་བྱ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་དང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་འགོད་པ་ཡྲིན་པས་

གཞན་གྲི་དོན་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་སྐུ་བཞྲི་ལ་བརྟེན་དགོས་མོད། རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། བདེན་མོད། ཀུན་འབྱུང་གྲི་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་པ་

སེ། གང་ན་གཅྲིག་ཡོད་པ་དེར་བཞྲི་རྣམས་སོ། ཞེས་བྱ་བས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་

འཆད་ཅྲིང༌། གཞན་དག་གཅྲིག་སྦོར་ནྲི་ཐབས་ཤེས་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་དང༌། སོམ་པ་

ནྲི་རེ་རེ་ལ་ཡང་བཞྲི་བཞྲི་འདུས་པ་ལ་འཆད་དོ། །འོ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་

དབང་པོ་གཉྲིས་སྦོར་གྲི་དགའ་བ་ཡོད་པས། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་དག་དང་ཡང་
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ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་ན། འཁོར་བ་པའྲི་སད་རྨྲི་གཉྲིད་མཐུག་བཞྲི་པ་ཡྲི་གནས་

སབས་ཀྲི་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་རྣམས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མྲིན་ཞྲིང༌། 

འབས་བུའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། 

སེམས་གཉྲིད་མཐུག་དང༌། ངག་དང་ལུས་སྐེད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་གནས་བཞྲིར་

ཡང་དག་མྲི་གནས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་རྲིམ་པ་བཞྲིན། རླུང་དབུ་མར་རྒྱུ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

དང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་འགོག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྔ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། འཕོ་

བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དགའ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འོ་ན་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་འཁོར་བ་པའྲི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་བ་མ་ཡྲིན་མོད། ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐེའམ་ཞེ་ན། འདྲི་ནྲི་ནུ་མ་དང་སྐྲར་ལྡན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན་གྲི་ལས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱ་ཡོངས་སུ་དོར་ཞྲིང༌། རྟོག་པས་བརྟགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པར་

སངས་ཏེ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་ཡང་དག་པར་སྐེས་པ་ཡྲིན་

ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་གཞན་པ་ཡྲི་ཕག་རྒྱ་དང་

འགོགས་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་རྩ་འགེལ་གྲི་སབས་གཞན་དུ་ལས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་དགོས་པར་ཡང་བཤད་ལ། ཡང་འདྲི་ལྟར་དེ་གཉྲིས་དོར་

ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་དགོས་པར་ཡང་བཤད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཁམས་དཀར་

པོ་རོ་རེ་ནོར་བུ་ནས་རྲིམས་ཀྲིས་རང་གནས་བཟུང་སེ་ཡར་བརྟན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དངོས་སུ་སྐེད་པའྲི་ཚེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཙམ་ལ་བརྟེན་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པ་སངས་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་དགོས་པར་བཤད་ཅྲིང༌། འོན་ཀང་ཡས་

བབས་དང་མས་བརྟན་གྲི་དགའ་བཞྲི་སོགས་སྐེད་པ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་དགོས་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། །འདྲིར་བཤད་སྦར་དུ། འོ་ན་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་སྐེས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་ལ་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་རྒྱུ་ཉྲིད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ནྲི་གཉྲིས་ཀ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལས་མ་འདས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྒྱུར་འགྱུར་མོད། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོ་ཡང་ངོ་ཞེས་”པས
1
་ཁད་པར་ཅྲི་ཞེ་ན་ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་བཀོད་ཅྲིང༌། དབང་

མདོར་བསན་གྲི་འགེལ་པར་ཡང་འདྲི་དང་མཐུན་པར་བཀོད་དོ། །

དེའྲི་དོན་དུ་བསམ་ནས་ཁ་ཅྲིག །གལ་ཏེ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རྒྱུ་འབས་ལས་མ་འདས་པའྲི་ཕྲིར་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་དོགས་པ་འགོད་པ་ནྲི། མྲི་འཐད་དེ། རྒྱུ་འབས་སུ་འད་ན་ཁད་མེད་དུ་

འགྱུར་དགོས་སྙམ་པའྲི་དོགས་པ་རྟོག་ལྡན་ལ་སྐེ་བའྲི་གནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་དོགས་པ་བཀོད་པའྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ལས་དང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་ཞྲིང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་ཀང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

བ་སྐེད་པ་ལས་དགོས་པ་གཞན་མྲི་སྣང་བས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པས་

དགོས་པ་ཁད་པར་བ་ཅྲི་ཡོད་ཅེ་ན། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྲི་ལན་ལ་བཤད་སྦར་དུ། 

དབང་མདོར་བསན་ལས། ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང༌། །ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

1  མ་ཕྱི།  ༡༣བ༢ན།  པས  བླ། ༡༧བ༧ན།   པའྱི



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བ་འབས། །ཤེས་རབ་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ཕྲིར། །ཤེས་རབ་ལས་སྐེས་རྒྱུ་སྐེས་མྲིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་དངས་ནས་ལན་དུ་བཤད་དོ། །དེའྲི་དོན་དེ་ལྟ་ན་ཡང༌། ཁད་མེད་དུ་

མྲི་འགྱུར་ཏེ། ལྷན་སྐེས་ཕག་ཆེན་ལས་སྐེས་ཀང་ཕག་ཆེན་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་འཆད་པ་ནྲི་ལུང་དེའྲི་དོན་མ་ཡྲིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ལས་རྒྱའང་

རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ཤྲིང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕག་ཆེན་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་ན་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་

ཆེན་རྟག་པའྲི་རྒྱུ་ལས་གསར་དུ་སྐེས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་དོན་ནྲི་འདྲི་

ཡྲིན་ཏེ། རྐང་པ་དང་པོ་གཉྲིས་ཀྲིས། དོན་དམ་པར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ཤེས་རབ་རྒྱུ་

ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཉྲིད་དེའྲི་

འབས་བུ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསན་ལ། རྐང་པ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་

ཤེས་རབ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་དེ་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་མྲིན་ཏེ། ཤེས་

རབ་དེ་ཉྲིད་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་བྱ་པའོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པས་དོགས་པ་དེའྲི་ལན་དུ་ཇྲི་ལྟར་འབེལ་ཞེན། འདྲི་ལྟར་

འབེལ་ཏེ། ཕག་རྒྱ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་རྣམས་ལྷན་

སྐེས་ཙམ་དུ་འད་ཡང་ཕག་ཆེན་ལ་དགོས་པ་ཁད་པར་བ་མེད་པའྲི་སྐོན་མེད་དེ། 

ལས་རྒྱ་དང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་སོག་དབུ་མར་ཞུགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་ནུས་པ་

ལ། སྤྲིར་སོང་ཉྲིད་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕེབས་ཀང༌། དེའྲི་ཆེ་བདེ་ཆེན་དང་སོང་ཉྲིད་

སྦོར་ནུས་པས་མ་ཁད་ལ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་ཆེན་དངས་ན་སྦོར་

ནུས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་བདེ་བ་དངས་དགོས་པ་ནྲི། ཇྲི་སྲིད་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣོན་པོར་མ་འཕོས་ཀྲི་བར་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དུ་ལས་རྒྱ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དངས་ཀང་དེའྲི་ཚེ་སོང་ཉྲིད་དེ་དང་སྦོར་མྲི་

ནུས་ལ། དབང་འབྲིང་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་དངས་དགོས་པ་

ཡང༌། ཇྲི་སྲིད་དབང་པོ་རྣོན་པོར་མ་འཕོས་ཀྲི་བར་དུ་བདེ་སོང་དངོས་སུ་སྦོར་མྲི་

ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་ལུང་དེས་ནྲི་གང་སྦར་རྒྱུའྲི་སོང་ཉྲིད་དངོས་སུ་བསན་ནས། 

དེ་དང་དངོས་སུ་སྦར་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་ཅེས་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། རྒྱུ་སེ་འད་བ་ལས་མ་བྱུང་ཞྲིང་མ་སྐེས་པ་དེ། 

དོན་དམ་པར་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་དང༌། ཤེས་རབ་རྒྱུ་

ལས་སྐེས་པ་སྔར་བསལ་ལ་ཟྲིན། ཅེས་འབྱུང་འཇྲིག་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་

གྲུབ་པར་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་སབས་ལ་ཁ་འཕངས་ཏེ། དོན་དམ་པར་སྐེས་པ་འགོག་

པ་ལ་གསལ་བར་སྦར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་ཆེན་དེ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་སྐེ་དགོས་སུ་ཆུག་

མོད། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེའྲི་རྒྱུར་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་བསྒོམས་པ་སོགས་

པའང་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྣམ་རྟོག་གྲིས་བརྟགས་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་བསྒོམས་པ་ལས་

འདས་སེ་དེ་ཙམ་ལས་དངོས་སུ་མ་སྐེས་ཤྲིང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མྲི་འགྱུར་བདེ་བའྲི་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པའྲི་ཕྲིར་ན་གཟུང་བ་

ཕྲི་རོལ་གྲི་ཤེས་བྱ་དང་དེ་ལ་བལྟོས་པའྲི་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས་ལ་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པ་སོགས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་སྒོམ་པ་དག་དང༌། རྟོག་པ་དང་བརོད་པ་ཡྲི་བྱ་བ་

ཙམ་གྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །འོ་ན་དཔེ་”ཅྲི་དང
1
་འད་ཞེ་ན། 

1  མ་ཕྱི། ༡༤བ༢ན།   ཅ་དྱིངྕེ    བླ། ༡༩ན༣ན།   ཅྱི་དང   * ཅྱི་དང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་སངས་ཤྲིང་རང་བཞྲིན་མེད་བཞྲིན་དུའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དཔེའྲི་

གཟུགས་ཀྲི་སྣང་བྱ་མ་དོར་བའྲི་དྲི་ཟའྲི་གོང་ཁེར་གྲི་རྣམ་པ་དང༌། གཞོན་ནུ་མས་མེ་

ལོང་ལ་བ་ཕབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའོ། །དེ་ལྟར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་

མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ངོ་བོ་དབྱེར་

མེད་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་སྦོར་བའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ལ་འདུད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་

ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཕག་འཚལ་བ་བཤད་ནས། ད་ནྲི་ཐབས་ཤེས་སོ་

སོར་ཕག་འཚལ་བ་བརོད་པར་འདོད་ནས། དང་པོར་ཤེས་རབ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་

བ་ནྲི། ཕ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདས། ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པ་

སེ། དེ་ལ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྐེ་བ་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་ནྲི་འཇྲིག་པ་ཅེས་པ་

འདོགས་པ་པོའྲི་ཡྲིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ན་དེ་བརྟགས་པའྲི་ཕག་རྒྱའང་མེད་པར་

འགྱུར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་སེ་དེ་གཉྲིས་རྣམ་པར་སངས་པ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲི་

སྤོད་པ་ལས་གོལ་བས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བའྲི་ཕྲིར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའྲི་

སྤོད་པ་ཅན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་སེ། གཞན་རྣམས་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ནོ། །

ཐབས་ཡབ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིས་མཚན་པའྲི་ཟླ་ཉྲི་སྙོམས་

པར་འཇུག་པ་སེ་ཁ་སྦར་བ་དང༌། ཧཱུཾ་ཕཊ་སེ་ས་བོན་དང་སོགས་ཀྲི་བསན་པའྲི་ཕག་

མཚན་སོགས་སངས་པ་སེ་དེ་དག་ལས་བོས་སྐེད་པ་མ་ཡྲིན་ཀང༌། འགྱུར་བ་མེད་

ལས་འཁྲུངས་ཤྲིང་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་བྱ་སྣ་ཚོགས་པས་སོང་བའྲི་སྐུར་

ཤར་བའྲི་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ལ་འདུད། ཅེས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་

སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་རྒྱུད་སོན་པ་པོར་གྱུར་པས་བསོད་ཅྲིང་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཀུན་མཁེན་ཅེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་དང༌། དེའྲི་འོག་ཏུ་སྔར་བཤད་

པའྲི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པས་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། དག་དང་ཅེས་སོགས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྲིག་སེ། དོན་ནྲི་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་ས་ལ། སྲིད་འདས་

འབྱོར་པ། ཅེས་པའང་སྔར་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག །དག་དང་ཞེས་པ་

ནས་སྤྲི་བོས་ཕག་འཚལ་ཏེ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་རྲིམ་པ་

བཞྲིན། ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་ལའང་སྦར་ནས་འཆད་ལ། ཁ་ཅྲིག་རླུང་མེ་ཆུ་དང༌། 

ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་ཐ་མ་ཕྲི་དང༌། ཤཽ་ཀ་པར་པ་ནང་དང༌། དང་པོ་གཞན་ལ་སྦོར་མོད་

ཀྲི། འདྲི་གསུམ་གྲི་དོན་ལ་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་གྲི་ཁད་པར་དབྱེ་དཀའོ། །དེས་ན་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འོག་མ་གཉྲིས་ནྲི་གཙོ་བོར་དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པར་བྱེད་པའྲི་སྒོ་

ནས་ཕག་འཚལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲི་ལྟར། སྒྲུབ་པ་པོ་རྟེན་གྲི་གང་ཟག །དེས་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་འབས་བུ། ཐབས་གང་གྲིས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ལམ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། རླུང་མེ་ཆུ་དང་ས་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྷུན་པོ་པད་

དང༌། ཞེས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གནས་ཀྲི་རྟེན་འབྱུང་བཞྲི་

ལྷུན་པོ་པད་རྣམས་བསན་པས་མཚོན་ནས་ལམ་འདྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གང་ཟག་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཉྲིད་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། །གཉྲིས་པ་ཐོབ་བྱའྲི་འབས་བུ་ནྲི། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་སྔ་མས་སོན་ལ། དེ་ཡང་སྤྲི་བོས་འདུད། ཅེས་དང་ངོ༌། །

གང་ལ་ན། འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་གྲིས་མཆོད་པའྲི་གཙོ་བོ་ལའོ། །རྣམ་པ་ཇྲི་འད་

བ་ཅན་ཞེ་ན། ཞབས་གཅྲིག་ཅེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་དབང་མདོར་བསན་ལས། ལུས་

ཅན་རྣམས་ནྲི་འཆྲི་བ་ན། །ཟླ་བ་བདུད་རྩྲི་འོག་ཏུ་འགོ། སེང་དུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཅན། །རྣམ་ཤེས་སྲིད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངལ་སྐེས་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གྲི་སྐེས་བུ་རྣམས་འཆྲི་དའྲི་ཚེ། ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གྲི་

ཚོགས་པ་བཞྲི་གནས། ཟླ་བའྲི་མྲིང་ཅན་བདུད་རྩྲི་འམ་ཁུ་བ་ནྲི་ཐུར་དུ་འགོ་ཞྲིང༌། ཉྲི་

མའྲི་མྲིང་ཅན་རྡུལ་ལམ་ཁག་ནྲི་སེང་དུ་འགོ་ལ། སྒ་གཅན་གྲི་མྲིང་ཅན་རྣམ་ཤེས་

བར་དོར་སོང་སེ་སྲིད་པར་ཉྲིད་འཚམས་སྦར་ནས། སར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་

འཁོར་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞྲི་དུས་ཀྲི་རྲིམ་པ་དེ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐབས་མཁས་ཀྲིས་དེ་ལས་བཟློག་

པར་བསྒྱུར་ན་འཁོར་བ་འགག་ཅྲིང༌། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དབང་མདོར་བསན་ལས། དེ་ཕྲིར་ཟླ་བ་བདུད་རྩྲི་ནྲི། །སེང་དུ་བགོད་བྱ་མྲི་ཡྲི་

བདག །འོག་ཏུ་ཉྲི་མ་རྡུལ་སྒ་གཅན། །རྣམ་ཤེས་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་ལ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཏེ། ཐབས་མཁས་ཀྲི་ལམ་གྲིས། ཁུ་བ་ནོར་བུ་ནས་སེང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་

དངས་ཏེ་གཙུག་ཏོར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་ཤྲིང༌། རྡུལ་གཙུག་ཏོར་ནས་རྲིམས་བཞྲིན་

ཐུར་དུ་སོང་སེ། རོ་རེ་ནོར་བུར་བརྟན་པར་བྱས་ན་དེའྲི་དབང་གྲིས་རྣམ་ཤེས་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེ་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་སྐུའྲི་རྣམ་པ་ཞབས་གཅྲིག་གཡས་པ་དམར་པོ་བརྐང་

བས་ནྲི་རྡུལ་ཐུར་དུ་དངས་ནས་རོ་རེ་ནོར་བུར་བརྟན་པར་བྱས་པ་མཚོན་ལ། ཞབས་

གཉྲིས་པའམ་གཡོན་པ་དཀར་པོ་བསྐུམས་པས་ནྲི་ཁུ་བ་གེན་དུ་དངས་ཤྲིང་གཙུག་

ཏོར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པ་མཚོན་ནོ། །ཉྲི་མ་དང་རྲི་བོང་ཅན་ལ་ནྲི་ཞབས་དག་བཀོད་

ཅེས་པ་ལ། ཉྲི་མས་ནང་གྲི་ནག་ཕོགས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་མཐའ་དང༌། ཟླ་བས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ནང་གྲི་དཀར་པོའྲི་ཕོགས་འཁོར་བའྲི་མཐའ་མཚོན་ཅྲིང་དེ་གཉྲིས་ཞབས་ཀྲིས་

མནན་པའྲི་དོན་སྲིད་ཞྲིའྲི་མཐའ་ལས་འདས་པའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཞབས་གཡས་པ་ཉྲི་

གདན་དང་གཡོན་པ་ཟླ་བའྲི་གདན་ལ་བཀོད་ཅེས་པར་འཆད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་

ཟླ་ཉྲི་བརྩེགས་པའྲི་གདན་ལ་ཞབས་གཉྲིས་ཀ་འགོད་པར་འོག་ནས་བཤད་པ་དང་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་བཀོད་ན། དུས་རྟག་ཏུ་བདེ་བ་དང་སོང་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་ཀང་གཞྲིག་ཏུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། རྲིག་པ་དང་ཤེས་པའྲི་གྲི་གུག་གྲིས་མྲི་

ཆོད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་སྣང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་གཟུང་འཛིན་གྲི་གྲི་གུག་གྲིས་

དབྱེར་མེད་ལ། བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུ་ཡྲིན་པས་འདོད་པར་རོ། །འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་

གྲིས་མཆོད་པའྲི་དོན་ནྲི་སྔར་ལྟར་རོ། །

འོ་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་དེས་དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་འཕང་འཐོབ་པ་ཐབས་གང་གྲིས་ཡྲིན་སྙམ་

ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞབས་འོག་གྲི་གདན་དངོས་སུ་བསན་པས་མཚོན་ནས་

ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་ངེས་པར་བྱེད་དེ། འདྲི་ལྟར་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མས་

ནྲི་འོག་གྲི་བཤང་གཅྲི་འབབ་པའྲི་རྩ་གཉྲིས་མཚོན་ལ། དུས་མེས་ནྲི་དུང་ཅན་མ་

མཚོན་ཞྲིང་ཟླ་ཉྲི་བརྩེགས་པའྲི་སེང་དུ་དུས་མེའམ་སྒ་གཅན་ཞབས་ཀྲིས་མནན་པས་

བཤང་གཅྲིའྲི ་རྩ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་དུ་ཅན་མར་བཀག་པ་མཚོན་

ནོ། །ཞབས་གཡས་ཀྲི་འོག་གྲི་བདུད་དམར་པོ་ནྲི་གཡས་རོ་མ་དམར་པོ་དང་གཡོན་

གྲི་འོག་གྲི་དབང་ཕྱུག་དཀར་པོས་གཡོན་རྐང་མ་དཀར་པོ་མཚོན་ལ། སྒ་གཅན་གྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་སེང་དུ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་མགོར་ཞབས་བཀོད་པར་གྱུར་པའམ་ཞབས་

ཀྲིས་མནན་པ་ནྲི་རོ་རྐང་གྲི་རླུང་དབུ་མར་བཀག་པ་མཚོན་ནོ། །དེ་ཡང་སྲིད་པ་ཕུང་
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སོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་

གྲི་ཞབས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བཀོད་ཅེས་པས་ནྲི། དེ་ལྟར་སེང་འོག་གྲི་རླུང་དབུ་མར་

བཅུག་པ་ལས་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོས་འཁྱུད་པའྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན་པ་མཚོན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་སུ་ཕག་ཡུལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲི་སྐུའྲི་བཀོད་པ་བཤད་པས། དེའྲི་རྣམ་པར་སྒོམ་པའྲི་བསྐེད་རྲིམ་སོན་ལ། སྐུའྲི་

བཀོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་

ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལྟར་ཤེས་ནས། ད་ལྟ་ཉྲིད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་སྐུའྲི་

བཀོད་པ་གདན་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་པ་བོ་ལ་ཤར་བ་ཙམ་གྲིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ལམ་གྲི་གནད་ཐམས་ཅད་དན་པར་ནུས་པས་སྐུའྲི་རྣམ་པ་རེ་དན་རེས་ཀྲིས་

ཀང་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་ཆ་རྣམས་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པར་འགྱུར་ལ། 

འདྲི་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་སྒོམ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། སྐུའྲི་རྣམ་པ་

དེ་དང་དེས་མཚོན་པའྲི་རོགས་རྲིམ་ཁད་པར་ཅན་དེ་དག་སྐེ་བའྲི་སྨྲིན་བྱེད་དུ་

བསྒོམ་པ་ཡྲིན་པར་ཤེས་ནས་བསྐེད་རྲིམ་མཆོག་གྲི་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་སང་

དགོས་པའྲི་ལོག་རྟོག་ཡང་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་ཡྲི་དབང་པོས་བཏུད་པའྲི་གཙོ་བོ་ལ་སྤྲི་བོས་ཕག་འཚལ་ལོ། 

ཞེས་བྱ་བས་ཏེ། ཏེ་ནྲི་འོག་གྲི་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་འདེན་པའྲི་ཚིག་གོ །དེས་ན་

མཆོག་གྲི་དམ་པའྲི་ལམ་ནྲི་གཙོ་བོར་མཆོད་བརོད་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ཡང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་པོ་འདྲིས་ལམ་གྲི་གཙོ་བོ་འདྲི་ལྟར་ངོས་བཟུང་

ཞྲིང༌། སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། ཞེས་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་
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ཀྲིས་ནྲི། ལམ་འདྲིའྲི་ཁད་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ཏེ། སོག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲིར་བཅུག་ནས་སོང་

གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་སྦར་ཏེ། ཁམས་དཀར་པོ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་ཡར་བརྟན་པ་

དང༌། ཁམས་དམར་པོ་གཙུག་ཏོར་ནས་མར་བརྟན་པར་བྱེད་པས་རྣམ་ཤེས་མཆོག་

ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ངོ་བོར་སྐེས་པ་དེ་ལ་ནྲི། སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ་དང་ཤེས་

དང་ཤེས་བྱ་གཅྲིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་དང་རེས་

སུ་མཐུན་པ་སེ། ལམ་གྲི་སབས་སུའང་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །བདུད་དང་བགེགས་

མཐའ་དག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི་གཙོ་བོར་འོག་ཏུ་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཉེར་འཚེ་

ཞྲི་བའྲི་ཐབས་བསན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ངེས་པར་བྱེད་དོ། །ད་ནྲི་རང་ཉྲིད་འགེལ་བཤད་

རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་བརོད་པར་བྱ་སེ། བརོད་པར་འདོད། ཅེས་དང་ངོ༌། །

གང་ལ་ན། དེ་ལྟར་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གང་ཞྲིག་གོ །དེ་ཅྲི་

འད་བ་ཞྲིག་ཅེ་ན། དཔག་མེད་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྲིས་རང་གྲིས་བསེན་ཅྲིང་སལ་

བ་དང་ལྡན་པ་གཞན་ལ་བསན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་

མཆོག་སོང་པ་ལྔ་འཛིན་པ། ཡྲིད་སྐོབ་པའྲི་དོན་གྲིས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ནྲི་

གསང་སྔགས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་མོང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྲིག་པ་ཀུན་གྲིས་ཡང་དག་པར་

བརོད་པའམ་བཤད་པར་གྱུར་བའྲི་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་

འཇུག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ནྲི། འོ་ན་གང་དུ་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་སེ་དེའྲི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་

དུའོ། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་ན་པད་དཀར་བདག་གྲིས་སོ། །བླུན་པོ་ཅེས་པ་ནྲི་ཁེངས་སྐྱུངས་

པའྲི་ཚིག་སེ། རེས་འཇུག་དག་ལ་ང་རྒྱལ་གྲི་ཁེངས་པ་དོར་བར་བྱའོ། ཞེས་སོབ་

པར་མཛད་པའོ། །འོ་ན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཡུལ་དེ་
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བླུན་པོས་བརོད་པ་ལ་འབད་པར་མྲི་རྲིགས་སོ་ཞེ་ན། སྐོན་མེད་དེ། མཁའ་ལྡྲིང་ནམ་

མཁའ་ལ་འགོ་བའྲི་རེས་སུ་བྱ་གཞན་ཡང་འགོ་བ་བཞྲིན་ནོ། ཅེས་པ་ནྲི་མཁའ་ལ་

ཅེས་སོ། །འོ་ན་འབད་པ་བྱས་ཀང་རྒྱུད་དོན་ཆེས་ཟབ་པས་རྟོགས་པར་མྲི་ནུས་པ་

མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་གང་དུ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གྲི་ལུས་ལ་སྲིད་པ་ཕུང་

སོགས་མཐའ་དག་དང་དེར་མ་ཟད་དོན་དམ་པ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཀྲི་བར་ཅན་གྲི་

སྔགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས་མ་སས་ཤྲིང་ཆེས་ཆེར་

གསལ་བར་ཨཱ་ལྲིའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་མྲི་འགྱུར་བར་འཛིན་པ་རྒྱལ་

བའྲི་དབང་པོས་གསུངས་ཤྲིང་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་དེར་ནྲི་རྒྱལ་

པའམ་བརྒལ་བའྲི་སད་དུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་བདག་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ནྲི་

རྒྱལ་བའྲི་མཐུས་ཡྲིན་གྲི་རང་དབང་དུ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་བས་གསང་བ་དག་ཟླ་བཟང་ལ་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་པའྲི་ཚེ་

བསྡུས་རྒྱུད་འབྱུང་བར་ལུང་བསན་པ་ལྟར་འཇམ་དཔའ་གགས་པས་བསྡུས་ཤྲིང༌། 

ཟླ་བཟང་གྲིས་རྩ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་བཤད་སོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་པ་ཐེག་པ་ཀུན་དོན་གསལ་

བར་བྱེད་པ་མཛད་པ་ལྟར་པད་དཀར་བདག་གྲིས་བསྡུས་རྒྱུད་ལ་འགེལ་བཤད་སོང་

ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གསལ་བར་བྱེད་པ་བྲི་ཞེས་དམ་བཅས་པ་

”ནྲི
1
་གང་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས། བྲི་བར་བྱ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་མཐའ་

དག་ཅེས་པ་ནྲི། མཐའ་དག་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ། ཞེས་དབང་གྲིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཏེ། 

དོན་ནྲི་ཤམྦ་ལའྲི་གོང་ཀ་ལཱ་པར་འཇམ་དཔལ་གྲིས་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་ཐུབ་པ་དང་

1  མ་ཕྱི། ༡༧ན༣ན།   རྱི    བླ། ༢༢བ༢ན།   ནྱི   * ནྱི



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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སོང་རྣམས་ལ་བསན་ཞེས་བྱའོ། །ད་ནྲི་བརྩམ་པའྲི་འགེལ་བཤད་འདྲི་ཉྲིད་མཉན་པར་

གདམས་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། མཉན་པར་བྱའོ་ཞེས་དང་ངོ༌། །རྒྱུད་ཀྲི་གཙོ་བོ་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་བཤད་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་སྤོད་པ་སོན་པའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ན། 

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་ཆོ་གས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དབང་སྔོན་དུ་འགོ་བས་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པའྲི་དབང་བངས་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་པ་དང་ལོངས་

སྤོད་རྣམ་པར་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་དུ་མ་བཏང་བ་བྱས་ནས་སོ། །གང་གྲི་དོན་དུ་ན། 

སེམས་ནྲི ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི ་སད་དུ་གཏད་པར་བྱས་ཏེ ་དེ ་ཐོབ་པའྲི ་ཆེད་

དུའོ། །གང་ལས་ན་བ་མ་ལས་སོ། །སུ་ཞྲིག་གྲིས་ན། བྱྲིས་པའྲི་མཁས་པ་ཁྲིམ་ལ་

གནས་པ་ལ་སོགས་པས་མཉན་པར་བྱ་བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྲི་རྒྱུད་འདྲི་འམ་ནྲི་

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་གཞན་མ་ལུས་ཐོས་ནས་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ལམ་ལ་

གནས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཀང་མཉན་པར་བྱའོ། །

འདྲི་ནྲི་ཉན་པ་པོ་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་འདྲི་

ཉན་པའྲི་སྔོན་དུ། རྒྱུད་འདྲིའམ་གཞན་ཐོས་ཤྲིང་ཡང་དག་པའྲི་ལམ་ལ་གནས་པར་

བྱས་ནས་ཉན་དགོས་ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲི་ནྲི་བཤད་སྦར་གྲིས་གཞུང་གྲི་འདོན་

ཚུལ་འདྲི་ལྟར་བཤད་ཅྲིང༌། དཔང་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་བཤད་

པའོ། །ད་ནྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་དང་ཡང་དག་པའྲི་འགེལ་བཤད་ཀྲི་རྣམ་དབྱེ་འཆད་པར་

འདོད་ན། དང་པོར་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་འགེལ་པའྲི་ཉེས་པ་འཆད་པའྲི་དོན་དུ། མངོན་

ཤེས་མེད་གང༌། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་འདྲི་དང་དབང་མདོར་

བསན་གཉྲི་ག་རུ། མངོན་ཤེས་མེད་པས་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་བྱེད་པ་བཀག་པའྲི་དོན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནྲི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྷའྲི་རྣ་བའྲི་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་འདྲི་ཡྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་བསམ་གཏན་དང་པོའྲི་ཉེར་བསོགས་ཙམ་ཡན་ཆད་ཀྲི་སེམས་གང་ཡང་

རུང་བ་ཐོབ་པའྲི་ཕྲི་རོལ་པ་དག་ལའང་ཡོད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་ལའང་ཡོད་པས་དེ་ཡོད་

ཀང་རྒྱུད་དོན་ཤེས་པ་ལ་ཕན་པ་ཅྲིའང་མྲི་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་དོན་

ཟབ་མོ་དག་དེ་འད་བའྲི་མངོན་ཤེས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

བ་མེད་ཀྲིའང་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་རོ་རེའྲི་བཟླས་པ་དང༌། ཡན་

ལག་དྲུག་གྲི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་མངོནཤེས་ལྔ་འགྲུབ་པར་རྒྱུད་སེ་རྣམས་

ལས་གསུངས་པའྲི་མངོན་ཤེས་དེ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང༌། རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་ལ་མྲི་

འཁྲུལ་བའྲི་ངེས་པ་མེད་པས་དེ་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། 

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཇྲི་ལྟར་རྣམ་གནས་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཐུན་མོང་གྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་རང་གྲི་རྣམ་གནས་ཡྲིད་བྱེད་མྲི་

འད་བ་རེ་རེས་སྒྲུབ་དགོས་ཀང་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོས་སོང་ཉྲིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གསར་དུ་སྐེས་པ་ན། 

མངོན་ཤེས་སོ་སོའྲི་རྣམ་གནས་ཡྲིད་ལ་མ་བྱས་ཀང༌། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེའྲི་

སོབས་ཀང་དངས་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་ཆོས་ཉྲིད་ཡྲིན་

ནོ། །ཚུལ་འདྲི་ནྲི་སོབ་དཔོན་རོ་རེ་དྲིལ་བུ་པའྲི་རྲིམ་ལྔ་ལས། སོབ་མ་གུས་ལ་ཀུན་

མཁེན་གྲི། །སྤོད་ཡུལ་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག་ནྲི། །སྐེས་པ་ཙམ་གྲིས་མཆོག་ཏུ་

ནྲི། །དགའ་བ་དང་ནྲི་ལྡན་གྱུར་ཞྲིང༌། །མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན། ཅེས་དང༌། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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སོབ་དཔོན་ཌོམྦྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་གྲུབ་ལས། དེ་ཕྲིར་བདེ་ལྡན་ཐོབ་འགྱུར་

ཞྲིང༌། །དཔའ་བོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པ་ཡྲི། །དོན་ཆེན་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་དངོས་གྲུབ་དག །ཉེ་བར་རབ་ཏུ་གནས་འགྱུར་ཞྲིང༌། །མངོན་ཤེས་ལྔ་ཡང་འབྱུང་

བར་འགྱུར། ཅེས་གསལ་བར་བཤད་ཅྲིང༌། འདྲིར་ཡང་མངོན་ཤེས་ལྔ་ནྲི། དེ་འདའྲི་

བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་དངས་པའྲི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔའོ། །དེ་ཡང་སྔར་གཞན་

གྲིས་རྒྱུད་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་གྲི་སོལ་མ་ཕེ་བའྲི་སྔོན་དུ་རྒྱུད་དེའྲི་དགོངས་འགེལ་

གྲི་ལམ་སོལ་དང་པོར་འབྱེད་པའྲི་འགེལ་པ་རྩོམ་པ་ལ་ནྲི། དེ་འདའྲི་མངོན་ཤེས་ལྔ་

ཐོབ་དགོས་སོ། ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་ལཱུ་ཨྲི་”བ
1
་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་གྲུབ་ཆེན་གྲིས་སོལ་ཕེ་བའྲི་

རེས་སུ་ཞུགས་ནས་རྒྱུད་དོན་འགེལ་པ་ལ་མངོན་ཤེས་ཐོབ་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་སབས་སུའང་བཞེད་དེ། ཕག་རོར་བསོད་འགེལ་ལས། རྒྱུད་ཤྲིན་ཏུ་

རྒྱས་པ་ཉན་པའྲི་སལ་བ་དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་དོན་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས་

བསན་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་ཟབ་མོ་རྣམས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་ནམ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་འགེལ་པ་འདྲི་ལྟ་བུའམ། བ་མ་དམ་པའྲི་མན་ངག་གྲི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྟོགས་པར་བྱེད་ཚུལ་ནྲི། 

བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པར་བྱེད་པའོ། །མངོན་

ཤེས་མེད་པར་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་པ་གཏན་བྱར་མྲི་རུང་བར་སྨྲས་ན་ནྲི། སྨྲ་བ་པོ་རང་

1  མ་ཕྱི། ༡༨ན༣ན།   བ    བླ། ༢༣བ༦ན།   པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་མང་དུ་བཤད་པ་བྱེད་པ་དག་དང་དངོས་སུ་འགལ་བ་

འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་དཔད་ནས་ཚིག་དོན་ནྲི་དེ་ལྟའྲི་མངོན་ཤེས་མེད་

པར་རྒྱུད་དོན་ཟབ་མོ་འགེལ་བའྲི་ལམ་སོལ་རང་དགར་འབྱེད་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་རང་གཞན་གྲི་རྟོག་པས་བཏགས་པའྲི་བསན་བཅོས་སྣ་ཚོགས་

ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་མྲི་མཁས་ཀང་མཁས་པའྲི་མངོན་པའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་དེགས་

ནས་རབ་དགར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱ་འགེལ་བྱེད་པ་དག་ནྲི། གླང་ཆེན་ལོང་བ་ཆང་གྲིས་མོས་

པ་སྣ་ལ་རལ་གྲིའྲི་འཁོར་ལོ་འཕང་བ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ཉམས་

ཤྲིང་བདུད་ཀྲིས་གོགས་བྱས་ནས་རང་གཞན་གཉྲིས་ཀ་དམལ་བར་ལྟུང་བ་དང༌། 

སྒྲིབ་པ་ལྔ་དང་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་སོགས་རྒྱས་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། བུད་མེད་ཀྲི་འཛག་བདེ་

ལ་སེད་པས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལས་ཉམས་ནས་རོ་རེའྲི་ཚིག་བཅོམ་པ་སེ། སྒ་ཇྲི་

བཞྲིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ནྲི་འདོད་ཡོན་ལ་སེད་པས་ཟྲིལ་གྲིས་ནོན་པའོ། 

ཞེས་སོན་པར་བྱེད་པ་ཟྲིལ་མནན་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ད་ནྲི་ཡང་དག་པའྲི་

འགེལ་པའྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཡང༌། དང་པོའྲི་འགེལ་བཤད་བྱེད་པ་

པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་རོགས་པར་བརོད་པ་ནྲི། གང་ཞྲིག་ཅེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་ཡྲིན་

ལ། གང་དག་མངོན་ཤེས་ལྔ་མེད་ཅེས་པ་རྐང་པ་གཅྲིག་ནྲི་དེའྲི་ཞར་ལ་བྱུང་བ་སེ་གོ་

སའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་འད་བའྲི་བྱེད་པ་པོས་བྱས་པའྲི་འགེལ་བཤད་ཀྲི་ཡོན་ཏན་

འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་དོན་མ་བཤད་པ་དང༌། ལོག་པར་བཤད་པའྲི་སྐོན་འཇོམས་པའྲི་

བྱེད་ལས་དང༌། རྒྱུད་དོན་རྟོགས་ནས་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་

འཇོམས་པའྲི་བྱེད་ལས་སོ། །



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དང་པོ་ནྲི། མ་འོངས་པའྲི་དུས་ན་ཕྲི་རོལ་པར་མ་ཟད་སངས་རྒྱས་པ་ཡང་

རྟག་ཏུ་རྟོག་གེ་དང་སྒ་ལ་སོགས་པའྲི་བསན་བཅོས་ལ་ཡྲིད་གཏད་པའྲི་བོས་ལྟ་བ་མྲི་

མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེར་མ་ཟད་ཕྲི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྲི་

རྟོག་གེ་དང་ཡང་ཕད་པའྲི་དབང་གྲིས་ལྟ་བ་ལོག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་

ལོག་པའྲི་རྟོག་གེ་ལ་ཡྲིད་གཏད་པ་དེ་ཡྲིས་འདོད་པའྲི་ཡུལ་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོའྲི་ལམ་ནྲི་རང་དགར་སོན་པར་བྱེད་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་དག་ཉྲིད་ཀྲི་བོ་གོས་

ངན་པས་བྱས་པས་མ་བཤད་པ་དང་ལོག་པར་བཤད་པའྲི་སྐོན་ནྲི་འཇོམས་པར་

བྱེད་པའྲི་འགེལ་བཤད་དམ་རྒྱས་འགེལ་པད་དཀར་བདག་གྲིས་བྲི་བར་བྱ། ཞེས་བྱ་

བའོ། །རྟོག་གེ་ནྲི། རྒྱུ་མེད་རྟོག་གེ་པ་ཡྲིས་བརྟགས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕྲི་རོལ་པའྲི་

གཞུང་ཙམ་ལ་རྟོག་གེར་བྱས་པ་དང༌། རྟོག་གེ་རྟེན་ཅྲིང་མ་ངེས་ལ། ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 

དངོས་པོའྲི་གནས་ལུགས་དོན་སྤྲིའྲི་སྒོ་ནས་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པ་

ལ་རྟོག་གེར་བྱས་པ་དང༌། གླྲིང་སྐེས་ལ་སོགས་དེ་དག་ནྲི། །གཞན་གྲིས་གང་སྨྲས་

སྨྲ་བར་བགྲིད། ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གྲི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་རྟོག་གེར་བྱས་པ་

རྣམས་ལས། འདྲིར་ནྲི་རྟོག་གེ་ལྟར་སྣང་བ་དག་གོ །ཁ་ཅྲིག་འདྲི་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་

དང་འོག་མ་ཉོན་སྒྲིབ་སོང་བ་ལ་འཆད་མོད་ཀང༌། རྒྱུད་དོན་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པའྲི་བོ་

ངན་གྲི། སྐོན་ནྲི་ཉོན་མོངས་ཀུན་བརྟགས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་མང་བས་འགྲིག་པར་མྲི་

སེམས་སོ། །

གཉྲིས་པ་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པའྲི་བྱེད་ལས་

འཆད་པ་ནྲི། ཆགས་བལ་མེད་པའྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་
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ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི་སྲིད་པ་ཉྲིད། འདོད་ཆགས་ཀྲི་ཆུ་མང་ཞྲིང་ཞེ་སང་གྲི་སྦྲུལ་གནས་པ་

དང༌། གཏྲི་མུག་གྲི་ཀོང་ལ་སོགས་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་ཆུ་གཏེར་གྲི་ངོ་

བོར་བཀོད་ཅྲིང༌། ཆུ་གཏེར་དེ་ལས་བརྒལ་ནས་འགོ་བའྲི་ཆུའྲི་སྐོན་དང༌། དེའྲི་ཕ་

རོལ་མྲི་གནས་པའྲི་མང་འདས་ཀྲི་གླྲིང་དུ་ཕྲིན་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ཉོན་

མོངས་དང་བདུད་ཀྲི་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་པ་ལ་མཁས་པའྲི་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་ནོར་བུ་འཇྲིག་རྟེན་གསུམ་སེ་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སྒྲིབ་

བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བདག་པོ་ཀུན་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། སྲིད་མཚོ་བརྒལ་

བའྲི་ཚུར་རོལ་གྲི་སམ་སར་མྱུར་དུ་བགོད་པའྲི་ལམ་འདེན་པ་སེ་སོན་པར་བྱེད་པས་

འགེལ་བཤད་འདྲི་ནྲི་མཉན་པ་འམ་དེད་དཔོན་མཁས་པའྲི་གཟུགས་སུ་བཀོད་

པའོ། །མྱུར་ལམ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་རླུང་དར་

དང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ཡྲི་དམ་པའྲི་བདེ་བའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །

དེའྲི་འོག་ཏུ་ལམ་ལས་མྲི་གོལ་བའྲི་ཐབས་བཤད་པ་ལ། གང་ཞྲིག་ཅེས་རྐང་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ནྲི། གང་ལས་གོལ་བར་མྲི་བྱ་བ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་

ངོས་བཟུང་བའོ། །དེ་ལས་གོལ་བའྲི་རྒྱུ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། འཛག་བདེ་ལམ་དུ་འཛིན་པ་ལམ་

གྲི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་དང༌། ཕག་ཆེན་ལས་སྐེས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་

འཛིན་ཡང་དོན་དེ་ཉྲིད་བརོད་པ་ལ་སྒ་ཡང་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ན་དགོས་ཀྲི་སད་

ངན་པས་སེན་པར་མྲི་རུང་ངོ་སྙམ་དུ་རོད་བྱེད་ལ་རྨོངས་པའོ། །དང་པོ་སོང་བར་

གདམས་པ་ནྲི། ཕག་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་སྒྲུབ་པའྲི་ལམ་དེ་བོར་

བ་སེ་དེ་ལ་མྲི་འཇུག་པར་ནོར་ལ་ཆགས་ཤྲིང་འཁོག་པེའྲི་སྙྲིང་ལྡན་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་
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དང༌། ཡྲིན་ཀྲིས་བརྟགས་པ་ཙམ་གྲི་ཤེས་རབ་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དག་ཁོ་ན་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སད་དུ་གང་གྲིས་བསེན་པར་བྱེད་པ་དེ་ནྲི་རྣམ་པར་བརྟག་པའྲི་བོ་

ཅན་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡྲིས་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡང་ཁམས་ཕྲིར་འཕོ་བ་ཐོབ་པར་

བྱེད་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །མྲི་ཐོབ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་

སྙམ་ན། བ་ན་མེད་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་པོས་ཁམས་ཕྲིར་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་ལ་

ཆགས་པ་ལས་ནྲི་བདེ་ཆེན་མྲི་འཐོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྲིག་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གྲི་

ཕྲིར་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚད་མེད་པ་བཞྲི་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

འདྲི་ལྟར། འཛག་པའྲི་སྒོ་ནས་འདོད་ཆགས་ཉམས་པར་བྱས་པ་ལས་སྙྲིང་རེ་

ཟད་པར་འགྱུར་ལ། ཤྲིན་ཏུ་སྡུག་མ་སེ་སེད་པ་སོགས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་ལ་ནྲི་

ཞེ་སང་སྐེ་བས་བྱམས་པ་ཟད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། སང་བ་ལས་གཏྲི་མུག་སྐེས་པའྲི་བདེ་

ཆེན་དང་མྲི་འབལ་བའྲི་དགའ་བ་ཟད་པར་བྱེད་ལ། གཏྲི་མུག་འདྲི་ལས་རང་གྲི་རོ་

རེའྲི་བྱང་སེམས་པདར་ལྷུང་བར་བྱས་པ་ལས་སེམས་རྟག་ཏུ་རྨོངས་ཏེ་བཏང་

སྙོམས་ཟད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་པོ་འདྲི་བདེ་ཆེན་གཅྲིག་པུ་ལྡོག་

པའྲི་སྒོ་ནས་ཕེ་བ་སེ། བདེ་ཆེན་ཉྲིད་ལ་ཚངས་པའྲི་གནས་བཞྲི་འཇོག་པ་སངས་

རྒྱས་ཐོད་པའྲི་རྒྱུད་ལས་ཀང་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་མཆོག་མྲིན་ཏེ་སོན་པས་

བཀག་པའྲི་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ལ་སོགས་མ་ལུས་པ་དགོངས་པའྲི་དོན་མ་ཤེས་

པས་ལོངས་སྤོད་ཅྲིང༌། འདོད་པའྲི་ཡུལ་གཞན་དག་ལ་འཛེམ་མེད་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་

པ་དེ་ཡྲིས་རང་གྲི་སེམས་ལ་ཅོ་བྲིས་པ་སེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཚེ་བར་བྱས་པས་བདེ་

བ་ཉམས་ཤྲིང་ལས་ངན་པའྲི་དབང་གྲིས་སྐེ་བ་དྲུག་ཏུ་འཁོར་བར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་
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བའོ། །གཉྲིས་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་ལ་ཞེན་པ་དགག་པ་ནྲི། ཁ་ཅྲིག་ཀུན་མཁེན་ལམ་དོན། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་ཚིག་ལ་རྟོན་པ་བཀག་ནས་དོན་ལ་རྟོན་དགོས་པར་སྒྲུབ་ཅྲིང༌། བརོད་པ་

དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ལ་རྟོན་པ་བཀག་ནས་ཡེ་

ཤེས་ལ་རྟོན་པ་དང༌། འཁོར་བ་ཡྲི་ནྲི་བདེ་བ་མྲི་རྟག་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དང་དོན་ལ་

མྲི་རྟོན་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྦོར་ཡང༌། གཞུང་དེ་དང་དེ་ལ་རྟོན་པ་དེ་དང་

དེའྲི་ཚུལ་འཆད་པའྲི་ལྡོག་པ་ཅྲིའང་མྲི་སྣང་ངེ༌། དེས་ན་རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ལེགས་སྦར་

གྲི་སད་ཀྲིས་གསུངས་པར་མཐོང་བས་འཁྲུལ་གཞྲི་བྱས་ཏེ། བརོད་བྱ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

ཡེ་ཤེས་སོན་ན། རོད་བྱེད་ཀང་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ན་ཡྲིན་དགོས་ཀྲི། སྒ་ཉམས་

པའམ་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་ལ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུའྲི་དོན་ཟབ་མོ་མྲི་སྲིད་དོ་སྙམ་

དུ་འཛིན་པ་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ལྟར། ཀུན་མཁེན་གྲི་ལམ་གཙོ་བོར་དོན་དུ་

གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་སྦར་གྲི་སྒ་དང་སྒ་མྲིན་ཏེ་སྒ་ཉམས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས་

བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ལ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་དེ། སྣ་

ཚོགས་པའྲི་ཚོགས་ཡུལ་སད་ངན་པ་བོད་ཀྲི་སད་ལ་སོགས་པ་ཡྲིས་ཀང་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྲི་ལམ་ཟབ་མོ་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་ནུས་འྲི་

ཕྲིར་རོ། །

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་ནྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་

མོས་པའྲི་སེམས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རང་རང་གྲི་སད་དང་མཐུན་པའྲི་གསུང་གྲིས་ཟབ་

མོའྲི་དོན་སོན་པས་གཞན་ལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ། བར་སྤོད་པ་དག་ལ་གགས་

པ་ལྷས་བཀོད་པའྲི་ཨཱྲིནྟྲ་བྱཱ་ཀ་ར་ཎ་ལྟ་བུའམ། ཀླུས་བཀོད་པ་མཧཱ་བ་ཥ་ལྟ་བུའྲི་སྒ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དང་སོགས་ཀྲིས་བསྡུས་པ་རྣམ་དབྱེ་དང་ཚིག་ཉྲི་ཚེ་བ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་ནྲི་རྩོད་

པའྲི་དོན་གཉེར་རྣམས་ཀྲི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ལུང་སོན་ཅེས་པ་

དཔང་གྲིས་བར་སྤོད་དུ་བསྒྱུར་ཞྲིང་བཤད་སྦར་གྲིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །འོ་ན་

ཡུལ་སད་ངན་པ་ལས་ཀང་ལམ་ཟབ་མོ་རྟོགས་པའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པོ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་སྒ་བཟང་པོར་མ་ཟད་ཡུལ་གྲི་སད་ཐ་

མལ་པ་དང༌། ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་ལས་ཀང་ཟབ་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་

གཉྲིས་ལས་རོད་བྱེད་ངན་པ་མྲི་འཛིན་པར་བརོད་བྱ་ཡྲི་དོན་བཟང་པོ་ནྲི་འཛིན་པར་

བྱེད་དེ་དཔེར་ན་ཆུ་ལ་འོ་མ་འདེས་ནས་ངེས་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལ། ངང་པས་ཆུ་

བཞག་སེ་འོ་མ་རབ་ཏུ་ཕྱུང་ནས་འཐུང་བར་བྱེད་པ་བཞྲིན་ནོ། །

དེས་ན་དོན་དམ་པ་སེ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་ཡུལ་ལ་སྤོད་པ་ན་

རྟག་ཏུ་ནྲི་སེ་དུས་ནམ་ཡང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དོན་དུ་གཉེར་བའྲི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ་

རྣམས་དག་དོན་དེ་བརོད་པའྲི་ཚིག་བཟང་པོ་ལེགས་སྦར་ཁོ་ན་ལ་རྟོན་པའམ་ཆེད་

ཆེར་འཛིན་པ་མྲིན་ཏེ། ཡུལ་ཡུལ་གྲི་བར་མྲི་འད་བའྲི་དབང་གྲིས་དོན་དེ་ལ་ཡང་མྲི་

འད་བ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས། དོན་དེ་ལ་བར་བྱས་པའྲི་སོ་སོའྲི་ཡུལ་གྲི་མྲིང་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི་དོན་དེ་ཤེས་པར་བྱེད་ནུས་པ་ལ་ངེས་པར་བསན་བཅོས་ལ་གགས་པའྲི་

ལེགས་སྦར་གྲི་སྒ་དག་གྲིས་ནྲི་ངེས་གཟུང་དུ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ་སེ་དགོས་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་དོན་གང་ཞྲིག་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་དམན་པའྲི་དོན་

བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་དང༌། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་བརོད་པ་དེ་ཉྲིད་

ལེགས་སྦར་གྲི་སྒར་གྱུར་པས་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སོགས་བཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གསུང་ནྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ནར་ངེས་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་

ལྟ་ན་ལེགས་སྦར་ལས་གཞན་པའྲི་སད་ཀྲིས་ཆོས་སོན་དགོས་པའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ་ཆོས་སོན་མྲི་ནུས་པར་གདུལ་བྱའྲི་འགོ་བ་ཡང་ཉྲི་ཚེ་བར་འགྱུར་ལ། གང་ཞྲིག་

འགོ་བ་བྱེ་བག་པ་དག་ལ་རྲིས་སུ་ཆད་པ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སད་དེ་ནྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པའྲི་གསུང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་ཞྲིག་ཟུར་ཆག་སྒ་དང་སྒར་གྱུར་པས། བརོད་

པ་དེ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ཉྲིད་དུ་བཤད་ན། 

ཟུར་ཆག་གྲི་སྒས་བརོད་ན་ཡང་དག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡྲིན་པ་ཕོགས་སྔ་མ་ཡྲིན་པས་

ཕོགས་སྔ་མའྲི་ལན་དུ་འབེལ་ཞྲིང༌། རང་ལ་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

འོ ་ན་ཡུལ་སད་ངན་པ་ཡྲིས་ཀང་ཆེན་པོ ་རྣམས་ཀྲི ་ལམ་ལ་རྟག་ཏུ་

འཇུག །ཅེས་པའྲི་ལམ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་དོན་ནྲི་འཛིན་བྱེད་དེ། ཞེས་སྨོས་

པའྲི་དོན་ཀུན་མཁེན་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་གྲིས་ཡུལ་གྲི་སད་ཕལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཀང་རྟོགས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་གང་ཞེ་ན། མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་

ཤེས་རབ་མ་པྲ་ཕབ་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་གཟུགས་ལས་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། 

གང་ཞྲིག་དབང་བཞྲི་པ་དེ་ནྲི་རྒྱུད་གཞན་དུ་སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་འདྲི་སེ། བཞྲི་པ་དེ་

ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཅེས་མྲི་གསལ་བར་སས་པས་བསན་ལ། རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དུ་རང་གྲི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོར་ཆེས་གསལ་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས་སོ། །བཤད་སྦར་ལས་བཞྲི་

པ་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པ་ཅེས་བཤད་དོ། །འོ་ན་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ལས་གཞན་པའྲི་ཤེས་རབ་མ་ལ་འཛག་པའྲི་བདེ་བས་ལྷན་སྐེས་སྐེད་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པར་མྲི་ནུས་སམ་ཤེ་ན། ཤེས་རབ་མ་བུད་མེད་དང་འགོགས་པ་ལས་གང་གྲི་

ཁམས་དཀར་པོ་ཕྲིར་ཟག་པ་དེ་ཡྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་ཐབས་ཅྲི་ཡྲིས་འཕེལ་

འགྱུར་ནས་མྲི་འཕེལ་ཏེ། རྟེན་ཉམས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དཔེར་ན། དཔྲིད་ཀྲི་དུས་དང་

འགོགས་པ་ལ། མེ་ཏོག་མ་རྒྱས་པ་ཁ་འབུས་པ་ཙམ་ནས་ལྷུང་བའྲི་ཤྲིག་ཙུ་ཏའྲི་

འབས་བུ་ཅྲི་ཡྲིས་འབྱུང་སེ་མྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

འོ་ན་སྐེ་བོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཚོལ་བ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྐེ་བོ་གང་གྲིས་

བདེ་བ་དེ་ནྲི་འདོད་ལ་འགྱུར་མེད་མ་ཐོབ་པ་དེ་ནྲི་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པའྲི་བདེ་བ་

ཚོལ་ཞྲིང་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བྱ་གཞན་ཐམས་ཅད་

སོམ་པའྲི་ཚེ་ས་ལ་འབབ་པའྲི་ཆུ་ནྲི་ཚོལ་བར་བྱེད་ཅྲིང་དེ་ཡང་བ་ཚྭ་དང་བཅས་

པས་སར་སོམ་པ་འཕེལ་པར་འགྱུར་ལ། བྱ་ཙ་ཏ་ཀ་གཅྲིག་པུ་སོམ་པར་གྱུར་ཀང་ས་

ལ་གནས་པའྲི་ཆུ་འཐུང་བ་མྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །འོ་ན་སྡུག་བསྔལ་སྐེད་པ་དེ་བདེ་བའྲི་

དོན་དུ་ཚོལ་བར་མྲི་རྲིགས་ཞེ་ན། བྱྲིས་པ་རྣམས་འཁོར་བ་ཡྲི་ནྲི་བདེ་བ་མྲི་རྟག་པ་

འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ཀང་ཇྲི་ལྟར་”བཙལ
1
་བ་བཞྲིན་དུ་འཐོབ་པ་མྲིན་ཡང་

རྨོངས་པ་ཆེན་པོའྲི་དབང་དུ་སོང་བས་འབད་ནས་ཚོལ་བར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་ལས་སྡུག་

བསྔལ་བར་འགྱུར་ལ་མཁས་པ་ནྲི་ཡང་དག་པ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྲི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྲི་

བདེ་བ་ཐོབ་པ་ཡང་འཁོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པའྲི་དོན་དུ་འདོར་བར་བྱེད་

དོ། །ཁ་ཅྲིག་འདྲིར་ཕག་ཆེན་ལས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡང་མྲི་གནས་པའྲི་

མང་འདས་ཀྲི་དོན་དུ་འདོར་བར་བྱེད། ཅེས་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་བཤད་པ་བྱེད་དོ། །འོ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡ན༦ན།   བཅལ    བླ། ༢༨ན༢ན།   བཙལ   * བཙལ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ན་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དཀའ་ཐུབ་པའྲི་ཚངས་པར་སྤོད་པའྲི་བདེ་བ་དང་

མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། མྲི་མཚུངས་པར་སོན་པ་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་པ་ནས་”འཛག
1
་ཕྲིར་

རོ། ཞེས་འྲི་བར་གྲིས་རྲི་དྭགས་ཟ་བ་སེང་གེ་ལོའྲི་མཚམས་སུ་ལན་རེ་འཁྲིག་པ་

བསེན་ཅྲིང་ཕུག་རོན་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་མེད་པར་

མཚུངས་པ་བཞྲིན་དུ། དཀའ་ཐུབ་པ་རྨྲི་ལམ་ན་ལན་རེ་ཙམ་འཛག་པ་དང༌། ཁྲིམ་པ་

རྟག་ཏུ་འཛག་པ་གཉྲིས་ཀ་ལའང་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མེད་པར་མཚུངས་

སོ། ཞེས་བསན་ཏོ། །འོ་ན་རྨྲི་ལམ་དུ་འཛག་པ་དང་སད་པའྲི་དུས་སུ་འཛག་པ་གཉྲིས་

མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པར་འདའམ་ཞེ་ན། འད་སེ། དུག་སྦྲུལ་གྲིས་

གཉྲིད་ལོག་མ་ལོག་ལ་སོས་བཏབ་པ་གཉྲི་གའང་སོག་མྲི་འཚོ་བའྲི་རྒྱུར་འད་བ་

བཞྲིན་ནོ། ཅེས་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་ཅེས་པ་རྐང་པ་བཞྲིའོ། །

འོ་ན་ཕག་རྒྱ་ལས་སྐེས་པའྲི་བདེ་བ་དེ་མཆོག་གྲི་ལམ་ཡྲིན་ན་དེས་སེམས་

ཀྲི་དྲི་མ་དག་པར་བྱེད་དགོས་པ་ལ། བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སར་སེམས་འཆྲིང་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་རོ་དེག་སྐུད་པའྲི་གོས་དྲི་མ་ཅན་དག་ནྲི་མེ་ཡྲིས་བསེགས་པ་

ཉྲིད་ཀྲིས་གོས་མྲི་ཚིག་ཅྲིང་དྲི་མ་དག་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། སྐེས་བུ་རྣམས་ཀྲི་

དམ་པའྲི་སེམས་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་ཤེས་རབ་དང༌། སྙོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ཆགས་པ་

ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་དག་གྲིས་དྲི་མ་མེད་པར་བྱེད་དོ། །འདྲི་ལ་བཤད་སྦར་དུ། 

འོ་ན་སད་པ་རྨྲི་ལམ་དང་གཉྲིད་མཐུག་པོའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་བདེ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་

ཡྲིན་ན། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་མ་ནྲིང་གྲི་བདེ་བ་བཞྲིན་དུ་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༡ན།   འཇག    བླ། ༢༨ན༤ན།   འཛག   * འཛག



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཞེས་པའྲི་མཚམས་སྦོར་མཛད་དོ། །གལ་ཏེ་ཕག་རྒྱའྲི་པད་དང་རོ་རེ་སྦར་བས་

ཁམས་གཡོ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན། དེ་ལས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་

སྐེ་ཞེ་ན། ཐབས་ཀྲིས་མ་ཟྲིན་པའྲི་དངུལ་ཆུ་མེ་དང་ཕད་ན་འབོས་ཀང་སྨན་སོགས་

ཀྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན་མེས་དངུལ་ཆུ་འཆྲིང་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟར། ཐབས་ཀྲིས་

མ་ཟྲིན་ན་རོ་རེ་པད་མ་སྦར་བ་ཁམས་གཡོ་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ཡང༌། སོག་དབུ་མར་

སྡུད་པའྲི་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ཐབས་ཀྲིས་ཟྲིན་ན། ཤེས་རབ་མ་དང་སྦར་བ་ཉྲིད་

ཁམས་མྲི་གཡོ་བར་”འཆྲིད
1
་བའྲི་གོགས་སུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོན་པ་ནྲི། ཇྲི་ལྟར་

ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་སོ། །

འོ་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་ཐབས་གང་གྲིས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཇྲི་ལྟར་

མེའྲི་ཁམས་ནྲི་ཤྲིང་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་ཀང་ཤྲིང་ས་རེས་བཅད་པ་དང་ཤྲིང་གྲི་ཆུང་

ངུས་སོ་སོར་དབྱེ་བའྲི་ཐབས་ཀྲིས་དེ་མྲི་མཐོང་སེ། འོན་ཀང་གཙུབ་ཤྲིང་དང་གཙུབ་

སན་གཉྲིས། ལག་པས་བསྲུབས་པ་ལས་ཤྲིང་དེ་ལ་གནས་པའྲི་མེའྲི་ཁམས་དག་

ཀང་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། སེམས་ཀྲི་འོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་

ཡང་དཀྲིལ་འཁོར་སོགས་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པའྲི་ཐབས་རྣམ་དག་གྲིས་དངོས་སུ་མྲི་

མཐོང་སེ། འོན་ཀང་རང་གྲི་སེམས་དེ་ཉྲིད་དུ་སེ་འོད་གསལ་སོང་པའྲི་གཟུགས་ལ་

འདྲི་རྐང་མ་དག་དང་ནྲི་རོ་མ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་རླུང་གཉྲིས་དབུ་མར་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བའྲི་

ཐབས་ལས་མཐོང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཡྲིན་གྲི་སོང་གཟུགས་ཙམ་མྲིན་

ནོ། རྟོག་པས་སྒོམ་པའྲི་ཐབས་ཇྲི་ལྟ་བུས་མྲི་མཐོང་བ་འཆད་པ་ནྲི། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

1  མ་ཕྱི། ༢༡བ༧ན།   འཆྱིད     བླ། ༢༨བ༦ན།   འཆྱིག



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སྣ་ཚོགས་པའྲི་རྣམ་རྟོག་ལ་སོགས་སྒོམ་པ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལམ་གྲིས་ནྲི་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོའྲི་དངོས་གྲུབ་དེ་འཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་སྦར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

བསྐེད་རྲིམ་མཆོོག་གྲི་རྒྱུར་མྲི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་གང་

གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་དགའ་བ་བཞྲི་ཡྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཅན་གྲི་རོགས་རྲིམ་གྲི་

ལམ་དང་བལ་བ་བསྐེད་རྲིམ་རྐང་པས་མྲི་འཐོབ་པ་ཡྲིན་གྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་བལྟོས་

ནས་བསྐེད་རྲིམ་ཡང་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་གང་དང་བལ་བས་ཐོབ་པར་མྲི་འགྱུར་བ་ཕག་ཆེན་གྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་དེ་

ཡང་གང་ཞེ་ན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དེ་མཐོང་བའྲི་དངོས་ཀྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་

ལས་འདས་པའྲི་རོགས་རྲིམ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རོ། ཞེས་སོན་པ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་

པས་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲིའོ། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སོག་དབུ་མར་

བཅུག་པས་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སོར་བསམ་དང་ནྲི། 

སོག་རྩོལ་དག་གྲིས་རླུང་དབུ་མར་འབབ་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་འཛིན་པས་རླུང་དབུ་

མར་འཆྲིང་ཞྲིང་ཐྲིམ་པར་བྱེད་པ་དང༌། རེས་དན་གྲི་སབས་ཀྲི་རྲིག་མའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་དག་གྲིས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་བྱང་སེམས་ནྲི་ཕྲིར་ལྟུང་བ་མྲིན་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

གཙུག་ཏོར་གྲི་བར་གྲི་སེང་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཁུ་བ་བརྩེགས་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་བྱེད་

པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་འདྲི་དག་གྲིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་བདེ་བ་མཆོག་

ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞེས་རྒྱུད་འདྲི་ལས་མངོན་པར་བརོད་པའམ། རྩ་སོང་ཕག་བདུན་

ཅུ་དོན་གཉྲིས་འགགས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ཕོ་ཉ་མོ་སེ་མཁའ་འགོ་མ་ཀུན་གྲི་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པ། བདེ་མཆོག་སོགས་ལས་མཁའ་འགོ་མའྲི་ད་བ་སོམ་པ་ཞེས་བྱའྲི་མྲིང་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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གྲིས་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ལམ་དང་བལ་བས་

ཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ཀྲིས། རོགས་རྲིམ་དང་བལ་བའྲི་བསྐེད་

རྲིམ་རྐང་པས་མཆོག་མྲི་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་ལ། འོ་ན་བསྐེད་རྲིམ་འབའ་ཞྲིག་

བསྒོམས་པས་འབས་བུ་ཅྲི་འགྲུབ་ཅེ་ན། ལྷའྲི་གཟུགས་ལ་སོགས་པར་རྟོག་པས་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོར་བསྒོམ་པ་འབའ་ཞྲིག་གོམས་པར་གྱུར་པ་ནྲི་རྲི་ལུ་མྲིག་

སྨན་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་འཇག་རྟན་པ་དག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འོན་ཀང་དེ་ཙམ་

གྲིས་འདོད་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ག་ལ་ཞྲིག་འཐོབ་སེ་མྲི་འཐོབ་བོ། །

འོ་ན་ལམ་ཟབ་མོ་དེ་སངས་རྒྱས་འདོད་པ་ཀུན་ལ་འབྱུང་ངམ། འོན་ཏེ་དག་པ་

འགའ་ཞྲིག་ལ་འབྱུང་ཞེ་ན། གང་ཞྲིག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྩེ་བའྲི་གཞན་དོན་

དགེ་བ་སེ་གཞན་ལ་ཕན་པའྲི་བྱ་བ་ལ་རྟག་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡྲི་སོབ་མ་དབང་བསྐུར་

སོགས་ཀྲིས་རྒྱུད་དག་པར་བྱས་པ་རྣམས་ལ་ལམ་འདྲི་དག་ནྲི་བ་མ་དམ་པ་ཡྲི་ཞལ་

གྲི་དྲིན་ལས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །ད་ནྲི་ལམ་བཟང་འཕོག་པའྲི་རྒྱུ་སངས་ནས་ཡང་

དག་པའྲི་ལམ་ས་བར་བཤད་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དང་པོར་ལམ་བཟང་འཕོག་

པའྲི་རྒྱུ་སང་བ་ནྲི། འོ་ན་ལམ་འདྲི་སོབ་མ་དག་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་

ལ་བྱྲིན་ན་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལམ་བཟང་རྲིན་ཆེན་འདྲི་ནྲི་བག་མེད་པའྲི་སེམས་ཅན་

གཞན་པ་དག་ལ་བྱྲིན་པ་ན། རང་གྲི་ཁྲིམ་སེ་ཆུང་མ་མ་རུངས་པའྲི་གནས་འབོག་

དགོན་པ་དང་འད་བ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་བྱྲིན་པའྲི་ལམ་བཟང་རྲིན་ཆེན་དེ་

ཡང་ཡུལ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་རྣམས་ཀྲིས་འཕོག་པར་བྱེད་དོ། །དེར་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 1070  

ཟད་ལམ་བཟང་ལ་སོམ་ཉྲི་ཟ་བའྲི་ཐེ་ཚོམ་དང༌། ལས་ངན་པ་བྱས་པ་ཡྲིད་ལ་

གཅགས་པའྲི་དཔོད་པ་དང་ནྲི་ལམ་མྲི་འགྲུབ་པོ་སྙམ་ནས་ལམ་སྒྲུབ་པ་འཇོག་པ་

དག་དང༌། དུས་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཉྲིད་དང་ནྲི། དགེ་བ་ལ་མྲི་སྤོ་བའྲི་ལེ་ལོ་དང༌། སེམས་

རྣམ་པར་གཡེངས་པའྲི་རྒོད་པ་སེ་སྒྲིབ་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོམ་རྐུན་རྣམས་ཀྲིས་

ཀང་སོགས་སོ། །དེར་མ་ཟད་སོག་གཅོད་སོགས་བཅུའྲི་ཆོམ་རྐུན་དང༌། གཞན་ལ་

འཚེ་བ་བརྫུན། འདོད་ལོག །མ་བྱྲིན་ལེན། ཆང་སེ་ཡོད་པའྲི་སྲིག་པ་ལྔ་དང༌། རྒྱན་

པོའམ་མཆོ་ལོ་འགེད་པ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། ཤ་ཟ་བ་དང༌། དམག་ལ་སོགས་པའྲི་

གཏམ་བརོད་པ་ཚིག་ངན་སོག་པ་དང༌། ཕ་མེས་དང་མཆོད་སྦྲིན་གྲི་དོན་དུ་མཚུན་

འཐོར་སོགས་བྱེད་པ་གོལ་བར་ལྟ་བ་ཡྲི་དྭགས་སམ་འབྱུང་པོའྲི་ཆོས་དང༌། སོག་གྲི་

མཆོག་སྦྲིན་སོགས་ཀ་ཀོའམ་ལྷ་མྲིན་གྲི་དབང་པོའྲི་ཆོས་ཏེ་ཉེ་བའྲི་སྲིག་པ་ལྔ་དང༌། 

བ་ལང༌། བྱྲིས་པ། བུད་མེད། སྐེས་པ་གསོད་པ་དང༌། འགོ་བའྲི་བ་མ་སེ་སྐུ་གཟུགས་

འཇྲིག་པ་སེ་གསོད་པ་ལྔ་དང༌། གོགས་པོ། རེ་བོ། སངས་རྒྱས། དགེ་འདུན། ཡྲིད་

བརྟན་པའྲི་བ་མ་ལ་འཁུ་བ་སེ་འཁུ་བ་ལྔ་དང༌། ཡུལ་ལྔ་ལ་དབང་པོ་ལྔ་མངོན་པར་

ཞེན་པ་སེ་ཆོམ་རྐུན་ལྔ་པའམ་ལྔ་ཚན་ལྔ་པོ་འདྲི་དག་གྲིས་ཀང་ལམ་བཟང་རྲིན་པོ་ཆེ་

ནྲི་རྟག་ཏུ་འཕེག་པར་བྱེད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞྲི་གོ་སའོ། །རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ཞེས་

སོགས་རྐང་པ་བརྒྱད་ཀྲི་དོན་ནྲི། རང་གྲིས་ལམ་བཟང་ངན་འབྱེད་མ་ཤེས་པ། 

གཡོན་ཅན་གཞན་ལ་དྲིས་ནས་ཡྲིད་བརྟན་བཅས་ན་དེའྲི་ཚིག་གྲིས་ལམ་བཟང་པོ་

འདོར་དུ་འཇུག་ཏུ་འོང་བས་དེ་ལྟར་མྲི་བྱ་བར་ལམ་བཟང་ངན་རྟོག་པ་ལ་མཁས་པའྲི་
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བཤེས་གཉེན་གྲི་ཚིག་ལས་ངེས་པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་བདུད་ནྲི། 

རོགས་སངས་རྒྱས་དང་ཆུང་མ་ཡྲི་བར་གྲི་གཟུགས་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པ་དག་གྲིས་

ལམ་བཟང་ངན་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་བསན་ཏེ་ལམ་ལ་གེགས་བྱེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདུད་

ལས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ལ། བ་མ་དམ་པས་གནང་བ་ཡྲི། ཞེས་སོགས་ནས། 

ས་བར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་བར་གོ་སའོ། །

ད་ནྲི་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང་བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པའྲི་གངས་ངེས་ཀྲི་

དོན་བཤད་པར་བྱ་སེ་གལ་ཏེ་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་

ལམ་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་ལ་དེ་ཙམ་

དུ་གུས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། ལྷ་དག་པོའྲི་རྣམ་པ་སྒོམ་པ་དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ལྷ་ཞྲི་

བའྲི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་བདག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ཡྲི་རྲིམ་པ་དག་ཀང་རོགས་རྲིམ་ལ་

མ་བལྟོས་པར་དེ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་ཐར་པ་སེ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་ལམ་མ་ཡྲིན་གྲི། 

ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་གཅྲིག་པུ་ནྲི། མཆོག་གྲི་ཐར་པའྲི་སད་

དུ་དེའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་བསན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དག་ལ་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པོས། 

མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་ནྲི་བྱས་པ་རྣམས་ཀང་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་གདུལ་

བྱར་ཡང་དག་གཟུང་བར་གྱུར་ལ། དེ་ནྲི་དེ་ན་དབང་བཞྲི་པའྲི་ལམ་གྲི་དོན། སོང་པ་

ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད་ནྲི་གང་ཞྲིག་གྲིས་དེ་འད་བའྲི་ལས་སྒྲིབ་རྣམས་

ཀང་ཆེས་མྱུར་བར་ཟད་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་ཡྲིན་གྲི། བསྐེད་རྲིམ་

འབའ་ཞྲིག་གྲིས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པས་སོ། །དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་
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དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་ལྷ་དག་པོ་བསྒོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་

དགོངས་པ་མྲིན་ཏེ། འོ་ན་ཅྲི་ཞེ་ན། རོགས་རྲིམ་གྲིས་ལུས་ལ་སོག་རླུང་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་

སོང་ཟད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ལ་དགོངས་ནས་འདྲི་གསུངས་སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་དག་ནྲི། ལྷ་ཞྲི་བ་བསྒོམ་པ་འབའ་ཞྲིག་མ་ཡྲིན་གྲི་སོང་པ་ལ་

ཁམས་གསུམ་པོ་ནྲི་པྲ་ཕབ་པ་ལྟར་མཐོང་བར་གྱུར་པའྲི་མཚན་མ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

ལ་དགོངས་ནས་ཀང་དེ་ཉྲིད་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་འདྲིས་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་ལྷ་དག་པོ་

དང་ཞྲི་བ་བསྒོམ་པ་དཔའ་བོ་དང༌། བདག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་རྲིམ་པ་མ་ཡྲིན་པར་སོན་

པ་མ་ཡྲིན་ལ། བསྐེད་རྲིམ་གཏན་ནས་ཐར་པའྲི་རྒྱུ་མྲིན་པར་སོན་པའང་མ་ཡྲིན་གྲི། 

ལྷ་ཞྲི་དག་བསྒོམ་པ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། རླུང་འགོག་པ་དང༌། སོང་པའྲི་

གཟུགས་ནྲི་དེའྲི་ངེས་དོན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རོགས་རྲིམ་མཆོག་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བོ་

ཡྲིན་པས་དེ་ལ་མ་བལྟོས་པར་བསྐེད་རྲིམ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་མཆོག་མྲི་འགྲུབ་པར་

སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ནྲི་སྔར་ལམ་དང་བལ་བས་འཐོབ་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བསྐེད་

རྲིམ་གྲིས་མཆོག་མྲི་འཐོབ་པ་ལ་རོགས་རྲིམ་གྲི་ལམ་དང་བལ་བ་ཁད་མཆོག་སུ་

སྦར་བ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

བཤད་སྦར་ལས། འོ་ན་ཁམས་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་གཟུགས་མཐོང་

བ་དེ་ལས་ཇྲི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པོ་ཉྲིད་ལོག་པའྲི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་

ན། ཞེས་མཚམས་སྦོར་མོད་ཀང་སྒྲུབ་པ་པོའྲི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་

འཁོར་བ་པའྲི་ཆོས་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་ཟད་པས་ཇྲི་ལྟར་མང་འདས་འཐོབ་ཅེ་ན། ཞེས་

མཚམས་སྦར་ན། འོག་གྲི་ཤྲིང་སྲིན་གྲི་དཔེ་དང་འགྲིག་གོ །ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ལམ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དེའྲི་སོབས་ཀྲིས་འཁོར་བ་སྙྲིང་པོ་མེད་པ་དེ་ཟད་པར་གྱུར་པ་དེ་ལས་བར་མ་ཆད་

པར་སྐེས་བུས་ལམ་བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན་

སྙྲིང་པོ་མེད་པའྲི་ཆུ་ཤྲིང་གྲི་ནྲི་འབས་བུ་སྨྲིན་པ་དག་ན་ཆུ་ཤྲིང་ཉམས་པས་ཆུ་ཤྲིང་

དེ་རྩ་བ་ནས་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ། །

འོ་ན་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་མ་རྲིག་པའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་ལུས་འདྲི་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐེས་ནས། སར་ཡང་མ་རྲིག་པ་དེ་ཉྲིད་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་བྱེད་པར་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྲི་འགལ་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྲིག་པ་སེ་སྲིན་བུ་ཤུ་ཀ་དང་ནྲི་ཤྲིང་སྲིན་ཀརྐ་

ཊའྲི་རྲིགས་ལ་སོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཤྲིང་གང་ལས་བྱུང་བ་དེ་དག་སྲིན་བུ་

དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྣལ་

འབྱོར་དག་གྲི །སེམས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྲི། དང་པོར་མ་རྲིག་

པས་སྐེད་པའྲི་ལུས་ལས་སྐེས་ཀང་སྒྱུ་མ་སེ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་རྣམ་པར་

ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནོ། །འདྲིར་བཤད་སྦར་ལས། འོ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི། 

བེམ་པོའྲི་ཁམས་སུ་འདྲིར་བརོད་ལ། དེ་ཡང༌། བེམ་པོ་མ་ཡྲིན་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་ཇྲི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། ཁུ་

བ་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་

པའྲི་གསུང་གྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་བཤད་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་ཀུནྡ་ལྟ་བུའོ། །དེ་

ལྟར་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སེམས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་དགའ་བ་བཞྲི་དང་བཅུ་དྲུག་གྲི་ལྡོག་པས་ཕེ་བའྲི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་

གསུངས་པ་ནྲི་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པ་དང༌། བྱང་སེམས་རོ་རེ་ནོར་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བུའྲི་པད་ལས་གཡོ་བ་མེད་པ་དང༌། ཐབས་ཤེས་ཕོགས་རེ་བའྲི་རྲིས་སུ་ཆད་པ་

མེད་པ་དང༌། བ་ན་མེད་པའྲི་བདེ་བ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པར་བྱེད་པས་འདོད་པ་སེ་བཞྲི་པོ་

དེ་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལྡོག་པས་ཕེ་

བའོ། །དབུགས་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་འགོག་པའྲི་ཕྲིར་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་

དང༌། ཆགས་པ་ནང་གྲི་དཀར་ཕོགས་དང༌། ཆགས་བལ་ནང་གྲི་ནག་ཕོགས་ཀྲིས་

གནས་པ་དང་བགོད་པ་དང་བལ་བའྲི་ཕྲིར། འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་དང༌། དངོས་པོ་སེ་

རྟག་པ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་སེ་ཆད་པའྲི་མཐའ་གཉྲིས་མེད་པ་དང༌། ཤེས་བྱ་མ་

ལུས་པ་མཐོང་བའྲི་ཕྲིར་ན་ཡེ་ཤེས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་གསུམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་

ཉྲིད་ལ་ལྡོག་པས་ཕེ་བའོ། །འགོ་བ་དགའ་བར་བྱེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སེམས་ཅན་

གྲི་དོན་ལ་ཞེན་པས་སེམས་དཔའ་དང༌། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བས་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བས་ན་ཉོན་མོངས་མེད་པ་དང༌། དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཉོན་མོངས་པ་འཕོག་པར་བྱེད་པས་ན་ཉོན་མོངས་

ཆེན་པོ་ཞེས་དཀའ་འགེལ་པད་ཅན་ལས་འཆད་ལ། བཤད་སྦར་དང་ཉྲི་མ་དཔལ་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་འགེལ་པ་ལྟར་ན། སྒ་མེད་པ་དང་སྒ་ཆེན་པོ། ཞེས་སོན་ནས་བདུད་དང་ཉོན་

མོངས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཕྲི་ནང་གྲི་སྒྲིབ་བཅས་ཀ་སྒ་མེད་པ་དང༌། 

གཞོམ་དུ་མེད་པའྲི་སྒའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་སྒ་ཆེན་པོ་ཞེས་འཆད་དེ་རྣལ་

འབྱོར་གཉྲིས་པ་རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར་རོ། །

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་སྤོད་པ་རྣམ་པར་སོང་བའྲི་ཕྲིར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པ་དང༌། སྐུ་

བཞྲིའྲི་སྒྲིབ་པ་ཟད་པས་དཔལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འཛིན་པ་དང༌། སོང་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པས་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་རོ་རེ་དང༌། འཛག་པ་མེད་

པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཚོགས་ཡང་དག་པར་རོགས་པས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་

བདག་ཉྲིད་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་རྣལ་འབྱོར་དང་པོའ།ོ །

ད་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་བཞྲི་ཡྲིས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཅན་རོ་རེ་

རྣལ་འབྱོར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་ཕྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་

དྲུག་ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བྱ་བའྲི་ཐབས་གསུངས་པ་ནྲི། དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་དང་ནྲི་

སོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྐུ་དུས་ནྲི་ཀུན་རོབ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ངོ་

བོ་སྤན་མ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང༌། ཕུང་སོགས་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སོང་

ཉྲིད་ནྲི་འཁོར་ལོར་ཞེས་བརོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་

མེད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འདོད་ལ། འདྲིའྲི་དཔལ་ནྲི་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའྲི་སད་དུ་རྟག་ཏུ་ཕྲི་ནང་

གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ཞྲིག་བསྒོམ་པ་དེའྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་

བགེགས་ནྲི། རྟག་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྲི་ནང་གྲི་ཉེར་འཚེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཕྲིའྲི་

འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་ནྲི་དག་དང་ཅེས་པ་ནས། རོ་རེ་ཐོག་ལྟུང་བ་དང༌། ནོར་ཉམས་པའྲི་

བར་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། ནང་དུ་ནྲི་ཐྲིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གྲི་སྒྲིབ་པའོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པོ་གང་

ཞྲིག་ཕྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་མ་སོགས་དང༌། ནང་ངེས་དོན་

གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་འོག་ནས་འཆད་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ནྲི་ཉྲིན་མཚན་དུ་དན་པར་བྱེད་

པ་དེ་ལ་གསལ་བར་ཏེ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་ཉམས་པར་འགྱུར། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་དེ་དག་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་ཏུ་གླང་པོ་ཆེའྲི་ཚོགས་དང༌། ཤྲིང་རྟ་པའྲི་ཚོགས་དང༌། 

རྟ་བའྲི་ཚོགས་དང༌། རབ་ཏུ་མང་བའྲི་མྲི་མཆོག་ནྲི་རྐང་ཐང་དཔུང་བུ་ཆུང་གྲི་ཚོགས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཏེ། མྲི་ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་གོ་བ་གོས་ཤྲིང་དེ་དག་གྲི་ནང་ནས་གཙོ་ཆེར་གླང་པོ་ཆེ་ལ་

ཞོན་པ་རྣམས་ཀྲི་ལག་ན་མདུང་དང༌། ཤྲིང་རྟ་ལ་གནས་པས་འཁོར་ལོ་དང༌། རྟ་ལ་ཞོན་

པ་རྣམས་རལ་གྲི་དང༌། རྐང་ཐང་རྣམས་ཀྲིས་མདའ་གཞུ་ཐོགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་དག་སེ་

མཚོན་ཆ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་གཡུལ་དུ་ཕ་རོལ་འཇོམས་པར་བྱེད་ལ། གཤྲིན་རེ་ལྟ་བུར་

འཆྲི་བ་སེར་བ་ཁོས་ཤྲིང་དག་པོའྲི་གཟུགས་ཅན། ཕོགས་དང་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་

སོན་པ་སེ་ཁབ་པར་གནས་པའྲི་དག་བོའྲི་དཔུང་ཚོགས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། གང་ཞྲིག་

ཕྲི་ནང་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་དན་པར་བྱེད་པས་ནྲི། དེའྲི་བྱྲིན་རླབས་

ཀྲིས་དག་བོ་དག་རང་གྲི་ལག་གྲི་མཚོན་གྲིས་ནྲི་ཕན་ཚུན་བཅོམ་སེ། རྒྱལ་བའྲི་

གགས་པའྲི་དཔལ་ཀུན་ནས་ཏེ་ཡང་དག་པར་འཐོབ་བོ། །ནང་དུ་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པའོ། །

གཞན་དག་སྒྲིབ་པ་དེ་དང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དམག་གྲི་དཔུང་ཁད་བར་ཕ་མོ་རེ་རེ་

ནས་ཆོས་མཐུན་སྦོར་ཡང༌། དེ་ལྟར་སྦོར་དགོས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་རེད་དཀའ་ཞྲིང་དེ་

ཙམ་དུ་མ་སྦར་ཡང་སྐོན་མེད་པར་སྣང་ངོ༌། །གཉྲིས་པ་ཕྲིའྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཞབས་

དན་པས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སེང་གེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང་ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མའྲི་ཞབས་

དན་པས་ནང་དུ་སེང་གེས་མཚོན་པ་སེམས་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་

པ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ནྲི། ཀུན་ནས་སེང་གེའྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་བརྟན་པས་ཞེས་

པ་ནྲི། ས་བས་ཞེས་པའྲི་དོན་དང༌། རོ་འཛིན་དང་རལ་གྲི་གཡོ་བས་ཞེས་པས་ནྲི། ལྕེ་

རལ་གྲི་ལྟ་བུར་གཡོ་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །གསུམ་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གླང་

པོ་ཆེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་གླང་པོ་ཆེས་མཚོན་པ། ངག་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སོན་པ་ནྲི། མདོག་སྔོན་པོ་ཞེས་

སོགས་ཏེ་ལག་པས་བཅྲིང་བ། ཞེས་པ་སྣ་ཡྲིས་སྐེས་བུ་འཆྲིང་བ་དང༌། འབྱེད་བྱེད། 

ཅེས་པ། དུམ་བུར་བྱེད་པའྲི་དོན་ནོ། །

བཞྲི་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་མེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་མེས་མཚོན་པ་ལུས་ཀྲི་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་དགའྲི་ཐྲིག་ལའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སོན་པ་ནྲི། ཀུན་ནས་མེ་

ལྕེ་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །ལྔ་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་གདེངས་ཅན་ནམ་ཀླུའྲི་དབང་པོའྲི་

འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་དེས་མཚོན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁད་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་

ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སོན་པ་ནྲི། ”ཁོས
1
་ཤྲིང༌། ཞེས་སོགས་སོ། །དྲུག་པ་ཕྲི་རོལ་

ཏུ་ཆོམ་རྐུན་དང༌། ནང་དུ་སེམས་ཀྲི་ཁད་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་སོན་པ་

ནྲི། སང་བའྲི་སེམས་ལྡན། ཞེས་སོགས་སོ། །

བདུན་པ་ཕྲི་རོལ་ཏུ་ཞགས་པས་འཆྲིང་བ་དང༌། ནང་དུ་”དག
2
་གྲི་ཁད་དགའྲི་

ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་ནྲི། ལག་པ་དག་ནྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །བརྒྱད་པ་ཕྲི་རུ་ཆུ་གཏེར་འཁྲུགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་ཁད་དགའྲི་ཐྲིག་

ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་སོན་པ་ནྲི། ཆུ་གཏེར་ཞེས་སོགས་སོ། །སྐེ་བོ་གང་

དག་ཆུ་གཏེར་གྲི་བཞོན་པ་གྲུ་བོ་ཆེ་ལ་ཞོན་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་སོང་བ་ན་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་མཐའ་ཡས་ཤྲིང་ཤྲིན་ཏུ་ཤུགས་དག་པོ་དང་ལྡན་པའྲི་རླུང་གྲིས་ཆུ་ཡྲི་

གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ནྲི་འཁྲུག་པར་བྱེད་ཅྲིང་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཆུ་བོ་རྣམས་འཁོར་ལོར་

འཁོར་བར་བྱེད་ལ། ཆུ་གཏེར་གྲི་ལམ་ཀུན་ཆོམ་རྐུན་པ་ཆུ་སྲིན་ཉའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་

1  མ་ཕྱི། ༢༥བ༦ན།   ཁོས    བླ། ༣༤ན༢ན།   ཁོས

2  མ་ཕྱི། ༢༥བ༧ན།   དག    བླ། ༣༤ན༣ན།   ངག
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བཀག་པར་གྱུར་ཏེ། ཀླུ་གདུག་པ་ཁོས་པས་མེ་འབར་བའྲི་ཏྲིལ་མར་གྲི་ཁུ་བ་འཕང་

པས་མེའྲི་ཆར་ཆེན་ཕོགས་ཀུན་ནས་རྒྱུན་དུ་འབབ་པ་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །

དགུ་པ་ཕྲི་རུ་ཤ་ཟའམ་རོ་ལངས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་ནྲི། ཕཊ་ཅེས། ཞེས་

སོགས་སོ། །བཅུ་པ་ཕྲི་རུ་མཛེ་ནད་དང༌། ནང་དུ་སེམས་ཀྲི་མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་

སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་ནྲི། ཉྲིན་བཞྲིན། ཞེས་སོགས་སོ། །བཅུ་གཅྲིག་

པ་ཕྲི་རུ་ལྷའྲི་དབང་པོའྲི་ཕོ་ཉ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང། ནང་དུ་ངག་གྲི་མཆོག་དགའྲི་

ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་སོན་པ་ནྲི། ལྷའྲི་དབང་པོའྲི་ཕོ་ཉ་གང༌། མེ་འབར་ཞྲིང་

རབ་ཏུ་གཙིགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་མཆེ་བ་རྣོན་པོ་དང་ལྡན་པ་གདེངས་ཅན་སྦྲུལ་གྲི་

གདོང་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང་ལག་ན་འཁོར་ལོ་ཐོགས་པ་དང༌། འཕོག་བྱེད་སེང་གེའྲི་དོང་

ཅན་ལག་ན་རལ་གྲི་ཐོགས་པ་དང༌། རྲི་དྭགས་ཤར་བའྲི་གདོང་ཅན་མདའ་གཞུ་

ཐོགས་པ་དང༌། སག་གྲི་གདོང་ཅན་རྩེ་གསུམ་ཐོགས་པ་དང༌། གླང་ཆེན་གྲི་གདོང་

ཅན་ལྕགས་ཀྱུ་དང་རོ་རེ་ཐོགས་པས་ཞེས་སོགས་སོ། །འགེལ་པས་དེ་ལྟར་སྦར་

ཡང་ངེས་མེད་དུ་སྦར་ཡང་རུང་ངོ༌། །

བཅུ་གཉྲིས་པ་ཕྲི་རུ་དབུལ་པའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་མཆོག་

དགའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་སོན་པ་ནྲི། དབྱར་ནྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ཕྲི་རུ་བུད་མེད་དང་བལ་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་ནྲི་མཆན་ཁུང་ཞེས་

སོགས་སོ། །བཅུ་བཞྲི་པ་ཕྲི་རུ་མྲི་བདག་འཁྲུགས་པའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ནང་དུ་
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སེམས་ཀྲི་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་ནྲི། མཁུས་

ཕྲིར། ཞེས་སོགས་སོ། །

བཅོ་ལྔ་པ་ཕྲི་རུ་ཐོག་ལྟུང་བ་དང༌། ནང་དུ་ངག་གྲི་དགའ་བའྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྒྲིབ་

པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་སོན་པ་ནྲི། གང་དག །ཅེས་སོགས་ཏེ། གང་དག་ལ་འགའ་

ཞྲིག་ཏུ་ནྲི་མཁའ་ལས་རོ་རེ་རབ་ཏུ་ལྟུང་བ་དང་བུད་མེད་དང་འགོགས་པ་ལས་རྟག་

པར་ཡང་ཁུ་བ་འཛག་ཅྲིང་སྐེ་བ་འདྲིར་འཆྲི་བ་དང་ཁུ་བ་འཕོས་པས་སེམས་བརྒྱལ་

བ་དང༌། ཆགས་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྐེ་བ་གཞན་སད་དེ་

ཚེ་རབས་གཞན་དུའང་སར་ཡང་དེ་བཞྲིན་བྱེད་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་བ་གང་

གྲིས། ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གྲི་ཤེས་རབ་མའྲི་རོ་

རེའྲི་ཞབས་ཆུ་སྐེས་སམ་པད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་དག་བསྒོམས་པ་

ཡྲིས། སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་རོ་རེ་ལྟུང་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དེ་ཡང་རབ་

ཏུ་ཞྲི་ཞྲིང་ཉམས་པ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ལ། སར་ཡངསྲིད་པར་སྐེ་བ་དང་ལྡན་པ་མྲིན་ནོ། 

ཞེས་འདྲིར་ཤོང་འགྱུར་ལ། འཆྲི་བ་ཉྲིད་འགྱུར། ཅེས་འབྱུང་ཡང༌། འབོ་འགྱུར་ལ་

ཉམས་པ་ཉྲིད་འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་བ་ལེགས་སོ། །ཡང་ན་དཔང་གྲི་འགྱུར་ལ། དེ་དག་

རྣམས་ཀྲི་དེ་ཡང་རབ་ཞྲིར་འགྱུར་རོ་སར་ཡང་འཆྲི་དང་སྐེ་བ་ལྡན་པར་འགོ་བ་མྲིན། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པར་བྱས་ན་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །སྔ་མ་བཅུ་བཞྲི་ཕྲི་འབའ་

ཞྲིག་ལ་དངོས་སུ་སྦར་ཡང༌། འདྲིར་དང་འོག་མ་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀ་ལ་དངོས་སུ་སྦར་

བ་ནྲི། བཅུ་བཞྲི་པོའང་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀ་ལ་སྦར་དགོས་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དོ། །བཅུ་

དྲུག་པ། ཕྲིར་རུ་ནོར་ཉམས་པ་དང༌། ནང་དུ་ལུས་ཀྲི་མཆོག་དགའྲི་ཐྲིག་ལེ་ཉམས་
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པའྲི་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པར་སོན་པ་ནྲི། བག་མེད་པར་སྤོད་པའྲི་སྐེ་བོ་གང་དག་ཉྲིན་

དང་མཚན་མོར་བུད་མེད་དང་འགོགས་པའྲི་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་ཆགས་པས་ནོར་

ཀུན་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྐེ་བ་གཞན་གྲིས་འཛག་པའྲི་བག་ཆགས་བསྒོས་པའྲི་

སེམས་ལས་ནང་གྲི་ནོར་ཉམས་པ་འཛག་པ་དེ་ནྲི་སར་ཡང་མང་པོ་དག་ཏུ་འབྱུང་

བས་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཤེས་རབ། རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དག་གྲིས་མྲི་མཉམ་པ་

མཉམ་པ་ཟླ་བ་དང་དེའྲི་ཞབས་སམ་གནས་ནྲི་ནོར་བུ་དང༌། མཉམ་པ་རྡུལ་ལམ་ཉྲི་

མ། དེའྲི་ཞབས་ཏེ་གནས་ནྲི་པད་ཡྲིན་ལ། སྣ་ཚོགས་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་

གང་རྒྱལ་བ་མཆོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ། གཙུག་ཏོར་གྲི་ལྟེ་བར་གཟུང་བས་མཆོད་ཅྲིང༌། 

འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བར་དངས་པས་བསོད་པར་གྱུར་པ་དེ་ཉྲིད་བསྒོམ་པས། 

བསྒོམ་པ་པོ་དེ་ནྲི་ཕྲི་ནང་གྲི་ནོར་ཀུན་ཉམས་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །

འདྲིར་ལུས་ཀྲི་དགའ་བ་མཆོག་དགའ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིམ་པས་མྲི་སོན་

པར། རྲིམ་པ་འདྲི་ལྟར་འཆད་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་པ་ལས་ལུས་

ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགོག་ཅྲིང༌། འབས་དུས་སུའང་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་

གཞན་གསུམ་སྤོ་བ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་ཕྲིར་གོ་རྲིམ་འདྲི་ལྟར་བཤད་དོ། ཞེས་བཤད་

སྦར་མཁན་པོ་གསུང་ངོ༌། །འོ་ན་གང་དན་པས་ཕྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་

འཕོག་པར་འགྱུར་བ་ངེས་དོན་གྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དང༌། དེའྲི་ཞབས་ནྲི་གང་ཡྲིན་དེ་

ཉྲིད་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་དན་པས་འཇྲིགས་པ་འཕོག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེར་སྐ་སེ་དམར་

སེར་ནྲི་རྩ་རོ་མ་སེ། དེ་ཉྲིད་ཉྲི་མའམ་མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། ལུག་སེ་

རྐང་མ་ནྲི་ཟླ་བའམ་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཀུན་འདར་མ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏྲི་
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ནྲི་སྒ་གཅན་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་ལ། རྩའྲི་ལམ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་

བགོད་པའྲི་རླུང་རྣམས་འགགས་པར་འགྱུར་བ་ནྲི། དབུགས་འགགས་པ་མྲི་གཡོ་

བའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡྲིན་ནོ། །དཔང་གྲི་འགྱུར་ལ། བགོད་པ། 

ཞེས་སོགས་སུ་བསྒྱུར་ཞྲིང༌། སོང་བ་ནྲི་འགགས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། འདྲི་ཉྲིད་ལེགས་

སོ། །དེའྲི་ཞབས་ནྲི་དངོས་པོ་སྐེ་རྲིམ་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་དང༌། དངོས་མེད་

སྡུད་རྲིམ་གྲི་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལྔ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ་བ་རབ་ཏུ་ཉམས་ཤྲིང༌། མཉམ་

བགོད། ཅེས་པ་དབུ་མར་སོག་བཅུག་ནས་འགགས་པར་བྱས་པ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞབས་

དེ་དག་པས་ཞབས་གཅྲིག་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་མ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་པྲ་ཕབ་

པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཡྲིན་ལ། ཞབས་གཅྲིག་ནྲི་དེའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་གོ་འཕང་

འགྱུར་བ་མེད་པའོ། །

ཁ་ཅྲིག་ཞབས་གཅྲིག་གཡས་དང་གཅྲིག་གཡོན་ལ་འཆད་པ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་

ཞབས་འཆད་པའྲི་སབས་འདྲིར་མྲི་འགྲིག་གོ །བཤད་སྦར་མཁན་པོ་ནྲི། ཉྲི་མ་མེ་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཤེས་རབ་ཀྲི་གསུང་རོ་རེར་མགྲིན་པའྲི་འཁོར་ལོ་ཟླ་བ་ཆུ་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དཔྲལ་བའྲི་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཀྲི་སྐུ་རོ་རེ་སྒ་གཅན་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གཙུག་ཏོར་གྲི་འཁོར་ལོ་ཐབས་ཀྲི་ཐུགས་རོ་རེ། དེ་དག་གྲི་

ལམ་ལ་བགོད་པའྲི་དབུགས་འགགས་པ་རྣལ་འབྱོར་མའོ། །འོག་གྲི་རྩ་གསུམ་མྲི་

སོན་པ་ནྲི་སེང་གྲི་གསུམ་ལ་འབབ་པའྲི་རླུང་འགགས་ན་འོག་གྲི་གསུམ་ཡང་

འགགས་པས་སོ། ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞབས་དེ་དག་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་པོ་གང་

གྲིས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་དན་པ་དེ་ཡྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་རྒྱུད་འདྲིར་བརོད་པའྲི་རྣལ་
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འབྱོར་མའྲི་ཞབས་དན་པའྲི་འབས་བུའམ་ཕན་ཡོན། ཕྲི་ནང་གྲི་འཇྲིགས་པ་བཅུ་དྲུག་

པོ་མ་ལུས་པ་འཕོག་པ་མྱུར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། འོ་ན་ཕྲི་རུ་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ཀྲི་གནས་ནམ་མཁའ་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ཡྲིན་ན། ནང་དུ་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་ཀྲི་གནས་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་མ་

རྣམས་དག་གྲི་གནས་ནྲི། དབུགས་འགགས་ཤྲིང་རྣམ་རྟོག་གྲིས་མྲི་ཕེད་པས་རོ་རེ་

དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད་པས་ནོར་བུ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཟ་མ་ཏོག་ཁྲིམ་དུ་གྱུར་པ་

གང་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། དེར་འཇུག་པའྲི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའྲི་ལམ། 

ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་མེད་ཅྲིང་བདུད་རྣམས་ཉམས་པར་བྱེད་པ་དེའྲི་སྒོ་ནས་ཡོན་

ཏན་བརོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ། ཚུལ་འདྲིས་བསོད་པ་པད་དཀར་པོ་བདག་གྲིས་

རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའྲི་ཐོག་མར་འདྲིར་བརོད་དོ། །དེ་ཡང་དཔང་འགྱུར་ལ། བསོད་པ་

སྔོན་མ་ཅན་འདྲི་བདག་གྲིས་བརོད་དོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །འདྲིར་རྣལ་

འབྱོར་མ་ནྲི་བཤད་སྦར་ལས་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྲི་སོགས་ལ་འཆད་དོ། །

གཞན་དག་བསོད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་

འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསྔོ་བ་ནྲི། སྐེས་བུ་གང་དག་

བདུད་ཀྲི་གོགས་ཀྲིས་ཟྲིན་པས་རྟག་ཏུ་མྲི་བདེན་པའྲི་མུན་པར་སོང་ཞྲིང༌། ཕག་རྒྱ་

ཆེན་མོའྲི་ལམ་ཉམས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲིས་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ལམ་འདྲི་ཐོབ་

ནས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་ཁྲིམ་དང་རྲིང་བ་མྲིན་པ་སེ་ཉེ་བར་འོང་བར་གྱུར་ཅྲིག །རོ་རེ་ནོར་

བུའྲི་ཁྲིམ་དེར་ཞུགས་ན་འབས་བུ་ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དུ་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་གྲིས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་གཟུགས་བསྒྲུབས་ཏེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་གོ་
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འཕང་བསྒོམས་ན་སྒྲུབ་པ་པོ་དེ ་ནྲི ་མྱུར་དུ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་མཚན་གྲི་ཡན་

ལག །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉྲིས་དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ཅན་ཁམས་གསུམ་

གྲི་འགོ་བའྲི་བ་མ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཆོས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་བསོར་བ་ལ་

གནས་པ། ལྷ་རྣམས་ནས་མ་རྲིག་པའྲི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པའྲི་གོ་འཕང་

ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ནྲི་སར་ཡང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བའྲི་ཚུལ་གཞན་བསན་

པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བྲི་ཞེས་དང་ངོ༌། །

གང་ན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་བཤད་སེ་རྒྱས་འགེལ་ལོ། །རྒྱུ་གང་གྲི་

དབང་གྲིས་ན། དཔལ་ལྡན་ཤཱཀ་སེང་གེ་དེའྲི་རྟག་ཏུ་འགོ་ལ་བརྩེ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་

བསྐུལ་བ་དང༌། བརྩེ་བ་ཙམ་ནྲི་ཕན་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྲི་

ངེས་པ་མེད་ཀང༌། བརྩེ་བ་དེར་མ་ཟད་ཐུབ་པ་དེ་ཡྲི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་བསྐུལ་ཞྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་དབང་གྲིས་སོ། །བསྐུལ་བ་

པོ་དེའྲི་ཡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སོགས་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་སེང་གྲི་

ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། བདུད་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་འདྲིའྲི་བརོད་པར་

བྱ་བ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཞེས་པ་ཀཱ་ཡྲིག་ལས་ནྲི། ཀཱ་ར་

ཎེ་ཤཱནྟེ་ཞེས་པའྲི་ཀཱ་ར་ཎེ་རྒྱུ། ཤཱནྟེ་ཞྲི་བ་སེ། དེ་ལ་རྒྱུ་ནྲི་བྱང་སེམས་ལུས་ཀྲི་ཐྲིག་

ལེ་ཡྲིན་ལ། ཞྲི་བ་ནྲི་སད་པའྲི་གནས་སབས་ཟད་པ་སེ། མདོར་ན་དཔྲལ་བར་ལུས་

ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུའོ། །ལ་ཡྲིག་ལ། ལ་ཡོ་ཏྲ་ཝེ། ཞེས་པ་སེ། ལུས་

ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ན། རྨྲི་ལམ་གྲི་གནས་སབས་སྐེད་པར་བྱེད་པའྲི་སོག་འདྲི་ལ་

ཐྲིམ་པ་ཉྲིད་དེ། མགྲིན་པར་ངག་གྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ལོངས་སྐུའོ། །དེ་ལས་ཙ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཡྲིག་གྲི་ཙ་ལ་ཙ་རྟྲི་ནྲི་གཡོ་བའྲི་སེམས་ཏེ། དེ་ཡང་སད་རྨྲིའྲི་སབས་སུ་སྒ་སོགས་

ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་དེ་ཉྲིད་མུན་པས་ཟྲིལ་གྲིས་མནན་པས་སེམས་གཉྲིད་མཐུག་གྲི་

གནས་སབས་ཟད་པས་སྙྲིང་ཁར་སེམས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་འགགས་པ་ཆོས་སྐུའོ། །དེ་རྒྱུ་

ཅྲི་ལས་འགྱུར་ཞེ་ན། ཀྲ་ཡྲིག་ལས་ཀྲ་མ་”བན
1
་དྷ་ཞེས་པ་ནྲི་རྲིམ་པ་བཅྲིངས་པ་ལ་

སོགས་ཞེས་པ་སེ། རྲིམ་པ་ནྲི། ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་ཡྲིན་ལ། བཅྲིང་བ་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་བདེ་བ་སེ་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་ཟད་པས་ལྟེ་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་

འགགས་པ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུའོ། །འདྲི་ནྲི་ནཱ་རོ་པ་དང་ཨ་ཙར་ཡའྲི་ལུགས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་རེ་རེ་བར་བཤད་ནས། ཡང་ན་དུས་ནྲི་འགྱུར་མེད་པའྲི་བདེ་

བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སོང་པ་ཉྲིད་དབྱེར་མེད་པའྲི་སྙྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་འཁོར་ལོ་ནྲི་

ཁམས་གསུམ་པའྲི་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པའྲི་ཤེས་བྱའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་རྣམ་བཅས་ཀྲི་

ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་འདྲི་དག་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་དཔལ་དུས་

ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཡྲི་གེ་སོ་སོས་བཤད་པའྲི་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་འདྲི་ནྲི་

སེ་འདྲི་དང་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པ་གཉྲིས་ལ་གནས་པ་

འདྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲི་དེའྲི་མངོན་པར་བརོད་

པར་བྱེད་པའྲི་རོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་ནས་ཞེས་པ། འགྱུར་མངས་སུ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཅེས་འབྱུང་བ་ལེགས་སོ། །དེས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པས་རྩ་རྒྱུད་དུ་

འགེལ་པ་བྱེད་པར་ལུང་བསན་ཅྲིང༌། བསྡུས་རྒྱུད་བསྡུས་པ་པོ་འཇམ་དཔལ་གྲིས་ནྲི་

བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་འཇྲིག་རྟེན་མགོན་པོ་བདག་གྲིས་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༢༨བ༡ན།   བན    བླ། ༣༧བ༤ན།   པན
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འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱས་འགེལ་བྲི་བར་བྱའོ། །འགེལ་བཤད་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཀྲི་རོ་

རེའྲི་ཚིག་གསང་བ་སེ་སས་པའྲི་དོན་རྣམས་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའོ། །

འོན་ཏེ་རྒྱུད་འདྲིར་རོ་རེའྲི་ཚིག་གསལ་བར་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ་ཞེ་ན། 

གསུངས་མོད་ཀྲི། འོན་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ནྲི་འཁོར་

བའྲི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་ཤྲིང་བདེན་པ་མ་མཐོང་བའྲི་བྱྲིས་པ་སོ་སོའྲི་སྐེ་བོ་བསན་

བཅོས་གཞན་ཤེས་པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་དང༌། བསན་བཅོས་མྲི་ཤེས་པའྲི་རྨོངས་པ་

རྣམས་ཀྲིས་གསལ་བར་རྟོགས་མྲི་ནུས་པས། དེ་རྣམས་ལ་གསལ་བར་བསན་པའྲི་

ཆེད་དུ་སེ། དཔེར་ན་གསང་ཞྲིང་སས་པའྲི་ནོར་སྡུག་པའྲི་བུ་ཡྲིས་འཇྲིགས་པས་

འཇྲིགས་ནས་ཕས་བསྲུངས་པ་ཡང༌། མ་ཡྲིས་བུ་རྣམས་ལ་ཕན་པའྲི་དོན་དུ་གསལ་

བར་སོན་པ་བཞྲིན་དུ། སྡུག་པའྲི་སོབ་དཔོན་གྲིས་འཇྲིགས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་མཐའ་དྲུག་གྲིས་སས་པའྲི་དོན་ཟབ་མོ་ཡང་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་ཐོབ་པའྲི་དོན་དུ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སོན་པར་བྱེད་དོ། །དེས་ན་རོ་རེ་སེམས་

དཔའ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ལམ་མཆོག་ནྲི་རྒྱས་འགེལ་གང་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་པས་

རྲིག་པར་བྱེད་པ་དེའྲི་ཕྲིར་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཅེས་བྱ་བའྲི་འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱས་

འགེལ་འདྲི་ནྲི་མྱུར་དུ་སེ་མ་འགོར་བར་བྲི་བར་བྱའོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །མདོར་བསྡུས་

ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི་འགེལ་བཤད་ཅེས་པ་མདོར་

བསན་ཆེན་པོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ངེས་པ་དང༌། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཞེས་

པས་སྙྲིང་པོའྲི་དོན་ལ་མྲི་འཁྲུལ་བའྲི་ངེས་པ་དང༌། སོང་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཞེས་

པས་གཞུང་ཚད་ཀྲི་ངེས་པ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས་ཞེས་པས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མཚན་གྲི་དོན་ངེས་པ་དང༌། བདུད་དང་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་བྱེད་པ་

མཆོག་གྲི་འདོད་པའྲི་ལྷ་དམ་པའྲི་ལམ་ངེས་པ། ཞེས་པ་མདོར་བསྡུས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་

བརོད་བྱ་དང༌། དགོས་པའྲི་ངེས་པ་དང༌། མདོར་བསྡུས་ཆེན་མོས་ཏེ་ཞེས་པ་འདྲིས་

བསྡུས་རྒྱུད་འདྲི་ལ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་མ་ཡོད་པའྲི་ངེས་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། འོག་མ་རྣམས་ལ་ལྟོས་ནས་སོ། །འོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ངག་རོགས་

པའོ། །མདོར་བསྡུས་དང་པོའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།    །།

༼མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ཡང་བཤད་པར་དམ་

བཅའ་བ་དང༌། མདོར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ནྲི། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་འདྲིར་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་དོན་

བཤད་པའྲི་དང་པོར་རེ་ཤྲིག་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་དེའྲི་བརོད་

བྱ་དང་རོད་བྱེད་དང༌། འབེལ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དང་དེའྲི་

འགེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསན་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་བཤད་པའྲི་ཕྲི་ནས་

ཚིག་དོན་འཆད་པའྲི་སབས་སུ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་དགོས་པ་དང་དགོས་པའྲི་

དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བརོད་པར་བྱའོ། །མདོར་བསན་པ་ལ། འདྲི་ལ་དང་པོར་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དགོས་སོགས་མདོར་བསན་པ་སེ། དེ་ཡང་ཡང་

དག་པར་བསན་ཏོ། ཞེས་དང་ངོ༌། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་ན། བརོད་བྱ་སོགས་ཆོས་ལྔ་

མངོན་པར་གཟྲིགས་ནས་སོ། །གང་ལ་ན། གདུལ་བྱ་སོགས་སོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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རང་གྲི་སོགས་སོ། །ཆོས་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་ན། བྱེད་ལས་སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་

ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་རབ་ཏུ་སེར་བ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་སོན་པ་པོ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པས་ཏེ། དེ་ཡང་བདེ་བ་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་གནས་དང༌། 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་འཁོར་དང༌། ཁམས་

གསུམ་གྲི་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བ་ཞེས་པས་མཛད་པ་དང༌། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཅེས་

སོགས་ཀྲིས་ཆོས་དང་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་ཞུ་བ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་སེ། དེ་ལྟར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང༌། རོད་བྱེད་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་སོང་

ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་སེ། དེའྲི་ཁད་པར་ནྲི། རྲིགས་མེད་པ་ནས་བརྟག་པ་ལྔའྲི་བདག་

ཉྲིད་ནྲིའྲི་བར་རོ། །

དགོས་པ་གང་གྲི་ཕྲིར་དུ་བསན་ན། མྲི་ལ་སོགས་པ་ནས་ཕྲིར་གྲི་བར་

རོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དེ་ལས། ཞེས་པ་ནས། ལུང་བསན་ཏེ། ཅེས་པར་ནྲི། རྒྱུད་དེ་ལས་

བསྡུས་རྒྱུད་སོགས་ལུང་བསན་ཚུལ་མདོར་བསན་པའོ། །མདོར་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། 

མདོར་བསན་གྲི་རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་འཆད་པ་ཡྲིན་པས། དང་པོར་རྒྱུད་ཀྲི་

བརོད་བྱ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ལེའུའྲི་སད་དོད་པ་རྲི་ཚེད། ཞེས་པ་ཡོངས་སུ་

བཅད་པ་ལ་འཇུག་པས། དོན་ཚན་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་དང༌། རོད་བྱེད་ཀྲི་ཚིག་ཚན་

པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་ཀ་ལའང་ལེའུའྲི་སྒ་འཇུག་གོ །དེ་བས་ན་འདྲིར་

ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱ་རགས་པར་བསྡུས་ན། ལེའུའམ་བརྟག་པ་ལྔ་དང་ཞྲིབ་

པར་ཕེ་ན་གནས་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་བརོད་བྱ་ལེའུ་ལྔའྲི་གོ་
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རྲིམས་ནྲི། འདྲིར་རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་པ་ནས། ལེའུ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་དོ། ཞེས་པའྲི་བར་

ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། རྡུལ་ཕ་རབ་འདུས་པ་དང༌། སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང༌། བཅུད་ཀྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕྲི་མའྲི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་འགོ་དགོས་ལ། དབང་

བསྐུར་བ་ལ་བསྐུར་བྱ་སེམས་ཅན་སྔོན་དུ་འགོ་ཞྲིང༌། བསྐེད་རྲིམ་གྲིས་བསོད་

ནམས་ཀྲི་ཚོགས་བསགས་ཏེ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་སྔོན་དུ་

འགོ་དགོས་ལ། རོགས་རྲིམ་གྲིས་མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལའང་ངེས་པར་བསྐེད་རྲིམ་མཐར་

ཕྲིན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པས། དེའྲི་ཕྲིར་དང་པོར་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ལེ་སོགས་

ཀྲི་རྲིམ་པས་བསན་ནོ། ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལ་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལྟར་ན། དང་པོར་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་དང་སྔགས་ལ་

སོགས་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་མཆོག་སྒྲུབ་

པ་ཡྲིན་ཀང༌། བ་མེད་ཀྲི་སབས་སུ་དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་རག་མྲི་

ལས་པས། བསྐེད་རྲིམ་ལ་གསལ་སྣང་བརྟན་པ་གྲུབ་པ་ཙམ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་མ་སྒྲུབས་པར་རོགས་རྲིམ་ལ་འབད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་མཆོག་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡང༌། 

འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་སེར་བའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དེ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་

ཡྲིན་ནོ། །སྐེ་བ་སྔ་མའྲི་ཞེས་པ་ནས། བག་ཆགས་ཀྲི་སོབས་ཀྲིས་ཅེས་སོགས་ཀྲི་

དོན་ནྲི། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་འགྲུབ་པ་

དང༌། གལ་ཏེ་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པར། རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་ངང་ནས་ཚེའྲི་

དུས་བྱས་ན། སྔ་མ་ལམ་ལ་སོབ་པར་གོམས་པར་བྱས་པ་དེའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་
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སོབས་ཀྲིས་ལམ་གོམས་པར་བྱས་པས་མཆོག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་གཉྲིས་ཡོད་

པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲི་མ་ཡང་སྡུད་པའྲི་ཆེད་དོ། །དཀྲིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

པར་རྟོག་པའྲི་སྒོམ་པ་དང་བལ་ཞེས་པ་ནྲི། སྤྲིར་བ་མེད་ཀྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་ན་

བསྐེད་རྲིམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་མ་ཤེས་པ་

ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེས་ན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྣམ་པར་ཤར་

བའྲི་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་ཡོད་ལ། 

དེའྲི་དང་པོ་ནྲི་བོས་བརྟགས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕྲི་མ་ལ་ནྲི་ནན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྟེན་

དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་ལོ་དངོས་པོ་ལ་ཡང་གྲུབ་པ་ཞྲིག་

དགོས་སོ། །བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དེ་མཆོག་མ་གྲུབ་པའྲི་སྔ་རོལ་ཏུ་སྨྲིན་བྱེད་

ཀྲི་ལམ་དུ་བསྒོམ་དགོས་ཀང་རོགས་རྲིམ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གྲུབ་པ་ནས་རྣལ་

འབྱོར་སྔ་མ་དེ་སྒོམ་པ་འདོར་བ་ཡྲིན་པས། དེ་འདའྲི་སྒོམ་པ་དང་བལ་བ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་བརོད་བྱ་རགས་པར་ཕེ་ན་ལེའུ་ལྔ་དང༌། དེ་ཡང་བསྡུས་ན་གཙོ་བོར་

མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ།ོ ཞེས་སོན་པ་ནྲི། འདྲིར་ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཅེས་སོགས། །ལེའུ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ལས། དང་པོ་ཕྲི་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནང་དང༌། ཕྲི་མ་གསུམ་གཞན་སོན་པ་ལ། དབང་ལེ་གཞན་དངོས་ཀྲི་སྨྲིན་

བྱེད་ཀྲི་དབང་དང༌། ཐ་མ་གཉྲིས་ཀྲིས་གཞན་དངོས་བསྐེད་རོགས་སོན་ཞྲིང༌། དེ་

ཡང་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་འཆད་མྲི་འཆད་ཀྲི་ཁད་པར་མ་གཏོགས། ལེའུ་རེ་རེར་ཡང་

ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་ཀ་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ལེའུ་ལྔ་པོ་དེ་ཉྲིད་ཞྲིབ་པར་ཕེ་ན། འཇྲིག་
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རྟེན་ཁམས་ལེ་ལ་གནས་པ་ཉེར་བཞྲི། ནང་ལ་ལ་བཅོ་བརྒྱད། དབང་ལེ་ལ་བཅུ་

གཉྲིས། སྒྲུབ་ལེ་ལ་བདུན། ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལ་ཉྲི་ཤུ་སེ། དེ་ལྟར་གནས་པ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་

གཅྲིག་སེ། ཕེ་ནས་འཆད་པ་ནྲི། དེ་ཡང་ལེའུ་ལྔ་པོ་འདྲིའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་གནས་པ་

སེ། ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ལེའུ་ལའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ནས་ཞེས་སོགས་ནྲི། 

བརོད་བྱ་བསན་པའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །རོད་བྱེད་འཆད་པ་ནྲི། འདྲི་སོན་པར་བྱེད་པའྲི་

ཞེས་སོགས་ཏེ། རོད་བྱེད་ཚིག་གྲི་ལེའུ་ལྔའོ། །འབེལ་པ་འཆད་པ་ནྲི་བརོད་བྱ་རོད་

བྱེད་འདྲི་དག་ཅེས་པ་ནས། འབེལ་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་གཞུང་གཞན་དག་

ཏུ། བརོད་བྱ་རྟོགས་པ་རོད་བྱེད་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་ཞྲིང༌། དགོས་པ་བརོད་བྱ་རྟོགས་

པའྲི་འབས་བུ་དང༌། ཉྲིང་དགོས་དགོས་པའྲི་འབས་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབེལ་

ཞེས་པ་དང་དོན་གཅྲིག་ལ། སབས་འདྲིར་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རོ་རེའྲི་

རྣལ་འབྱོར། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ལ་

སོགས་པ། ལམ་དང་འབས་བུའྲི་ཟབ་དོན་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་བྱ་དང་རྒྱུད་

འདྲིའྲི་རོད་བྱེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་འབེལ་པ་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་གསུངས་ལ། གོང་

འོག་དུ་མར་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་དང་འབས་བུའྲི་ཟབ་དོན་རྣམས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་དང༌། བརོད་མྲི་ནུས་པ་དང༌། བསམ་པ་ལས་འདས་པ་སོགས་སུ་ཡང་ཡང་

གསུངས་པ་དག་མྲི་འགལ་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྤྲིར་གཞུང་གོང་འོག་དུ་མ་

ནས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དོ། །

ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་ནས་དངོས་པོ་བུམ་སྣམ་སོགས་སྤྲིར་སྒས་བརོད་

ནུས་ཤྲིང་རྟོག་པས་ངེས་ནུས་ན་ཡང་དེ་དག་སྒའྲི་བརོད་བྱ་ཡྲིན་པ་དོན་དམ་པར་མ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1091  

གྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས། རང་མཚན་ཐམས་ཅད་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་ལས། དོན་དམ་བདེན་པ་

སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པ་དང། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། 

བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་སྙྲིང་པོ་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་དབུ་མའྲི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས། ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་མྲིན་པར་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནྲི། འཕགས་པའྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་ཆོས་ཉྲིད་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་ཚེ། ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་གཉྲིས་སྣང་ཕ་མོ་ཡང་མེད་

པར་རོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་ཞྲིག་ཡོད་ལ། དོན་དམ་བདེན་པ་སྒས་

བརོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པས། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་གནས་

པ་བཞྲིན་གོ་ཡང༌། དེའྲི་ཚེ་ཆོས་ཉྲིད་ལ་གཉྲིས་སྣང་ལོག་པ་མྲི་སྲིད་པས། དེ་ནས་

འཕགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་རྟོགས་ཚུལ་ལྟར་གཉྲིས་སྣང་ལོག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་

སྒ་ལ་བརྟན་ནས་རྟོགས་པས་ངེས་པ་ལ་བྱར་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ཆོས་ཉྲིད་སྒ་རྟོག་

གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཅྲིང་འདྲིར་ནྲི་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་

བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་ལམ་དང་འབས་བུ་དེ་དང་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་

པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་དེས་ཇྲི་ལྟར་མོང་བ་ལྟར་དུ། དེ་དག་འཆད་པའྲི་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་གོ་བའྲི་རྒྱུད་ལ་མོང་བ་བྱར་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་རྟོག་དང་བརོད་པ་རྣམ་པར་

སངས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་མྲིན་པར་གཏན་ནས་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་དུ་བྱར་མྲི་རུང་ན། དོན་དེ་དག་

རྒྱུད་བཤད་པ་དང་ཉན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སོབ་མས་ངེས་པར་བྱར་མེད་པས། དེའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དོན་དུ་རྒྱུད་འཆད་པ་དང༌། ཉན་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་དོན་”མེད
1
་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། 

དོན་གྲི་དབང་བཞྲི་པ་ཚིག་གྲིས་བར་སྤད་མྲི་ནུས་པར་འགྱུར་བས། འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྲི་དབང་བཞྲི་པ་སྨྲིན་བྱེད་ཀྲི་དབང་བསྐུར་བའྲི་ཚེ་ཐབས་གང་གྲིས་ཀང་

བསྐུར་དུ་མྲི་རུང་པར་འགྱུར་ལ། ལམ་སྒོམ་པའྲི་སྔོན་དུ་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྲིན་པ་སོ་

སོར་ངེས་པར་བྱར་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་འབེལ་བ་བསན་ནས། བསྐེད་རྲིམ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བསོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རོགས་པ་དགོས་པ་དང༌། རོགས་རྲིམ་གྲིས་མཆོག་འགྲུབ་

པ་ཉྲིད་དགོས་སུ་སོན་པ་ནྲི། དེ་ནས་དཀྲིལ་འཁོར་དུ། ཞས་སོགས་དང༌། ཤེས་རབ་

ཆེན་པོ། ཞེས་སོགས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བརོད་བྱ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་འདྲི་དག་ཉྲིད་མངོན་པར་གཟྲིགས་ནས། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ཡང་དག་པར་བསན་ཏོ། 

ཞེས་སྦར་རོ། །གང་ལ་ན་གདུལ་བྱའྲི་སྐེ་བོ་ངེས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་རང་གྲི་

སེམས་ཀྲི་བསམ་པས་ཞེས་བྱ་བ་སྔར་བཤད་པ་ལ། ངེས་པ་ནྲི། འདོད་པ་ལྔ་ལ་ཉེ་

བར་ལོངས་སྤོད་པ་ཉེས་དམྲིགས་སུ་བལྟས་ནས། མཐའ་གཅྲིག་ཏུ་དེ་དང་བལ་བའྲི་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་སོམ་པ་སེ། དེ་ནྲི་ཐེག་པ་དམན་པ་ཉན་ཐོས་པའྲི་མཆོག་གྲི་སོམ་པ་

སེ་སོམ་པ་མཆོག་ཡྲིན་ཅྲིང༌། འདོད་ཡོན་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལས་རྒྱབ་ཀྲིས་ཕོགས་

པ་དེ་དང་བལ་བ་ནྲི་ངེས་པ་དང་བལ་བའོ། །ཁ་ཅྲིག་མཆོག་དང་བྱེ་བ་སད་དོད་

གཅྲིག་པས། བསབ་པའྲི་གནས་བྱེ་བའམ་ཤྲིན་ཏུ་མང་པོ་བསྲུང་བ་དགེ་སོང་དང༌། 

གནས་བཅུ་བསྲུང་བ་དག་ཚུལ་དང༌། གནས་ལྔ་བསྲུང་བ་དགེ་བསྙན་གྲི་སོམ་པ་སེ། 

1  མ་ཕྱི། ༣༡བ༡ན།   མད    བླ། ༤༢ན༡ན།   མྕེད    * མྕེད



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དེ་དག་ཚེ་ཇྲི་སྲིད་འཚོའྲི་བར་དུ་བསྲུང་བའྲི་ངེས་པ་དང་བལ་བ། ཞེས་འཆད་པ་ནྲི་

མྲི་རྲིགས་ཏེ། དགེ་སོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དགེ་སོང་རོ་རེ་འཛིན་པ་སོགས་

ཀང་ཤྲིན་ཏུ་མང་པས་སོ་སོར་ཐར་པའྲི་སོམ་པ་ལ་ཉན་ཐོས་པའྲི་སོམ་པར་མ་ངེས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་ནྲི་ཉན་ཐོས་པའྲི་སོམ་པ་ཉྲིད་ལ་བྱའྲི་སོ་སོར་ཐར་པའྲི་

སོམ་པ་ལ་མྲི་གཟུང་ངོ༌། །དེས་ན་མཆོག་བྱེ་བར་བསྒྱུར་བ་མྲི་ལེགས་སོ། །དེ་འདའྲི་

ངེས་པ་དང་བལ་བ་དེ་དག་གྲིས་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་ནྲི། སྤྲིར་འདོད་པ་ལ་ལ་

ཉེ་བར་ལོངས་”སྤོད
1
་པར་འདོད་པའོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་འདོད་ཡོན་གྲི་རག་བྱ་ཁད་པར་བ་དབང་པོ་གཉྲིས་ཀྲི་བདེ་བ་

ཆེན་པོ་འདོད་པ་ནྲི་ངེས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་སེ། 

རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་བསམ་པ་འདྲིས་ཞེས་པ་འདྲི་དང་མཐུན་པ་འདོད་ཡོན་དེ་དག་མ་

སངས་ཤྲིང༌། དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་མ་བཀག་པའྲི་སྒོ་ནས་སོན་ནོ། །གང་སོན་ན། 

མདོར་བསན་དུ། སྐེ་བ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་འབས་བུ་རབ་ཏུ་སེར་བ་ཞེས་

གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ལམ་འདྲི་དང་པོར་གང་ལ་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་སྐེ་བ་སེ་ཚེ་

འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་འབས་བུ་རབ་ཏུ་སེར་བ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའ།ོ །འགོ་བ་གང་

ཡང་རུང་བའྲི་ཚེ་གཅྲིག་ལ་སེར་རམ་ཞེ་ན། མྲིའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི་ལྷ་ལ་སོགས་པ་

འགོ་བ་གཞན་ལྔའྲི་ཚེད་ཉྲིད་ཀྲི་སྐེ་བ་ལ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། དེ་དག་

ལས་ཀྲིས་མ་ཡྲིན་པར་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་ལས་ཀྲིས་པ་ནྲི། སབས་འདྲིར་

འཛམ་གླྲིང་ཆུང་ངུའོ། །དེས་ན་སྐེ་བ་འདྲི་ཞེས་པ་ཚེ་འདྲི་དང༌། རྟེན་མྲིའྲི་རྟེན་འདྲི་ལ་

1  མ་ཕྱི། ༣༢ན༡ན།   སྦོང    བླ། ༤༢བ༣ན།   སྤོད   * སྤོད



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཞེས་པ་གཉྲིས་ག་ལ་བཤད་དགོས་སོ། །འོ་ན་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནམ་ཡང་འབས་བུ་

དེ་མྲི་སེར་རམ་ཞེ་ན། འདྲིར་ཞེས་སོགས་ཏེ་གོ་སའོ། །དེ་ལ་སྐེ་བ་འདྲི། ཞེས་པ་ཚེ་

གཅྲིག་ལ་མ་བྱས་ན། འོག་གྲི་རྩོད་ལན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྤྲིར་མྲིའྲི་སྐེ་བ་

ལ་སངས་རྒྱས་སེར་བ་ཙམ་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཟབ་ཁད་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག་

མྲིའྲི་སྐེ་བ་ཁོ་ན་ལ་སངས་རྒྱས་པར་བཤད་པས་བར་དོར་སངས་རྒྱ་བར་བཤད་པ་

དགོངས་པ་ཅན་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་བར་དོར་འདའ་བ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་ཞེས་

ཟེར་བ་ནྲི། སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བར་དོར་སངས་རྒྱ་བའྲི་དགོངས་

གཞྲི་ཉན་ཐོས་ཀྲི་མང་འདས་ལ་བྱེད་པ་འབེལ་མེད་སྨྲ་བའོ། །

ཡང་ཁ་ཅྲིག །འདྲིར་མྲི་ཁོ་ནའྲི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱ་བར་བཤད་པ་སྤྲུལ་སྐུས་

འཚང་རྒྱ་བའྲི་དབང་དུ་བྱས་ལ། བར་དོ་དང་འོག་མྲིན་གྲི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་

སོགས་སུ་བཤད་པ་ལོངས་སྐུའྲི་དབང་དུ་བྱས་པས་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུང་བ་

ཡང་མྲི་འཐད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་འདོད་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱ་བའྲི་

ཚུལ་བསན་པ་ལྟ་བུ་ནྲི། སྔོན་དུ་ལོངས་སྐུ་བརེས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་ནས། དེའྲི་

རེས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་གསར་དུ་སངས་རྒྱས་པ་མྲིན་

པས། འོག་གྲི་རྩོད་ལན་ཐམས་ཅད་འབལ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཚེ་གཅྲིག་ལ་ལོངས་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚུལ་སེན་པ་ཙམ་

ཡྲིན་ནོ། ཞེས་ཁས་བངས་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་སྤྲིར་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་གདུལ་བྱ་ལ། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ཚེ་འདྲིར་

འཚང་རྒྱ་བ་གཅྲིག་དང༌། ཚེ་འདྲིར་སྤོད་པ་བྱེད་པ་མ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྲིས་མཆོག་མ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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གྲུབ་པ། ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་ཐ་མལ་བ་ལ་བར་དོ་འོང་བའྲི་དོད་ལ་ལོངས་སྐུ་གྲུབ་ནས་

འཚང་རྒྱ་བ། ལེ་ལོ་ཅན་བར་དོར་སངས་རྒྱ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་དང༌། དེ་ལས་

ཀང་དབང་པོ་དམན་པ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྲི། 

སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་ཐོག་མར་སྒོམ་པའྲི་མགོ་གང་ལས་

བརྩམས་པའྲི་སྐེ་བ་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་སེ། དེ་ཡྲིན་ན་མྲིའྲི་རྟེན་ཅན་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་

ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི། ལོངས་སྐུ་

ཡང་འདོད་པའྲི་མྲིའྲི་རྟེན་ལ་ཐོབ་པ་ཡྲིན་ལ། ལམ་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ས་མཐོན་

པོར་བགོད་དེ། ལམ་གྲི་མཐར་སྔགས་བ་མེད་ཀྲི་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་སྣོན་

པ་བཏབ་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལྟ་བུ་ནྲི་འོག་མྲིན་གྲི་ལྷའྲི་རྟེན་ལ་ཡང་ཡོད་ཅྲིང་། ཚེ་

འདྲིར་སྔགས་ཀྲི་ལམ་སྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་བར་དོར་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་

པས། དོགས་པ་དེ་དག་སང་དགོས་པའྲི་གཞྲི་ཆེན་མོ་མེད་དོ། འོ་ན་མྲིའྲི་སྐེ་བ་ཡྲིན་

ནོ་ཅོག་ལ་འབས་བུ་དེ་སེར་རམ་ཞེ་ན། བསོད་ནམས་ཞེས་པ་ནས། ངེས་པའོ་ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། སྐེ་པ་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ལམ་ཐུན་མོང་པས་རྒྱུད་སྦངས་པའྲི་སལ་ལྡན་ལ་

ཡྲིན་གྲི་ལས་ངན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མྲི་སྦྲིན་ནོ། ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལ་དོགས་པ་སང་བ་ལ་དོགས་པ་དགོད་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་ཞེས་སོགས་ཏེ། གལ་

ཏེ་ལས་ངན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་མ་ཡྲིན་ན། འདུས་པ་ལས། ཚེ་དེར་མཚམས་མེ་ལྔ་

བྱས་པས་ཀང་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ། ཞེས་པའོ། དེའྲི་ལན་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་གསུང་འདྲི་ནྲི་བདེན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་

ཏེ། དེ་ཡང། ཚེ་དེར་སྔགས་ལ་མྲི་འཇུག་པའྲི་གོང་དུ་ཤྲིན་ཏུ་ལྕྲི་བའྲི་མཚམས་མེད་
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ལྔ་སོགས་བྱས་ཀང༌། སྔགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། དབང་བསྐུར་ཏེ། 

རྲིམ་པ་གཉྲིས་བསྒོམས་པས་སྔར་བསགས་པའྲི་ལས་སྦངས་ནས། ཕྲིན་ཆད་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བའྲི་སྒོ་བསམས་ཏེ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་སྒོམས་ན་མཆོག་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པ་ཡྲིན་གྲི། སྔགས་ལ་ཞུགས་ནས་ཀང་མཚམས་མེད་ལ་སོགས་མྲི་དགེ་

བའྲི་ལས་མྲི་བསོམ་ཞྲིང༌། ཁད་པར་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་

སོག་དང་འད་བར་མྲི་འཛིན་ན། དེའྲི་ཚེ་དེ་ལ་མཆོག་འགྲུབ་པར་སངས་རྒྱས་མྲི་

བཞེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལུང་རྟོགས་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དགེ་བ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དཔེར་ན་བྱང་སེམས་རྒྱལ་སས་ཀྲི་སོམ་པའྲི་

རྩ་ལྟུང་མ་བྱུང་ན་ཚེ་དེ་ལས་དང་པོ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡྲིན་པ་ལ། རྩ་ལྟུང་བྱུང་ན། དེ་ནས་སོམ་

པ་སོར་ཆུད་ཀང་ཚེ་དེ་ལས་དང་པོ་ཐོབ་མྲི་སྲིད་པར་བྱང་ས་ལས་གསུངས་པ་

བཞྲིན་ནོ། །

དེ་ལ་ཚད་མེད་བཞྲི་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ཕོགས་ཀྲི་ཆོས་ཀང༌། བདེ་མཆོག་ལས། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་ཉྲིད་ལ། ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་དན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་སོགས་སུ་ཕེ་ནས་བཤད་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པའྲི་ཤ་རྣམས་སྔགས་ལས་བཀག་པར་

བཤད་པ་ལ་རྩོད་པ་ནྲི། འོ་ཅེས་སོགས་ནྲི་གོ་སའོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི། དེ་ནྲི་བདེན་ཏེ། 

ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པའོ་ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། དོན་ནྲི་ཤ་ལྔ་བཟའ་བར་གསུངས་ཀང༌། 

དེའྲི་ཤ་ལྔ་ནྲི། ཕྱུགས་ཀྲི་མཆོད་སྦྲིན་སོགས་ཀྲི་དོན་དུ་བསད་པར་བྱ་བའྲི་མཚན་མ་

བཏབ་པ་དང༌། ཟ་བ་པོ་ལས་རྲིན་ཐོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བསད་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་
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པའྲི་ཤ་ཟ་བ་མ་ཡྲིན་གྲི། ཟས་ཀྲི་དོན་དུ་ཉོ་ཚོང་མེད་པ་ཁྲིའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་དང༌། 

ཆོམ་རྐུན་པས་བསད་པ་མྲིའྲི་ཤ་ལ་སོགས་པ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང་བདུད་རྩྲི་

རྲིལ་བུར་བྱས་པ་ལོངས་སྤོད་པར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་སྐོན་མེད་དོ། ཞེས་བྱ་

བའོ། །དེ་ལ་ཟ་བ་པོ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བས་ཟ་བ་པོ་ལ་སྲིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་འདྲིར་ཕོགས་སྔ་མར་བཀོད་པ་འདྲི་ཉྲིད། དབུ་མ་སྙྲིང་པོར་ཡང་ཕྲི་རོལ་པའྲི་

འདོད་པར་བཀོད་ཅྲིང༌། དེ་ལྟ་ན་བེ་ལོག་སང་ལོག་བྱེད་པ་པོ་དང༌། བེ་སང་བ་ལ་ཉོ་

ཚོང་བྱེད་མཁན་མེད་ན་མྲི་འབྱུང་བས། ཉོ་ཚོང་བྱེད་པ་པོ་ལ་བེ་ལོག་སང་ལོག་བྱས་

པའྲི་སྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། བསད་བྱ་མེད་ན་གསོད་པ་པོ་མྲི་འབྱུང་བས། 

བསད་བྱ་ལའང་དེའྲི་སྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་བཤད་དོ། །ཚེ་དེ་ཉྲིད་ལ་སངས་

རྒྱས་སེར་བར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོ། །

འོ་ན་སེར་རྒྱུའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ནྲི། ཞེས་པ་ནས། 

རབ་ཏུ་སེར་བའོ་ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་

ནྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་དང༌། ལོངས་སྐུ་དང༌། ཆོས་སྐུའོ། །འདྲིས་སྔགས་བ་

མེད་ཀྲི་ལམ་གྲིས་ཚེ་འདྲི་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི། 

ས་དང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་དགོངས་སོ། ཞེས་ཟེར་བའང་བཀག་གོ །ད་ནྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ལྔ་ལྡན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སོན་པའྲི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི་ཁ་

ཅྲིག །བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་གནས་ནྲི། ས་ཕོགས་ལྟ་བུ་དང༌། རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁོར་ནྲི་ཁང་བཟང་ལྟ་བུ་དང༌། རོ་རེ་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ནྲི་དེའྲི་ནང་གྲི་གདན་ལྟ་བུའོ། 

ཞེས་འཆད་ཀང༌། སྔ་མ་གཉྲིས་ཀ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་ལ་བཤད་ནས་
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བཤད་པས། དེ་འད་བའྲི་ཁད་པར་མེད་དོ། །དེས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་ནས། 

གནས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་ཆོས་འབྱུང་ཉྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

གནས་སུ་བསན་ལ། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་པ་ནས། དེར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་པྲ་ཕབ་པ་དང་མཚུངས་པ་ཉྲིད་རོ་རེ་དབྱྲིངས་ཀྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་དོན་དུ་བཤད་དེ། དེ་གཉྲིས་ཀྲི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཤད་

དོ། །རོ་རེ་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་ནྲི། སྒ་ཟྲིན་ལྟར་བཤད་ན། སེང་གེའྲི་ཁྲི་གདན་

དང་བཅས་པ་སེའམ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

སྒ་ཟྲིན་པ་ལྟར་མ་ཡྲིན་པར་བཤད་ན། ཨེ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས། དེ་ཡྲིས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཨེ་ཝྲི་གྲི་ངེས་དོན། བདེ་སོང་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ལ་

བཞུགས་པའོ། ཞེས་པའྲི་དོན་ནོ། །འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དང་

ཞེས་པ་ནས། ཕག་བྱས་པ་དེ་ཡྲིས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་

ཁམས་ཀྲི་ཕྲིར་མྲི་འོང་ལྟ་བུས་ནྲི་ཞབས་ལ་བཏུད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་

འདུད་པར་བྱས་པའྲི་གནས་ཡྲིན་ཞྲིང་གཞན་གོ་སའོ། །མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ནྲི། ཁམས་གསུམ་གྲི་ཅེས་སོགས་སོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ལུང་གྲི་

ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་མེད་ཀང༌། དེར་སྐེས་པའྲི་འཕགས་པའྲི་རྒྱུད་ལ་རྟོགས་པའྲི་

ཆོས་འཁོར་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། མཆོག་གྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་

ཡང་སད་ཅྲིག་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཅན། འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ནྲི་མཆོག་

ཡྲིན་ལ། བདེ་བ་དེ་ཡྲི་དང་པོར་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་མཆོག་སྔོན་བསྐེད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་པ་ནྲི་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡྲིས་སོ། །རྲིས་
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མེད་ཅེས་པ་ལ་རྲིས་ནྲི། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་རེ་རེ་བ་གཅྲིག་སེ། དེའྲི་

ཕོགས་སུ་མཆད་པ་དང་། ཡང་གཟུང་བ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། འཛིན་པ་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སོ་སོར་རྒྱངས་ཆད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཆོས་ནྲི་རྲིས་ཏེ། དེ་

འད་བའྲི་རྲིས་སུ་ཆད་པ་དེ་གང་གྲིས་སངས་པ་དེ་ནྲི་རྲིས་མེད་པ་སེ། དེ་འད་བའྲི་

རྲིས་མེད་པ་དེ་ཡྲིས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས། དེ་ཡྲིས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི། 

སྔར་བཤད་པས་ཤེས་སོ། །

ཞུ་བ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནྲི། ཟླ་བ་བཟང་པོས། ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལ་ཟླ་

བ་བཟང་པོའྲི་མྲིང་དོན་ནྲི། འདོད་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། འདྲིར་ཉན་པ་པོ་ཞེས་པ་རྣ་

བར་བསྒྱུར་བ་མྲི་ལེགས་སོ། །ཟླ་བཟང་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུད་པ་པོ་གསང་

བའྲི་བདག་པོ་ཕག་ན་རོ་རེ་ཡྲིན་ལ། གསང་བའྲི་བདག་པོའྲི་དོན་ཐེག་དམན་པ་

སོགས་ལ་གསང་བར་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡུད་པ་པོ་མྲིན་པས་གསང་བའྲི་

བདག་པོ་ཞེས་བྱའོ། ཅེས་འཆད་པ་ནྲི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས། དེ་

ཡྲི་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་པོ་ཡྲིན་པས་ན་བདག་པོ་སེ་གསང་བའྲི་བདག་པོའ།ོ ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །ཡང་གསང་བདག་གྲི་དོན་ཕྲི་རོལ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སྙད་ཀྲིས་བཤད་

ན། གསང་བ་ནྲི་དུར་ཁོད་ཀྲི་གནོད་སྦྲིན་རྣམས་ཡྲིན་ལ། དེ་དག་འཇོམས་པས་

བདག་པོ་སེ་སེང་གེ་རྲི་དྭགས་གསོད་པ་ལ་དེ་ཡྲི་བདག་པོར་བརོད་པ་བཞྲིན་ནོ། 

ཞེས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་སོགས། ནང་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ན། ནང་དུ་ནྲི། ཞེས་

པ་ནས། དེ་ཡྲིས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་གོ་སའོ། །དེ་ལྟར་སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལྔ་ལྡན་བཤད་ནས། རོད་བྱེད་ཀྲི་མཚན་གྲི་ཁད་པར་ནྲི། མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 1100  

ནས། རོད་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཅེས་པའྲི་བར་གོ་སའོ། །འདྲིར་རྲིགས་ནྲི། ཞེས་པ་

ནས་གསུངས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་

རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཤེས་རབ་སོང་ཉྲིད་དང༌། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་རེ་རེ་

བ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་སོང་བར་གཉྲིས་སུ་མེད་པར་སྦོར་བའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྣལ་

འབྱོར་གྲི་རྒྱུད་ཅེས་བྱའོ། ཞེས་བཤད་པའོ། །

དེ་འད་བའྲི་ཐབས་ཤེས་གང་རུང་གཅྲིག་མྲིསོན་ན། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྲི་

རྒྱུད་དུ་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྒྱུད་དེ་ལས་བཤད་པའྲི་ལམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ལམ་གྲི་

གནད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མྲི་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྲི་གནོད་པ་སོན་པ་ནྲི། བརོད་

པར་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་

ཡྲིན་ནོ། བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་གཙོ་བོར་བསན་དགོས་པ་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་

གང་ལ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་བརོད་པར་

བྱ་བ་གཉྲིས་ཀ་ཡོད་པའྲི་རྒྱུད་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པར་ཏེ། དོན་དམ་སོང་པ་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་

གྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཤེས་རབ་འབའ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུད་ཀང་མ་ཡྲིན་

ལ། ཐབས་འབའ་ཞྲིག་གྲི་རྒྱུད་ཀང་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་ནྲི་

གཉྲིས་མེད་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་ནྲི་གཉྲིས་མེད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཅེས་པའམ། 

དོན་དམ་པར་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན། ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། གཉྲིས་སུ་མེད་རྒྱུའྲི་

ཐབས་ཤེས་དང༌། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཁད་མེད་དུ་བྱས་ནས། 

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་སོ་སོར་འཇོག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དོན་

དམ་པར་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་དུ་བཞག་པ་དེའང༌། དབང་པོ་རྟུལ་པོའྲི་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་པར་འགལ་ལོ། །ཡང་ངེས་དོན་ལ་ཐབས་ཤེས་སོ་

སོ་བའྲི་རྒྱུད་དུ་མྲི་འཐད། དང་དོན་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་སུ་བཞག་ཅེས་པ་འདྲིའྲི་

དོན་དུ་སྨྲས་ནས། ཡང་ཕ་རྒྱུད་གཉྲིས་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་གསུམ་ལ་དོན་ལྡོག་འགལ་བ་ཐ་

དད་པ་སོ་སོར་འཇོག་པའང་ཁས་བངས་འགལ་ལ། ངེས་དོན་དང་དང་དོན་ཡང་སྒ་

ཇྲི་བཞྲིན་པ་ཡྲིན་མྲིན་ལ་བྱེད་པར་སྣང་བས། དོན་གྲི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉྲིས་གཞྲི་མ་

གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དོན་དམ་པར་ཞེས་པ་ནྲི་འཇལ་བ་ལ་

བལྟོས་པའྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཐབས་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་

སོ་སོར་དབྱེར་མེད་ཅེས་པའོ། །དེས་ན་འདྲིར་དོན་དམ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

རྟོགས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལམ་གྲི་དོན་དམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

འོ་ན་ཐབས་ཀྲི་རྒྱུད་དང་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྒྱུད་སོ་སོར་གང་གྲིས་འཇོག་ཅེ་ན། 

འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཐ་སྙད་ལ་བལྟོས་ནས། གདུལ་བྱ་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞྲིག་གྲི་ངོར། ཡེ་

ཤེས་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷ་ཕོར་སོན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་པ་

དགུག་གཞུག་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་གཙོ་བོར་རྒྱུ་བའྲི་རྒྱུད་ནྲི་རྣལ་འབྱོར་པའྲི་རྒྱུད་

དམ། ཐབས་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ལ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་དབྱེ་བས་ཁམས་ལྔ་དག་པ་ལྷ་མོར་

སོན་ཅྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་པ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་ལ་གཙོར་བོར་རྒྱུ་བ་ནྲི་རྣལ་

འབྱོར་མའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ལ། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའྲི་རྒྱུད་ཅེས་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་དོན་གྲི་

ཐབས་ཤེས་ནྲི་རྒྱུད་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགོའོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་

ཞེས་པ་ནས་རྒྱུད་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་འདྲི་ནྲི་དབང་

རྟུལ་གྲི་ངོ་བོ་ལ་བལྟོས་པའྲི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་དུ་སོ་སོར་འཇོག་ཚུལ་ཕོགས་གཅྲིག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། སྤྲིར་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་ཀྲི་འཇོག་བྱེད་འདྲིར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། འོན་ཀང་ལྷ་ཕོ་མོའྲི་དགུག་གཞུག་སེགས་བྱེད་པ་འདྲི་ཡང་རྒྱུད་གཉྲིས་ངེས་

པ་ཅན་མྲིན་པར་འོག་ནས་སོན་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེ་ན་ཞེས་སོགས་སོ། །རོ་རེ་འཛིན་པའྲི། ཞེས་

སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུ་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཉྲིད་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ལས་གསལ་བར་

བཤད་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་ལྟར་འདྲི་ཡང་འཆད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་

པས་འཁྱུད་པ་ཞེས་བྱའོ། ཞེས་པའོ། །འདྲིར་ཇྲི་ལྟར་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །དེ་ལ་

དོགས་པ་སང་པ་ནྲི། འདྲིར་འདུས་པ་ལས། ཞེས་པ་ནས། བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། འདུས་པ་ལས་མར་མེ་མཛད་ནས་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྲི་བར་གྲི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་སྔགས་མ་བསན་པར་གསུངས་པ་ནྲི་ཡུལ་ཉྲི་ཚེ་བ། གངས་

ཅན་ནས་འབྲིགས་བྱེད་ཀྲི་བར་གྲི་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་ན་དུས་དེའྲི་ཚེ་སྔགས་སོན་

པའྲི་དངོས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་མེད་པས་ཡུལ་དུས་དེར་མ་བསན་པར་གསུངས་པ་ཡྲིན་

གྲི། སྤྲིར་སངས་རྒྱས་དེ་དག་གྲིས་ཀང་ཡུལ་དུས་གཞན་དུ་གདུལ་བྱ་གཞན་ལའང་

མ་བསན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དེ་ཉྲིད་ནམ་ཡང་

མྲི་སོན་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཡྲིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་དག་གྲི་

དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ཅེས་སོགས་སོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནས། སས་པ་

ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ནྲི། རྒྱུད་གཞན་དུ་བཞྲི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་

པ་འདྲིས། བཞྲི་པ་ཞེས་པས་གསུམ་པ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་བསན་ལ། དེ་བཞྲིན་ནོ། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཞེས་པ་གསུམ་པ་དང༌། ཁད་པར་མེད་པར་ཡང་བསན་པས་སས་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་

བྱའོ། །རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། རོ་རེའྲི་ཚིག་སས་པ་

དེའྲི་དོན་བཤད་རྒྱུད་ཀྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་དོན་འབྱེད་པ་ལ་མཁས་

པའྲི་བ་མའྲི་མན་ངག་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱའོ། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་རྒྱུད་

གཞན་དག་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ། ཞེས་པའྲི་དོན་དེ་ལྟར་ཡྲིན་གྲི། བསྡུས་རྒྱུད་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན། རྒྱུད་འདྲིས་བཤད་པར་བྱ་ཞེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་

གྲིས་སས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པའྲི་བྱེ་བག་གྲིས་ཚུལ་གཉྲིས་

སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྲི། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །རྒྱུད་འདྲིར་དོན་དེ་

དག་མ་སས་པར་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། ཅེས་པ་ནྲི། དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་

འདྲི་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །འདྲི་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཞེས་པ་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ལས་དེ་

གསལ་བར་བསན་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་འབྱུང་བ་རྟགས་སུ་

བཀོད་ནས་བསྒྲུབ་ཅེས་པ་མྲིན་གྲི། འོན་ཅྲི་ཞེ་ན། རྒྱུད་འདྲི་ལས་བཞྲི་པའྲི་ལམ་

གསལ་བར་བསན་ཚུལ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དེ་ཉྲིད་སྒྲུབ་པ་ལ་དེའྲི་

རྒྱུར་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་སྒོམ་པ་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་མཚན་མའྲི་ལམ་

མ་སས་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་དེ། ཚིག་ཇྲི་ལྟ་བུས་ན། རྩ་རྒྱུད་ལས། སོང་

པར་ཞེས་པས་སོ། །

དེས་ན། བཞྲི་པའྲི་ལམ་བ་མའྲི་གསུང་འབའ་ཞྲིག་ལ་བལྟོས་མྲི་དགོས་པར་

གསལ་བར་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་ནྲི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་

སོ། །བཞྲི་པའྲི་ལམ་འདྲི་ལ་ཡང༌། ཉྲིན་དང་མཚན་མོར་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྲིན་དུ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མཚན་ཉྲིད་ལྡན་པའྲི་གདུལ་བྱ་སྒོམས་ན། སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མྱུར་དུ་

འབྱུང་བར་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་མཚན་མ་ཡོད་དེ། ཉྲི་མ་གཅྲིག་ནྲི་ཡོངས་སུ་བརྟག་ཅེས། 

དེ་ལྟར་སྒོམས་ན་ཉྲིན་གཅྲིག་ལ་དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མ་འཆར་བར་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་འདའྲི་མཚན་མ་མྱུར་བ་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ལ་དཀའོ་ཞེས་པ་ནྲི། འདྲིར་

ཞེས་སོགས་སོ། །དུ་སོགས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་དབྱེ་བ་ནྲི། མཚན་མ་ཡང་ཞེས་པ་ནས། 

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་

བསྒྲུབ་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཕག་རྒྱ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། བདེ་བ་དེ་བསྒྲུབ་པའྲི་དགོས་པ་ཡང༌། ཡུལ་ཅན་

བདེ་བ་ཁད་པར་བ་དེ་ཡུལ་ཆོས་ཉྲིད་སོང་པ་ཉྲི་དང་སྦར་ནས་བསྒོམས་ན། སོང་ཉྲིད་

སྒོམ་པ་པོའྲི་བོའྲི་ཁད་པར་གྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་སོང་བ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

མྱུར་དུ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་སྦོར་བ་ཡན་

ལག་”དྲུག
1
་གྲི་ཡན་ལག་དང་པོ་བཞྲི་ནྲི་གཙོ་བོར་གཟུགས་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

བསྒྲུབ་པའྲི་སོང་གཟུགས་ཁད་པར་བའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་”མོ་དེ
2
་ནྲི་རེས་དན་གྲི་སབས་

སུ་འགྲུབ་པ་ལ། དེ་གྲུབ་པ་ན་ཕག་རྒྱ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་སད་ཅྲིག་མ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྲིམ་བཞྲིན་ཐོབ་ནས། ལས་རླུང་ཉྲིས་ཁྲི་

ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་འགག་པའྲི་མགོ །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་ཡན་ལག་ནས་

རྩོམ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་བ་དེ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་ཐོབ་པ་

1  མ་ཕྱི། ༣༦ན༧ན   དུག    བླ། ༤༨བ༥ན།   དྲུག   * དྲུག

2  མ་ཕྱི། ༣༦བ༡ན   མྕེ་ད    བླ། ༤༨བ༥ན།   མོ་དྕེ   * མོ་དྕེ



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ནས་དབུགས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་འགགས་པའྲི་བར་ནྲི་མོས་པས་སྤོད་པའྲི་ས་སེ། དེ་

དག་གྲི་སབས་ཀྲི་སོང་གཟུགས་ཁད་པར་བ་ནྲི་མཚན་མ་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་ས་བཅུ་

གཅྲིག་ལས་རེ་རེར་ཡང་དབུགས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་འགགས་པའྲི་སབས་ཀྲི་སོང་

གཟུགས་ཁད་པར་བ་ནྲི་མཚན་མ་བར་པའོ། །མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་སད་ཅྲིག་ཉྲིས་

ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པ་ས་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་སབས་ཀྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྣ་

ཚོགས་ཡུམ་ལྟ་བུ་ནྲི་མཚན་མ་མཐའ་མའོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྲིར་”མཚན
1
་མ་ནྲི། 

མཚོན་བྱེད་ཀྲི་རྟགས་ལ་བྱའོ། །རོ་རེའྲི་ཚིག་ཅེས་པ་ནས། མདོན་དུ་གྱུར་པའོ་ཞེས་

པའྲི་བར་ནྲི་དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་ཞེས་སོགས་ལ། རོ་རེ་

དང་པད་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་ལ་འཆད་པ་ནྲི། ཟ་མ་ཏོག་གྲི་མྲིང་ཅན་གྲི་སྣོད་དང༌། དེའྲི་ནང་

གྲི་རྲིན་ཆེན་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བས། སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་

སྦར་བའྲི་གསང་བའྲི་རོ་རེ་པད་ལ་བྱའོ། །

ད་ནྲི་བརོད་པར་བྱ་བའྲི་ཁད་པར་རྣམས་ལམ་སྒོམ་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་བྱེད་

པའྲི་དབང་དང༌། སྣོད་དུ་གྱུར་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་བའྲི་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་དང༌། 

ལམ་དེ་གཉྲིས་བསྒོམས་པས་ཐོབ་པར་བྱ་བའྲི་འབས་བུ་དངོས་གྲུབ་གཉྲིས་རྣམས་

སུ་བསྡུས་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ལ་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་ཐོག་མར་དབང་ནས་ཡྲིན་ཀང༌། 

འདྲིར་བཤད་པའྲི་རྲིམ་པས་ཐོག་མར་བསྒོམ་བྱའྲི་ལམ་གཉྲིས་འཆད་པ་ནྲི། འཇྲིག་

རྟེན་དང་ཞེས་པ་ནས། སོན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་རོགས་རྲིམ་གྲི་

སབས་སུ། འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བརྟགས་ནས་བསྒོམ་པ་ཙམ་

1  མ་ཕྱི། ༣༦བ༣ན   མཆད    བླ། ༤༩ན༣ན།   མཚན   * མཚན
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མ་ཡྲིན་པར་དངོས་པོ་ལའང་དེར་ཤར་བ་གཅྲིག་དགོས་པས། རོགས་རྲིམ་གྲི་དེ་

འདའྲི་སབས་སུ་ལྷའྲི་ཞལ་ཕག་དང༌། ཁ་དོག་དབྱྲིབས་སོགས་སུ་རྟོག་པས་བཏགས་

ནས་བསྒོམ་པ་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ། ཁ་དོག་དང་དབྱྲིབས་ཀྲི་རྟོག་པ་དང་བལ་བ། 

ཞེས་རྟོག་པ་སྨོས་སོ། །མངོན་པར་རོགས་པ་བྱང་ཆུབ་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། 

གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཕུང་སོགས་རྣམས་བསྐེད་རྲིམ་དང་རོགས་པའྲི་རྲིམ་པས་བྱང་ཆུབ་

བཞྲི་པོ་འདྲི་རྣམས་ཀྲི་སྒོ་ནས་སྒྲིབ་བལ་དུ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་

བྱའོ། །སྐུ་བཞྲི་དང༌། ཞེས་སོགས་ནྲི། བཤད་བྱ་དགོད་པའོ། །

དེ་འཆད་པ་ལ། སྐུ་བཞྲི་ནྲི། ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། སྐུ་བཞྲི་ལ་གཞྲི་དུས་

དང༌། འབས་དུས་གཉྲིས་ལས། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྐུ་བཞྲི་ནྲི། གནས་སབས་བཞྲི་བསྐེད་

པའྲི་ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་ལ་སྐུ་བཞྲི་ཐ་སྙད་བྱེད་ཅྲིང༌། འབས་དུས་སུ། ཐྲིག་ལེ་བཞྲི་པོ་གྲིབ་

བལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྐུ་བཞྲིར་འཇོག་གོ་ཞེས་བྱའོ། །རྲིགས་དྲུག་ནྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་སྒྲིབ་

བཅས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་དང༌། འབས་དུས་སུ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་ཁམས་དྲུག་གོ །བདེན་པ་

བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་གཉྲིས་ལས། གཞྲི་དུས་ཀྲི་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ནྲི། མ་རྲིག་པ་སོགས་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། རླུང་འཕོ་བ་བཅུ་

གཉྲིས་ཡྲིན་ལ། འབས་དུས་ཀྲི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་ཅན། མ་རྲིག་པ་འགགས་པ་

སོགས་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། འཕོ་བ་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་པའོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། 

འབས་བུའྲི་སབས་སུ་སྒྲིབ་བལ་གྲི་མ་རྲིག་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་སྦར་བ་མྲིན་ཏེ། 

སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་དང་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་འགགས་

པའྲི་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བའོ། ཞེས་གསུངས་པས་
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སོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ནྲི། ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དབྱེ་བས་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

མདོར་ན་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མངལ་སྐེས་རྣམས་ཀྲི་གཞྲི་དུས་ཀྲི་དེ་

ཁོ་ན་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད། ཅེས་པ་

དགའ་བ་བཞྲི་པོ་རེ་རེའང་ཁམས་འབབ་པའྲི་གནས་ཀྲི་དབྱེ་བས། སྐུའྲི་དགའ་བ། 

གསུང་གྲི་དགའ་བ། ཞེས་སོགས་བཞྲི་བཞྲིར་ཕེ་བའྲི་སབས་སུ་ཐྲིག་ལེ་འདོར་བའམ་

འཛག་པའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བཅུ་དྲུག་

ཕེད་ཕེད་ཐྲིག་ལེ་འཛིན་པ་སེ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲི་འཛག་པའྲི་དྲི་མ་སྔངས་པ་ཉྲིད་

ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །སོང་པ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་པོ་རྣམས་ནྲི་ཞྲིབ་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །

སྙྲིང་རེ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ནྲི། ལྔ་ཚན་གསུམ་རེ་རེ་ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཕུང་

པོ་ལྔ་དབང་པོ་ལྔ་དང་སྦར་བ་དེ་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་རེ་ཡང་དེ་ལྟར་སྦར་བ་ལྔ་ཚན་རྣམ་པ་

གསུམ་སེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་ལྔ་དང༌། ཆོས་ལ་དམྲིགས་པ་ལྔ་དང༌། 

དམྲིགས་པ་མེད་པ་ལྔའོ། །དེ་ལ་ཞེས་སོགས་ནྲི་ལྔ་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་རྲིམ་བཞྲིན་

དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཚེ་བཅོ་ལྔ་དང་སྦར་བའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་

པ་ནྲི། ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ཆོས་ལ་དམྲིགས་པ་ཡེ་རྒྱ་དང༌། དམྲིགས་པ་མེད་

པ་ནྲི་ཕག་ཆེན་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་བའོ། །ཞེས་འཆད་ཀང༌། ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ཉྲིད་ཀྲི་

བདེ་བ་ལ་ཡང་སྙྲིང་རེ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབྱེར་ཡོད་པས་མྲི་འཐད་དོ། །རང་ལུགས་ནྲི་

ཐུན་མོང་གྲི་སྙྲིང་རེ་ལ་ཕེ་བའྲི་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་སོགས་གསུམ་ནྲི། རྲིམ་

བཞྲིན་སྙྲིང་རེ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཡྲིན་ཞྲིང་འདྲིར་ཡང༌། ལྔ་ཚན་གསུམ་རྲིམ་

བཞྲིན་བདེ་བ་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ཡྲིན་པས། དེ་ཙམ་ཞྲིག་འད་བའྲི་སྒོ་ནས་དེ་ལྟར་
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ཐ་སྙད་བྱས་པའོ། །དེ་ཡང་ཕྲི་རོལ་ན་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང༌། ནག་

ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་གཅྲིག་བར་ན་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་གཞན་མེད་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ནག་

ཕོགས་ཀྲི་བཅོ་ལྔ་པ་གནམ་སོང་རོགས་ནས་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཚེས་གཅྲིག་མ་

ཞུགས་པའྲི་བར་ན། བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཆ་གཞན་མེད་དེ། དེ་འད་ཡོང་ན་ཟླ་བ་གཅྲིག་ལ་

ཚེས་ཞག་སོ་གཉྲིས་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀང་ནང་གྲི་དཀར་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་བཅོ་

ལྔ་པ་དང༌། ནག་ཕོགས་ཀྲི་ཆ་དང་པོའྲི་བར་ན་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དངོས་གནས་ལ་ཡང་

ཡོད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ནང་གྲི་ནག་པོའྲི་ཆ་བཅོ་ལྔ་པ་དང༌། དཀར་པོའྲི་ཚེས་གཅྲིག་

གྲི་བར་ནའང༌། ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་དངོས་གནས་ལ་ཡོད་པས། ནང་གྲི་དེ་མཚོན་བྱེད་དུ་

ཕྲིའྲི་ལངའ་ཆ་བཅུ་དྲུག་པའྲི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡྲིན་པ་ལ། འདྲིར་

སོང་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེའྲི་བཅུ་དྲུག་པ་ནྲི་ནང་གྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་གཉྲིས་དང་རྲིམ་བཞྲིན་

སྦར་ཞྲིང༌། ཕྲིའྲི་ཚེས་ཀྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་གཉྲིས་སུ་ཐ་སྙད་བྱས་པ་དག་དང་སྦར་

བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་སོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པ་ཉྲིད་བརོད་བྱེ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པ་

ནྲི། འདྲི་དག་ཅེས་སོགས་སོ། །

ལམ་དེ་སྒོམ་པའྲི་སྣོད་རུང་དུ་བྱེད་པའྲི་དབང་བསྐུར་བ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་

དང་ཞེས་པ་ནས། སྦོང་བར་བྱེད་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །དབང་ཐོབ་

ནས་ལམ་རྲིམ་གཉྲིས་བསྒོམས་པའྲི་འབས་བུ་དངོས་གྲུབ་ནྲི། ལས་དང་ཞེས་པ་ནས། 

སངས་རྒྱས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་ནྲི་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱའྲི་

དངོས་གྲུབ་བོ། ཞེས་པའྲི་དོན་འཛག་པའྲི་བདེ་བ་ཉྲིད། འདོད་པ་ན་སྤོད་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཏུ་བྱེད་པ་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ནྲི་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཁམས་ཕྲིར་མྲི་འཛག་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པར་སོང་བ་ན། ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་

འཆད་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཐུན་

མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་ལ་གཉྲིས་ལས། འདོད་པའྲི་སས་བསྡུས་པ་ནྲི་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟེན་

ནས་འགྲུབ་པ། གཟུགས་ཀྲི་སས་བསྡུས་པ་ཡེ་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བའྲི་

དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་རྲིམ་པས། ཞེས་པ་ནས། མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་

སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉྲིས་པ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དང་དེའྲི་འགེལ་

པ་དང༌། དེའྲི་འཆད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསན་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། 

མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་གོ་སའོ། །མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་

བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མདོར་བསྡུས་

གཉྲིས་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།    །།

༼མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་གསུམ་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་

བ་བརོད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་མདོར་བསྡུས་

དངོས་བཤད་པ་ལ། སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ཡན་ཆད་

ཀྲིས་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོའྲི་འབེལ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་

ནས། དེ་གཉྲིས་ཇྲི་ལྟར་འབེལ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པར་བྱེད་ལ། ཕག་ན་རོ་རེའྲི་སྤྲུལ་

པའྲི་སྐུ། ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྲིས། རྩ་རྒྱུད་ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཚུལ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་

ལས་སྤྲུལ་པའྲི་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་ལུང་བསན་ཞྲིང༌། ལུང་བསན་པ་ལྟར་མཛད་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཚུལ་རྣམས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལས་རེ་ཤྲིག་རྩ་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དང༌། གསོལ་བ་

འདེབས་པ་པོའྲི་འབེལ་པ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་པོར་འཆད་པ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་

ནྲི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ཞེ་ན། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལ་སྔ་མ་དང་ཕྲི་མ་ཞེས་པའྲི་

དོན། སྔ་མ་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྲི་མ་དུས་འཁོར་རྩ་རྒྱུད་

གཉྲིས་འགལ་ཞེས་པ་ལ། ཁ་ཅྲིག་འཆད་མོད་ཀང༌། རྒྱུད་དེ་གཉྲིས་སྔ་ཕྲི་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ལ་ཤེས་བྱེད་མེད་ཅྲིང༌། སབས་སུ་མ་བབས་སོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ནྲི། སོན་པ་པོ་ལ་བཞག་པའྲི་སྔ་ཕྲི་རྩ་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་

སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནྲི་ཕྲི་མ་དང༌། དེ་སྤྲུལ་བ་པོ་ནྲི་སྔ་མ་ཡྲིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་

གཉྲིས་འགལ་བར་རྩོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཤཱཀ་ཐུབ་རྒྱུད་སོན་པ་པོར་འབེལ་པ་ཕ་

རོལ་པོས་ཁས་བངས་ནས་རྒོལ་བ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་དེ་འདའྲི་སྔ་ཕྲི་ལའང་མྲི་བྱའྲི་

རྒྱུད་ཞུ་བ་པོ་ལ་བཞག་པའྲི་སྔ་ཕྲི། སྤྲུལ་པ་པོ་ཕག་རོར་སྔ་མ་དང༌། དེས་སྤྲུལ་པའྲི་ཟླ་

བཟང་ཕྲི་མ་ཡྲིན་ལ། འདྲིའྲི་སྔ་ཕྲི་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་བྱ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་དོན་ལ་དེ་ལྟར་ཡྲིན་

ཀང༌། ཕ་རོལ་པོས་ཕག་རོར་སྤྲུལ་པ་པོ་དང༌། ཟླ་བཟང་དེས་སྤྲུལ་བ་ཡྲིན་པར་མ་

ངེས་པར་རྩོད་པ་ཡྲིན་གྲི་ངེས་ན། ཕག་རོར་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོར་འཐད་པ་ཕ་རོལ་པོ་རང་

ཡང་ཁས་ལེན་པས་རྩོད་དོན་མེད་དོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་གཉྲིས་སྔ་ཕྲི་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་

པའྲི་རྩོད་པ་བྱུང་སེ། ཞེས་པ་ནྲི། སྔ་མ་དང་ཕྲི་མར་རྒྱུད་ཀྲི་འགེལ་བཤད་མ་ཐོས་

པའྲི་ཚིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའོ། །རྩོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བཟང་

རྒྱུད་ཞུ་བ་པོར་མྲི་རྲིགས་ཏེ། ལྷ་མོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་མངལ་ནས་བྱུང་བའྲི་མངལ་

སྐེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཕག་ན་རོ་རེ་ནྲི། རྒྱུད་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་སྡུད་པ་པོ་དང་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ་འདྲིར་ཡང་རྲིགས་ཀྲི། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ནྲི་

རྒྱུད་གཞན་གང་དུ་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོར་མ་ཐོས་ཤྲིང༌། རྒྱུད་ཀྲི་གསོལ་བ་

འདེབས་པ་པོར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན་པ་ཡང་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་ཡང་རྒྱུད་ཞུ་བ་

པོར་ཡང་མྲི་རྲིགས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི། རོ་རེ་ཐེག་པ་འདྲི་ལ། ཞེས་སོགས་སོ། །གཉྲིས་

པ་དེའྲི་ལན་ནྲི། འོ་ན་མངལ་སྐེས་ཡྲིན་པས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོར་མྲི་

རྲིགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའང་རྒྱུད་གསུང་བ་པོར་མྲི་རྲིགས་པར་

ཐལ། ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་མངལ་ནས་བྱུང་བའྲི་མངལ་ལས་སྐེས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི། 

དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་པར་བྱེ་སེ། ཞེས་པ་ནས། གང་གྲི་ཕྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་

མངལ་ནས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མདོར་བསན་ཅྲིང༌། དེ་

ནྲི་འོག་གྲི་མངལ་ནས་བྱུང་བ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྒྱས་པར་

བཤད་དོ། །

དེ་ལས་ཕ་རོལ་པོས་མྲི་མཚུངས་པའྲི་ལན་སྨྲ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཡང་འགའ་ཞྲིག་

གྲི་ཞེས་པ་ནས། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་དེ་གཉྲིས་མྲི་མཚུངས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་མངལ་ནས་བྱུང་ཡང༌། དེའྲི་རེས་བདུད་བཅོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ། བྱང་ཆུབ་

བརེས་པར་བྱས་ནས་གདོད་ཆོས་འཁོར་བསོར་བ་ཡྲིན་ལ། ཟླ་བཟངགྲིས་མངལ་

ནས་བྱུང་ནས། རྒྱུད་སྡུད་པའྲི་གོང་དུ་བདུད་བཅོམ་པ་མེད་པས་སོ། ཞེས་བྱ་

བའོ། །དེ་ཡང་ཕ་རོལ་པོའྲི་བསམ་ཚོད་ནྲི། སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བདུད་བཅོམ་པ་

ནྲི་འཕགས་ཡུལ་དུ་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་བསན་པའྲི་ཡ་གལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་དེ་

ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་དེ་གོང་དུ་བདུད་མ་བཅོམ་ལ། སངས་རྒྱས་པའང་དེའྲི་རེས་སུ་ཐོ་རངས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སངས་རྒྱས་པའྲི་མཛད་པ་བསན་པ་དེ་ཉྲིད་སྔར་ནས་སངས་རྒྱས་པ་གསར་དུ་

སངས་རྒྱས་པ་ཡྲིན་པར་ཁས་བངས་ལ། དེས་ན། བདུད་བཅོམ་པ་ནྲི། གཞན་འཕྲུལ་

དབང་བྱེད་ཀྲི་བདག་པོའྲི་དམག་ལ་སོགས་པ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་ཉྲི་ཚེ་ལ་

བཟུང་བའོ། །

དེ་དགག་པ་ནྲི། མྲི་མཚུངས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། སོན་པས་བདུད་བཅོམ་ནས་

སངས་རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སྨྲས་པའྲི་ཚིག་ལས་ནྲི། བདུད་བཅོམ་པ་དང་དེའྲི་རེས་

སུ་སངས་རྒྱས་པ་གཉྲིས་ཤྲིན་ཏུ་འགལ་བ་སེ། དེས་ན་མྲི་མཚུངས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་

མྲི་འཐད་དེ་རྟགས་རང་ཉྲི་མ་གྲུབ་པ་ཡྲིན་པས། བསྒྲུབ་བྱ་གཞན་གྲི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་

དག་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཁ་ཅྲིག །རང་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གྲུབ་བར་གཞན་

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཏེ་ཆོས་སོན་པ་སོགས་ཀྲི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འཆད་པ་ན། ཚིག་དོན་ལ་མ་ཞུགས་ཤྲིང༌། འོག་གྲི་འདྲིར་ཞེས་སོགས་དང་མ་

འབེལ་ལོ། །བདུད་བཅོམ་པ་དང༌། དེའྲི་རེས་སུ་སངས་རྒྱས་པ་གཉྲིས་འགལ་བའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་འཆད་པ་ནྲི། འདྲིར་ནས་མྲི་བྱེད་དོའྲི་བར་ཏེ། དེ་གཉྲིས་འགལ་

བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདུད་མ་ལུས་པར་བཅོམ་པའྲི་གང་ཟག་ལ་

སོགས་པའྲི་རྲིགས་གང་ཡང་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའོ། ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་དེ་ལྟར་མྲི་

སྨྲའྲི། སངས་རྒྱས་ནས་བདུད་བཅོམ་པར་སྨྲའོ་ཞེ་ན། དང་པོར་ནས། ཕྲིར་རོ་ཅེས་

པའྲི་བར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་བདུད་འཇོམས་པའང་མྲི་རྲིགས་པར་

ཐལ། སངས་རྒྱས་ན་སྒྲིབ་པ་མེད་པའམ་སངས་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ད་གདོད་བདུད་

འཇོམས་དགོས་ན། སྒྲིབ་པའང་གདོད་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་པའྲི་རེས་སུ་སང་དགོས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒྲིབ་པ་མ་སངས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་ཡྲིན་པ་ཡོད་པར་

འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་འཇོམས་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་

པ་དུས་མཉམ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་འཇོམས་པའྲི་བྱ་བ་ཅྲིག་

ཅར་ཡང་མྲི་བྱེད་དེ། གང་གྲི་ཚེ་ད་དུང་བཅོམ་པར་བྱ་བའྲི་བདུད་ཡོད་པ་དེའྲི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། བདུད་ཡོད་ན་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྲིན་

དགོས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །གང་གྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཚེ། ད་དུང་བཅོམ་

དགོས་པའྲི་བདུད་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཡྲིན་ན་སེམས་སྒྲིབ་པ་དང་བལ་ཟྲིན་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་ཕོགས་སམ་བརྟག་པ་གསུམ་པོ་འདྲི་ལས་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་ཅྲི་ཞྲིག་ཡོད། དེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འད་ནྲི་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་མངལ་ནས་

འབྱུང་བའྲི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ཟྲིན་པ་ཡྲིན་གྲི། དེའྲི་ཕྲིར་དག་དོད་སངས་རྒྱས་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། མངལ་ནས་བྱུང་བའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལས་ཀང་ཆེས་

གསལ་ཞྲིང་རོགས་པའྲི་མཚན་དཔེ་དང་མངོན་ཤེས་དྲུག་ཀ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། སངས་

རྒྱས་མ་གཏོགས་གཞན་སུའང་དེ་ལྟ་བུ་འཛམ་གླྲིང་ལས་ཀྲི་ས་འདྲིར་ཡང་མྲི་སྲིད་ན། 

གཞན་དུ་སྲིད་པ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ལས་ཀྲི་ས་

འདྲིར། ཞེས་སོགས་སོ། །

འོ་ན་བདུད་འཇོམས་པའྲི་ཚུལ་ཁོད་རང་ཇྲི་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། མཛད་པ་བཅུ་

གཉྲིས་བསན་པའྲི་དུས་ཀྲི་ལྷའྲི་བུའྲི་དམག་ལྟ་བུ་ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་ཁོ་ན་

བདུད་བཅོམ་པའྲི་དོན་དུ་ཁས་བངས་ན། གོང་དུ་བཤད་པའྲི་བརྟག་པ་གསུམ་པོ་དེ་

གང་རུང་ཞྲིག་ལས་ཁས་བངས་པ་མེད་ཅྲིང༌། གསུམ་པོ་གང་ཡང་མྲི་འཐད་པ་དེའྲི་
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ཕྲིར། བདུད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི། ཕྲི་རོལ་གྲི་མ་ཡྲིན་གྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་འཁོར་བའྲི་

བག་ཆགས་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་དྲི་མའོ། །

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྲི། འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་

སེམས་སོ། །འོ་ན་ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་འཇོམས་པ་ཁོ་ན་བདུད་འཇོམས་པའྲི་དོན་དུ་

བྱས་ན། གོང་གྲི་བརྟག་པ་གསུམ་པོ་དེར་ཁ་ཚོན་ཆོད་ནས་བདུད་འཇོམས་ཚུལ་

གཞན་བྱ་ས་མེད་ལ། སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་ལ་བདུད་དུ་བྱས་ནས་བདུད་འཇོམས་ཚུལ་

གོང་གྲི་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་བྱ་ས་ཡོད་པའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མངོན་པ་

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྣམ་པ་གང་གྲི་གཉེན་པོའྲི་རྣམ་པ་དེ་སྐེ་

བ་དང༌། གནས་ངན་ལེན་གྲི་རྣམ་པ་དེ་འགག་པ་ནྲི་མཉམ་པས་མཉམ་པ་སེ། དཔེར་

ན་སྣང་བ་དང་མུན་པ་འབྱུང་བ་དང་འགག་པ་བཞྲིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སང་

བྱ་སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་གང་འགགས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང༌། དེའྲི་གཉེན་པོ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་སྐེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་གཉྲིས་དུས་མཉམ་ལ། སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་

གང་ཞྲིག་འགགས་པ་དང༌། དེའྲི་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐེས་པ་དུས་མཉམ་

པར་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་གྲི་བདུད་སེམས་ཀྲི་དྲི་མ་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་

འགགས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དུས་

མཉམ་ལ། སངས་རྒྱས་པ་དང་བདུད་བཅོམ་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཚུལ་འདྲི་

ནང་ལ་རུང་ཡང་ཕྲིའྲི་བདུད་ཁོ་ན་ལ་བྱས་ན་མྲི་རུང་སེ། སོད་ལ་ལྷའྲི་དམག་ཚོགས་

ཀྲི་བདུད་འདུལ་བའྲི་མཛད་པ་བསན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་བདུད་འདུལ་བའྲི་དོན་དུ་བྱས་ན། 

དེའྲི་ཐོ་རངས་སངས་རྒྱས་པའྲི་མཛད་པ་བསན་པ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པའྲི་དོན་དུ་བྱེད་
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དགོས་པས་སོ། །གནས་ངན་ལེན་དམྲིགས་རྣམ་མྲི་འཛིན་པས། དེ་ལམ་ད་ལྟར་བ་

དང་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྲི་གཞུང་དེའྲི་དོན་དུ་འཛིན་

པ་ནྲི། སྣང་མུན་གྲི་དཔེ་ལ་མ་བརྟགས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། སང་གཉེན་འབྱུང་བ་དང་འགག་

པ་དུས་མཉམ་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པས་གནོད། སངས་རྒྱས་པའྲི་སེམས་དྲི་མ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དེ་ལྟར་ཡང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལས། སངས་

རྒྱས་པའྲི་སེམས་གང་ཞྲིག་འོད་གསལ་བར་ཡོད་པའྲི་སེམས་དེ་ནྲི་དྲི་མ་དང་བཅས་

པའྲི་སེམས་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རང་བཞྲིན་གྲིས་འོད་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་

གསུངས་པའྲི་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉྲིད་ནྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི་གློ་བུར་

གྲི་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་དང་བལ་བའྲི་སེམས་སོ། །

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སོགས་སོ། །འོ་ན་བདུད་དེའྲི་གོང་

དུ་བཅོམ་ཟྲིན་ན། མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཡ་གལ་གྲི་ཕྲི་རོལ་གྲི་བདུད་བཅོམ་པ་དེ་

ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཅེ་ན། འདྲིར་ཕྲི་རོལ་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་བདུད་བཅོམ་པ་གང་ཡྲིན་

པ་དེ་ནྲི། གདུལ་བྱའྲི་དོར་ཚུལ་བསན་པ་ཙམ་ཡྲིན་པས་རྨྲི་ལམ་བཞྲིན་དུ་གདུལ་བྱའྲི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཏེ། 

གདུལ་བྱའྲི་ངོར་ཚུལ་བསན་པ་ཙམ་མྲིན་པའྲི་དངོས་པོ་ལ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

ཐུགས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི་རྒྱས་པར་ལེའུ་ལྔ་པར་བརོད་པར་

བྱའོ། །འོ་ན་སྔོན་དུ་སངས་རྒྱ་ཟྲིན་ནས་སར་ཡང་འཁོར་བར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་

སོན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་འཁོར་བར་འཇུག་

པའྲི་ཚུལ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པར་སོན་པ་ནྲི། འདྲིར་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་དུ་ཞེས་པ་
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ནས། སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སེམས་ཅན་གྲི་དོན་མཛད་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ལ་དུ་མ་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རེ་རེས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྤྲུལ་པ་བསན་

པ་རྣམས་རྒྱུད་དུ་མ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ཉྲིད་སྒྱུ་མའྲི་དཔེས་སོན་ལ། གཞན་

རྣམས་གོ་སའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀང་སྔོན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཟྲིན་པ་ལྷ་མོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་སས་སུ་སྤྲུལ་ཞྲིང༌། ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་ཕག་ན་རོ་རེ་

ཡང་ཟླ་བཟང་དུ་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། ཞེས་

པ་ནས་ཟླ་བ་བཟང་པོར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

དེ་ནས་ལན་བཏབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་འདྲི་གཉྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་དག་གྲིས་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་

དང་གསོལ་བ་དའེབས་པ་པོར་འབེལ་ལ། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་པ་དང་པོའྲི་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕག་ན་རོ་རེ་འདྲི་གཉྲིས་ལོངས་སྤོད་

རོགས་པའྲི་སྐུ་དག་གྲིས་སོན་པ་པོ་དང༌། གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོར་འབེལ་བ་ཡྲིན་

ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་སྔ་མ་ཕག་ན་རོ་རེ་སྡུད་པ་པོ་ཡྲིན་པ་དང༌། ཕྲི་མ་ཟླ་བཟང་སྡུད་པ་པོ་

ཡྲིན་པ་འགལ་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟར་རྩོད་པ་འཇུག་པའྲི་སྐོན་མེད་དོ། །འདྲིས་

རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་པ་པོ་དང་རྒྱུད་སོན་པ་པོའྲི་གང་ཟག་ལོངས་སྐུ་མཚན་

དཔེའྲི་རྣམ་པ་ཅན་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་རྩོད་པ་སངས་ནས། ད་ནྲི་ཟླ་བ་

བཟང་པོས་རྩ་རྒྱུད་སོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། ཕག་ན་རོ་རེའྲི་

ནས། གསོལ་བ་བཏབ་བོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །སོན་པས་རྩ་རྒྱུད་གསུངས་ཚུལ་ནྲི། 

དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་བསན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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རོ། །རྩ་རྒྱུད་དེ་ལས་བསྡུས་རྒྱུད་སྡུད་པ་པོ་དང༌། འགེལ་པ་བྱེད་པ་པོ་དང༌། རྒྱུད་

སོན་ཅྲིང་འཆད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལུང་བསན་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། མ་འོངས་པའྲི་

དུས་ཞེས་པ་ནས། ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལུང་བསན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཇམ་

དཔལ་གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་བསྡུས་ཤྲིང༌། རྩ་རྒྱུད་བསན་ནས་དབང་བསྐུར་ཏེ། 

མྲི་རྲིགས་བཞྲིའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་རོ་རེའྲི་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་རྲིགས་མཐུན་པར་བྱེད་

པ་དང༌། པད་དཀར་གྲིས་བསྡུས་རྒྱུད་ལ་འགེལ་པ་བྱེད་པ་དང། དེའྲི་ཕྲི་ནས་གཤྲིན་

རེ་མཐར་བྱེད་སོགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་རྣམས་ལུང་བསན་ཏོ། ཞེས་བྱའོ། །རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་

ཇྲི་ལྟ་བུས་ལུང་བསན་ཅེ་ན། ལུང་བསན་གྲི་ཚིག་རྒྱས་པར་དངས་ནས་ལུང་བསན་

ཚུལ་བཤད་པ་ནྲི། འདྲིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཐུབ་པས་

ཆོས་བསན་པའྲི་ལོ་འདྲི་ནས་ནྲི་དྲུག་བརྒྱའྲི་ལོས་བམ་ཟེའྲི་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི་སྨྲིན་པའྲི་དོན་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་མྲི་བདག་གགས་

པ་ནྲི་ཤམྦ་ལ་ཞེས་བྱ་བར་འབྱུང་ལ། འདྲིའྲི་བཙུན་མོ་སྒོལ་མའྲི་སྤྲུལ་པ་ལྷ་མོ་ཆེན་

མོར་འགྱུར་རོ། །

སས་ནྲི་པད་དཀར་འཛིན་པ་འཇྲིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གྲི་སྤྲུལ་པ་སེ། ཐུབ་པ་

དག་གྲི་ཤཱཀའྲི་རྲིགས་རྒྱས་པ་གཽ་ཏམ་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཟླ་བཟང་ཁོད་

ཀྲི་རྲིགས་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའོ། །དེ་ལ་འཇམ་དཔལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པས་སྨྲ་མཁས་

པ་རོ་རེའྲི་རྲིགས་ཀྲིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་ལྡན་པའྲི་རྒྱལ་པོ་གགས་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་

ནྲི། རོ་རེའྲི་རྲིགས་དབང་བསྐུར་བའྲི་གདུལ་བྱ་མྲི་རྲིགས་བཞྲི་ཐམས་ཅད་རོ་རེའྲི་

རྲིགས་སུ་རྲིགས་གཅྲིག་པར་བྱས་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེས་ཏེ། དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྒྱལ་པོ་གགས་པ་ལ་རྲིགས་ལྡན་ཞེས་བརོད་པ་ཡྲིན་གྲིས། ཚངས་པའྲི་བམ་ཟེའྲི་

རྲིགས་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རྲིགས་ལྡན་ཞེས་བརོད་པ་མྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྲི་སད་

བདག་གྲིས་ཐོས་པ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་འདྲིས། དང་སོང་རྣམས་ལ་ཆོས་བསན་ན། 

གཞན་ལ་ཐོས་པའྲི་དབང་གྲིས་འཆད་པའྲི་ཕྲིར་ན་འདྲི་ཀུན་མཁེན་མྲིན་ནོ། ཞེས་

པའྲི་རྩོད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་དེའྲི་ཕྲིར། རྒྱུད་འདྲིར། རྒྱུད་གཞན་ལས་འདྲི་

སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ། ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་བསན་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་སངས་

རྒྱས་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲི་རྣམ་པ་གཞན་གྲིས་ཆོས་བསན། དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང༌། ཚིག་གྲི་རྣམ་པ་གང་དང་གང་དག་གྲིས་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་ནས། 

བདག་འདོད་ཅེས་པའྲི་བར་ན། འོག་ནས་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པར་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

དང༌། དོན་འད་བས་འདྲིར་མ་བཤད་དོ། །

འོ་ན་སྙྲིང་པོའྲི་དོན་བསྡུས་པ་འདྲི། ཅེས་སྨོས་པ། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་དེ་གཞུང་

ཚད་ཇྲི་ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་ཅེ་ན། ཕེང་བ་འཛིན་པའྲི་སེབ་སྦོར་གྲིས་བཅྲིངས་པའྲི་ཚིགས་

བཅད་རྐང་བཞྲི་པ་སུམ་ཅུ་ནྲི་ལྷག་པའྲི་ཕོགས་བརྒྱ་སེ་སོང་ཕག་གཅྲིག་གོ །དེ་ལ་ཕེང་

བ་འཛིན་པའྲི་སེབ་སྦོར་ནྲི། སེབ་སྦོར་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས། མ་ར་ཝཱ་ན་དག་ཝཱ་

ར་དག་ཝཱ། བདུན་པ་གསུམ་གྲིས་ངལ་བསོ་ཕེང་བ་འཛིན་འགྱུར། གལ་ཏེ་རྐང་པ་སོ་

སོ་ལ་མ་ར་ཝཱ། ནན་ཝཱ། རང་ཝཱ། དེ་བཞྲིན་དུ་བདུན་པ་གསུམ་གྲི་ངལ་བསོ་བ་དེའྲི་ཚེ་

ཕེང་བ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་གསུམ་བསྒྲིགས་པ་

ལ། མ་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་བྱ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་

བ་གཅྲིག་བཅུག་པའྲི་གསུམ་བསྒྲིགས་ལ་ར་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་ཞྲིང༌། ཡང་བ་གསུམ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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སྒྲིགས་ལ་ནྲི། ན་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱའོ། །ངལ་བསོའྲི་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་ལ་ནྲི། ཝཱ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་

ལ། དེས་ན་ཡྲི་གེ་ཉེར་གཅྲིག་རྐང་པ་གཅྲིག་ལ་ཚང་བའྲི་རྐང་པ་དེ་ལ་ཡྲི་གེ་བདུན་ཚན་

གསུམ་གྲི། བདུན་ཚན་དང་པོའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་གསུམ། ལྕྲི་བ་གསུམ་བསྒྲིགས། དེའྲི་

རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལྕྲི་བ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པ། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་

གེ་བདུན་པ་དེ་ངལ་བསོའྲི་ཡྲི་གེ་ལྕྲི་བ་ནྲི་མ་ར་ཝཱའོ། །

ཡང་བདུན་ཚན་བར་པའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་གསུམ་ཡང་བ་གསུམ་བསྒྲིགས། 

དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡང་ཡང་བ་གསུམ་བསྒྲིགས། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་

པོ་དེ་ངལ་བསོ་ལྕྲི་བ་ནྲི་ནན་ཝཱའོ། །བདུན་ཚན་ཐ་མའྲི་ཡྲི་གེ་དང་པོ་གསུམ་ལྕྲི་བ་

གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པ། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་ཡང་ལྕྲི་བ་

གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་བ་གཅྲིག་བཅུག་པ། དེའྲི་རེས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་གཅྲིག་ངལ་བསོ་ལྕྲི་

བ་ནྲི་ར་ར་ཝཱའོ། །དེ་ལྟར་བསེབས་པའྲི་ཡྲི་གེ་ཉེར་གཅྲིག་པར་མཚུངས་པའྲི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་ལ་ཕེང་བ་འཛིན་པའྲི་སེབ་སྦོར་ཞེས་བྱའོ། །ཡྲི་གེ་ལྕྲི་ཡང་ནྲི་སྦར་བ་

དག་གྲི་ཐོག་མ་དང༌། །ཚེག་དག་ཅན་དང་ཐྲིག་ལེ་ཅན། །ཚིག་མཐའ་རྲིང་པོའྲི་ཡྲི་གེ་

ནྲི། །ལྕྲི་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་སུ་གགས། ཞེས་སྒ་པ་དག་པ་འདོན་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཉྲིད་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དང་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་སེ། པདའྲི་འདབ་མ་

རྒྱས་པའྲི་སྤན། ཞེས་པའྲི་རྐང་པ་གཅྲིག་པོ་འདྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ལ་མཚོན་ནས། 

པྲ་ས་རར་བཀོད་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ལྕྲི་བ་ལ་རྲི་མོ་འཁོག་པོ་དང༌། ཡང་བ་ལ་དང་པོ་

དང༌། ལྕྲི་བ་ངལ་གསོ་ལ་འཁོག་པོ་ཐྲིག་ལེ་ཅན་ནོ། །སརྦ་ཛྙཾ་ཛྙ་ན་ཀཱ་ཡཱཾ། དྲི་ན་ཀ་ར་

ཝཱ་པུ་ཥཾ། པད་པཏྟྲ་ཡ་ཏ་ཀྵཾ། ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྐང་པ་འདྲི་དང་རྒྱུད་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མ་ཐམས་ཅད་ལྕྲི་ཡང་སེལ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བར་འདའོ། །དེ་ནས་པད་དཀར་རྲིམ་པས་སོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གོ་སའོ། ཟླ་བཟང་གྲི་སྔོན་དུ་འདས་པའྲི་རྒྱལ་པོ་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཅེས་པ་

ཟླ་བཟང་གྲི་ཡབ་དེ་ནྲི་ཁོ་བོ་བགེགས་དག་ཞེས་པ་བགེགས་མཐར་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་

སེ། ཕག་ན་རོ་རེ་ནྲི་ཟླ་བཟང་ཁོད་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་གོང་གྲི་ལྷ་དབང་ཞེས་སོགས་

རྒྱལ་པོ་བརྒྱད་རྲིམ་པས། འོག་གྲི་ས་སྙྲིང་སོགས་བརྒྱད་ཀྲི་སྤྲུལ་པར་རྲིམ་པས་ཏེ་

གོ་རྲིམས་བཞྲིན་སྦར་རོ། །དེ་ནས་གཤྲིན་རེ་གཤེད་སོགས་ཁོ་བོའྲི་སྤྲུལ་པ་བཅུ་

དང༌། ཁོ་བོ་དེ་དག་གྲི་བར་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་”སེམས
1
་དཔའ་འཇམ་དབྱངས་དང་

སྤན་རས་གཟྲིགས་གཉྲིས་ལས་གཞན་ས་སྙྲིང་སོགས་སྔར་བསན་པ་བཞྲིའྲི་སྤྲུལ་པ་

བཅུ་གསུམ་སེ། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་རྲིམ་པ་ཡྲིས་རྲིགས་ལྡན་གགས་པའྲི་རྲིགས་ལས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། རྲིགས་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མར་གགས་པའྲི་རྲིགས་ལྡན་གྲི་

རྲིགས་ཀང་འབྱུང་སེ། དེ་ནས་རྲིགས་ལྡན་གཉྲིས་པ་པད་དཀར་པོ་དང༌། གཤྲིན་རེ་

མཐར་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་བཟང་པོ་རྲིགས་ལྡན་གསུམ་པ་སེ། དེ་བཞྲིན་དུ་རྲིགས་ལྡན་

བཞྲི་པ་ས་སྙྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལོ། །དེ་ནས་རྲིགས་ལྡན་ལྔ་བརྨུགས་བྱེད་ཀྲི་

སྤྲུལ་པ་བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་དང༌། དྲུག་པ་སྒྲིབ་སེལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཕག་དམར་དང༌། 

བདུན་པ་ཁེངས་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཁབ་འཇུག་སས་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནམ་སྙྲིང་གྲི་སྤྲུལ་

པ་ཉྲི་མ་གགས་དང༌། དགུ་པ་བགེགས་དགའྲི་སྤྲུལ་པ་ཤྲིན་ཏུ་བཟང་དང༌། བཅུ་པ་

ཕག་རོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། འདྲི་གཉྲིས་སུ་བགང་བ་ནྲི་ཉྲི་མ་རྲིགས་

1  མ་ཕྱི། ༤༢བ༡ན།   སམས    བླ། ༥༧ན༤ན།   སྕེམས   * སྕེམས
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ལྡན་བཅུ་གཉྲིས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །བཅུ་གཅྲིག་པ་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་

ཀྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱལ་དཀའ་དང༌། ས་སྙྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཉྲི་མ་རྲིགས་ལྡན་བཅུ་གཉྲིས་པ་དང༌། 

བཅུ་གསུམ་པ་རྨུགས་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང༌། བཅུ་བཞྲི་པ་སྒྲིབ་

སེལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་ཟླ་བའྲི་འོད་དང༌། བཅོ་ལྔ་པ་ཁེངས་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་དང་

ནྲི། བཅུ་དྲུག་པ་ནམ་སྙྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་ས་སྐོང་དང༌། བཅུ་བདུན་པ་བགེགས་དགའྲི་

སྤྲུལ་པ་དཔལ་སྐོང་དང༌། བཅོ་བརྒྱད་པ་ཕག་རོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་སེང་གེ་དང༌། བཅུ་དགུ་

པ་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་པར་གནོན་པ་དང༌། ཉྲི་ཤུ་པ་ས་སྙྲིང་གྲི་སྤྲུལ་

པ་སོབས་པོ་ཆེ་དང༌། ཉེར་གཅྲིག་པ་རྨུགས་བྱེད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་མ་འགགས་པ་དང༌། 

ཉེར་གཉྲིས་པ་སྒྲིབ་སེལ་གྲི་སྤྲུལ་པ་མྲི་ཡྲི་སེང་གེ་དང༌། ཉེར་གསུམ་པ་མཁའ་སྙྲིང་

གྲི་སྤྲུལ་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དང༌། ཉེར་བཞྲི་པ་ཕག་རོར་གྲི་སྤྲུལ་པ་མཐའ་ཡས་

དང༌། ས་སྙྲིང་གྲི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་རྒྱལ་ནྲི་རྲིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་སེ། དེ་ལ་དཔལ་སྐོང་

སེང་གེ་གཅྲིག་ཏུ་བགང་བ་ནྲི་རྲིགས་ལྡན་ཁོ་བོ་དང་བྱང་སེམས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་བཅུ་

གསུམ་འོང་བར་བཤད་པ་མྲི་ཚང་བས་མྲི་འཐད་ལ། སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྲི་གོ་རྲིམས་དེ་

ལྟར་འབྱུང་བ་ཡང༌། གོང་དུ་བདག་གྲི་ཕྲི་ནས་གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ལུང་བསན་ཏོ། ཞེས་དང༌། མདོར་བསྡུས་གཉྲིས་པར། རྲིམ་པ་ཇྲི་ལྟ་བར་

གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་བཅུ་དང༌། སའྲི་ཉྲིང་པོ་ལ་

སོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཏེ། གཤྲིན་རེ་མཐར་བྱེད་

ལ་སོགས་པ་ཁོ་བོའྲི་རྒྱལ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྲི་བར་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་

གསུམ་པོ་རྣམས་ལུང་བསན་ཏོ། ཞེས་པས་གྲུབ་བོ། ཞེས་ཆོས་རེ་དམ་པ་གསུང་
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ངོ། །རྲིགས་ལྡན་ཉེར་ལྔ་པ་དེ་ནས་སར་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་དེའྲི་སས་སུ་གགས་པ་རྲིགས་

ལྡན་དེ་ཉྲིད་གྱུར་པའྲི་མཚན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྲི་རྲིགས་ལྡན་དག་པོ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནྲི་སྨྲ་མཁས་པ་འཇམ་དབྱགས་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། རྟ་

མཆོག་མཐའ་ཡས་པ་སྤོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ཞེ་སོགས་གོ་སའོ། །རྩ་བའྲི་རྒྱུད་

ལས་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྒོ་ནས་ལུང་བསན་ཏོ། ཞེས་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་

ནས་ལུང་བསན་ཏོའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་རེས་སུ་ཇྲི་ལྟར་ལུང་བསན་པ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་

རྣམས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཟླ་བཟང་གྲིས་རྩ་རྒྱུད་བསན་ཅྲིང༌། 

དེའྲི་ལོ་གཉྲིས་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྡུས་པར་བསན་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་ནས། གཤེགས་སོའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་ལྷ་དབང་སོགས་ཀྲིས་བསན་ཚུལ་

ལ། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། ཆོས་བསན་ཏོའྲི་བར་གོ་སའོ། །དེའྲི་རེས་སུ་རྒྱལ་པོ་

གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་བསྡུས་ཚུལ་ལ། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས་བོས་པར་གྱུར་ཏོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་རྒྱལ་པོ་གགས་པས། ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པའྲི་དང་སོང་

རྣམས་ལ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ངེས་པ་སེར་བར་བཞེད་ནས་འཁོར་དུ་བོས་པར་བསན་

ནོ། །གནས་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་པ་སེར་བར་བཞེད་ནས་བོས་ཞེ་ན། ཀ་ལཱ་པའྲི་གོང་

གྲི་ཞེས་པ་ནས། དཀྲིལ་འཁོར་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་ཁང་པ་དེར་

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །འདྲིར་མ་ལ་ཡའྲི་སྐེད་མོས་ཚལ་གྲི་དབུས་ན། ཟླ་བཟང་གྲིས་

མཛད་པའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གློ་བསང་ཡོད་པ་

དེའྲི་ནང་ལ། ནང་གྲི་འཁོར་ལོ་ལ། སྐུའྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ་

དང༌། ཕྲིའྲི་ཚད་རྩ་ཐྲིག་ནས་ཤར་གྲི་རོ་རེ་ཕེང་བ་ཚུན་ཆོད་ལ་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ། དེ་
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བཞྲིན་དུ་ནུབ་མ་ལའང་བཞྲི་བརྒྱ་སེ་ཤར་ནུབ་བསོམས་པས་ཁྲུ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡོད་

ཅྲིང༌། རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་གྲི་བར་བསྣན་པས་སོང་ཉྲིས་བརྒྱའོ། །དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་

ན། འདྲིར་ཡང་སྒོ་ནྲི་འཁོར་ལོའྲི་བརྒྱད་ཆ་ཡྲིན་པས། རྩ་ཐྲིག་ནས་རྩ་ཐྲིག་བར་ལ་སྒོ་

ཚད་བརྒྱད་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། སྒོ་ཚད་རེ་ལ་ཁྲུ་ལྔ་བཅུ་རེར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་

འདྲིར། ཕྲིར་ཟླ་བའྲི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ནང་དུ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གྲིས་དག་པའྲི་

དབང་གྲིས་ཐྲིག་སྐུད་ནྲི་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་གསུངས་པས། “ཚངས
1
་ཐྲིག་ནྲི། རྩ་

ཐྲིག་ནས་ཕྲིར་ཤར་དུ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་དང༌། ནུབ་ཏུ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་ལས་དེ་ཕན་དུ་མྲི་

འགོའ།ོ །དེ་ལྟར་བྱས་པས། མ་ལ་ཡའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་འདྲི་ལ་ཤར་དུ་རྩ་ཐྲིག་ནས་

སྒོའྲི་སྒོ་ཁྱུད། འགམ་ལོགས་ནས་ཟད་མཚམས་པར་ལ་ཆ་ཆེན་གཉྲིས་ཡྲིན་པས་ཁྲུ་

བརྒྱ། དེ་ནས་ཚངས་ཐྲིག་ཟད་མཚམས་བར་ལ་ཆ་ཆེན་གཉྲིས་ཁྲུ་བརྒྱ། དེ་ནས་སའྲི་

ཁོར་ཡུག་དང༌། ཕྲིའྲི་རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་ཞེང་ཚད་ལ་ཆ་ཆེན་ཕེད་ཕེད་དེ་དྲིལ་བས་

གཅྲིག །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་བར་གྲི་ཆུ་མེ་རླུང་གསུམ་གྲི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཆ་ཆེན་རེ་རེ་སེ། དེ་

ལྟར་ན་ཁོར་ཡུག་ལྔ་པོ་ལ་ཆ་ཆེན་བཞྲི་ཁྲུ་ཉྲིས་བརྒྱ་ཡོད་པས། རྩ་ཐྲིག་ནས་རོ་ཕེང་

བར་ལ་བཞྲི་བརྒྱར་འགྱུར་ལ། དབང་ལེར། ཀ་བའྲི་སེངདུ་རྟ་བབས་ནྲི་སྒོ་ལས་སུམ་

འགྱུར་རོ། ཞེས་གསུས་པས། རྟ་བབས་དཔངས་སྒོ་ཚད་གསུམ་ཡྲིན་ལ། 

གཞལ་ཡས་ཁང་བསང་བ་དང༌། བྲིས་པ་ལ། རྟ་བབས་བསང་མ་བསང་གྲི་ཁད་

པར་ཡོད་ཀང༌། ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་གང་ནས་འོང་བ་ལ་ཁད་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་

བྲི་བྱ་ལ། སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་ཐྲིག་ནང་མ་ནྲི། རྟ་བབས་ཀྲི་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་སོང་བའྲི་

1  མ་ཕྱི། ༤༣བ༣ན།   ཚདས    བླ། ༥༨བ༤ན།   མཚང   * ཚངས
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མཚམས་སུ་འོང་དགོས་ཏེ། བྲི་བྱ་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་འོང་བར། རྟ་བབས་ཀྲི་རྩེ་མོ་ཟད་

མཚམས་ནས་འོང་ན། བསང་བ་ལའང༌། རྟ་བབས་ས་ལ་བསྙལ་ན་རྩེ་མོ་གང་དུ་སེབ་

འོང་བའྲི་མཚམས་ནས་འོང་དགོས་པས། མ་ལ་ཡའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་རྩ་ཐྲིག་ནས་

རོ་རེ་ཕེང་བའྲི་བར་ལ་ཁྲུ་ཕེད་དང་ལྔ་བརྒྱ་བའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཁྲུ་བཞྲི་བརྒྱ་རེར་གསུངས་

པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །དེར་མ་ཟད་རྟ་བབས་དང་ཐྲིག་སྐུད་ཀྲི་ཚད་འདྲི་ལྟར་བྱས་

པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྲི་བྲི་བྱ་ལའང༌། ཚངས་ཐྲིག་ཡང་ན་ཟླུམ་ཐྲིག་ཐོག་མ་དང་ཕད་

མཚམས་དང་ཡང་ན་ཟླུམ་ཐྲིག་འགའ་ཞྲིག་འདས་ཀྲི་བར་དུ་འགོ་དགོས་ལ། དེར་མྲི་

འགོ་བར་སབས་སུ་འཇོག་ན། ཚངས་ཐྲིག་ཟད་མཚམས་རང་ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་འོང་

དགོས་ཀྲི། ཚངས་ཐྲིག་དང་ཟླུམ་ཐྲིག་མ་ཕད་པའྲི་བར་སབས་སུ་ཐྲིག་གང་གྲིས་ཀང་

མ་ནོན་པའྲི་ས་སོང་སྒོ་ཚད་གཅྲིག་འོང་དོན་མེད་ལ། ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པ་

ཡྲིན་པས་རྟ་བབས་ཀྲི་སྒོ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚམས་སུ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་

ཆེན་པོ་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རས་ཀང་རོ་རེ་ཕེག་བར་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་ཐྲིག་གྲི་བཤད་པའྲི་

སབས་སུ་ཟླུམ་ཐྲིག་ནང་མ་རྟ་བབས་ཀྲི་སྒོ་ཚད་གཉྲིས་སོང་བའྲི་མཚམས་ནས་བསོར་

བར་བཤད་པ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

ཁ་ཅྲིག །དབང་ལེའྲི་དགོངས་པར་བྱས་ནས་ཟླུམ་ཐྲིག་རྟ་བབས་ཀྲི་རྩེ་མོ་ཟད་

མཚམས་ནས་བསོར་ཞྲིང༌། དེ་ལྟ་ན། འདྲིར་མ་ལ་ཡའྲི་ཚལ་གྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲི་

ཚད་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེས་པའྲི་འགལ་སོང་དུ། བསང་བ་དང་བྲི་བྱའྲི་ཁད་པར་

ཡྲིན་པས་མྲི་འགལ་ལོ། ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རྟ་བབས་

བསང་མ་བསང་གྲིས་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཟླུམ་པོ་ཕྲི་ནང་དུ་ཆུག་པ་ལ་འབེལ་གང་ཡང་མེད་
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པའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྲིག་རྩ་རྒྱུད་དང་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་ཁད་པར་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་པའང་

མྲི་འཐད་དེ། འོག་ཏུ་དབང་ལེར་ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་དངས་ནས་དེའྲི་ལུགས་བཞྲིན་དུ་ཐྲིག་

གདབ་ཚུལ་བྱས་ཤྲིང༌། བསྡུས་རྒྱུད་དུའང་ཐྲིག་སྐུད་ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་པར་བཤད་

པས་སོ། །

འོ་ན་དབང་ལེར། འདྲིར་སྐུའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་མཐར་སའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སེར་པོ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་འདྲི་དང༌། ཇྲི་ལྟར་མྲི་འགལ་ལམ་

ཞེ་ན། དེ་ལ་ཧར་མྲི་ནྲི། བུམ་གདན་ཡྲིན་ཞྲིང༌། བུམ་པ་དེ་ནྲི་རྟ་བབས་ཀྲི་ཏོག་ཡྲིན་

པས། དེ་གཉྲིས་རྟ་བབས་ཀྲི་ཡན་ལག་གམ་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཡྲིན་གྲི། རྟ་བབས་ཀྲི་སྣམ་བུ་

དངོས་མ་ཡྲིན་ལ། རྟ་བབས་ཀྲི་སྣམ་བུ་དངོས་ཀྲི་མཐའ་དང༌། རྟ་བབས་བང་རྲིམ་

གསུམ་པའྲི་མཐའ་ལས། ཕྲིར་སའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་ཕྲི་ཐྲིག་ད་དུང་འགོ་དགོས་པས་

དེའྲི་ཕྲིར། རྟ་བབས་ཀྲི་མཐར་སའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ཞེས་གསུངས་ཀྲི། རྟ་བབས་ཟད་

མཚམས་ནས་སའྲི་ནང་ཐྲིག་བསོར་བའྲི་དོན་མྲིན་ལ། བྲི་བྱ་ལ་རྟ་བབས་ཀྲི་ཧར་མྲི་

ལས་ཆ་ཕན་གཅྲིག་དང༌། བུམ་པ་ཆ་ཕན་གཉྲིས་ཆུའྲི་ཁོར་ཡུག་གྲི་སེང་དུ་འོང་སེ། 

དེ་ལྟར་ཆ་ཕན་དྲུག་ལ་སྒོ་ཚད་ཡྲིན་པས། རོ་རེ་ཕེང་བ། བུམ་པའྲི་རྩེ་མོས་ཆུའྲི་ཁོར་

ཡུག་གྲི་ཕེད་བར་དུ་ནོན་པར་བཤད་པ་ཡྲིན་ནོ། །རྟ་བབས་སྒོ་ཚད་གསུམ་དུ་བཤད་

པ་ནྲི་རྟ་བབས་འཁོར་དང་བཅས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དེ་དག་

དང་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དུས་གང་གྲི་ཚེ་དང་སོང་རྣམས་ལ་

ངེས་པ་བྱྲིན་པ་དང༌། ངེས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་བྱྲིན་པ་དང༌། ངེས་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་

ཆོས་ལུགས་དང་འགལ་བར་མཐོང་བས་བརྒྱལ་ཞྲིང་དང་དུ་མ་བངས་པ་དང༌། དེ་ལ་
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རྒྱལ་པོས་བཀའྲི་ཆད་ལས་ཀྲིས་ཚར་བཅད་པ་དང༌། དེ་ལ་སར་ཡང་དད་པར་གྱུར་

པ་ན་རེས་སུ་བཟུངས་པ་དང༌། དེ་ནས་དང་སོང་ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟ་ལ་སོགས་པས་

གསེར་གྲི་མེ་ཏོག་སོགས་དང་བཅས་པའྲི་མཎྜལ་སོགས་སྔོན་དུ་འགོ་བས་དབང་

བསྐུར་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ཞྲིང༌། རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད་སོན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་བར་ནྲི། དཔོའྲི་ཟླ་བ་ལ་ཞེས་པ་ནས། བསན་དུ་

གསོལ་ཞེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྲིན་དུ་བསྡུས་རྒྱུད་ཕེང་འཛིན་གྲི་སེབ་སྦོར་

གྲིས་བསྡུས་པ་ཡང་དག་པར་སོན་པར་མཛད་དོ། ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཞེས་པ་ནས། 

མཛོད་ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའང་ལེགས་སྦར་གྲི་སྒ་བཟང་པོ་སྨྲ་བ་དེ་དག་རྣམས་ཀྲི་

སྒ་བཟང་པོ་ལ་ཞེན་པ་སང་བའྲི་སད་དུ་དོན་ལ་གཙོ་བོར་རྟོན་པ་ཉྲིད་ལ་བརྟེན་ཏེ། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ། སྲིར་ཞེས་པ་ལ་ཤཱྲི་ར་ཞེས་པའམ། ཡ་མ་ཅེས་པ་ལ་

ཛ་མ་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། སཾ་ཀྲ་ཏ་ལ་གཞན་ཟུར་ཆག་གྲི་སྒ་དང༌། ཐུར་སེལ་གྲིས་ནྲི་འོག་

ཏུ་འདེན་ཏེ། ཞེས་པར་འདེན་ནོ། ཞེས་རོགས་ཚིག་འཐོབ་པས། ན་ཡ་ཏྲི། ཞེས་འཐོབ་

པ་ལ། ནེ་ཏྲི་ཞེས་ལྷག་མ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སེབ་

སྦོར་གྲི་ངལ་བསོ་པའྲི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་

ཏུ་ཟླ་བཟང་ཞེས་པ་ལ། སུ་ཙན་ཏྟྲཿ ཞེས་དང་པོའྲི་རྣམ་དབྱེ་ཐོབ་པ་ལ། སུ་ཙནྟྲ་ཞེས་

རྣམ་དབྱེ་མེད་པའྲི་ཚིག་དང༌། རྒྱུ་མ་སྤྲིན་ཏེ། ཞེས་པའྲི་རྒྱུ་མ་ལ་ཨནྠཾ་ཞེས་ཐོབ་པ་

ལ། ཨནྠ། ཞེས་པ་ལྟ་བུར་བྱས་པ་ན། ཨཾ་ཕྲིས་པ་ལྟ་བུར། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་དབྱངས་བཞག་

པར་འོས་པ་ཕྲིས་པ་དང༌། རྩ་ནྲི་ཟུང་དག་ངེས་པར་འཇོམས་ཞེས་པའྲི་འཇོམས་པ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ལ། གྷཱྲིནྟ་ཞེས་ཐོབ་པ་ལ། ཧནྟྲི་ཞེས་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གསལ་བྱེད་བཞག་པར་འོས་

པ་ཕྲིས་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སའྲི་མྲིང༌། མ་ཧཱྲི་ཞེས་རྲིང་པོ་འཐོབ་པ་ལ། 

མ་ཧྲི་ཞེས་ཐུང་ངུར་བྱས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་ཐུང་ངུ་ལ་ཡང་རྲིང་པོར་བྱས་པ་དང༌། 

ས་ལས་དྲི། ཆུ་ལས་གཟུགས། ཞེས་ཐོབ་པ་ལ། ས་ལ་དྲི། ཆུ་ལ་གཟུགས་ཞེས་སྦར་

བ་ལྟ་བུ། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པའྲི་དོན་འབྱུང་ཁུངས་ཀྲི་ཚིག་ཐོབ་པ་ལ་རྣམ་དབྱེ་

བདུན་པ་གནས་གཞྲིའྲི་ཚིག་སྦར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཕྲིར་དང་བ་

མ་རྣམས་ཀྲི་ཕྲིར་དུ། འབུལ་བ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། བ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་རྣམ་དབྱེ་བཞྲི་པ་རབ་ཏུ་སྦྲིན་པའྲི་དོན་ལ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབེལ་

པའྲི་ཚིག་སྦར་བ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཞན་གྲི་དོན་གྲི་ཚིག་ཐོབ་པ་ཅན་གྲི་བྱྲིངས་ལ། 

བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་ཅན་གྲི་ཚིག་དང༌། བདག་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་གྲི་ཚིག་ཐོབ་པ་ཅན་ལ་

གཞན་གྲི་ཚིག་ཅན་སྦར་བ། དཔེར་ན་འཚེད་པ་ལྟ་བུ་རང་གཞན་གང་གྲིས་འཚེད་མ་

ངེས་པར་ཐུན་མོང་དུ་སོན་ན། འཚེད་པའྲི་བྱྲིངས་ལ་ཙ་ལ་ཏྲི་སྦར་ནས་སོན་ལ། 

གཞན་གྲིས་འཚེད་པ་ཞྲིག་སོན་ན་སྲི་སྦར་ནས། པ་ཙ་སྲི་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བདག་

ཉྲིད་ཀྲིས་འཆེད་པ་ཞྲིག་སོན་ན་ཨད་མ་ནྱཻའྲི་ཚིག་ཨེ་སྦར་ནས། པ་ཙེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

འཐོབ་པ་ལ། རང་གྲིས་འཚེད་པ་ལ་པ་ཙ་སྲི། གཞན་གྲིས་འཚེད་པ་ལ་བཙོ་ཞེས་

སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། 

ཁ་ཅྲིག་ཏུ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་ལ་མང་པོའྲི་ཚིག་སྦར་བ་བཙུན་མོ་གཅྲིག་ལ་

བཙུན་མོ་རྣམས་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། མང་པོའྲི་ཚིག་ལ་གཅྲིག་གྲི་ཚིག་ཤྲིང་གྲི་

ཚོགས་པ་ལ་ཤྲིང་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཁ་ཅྲིག་ཏུ་ཕོའྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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རྟགས་ལ་མ་ནྲིང་གྲི་རྟགས་དང༌། མ་ནྲིང་གྲི་རྟགས་ལ་ཕོའྲི་རྟགས་སུ་སྦར་བ། དཔེར་

ན། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ལ། ཕོ་སོན་ན། རྟགས་ཨེ་སྦར་ནས་སརྦེ། ཞེས་པ་དང༌། མོ་

སོན་ན། ཨ་སྦར་ནས་སརྦཱ་ཅེས་དང༌། མ་ནྲིང་སོན་ན་རྟགས་ཨཾ་སྦར་ནས་སརྦཱཾ་ཞེས་

སོན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། ཕོ་སོན་པ་ལས་སརྦཾ། མ་ནྲིང་སོན་པ་ལ་སརྦེ་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་

དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་རྐན་ལས་བྱུང་བ་ཤ་ཡྲིག་ལ་སོ་ལས་བྱུང་བས་ཡྲིག་ཏུ་བྱས་པ་ཤ་

ར་ལ་སར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་དེ་ལས་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བ་ས་ཏ་ལ་ཥ་ཊར་བྱས་

པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོ་དང་རྐན་ལས་བྱུང་བར་བྱས་པ་

ཥཊ་ལ་སཊར་བྱས་པ་དང༌། ཤ་ཊར་ཞེས་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅྲིག་ཏུ་སོ་ལས་བྱུང་

བ། ས་ལ་རྐན་ལས་བྱུང་བ་ཤ་ཡྲིག་ཏུ་བྱས་ནས་སཾ་བ་ར་ལ་ཤཾ་བ་ར་ཞེས་སྦར་བ་ལྟ་

བུ་དང༌། དེ་ཉྲིད་ལ་སྤྲི་བོ་ལས་བྱུང་བར་བྱས་པ། ས་ཏ་ར་ཥ་ཊར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཐ་

སྙད་ཀྲི་གཙུག་ལག་དང་མྲི་མཐུན་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་རྒྱུད་སོན་པ་པོའྲི་མན་ངག་

གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དཔེ་བརོད་པ་འདྲི་དག་ཆོས་རེ་དམ་པའྲི་

བཞེད་པ་ཉྲིད་བྲིས་པ་སེ་བརྟག་པར་བྱ་བ་འགའ་ཞྲིག་སྣང་ངོ༌། །བསྡུས་རྒྱུད་ལྟར་རྩ་

རྒྱུད་ལས་ཀང་བསན་པར་བཤད་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་ནས། རྟོགས་པར་བྱའོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་འགེལ་པ་མཁན་པོས་ཀང༌། སྒ་བཟང་པོ་སོགས་ལ་ཞེན་

པ་དགག་པའྲི་ཆེད་དུ། སྒ་ཟུར་ཆག་པ་སོགས་ཀྲིས་བསན་པར་བྱ་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་

བཅས་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ། ཞེས་པ་ནས་ཆོས་སོན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི། བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་

སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་གསུམ་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་པའོ།།    །།



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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༼མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་པ་བཞྲི་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྔར་བཤད་པའྲི་

མདོར་བསྡུས་གསུམ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་

རེས་སུ་རྒྱུད་ཀྲི་བཤད་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་འདྲིས། རྒྱུད་

ཀྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་དོགས་གཅོད་དང༌། བསྡུས་པའྲི་དོན་གཙོ་བོར་འཆད་ཅྲིང༌། མདོར་

བསྡུས་ལྔ་པས་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་དོན་དང༌། རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱའྲི་གཙོ་བོ་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྡུ་བ་ལ་སོགས་འཆད་ལ། མདོར་བསྡུས་དྲུག་པས། རྒྱུད་ཞུ་བ་པོས་

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཉྲིད་འཆད་པས། མདོར་བསྡུས་གསུམ་པོ་འདྲི་རྒྱུད་ལེའུ་ལྔའྲི་

ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་ལེའུ་སོ་སོའྲི་དོན་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ལ་ད་ནྲི། ཞེས་པ་

ནས། རྒྱས་པར་བྱ་སེ། ཞེས་པའྲི་བར། མདོར་བསྡུས་པ་འདྲི་ཉྲིད་བཤད་པར་དམ་

བཅའོ། །འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། ཉོན་ཅྲིག་ཅེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས། བསྡུས་རྒྱུད་

སྡུད་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་གྲིས་རྒྱུད་སོན་པར། ཞུ་བ་པོ་ལ་སབས་ཕེ་

ཞྲིང་སོན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ནས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་འཆད་དེ། དེ་ལ་བཞུགས་པ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གནས་དང༌། ཕག་བྱས་པ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་འཁོར་དང༌། 

ཤེས་རབ་ཀྲི་སྐུ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ངོ་བོ་དང༌། ཉྲི་མའྲི་ཤྲིང་རྟས་གསོལ་བ་བཏབ་

པ། ཞེས་པས་ཞུ་བ་པོའྲི་ཁད་པར་དང༌། མྲིའྲི་དབང་པོ་གགས་པས། ཞེས་པས་

མཚན་གྲི་ཁད་པར་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་བཤད་ལ། བསན་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་གྲིས་ཞུས་པ་ལ་ལེགས་སོ་གནང་ཞྲིང་སོན་པར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་སོ། །དེ་ནས་

ཉོན་ཅྲིག་ཅེས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ལེགས་པར་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནས་ཞེས་པ་ནས། གསུངས་པ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་གྲིས་མཚམས་

སྦར་བའོ། །ཐམས་ཅད་ཅེས་སོགས་ནྲི་བཤད་བར་བྱ་བ་གླེང་གཞྲིའྲིཚིག་དགོད་

པའོ། །དེ་འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་འདྲིར། ཞེས་པ་ནས། བསྡུ་བ་མཛོད་ཅེས་

པའྲི་བར་གྲིས། གླེང་གཞྲིའྲི་བསྡུས་དོན་བསན་ཏེ། དེ་ལ་པ་ལྷ་མཆོག་རྣམས་ཀྲིས་

བཏུད་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། པ་མར་ལ་དངས་ནས་བཏུད་པ་ལ། ཞེས་སྦར་རྒྱུད་ཡྲིན་པས་

ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ། ཞེས་གོང་དུ་དངས་ནས་མ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཞན་ནྲི་གོ་སའོ། །མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པ་སོགས་གསུམ་དོན་གྲི་ཆ་ནས་

ལེའུ་ལྔ་ཀའྲི་ཐུན་མོང་བ་ཡྲིན་ཀང༌། གཞུང་ལེའུ་དང་པོ་དང་ཚན་གཅྲིག་ཏུ་

བཞུགས་པ་ལ་དགོངས་ནས། མདོར་བསྡུས་འདྲི་དག་གྲི་གནས་པ་རྣམས་ལེའུ་དང་

པོར་གནས་པར་བགངས་སོ། །དེའྲི་རེས་སུ་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་

འཆད་དེ། དེ་ཡང་འདྲིར། བརོད་པར་འོས་པའྲི་ཚིག་ཨེ་ཝཾ་མ་སྨོས་པའྲི་རྩོད་པ་སང་

བ་དང༌། དངོས་སུ་སྨོས་པ་རྒྱུད་སོན་པ་པོའྲི་མཚན་གྲི་ཁད་པར་ལྔ་བརོད་པའྲི་ཚིག་

ལ་ཟློས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་རྩོད་པ་སང་བ་གཉྲིས་ལས། དང་པོ་ནྲི། ཡང་དག་པར་

བསན་ཏོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དང༌། གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཞེས་པ་ནྲི། ངེས་

པར་གོལ་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཡྲིན་ལ། དེ་ནས་དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དང༌། སྡུད་པ་

པོ་གཞན་ལས་ཁད་འཕགས་པར་སོན་པ་ནྲི། དེས་ན་ཁབ་འཇུག་དང་ཞེས་པ་ནས། 

དེ་ལ་གཞན་དོན་ཅྲི་ཞྲིག་ཏཾ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་ནྲི། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལ་རྩོད་པ་དང་པོ་སང་བ་ལ་རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། 

རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པ་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེའྲི་དོན་ནྲི། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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རྒྱུད་འདྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་བསྡུས་

གཞན་ཐམས་ཅད་དུ། བཞུགས་པའྲི་གནས་སོན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཚིག་ཡོད་ལ། འདྲིར་

དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པས་ཏེ། བཞུགས་པའྲི་གནས་སོན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཚིག་མེད་

པར་རྩོད་པ་ཡྲིན་གྲི་རོ་རེ་བཙུན་མོའྲི་བ་ག་ལ་ཞུགས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བཞུགས་

པའྲི་གནས་སོན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་བྱས་ནས་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་རྩོད་པ་མ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་ལན་ལ། ཨེ་ཝཾ་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ན་ངེས་བཟུང་དུ་སྨོས་

མྲི་དགོས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དང༌། སྨོས་དགོས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་དང་སྨོས་མྲི་དགོས་

པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་བསན་པ་དཔེ་དང་བཅས་པ་དང་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཀྲིས་

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལ་ཡང་བཞུགས་པའྲི་གནས་སོན་ཚུལ་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་

ཤྲིང་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོ་ཡང་རྲིགས་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བསན་པ་དང༌། ཨེ་ཝཾ་གྲིས་

མཚོན་པའྲི་དོན་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་དུ་གསུངས་པའྲི་

ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་དོན་བཤད་པ་དང༌། དེ་ཉྲིད་བ་མའྲི་མན་ངག་ལས་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་

གྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བར་བསན་པ་དང༌། ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྲིས་རྒྱུད་ཀྲི་

དོན་བསྡུས་པར་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་ལས་བསན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་

འདྲིའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་དུ་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་དང༌། དེའྲི་ཕྲིར་ཚིག་ཙམ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྨད་པར་མྲི་བྱ་བའྲི་དོན་བསྡུ་དང་བཅས་པ་སེ། བསྡུས་པའྲི་དོན་བཅུས་

རྲིག་པར་བྱའོ། །

དང་པོ་ནྲི། དེའྲི་ཕྲིར་ལན་བརོད་པ་ཞེས་མཚམས་སྦར་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་

འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དེ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་དམ་བཅའ་སོན་ཏེ། དེ་
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བཞྲིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་ན། ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པའྲི་ལེགས་སྦར་གྲི་

ཚིག་ཁོ་ནས་བཞུགས་པའྲི་གནས་བསན་དགོས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་བྱའོ། །དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གང་གྲི་ཕྲིར་ན་ཆོས་སོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་དོན་ལ་གཙོ་བོར་རྟོན་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བྱ་རང་རང་གྲི་སད་དང་མཐུན་པར་སད་སྣ་ཚོགས་པས་

ཆོས་སོན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་དང༌། སྡུད་པར་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་

སད་ལེགས་སྦར་ལས་གཞན་གྲིས་ཀང་ཡང་དག་པར་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་

རོ་དང་ཅེས་པ་ནྲི་འདྲི་གཉྲིས་གང་རུང་རེས་ཀང་དམ་བཅའ་བ་དེ་ཉྲིད་འགྲུབ་པའྲི་

རྟགས་རྣམ་གངས་བར་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ། །

གཉྲིས་པ་དམ་བཅའ་དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་གནོད་པ་སོན་པ་ནྲི། འདྲིར་གལ་ཏེ་

ཅེས་པ་ནས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཆོས་ཕུང་བརྒྱད་

ཁྲི་བཞྲི་སོང་དུས་དུ་མར་གདུལ་བྱ་རྲིགས་ཐ་དད་དུ་མ་ལ་བསན་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། 

ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཁོ་ནས་སོན་དགོས་པའྲི་ཕྲིར། སྡུད་པ་པོས་ཀང་གདུལ་བྱ་རང་

རང་གྲི་སད་དང་མཐུན་པར་བསྡུ་མྲི་ནུས་པར་ཐལ། སད་ཉྲི་ཚེ་བ་ལེགས་སྦར་གྲི་

སད་ཁོ་ནས་བསྡུ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའོ། །གཞན་ཡང་གསུང་ཉྲི་ཚེ་བ་དེ་ཁོ་ནར་

ངེས་ནས་རང་རང་དང་མཐུན་པར་ཆོས་མྲི་སོན་ན། སྐུ་ཡང་ཉྲི་ཚེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་

བས། ཅྲིག་ཅར་ཞྲིང་མཐའ་ཡས་པར་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སྐུ་དང་གསུང་གྲི་

རྣམ་པས་དོན་མཛད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཡྲིན་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །གསུམ་པ་ལེགས་སྦར་ཁོ་ནས་བསན་མྲི་དགོས་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་ཡང་
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བཤད་པ་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དུ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་ཆོས་བསན་པའྲི་གསུང་ལེགས་སྦར་ཁོ་ནར་ངེས་ན། སྐུ་ཡང་ལྷའྲི་

གཟུགས་གཅྲིག་པུར་ངེས་དགོས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་གཟུགས་

གཅྲིག་པུར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་པོ་སངས་རྒྱས་དེས་བསན་

པའྲི་ཆོས་ཞུ་བ་པོ་དགེ་འདུན་རྣམས་རྣམ་པ་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཚད་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ནས་བསན་པ་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་དེའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཡུལ་སོ་སོར་གདུལ་བྱ་སོ་སོ་ལ་དོན་གཅྲིག་

ཉྲིད་སད་རྲིགས་སོ་སོས་བསན་པ་མདོ་སེ་ལས་འབྱུང་བའྲི་དཔེ་བསན་པ་ནྲི། འདྲིར་

དང་པོར་ཞེས་པ་ནས་ཆོས་བསན་ཏོ་ཞེས་པ་གསུམ་པའྲི་བར་ཏེ། སད་རྲིགས་

གསུམ་པ་དེའྲི་དོན་ནྲི་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། འདྲི་ལྟར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནྲི་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་

གཤེགས་པ། འཇྲིག་རྟེན་མཁེན་པ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ཡུལ་སད་དང་པོ་དེའྲི་དོན་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། སད་གཞན་གཉྲིས་ད་ལྟ་བསྒྱུར་རྒྱུ་

མེད་ཀང༌། སྔ་མའྲི་འགོས་ཀྲིས་དོན་འདྲིར་གསལ་ལོ་ཞེས་བ་མ་སྔ་མ་དག་གསུང་

ངོ༌། །དེ་ལྟར་ན་ནས་མ་ཡྲིན་ནོའྲི་བར་ནྲི་དཔེ་དེས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བཞྲི་པ་ལེགས་སྦར་

གྲི་སད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལ་ཡང་བཞུགས་པའྲི་གནས་སོན་ཚུལ་

གཅྲིག་ཏུ་མེ་ངེས་པར་བསན་པ་ནྲི། དེས་ན་སྡུད་པར་བྱེད་པ་པོ་རྣམས་ཀྲིས་ཞེས་པ་

ནས། མན་ངག་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་སོན་པར་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ཡང་གཅྲིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་བསན་པ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་
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པ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

དགེ་འདུན་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་ཏོ། །

དེ་ནས་ལྔ་པ་ཨེ་ཝཾ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་བཤད་པ་ནྲི། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་ཆོས་སོན་པ་པོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་

གྲིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ནྲི་ཁབ་འཇུག་དང་ཚངས་པ་ལ་

སོགས་པ་བཞྲིན་དུ་ལྷའྲི་གཟུགས་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་སྐུ་དང༌། ལེགས་སྦར་གྲི་གསུང་ཉྲི་ཚེ་

བར་ངེས་པ་མ་ཡྲིན་གྲི་གདུལ་བྱ་དང་མཐུན་པར་སྐུ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་གསུང་སྣ་

ཚོགས་པས་ཆོས་སོན་ཅྲིང༌། སྡུད་པར་བྱེད་པ་པོས་ཀང་དེ་ལྟར་སྡུད་པ་ཡྲིན་པས་

བཞུགས་པའྲི་གནས་སོན་པ་ན་ཡང༌། ཨེ་ཝཾ་གཅྲིག་པུ་མ་ཡྲིན་པར། མྲིང་སྣ་ཚོགས་

པས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བྱའོ་འོ་ན་ཨེ་ཝཾ་གྲིས་མཚོན་པའྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་མྲིང་སྣ་

ཚོགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བུས་བསན་ཞེ་ན། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ། ཞེས་པ་ནས། སྨྲིན་པར་

བྱ་བའྲི་སད་དུའོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་དོན་གཅྲིག་མྲིང་དུ་མས་གོ་བར་བྱེད་པའྲི་དཔེ་

སྔོན་དུ་སྨོས་ཏེ། དེའྲི་རེས་སུ་གོ་རྲིམ་བཞྲིན་དུ། ཨེའྲི་མཚོན་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའྲི་སོང་པའྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དང༌། ཝཾ་ཡྲིག་གྲིས་མཚོན་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་

མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་མཚོན་དོན་ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་

རྣལ་འབྱོར་གྲི་མྲིང་གྲི་རྣམ་གངས་དང༌། དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་དང་བཅས་པ་འཆད་

དོ། །འདྲིར་གསང་བ་གཉྲིས་སྨོས་པའྲི་སྔ་མའྲི་སད་དོད་ལ་ར་ཧ་སྱ་ཕྲི་མའྲི་སད་དོད་

མ་གུ་ཧྱ། ཞེས་པ་ཡོད་པས་སྔ་མ་གསང་ཆེན། ཕྲི་མ་གསང་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ཉྲིད་ལེགས་སོ། །དེའྲི་འོག་ཏུ་དྲུག་པ་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཨེ་ཝཾ་གྲི་སྒས་
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བསན་པའྲི་ངེས་དོན་བཤད་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལ་སོགས་པར་ལྷའྲི་སད་

ཀྲིས་ཆོས་བསན་པས་ཡོངས་སུ་སྨྲིན་པར་བྱ་བའྲི་དོན་དུ་གདུལ་བྱའྲི་དོན་དུ་

བཞུགས་པའྲི་གནས་བསན་པ་ནྲི། ཨེ་ཝཾ་ཅེས་སོགས་ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཀྲིས་

བསན་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདུས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ལ་གླེང་གཞྲིའྲི་

ཐོག་མར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་དབྱྲི་བར་མྲི་འདོད་དོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོན་

པས་ཀང་སྒ་ངེས་གསུངས་ཤྲིང༌། སྡུད་པ་པོས་ཀང་སྒ་དེས་ཐོས་ནས་བསྡུས་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་སོགས་སོ། །

འོ་ན་ཨེ་ཝཾ་ཞེས་པའྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲི་སྒྲུབ་པ་ཇྲི་ལྟར་བྱས་ནས་ངེས་པའྲི་

དོན་གང་མཚོན་པར་བྱེད་ཅེ་ན། དེའྲི་ཕྲིར་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པོ་འདྲིའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་དང་

ངེས་པའྲི་དོན་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་དང་པོར། ཞེས་པ་ཡྲི་གེ་འགོད་པའྲི་རྲིམ་པ་

སོན་པའྲི་ཚིག་གོ །ཨ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས། ཁུ་བའོ་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི། དང་པོར་ཨ་དེ་

ནས་རྣམ་བཅད་ཚེག་དག །དེ་ནས་ཡང་ཨ། དེ་ནས་རེས་སུ་ང་རོ་ཐྲིག་ལེ་དགོད་པར་

བྱ། ཞེས་པའྲི་དོན་ཏེ་ཨ་ཨཱཿཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲིར་ཁ་ཅྲིག །ཨ་ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་དང༌། གསང་བའྲི་པད་ཅེས་པ། ནམ་མཁའྲི་ཕྲི་པད་ནང༌། ཨ་ཡྲིག་གཞན་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་དེ། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བཀོད་པ་ཡྲིན་

ལ། དེས་སྒྲུབ་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་དེས་མཚོན་པའྲི་དོན་ལ་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་དུ་

དབྱེ་རྒྱུ་ཡྲིན་གྲི། བསྒྲུབས་ཟྲིན་ནས་ཀང་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེ་དེ་ཉྲིད་གཞན་དུ་བྱེད་པ་མ་

ཡྲིན་པའོ། །དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ན། ཨ་ཡྲིག་ལས་ཕ་རོལ་གྲི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྲི་ཨུ་

ཡྲིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཉྲི་མ་དང་རྡུལ་མཚོན་པའྲི་རྣམ་པར་བཅད་པ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 1136  

ཚེག་དག་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཚོན་བྱེད་ཨ་ཡྲིག་སྔ་མ་དང༌། སྒ་གཅན་རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་ཁམས་མཚོན་བྱེད་ཨ་ཡྲིག་ཕྲི་མ་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་བར་དུ་ཆུད་པའྲི་དབང་

གྲིས་ཨུ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་ནས་འགོ་བ་ཐོབ་སེ། དེའྲི་ཕྲིར་ཚེག་དག་ཕྲིས་ནས་ཨུ་

འདྲིའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཉྲི་མ་དང་རྡུལ་མཚོན་བྱེད་དེ་ཉྲིད་ཨུ་ཉྲིད་དུ་

བསྒྱུར་བར་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ན། འགའ་ཞྲིག་གྲི་བསམ་པས་ཨུ་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད། དེའྲི་

གོང་གྲི་ཨས་མཐོང་བས་ཨོ་ཡྲིག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ཏེ། ཨུ་ཨ་ལས་ཨོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་

བར་སྒའྲི་མདོ་ལས་བཤད་པས་སོ་སྙམ་ན། སྤྲིར་དེ་ལྟར་འགྱུར་མོད་ཀང༌། སབས་

འདྲིར་ཨུ་ཡྲིག་དེའྲི་གོང་གྲི་ཨས་མཐོང་བས་ལུགས་འདྲིར། ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེར་

བྱས་པའྲི་ཨོ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་མེད་དོ། །

དེའྲི་རྒྱུ་མཚན། ཨུ་ཡྲིག་གྲི་གོང་གྲི་ཨ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་སོང་པ་

ཉྲིད་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཨེ་ཡྲིག་སྒྲུབ་པའྲི་གཞྲིར་བཀོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཨོ་ཡྲིག་ཏུ་བསྒྱུར་

ན་ཨེ་བསྒྲུབ་ཏུ་མྲི་རུང་བ་དེ་ལས་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཡོན་ཏན་ཅེས་པ་ནྲི། འོག་

ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཨེ་ཨོ་སོགས་ཐུང་ངུ་དང༌། འཕེལ་བའྲི་ཡྲི་གེ་

ཨྱཻ་ཨཽ་རྲིང་པོ་ལ་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི། དོན་དམ་པར་ཡོན་ཏན་མེད། ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོན་ཏན་ཡོད། ཅེས་བཤད་ན་ནོར་པའོ། །འོ་ན་ཨུ་ཡྲིག་དེ་གང་དུ་བསྒྱུར་ཞེ་ན། དེ་

ཉྲིད་སབས་འདྲིར་ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེར་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ན། སྒའྲི་མདོ་ལས། 

ཨྲི་ཀ་ནྲི་ཨ་ཙ་ལ་ཡ་ཎའོ། ཞེས་པ་ལྟར་བསྒྱུར་བར་བྱའོ། །དེའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཨྲི་ར་ཨུ་ལ་

ཀ །ཅེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཐོག་མཐའ་བསྡུས་ནས་ཨྲི་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བྱ་ལ། ཨ་ཨཱྲི་ར་ཨུ་ལ་ཨེ་

ཨོ་ཨྱཻ་ཨཽ་ཙ་རྣམས་ལ་ཐོག་མཐའ་བསྡུས་ནས། ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་ཐ་སྙད་བྱ་ཞྲིང༌། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཡ་ར་ལ་ཝ་ཎ་ལའང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ཨ་ཙ་ཎ་ཞེས་པ་

མཐའྲི་ཡྲི་གེ་གསུམ་མ་གཏོགས། གཞན་ཨྲི་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པོ་དེ་དག་གྲིས་རང་གྲི་

ཕ་རོལ་ཡྲི་གེ་གཞན་གྲིས་བར་མ་ཆོད་པར་ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་དགུ་པོ་དེ་དག་གང་ཡང་

རུང་བ། ཨྲིས་ཨྲི་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། རང་དང་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཞྲིག་མཐོང་

ན་ཨྲི་ཀའྲི་ཡྲི་གེ་དེ་འགྱུར་ནས་འགོའ།ོ །གང་དུ་ན་ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པོ་གང་ཡང་

རུང་བ་ཞྲིག་ཏུའོ། །ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། ཨྲི་ཡྲིས་རང་གྲི་ཕ་རོལ་ཏུ་རང་དང་རྲིགས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་ཞྲིག་མཐོང་ན། ཨྲི་དེ་ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་ཡ་

རུ་འགྱུར་འགོ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ། ར་ར་དང༌། ཨུ་ཝ་དང༌། ལ་ལ་རུ་འགྱུར་རོ། །དེའྲི་

ཕྲིར་འདྲི་ཡང། ཨུ་ཡྲིས་རང་དང་རྲིགས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཨ་ཙའྲི་ཡྲི་གེ་རང་གྲི་འོག་གྲི་

ཨ་དེ་མཐོང་བ་ཡྲིན་པས་ཨུ་དེ་ཝ་རུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ཡང་སྒ་པ་དག་གྲི་ལུགས་ཀྲིས་དབྱངས་མེད་པའྲི་སོག་མེད་ནྲི། རང་གྲི་

འགམ་ན་གནས་པའྲི་དབྱངས་ཡྲིག་དང་སྦར་ཞྲིང༌། དབྱངས་ཡྲིག་དེ་དེ་ལ་བཅུག་

ནས་སོག་ཅན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་པས། འདྲིར་ཡང་ཝ་སོག་མེད་དེ་ཉྲིད་ཕྲི་མའྲི་ཨ་ཡྲིག་

སྒ་གཅན་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚོན་བྱེད་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཡང་དག་པར་སྦར་

ཞྲིང༌། ཨ་དེ་ཝ་ལ་བཅུག་པས། སྔར་གྲི་ཝ་དེ་སོག་དང་ལྡན་པ་ཉྲིད་དེ། །དེ་ཉྲིད་མཐའྲི་

རེས་སུ་ང་རོ་ཟླ་བ་དང་ཁུ་བ་མཚོན་བྱེད་དེ་ཡང་དག་པར་སྦར་ཏེ་དེའྲི་ཕྲིར་ཝཾ་ཡྲིག་

གོ །དེ་བཞྲིན་དུ་དང་པོར་བཀོད་པའྲི་ཨ་ཡྲིག་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང་གསང་བའྲི་

པད་མཚོན་བྱེད་དེ་ནྲི་ཨེ་བསྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ་བདུན་པའྲི་མཐའ་ཅན་ཏེ། རྣམ་དབྱེ་

བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ནས་བདུན་པ་གནས་གཞྲིའྲི་ཚིག་དེ་ལ་སྦྲིན་ནོ། །དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཨེ་ནྲི་རྟེན་ནམ་གནས་ཀྲི་མཚོན་བྱེད་ཡྲིན་པས་སོ། །བདུན་པའྲི་རྣམ་དབྱེ་ལའང་

གཅྲིག་ཚིག །གཉྲིས་ཚིག །མང་ཚིག་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་རྟེན་ནམ་གནས་

ཀྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་གྲི་མཚོན་བྱེད་དུ་ཨེ་བསྒྲུབ་པ་ཡྲིན་པས། གཅྲིག་ཚིག་ངྲི་དེ་ཉྲིད་

བཀོད་ནས། དེའྲི་རེས་སུ་ང་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཨྲི་དེ་ཟུར་དུ་བཀོད། ང་དེ་ཉྲིད་རྟགས་ཀྲི་

དོན་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཕྲིས་ཏེ། ཨེ་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་ཨ་ལ་གཞུག་པར་བྱའོ། །བཅུག་པས་

ཅྲིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཨ་ཡྲིག་ཕ་རོལ་གྲི་ཨྲི་ཡྲིག་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པ་ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ་ཨེར་འགྱུར་ཞེས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར། 

ཨྲི་ཡྲིག་དང་ཨ་དེ་གཉྲིས་སྦར་བས་ཨེ་ཡྲིག་གོ །

དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་དོན་ནྲི། ཨེས་རྟེན་དང༌། ཝཾ་

གྲིས་དེ་ལ་བརྟེན་པ་དག་མཚོན་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་ཨེ་ཡྲིག་ཅེས་པ་ནས་རྟོགས་པར་

བྱའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སོན་ལ་དེའྲི་དོན་ནྲི། ཨེ་ཡྲིག་ལ་ཝཾ་ཡྲིག་བརྟེན་པ་དེས། 

ཕྲིར་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་”གཉྲིས
1
་བརྟེན་པ་དང༌། ནང་དུ་མའྲི་གསང་བའྲི་

པདར་ཁུ་རྡུལ་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པ་དང་གཞན་བསྐེད་རྲིམ་ལ། ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཀྲི་ནང་དུ་ཆུད་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། ལྷ་གནས་པ་དང༌། གཞན་རོགས་

རྲིམ་དང་འབས་བུ་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སོང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་ཆེན་གནས་པ་དང༌། རྣམ་མེད་ཀྲི་ཤེས་རབ་སྤོས་བལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ཀྲིས་སོང་པ། དམྲིགས་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་པ་ལ་ཡུལ་ཅན་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་

མེད་དུ་གནས་པ་གཉྲིས་ཀ་མཚོན་པར་བྱེད་དོ། ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་དེ་དག་རྩ་རྒྱུད་

1  མ་ཕྱི། ༤༩བ༣ན།   གཉྕེས    བླ། ༦༦ན༦ན།   གཉྱིས   * གཉྱིས



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1139  

ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། འདྲིར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་དག་གྲི་དོན་

བསྡུ་བ་ནྲི་རྒྱུད་འདྲིས་ནས། གསུངས་སོའྲི་བར་རོ། །འདུས་པར་ཨེ་ཝཾ་གྲི་སྒས་

བསན་པ་དེ་ཉྲིད། གཞན་དུ་སད་གཞན་གྲིས་གསུངས་པའྲི་མཚོན་པའྲི་དཔེ་ནྲི། 

དངོས་པོ་གང་ཞྲིག་ནས་བསན་ཏོའྲི་བར་རོ། །བདུན་པ་དོན་དེ་ཉྲིད་བ་མའྲི་མན་ངག་

ལས་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་གྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བར་བསན་པ་ནྲི། ཨེ་ཝཾ་གྲི་ངེས་

དོན་སོགས་དེ་ཡང་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་གཞན་དུ་དགོངས་པའྲི་སད་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་

གསུངས་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུས་ན། འདྲིར་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་

གསུངས་པ། དགོངས་པ་དང་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱུད་ནྲི་འཕགས་ལུགས་

པའྲི་བ་མ་སྔ་མ་དག །དོན་གྲི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས། སྒ་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་

གཉྲིས། སྒ་དོན་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐའ་ལ་བརྟེན་པ་གཉྲིས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་གྲི་རོད་

བྱེད་མཐའ་དྲུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་གསུང་

འདྲིའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་རྣམས་དོན་རྟོན་པ་ལ་མྲིང་གཅྲིག་ནྲི་གཙོ་བོ་མ་ཡྲིན་ནོ། །མཐའ་དྲུག་

གྲི་དངོས་འཛིན་ནྲི་སྒོན་གསལ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་སྔགས་ཀྲི་སབས་སུ་

ངེས་པའྲི་དོན་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེར་ཐབས་གང་གྲིས་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། 

སྔགས་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས་མཐུས་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཡྲིད་ཆེས་པ་གསུམ་

སོན་ཏེ། དེ་ཡང་བ་མས་བཤད་པ་ལྟར་རྒྱུད་དོན་ལུང་རྲིགས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བར་ངེས་པ་

ན་རྒྱུད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་དོན་དེ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

སོན་པའྲི་བ་མ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ལ། བསན་པ་ལྟར་བསྒོམས་པས་མོང་བ་
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སྐེས་པ་ན་བདག་ཉྲིད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱུད་དོན་དེ་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སོན་པའྲི་བ་མ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ལ། བསན་པ་ལྟར་བསྒོམས་

པས་མོང་བ་སྐེས་པ་ན་བདག་ཉྲིད་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་

དང་མྲི་ལྡན་པའྲི་སོབ་མས་ལམ་བསྒོམས་ཀང་ཐུན་མོང་གྲི་དངོས་གྲུབ་འཇྲིག་རྟེན་པ་

འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཐོབ་སྲིད་ཀང༌། ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་དམན་པས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་

ཐོབ་མྲི་སྲིད་དོ། ཞེས་བྱ་བའྲི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་མྱུར་དུ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་མཚན་མ་

འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། འདྲིར་རྒྱུ་དང་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཞེས་པ་ནས་གསུངས་སོ། ཞེས་བྱ་

བའྲི་བར་ཏེ། བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་དུ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དངས་པ། བསམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སངས་ཏེ། །ཉྲི་མ་གཅྲིག་ནྲི་ཡོངས་སུ་བརྟག །གལ་ཏེ་རྟགས་ནྲི་མ་

བྱུང་ན། །དེ་ཚེ་ངའྲི་རྫུན་ཚིག་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་དོན་འཆད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་སྔར་

བཤད་ཟྲིན་པས་ཤེས་སོ། །

དེའྲི་རེས་སུ་བརྒྱད་པ་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྲི་རྒྱུད་དོན་བསྡུས་པ་འཆད་

པ་ནྲི། འོ་ན་ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་འདྲིའྲི་བརོད་བྱ་ཇྲི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། རྲིགས་གསུམ་དང༌། རྲིགས་བཞྲི་དང༌། རྲིགས་ལྔ་དང༌། རྲིགས་དྲུག་ལ་

སོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་སོན་པའྲི་ལྷ་ཞལ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བརོད་བྱར་སོན་

པ་ནྲི། འདྲིར་རྲིགས་གསུམ་གྲི་ཞེས་པ་ནས། གཅྲིག་ཏུ་སྦར་བའོ། །ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །དེ་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། འདྲིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་ལ་སོགས་

པའྲི་གོང་འོག་རྣམས་སུ་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དངས་པ་དག་ལ། ཉྲི་མ་དཔལ་གྲིས་

བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན། རྒྱུད་འགེལ་ཉྲིད་ཀྲིས་དོན་གང་ལ་དངས་པའྲི་སབས་དོན་
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དང་མྲི་འགྲིག་པ་འགའ་རེ་སྣང་བ། དཔད་པའྲི་གཞྲིར་འདུག་པས་འདྲིར་འདྲི་དག་གྲི་

བཤད་པ་མ་བྲིས་ལ། ལོགས་སུ་དཔད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྲིགས་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་

རྒྱུད་འདྲིའྲི་བརོད་བྱ་བསན་པ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་འཁོར་ལོའ།ོ ཅེས་པའྲི་བར་

ནྲི་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་སེ་སྔར་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་ལྔ་དག་པའྲི་རྲིགས་ལྔ་ཡང་འདྲིའྲི་བརོད་བྱར་

ཡོད་པ་བསན་པ་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་

དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་རྟོགས་པར་བྱའོའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་

ཡྲིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་གྲི་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་དོན་བསྡུས་ནས་བསན་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་

བ་ནྲི། འདྲིར་འདུས་པ་ཞེས་པ་ནས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་

ཡང་ཕོགས་འདྲི་དག་ལས་ཨེ་ཝཾ་སོགས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཅུའྲི་ནང་ནས་ཧྲ་ད་ཡ་མེ་པའྲི་

ཡྲི་གེ་སོ་བདུན་ལས་མྲི་འབྱུང་ལ། འདུས་པའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཡྲི་གེ་ལ་ནྲི་བཞྲི་བཅུ་ཡོད་

ཅྲིང་དེ་ཉྲིད་འགེལ་པ་མཁན་པོས་བཞྲི་བཅུར་བཤད་པ་མ་དག་པ་ཡྲིན་གྲི། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་འགེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སོ་བདུན་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ནྲི་བརོད་པར་མྲི་

བྱ་སེ། བཤད་རྒྱུད་རོ་རེ་ཕེང་བ་ལས་ཡྲི་གེ་རེའྲི་དོན་འཆད་པ་ལ་ཤཽ་ཀ་རེ་རེ་

གསུངས་པའྲི་ཤཽ་ཀ་བཞྲི་བཅུས་ཡྲི་གེ་བཞྲི་བཅུར་བྱས་ནས་བསྙོན་དུ་མེད་པར་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སོ་བདུན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། ཧྲ་ད་ཡའྲི་དོན་སྙྲིང་པོ་ཉྲིད་

རོ་རེ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ལྷ་སོ་དྲུག་དང༌། དེ་དག་གྲི་ཁབ་བདག་ལྷན་

ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་དང་སོ་བདུན་ལ་དག་པ་སྦོར་བའྲི་ཆེད་དུ་ཡྲི་གེ་སོ་བདུན་དུ་

བསྡུས་ཏེ་གསུངས་སོ། །འདྲིར་གོང་འོག་རྣམས་སུ་འདྲི་སད་བདག་གྲིས་ཐོས་པ་ལ་
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སོགས་པའྲི་ལེགས་པར་སྦར་བའྲི་སད་ཀྲིས་ཞེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནྲི། ཧ་ཅང་བསྒྱུར་

གགས་པ་ཡྲིན་པས། ཨེ་ཝཾ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བཤད་དགོས། ད་ནྲི་དགུ་པ་རྒྱུད་

གཞན་ལས་བསན་པའྲི་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་དེ་ཉྲིད་རྒྱུད་འདྲིའྲི་གླེང་གཞྲིའྲི་ཚིག་དོན་དུའང་

ཇྲི་ལྟར་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་པ་ནས། ཡྲི་གེ་

དྲུག་ཅེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

བཅུ་པ་དེས་ན་ཚིག་ཙམ་ལ་རྟོན་པའྲི་སྒོ་ནས་འདྲི་ལ་སྨད་པར་མྲི་བྱ་བར་

བསན་པ་ནྲི། དེས་ན་ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བརོད་པའྲི་ཞེས་པ་ནས་བསན་ཏོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །ད་ནྲི་རྒྱུད་འདྲིའྲི་གླེང་

གཞྲིར་དངོས་སུ་སྨོས་པ་སོན་པའྲི་མཚན་གྲི་ཁད་པར་ལྔ་བརོད་པའྲི་ཚིག་ལ་ཟློས་

པ་ལ་སོགས་པའྲི་སྐོན་སང་པའྲི་ཕྲིར་གསུངས་པ། འདྲིར་འགའ་ཞྲིག་ལ་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་སེ། དེ་ལ་རྩོད་པའྲི་ཚུལ་དང་ལན་བཏབ་པའྲི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་པ་ནྲི་

འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྲི་ཚིག་གཉྲིས་ལ་ཟློས་

སྐོན་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལ་དེ་ཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཀང་འདྲིར་གཉྲིས་ཀ་སྨོས་པ་ནྲི། ལོག་

རྟོག་ལ་བལྟོས་པའྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིན་ཏེ། ཕྲི་རོལ་པ་སོགས་འགའ་ཞྲིག་

གྲིས་ཁབ་འཇུག་སོགས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བརོད་ཅྲིངསྐེ་བོ་མང་པོ་ལ་དེ་

ལྟར་གགས་ཤྲིང་དེ་དག་སངས་རྒྱས་སུ་མ་གགས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་ན་སངས་རྒྱས་ཁོ་

ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲིན་གྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཞན་མེད་དོ། ཞེས་བསན་

པའྲི་དོན་དུ་དེ་གཉྲིས་ཀ་སྨོས་པ་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟློས་པ་སོང་བ་དང་པོའ།ོ །དེ་ནས་

འོ་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ལ་ཡང་ཟློས་སྐོན་ཡོང་ཅེ་ན། དེ་གཉྲིས་
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དོན་གཅྲིག་ཀང༌། འགའ་ཞྲིག་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་དག་གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་

ལུས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་ནམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་

ཁོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ལྷག་མ་མ་

སགས་པའྲི་ཕྲིར། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་མེད་དོ། ཞེས་བསན་པའྲི་དོན་དུ་གཉྲིས་ཀ་སྨོས་པ་

སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་པ་ཟློས་སོང་གཉྲིས་པའྲི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དང་

ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་སྨོས་པ་ཟློས་ཞེས་པ་ལ། དེ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཀང༌། 

འགའ་ཞྲིག་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ལྷག་མ་གང་སངས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཐོབ་པའྲི་ཤེས་སྒྲིབ་

དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཙམ་གྲིས་ཆོག་

གམ་སྙམ་པ་ལ་དེས་མྲི་ཆོག་གྲི །རྣམ་ཤེས་ལའང་བདེན་འཛིན་གྲི་བག་ཆགས་མ་

ལུས་པར་སངས་པའྲི་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་མ་ཐོབ་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་མྲི་འགྱུར་

རོ། ཞེས་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་གཉྲིས་ཀ་སྨོས་སོ། ཞེས་པ་ཟློས་སོང་གསུམ་པའོ། །དེ་

ཉྲིད་ཚིག་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ཟློས་སོང་དང་པོ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་

ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ལན་དངོས་ནྲི་འདྲིར་

ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས་གཞན་ནྲི་མེད་དོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

འོ་ན་ཁབ་འཇུག་དང་དག་པོ་སོགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཁད་པར་གང་ཡྲིན་ཞེ་ན། དེ་འདའྲི་ཁད་པར་

ཡོད་དེ། ཁབ་འཇུག་སོགས་ནྲི་འགོ་བ་རྲིགས་དྲུག་གྲི་ནང་ཚན་གྲི་ལྷར་ལས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་སྐེ་བ་བངས་ཤྲིང་ལེན་པ་ཡང་ཡྲིན་ཞྲིང་སངས་རྒྱས་འཁོར་བའྲི་བག་

ཆགས་སངས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོན་པ་ནྲི། འདྲིར་དེ་དག་གྲི་ནང་ན་ཞེས་པ་
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ནས་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡང་ཐེག་དམན་དག་བཅོམ་ལ་འཁོར་བའྲི་

བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ནྲི་མེད་དོ། །དེ་ཡོད་ན་ཤེས་སྒྲིབ་སང་དགོས། 

འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་བ་ཙམ་ནྲི་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པས་ཆོག་གྲི 

།འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སང་མྲི་དགོས་པས་དེའྲི་ཕྲིར་འཁོར་བའྲི་བག་

ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཉྲིད་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱ་ཁོ་ནའྲི་ཁད་ཆོས་སུ་རྒྱུད་

འགེལ་འདྲིར་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི་

འདྲིར་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་ཞེས་པ་ནས་ཞེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་སོགས་ནྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

ཟློས་སོང་གཉྲིས་པ་ལ་རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས་གསུང་ཞེ་

ན་ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས། གསུངས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། 

དེ་ཡང་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་ལུས། ཟག་པ་མེད་

པའྲི་ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འབྱུང་བ་ཡོད་པར་དཔལ་འཕེང་གྲི་མདོ་ལས་གསུངས་པས། 

དེ་ལྟ་བུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུར་དོགས་པ་སྐེ་བ་བཅད་པའྲི་ཕྲིར་དུ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་

ཁོ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲིན་གྲི། གཞན་ནྲི་མེད་དོ་ཞེས་བསན་པར་བཞེད་ནས་གཉྲིས་ཀ་

སྨོས་ཞེས་པ་སེ། སྔར་ཟློས་པའྲི་ཚིག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཟློས་པའྲི་

ཚིག་གྲི་སྐོན་དུ་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དང་འདྲིར་ཟློས་པ་གསུངས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི། 

དགོས་པ་ང་འདའྲི་དབང་གྲིས་ཟློས་པ་གསུངས་སོ། ཞེས་པ་མདོར་ན་དགོས་པ་མེད་

པར་ཟློས་པའྲི་ཚིག་སྨོས་པ་སྐོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་གྲི་དགོས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཟློས་

པའྲི་ཚིག་གསུངས་པ་ལ་སྐོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱའོ། །ཉན་རང་དག་བཅོམ་དང་རོགས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པའྲི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཡོད་མེད་ནྲི་ཁད་པར་གང་གྲིས་ཡྲིན་ན་ཉོན་མོངས་

ཀྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་ལྷག་མ་ཤེས་སྒྲིབ་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་སོན་པ་ནྲི་འདྲིར་ཉན་ཐོས་དང་ཞེས་པ་ནས་གོལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་

རོ། །དེ་ཉྲིད་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི་དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཞེས་པའྲི་བར་རོ་

དེའྲི་ཕྲིར་ནས་གསུངས་སོའྲི་བར་ནྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

ཟློས་སོང་གསུམ་པ་ལ་རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི། གང་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ནས་བརོད་

པར་བྱ་སེ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །ལན་དངོས་ནྲི་འདྲིར་གང་ཞེས་པ་ནས། འགའ་ཡང་

མེད་དོ་ཅེས་པའྲི་བར་ཏེ། འོ་ན་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ལྷག་མ་སང་རྒྱུ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་

བ་སེམས་ཙམ་པ་དག་འདོད་པ་ལྟར་གྲི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལ་

ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་བྱས་པ། དེ་ཙམ་ཞྲིག་སངས་པས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རམ་སྙམ་པ་ལ། དེ་ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བ་ཤེས་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་གཉྲིས་ཀ་སྨོས་སོ་

ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན་རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཤེས་སྒྲིབ་དེ་ཙམ་ཞྲིག་སངས་པས་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཉྲིན་མོར་བྱེད་པའྲི་སྐུ་མྲི་འཐོབ་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། རྣམ་རྲིག་པའྲི་ལུགས་དེ་ལ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་

འཛིན་པ་ཁེགས་ཀང༌། ད་དུང་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ལ་བདེན་འཛིན་གྲིས་གནས་

པ་མ་སངས་ཤྲིང༌། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ནྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེན་འཛིན་གྲི་

ཆོས་ཉྲིད་ལས་འདས་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་སོན་པ་ནྲི། འདྲིར་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས་འདས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆོས་ལས་འདས་མ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འདས་དང༌། རྣམ་ཤེས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རྣམ་ཤེས་ལས་འདས་ཤྲིང་

ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་ཞེས་པ་སོགས་འཆད་པ་ནྲི་དོན་མྲིན་ཏེ། རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱ་

ལ་ཀུན་གཞྲི་གནས་འགྱུར་དགོས་པར་རྣམ་རྲིག་པའང་འདོད་ཅྲིང༌། རྣམ་ཤེས་ཡེ་

ཤེས་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་རྣམ་ཤེས་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་མ་རྟོགས་པའྲི་བོ་ལ་ཟེར་ན་དེ་

ལས་འདས་ནས་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་དགོས་པར་རྣམ་རྲིག་པའང་འདོད་

ཅྲིང༌། ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་ན་རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ཉྲིད་མཚན་བརོད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡང་ནས་ཞེས་

སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ནས་གསུངས་སོའྲི་བར་ནྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དེ་ལྟར་ཟློས་པའྲི་སྐོན་སངས་ནས། པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན་ཞེས་པའྲི་

ཚིག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་འཆད་པ་ལ། རྩོད་པ་དགོད་པ་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་རྩོད་པའྲི་དོན་ནྲི་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་

སྤན་ནྲི་གཟུགས་ཅན་དུ་འགོ་དགོས་ལ་དེ་དང་འདྲིར་ཡེ་ཤེས་སྤན་དུ་བཤད་པ་

འགལ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ནྲི་གཟུགས་ཅན་མྲིན་པས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་

ན་པད་རྒྱས་པ་འད་བའྲི་སྤན་མངའ་བར་འགལ་བའྲི་དོགས་པ་རྟོག་ལྡན་ལ་མྲི་སྐེ་

ཡང༌། འདྲིར་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་བཞག་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྤན་ཡྲིན་

པར་བཤད་པས་རྩོད་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི་དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནས་སྤན་ནོ་ཞེས་

པའྲི་བར་ཏེ། དེ་ཡང་འདྲིར་པད་ཅེས་པའྲི་སྒས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་མཚོན་པ་བསན་

ཅྲིང་དེའྲི་འདབ་མའྲི་སྒས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲིས་གར་ཁབ་ཏུ་གནས་པའྲི་རྲིགས་

བརྒྱ་ལ་སོགས་པའྲི་དབྱེ་བས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་བསན་ཅྲིང༌། དེ་ཐམས་
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ཅད་ལ་མཁེན་པ་རྒྱས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་ལ་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པའྲི་སྤན་ཞེས་

བརོད་པ་ཡྲིན་གྲི་པདའྲི་འདབ་མ་རྒྱས་པ་དང་དབྱྲིབས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་པའྲི་

སྤན་ལ་དེ་ལྟར་བརོད་པ་མྲིན་པས་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་སྤན་དུ་བཤད་པ་མྲི་འགལ་ལོ་ཞེས་

བྱ་བའོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་གངས་པ་རང་དུ་མྲི་འགོ་བས་

འགལ་སོང་དེ་ལྟར་དུ་མཛད་ལ། སྤྲིར་གཟུགས་ཡྲིན་ན་ཡེ་ཤེས་དང་དོན་གཞན་དུ་

འགྱུར་བས་ནྲི་མ་ཁབ་སེ། འདྲི་ལྟར་ད་ལྟའྲི་གཞྲིའྲི་དུས་སུ་ལུས་སེམས་ངོ་བོ་གཅྲིག་

ཏུ་མེད་ཀང་ལམ་གྲིས་མ་དག་པའྲི་ཕུང་སོགས་སྦངས་ནས་ཡེ་ཤེས་གྲི་སྐུ་གྲུབ་

ཕྲིར་ཆད། ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུང་བྱ་ལྷའྲི་སྐུར་འཆར་བ་ཡྲིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྲི་

ས་ན་བེམ་པོའྲི་སྐུ་མེད་ཀྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཉྲིད་གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་ཤར་བ་

ཡྲིན་པས། སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་གཟུགས་དང་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་

ཤེས་གཉྲིས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཉྲིད་མཚན་ཡང་དག་

པར་བརོད་པའྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས་ཞེས་སོའྲི་བར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་ཡྲིན་ནོའྲི་བར་དོན་བསྡུ་བ་སེ། དེ་ཡང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་སྐུ་ཉྲིད་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པས་གཟུགས་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །ཅེས་

གསུངས་ཀྲི་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅྲིག་པའྲི་གཟུགས་མེད་པར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡྲིན་

ན་སྔར་སྤྲུལ་པ་ཡྲི་ནྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་སྦོར་སོམ་པ་དང༌། ཞེས་

སོགས་སུ་སྐུ་ལོངས་སྤྲུལ་དང༌། ཐུགས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་

བསོམ་པར་བཤད་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ཞེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའྲི་བར་མཚན་གྲི་རྣམ་གངས་ལྔས་བསན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པའྲི་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དེ་ཉྲིད་གནས་གང་ལ་བཞུགས་ན་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ཅེས་པའྲི་སྒས་

ཟྲིན་ལྟར་དང༌། སྒས་ཟྲིན་ལྟར་མ་ཡྲིན་པའྲི་གནས་གཉྲིས་ལ་བཞུགས་པར་སོན་པར་

རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་དེ་ཞེས་པ་ནས་སོན་པ་པོ་ཞེས་སོ་ཞེས་

པའྲི་བར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་དང་སྡུད་པ་པོ་བཞྲི་ཀ་ཡང་སོན་པ་གཞན་

དང༌། སྡུད་པ་པོ་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་སོན་པ་ནྲི་དེའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་

ནས། འགའ་ཡང་མེད་དེ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སོན་པ་ཉྲིད་ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པའྲི་

ཡང་སོན་པར་གྱུར་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྲིགས་སུ་མ་ཆད་པར་ཕན་པའྲི་

ཆོས་དང་རང་གྲི་སལ་བ་དང་མཐུན་པར་སོན་པའྲི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲིན་གྲི་

ཁབ་འཇུག་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྲི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་”ནོ
1
་ཞེས་བསན་ཏོ། །

ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མྲིན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་པ་ནྲི་གང་གྲི་

ཕྲིར་ཅེས་པ་ནས། རེས་སུ་ཡྲི་རང་བར་མྲི་བྱའོ། ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ། ཚངས་པ་དང་

ཁབ་འཇུག་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནྲི་རང་ཉྲིད་ཀང་ལྷའྲི་འགོ་བ་ཉྲིད་ཚེ་བར་སྐེས་ནས་

ལེགས་སྦར་གྲི་སད་ཉྲི་ཚེ་བ་འབའ་ཞྲིག་གྲིས་སྔོན་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོགས་པ་དང༌། 

རྲིག་བྱེད་ལ་སོགས་པའྲི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཉྲི་ཚེ་བ་ཁོ་ན་སོན་ཅྲིང༌། གདུལ་བྱའང་མྲི་

རྲིགས་བཞྲིའྲི་ནང་ནས་དམངས་རྲིགས་སོགས་ཀྲི་རྲིག་བྱེད་ཀོག་པ་འགོག་པ་

སོགས་སེམས་ཅན་གྲི་རྲིགས་ཉྲི་ཚེ་བ་འགའ་ཞྲིག་ཁོ་ན་ལ་རྲིགས་སུ་ཆད་པར་སོན་

ཅྲིང་དེ་ལས་གཞན་ལ་མྲི་སོན་ལ། སྡུད་པ་པོ་དང་སོང་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། དམངས་

རྲིགས་ཚུན་ཆོད་ཀྲིས་རྲིག་བྱེད་འདོན་ཤེས་ན་སུ་ཞྲིག་བམ་ཟེ་ལ་གུས་པར་འགྱུར་

1  མ་ཕྱི། ༥༣བ༡ན།   ནྕེ    བླ། ༧༡ན༥ན།   ནོ   * ནོ
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སྙམ་ནས། རྲིགས་གཞན་ལ་མ་བསན་ཅྲིང་བོ་ལ་གནས་པ་ན་ཕྲི་བོའྲི་མཐུ་ཆུང་བའྲི་

བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྲིས་བོ་ལ་བཟུང་མ་ནུས་ནས་སད་ཉྲི་ཚེ་བ་ཁོ་ནས་དེ་དག་གླེགས་

བམ་ལ་བྲིས་ནས་འདོན་པའྲི་ཕྲིར། མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གུས་པར་བྱ་བ་

མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་དོན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་དམ་པའྲི་ཆོས་སྡུད་པ་པོ་

རྣམས་ནྲི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ཁམས་གསུམ་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས་ནུབ་

པར་མ་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སོན་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཅྲིག །དེས་

བསན་པའྲི་ཆོས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཉྲིས་འཆད་ལ། རེ་ཤྲིག་ཅེས་པ་ནས་

གདུལ་བར་བྱ་བའྲི་དོན་དུའོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་སྡུད་པ་པོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པའྲི་ཚུལ་འཆད་དེ། དེ་ལ་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཐེག་པ་

བསྡུས་ཞེས་པ་ནྲི། ཉན་ཐོས་ཀྲི་སེ་སྣོད་ལས་རང་སངས་རྒྱ་ཀྲི་སེ་སྣོད་ལོགས་པ་

བསྡུ་རྒྱུ་མེད་ཀང༌། ཐེག་པ་ལོགས་པ་ཡྲིན་པས་རྟོགས་པའྲི་བསན་པ་ཉན་ཐོས་ཀྲིས་

བསྡུས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་སངས་རྒྱ་ལའང་ཡོད་ཅྲིང༌། དེའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་

ནོ། །དེའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི་སྡུད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་པ་ནས་གཞན་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁབ་འཇུག་སོགས་ལ་སོན་པར་མྲི་འཛིན་པའང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་མ་

མཐོང་བས་ཡྲིན་གྲི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བའྲི་དབང་གྲིས་མ་ཡྲིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་

ལའང་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་མཐོང་ན་ནྲི་ཁད་པར་མེད་པར་སོན་པར་འཛིན་ནོ་ཞེས་སོན་

པ་ནྲི་ཅྲི་སེ་ཞེས་སོགས་སོ། །སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུན་མོང་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་

ནྲི་དེ་ཕྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཞེས་སོགས་
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སོ། །མདོར་བསྡུས་བཞྲི་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་པའོ།།      །།

༼མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་ལྔ་པ་བཤད་པར་བྱའོ། དེ་ལ་ཐོག་མར་གཞུང་སྤྲིའྲི་བསྡུ་

བ་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ་ད་ནྲི་ཞེས་པ་ནས་ལ་སོགས་པ་སེ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་མཚམས་སྦར་

བའོ། །དེ་ནས་ངེས་པའྲི་དོན་ཏོ་ཅེས་པའྲི་བར་ནྲི་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ངོ་བོ་བསྡུས་

ནས་བསན་པའོ། །དེ་ནས་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཅེས་གསུངས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་རོ་རེ་རྣལ་

འབྱོར་ལ་མཐའ་གཉྲིས་ཀྲི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་འགོག་པའོ། །དེ་ནས་མདོར་བསྡུས་པ་

ཙམ་ཞྲིག་བསན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེ་བ་དེ་ཉྲིད་ལས་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་

ལ་སོགས་པ་དང་སྐུ་བཞྲི་ལ་སོགས་པ་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དོ། །དེ་ནས་མདོར་

བསྡུས་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་གཞུང་ལྷག་མས་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལྟ་བུ་དེ་རོད་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཇྲི་

ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཏུ་དགོས་པ་དང་ཉྲིང་དགོས་གང་གྲི་ཕྲིར་སོན་པར་ཟླ་བཟང་གྲིས་གསོལ་

བ་བཏབ་པའྲི་དོན་འཆད་དོ། །དེ་ལ་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་

སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ཞེས་པ་ནས་དབྱྲིབས་དང་བལ་བའོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བ་

མེད་ཀྲི་རྒྱུད་འདྲི་དང་གཞན་གྲིའང་བརོད་བྱ་ནྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས་སུ་ངེས་པར་བསན་པ་

ཡྲིན་ཏེ་དེ་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ནྲི་བསྐེད་རྲིམ་དང་དོན་དམ་པའྲི་

བདེན་པ་ནྲི་རོགས་རྲིམ་ལ་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་བསྐེད་རྲིམ་ལ་དང་དོན་དུ་

གསུངས་པ་ནྲི། ད་དུང་དེ་ལས་གོང་དུ་དངས་ནས་བསན་དགོས་པའྲི་དོན་གཞན་

ཡོད་པ་ལ་དང་དོན་དུ་བྱས་པ་དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་གྲི་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པར་བཟུང་དུ་མྲི་རུང་བ་
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ཁོ་ན་དང་དོན་གྲི་དོན་དུ་མྲི་བཟུང་གོ །རྲིམ་བ་དེ་གཉྲིས་དགོས་པའྲི་འབས་བུ་གང་

གྲི་རྒྱུར་གསུངས་ན་བསྐེད་རྲིམ་ཁོ་ནས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་གྲུབ་ཙམ་སེར་ནུས་

ལ་རོགས་རྲིམ་གྲིས་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་འགྱུར་བ་

མེད་པའྲི་བདེ་ཆེན་ཟུང་དུ་ཆུད་པའྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀང་སེར་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་པ་འདྲི་དག་ལས། ཞེས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སེམས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་སོང་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་

རྒྱ་དང་རང་གྲི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་ནམ་ཡང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར་

པ་ནྲི་འབས་བུ་མཆོག་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ་ཞེས་པ་ནྲི་སེམས་འདྲི་གཉྲིས་ཞེས་པ་

ནས་རབ་ཏུ་གག་གོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉྲིད་ཅེས་པ་ནས་ངེས་

པའྲི་དོན་ཏོ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་

བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཉྲིད་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཐེག་པར་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་

ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་སྐུ་དེ་ཡང་ཡྲིན་ལ། སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པར་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་བསན་པ་དེ་ཡང་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་བསན་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཐེག་

པར་བདེ་ཆེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་བསན་ཏོ་ཞེས་ནྲི་མྲི་བྱའོ། །

དེ་ཡང་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བ་མ་སོགས་ནས་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་འདུས་

མ་བྱས་ཆོས་ཉྲིད་ལ་བཤད་པ་དེའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུའྲི་ཆ་གཅྲིག་བསན་པ་ཡྲིན་པ་ལ། 

འདྲིར་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཤད་པའང་ཆ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཕན་ཚུན་

གཅྲིག་གྲི་དོན་དེ་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་ཀང༌། གཉྲིས་ཀ་ངོ་བོ་ཉྲིད་སྐུ་ཡྲིན་པར་འད་བས་

དེའྲི་ཕྲིར་ཕོགས་མཐུན་གྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ཡྲིན་གྲི། འདྲི་ནས་བཤད་པའྲི་ངོ་བོ་
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ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་རྒྱན་གྲིས། དེ་དག་རང་བཞྲིན་མཚན་ཉྲིད་ཅན་

ཞེས་པའྲི་བརོད་བྱར་སོན་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ་དཔེར་ན་འདྲིར་གསུང་ལ་ལོངས་སྐུར་བཤད་

པ་དང༌། རྒྱན་དུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ལ་ལོངས་སྐུར་བཤད་པ་བཞྲིན་

ནོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ལའང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡོད་

དོ། ཞེས་འདྲིར་ཁས་བངས་དགོས་སོ། །ད་ནྲི་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཕོགས་སུ་འཛིན་

པ་དགག་པ་གསུངས་ཏེ། དེ་དང་པོར་གཞྲི་གང་གྲི་སེང་དུ་ཕོགས་འཛིན་འགོག་པ་ནྲི། 

འདྲིར་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྲིས་མེད་པ་དང་རྟག་

ཆད་སངས་པ་སོགས་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། གཞོན་ནུ་མའྲི་ཞེས་སོགས་འགའ་ཞྲིག་

སྔར་ཡང་བཤད་ཟྲིན་ཅྲིང༌། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཅེས་པ་ནྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

གཟུགས་ལ་དབང་པོ་ལྔའྲི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྣང་བ་ཡྲིད་

ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འཆར་བས་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་པ་ཞེས་བྱའྲི། དེའྲི་ཚེ་དབང་

ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡུལ་འཛིན་པ་ནྲི་འབས་བུའྲི་སབས་སུ་རུང་ཡང་རོགས་རྲིམ་

འོག་མ་རྣམས་ཀྲི་སབས་ནས་ཀང་འོང་བ་མྲིན་ནོ། །

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གནས་པ་ཞེས་པ་ནྲི་སོང་གཟུགས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་དང་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་དེ་ད་ལྟ་ནས་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཁབ་ནས་ཡོད་པར་སོན་པ་མ་

ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཉྲིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ཡོད་པའྲི་ཚུལ་

སོན་པ་ན་སྔར་དངས་པ་ལྟར། ཇྲི་ལྟར་ཏྲིལ་སོན་ཏྲིལ་མར་དང། །ཇྲི་ལྟར་ཤྲིང་ལ་སོན་

པའྲི་མེ། ཞེས་དཔེ་དེ་དང་མཚུངས་པར་བསན་ཞྲིང༌། ཏྲིལ་ལ་མར་བཙིར་བའྲི་དུས་
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ཉྲིད་ནས་ཏྲིལ་མར་དངོས་དང་ཤྲིང་ལ་དང་པོ་ནས་མེ་དངོས་ཡོད་པ་ག་ལ་ཡྲིན། 

དེས་ན་དཔེ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་རྐེན་དང་འཕད་ན་འབྱུང་རུང་གྲི་ནུས་པའམ་

ཁམས་གནས་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་ནྲི་དོན་དམ་བསྙེན་པ་ལས་

ཀང་གསལ་བར་བཤད་དེ། ཤྲིང་ལས་མེ་དང་ཆུའྲི་ཤེས་ལས་ཆུ་དང་ནྲི། ཞོ་ལས་

མར་དང་རོ་བ་རྣམས་ལས་ལྕགས་ཀྲི་རྲིགས། །བུད་མེད་སྐེ་གནས་འགོགས་པས་མྲི་

མཉམ་བདེ་བ་ནྲི། །སལ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་དེ་ཐབས་སྦར་བས་བང་བར་གྲིས་ཞེས་ཞོ་

ལ་མར་འབྱུང་དུ་ཡོད་པ་དེ་བསྲུབས་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བས་མར་ལེན་པ་བཞྲིན་དུ་

སལ་ལྡན་གྲིས་ཀང་ཐབས་ཀྲི་སྦོར་བས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་བང་བ་སོགས་

གསུངས་ལ། ཞོལ་མར་དངོས་སུ་ཡོད་པ་སྔར་མ་མཐོང་བ་བསྲུབས་ནས་མཐོང་བར་

བྱས་པ་ཉྲིད་ཞོ་ལས་མར་བང་བའྲི་དོན་མྲིན་པ་བཞྲིན་ནོ། །དེའྲི་ཕྲིར་དཔེ་དོན་སྦོར་

ཤེས་དགོས་སོ། །ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་ན་

འདྲིར་གང་ལ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བའྲི་མཐའ་དགག་པར་བྱ་བའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི། 

སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོའ།ོ །

དེ་དག་ཕོགས་གཉྲིས་ཀྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཚུལ་དཔེས་སོན་

པ་ནྲི་གཏན་ཚིགས་དང་ཞེས་སོགས་ཡྲིན་ལ། མཐའ་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ནྲི། 

འདྲིར་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་ཅེས་སོགས་སོ། །བཀག་པར་བྱ་བའྲི་མཐའྲི་ངོས་འཛིན། དེ་

དག་མཐར་འགྱུར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ནྲི། ཕོགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་ཞེས་

སོགས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོར་དཔེས་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། གཞན་དག་ན་རེ་སོང་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་དང་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འདྲི་དག་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྲི་གཏན་
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ཚིག་དང༌། མཚོན་བྱེད་ཀྲི་དཔེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ་སྒ་རྟོག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་

ཤྲིང་དཔེས་མཚོན་དུ་མེད་པས་སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲི་ལ་དཔེ་མེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་བུམ་པ་དང། ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་པ་སྲིད་ན་དེ་ཉྲིད་འདྲིའྲི་དཔེར་སོན་

རྲིགས་ནའང་དེ་ལྟ་བུ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། དཔེ་གཞན་གང་གྲིས་ཀང་མཚོན་མྲི་ནུས་པས་

འདྲི་དག་དཔེ་ལས་འདས་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་གཞུང་འདྲིས་བསན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

བ་ནྲི་མྲི་འཐད་དེ། འདྲིར་ཡང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉྲིད། འཇྲིག་རྟེན་

པའྲི་དཔེར་མྲི་རུང་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དཔེར་རུང་བར་གསུངས་ཀྲི། 

ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་གཅྲིག་པའྲི་དཔེ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལའང་མྲི་སྲིད་པར་མ་

གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་དང༌། དཔེ་གཏན་ནས་མྲི་སྲིད་ན་སྔར་གཞོན་ནུ་མའྲི་པྲ་ཕབ་པ་

སོགས་འདྲིར་དཔེར་ལན་གཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་སྨྲས་པ་དང་ཁས་བངས་འགལ་ཞྲིང༌། 

གཏན་ཚིགས་མྲི་སྲིད་ན། ད་ལྟ་རང་ཅག་རྣམས་ཀྲིས་དང་པོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པར་མྲི་ནུས་པས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་དམ་བཅའ་མྲི་ནུས་

པར་འགྱུར་ཞྲིང༌། །ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ངག་ཏུ་སྨྲས་ནས་དེ་ཉྲིད་སྒས་བརོད་མྲི་

ནུས་ཞེས་པ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེས་ན་གཞུང་འདྲི་ཉྲིད་དུ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེར་བྱ་བ་ལས་འདས་ཞེས་

འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་བས་ཀང་སྤྲིར་དཔེ་མྲི་སྲིད་པར་སོན་པ་མྲིན་

པར་གྲུབ་བོ། ཀུན་རོབ་ཀྲི་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་མྲི་སྲིད་པ་དཔེར་

མྲི་རུང་ཡང༌། དོན་དམ་པའྲི་བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གཅྲིག་ཡྲིན་པས། དེ་

གཉྲིས་འདྲིའྲི་དཔེར་སོན་པ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའང་ནྲི་དོན་དམ་པའྲི་བུམ་པ་དང་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་ཡང་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་ཁས་

ལེན་དགོས་ཤྲིང་བངས་པས། དཔེ་དོན་གཉྲིས་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་དཔེ་དོན་མ་

ཡྲིན་པར་འགྱུར་ལ། འདྲི་ཉྲིད་མྲི་འཐད་པར་རེས་ཐོགས་ཉྲིད་དུ་འཆད་པར་ཡང་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཐད་པའྲི་ཕོགས་ནྲི་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། འདྲིར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

ཕོགས་སུ་ལྷུང་བ་འགོག་པ་ན་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་གྲི་རྟོགས་བྱ་བཞྲིའྲི་གནས་ལུགས་

ལ་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་སུ་འཛིན་པ་དགག་པ་དང༌། རྟོག་བྱེད་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་

གྲི་ལམ་སྲིད་ཞྲིའྲི་མཐར་ལྟུང་བ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནྲི། གཞྲིའྲི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐར་མ་ལྟུང་བ་

ལ་ནྲི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་དང༌། 

འོན་ཀང་རང་རང་གྲི་འབས་བུ་སྐེད་པ་སོགས་ཀྲི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་གནས་པ་

འགལ་མེད་དུ་འདུར་རུང་བ་ཅྲིག་བྱུང་ན། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་

བའྲི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རེད་པར་འགྱུར་གྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་

གཏན་མེད་དུ་སོང་ནས་དངོས་པོའྲི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཐག་པ་ལ་སྤྲུལ་དུ་འཁྲུལ་པའྲི་

ཤེས་ངོར་ཐག་པ་སྤྲུལ་དུ་འཇོག་པ་ལྟར་མེད་བཞྲིན་དུ་སྣང་བའྲི་འཁྲུལ་ངོ་ལ་བལྟོས་

ནས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ཅེས་གཞན་ངོར་སྨྲ་བ་མ་གཏོགས་རང་ལུགས་ལ་ལས་འབས་

སོགས་གང་ཡང་བཞག་ས་གཏན་མེད་དུ་སོང་ནས་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོའྲི་གཡང་དུ་ལྟུང་

བར་འགྱུར་ལ། །དངོས་པོའྲི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་འཐད་ལྡན་དུ་བཞག་པ་ན་རང་བཞྲིན་

གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ཚུར་ལོག་ནས་ཐ་སྙད་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་

བྱུང་ནའང་རྟག་པའྲི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏེ། མདོར་ན་དེ་གཉྲིས་གཅྲིག་བཞག་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཅྲིག་བཞག་ས་མེད་པར་འགོ་བ་འདྲི་སྣང་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚུལ་གྲི་ལྟ་བ་

མཐར་ཐུག་པ་གོ་བའྲི་གེགས་ཀྲི་གཙོ་བོ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཐ་སྙད་དུ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་

ལ་འདུར་རུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་མ་ཁེགས་ན་

བྱ་བྱེད་བཞག་ས་མེད་པ་དང༌། བྱ་བྱེད་བཞག་ས་བྱུང་ན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་

མེད་པར་གྲུབ་འོང་བའྲི་ཚུལ་མ་ཤེས་ན། ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་རེད་པའྲི་

ཐབས་མེད་ལ། དོན་འདྲི་གཉྲིས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་ཞྲིབ་ཅྲིང་

རྒྱས་པར་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་འདྲི་ཡང་གསལ་བར་

གསུངས་ཤྲིང༌། སབས་འདྲིར་ཡང་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་མཐ་གཉྲིས་སོང་ཚུལ་དཔེ་དང་

རྲིགས་པས་སོན་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སངས་ཞེས་པ་ནྲི། འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སངས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ་འོག་ཏུ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྲི་དཔེར་འགོ་ཚུལ་གསུངས་པས་ཤེས་སོ། །

འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དཔེ་མེད་པའྲི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་ཕན་ཚུན་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས་པས། འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དཔེ་སོན་

པའྲི་སབས་སུ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པ་ནྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་པས་མྲི་

འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་དོན་གྲིས་ཐོབ་བོ་དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་

དོན་དམ་པའྲི་བདེན་པ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་གང་ཟག་དང་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པ་ནྲི་དེ་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པར་གོ་བའྲི་གང་ཟག་གོ །དེ་

ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཚིག་གྲི་དོན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། སོང་གཟུགས་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དང་དབྱེར་མེད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད། རྟག་ཆད་ཀྲི་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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མཐའ་དང་ཇྲི་ལྟར་བལ་བའྲི་ཚུལ་མཚོན་པ་ལ། ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཤེས་

ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་སངས་པ་འདྲི་ཡྲི་དཔེར། འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པ་ལྟ་བ་གོ་བའྲི་ཤེས་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས། བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་པའྲི་ཡོད་

ཚུལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྲི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་དང་དོན་དམ་དུ་མེད་པའྲི་མེད་ཚུལ་ནམ་

མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུའྲི་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་གཅྲིག་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཉྲིད་དུ་གྱུར་ཏེ་

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དེ་འད་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་དེ་གཉྲིས་

གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་

གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་མྲི་སྲིད་དེ། དཔེར་ན་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཤེས་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་དཔེ་

བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་འདྲི་གཉྲིས་དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་སངས་ནས་ཆོས་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། དོན་དམ་དུ་མེད་

པའྲི་མེད་ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལྟར་སོང་བ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུར་མྲི་སྲིད་པའྲི་

དཔེར་འགྱུར་རོ། །

ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ནྲི། ཆ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་

ཡོད་ལ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་མེད་པའྲི་ཁད་པར་མེད་པར་ཆ་གང་གྲི་སྒོ་ནས་ཀང་མེད་

པར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མེད་པ་ཡྲིན་ལ། བུམ་པ་ནྲི་དོན་བྱེད་ནུས་ཀྲི་སྒོ་ནས་རང་གྲི་ཆ་

འགའ་ཞྲིག་དངོས་པོར་ཡོད་ལ་འགའ་ཞྲིག་མེད་པའྲི་ཁད་པར་མེད་པར་རང་གྲི་

དངོས་པོའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ནྲི་བདག་ཉྲིད་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བུམ་པ་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་ཞྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་བུམ་པ་ཡང་བདག་

ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འཇྲིག་རྟེན་པ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་ཚུལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་

དང༌། དོན་དམ་པར་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མེད་ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་

བཞྲིན་དུ་སོང་བ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་མྲི་སྲིད་ལ། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་

བལྟོས་ནས་ནྲི་སྲིད་དེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་སྒོ་ནས་ཡོད་ཚུལ་བུམ་

པ་དང་འད་བར་བདག་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པའྲི་

མེད་ཚུལ་དེ་ཆ་འགའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་འགའ་ཞྲིག་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་

པའྲི་ཁད་པར་མེད་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པ་ནམ་མཁའྲི་མེ་

ཏོག་གྲི་མེད་ཚུལ་ལྟར་དུ་སོང་བ་དེ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་བུམ་པ་ལྟར་སོང་བའྲི་སྒོ་ནས་ཆ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་ཡོད་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་མེད་ཚུལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་མེད་པ་ནམ་མཁའྲི་མེ་

ཏོག་གྲི་མེད་པ་ལྟར་སོང་བ་གཉྲིས་ཕན་ཚུན་དབྱེར་མེད་དུ་གནས་པ་ཅྲིག་འོང་བ་

ཡྲིན་པས། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་བལྟོས་ནས་དཔེ་མྲི་སྲིད་པ་དང༌། འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་སྲིད་པའྲི་དོན་དེ་ཡྲིན་ལ། དོན་འདྲི་ཉྲིད་དབང་མདོར་བསན་

ལས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

དེ་ཡང་གོང་དུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་གཅྲིག་སྦོར་བས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་མྲི་

འགྱུར་བའོ། ཞེས་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་

བ་འཕེལ་བར་གསུངས་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་དེ་འདའྲི་འཕེལ་ཟད་དོན་དམ་པར་རང་གྲི་

དངོས་པོས་སོང་བར་འཕེལ་བ་ལ་ནྲི་འཕེལ་བ་མེད་ཅེས་སོགས་ཀྲིས་གསུངས་ལ། 

འོ་ན་འཕེལ་ཟད་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཇྲི་ལྟར་ལམ་ལ་སོགས་པ་བསྒོམས་པ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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འབས་བུ་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། ཞེས་པའྲི་ལན་དུ་རང་བཞྲིན་མེད་ཀང་འབྱུང་འཇྲིག་

བྱེད་པ་སྒྱུ་མ་དང་འད་བས་འབྱུང་འཇྲིག་བྱེད་པའྲི་དངོས་པོ་དང་རང་བཞྲིན་མེད་

པའྲི་དངོས་མེད་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག་པར་གསུངས་ཏེ། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

ནྲི། །འབྱུང་འཇྲིག་སྒྱུ་མ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །འབྱུང་རྣམས་འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། །རང་

བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲིས་སྐེ་མྲི་འགྱུར། །སྣ་ཚོགས་འདྲི་ནྲི་རང་བཞྲིན་མེད། །དངོས་དང་

དངོས་མེད་མཚན་ཉྲིད་གཅྲིག །ཞེས་སོ། །དེའྲི་འགེལ་པར། ནཱ་རོ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར་དངོས་པོའྲི་ངོ་བོས་ཏེ་དེ་ཁོ་ནར་རང་བཞྲིན་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲི་

ཕྲིར་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་བྱེད་པའྲི་དངོས་པོ་དང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དངོས་པོར་མེད་པའྲི་ངོ་བོ་གཅྲིག་པ་ཉྲིད། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་

གཅྲིག་པར་གསུངས་པའྲི་དོན་དུ་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

དེ་ལྟར་གཞྲི་རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་དཔེ་མདོར་བསན་ནས། ལམ་

འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་རང་བཞྲིན་

གྲིས་མེད་ཚུལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ། ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་གྲི་མེད་

ཚུལ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡོད་པ་བུམ་པ་ལྟ་

བུ་གཉྲིས་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་འདུར་མྲི་རུང་ཡང་། འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་རུང་བ་

དེ་བཞྲིན་དུ་ཐེག་པ་དམན་པ་མན་གྲི་གང་ཟག་གྲིས་ཟག་བཅས་ཀྲི་ཕུང་སོགས་

ཐམས་ཅད་མེད་པའྲི་ཆད་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐར་མ་ལྷུང་པར་བྱས་ན། ཟག་བཅས་

སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པོ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་པའྲི་སྲིད་པར་གནས་དགོས་

ལ། དེ་འདའྲི་སྲིད་པར་མྲི་གནས་ན་ཆད་པ་མང་འདས་ལ་གནས་དགོས་ཀྲི་དེ་གཉྲིས་
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གང་ལའང་མྲི་གནས་པའྲི་གཉྲིས་མྲིན་གྲི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་བྱར་མྲི་རུང་ཡང༌། ཐེག་

པ་ཆེན་པོའྲི་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་གང་ཟག་གྲིས་དེ་ལྟར་གཉྲིས་ག་ལ་མྲི་གནས་པར་

རུང་བར་སོན་པ་ནྲི། ཆད་པ་མང་འདས་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་སྲིད་པ་ནྲི་ཉོན་

མོངས་པའྲི་ཟག་བཅས་ཀྲི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཡོད་དོ། །

སྲིད་པ་དང་ཆོས་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར་ཆད་པ་མང་འདས་ནྲི་དེ་འད་བའྲི་

དངོས་པོ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་མེད་དོ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་དམན་པ་སོགས་ཐབས་

མཁས་པ་དང་བལ་བའྲི་ལམ་གྲིས་དེ་གཉྲིས་ག་ལ་མྲི་གནས་པའྲི་ཕུང་གསུམ་བྱེད་

མྲི་ནུས་ཀང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བས་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ཀ་ལ་མྲི་གནས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ཡང་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ལམ་གྲིས་འཁོར་འདས་ཀྲི་

མཐའ་དེ་གཉྲིས་འགོག་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་ཀང༌། འདྲིར་དེ་དག་ལས་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པའྲི་མཐའ་དེ་གཉྲིས་འགོག་ཚུལ་ནྲི། རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སོང་གཟུགས་ཁད་

པར་བ་འདོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་སྐུར་ཤར་བ་སྒྲུབ་པས་ཆད་པ་མང་འདས་ཀྲི་མཐའ་

དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་དང་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་སྒྲུབས་པས་སྲིད་པའྲི་མཐའ་འགོག་ཅྲིང༌། ལམ་གྲིས་དེ་ལྟར་མཐའ་གཉྲིས་མནན་

པས་འབས་བུ་འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་ག་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ་དང་བདེ་སོང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

ཟུང་དུ་འབེལ་བ་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་གཉྲིས་ཀྲི་སྒོ་ནས་འཁོར་འདས་ལ་མྲི་གནས་

པའྲི་ཚུལ་དབང་མདོར་བསན་ལས་བཤད་པའྲི་དོན་ནྲི། དབང་མདོར་བསན་གྲི་ལུང་

དངས་ནས་གོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་བུམ་པ་ལྟ་
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བུ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་ཚུལ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏོག་ལྟར་སོང་བ་གཞྲི་གཅྲིག་ལ་

འདུ་བ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་རུང་ཞྲིང། འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་མྲི་རུང་བ་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་ནས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའྲི་བར་སྔར་བཤད་

པས་ཤེས་ལ་གང་གྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བྱེད་པའྲི་

རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་དངོས་པོ་གང་ཡོད་པ་དེ་ནྲི་ཀུན་རོབ་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་ཆ་གང་

གྲིས་ཀང་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང༌། གང་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དེ་ནྲི་དོན་དམ་དེ་ལ་

བལྟོས་ནས་ཆ་གང་གྲིས་ཀང་ཡོད་པར་མྲི་འགྱུར་ཏེ། བྱ་བ་བྱེད་བའྲི་དངོས་པོ་དང་

བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་གནས་པ་ལས་སོ་ཞེས་པ་འཇྲིག་རྟེན་

ལས་འདས་པ་ལ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་དོན་བསྡུའོ། །

དེས་ན་ལྟ་བ་མ་གོ་བའྲི་གང་ཟག་ནྲི་ཆོས་དེ་བྱ་བ་བྱེད་པ་གང་གྲིས་ཡོད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད་དུ་འཛིན་པའྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་དེས་ཆོས་བདེན་པར་མེད་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དུ་འཛིན་པར་མྲི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་གྲིས་བདེན་པར་མེད་པའྲི་མཚན་

ཉྲིད་དུ་འཛིན་པའྲི་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་དེས་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཡོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

སེམས་སུ་མྲི་འགྱུར་ཏེ། དེའྲི་ངོར་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་ཕན་

ཚུན་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ན་བདེན་གྲུབ་དང་བདེན་པར་མ་

གྲུབ་ན་བྱ་བའང་བྱེད་མྲི་ནུས་པར་འཛིན་པའྲི་གང་ཟག་དེ་འད་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་

དེ་གཉྲིས་གཞྲི་མཐུན་དུ་འདུ་མྲི་སྲིད་དོ། ཞེས་བྱ་བ་འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་

འགལ་བའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལྟར་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེ་སངས་ཤྲིང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའྲི་དཔེས་མཚོན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་ནས། ང་ནྲི་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་
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དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་གཞྲིར་བྱས་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་རྲིགས་

པས་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པ་

མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་ན། སབས་འདྲིར་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་དང་སྙྲིང་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་

གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་གཞོན་ནུ་མའྲི་ཕ་ཕབ་པ་ལྟ་བུ་ནྲི་

བདེན་པར་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲི་

གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཕྲི་རོལ་གྲི་གཟུགས་ལྟ་བུར་སྣང་ཞྲིང༌། 

རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྲི་གཟུགས་སུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །སྔ་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དེ་

གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་བ་ནྲི་བདེན་པར་འགལ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

ཡང་དེ་ཉྲིད་གཏན་ནས་གཟུགས་མེད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་ཏེ། སོང་པས་

ཏེ་ནམ་མཁའྲི་ཕོགས་རྣལ་འབྱོར་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་

པ་ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ངོ་བོ་ཅན་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་དེ་

ཡང་ཀུན་རོབ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་གཟུགས་ཅན་ཏེ་ངོ་བོ་ཅན་ཡྲིན་

ཏེ། གོང་གྲི་རྲིགས་པས་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་བའྲི་ཚོགས་པ་ཆོས་

མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དཔེ་ལས་འདས་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་སེམས་གང་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་སུ་ཡོད་པའྲི་སེམས་སོང་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་གཟུགས་དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་གྲིས་སེམས་མེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་རྟག་པ་

དང་ཆད་པའྲི་ཆོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་བལ་བ་ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་
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གཟུགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་ཉྲིད་དང་དེའྲི་ཡུལ་ཅན་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྙྲིང་རེ་དབྱེར་མེད་པའོ། །དེས་ན་དོན་དམ་པའྲི་

བདེན་པ་རྟོགས་པ་འཇོག་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་བདེན་པ་ཆེན་

པོ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་གཉྲིས་གའྲི་སེམས་དག་བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་

རང་བཞྲིན་གྲིས་སོང་པའྲི་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་མྲི་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །ཡོད་པ་དང་

མེད་པའྲི་མཐའ་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་འཁོར་བ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའྲི་མཐའ་ཟད་པ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་སེ། དེའྲི་རོད་བྱེད་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གསུང་ཐབས་ཤེས་ཕོགས་རེ་བའྲི་རྲིགས་སུ་ཆད་པ་མེད་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལ་ཆོས་མྲི་མཐུན་པ་ནྲི་འཐུན་པ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་བོ་ལ་བལྟོས་

པ་དང་དེ་ཉྲིད་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་བོ་ལ་བལྟོས་ནས་མྲི་འགལ་བ་ཡྲིན་གྲི་བོ་

གཅྲིག་ལ་བལྟོས་ན་གཉྲིས་ག་འཇོག་པ་མྲིན་པ་ནྲི་སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་

པར་བྱའོ། དེ་ཉྲིད་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་ནྲི་འདྲིར་ཞེས་སོགས་སོ། །

འདྲིའྲི་མཐའ་བཅད་པ་ནྲི། ཅྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའྲི་གཟུགས་དེ་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་ཀྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡྲིན་ནམ། ཇྲི་ལྟར་ན་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་

ཞེ་ན། དེ་ལ་ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་དུ། སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལས་མྲི་འགྱུར་

བའྲི་བདེ་བ་འབྱུང་བ་མྲི་རྲིགས་ཏེ། དེ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་མེད་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་པའྲི་རྩོད་པ་ལ་རྨྲི་ལམ་གྲི་དཔེས་བདེ་བ་མོང་བ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཚོགས་པའྲི་ལུས་

མྲི་དགོས་པ་སོགས་འབད་པ་དུ་མས་བསྒྲུབ་པའྲི་དགོངས་པ་ནྲི། འབས་བུའྲི་དུས་

སུ་བེམ་པོའྲི་ཁམས་མ་ལུས་པར་ཟད་ཀང་མཆོག་མྲི་འགྱུར་གྲི་བདེ་བ་མོང་བའྲི་རྟེན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ནྲི། སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྐུས་བྱེད་པ་འགྲུབ་པའྲི་རྟེན་ཡྲིན་ལ། སབས་དེར་སོང་

གཟུགས་ཀང་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྣང་བ་དང་འད་བར་རང་གྲི་སེམས་ཀྲི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་

གསུངས་པས་སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའྲི་རྟག་པ་བདེན་པར་འདོད་པ་ནྲི་མུན་སྤྲུལ་

ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ཀྲི་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། ལུས་ནྲི་དང་ཞྲིང་རྡུལ་ཕན་ཉམས་པ་ནམ་

མཁའ་དང་མཚུངས་མཚན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྲིས་རབ་རོགས་འགྱུར་ཞེས་པ་

ནས། སེམས་ནྲི་དམ་པའྲི་བདེ་བས་གང་ཞྲིང་མྲི་གཡོ་ཐམས་ཅད་དུས་སུ་ལྷན་ཅྲིག་

སྐེས་པས་འཁྱུད་པའོ་ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ངོས་གཟུང་བ་ན། རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་

པའྲི་ལུས་ཉམས་ཤྲིང་ཟད་པ་དྭང་ཞྲིང་ཐོགས་པ་མེད་པས་ནམ་མཁའ་དང་འད་བའྲི་

སོང་གཟུགས་མཚན་དཔེས་སྤས་པ་སྐུ་དང་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཐུགས་སུ་བཤད་

དོ། །དེས་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སོང་གཟུགས་གཞན་རྣམས་ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་

གནས་གྱུར་ཏེ། མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་དེ་སྒྲུབ་པར་ཡང་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། ས་ནྲི་ཆུ་ལ་

རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང་ཆུ་ཡང་འབར་བྱེད་ལས་ཏེ་གཙང་བར་བྱེད་པ་རླུང་ལའོ། །

རླུང་ནྲི་སོང་པ་ལ་སེ་སོང་པ་ངེས་པར་མཚན་མ་རྣམ་པ་བཅུ་རུ་འགྱུར་ཞྲིང་

མཚན་མ་ནྲི། རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་རུ་འགྱུར་ཏེ་མྲི་ཟད་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་གཞོམ་དུ་མེད་

པ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་ལས་ནྲི་རྫུ་འཕྲུལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་མྲི་བདག་སྐེས་བུ་

རྣམས་ཀྲི་སྐེ་བ་འདྲི་ཉྲིད་ལའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་གསང་འདུས་འཕགས་

ལུགས་པས་བདག་བྱྲིན་རླབས་དང་སྒྱུ་ལུས་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་པ་རྣམས་

ཟུང་འཇུག་གྲི་འཇའ་ལུས་ཀྲི་སྐུའྲི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་ཅྲིང༌། དེ་ལ་

བསྔགས་པ་ཆེ་བ་བཞྲིན་དུ་འགེལ་པ་སོར་གསུམ་ནས་སོང་གཟུགས་ལ་བསྔགས་པ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཡང་དེའྲི་དོད་ཡྲིན་ཏེ། བདེ་མཆོག་བསོད་འགེལ་ལས། སར་ཡང་རང་བྱྲིན་བརླབས་

པ་དེ། རེས་མཐུན་ཆོ་གའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིས། །ཕྲི་ནས་མཚན་མ་མཚོན་པར་བྱ། ཞེས་

གུར་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་བཀྲལ་པ་ན། འདྲིར་རང་བྱྲིན་རླབས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་

སོ་སོར་སྡུད་པས་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་མཐོང་བའོ། །མཚན་མ་ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་སྤྲིན་

དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རབ་ཏུ་སྣང་པ་སེ། དེ་ཡང་སྒོན་མའྲི་མཐར་ཐུག་པར་དང་

པོ་མཐོང་བའོ་ཞེས་རང་བྱྲིན་རླབས་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས་ལ། ནཱ་རོ་

པས་ཀང༌། གང་ཞྲིག་བསྒོམ་བྱ་ནྲི་སོ་སོར་སྡུད་པ་དང་བསམ་གཏན་གྲི་ཡན་ལག་

གྲིས། བརྟན་པར་བྱས་པ་ཁམས་གསུམ་པོ་རབ་ཏུ་གསལ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་

ཀྲི་བདེན་པ་སེ། རེས་སུ་དན་པས་དེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡང་དག་སྤོ། དེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ནྲི་

ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། ཡང་དག་སྤོ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་མཐྲིལ་མཐའ་དག་

ཁབ་བར་བལྟ་བར་བྱའོ། ཞེས་དང་གཞན་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་རྨྲི་ལམ་དང་དྲི་ཟའྲི་གོང་

ཁེར་དང་པྲ་ཕབ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིན་དུ། མ་བརྟགས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་

སྐེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་མཐོང་བ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་མཐོང་བ་སེ་རང་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པར་ཡང་བརོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ལ། རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང༌། 

འདྲིར་ནམ་མཁའ་ལ་དངོས་པོ་སྒོམ་བྱ་ནྲི་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུས་ཏེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཆོས་

ཉྲིད་ལས་འདས་པའོ། །

དེ་ཡོངས་ཤེས་པ་ནྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་སེ་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་དང་བལ་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་སྣང་བརན་མཐོང་བའོ་ཞེས་དངོས་པོ་སོང་གཟུགས་དེ་

ཉྲིད་དངོས་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་ནས། ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དངོས་པོ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་འཆད་པ་ན། དེ་ཉྲིད་ལས་སྣང་བརན་དེ་ཉྲིད་དཔེ་

དགུ་རྣམས་ཀྲིས་བསྒྲུབས་ཏེ། འདྲི་ལྟ་སེ། མྲིག་ཡོར་དང༌། སྤྲུལ་བའྲི་གོང་ཁེར་དང༌། 

སྒ་བརན་དང༌། རྨྲི་ལམ་དང༌། སྒྱུ་མའྲི་འཕྲུལ་འཁོར་དང༌། སྨྲིག་རྒྱུ་དང༌། མེ་ལོང་གྲི་

གཟུགས་བརན་དང༌། ཆུ་ཟླ་དང༌། ནམ་མཁའ་ཞེས་པའོ། །དེ་ཉྲིད་ཤེས་རབ་ཨེ་ཡྲིག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། ཞེས་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉྲིད་རྨྲི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་

མཚུངས་པའྲི་དངོས་པོ་དང༌། བདེན་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་པར་གསལ་བར་གསུངས་

པས་དེའྲི་ཕྲིར་སོང་གཟུགས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་

ཡང༌། སོང་གཟུགས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཀྲི་བདེན་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སོང་གཟུགས་

སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའྲི་རྟོག་པར་སྨྲ་བ་ནྲི་སོང་གཟུགས་བསྒྲུབ་པས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱེད་པ་

མ་ཤེས་པའྲི་བབ་ཅོལ་ལོ། །

དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྲི་སོང་གཟུགས་རྣམས་གོང་

ནས་གོང་དུ་གནས་གྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་དྲུག་པའྲི་སབས་ཀྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་འདོད་

ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སྣང་བ་ནྲི། འབས་བུའྲི་རོ་རེའྲི་སྐུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཉེ་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། 

ཡན་ལག་དྲུག་པ་དེའྲི་ཚེ་ན། དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི་ལུས་དངོས་པོ་ལ་སོང་

གཟུགས་ཀྲི་སྐུར་སོང་བ་མེད་དེ། བེམ་པོའྲི་ཁམས་རྣམས་མ་ཟད་པའྲི་ཕྲིར་

རོ། །དེས་ན་སྐུ་དེ་འགྲུབ་པ་ལ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་ལུས། ཉམས་པར་བྱ་དགོས་

པས། དེ་ནྲི་གསེར་འགྱུར་གྲི་རྩྲིས་ལྕགས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ལ་བྱང་

སེམས་འཛག་མེད་དུ་བཅྲིངས་པས་བེམ་པོའྲི་ཁམས་རྣམས་ཟད་པར་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་

རྒྱས་པར་ལེའུ་ལྔ་པ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་མྲི་འགྱུར་འྲི་བདེ་བ་ཁད་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པར་བ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆེད་དུ། སོང་གཟུགས་ཁད་པར་བ་ཐབས་དུ་མས་འབད་ནས་སྒྲུབ་

པ་དང་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་རྒྱུ་དང་མྲི་འགྱུར་པའྲི་བདེ་བ་འབས་བུ་ཡྲིན་པར་

དབང་མདོར་བསན་རྩ་འགེལ་དང༌། འགེལ་པ་སོར་གསུམ་དུ་ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་

འབད་པ་དུ་མ་ཡྲིས་སྒྲུབས་པ་ལ། སོང་གཟུགས་རྒྱུས་སྐེད་དུ་མྲི་རུང་ཞྲིང་འབས་བུ་

མྲི་འབྱྲིན་བའྲི་རྟག་པ་བདེན་པ་བ་གཞུང་འདྲི་དག་གྲི་དགོངས་པའོ་ཞེས་བཟློག་སེ་མ་

སྨྲ་ཤྲིག །དེ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཞེས་གསུངས་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡང་སྐེ་

འཇྲིག་མྲི་བྱེད་པའྲི་རྟག་པ་ནྲི་མྲིན་ཏེ། མྲི་འགྱུར་བའྲི་ཟློག་ཕོགས་ཀྲི་འགྱུར་བ་ནྲི་རྒྱུ་

ལས་སྐེས་པ་དང༌། སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་དུས་སུ་སད་ཅྲིག་དང་པོ་མྲི་གནས་པ་ལ་མ་

གསུངས་ཀྲི། ཁམས་ཕྲི་རོལ་ཏུ་འཕོ་བའྲི་འགྱུར་བ་ལ་ལན་དུ་མར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་ཁམས་འཛག་མེད་དུ་བཅྲིངས་པ་ཉྲིད་མྲི་འགྱུར་བའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཉྲིད་ལ་ཁམས་རོ་རེ་ནོར་བུའྲི་རྩེ་ནས་དེའྲི་ཕྲིར་མྲི་འཕོ་བ་ཙམ་ལ་མྲི་འགྱུར་པར་

བྱས་པ་དང༌། རང་གྲི་གནས་ནས་ལུས་ཀྲི་གནས་གཞན་གང་དུའང་མྲི་འཕོ་བ་ལ་

བཞག་པའྲི་མྲི་འགྱུར་བ་ཁད་པར་བ་གཉྲིས་ཡོད་དོ། །དེས་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་རྐེན་

དང༌། ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་པར་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའྲི་ལྟ་བས་ཉེར་ལེན་གྲི་རྒྱུ་

བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་བདེ་ཆེན་གྲིས་ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པ་

ཡྲིན་པས་འདྲིར་བདེ་བ་ལ་དམྲིགས་མེད་དུ་གསུངས་ཤྲིང་དེའྲི་ཚེ་བདེ་བ་འདེན་

བྱེད་ཀྲི་སོང་གཟུགས་ཀུན་རོབ་པ་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་

ལྟ་བུར་ཤར་བ་ལ་དགོངས་ནས་སོང་པ་དམྲིགས་བཅས་སུ་སོང་ལ། ལེའུ་ལྔ་བའྲི་

འགེལ་ཆེན་ལས་ཀང་སོང་པ་ནྲི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྐེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པ་རང་གྲི་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སེམས་ཀྲི་སྣང་བའོ། ཡེ་ཤེས་ནྲི་དེ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་མྲི༌འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའོ། ཞེས་

སོང་གཟུགས་དེ་ཁོ་ནར་སྐེ་འགག་རང་བཞྲིན་གྲི་སྒྲུབ་པས་སོང་པའྲི་ཆོས་ཉྲིད་

རྟོགས་པ་ལ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བར་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པོ་གང་གྲི་ལུགས་ལའང༌། དོན་གང་རྟོགས་ནས་

གོམས་པར་བྱས་པས་འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་

ལུས་པར་དག་པར་བྱེད་ནུས་པའྲི་རྟོགས་བར་བྱ་བའྲི་དོན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཅེས་བྱ་

ཞྲིང༌། དེ་རྟོགས་པ་ལ་ཟབ་དོན་རྟོགས་པ་དང་དམྲིགས་མེད་ཀྲི་དོན་རྟོགས་པར་

འཇོག་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲིས་ཀང་འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་བདག་

འཛིན་དུ་བཞེད་པས། དེས་གཟུང་བའྲི་བདག་མེད་པའྲི་དོན་རྟོགས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

འཁོར་བའྲི་འཆྲིང་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལེའུ་

ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདོད་ཆགས་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དབང་གྲིས་འཁོར་

བར་འཁོར་བ་ན་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲིས་འཁོར་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལོ་ཞེས་པའྲི་ལན་དུ། མ་རྲིག་པ་ནྲི། འདྲིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐོག་མ་མེད་པའྲི་

འདོད་ཆགས་ཀྲི་བག་ཆགས་སོ། ཞེས་གསུང་རབ་གཞན་ནས་མ་རྲིག་པ་དང༌། རྒྱུད་

འདྲིར་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་བཤད་པ་གཉྲིས་དོན་གཅྲིག་ཏུ་

གསུངས་ལ། ལེའུ་གཉྲིས་པར་སྒྱུ་མས་རྨོངས་པར་བྱས་པའྲི་མཐའ་དག་འགོ་བ་འདྲི་

ནྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་སྡུག་བསྔལ་འཛིན་པར་བྱེད། ཅེས་གསུངས་པའྲི་འགེལ་

ཆེན་ལས་འདྲིར་འཁོར་བའྲི་རྒྱུ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྲིར་འཛིན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་

གྲིས་རྨོངས་པར་བྱས་པ་ནྲི། དམལ་བ་དང་ཡྲི་དྭགས་དང༌། དུད་འགོའྲི་སྡུག་བསྔལ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དག་ལས་སྡུག་བསྔལ་འཛིན་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་བདག་དང་བདག་གྲིར་འཛིན་པས་

རྨོངས་པར་བྱས་པར་གསུངས་པས། མ་རྲིག་པ་འཁོར་བའྲི་རྩ་བར་གསུངས་པ་ཡང་

འཇྲིག་ལྟ་ལ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་སྲིད་པའྲི་ས་བོན་ཡྲིན་པས་འདོད་ཆགས་ཀྲི་

བག་ཆགས་སུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ཡྲིན་པ་འདྲི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་

མཚན་ཉྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུགས་ཡྲིན་པས། བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ནྲི་

འཁོར་བར་འཆྲིང་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་བྱེད་དུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་བས་ན་ལེའུ་བཞྲི་

པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེ་ནས་རྩ་བ་གསུམ་དན་པར་བྱ་སེ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་པ་དང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བདག་གྲིར་འཛིན་

པ་ཡོངས་སུ་སོང་བའོ། ཞེས་བདག་འཛིན་སོང་བའྲི་བདག་མེད་རྟོགས་པའྲི་ཤེས་

རབ་ཉྲིད་ལམ་གྲི་རྩ་བར་གསུངས་ལ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲིས་འགྱུར་བ་མེད་པའྲི་

བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ནའང༌། བདག་མེད་པ་གཉྲིས་

ཀྲི་སྒོ་ནས་བསྒོམ་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། ལེའུ་ལྔ་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དབུ་མ་པ་

རྣམས་ལ་རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་མེད་ཅྲིང་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྒོམ་པ་སེ། 

ད་ལྟར་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པ་དང༌། ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའོ་ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་ལྟ་མྲིན་པར་གང་རྟོགས་པས་འཁོར་བའྲི་རྩ་བ་གཅོད་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སོང་

གཟུགས་ཡྲིན་ན། འཁོར་བའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་

སོང་གཟུགས་ཀྲི་དངོས་ཀྲི་འགལ་ཟླ་འཛིན་པའྲི་འཛིན་སངས་ཡོད་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འགོག་པ་ནྲི་ལེའུ་གཉྲིས་པ་ལས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཆོས་
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བདག་འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་ཡང་ལེའུ་གཉྲིས་པའྲི་འགེལ་ཆེན་ལས། དེའྲི་ཕྲིར་དབུ་

མ་པས་སྨྲས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དོན་དམ་ཡོད། །དེ་ཡང་མཁས་པ་རྣམས་མྲི་

འདོད། །གཅྲིག་དང་དུ་མའྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། །བལ་བས་ནམ་མཁའྲི་པདོ་

བཞྲིན། །ཡོད་མྲིན་མེད་མྲིན་ཡོད་མེད་མྲིན། །གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་མྲིན་པའང་

མྲིན། །མཐའ་བཞྲི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡྲིས། །དེ་ཉྲིད་དབུ་མ་པ་ཡྲིས་རྲིག །ཅེས་གཅྲིག་

དང་དུ་བལ་གྲི་རྲིགས་པ་དང༌། འགལ་ཆེན་འདྲིར། དེའྲི་ཕྲིར་འབས་བུ་ནྲི་རང་ལས་

མ་ཡྲིན། གཞན་ལས་མ་ཡྲིན། གཉྲིས་ཀ་ལས་མ་ཡྲིན། རྒྱུད་མེད་པ་ཅན་མ་ཡྲིན་ནོ། 

ཞེས་རོ་རེ་གཟེགས་མ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་པའྲི་རྲིགས་པ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་

གསུངས་ལ། རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་ཀང༌། ས་བོན་ལས་ནྲི་མྱུ་གུ་བཞྲིན། །དེ་མེད་

པར་ནྲི་དེ་མྲི་འབྱུང༌། །འབས་བུ་རྒྱུའྲི་རང་བཞྲིན་ལས། །བདག་ལས་མ་ཡྲིན་གཞན་

ལས་མྲིན། །གཉྲིས་ལས་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་མེད་མྲིན། །དངོས་པོ་གང་རྣམས་འགའ་ན་

ཡང༌། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། ཞེས་ས་བོན་ལ་མྱུ་གུ་བལྟོས་ནས་སྐེ་བ་དང༌། 

འོན་ཀང་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་བ་མཐའ་བཞྲི་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་རྩ་ཤེ་ལས་གསུངས་པའྲི་དོན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ཞབས་

ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་གསལ་བར་བཤད་ལ། འགེལ་ཆེན་ལས། 

འདྲི་ནྲི་མདོར་བསྡུས་པས་གསུངས་པ་སེ། རྒྱས་པར་ལུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ཤེས་པར་

བྱའོ་ཞེས་དབུ་མ་སོགས་ཀྲི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས་

སོ། །དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་སོན་ཉྲིད་ནྲི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི། གཞུང་དེ་དག་གྲིས་
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བསན་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་ཆད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དོ། ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པའྲི་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་ཆེན་པོ་གཟུང་བར་མྲི་བྱ་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་གྲུབ་ནྲི། རྲིགས་ལྡན་འཇམ་

དཔལ་གགས་པས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས་ཀང་ཁུངས་སུ་དངས་ཏེ། དེ་ལས་སྐུ་

རྣམས་ཀྲི་ནྲི་མཚན་ཉྲིད་གང་དེ་འདྲིར་ནྲི་བདེ་བར་གཤེགས་དང་འཕགས་པ་ཀླུས་

བོད་ཀྲིས་ཀང་སེ། གང་ཞྲིག་གཅྲིག་མྲིན་དུ་མ་མ་ཡྲིན་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཕུན་

ཚོགས་ཆེན་པོའྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། ཞེས་སོགས་སྐུ་གསུམ་ལ་བསོད་པའྲི་ལུང་དངས་

སོ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་བས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུང་བསན་པ་ན་ཡང༌། ཡོད་དང་མེད་

པའྲི་ཕོགས་འཇྲིག་བྱེད། ཅེས་སོགས་ཀྲིས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་བསན་ནས། བསན་པའྲི་སྙྲིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པར་གསུངས་པའང་དབུ་མ་

རྲིགས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སོང་ཉྲིད་ཚུལ་འདྲི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དགོངས་པ་

ཡྲིན་གྲི། དེ་དག་ནས་བསན་པ་ཆད་སོང་ཡྲིན་ན། གཞན་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་འགེལ་ཆེན་ལས། རོ་རེ་ནྲི་མྲི་ཕེད་པ་དང་མྲི་ཕེད་པ་ཆེན་པོ་ཡྲིན་

ལ། དེ་ཉྲིད་ཐེག་པ་ཡྲིན་པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་ཐེག་པས་ཏེ། སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་འབས་བུ་དང་རྒྱུའྲི་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པའོ། ཞེས་

པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཚུལ་སྣང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ངེས་པའྲི་སོང་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་གྲི་ཚུལ་བདེ་ཆེན་དབྱེར་མེད་དུ་སྦོར་དགོས་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། རོ་རེ་སྙྲིང་

འགེལ་ལས་ཀང༌། རྲིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ནས་སེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་ལ་

སོགས་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
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པར་ཐར་པ་བཞྲི་བསྒོམ་དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉྲིད་ལས། སོང་པ་ཉྲིད་ལ་

དམྲིགས་དོན་བྱེད། །སར་ཡང་འདྲི་ལྟར་རྣམ་དཔད་བྱ། །རང་བཞྲིན་མེད་པས་སོང་པ་

དེ། །རྒྱུ་མེད་པ་ལས་མཚན་མ་མེད། །བརྟག་ཏུ་མེད་ལས་སྨོན་མེད་ཉྲིད། །མངོན་པར་

འདུ་བྱེད་སངས་པའོ། །སྐེ་དང་འགག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །སྨོན་པའྲི་དོན་ནྲི་མེད་

པའོ། །སངས་རྒྱས་ཉྲིད་མེད་སེམས་ཅན་མེད། །ཆོས་དང་ཆོས་མྲིན་དེ་ཉྲིད་མེད། །ཇྲི་

ལྟར་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་དང༌། །དྲི་ཟའྲི་གོང་ཁེར་ཇྲི་ལྟ་བར། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་སེམས་

ཅན་རྣམས། །དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་སྒོམས་པས་ལྟ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །

དེའྲི་ཕྲིར་དུས་འཁོར་བའྲི་ལུགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་

ཉྲིད་མྲི་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི། འགེལ་པ་སོར་གསུམ་གྲི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་

ཡྲིན་ལ། རང་གྲི་ལྟ་བའྲི་འདོད་པ་མདོར་བསན་པ་ལས། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔད་སོང་པ་

ཉྲིད། །ཆུ་ཤྲིང་བཞྲིན་དུ་སྙྲིང་པོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆོག་ལྡན་པའྲི། །སོང་ཉྲིད་དེ་

ལྟར་འགྱུར་མ་ཡྲིན། ཞེས་དང༌། འདྲིར་ཡང་རྣམ་པར་དཔད་པའྲི་སོང་པ་ཆད་པའྲི་

སོང་པ་ལས་རྲིང་དུ་བྱས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཕུང་སོགས་གཅྲིག་དུ་བལ་གྲི་

རྲིགས་པས་དཔད་ནས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་སོང་ཉྲིད་ཚུན་ཆོད། ཆད་སོང་

དུ་སོན་པ་མྲིན་གྲི་ཕུང་སོགས་རྲིགས་པས་གཏན་མེད་དུ་དཔད་ཅྲིང་གཏན་ལ་ཕབ་

པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་ཆད་སོང་དུ་གསུངས་པ་ཡྲིན་པས་ཕུང་སོགས་རྣམ་དཔད་ཀྲི་སོང་

པའྲི་དོན་ནྲི། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ལ་ཕུང་སོགས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་བདེན་པར་

མེད་པའྲི་ཁད་པར་ཕེད་པར་གྲིས་ཤྲིག །གཞན་ཡང་རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས། གཞན་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དུ་རྒྱུད་གཞན་བལྟས་ནས། གང་རྲིགས་པས་འཐད་པ་རྒྱུད་མང་པོར་རྟོགས་པར་

བྱས་པའྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ངག་དེ་གཟུང་བར་བྱའྲི། བླུན་པོའྲི་དད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་

ནྲི་མ་ཡྲིན་ནོ། ཞེས་རྒྱུད་དོན་མཐའ་དག་རྲིགས་པས་དཔད་ནས་གང་རྲིགས་པས་

གྲུབ་པའྲི་དོན་གཟུང་དགོས་པར་གསུགས་པ་ལ། རྒྱུད་དོན་གྲི་གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

རྲིགས་པས་དཔོད་པ་འགོག་པ་ནྲི་མ་བརྟགས་པའོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདག་མེད་པའྲི་གོ་བ་

བཙལ་ནས་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ངེས་ཤེས་ཀྲིས་རྒྱུན་སྐོང་རྒྱུ་མེད་པར་གང་

དུ་བཟུང་ཡང་རྟོག་པའྲི་འཛིན་སངས་ཡྲིན་པས། ཅྲིར་ཡང་མྲི་བསམ་པ་ནྲི་དུས་

འཁོར་བའྲི་ལུགས་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྲི་རྒྱུད་འགེལ་གྲི་དོན་ལོག་པར་འཆད་པ་ཡྲིན་

ཏེ། ལེའུ་ལྔ་པའྲི་གེལ་ཆེན་ལས། འདྲིར་གལ་ཏེ་བསམ་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སངས་

རྒྱས་ཉྲིད་སེར་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན་ན་དེའྲི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སུ་

ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་འགྱུར། དེ་རྣམས་ཀྲི་གཉྲིད་མཐུག་པོ་ལ་བསམ་པ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

རབ་ཏུ་འཇུག་ཅྲིང༌། འདོད་པའྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་མེད་ལ་མྲི་འདོད་པའྲི་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མེད་དོ། ཞེས་སོགས་ཀྲིས་ཕོགས་དེ་ལ་

དམྲིགས་ཀྲིས་བཀར་བའྲི་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིའྲི་ཚུལ་ནྲི་

སབས་དེ་ཉྲིད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་སོང་གཟུགས་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་པས་སོང་ཟུགས་ཀྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རང་

བཞྲིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྲི་བདེ་ཆེན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་སོབ་

ལམ་པའྲི་ཤེས་ངོར་དེའྲི་ཚེ་གཉྲིས་སྣང་མ་ལུས་པར་ནུབ་པའྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་

ཕག་རྒྱའྲི་སྣང་བ་མྲི་འཆར་ཡང༌། དེའྲི་ཚེ་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་མེད་མྲི་དགོས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཏེ། སྒྲུབ་པོ་རང་གྲི་རྐང་ལག་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་ནོ། །

གལ་ཏེ་སོང་གཟུགས་ཀུན་རོབ་ཡྲིན་ན་ཡང་དག་གམ་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་

གང་དུ་འདོད་ཅེ་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་ཐ་སྙད་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་

དོན་ཞལ་གྲིས་བཞེས་ཤྲིང་ཀུན་རོབ་ཡང་ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་

དང༌། དེའྲི་ཡུལ་ལ་དེའྲི་ཡང་དག་དང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་

མཛད་ལ། འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཤེས་ངོར་ནྲི། སྐྲ་ཤད་ཀྲི་སྣང་བ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་དང་དེའྲི་ཡུལ་

ཅན་སྐྲར་སྣང་གྲི་མྲིག་ཤེས་ལྟ་བུ་གཉྲིས་ཀའང་ལོག་པ་དང༌། ཡུལ་ཟླ་གཅྲིག་དང༌། 

དེའྲི་ཡུལ་ཅན་གྲི་མྲིག་ཤེས་གཉྲིས་ཀ་ཡང་དག་པར་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། །འོན་ཀང་

འཕགས་པའྲི་དགོངས་པ་འཕགས་པ་ལྷ་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པས་རྣམ་པར་བཀྲལ་བའྲི་དབུ་མའྲི་སོལ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ལུགས་ལ་

ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་མ་གྲུབ་པས། ཀུན་རོབ་ལ་གཉྲིས་

སུ་ཕེ་ན། ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་གྲི་ཟླས་དངས་པ་ནྲི། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལོག་པར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ། 

ཀུན་རོབ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་གཞན་དུ་སྣང་

བའྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལོག་པར་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་ཡང་དག་དང་ལོག་པའྲི་ཀུན་རོབ་གཉྲིས་

སུ་མྲི་འབྱེད་དོ། །དེ་ལ་སོང་གཟུགས་ལ་དམྲིགས་བཅས་ཀྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དུ་གསུངས་

པ་ནྲི། དགག་བྱ་བདེན་པས་སོང་པའྲི་ཆ་ནས་བཞག་པའྲི་སོང་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་གྲི། 

དགག་བྱ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའྲི་བེམ་པོའྲི་ཆོས་ཀྲིས་སོང་པའྲི་ཆ་ནས་སོང་ཉྲིད་དུ་

གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཕ་རབ་རྡུལ་གྲི་ཆོས་ཉྲིད་འདས། ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་ལན་མང་དུ་བསན་ལ། ནཱ་རོ་པས་ཀང༌། དངོས་པོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀྲི་ཚོགས་པའྲི་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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བདག་ཉྲིད་ཀྲིས་སོང་པ་རྣམ་པར་བལ་བ་སེ་ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེས་

ན་སོང་གཟུགས་ལ་བདེན་པར་ཞེན་”པ
1
་དགག་པའྲི་སད་དུ་གཞུང་འདྲི་དག་གྲིས་

ཀང་སོང་གཟུགས་གཞྲིར་བྱས་ཏེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་

དང་གཏན་ནས་གཟུགས་སུ་མེད་པ་གཉྲིས་ཀ་དགག་པར་མཛད་ལ། དབང་མདོར་

བསན་ལས་ཀང་དེའྲི་ཆེད་དུ། གལ་ཏེ་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། །རང་གྲི་གདོད་

པ་ཅྲིས་མྲི་མཐོང༌། །གལ་ཏེ་མེད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། །རྲི་བོང་རྭ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་

མྲིན། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའྲི་དོན་ནྲི། གལ་ཏེ་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་གྲིས་སོང་པའྲི་

གཟུགས་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡོད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་

བ་ཡྲིན་ན། སུ་ལ་ཡང་མ་བལྟོས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་ལ། བལྟོས་མེད་དུ་མཐོང་བ་

ལ་གཅྲིག་མཐོང་ཞྲིང་གཞན་མྲི་མཐོང་བའྲི་ཁད་པར་མྲི་འཐད་པས། རང་གྲི་གདོད་པ་

སོགས་གཟུགས་ཀུན་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཏན་ནས་མེད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན། རྲི་བོང་གྲི་རྭ་ཡང་ཅྲིས་མྲི་

ཐོང་སེ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པ་སེ་འོ་ན་དེའྲི་མཐོང་ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ཡྲིན་ན་རང་

བཞྲིན་གྲིས་མ་སྐེས་པའྲི་དོན་མཐོང་བ་རྨྲི་ལམ་གྲི་བུ་དང་འད་བར་གསུངས་པ་

མཐོང་བ་ནྲི། །གཞོན་ནུ་མ་ཡྲི་བུ་ཇྲི་བཞྲིན། ཞེས་གསུངས་ལ་དེའྲི་འགེལ་བར་ནཱ་རོ་

པས། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཇྲི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའྲི་རྨྲི་ལམ་ན། །བུ་ཕོ་བྱུང་

ཞྲིང་ཤྲི་བ་དེས་མཐོང་ན། །བྱུང་ན་དགའ་ཞྲིང་ཤྲི་ན་མྲི་དགའ་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་ཤེས་པར་གྲིས་ཞེས་པ་དངས་ནས་གཞོན་ནུ་མས་སྐེ་བ་མེད་

1  མ་ཕྱི། ༦༣བ༤ན།   བ    བླ། ༨༥ན༢ན།   པ་   * པ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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པ་སྐེས་པར་མཐོང་བ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡྲིན་པ་ཇྲི་ལྟར་སྐེས་པ་བཞྲིན་དུ་དེའྲི་སྐེད་

པར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་རྨྲི་ལམ་གྲི་སྣང་བ་དང་སོང་གཟུགས་ཀྲི་སྣང་བ་གཉྲིས་རང་

བཞྲིན་གྲིས་མེད་བཞྲིན་དུ་སྐེས་པར་འད་བར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་པའྲི་

གཟུགས་མཐོང་ན། ཞེས་སོགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་འདྲི་ནྲི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གཞན་

ལས་གཞན་སྐེས་མེ་ལྕེ་ལས་ཀང་མུན་པ་སྐེ་བར་ཐལ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་

དང་རྲིགས་པའྲི་ཚུལ་འད་ལ་ཁ་ཅྲིག་དངོས་པོ་མེད་པའྲི་གཟུགས་མཐོང་ན་རང་གྲི་

གདོང་པའང་ཇྲི་ལྟར་མྲི་མཐོང་ཞེས་འཆད་མོད། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོར་གྲུབ་པའྲི་

གཟུགས་མཐོང་བའྲི་སྐེ་བོའྲི་མྲིག་ཤེས་མྲི་སྲིད་པའམ། སྲིད་ན་དེས་གཟུགས་ཀྲི་

གསལ་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བས་ཁབ་པ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དངོས་པོར་

གྲུབ་པའྲི་གཟུགས་མྲི་སྲིད་ན། རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྲི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་བང་

དུ་མེད་པའྲི་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། །སྤོས་པས་ཆོག་གོ །

ཇྲི་སད་བཤད་པ་ལྟར་རྟག་ཆད་དང༌། འཁོར་འདས་ཀྲི་མཐའ་དང་བལ་བའྲི་རོ་

རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་ཀྲི་རྒྱུར་རྒྱུད་འདྲི་ལས་གཞན་དུ་ཡང་

བསན་པར་གསུངས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་སོགས་སོ། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་རྲིགས་

པས་དཔད་ན་སྲིད་ཞྲི་གང་ལའང་མྲི་གནས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་འཕོ་བའྲི་བག་ཆགས་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་

གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡོན་ཏན་ཀུན་སེར་བས་

དམ་པའྲི་དོན་ཆེན་པོ་པ་མཆོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་དགའ་བ་འདྲི་ནྲི་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་འདོད་པའྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས། གཟུགས་ཀྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས། 



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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གཟུགས་མེད་པའྲི་སྲིད་པ་ལ་མྲི་གནས། འདོད་པའྲི་ཁམས་སངས་པའྲི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མྲི་གནས། གཟུགས་ཀྲི་ཁམས་ཟད་པར་སངས་པའྲི་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ལ་མྲི་གནས་གཟུགས་མེད་པའྲི་ཁམས་ཟད་པར་སངས་པ་ཙམ་གྲི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མྲི་གནས་ཏེ་སྲིད་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ལའང་མྲི་གནས་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འཁོར་འདས་གཉྲིས་ཀ་ལའང་མྲི་གནས་ཏེ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་ཕྲིར་སྲིད་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྲི་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་

སྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ་གྲིབ་མ་དང་ཉྲི་མ་བཞྲིན་ནོ། །དཔེར་ན་མེ་ནྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་གཙུབ་

སན་ལ་མྲི་གནས། གཙུ་བཤྲིང་ལ་མྲི་གནས། སྐེས་བུའྲི་ལག་པའྲི་རྩོལ་བ་ལ་མྲི་

གནས་པ་ཡྲིན་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་དེ་དག་ཚོགས་པ་ལས་སྐེ་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། རོ་རེའྲི་

རྣལ་འབྱོར་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དུ་ན་ཕྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་ནང་ལུས་དང་གཞན་ལམ་དང༌། 

འབས་བུའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མྲི་གནས་ཤྲིང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་རང་གྲི་རྒྱུ་རྐེན་

ཚོགས་པ་ལས་སྐེས་ཤྲིང་བྱ་བ་བྱེད་པར་རྣལ་འབྱོར་པས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

ད་ནྲི་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ཆད་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་

བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་

ཡུལ་དུ་སྐེ་འགག་ལ་སོགས་པའྲི་སྣང་བ་ནམ་ཡང་མྲི་སྲིད་པར་རྟག་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

ལ་ཞུགས་པའྲི་ཚུལ་འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་འདྲི་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འོག་ཏུ་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དེ་ནས་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་མེད་ཅེས་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་པ་དེའྲི་རེས་ལ་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྲི་

དོན་ནྲི། སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བའྲི་གོང་དུ་བདེ་བ་སྐེ་འགག་བྱེད་པའྲི་སད་ཅྲིག་མ་
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རྲིམ་ཅན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ནས་སྐེ་འགག་མྲི་བྱེད་པའྲི་རྟག་པར་སོང་ཞེས་

པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། རྒྱུ་མྲི་རྟག་པ་ལས་འབས་བུ་མྲི་རྟག་པ་རྲིམ་ཅན་དུ་སྐེ་བའྲི་འཕོ་ལ་

འབས་བུ་ཐ་མ་དེ་རྒྱུ་ལས་རྟག་པར་སྐེས་པ་དེ་འད་མྲི་སྲིད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ནྲི་

སོབ་ལམ་དུ་མཉམ་གཞག་གྲི་ཚེ། སྐེ་འགག་སོགས་ཀྲི་སྣང་བ་ནུབ་ཀང༌། དེ་ལས་

ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་ཀྲི་སབས་སུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྣང་བ་སྐེ་འགག་སོགས་སྣ་ཚོགས་

འཆར་བ་སེལ་མར་བྱུང་གྲི་དུས་གཅྲིག་ཏུ་གང་ཟག་གཅྲིག་ལ་འབྱུང་མྲི་སྲིད་ལ་

སངས་རྒྱས་པའྲི་ཚེ་ན། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའྲི་རེས་ཐོབ་མེད་ཀང༌། མཉམ་

གཞག་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་རེས་ཐོབ་ཇྲི་སྙེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་

གཉྲིས་རྒྱུད་གཅྲིག་ལ་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་ཅྲིག་ཅར་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ལ་

དེའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་

ཡུལ་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྣང་བ་ནམ་ཡང་འཆར་མྲི་སྲིད་ལ། དེ་སོབ་ལམ་དུ་རེ་འགའ་བ་

ཡྲིན་ཀང་སངས་རྒྱས་ནས་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་ཕྲིར། སངས་རྒྱས་པ་

དེ་ནས་ཞེས་དང་དེའྲི་རེས་ལ་ཞེས་སྨོས་སོ། །

དེ་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་ཞྲིང༌། རེས་ཐོབ་ཇྲི་

སྙེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་ནྲི། འཇྲིག་རྟེན་པ་ཞེས་བྱའོ་དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིར་ཡང་ཇྲི་

སྲིད་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་སེམས་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་གང་ཡྲིན་འཛིན་པ་མྲིན་གྲི་སྐེ་འགག་བྱེད་པའྲི་དངོས་པོ་སད་ཅྲིག་མ་རྣམས། 

སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྔ་མ་དེ་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་དཔོད་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ན་

མེད་ཀང་འཇྲིག་རྟེན་པ་རེས་ཐོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཇྲི་སྙེད་པ་མཁེན་པའྲི་ངོ་ན་ཡོད་པར་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1179  

སོན་པ་ཡྲིན་ལ་ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

གོལ་རྣམས། །གསལ་དང་འཕོ་དང་དག་ཕྲིར་དང༌། །ཐ་དད་མེད་ཕྲིར་འོད་དང་

ཟེར། །ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་དང་མཚུངས། ཞེས་པའྲི་འགེལ་པར་སོབ་དཔོན་

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྲིས་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའྲི་ཡེ་ཤེས། ཞེས་མཉམ་གཞག་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ཁད་

པར་དང་བཅས་ནས་སྨོས་ཤྲིང༌། དེ་ཉྲིད་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་

པའྲི་ཆ་ནས་ཉྲི་མའྲི་འོད་གསལ་བའྲི་ཆ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་པ་མཁེན་པ་

ཇྲི་སྙེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། ཉྲི་མའྲི་ཟེར་གཟུགས་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་སོར་འཕོ་

བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལྟར་ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ནས་མ་འདེས་པར་

འབྱེད་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཉྲི་མའྲི་འོད་ཟེར་དང་འད་ཞྲིང༌། ཉྲི་མའྲི་འོད་གསལ་བའྲི་ཆ་

དང༌། ཟེར་འཕོ་བ་གཉྲིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཉྲིད་ལས་ཀང་ཆེས་

གསལ་བར་ཤེས་སོ། །དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཀྲི་ངོ་བོ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་

འདས་ཀྲི་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། ཡུལ་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་

པ་དོན་དམ་ཡོངས་སུ་དཔོད་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་སྦར་བའོ། །

ད་ནྲི་ཚིག་དོན་བཤད་པར་བྱ་སེ་འདྲིར་ཅེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་སོ་ཞེས་

པའྲི་བར་ནྲི་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་

དེ་ཉྲིད་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པར་འཇོག་ཅེས་པའོ། །འདྲིར་མྲི་

འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་གང་ལ་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་
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ནས་ཏེ་དེ་ཕྲིན་ཆད་དུས་ནམ་ཡང་བདེ་བ་ཆེན་པོའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་

འཇལ་བར་སོང་བའྲི་ངོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པ་གནས་པ་མེད་པ་འཇྲིག་པ་

མེད་པ་སེ་དེའྲི་ངོར་སྤོས་པའྲི་རེས་གང་གྲི་ཡང་སྣང་བ་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་སྐེ་འགག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན་དེའྲི་ངོར་སྣང་དགོས་ཀང་དེ་དག་དོན་

དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཅྲི་ཞེ་ན། དེ་དག་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

འགོག་པའྲི་རྲིགས་པ་སོན་པ་ནྲི་འདྲིར་སད་ཅྲིག་གང་ལ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ཡང་སྐེ་

བ་སོགས་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་གྲི་ཁད་པར་འགེལ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་འོག་ཏུ་འདྲི་ཉྲིད་

དོན་དམ་འྲི་རྲིགས་པས་མྲི་འཐད་དེ། ཞེས་དངོས་སུ་སྦར་རོ། །དེ་ཡང་འདུས་བྱས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་སྐེ་འཇྲིག་གནས་པ་གསུམ་ནྲི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཁས་ལེན་དགོས། །དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདུས་བྱས་ཐམས་

ཅད་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ཡོད་ཀང༌། དོན་དམ་པར་མྲི་འཐད་དེ། འདྲི་ལྟར་དོན་དམ་

པར་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ཡོད་ན་རྲིམ་གྲི་ཡོད་དམ། དུས་ཅྲིག་

ཅར་ཡོད། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་འགོག་པ་ནྲི་འདྲིར་སད་ཅྲིག་གང་ལ་ཞེས་པ་ནས། 

འཇྲིག་པར་མྲི་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ་དེའྲི་དོན་ནྲི། དངོས་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་དོན་

དམ་པར་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པར་འགྱུར་བ་མྲི་འཐད་དེ། སད་ཅྲིག་གང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་ན་དུས་ཐམས་ཅད་སྐེ་དགོས་པས་དེའྲི་རེས་སུ་གནས་པ་དང༌། 

འཇྲིག་པ་རྲིམ་གྲིས་འབྱུང་བའྲི་གོ་སབས་མྲི་རེད་ཅྲིང་དེ་བཞྲིན་དུ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

གནས་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་དགོས་པས་དེའྲི་སྔོན་དུ་སྐེ་བ་དང་འཇྲིག་པ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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འབྱུང་བའྲི་སབས་མྲི་རེད་ལ། དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་འཇྲིག་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

འཇྲིག་དགོས་པས། དེའྲི་སྔོན་དུ་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་འགོ་བའྲི་གོ་མྲི་རེད་པས་སོ་

ཞེས་གསུངས་པོ། །འདུས་བྱས་གཅྲིག་ལ་མཚན་ཉྲིད་གསུམ་ཅྲིག་ཅར་ཚོགས་པ་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ནྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་སྐེ་གནས་འཇྲིག་གསུམ་རང་

བཞྲིན་གྲིས་ཅྲིག་ཅར་ཡང་མྲི་སྲིད་དེ། སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞྲིན་གྲིས་དུས་གཅྲིག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་ནྲི། སྐེས་བུ་གཅྲིག་གྲི་སྐེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་

འཆྲི་བ་ཡང་ཅྲིག་ཅར་གྲིས་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ལ་གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་སྐེ་བ་

དང་གནས་པ་སེ་རྒ་བ་དང་འཇྲིག་པ་སེ་ཤྲི་བའྲི་སད་ཅྲིག་རྣམས་དུས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་

མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་ནང་གྲི་ལེའུ་ལས། གལ་ཏེ་དུས་གཅྲིག་ལ་ཡྲིན་ན་སྐེ་

བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆྲི་བ་རྣམས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་དོ་ཞེས་པ་ལས་གཞན་པ་ཅྲི། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ཁད་པར་བ་ཉྲིད་ལ་སྦར་ན་ལེགས་སོ། །

གལ་ཏེ་སད་ཅྲིག་སྔ་མའྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་ལས་ཕྲི་མའྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་

པ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའྲི། སད་ཅྲིག་གཅྲིག་ཉྲིད། རྲིམ་གྲིས་དེ་གསུམ་དུ་

འགྱུར་བ་དང་ཅྲིག་ཅར་དེ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་ནྲི་མྲི་སྨྲའོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནྲི། ཅྲི་སེ་

ནས་ཞེ་ནའྲི་བར་རོ། །དེས་ན་ཕོགས་སྔ་མ་འདྲི་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་གསུམ་སད་ཅྲིག་

གཅྲིག་ལ་སྦོར་བ་མྲིན་པར་སད་ཅྲིག་སྔ་མའྲི་རང་དུས་ཀྲི་སྐེ་བ་ལས་གཉྲིས་པའྲི་

རང་དུས་ཀྲི་གནས་པ་དང་སད་ཅྲིག་གཉྲིས་པའྲི་དུས་ཀྲི་གནས་པ་ལས་སད་ཅྲིག་

གསུམ་པའྲི་དུས་ཀྲི་འཇྲིག་པ་འབྱུང་བ་འདྲིར་འགོག་པ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འོག་གྲི་

དགག་པ་མ་འབེལ་ཞྲིང༌། སྔར་རྲིམས་ཅན་བཀག་པ་དང་ཕོགས་སྔ་མ་ཁད་མེད་དུ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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འགྱུར་རོ། །དེའྲི་ལན་ནྲི་འདྲི་ཉྲིད་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་མྲི་རྲིགས་པ་མེད་

ཀང་དོན་དམ་པའྲི་རྲིགས་པས་དཔད་ན་ཡང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མྲི་འཐད་

དེ། འདྲིར་དོན་དམ་པར་སད་ཅྲིག་མ་སྔ་མ་མ་འགགས་པ་ལས་སད་ཅྲིག་མ་ཕྲི་མ་

གཞན་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་དེ་བཞྲིན་དུ་སྔ་མ་འགགས་པ་ལས་ཕྲི་མ་མྲི་འབྱུང་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། 

དཔེར་ན་དོན་དམ་པར་ས་བོན་མ་ཉམས་པ་ལས་ཀང་མྱུ་གུ་མྲི་འབྱུང་ཞྲིང་ཉམས་པ་

ལས་ཀང་མྲི་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནོ་ཞེས་པས་ཏེ་དེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་རང་ལུགས་ལའང༌། 

མྱུ་གུ་དེ་མྱུ་གུ་རང་གྲི་དུས་ན་འགགས་པའྲི་ས་བོན་ལས་སྐེ་བ་ཡྲིན་ཀང་དོན་དམ་

པར་ནྲི་དེ་མྲི་རུང་སེ་འདྲི་ལྟར། ལེའུ་གཉྲིས་པར་མར་མེའྲི་དཔེ་ལ་སྦར་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར་ས་བོན་འགགས་པ་ལས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མྱུ་གུ་སྐེ་ན་མར་མེ་

ཤྲི་བ་ལས་ཀང་མར་མེ་གཉྲིས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ལ། ས་བོན་མ་འགགས་པར་མྱུ་གུ་

རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེ་ན་ས་བོན་སྐ་བོ་ཅུང་ཟད་མ་ཉམས་པའྲི་དུས་ཉྲིད་ནས་མྱུ་གུ་

སྔོན་པོ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞྲིང༌། མར་མེ་གཅྲིག་ལས་གཅྲིག་སར་བའྲི་འཕེང་བ་བཞྲིན་དུ་

ས་བོན་དང་མྱུ་གུའྲི་ང་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་སད་ཅྲིག་

སྔ་ཕྲི་རྣམས་ལའང་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པ་སྔ་ཕྲི་སོ་སོ་བ་དང༌། དུས་གཅྲིག་པ་དག་ལ་

བརྟགས་ནས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའྲི་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། རྩ་ཤེ་ལས། སྐེ་ལ་

སོགས་གསུམ་སོ་སོ་ཡྲིས། །འདུས་བྱས་མཚན་ཉྲིད་བྱ་བར་ནྲི། །ནུས་མྲིན་གཅྲིག་

ལ་དུས་གཅྲིག་ཏུ། །འདུས་པ་ཡང་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྲིགས་པའོ། །དེ་

ལྟར་བརྟགས་པས་གྲུབ་པའྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི་ཤོང་འགྱུར་གྲི་འགྱུར་འདྲི་ཅུང་ཟད་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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འཁྲུགས་པས་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན། དོན་

དམ་པར་ཡོད་པའྲི་དངོས་པོ་མེད་དེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་

དང་དུ་མ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་ཕྲིར་ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གཅྲིག་དང་དུ་མ་དངོས་སུ་ཕན་

ཚུན་སངས་ནས་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྐེ་འཇྲིག་སོགས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས་དེའྲི་ཕྲིར་

སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད་གང་ལ་དོན་དམ་འཇལ་བྱེད་

དུ་སོང་བའྲི་དོ་ལ་བལྟོས་ནས་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ནམ་ཡང་སྐེ་འཇྲིག་སོགས་དེ་དག་སྣང་

མྲི་སྲིད་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་ཉྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། འདྲིར་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་

ཅེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བ་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་

སོང་དྲུག་བརྒྱ་རོགས་པའྲི་སད་ཅྲིག་དེ་ཉྲིད་ཐོག་མར་མངོན་པར་རོགས་པ་སངས་

རྒྱས་པའྲི་དུས་སུ་སོན་པའོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་དེའྲི་རེས་ལ་དེ་ཕྲིན་ཆད་དུས་

ནམ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟ་བ་མཁེན་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་དེ་གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་

ཉྲིད་དཔོད་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་དོན་སྐེ་གནས་འཇྲིག་པའྲི་སད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་མེད་པ་

གཅྲིག་དུ་མ་དང་བལ་བ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བ་མེད་པའྲི་མཆོག་སེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་

གང་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་བལ་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །འདྲིར་མཆོག་གྲི་གཉྲིས་

སུ་མེད་པ་ཅེས་པ་འགྱུར་ཅུང་ཟད་མ་བདེ་བས་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་མཆོག །ཅེས་

བཤད་དགོས་སོ། །

འོ་ན་སད་ཅྲིག་དང་དུ་མ་དེ་དག་ཡེ་ཤེས་གང་ལ་སྣང་ཅེ་ན། ཇྲི་སྲིད་དུ་འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་སེམས་ཇྲི་སྙེད་པ་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འཇལ་བྱེད་དུ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཡེ་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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ཤེས་དེས་ཆོས་རྣམས་ཇྲི་ལྟར་གནས་པ་བཞྲིན་གཅྲིག་དང་དུ་མས་མ་འདེས་པར་

རྣམ་པར་དཔོད་དེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་སད་ཅྲིག་མའྲི་སེམས་སྔ་ཕྲི་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་

སྣང་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་གང་གྲི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཇྲི་ལྟ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མྲི་

རྟོག་པའྲི་སེམས་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་སད་ཅྲིག་

གྲི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྣང་བ་དང་བལ་བ་དེའྲི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དེ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་

རྟོགས་པ་ཞེས་བརོད། 

དེ་དག་གྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་

སེམས་ནྲི་དེ་ལ་བལྟོས་ནས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་རྟོགས་པ་ཡྲིན་པ་དེའྲི་ཕྲིར་རང་

བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕོགས་ནྲི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཕོགས་ཀྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་མེད་

པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཕོགས་སུ་འཛིན་པ་ཉམས་པར་བྱ་

བའྲི་སད་དུ་རྲིགས་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་དེ་དག་གྲིས་དགག་པར་བྱ་བའྲི་ཕོགས་ཀྲི་

མཐའ་ངོས་བཟུང་བ་ནྲི། གང་དུ་བཟུང་ན་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕོགས་ཞེས་བྱ་

བ་ནྲི། དངོས་པོ་བདེན་པར་ཡོད་པ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པར་བདེན་པ་དང༌། ཡོད་

པར་བདེན་པ་དང༌། མེད་པར་བདེན་པ་དང༌། ཞེས་བྱ་བ་ནས། གཏྲི་མུག་མ་ཡྲིན་པར་

བདེན་པ་ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྲི། གང་དུ་བཟུང་ན་མཐར་ལྟུང་བའྲི་

ཕོགས་ཞེས་བྱ་སེ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ནས། གཏྲི་མུག་དང་གཏྲི་མུག་མ་

ཡྲིན་པའྲི་བར་གྲི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས་རྟེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཁབ་སེ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་ན་

བལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་དགོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། གཞན་ལ་བལྟོས་ན་བཅོས་མར་འགྱུར་བའྲི་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཕོགས་སུ་འཛིན་པ་ཉམས་པར་བྱ་བའྲི་སད་

དུ་བསན་པ་རྣམས་ཀྲི་དོན་བསྡུ་བ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་གང་གྲི་ངོ་ན་ཇྲི་སད་བཤད་པའྲི་

ཕོགས་འདྲི་དག་དང་བལ་བ་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་མྲི་གནས་པའྲི་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་སོང་པ་ཉྲིད་དང་རོ་གཅྲིག་པའྲི་སྒོ་ནས་རྟོགས་པ་སེ། 

གང་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་འཇལ་བྱེད་དུ་སོང་བའྲི་ངོ་ལ་བལྟོས་ནས་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་དང་

དུ་མའྲི་སྣང་བ་དང་བལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མྲི་རྟོག་པ་དེ་ནྲི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་རྟོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ད་ནྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་ངོ་ལ་

བལྟོས་ནས་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་གཞྲིའྲི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཁམས་འཕོ་བའྲི་སྒྲིབ་པ་དང་

བལ་བའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་འབྱེད་པའྲི་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་ཅེས་པ་ནས། ལྷག་པར་མོས་པའྲི་དབང་གྲིས་རབ་ཏུ་སྣང་སེ། ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །དེ་ཉྲིད་དེ་ཁོ་ན་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ་ཞེས་བརོད་དེ། ཞེས་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་

བཅུ་དྲུག་ཐམས་ཅད་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་ངོ་ལ་བལྟོས་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དེ་ཁོ་ན་སེ། 

དངོས་པོ་ལ་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་པུའྲི་ངོ་བོ་ཡྲིན། ཞེས་པའྲི་དོན་

ཏོ། །དེ་ནས་མདོར་བསྡུས་འདྲིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་སོགས་གླེང་གཞྲིའྲི་

ཚིགས་བཅད་དང་པོ་ཉྲིད་ཀྲི་རྐང་པ་དང་པོས་ཆོས་སོན་པ་པོའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲིས་

གནས་པ་དང་པོ་དང༌། རྐང་པ་ཐ་མས་གནས་པ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་བསན་པར་བྱ་བའྲི་

ཆོས་ཀྲི་བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་བསྡུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་དང༌། དགོས་པ་དང་

ཉྲིང་དགོས་བསྡུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་བསན་པ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ལ། 



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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དང་པོའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་སྐུ། ཞེས་པ་ནས་ཕག་ན་

རོ་རེས་ཞུས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པའྲི་རྣལ་འབྱོར་བཞྲི་དང་

སྦར་བའོ། །སོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པས་ཞེས་པ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྤོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། 

ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད་རྲིམ་

བཞྲིན་མཁེན་པ་བཞྲི་དང་སྦར་བ་སེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་གཅྲིག་

ཉྲིད་ལ་ལྡོག་པའྲི་སྒོ་ནས་བཞྲིར་འབྱེད་པ་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟྲིགས་པའྲི་ལྡོག་

པ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མྲི་འགྱུར་བའྲི་བདེ་བའྲི་ངོ་བོར་གནས་པའྲི་ལྡོག་པ་

ནས་ལམ་གྲི་རྣམ་པ་མཁེན་པ་དང་མཐའ་ཡས་པའྲི་སེམས་ཅན་ལ་རང་རང་གྲི་སད་

དང་མཐུན་པར་འཇྲིག་རྟེན་དང་འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟར་འཚམ་པ་

བཞྲིན་ཅྲིག་ཅར་སོན་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་ལམ་མཁེན་པ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའྲི་དོན་དུ་

སྐུའྲི་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐམས་ཅད་ཅྲིག་ཅར་སོན་པ་མཁེན་པའྲི་ལྡོག་པ་ནས་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བཞག་ལ། བཞྲི་པོ་དེ་ཉྲིད་རྲིམ་པ་བཞྲིན་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་

པའྲི་སྐུ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་བཞྲི་དང༌། ཡང་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཐུགས་རོ་རེ་གསུང་

རོ་རེ་སྐུ་རོ་རེ་བཞྲི་དང་ཡང་སོང་པ་ཉྲིད་ནས་མངོན་པར་འདུ་མ་བྱས་པའྲི་བར་གྲིས་

རྣམ་ཐར་བཞྲི་རྣམ་པར་དག་པ་དང་སྦར་བའོ། །

དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་སོགས་བཞྲིའྲི་གོ་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མངོན་པར་

བྱང་ཆུབ་པ་བཞྲི་དང་སྦར་བ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་ནས། སྤོས་པའྲི་སྐུའོ། ཞེས་པའྲི་

བར་ཏེ། དེ་ལ་སད་ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི། གང་གྲི་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཚེ་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའྲི་སད་ཅྲིག་མས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །རྣམ་པ་

ལྔས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི་ཁམས་ལྔ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་སྒྲིབ་བལ་དུ་

གྱུར་ཅྲིང༌། དཀྲིལ་འཁོར་ལྔའྲི་རླུང་འགོག་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་སྒོ་

ནས་བྱང་ཆུབ་པའོ། །རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི། དབང་པོ་ལྔ་ཡུལ་ལྔ༌། ལས་

དབང་ལྔ་ལས་དབང་གྲི་བྱ་བ་ལྔ་རྣམས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་

པའོ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནྲི། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་

གྱུར་པས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་ད་བ་མཐའ་ཡས་པ་སོན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་མངོན་པར་

རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའོ། །

ཡང་བཞྲི་པ་གཉྲིད་མཐུག་རྨྲི་ལམ་སད་པའྲི་གནས་སབས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་བཞྲི་

དག་པས། རྲིམ་བཞྲིན་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་སྐུ་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་བཞྲི་དང༌། དེ་དག་

རྲིམ་པ་བཞྲིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་བཞྲིར་འཇོག་ཚུལ་བསན་པ་ནྲི། 

འདྲིར་སེམས་ཀྲི་རོ་རེ་ཞེས་པ་ནས། སྤན་ཞེས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་རོ་རེ་

རྣལ་འབྱོར་མདོ་ཙམ་དུ་བསན་གྲི་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། ཞེས་པ་ནྲི་རོ་རེ་རྣལ་

འབྱོར་འདྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །རྐང་པ་མཐའ་མའྲི་དོན་གནས་པ་ལྔ་པ་འཆད་པ་ནྲི་དེ་

ལྟར་ནས་ཞུས་ཏེའོ། །གང་དུ་ན་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོའྲི། །རྒྱུད་ཀྲི་

རྒྱལ་པོ་ཇྲི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལ་ཞུས་ཞེ་ན། ཀ་ཕེང་ལྡན་པའྲི་ཅེས་པ་ནས། ཆོས་བསན་

ལ་བསྡུས་པའོ་ཞེ་སཔའྲི་བར་ཏེ། འདྲིར་ཀ་ཕེང་ལྡན་པའྲི་ཨ་འདུས་ལ་སེ། ཞེས་པའྲི་

སབས་ཀྲི་སད་དོད་ལ། ཀ་ལྲི་ཡུ་ཀ་ས་མ་ཡེ། ཞེས་པར་ཡོད་པ་ལ་འབོ་ཤེས་རབ་

གགས། ཁེར་གང་འཁོར་ལོ་གགས། དྲིང་རྲི་ཆོས་གགས། རྩ་མྲི་སངས་རྒྱས་གགས། 
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གྲི་ཇོ་ཟླ་བའྲི་འོད་ཟེར་ལ་སོགས་འགྱུར་མཛད་སྔ་མ་མང་པོ་ཞྲིག་གྲིས་ཀ་ལྲི་རྩོད་པ། 

ཡུག་ལྡན་པ། ས་མ་ཡེ་དུས་སུ་བསྒྱུར་ནས་རྩོད་ལྡན་དུས་སུ་མྲི་རྣམས་ཞེས་པར་བྱས་

ཀང༌། འགེལ་པར་ཀ་ཕེང་དང་ཨུ་འདུས་ཀྲི་བཤད་པ་བྱས་ཀྲི་རྩོད་ལྡན་དུས་ཀྲི་བཤད་

པ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱས་པས་ཤྲིན་ཏུ་མྲི་འཐད་དོ། །

དེས་ན་སྤྲིར་ཀ་ལྲི་རྩོད་པ་དང༌། །ས་མ་ཡེ་དུས་ལ་འཇུག་པའྲི་སབས་ཡོད་

ཀང༌། འདྲིར་དོན་དང་མྲི་འབྱོར་བས་ཤོང་གྲིས་ཀ་ལྲི་ཀ་ཕེང་དང༌། ཡུ་ག་ལྡན་པ་དང་

ཀའྲི་ཁོང་ན་ཡོད་པའྲི་ཨ་ཕྱུང་ནས་ཨ་ས་མེ་ཡེ། ཞེས་ཨ་འདུས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཉྲིད་

ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ཞེས་བུ་སོན་རྲིན་པོ་ཆེ་གསུང་བ་ལྟར་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀྲི་རོད་

བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཐམས་ཅད་དབྱངས་གསལ་གཉྲིས་སུ་འདུས་ཤྲིང་གསལ་

བྱེད་ཀྲི་ཕེང་བའྲི་གཙོ་བོ་ཀ་ཡྲིག་ཡྲིན་པས་ཀ་ཕེང་ཞེས་གསུངས་ལ། གཙོ་བོ་ཡྲིན་

པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི་གསལ་བྱེད་རྣམས་ཀྲི་དང་པོར་བསན་པའམ་ནང་དུ་མངལ་འཛིན་

པ་ན། རྡུལ་ལ་ཁུ་བ་འཇུག་དགོས་པས། དང་པོར་རྡུལ་གྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་འགྲུབ་པ་ཡྲིན་

ལ། མངལ་དུ་ཐོག་མར་ཁུ་བ་གང་ལ་ཞུགས་པའྲི་རྡུལ་དེ། སྐེས་བུའྲི་ལུས་ཀྲི་རྡུལ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་མར་འགྲུབ་པར་ཤེས་པའྲི་ཆེད་དུའང་ཀ་ཡྲིག་གསལ་བྱེད་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐོག་མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒོ་ནས་ཀ་ཕེང་ཞེས་བསན་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་བཞྲིན་

དུ་ཞེས་སོགས་ལའང་ཨ་ཡྲིག་དང་པོར་བསན་པ་ནྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཚོགས་པའྲི་གཙོ་བོ་

རྟོགས་བའྲི་དོན་ཏེ། མངལ་དུ་རྡུལ་ལ་ཁུ་བ་འཇུག་པ་བཞྲིན་དུ་གསལ་བྱེད་ལ་

དབྱངས་ཕྲི་ནས་སོག་ཏུ་འཇུག་དགོས་པས་སོ། །དེ་ལ་ཤས་ཆེར་ཀ་ཕེང་གསལ་

བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ལུས་བྱས་ཤྲིང་དེ་དག་ལ་ཨཾ་སོགས་དབྱངས་རྣམས་སོག་དང་
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ཡན་ལག་ཅྲི་རྲིགས་པར་འདུས་པས་རྒྱུད་ཀྲི་བརོད་བྱ་རྩོམ་པ་ཡྲིན་ལ། ཚུལ་དེ་ལྟར་

བརྩམ་པའྲི་རོད་བྱེད་ལ་རོ་རེ་རྣལ་འབྱོར་བརོད་བྱར་འདུས་པ་དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ལ་

ཟླ་བཟང་གྲིས་ཞུས་པ་ནྲི་ཆོས་བསན་པ་བསྡུས་པའྲི་གནས་པའོ་ཞེས་བྱའོ། །གནས་

པ་དྲུག་པ་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་དགོས་པ་དང་ཉྲིད་དགོས་བསྡུས་པ་འཆད་

པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཅེས་པ་ནས། བསྡུས་པའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ཏེ་དེ་ལ་དཀྲིལ་འཁོར་གྲི་འཁོར་

ལོའྲི་གཟུགས་སྒོམ་པའྲི་སོབས་ནྲི་དཀྲིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོག་དང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་བསྒོམ་པའྲི་སོབས་ནྲི་ཕ་ཐྲིག་གྲི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། དཔའ་བོའྲི་རྲིམ་པ་ལྷ་

དག་པོ་བསྒོམ་པ་དང༌། བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ལྷ་ཞྲི་བ་སྒོམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། 

གཞན་རྣམས་སྔར་བཤད་པས་ཤེས་སོ། །རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་འདྲི་ཉྲིད་བསན་པ་ལ་

དགོས་པ་དང་ཉྲིད་དགོས་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་དུས་གསུམ་དུ་བསན་ཅྲིང་སོན་ལ་སོན་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་མཆོག་གྲི་

དང་པོའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་

སོགས་སོ། །མདོར་བསྡུས་ལྔ་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་པའོ།།    །།

༼མདོར་བསྡུས་དྲུག་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་དྲུག་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་རྒྱུད་སོན་པ་པོ་

དང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དང༌། གནས་པ་ལྔ་པ་རོ་རེའྲི་རྣལ་

འབྱོར་བསྡུ་བའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་ཀྲི་གནས་པ་བཤད་པ་བྱས་ཟྲིན་ནས། དེའྲི་འོག་ཏུ་ད་ནྲི་
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གནས་དྲུག་པ་ཟླ་བཟང་གྲི་རྩ་རྒྱུད་དུ་སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔ་སོགས་ཞུས་པའྲི་ངོ་བོ་ཉྲིད་

ཀྲི་གནས་པ་དེ་མྲི་དབང་གགས་པས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

གཉྲིས་པས་སོན་པ་ནྲི། ཞེས་མཚམས་སྦར་བ་གསུངས་པ་ཞེས་བཤད་བྱའྲི་རྩ་བ་

དགོད་པ་ནྲི། སོང་པ་ཞེས་སོགས་དེ་ཉྲིད་འགེལ་པས་འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་རྩ་བའྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ཉྲིད་བདག་གྲིས་བཤད་པར་བྱའོ། ཞེས་དམ་བཅས་པ་བརོད་

པ་འདྲིར་ཞེས་པ་ནས། དགོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །

དེ་ལ་བཤད་པར་བྱེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། དང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་

སབས་ཀྲི་རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་བར་བྱས་པའྲི་སས་པའྲི་དོན་རྣམས་གསལ་བར་བཀྲོལ་

ན་འོག་ནས་འཆད་པ་དེའྲི་ལན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་རྣམས་རྟོགས་ས་བའྲི་དགོས་པ་

ཡོད་པས་སོ། ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་དང་པོར་ཞེས་པ་ནས། ས་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་དེའྲི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་

ཚིག་གྲི་དོན་བཤད་པ་འདྲིར་སོང་པ་ཞེས་པ་ནས་ཡང་དག་པར་བཤད་དུ་གསོལ་

ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་ནྲི། དེ་ཅྲིའྲི་

ཕྲིར་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། གླེགས་བམ་ལ་བྲིས་པའོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །གསོལ་བ་

བཏབ་པའྲི་དོན་དེ་དང་དེ་རྣམས་མཚན་བརོད་དང་མཐུན་པར་བཤད་པར་བསན་པ་

ནྲི། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་བསན་ཏོ་ཞེས་པའྲི་

བར་རོ། །མཚན་བརོད་དང་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཆེ་བ་བརོད་ནས་མཉན་པར་གདམས་པ་ནྲི། 

དེའྲི་ཕྲིར་གང་གྲིས་ཞེས་པ་ནས། མཉན་པར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་བསྡུས་

པའྲི་དོན་བཤད་ནས། ད་ནྲི་ཡན་ལག་གྲི་དོན་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་གསོལ་བ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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བཏབ་པའྲི་ཚིག་འདྲིར་སོང་པ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་རྣམས་ཀྲིས་མ་མཐོང་

བའྲི་དངོས་པོ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྲི་དབང་པོའྲི་སྤོད་ཡུལ་མ་མྲིན་པ་དང༌། 

མཐོང་བའྲི་དངོས་པོ་ཉྲི་ཚེ་བའྲི་དབང་པོའྲི་སྤོད་ཡུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་སོན་ནོ། །དངོས་

པོ་དེ་དག་སོང་པ་ལ་སོགས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་སོན་པ་ཅྲི་ཞེ་ན། སྤྲིར་གྲུབ་མཐའ་ལ་

ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ལ་མྲིང་གྲི་སྒོ་ནས་ཐ་སྙད་བྱེད་དགོས་པ་”དཔེ་དང
1
་

བཅས་པ་ནྲི། མེད་པ་དང་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་དང་བསན་བཅོས་གོང་

འོག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་གགས་པའྲི་རང་མྲིང་གྲི་ཐ་སྙད་འབྱེད་ཚུལ་ནྲི་དཔེར་

ན། འདྲིར་ནམ་མཁའྲི་ཞེས་སོགས་སོ། །

དེ་ལ་འཇྲིག་རྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དོན་རྣམས་ལ་རང་རང་གྲི་མྲིང་ཐུན་

མོང་བས་བར་བྱེད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་

ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མ་གགས་ཤྲིང་བསན་བཅོས་ཀྲི་ནང་དུ་གགས་པའྲི་མྲིང་སངས་

རྟོགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་བསན་བཅོས་སྤྲི་དང་ཐུན་མོང་བ་དུ་མ་དང་དེར་མ་ཟད། གྲུབ་

མཐའ་ལམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་བར་སྦར་བའྲི་མྲིང་དང་

འཇྲིག་རྟེན་པར་མ་ཟད་བསན་བཅོས་གཞན་ལ་ཡང་མ་གགས་པ་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དུ་

མའྲི་མྲིང་ཐོད་པ་ལ་པད་སྣོད་ཅེས་པ་དང༌། ཡྲི་གེ་རེ་རེའྲི་མྲིང་སྐེས་པ་ལ་ཌ། བུད་

མེད་ལ་ཌྲི་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྲི་བར་གགས་པ་རྣམས་ཀྲི་དངོས་པོ་གང་དག་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པས་ངེས་པར་བསན་ཅྲིང་རྟོགས་པར་བྱའོ།   །དེས་ན་འདྲིར་གཅྲིག་དང་

ཞེས་སོགས་ལ་དབང་ལོའྲི་འགྱུར་ལས། འདྲིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་

1  མ་ཕྱི། ༦༩བ༧ན།   དངྕེ་དར    བླ། ༩༣བ༡ན།   དཔྕེ་དང   * དཔྕེ་དང



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གཅྲིག་ལ་ཡང་མྲིང་སྣ་ཚོགས་ཏེ། དེའྲི་ཕྲིར་མྲིང་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་བསན་པ་ལ་ཞེས་

འབྱུང་བ་ཉྲིད་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་ལ། དེས་ན་འདྲི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་

དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་གཅྲིག་ཀང་མྲིང་སྣ་ཚོགས་པས་བསན་པ་ལ། རྣལ་འབྱོར་

པ་རྣམས་ཀྲིས་མྲིང་གྲི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དོན་ཡང་དུ་མ་ཉྲིད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

མྲི་བྱ་སེ། བ་མ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ཉེ་བར་བསན་པ་

བསེགས་བཅད་བརར་བའྲི་གསེར་བཞྲིན་དུ་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་ནྲི་དོན་ལ་གཙོ་

བོར་རྟོན་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲིར་རོ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ངེས་ཚིག་གྲིས་

བཤད་དུ་མེད་པ་དོན་གཅྲིག་ལའང་མྲིང་དུ་མ་བར་མཛད་པའྲི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། 

རོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་དོན་རྟོགས་དགོས་པར་བཤད་ནས་ད་ནྲི་གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་

གྲི་དོན་འཆད་དེ། དེ་ཡང་སོང་པ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་ཚིག་གྲིས་སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་པ་

སྐེས་བུ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཁམས་དང་ཕུང་སོགས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་

ཡྲིག་དྲུག་རྣམས་བསན་ནོ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲི་ལྟ་སེའྲི་བར་རོ། །

ཇྲི་ལྟར་ན་དེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། འདྲི་དག་

གྲི་དོན་ཕོགས་གཅྲིག་ཏུ་གོ་བདེ་བར་བཤད་ན་འདྲི་ཡྲིན་ཏེ། དེ་ཡང་གཞྲི་དུས་ཀྲི་

སྒྲུབ་པ་པོ་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ལྟ་བུ་གཅྲིག་གྲི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཡེ་ཤེས་སྡུད་

བྱེད་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་པོ་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དེ་དག་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཁམས་དྲུག་དྲུག་

གྲིས་ཕེ་བས་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲིས་ཁམས་སོ་དྲུག་ཡོད་ལ་དྲུག་ཚན་སོ་སོར་བཤད་

ན། འཕོ་བའྲི་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའྲི་སོག་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་

པོ་དང་ཐྲིག་ལེ་འཕོ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་ཡྲིད་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཀྲི་དབང་པོ་དང་སྒ་དང་། ཁུ་བ་འདོར་བའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་བདེ་བའྲི་གནས་སབས་ལས་

བྱུང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་གྱུར་པ་མཆོག་གྲི་དབང་པོ་དུང་ཅན་མ་དང་། གཅྲི་

བའྲི་དབང་པོའྲི་བྱ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་དྲི་ཆུ་འཛག་པ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་དང༌། རྣ་

བ་དང་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་དང༌། དྲི་ཆུ་འཛག་པའྲི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ལས་བྱུང་བ་སྐེས་པའྲི་རོ་རེའྲི་བུད་མེད་ཀྲི་བ་གའྲི་དབང་པོ་དང་མཆོག་གྲི་དབང་

པོའྲི་བྱ་བ་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་ཁུ་བ་འཕོ་བའྲི་བྱ་བ་སེ། ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །ཚོར་བའྲི་ཕུང་པོ་དང་མེའྲི་ཁམས་

དང༌། མྲིག་དང་རོ་དང་ལག་པ་དང་འགོ་བའྲི་བྱ་བ་སེ། ཚོར་བའྲི་མེའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་

ཚན་ནོ། །འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང་ཆུའྲི་ཁམས་དང་ལྕེ་དབང་དང༌། གཟུགས་དང་

རྐང་པ་དང་ལེན་པའྲི་བྱ་བ་རྣམས་ནྲི། འདུ་ཤེས་ཀྲི་ཆུའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །འདུ་

བྱེད་ཀྲི་ཕུང་པོ་དང༌། རླུང་གྲི་ཁམས་དང་སྣ་དང་རེག་བྱ་དང་ངག་གྲི་དབང་པོ་དང་

བཤད་པ་འཛག་པའྲི་བྱ་བ་སེ་རླུང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །གཟུགས་ཀྲི་ཕང་པོ་

དང་སའྲི་ཁམས་དང་ལུས་ཀྲི་དབང་པོ་དང༌། དྲི་དང་བཤད་ལམ་དང༌། ཚིག་བརོད་

པའྲི་བྱ་བ་སེ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་ནོ། །

དེ་ལ་ཡང་འགེལ་པར། འདྲི་དག་ལ་ཡྲིད་དབང་དང་སྒ་ཅེས་པ་ནས། སྣ་དང་

རེག་བྱའྲི་བར་དུ་འདྲི་ལྟར་ཕནཚུན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྲིགས་མྲི་མཐུན་ཕོགས་གཅྲིག་

ཏུ་སྦར་ནས་བསན་པ་རྣམས་ནྲི། ཐབས་ཤེས་ལ་རང་རྲིགས་མ་ཡྲིན་པ་དགོས་པའྲི་

དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་དྲུག་ཚན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལམ་གྲིས་སྦངས་ཏེ་སྒྲིབ་བལ་དུ་བྱེད་པ་ན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽

 1194  

བཤང་གཅྲི་འཛག་པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞྲིག་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་བཅད་པའྲི་སྒོ་ནས་སྒྲིབ་

བལ་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྲི་འདྲི་དག་གྲི་རྲིགས་འད་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་མྲི་སྲིད་ལ། དེ་

འདའྲི་དམྲིགས་བསལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་རྣམས་ནྲི། དྲི་མའྲི་ཆ་ལམ་གྲིས་སྦངས་

ནས་རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རང་བཞྲིན་དུ་

སྐེ་བ་ཡྲིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་གཉྲིས་སྒྲིབ་

བལ་དུ་བྱས་ནས་རོ་མཉམ་པ་དང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད་ལ་འདྲིར་སོང་པ་

ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བསན་ནོ། །དེས་ན་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་

སུ་བསྡུས་ནས་དྲུག་ཚན་དེ་གཉྲིས་སེ་ཚན་གཅྲིག་ཏུ་བསེབས་ཏེ་མྲིང་གཅྲིག་གྲིས་

བསན་པའོ། །དེ་ནྲི་སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔར་བྱེད་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ལ་ཐ་མལ་

པའྲི་དུས་སུ་སྒ་དང་ཡྲིད་ལ་སོགས་པ་འདྲི་དག་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་ཀང་སངས་རྒྱས་

ནས་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚེ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པས་རོ་

མཉམ་པ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ལ་ཡང་བདེ་སོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་དུ་འདེས་པས་

གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །སོང་པ་དེ་ལ་གཞོམ་དུ་མེད་པའམ་གཞྲིག་ཏུ་མེད་པ་

ཞེས་བྱ་ལ། ཨེཝཾ་གྲི་གཟུགས་སྒྲུབ་པ་ན་ཐོག་མར་ཝཾ་སྒྲུབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་ཡང་ཐོག་མར་དབུས་སུ་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་གཞོམ་མེད་ཀྲི་སོང་པ་དེའྲི་མྲིང་གྲི་

མཚན་མ་གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་པའྲི་རྲི་མོ་འབྲིའོ། །ཁམས་དྲུག་ཚན་གསུམ་པོ་དེ་ཉྲིད་སྒྲིབ་

བལ་སོགས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་གསུམ་པ་ཡྲིན་ཞྲིང་དེའྲི་མྲིང་གྲི་མཚན་

མའྲི་མཚོན་བྱེད་དབུས་ཀྲི་མཚན་མ་དེའྲི་ལྷོར་ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་བྲིའོ། །སོང་པ་གསུམ་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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པ་འདྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའྲི་མྲིང་གྲིས་བསན་ནོ། །དྲུག་ཚན་བཞྲི་པ་ཆུ་ཁམས་

ཀྲི་དྲུག་ཚན་དེ་ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་བཞྲི་པ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། དེ་ཉྲིད་ཐྲིག་ལེ་ཞེས་པས་བསན་ལ། དེའྲི་མཚན་མར་དབུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་

བྱང་དུ་ཐྲིག་ལེ་གཅྲིག་བྲིའོ། །ཁམས་དྲུག་ཚན་ལྔ་པ་རླུང་གྲི་ཁམས་ཀྲི་དྲུག་ཚན་དེ་

ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སོང་ཆེན་པོའྲི་ཡྲི་གེ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་

བསྡུས་རྒྱུད་ཀྲི་མཆོག་དང་པོས་བསན་ཅྲིང༌། དེའྲི་མཚན་མར་དབུས་ཀྲི་མཚན་མའྲི་

ཤར་མདུན་དུ་དབྱྲིག་པའྲི་རྣམ་པ་རྲི་མོ་ནར་བ་གཅྲིག་བྲི། འདྲིའྲི་ཐད་དུ་འགེལ་བར། 

གཅྲིག་ཟླས་དབྱེ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། རྩ་རྒྱུད་དུ། མཆོག་དང་

རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེ། ཞེས་མཆོག་གཅྲིག་ལས་མེད་པ་ལ། འདྲིར་མཆོག་མཆོག་ཅེས་

གཉྲིས་སྨོས་པ་འགལ་ཞེ་ན་མྲི་འགལ་ཏེ། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་མཆོག་དང་ཅེས་པའྲི་དང་ཞེས་

པ་དེ་ཉྲིད་ཟླས་དབྱེ་བའྲི་བསྡུ་བ་ཡྲིན་པས་དེས་མཆོག་ཅེས་པ་ཕྲི་མ་བསྡུས་པའྲི་

ཕྲིར་རོ། ཞེས་པའོ། །

ཁམས་དྲུག་ཚན་དྲུག་པ་སའྲི་ཁམས་ཀྲི་དག་ཚན་དེ་ཉྲིད་སྒྲིབ་བལ་སོགས་

སུ་གྱུར་པ་ནྲི་སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་ལྔ་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་མཆོག་ཅེས་ཕྲི་མས་བསན་ཅྲིང་

དེའྲི ་མཚན་མ་ནྲི ་དབུས་ཀྲི ་མཚན་མའྲི ་ནུབ་རྒྱབ་ཏུ་ཐོང་ཁུག་གྲི ་རྣམ་པ་

འབྲིའོ། །ཁམས་སེ་ཚན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་གང་

གྲི་རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྲི། བདེ་བ་ཆེན་པོ་སེ་ཝཾ་ཡྲིག་གྲིས་

མཚོན་པའྲི་དོན་ཡྲིན་པས། ཝཾ་ཡྲིག་ཀང་མཚན་མ་དེ་དག་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པས་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་སེ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན་དབུས་ཀྲི་མཚན་མ་གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་པ་ལུས་
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དབྱུག་པའྲི་རྣམ་པ་ནྲི་དེའྲི་རྐང་པ་ཐོང་བའྲི་རྣམ་པ་མགོ་ཐྲིག་ལེ་གཉྲིས་ནར་མོར་

བརྐངས་ནས་སེང་འོག་ཏུ་གཤྲིབས་ཏེ་ཟླ་ཚེས་བྱང་གྲི་ཐྲིག་ལེ་གཅྲིག་པོ་དེ་ཟླ་ཚེས་

ཀྲི་སེང་དུ་བཞག་པས་ཐྲིག་ལེ། འདྲིར་འགེལ་པ་རེ་རེ་ལའང་བརོད་དུ་མེད་པ་སེ་

ཞེས་གསུངས་པའྲི་དོན་ནྲི། ཨཱ་ལྲི་སོགས་རང་བྲིས་ན་བརོད་བཅས་སུ་འགྱུར་བས་

དེ་རྣམས་བརོད་མེད་དུ་མཚོན་པའྲི་བརར་གྲི་གུག་གྲི་རྣམ་པ་སོགས་ལྔ་བྲིས་པ་ཡྲིན་

ནོ། ཞེས་ཁ་ཅྲིག་འཆད་པ་མྲི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་མཚན་མ་དེ་དག་ལས་ཝཾ་ཡྲིག་

བསྒྲུབ་པ་ན་ཡང་བརོད་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཨ་སོགས་དང་ཝཾ་ལ་བརོད་བཅས་ཡྲིན་

མ་ཡྲིན་གྲི་ཁད་པར་མེད་པའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་མཚན་མ་ལྔ་པོ་དེ་ཡང་ཝཾ་གྲི་

མགོ་བོ་དང༌། ཟླ་ཚེས་སོགས་ཡྲིན་པས་ཡྲི་གེའྲི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་བརོད་

བཅས་སུ་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་འདྲིར་དེ་དག་བཀོད་པའྲི་དགོས་པ་ནྲི། ཝཾ་ཡྲིག་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར་

བཀོད་པ་ཡྲིན་ལ། ཨ་ཡྲིག་སོགས་རང་”བྲིས
1
་ན་དེ་དག་ཚོགས་པ་ལས་ཝཾ་གྲི་

གཟུགས་འོང་བ་བྱ་ས་མེད་པས། དེའྲི་ཕྲིར་མ་བཀོད་པ་ཡྲིན་གྲི་བརོད་བཅས་སུ་སོང་

དོགས་པ་མ་ཡྲིན་ལ། བརོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། ཡེ་ཤེས་དང་རྣམ་ཤེས་

དྲུག་ཚན་གཉྲིས་པོ་དེ་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་མྲིང་གྲི་དབྱངས་སུ་ཨ་ཡྲིག་དེ་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས་བར་མཛད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། བུམ་པས་ལྟོ་ལྡྲིར་བ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། 

ཨ་ཡྲིག་གྲིས་ཕུང་པོ་དྲུག་ཚན་དེ་གཉྲིས་རང་གྲི་དངོས་ཀྲི་བརོད་བྱར་བྱས་ནས། ཐུན་

མོང་མ་ཡྲིན་པར་གོ་བར་བྱེད་དུ་མེད་པས་དེའྲི་ཕྲིར་བརོད་དུ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་

1  མ་ཕྱི། ༧༡བ༧ན།   བྱིས    བླ། ༩༦ན༣ན།   བྱིས   * བྱིས
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ཏེ། གཞན་རྣམས་ཀང་དེས་རྲིགས་འགེའོ། །བོད་སྔ་མ་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་བོད་ཡྲིག་ལ་

ཨེ་ཝཾ་བསྒྲུབ་པ་ནས་གྲི་གུག་ལ་ཨའྲི་ལག་པ་བྱས་པ་སོགས་ནྲི་འདྲིར་དབུས་ཀྲི་

མཚན་མ་ཝཾ་སྒྲུབ་པའྲི་གཞྲིར་དངོས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞྲིང༌། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཝཾ་

བསྒྲུབ་ཏུ་མྲི་རུང་བས་སྔ་མ་དག་གྲིས་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སྡུད་བྱེད་ཀྲི་

ཁམས་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ལྔའྲི་མྲིང་གྲི་དབྱངས་ནྲི། ཨྲི་ར་ཨུ་ཨྲི་ལ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་དང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའོ། །

བསྡུ་བྱའྲི་ཁམས་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲི་མྲིང་གྲི་དབྱངས་ཡྲིག་ནྲི། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་

པོ་ཨཾ་ཞེས་པ་ནས་བརོད་པ་ལ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །འདྲི་དག་གྲི་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་

བས་ཐ་དད་པ་དབྱངས་དང་ཡོན་ཏན་དང་འཕེལ་བ་དང་ཡ་ནར་བསྒྱུར་བའྲི་རྣམ་པར་

འགྱུར་བའྲི་ཞེས་པ་ནྲི། དབྱངས་འདྲི་དག་ཀང་ཁམས་སོ་དྲུག་གྲི་དབྱེ་བས་དེ་དག་གྲི་

མྲིང་གྲི་དབྱངས་ཐ་དད་སོ་དྲུག་སེ། རང་བཞྲིན་ཡྲི་གེ་ལས་ཡོན་ཏན་གྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། 

འཕེལ་བའྲི་ཡྲི་གེ་དང༌། ཡ་ཎའྲི་ཡྲི་གེ་ཅྲི་རྲིགས་པར་བསྒྱུར་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲི་ཡྲི་གེ་

ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གང་དུ་ཕུང་པོ་རྣམས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། །ཕུང་པོ་དྲུག་

དྲུག་སོ་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་ན་ཁམས་ཀང་སོ་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་དགོས་པ་ལས། དེའྲི་འབྱེད་

ཚུལ་སྔར་གྲི་སོ་དྲུག་པོ་དེ་ལ་ཕུང་པོ་དྲུག་གྲི་དོད་ལ། རོ་དྲུག་བཟུང་བར་བྱ་ཞྲིང་དེ་

དག་གྲི་མྲིང་གྲི་དབྱངས་ནྲི། ཨཾ་ཨ་སོ་དྲུག་པོ་ཡྲིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་དབྱངས་སོ་

དྲུག་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་ཁམས་སོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་སོར་བའྲི་བདེ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཨ་སོགས་མྲིང་གྲི་དབྱངས་ལྔས་མཚོན་པའྲི་དག་པའྲི་ཁམས་ལྔར་

འདུས་ལ་ལྔ་པོ་དེ་ཡང་ཝཾ་ཡྲིག་གྲི་མཚོན་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཅྲིག་ཉྲིད་ངོ་བོར་རོ་
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གཅྲིག་ཅྲིང་དེ་ལ་ནྲི་ངེས་དོན་གྲི་རོ་རེ་ཞེས་བྱ་ལ་དེ་འཛིན་པའྲི་ཕྲིར་རོ་རེ་འཛིན་པ་

ཞེས་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །ཨེ་བསྒྲུབ་པས་མཚོན་པའྲི་དོ་ནྲི་འདྲིར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའྲི་སོང་གཟུགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོ་དམྲིགས་བཅས་དང་དམྲིགས་མེད་བདག་མེད་

པའྲི་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་པ་ནྲི་ཕུང་སོགས་སྒྲིབ་བལ་དུ་

གྱུར་པ་ཉྲིད་གྲི་སབས་ལ་བཞག་དགོས་སོ། །

དེ་ཉྲིད་མཚོན་བྱེད་ཀྲི་ཨེ་ཡྲིག་དེ་སོང་ཆེན་ཡྲི་གེ་དྲུག་ལ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་

ཚུལ་ནྲི། འདྲི་ལྟ་སེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྲི་ཕུང་པོ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་སོན་ལ། དེ་

དག་གྲི་དོན་ཡང༌། ཕུང་པོ་དྲུག་ཚན་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སོང་པ་སོ་དྲུག་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་རེ་རེ་ནས་མཚོན་པའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་སོ་དྲུག་

ཡྲིན་ལ། སོ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་དྲུག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པའྲི་སོང་པ་སོ་

དྲུག་ཏུ་འདུས་ཤྲིང་དྲུག་པོ་དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་ནྲི་ཀ་ཙ་ཊ་པ་ཏ་ཅེས་པའྲི་གསལ་བྱེད་

ཀྲི་ཡྲི་གེ་ལྔ་ཡྲིན་ལ། དྲུག་པོ་དེའྲི་མཚན་མར་ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་དྲུག་སྔར་གྲི་ཝཾ་ཡྲིག་

བསྒྲུབ་པའྲི་མཚན་མ་རྣམས་ཀྲི་ཕོགས་ཕོགས་སུ་འགོད་ཚུལ་དངོས་སུ་གསལ་བར་

གསུངས་པ་ལྟར་བཀོད་ནས་དེ་ནས་ཐྲིག་ལེ་དེ་དག་བརྐང་ནས་སྦྲེལ་བ་ལ་ཆོས་

འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའྲི་རྣམ་པའྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་གཟུགས་སུ་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་ཨེ་ཡྲིག་

གྲི་ནང་དུ་ཝཾ་ཡྲིག་ཆུད་པར་བསྒྲུབ་པས་ནྲི་ཤེས་རབ་སོང་པ་དམྲིགས་བཅས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མོ་ལ་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བརྟེན་པ་ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཡྲིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་གཞྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་ཁམས་སོ་དྲུག་དང་འདྲིར་བཤད་པའྲི་ཕུང་

པོ་སོ་དྲུག་གཞྲི་དུས་སུའང་དོན་སོ་སོ་བ་མེད་ཀང་སྔ་མ་ཁམས་ཀྲི་ལྡོག་པ་ནས་
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བསན་པས་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དབྱངས་སུ་གསུངས་ལ། ཕྲི་མ་ཕུང་པོའྲི་ལྡོག་པ་ནས་

བསན་པས་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེའང་གསལ་བྱེད་དུ་གསུངས་ཤྲིང༌། དབྱངས་དང་གསལ་

བྱེད་འདྲི་དག་ཀང་ཐུང་ངུ་དང་རྲིང་པོའྲི་དབྱེ་བས་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི། ཕུང་པོ་

དང་དབང་པོའྲི་ཆ་རྣམས་ནྲི་ཐབས་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དབྱངས་

གསལ་ཐུང་ངུ་དང༌། ཁམས་དང་ཡུལ་གྲི་ཆོས་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཆ་ཡྲིན་པས་དེའྲི་

མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ནྲི་དབྱངས་གསལ་རྲིང་པོའ་ོཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་ཁམས་དང་

དེའྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་དབྱགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དེ་དག་ལས་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་ཝཾ་ཡྲིག་

སྒྲུབ་ཅྲིང་ཕུང་པོ་དང་དེ་དག་གྲི་མྲིང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཡྲི་གེ་དག་ལས་ཤེས་

རབ་སོང་པ་མཚོན་པའྲི་ཨེ་དབྱངས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་བསྒྲུབ་པ་ཅྲི་ཞེ་ན་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་ལྟར་

བྱས་པས་ཀང་ཐབས་ཤེས་བདེ་སོང་དེ་གཉྲིས་ངོ་བོ་དོན་གཞན་གྲི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་

མ་ཡྲིན་པར་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་མཚོན་ནོ་ཞེས་བ་མ་སྔ་མ་དག་གསུངས་མོད་ཀང༌། 

འདྲིར་ཝ་ཡྲིག་དབྱགས་སུ་བཤད་ཅྲིང་ཨེའྲི་གཟུགས་བསྒྲུབ་པ་ནའང་དབྱངས་ཀྲི་ཡ་

ར་ལ་ཝ་བཞྲི་ཡང་བཤད་སྣང་ངོ༌། །

རོ་དྲུག་དང་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་ཁམས་སོ་དྲུག་དང་ཕུང་པོ་དྲུག་

དང་དབང་པོའྲི་དབྱེ་བས་ཕུང་པོ་སོ་དྲུག་ཏུ་འབྱེད་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི། རོ་དྲུག་དང་

ཁམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་བས་ཞེས་སོགས་ཏེ་ཁམས་ཀྲི་འབྱེད་ཚུལ་སྔ་མ་དང་འད་

བར་ཤེས་ས་ལ། ཕུང་པོ་དང་དབང་པོའྲི་འབྱེད་ཚུལ་ནྲི། རྣ་བའྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་དེའྲི་དོན་ཡང་རྣམ་ཤེས་དྲུག་དང་རྣམ་ཤེས་དྲུག་པོ་ཡུལ་

དྲུག་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྲི་འདུ་བྱེད་པའྲི་འདུ་བྱེད་དྲུག་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་
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དྲུག་མོང་བའྲི་ཚོར་བ་དྲུག་དང༌། མགྲིན་རྐན་སྤྲི་པོ་མཆུ་དང་སོ་དང་སྣ་སེ་ཐ་སྙད་

དྲུག་གྲི་ཡོད་མེད་ཀྲི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་འདུ་ཤེས་དྲུག་དང་གཟུགས་སོགས་

ཡུལ་དྲུག་དང་མོང་བའྲི་ཚོར་བ་དྲུག་དང་སེང་འོག་གྲི་རྩ་གསུམ་གསུམ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་

སོག་ཐུར་གྲི་རླུང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཕུང་པོ་དྲུག་སེ། དེ་ལྟར་རོ་རེ་སྙྲིང་འགེལ་ལས་བཤད་

པ་ལྟར་རོ་ཞེས་རྲིན་པོ་ཆེ་བ་དང་ཆོས་རེ་བ་བཞེད་པ་ལྟར་བྱའྲི་གཞན་དུ་མྲིང་གྲི་ཡེ་

ཤེས་སོགས་ལ་འཆད་པ་དོན་མྲིན་ནོ། །

འདྲིར་དྲུག་ཚན་དྲུག་གྲི་ཐབས་ཤེས་ཀྲི་དབྱེ་བ་བསན་དེ་དག་ཐབས་ཤེས་ལ་

འགྱུར་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར་རོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དོན་དུ་

འགྱུར་ཚུལ་འཆད་པ་ནྲི་འདྲིར་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ནྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ་

ཞེས་སོགས་ཏེ་དེ་དག་གྲི་ཚིག་དོན་ནྲི་འདྲིར་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཡྲི་གེ་ལྔ་ནྲི་དབྱངས་

གསལ་གཉྲིས་སུ་ཕེ་བའྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་ལ་ཁུ་བ་དང་ཟླ་བ་ཞེས་

བརོད་དོ། །ཐྲིག་ལེ་སོང་པ་ཡྲི་གེ་དྲུག་ནྲི་ཤེས་རབ་དང་གསལ་བྱེད་ཀྲི་ཚོགས་ཏེ་དེ་

ཉྲིད་ལས་རྡུལ་དང་ཉྲི་མ་ཞེས་བརོད་དེ་ལྟར་གཉྲིས་ལས་འདྲིར་ཁུ་བ་དང་ཟླ་བ་ནྲི་ཝཾ་

ཡྲིག་གྲི་ངེས་དོན་བདེ་བ་ཆེན་པོས་ཏེ་དེ་ཉྲིད་རོ་རེའོ། །རྡུལ་དང་ཉྲི་མ་ནྲི་ཨེ་ཡྲིག་གྲི་

ངེས་དོན་ཤེས་རབ་སེ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་མོའྲི་པདའོ། །རོ་རེ་དང་པད་འདྲི་

གཉྲིས་ངོ ་བོ ་དབྱེར་མེད་པར་རོ། །གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉྲིད་ནྲི ་རོ ་རེ ་སེམས་

དཔའོ། །འདྲིར་ཤོང་འགྱུར་གྲི་འགྱུར་ཅུང་མ་བདེ་བ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅྲིག་རོ་རེ་ནྲི་

མཆོག་གྲི་དོན་དང་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་རོ་རེ་ལ་དོན་གསུམ་ཙམ་ལས་མ་བཤད་ལ། 

སེམས་དཔའ་ལ་དོན་དགུ་ཙམ་བཤད་པས་འདྲི་དང་འད་བའྲི་རྲིགས་ཅན་ལ་ཟླས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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དབྱེ་བའྲི་བཤད་པ་ཁ་བསངས་ནས་འགྲིག་པར་བྱ་དགོས་གསུངས་ནས། རོ་རེའྲི་

དོན་དྲུག་ཙམ་ཟུར་དུ་ཁ་བསངས་ཏེ་འཆད་མོད། དཔང་ལོའྲི་འགྱུར་ལ། རོ་རེ་ནྲི་

མཆོག་གྲི་བདེ་བ་དང༌། ཤེས་པ་དང་ཟླ་བ་དང་སེམས་དཔའ་ནྲི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་གཟུགས་དང༌། ཤེས་བྱ་དང་ཉྲི་མ་སེ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། རོ་རེའྲི་

དོན་གསུམ་དང་སེམས་དཔའྲི་དོན་གསུམ་རྲིམ་པ་བཞྲིན་སྦོར་ཞྲིང་དེ་མན་ཆད་

གཉྲིས་གཉྲིས་རྲིམ་པ་བཞྲིན་རོ་རེ་དང་སེམས་དཔར་སྦར་རོ། །

དེ་ཡང་དང་པོ་ཨེ་ཝཾ་གྲི་དོན་གཉྲིས་ལ་ཐོག་མར་སྦར་བ་དེས་སྦོར་ཚུལ་

གཞན་ཡང་མཚོན་པས། རོ་རེ་ནྲི་མཆོག་གྲི་བདེ་བ་དང༌། སེམས་དཔའ་ནྲི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་གཟུགས་ཏེ། འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་

དཔའོ། ཅེས་པ་ནས་རོ་རེ་ནྲི་དེ་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་ནྲི་འགོ་བའྲི་དོན་བྱེད་པ་པོ་ཡྲིན་

ནོ། །འདྲི་གཉྲིས་གཅྲིག་པ་ཉྲིད་ནྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའོ་ཞེས་པའྲི་བར་དུ་སྦོར། དེ་ལྟ་

བུའྲི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་གཅྲིག་ཏུ་སྦོར་བ་

འདྲི་ཉྲིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་ཡྲི་ཞལ་བཞྲིའྲི་རྣམ་པར་སོན་པའྲི་རྒྱུར་

གྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་ནུབ་གྲི་ཞལ་སེར་པོའྲི་རྣམ་

པར་བསན་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྲི་ཤར་གྲི་ཞལ་ཞེས་སོགས་

སོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་དང་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དང་གནས་

སབས་བཞྲི་ལ་སོགས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དབྱེ་བས། འབས་དུས་ཀྲི་རྲིགས་ལྔ་དང་

དྲུག་དང་སྐུ་གསུམ་དང་བཞྲི་ལ་སོགས་པར་འབྱེད་པར་ཤེས་པའྲི་དོན་དུ་གཞྲི་དུས་

ཀྲི་དེ་དག་གྲི་དབྱེ་བ་སོགས་བྱེད་ཚུལ་སོན་པ་ནྲི་ཟླ་བ་དང་ཉྲི་མ་འདྲི་དག་ནྲི། ཞེས་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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སོགས་ཏེ་དེ་ཡང་གཞྲི་དུས་སུ་མངལ་སྐེས་ཀྲི་ཆུ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་གསུམ་

གཙོ་བོར་ཁུ་བ་ལས་འབྱུང་ཞྲིང་རྡུལ་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པས་ས་མེ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཁམས་གསུམ་རྡུལ་ལས་གཙོ་བོར་འབྱུང་ཞྲིང༌། ཁུ་བ་ལས་གཙོ་བོར་འབྱུང་བ་མྲིན་

ལ། ཁུ་བའམ་ཟླ་བ་ལས་གཙོ་བོར་འབྱུང་བ་གསུམ་ནྲི་གཙོ་བོར་མངལ་སྐེས་ཕོ་

རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཞྲིང༌། རྡུལ་ལམ་ཉྲི་མ་ལས་གཙོ་བོར་

”འབྱུང
1
་བ་གསུམ་ནྲི་གཙོ་བོར་མངལ་སྐེས་མོ་རྣམས་ཀྲི་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་དུ་

འགྱུར་ལ། ཁམས་དྲུག་པོ་འདྲི་ནྲི་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་ལས་དབང་དྲུག །ལས་

དབང་གྲི་བྱ་བ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི་ཁབ་བྱེད་ཀྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ཞྲིང༌། དེ་དག་ནྲི་དྲུག་པོ་

འདྲིའྲི་ཁབ་བྱ་རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་ནོ། །ཞེས་པ་ཁམས་འདྲི་དག་ནྲི་དབང་པོ་དྲུག་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་གོ་ཅེས་པའྲི་བར་རོ། །

ཕོ་མོ་གང་ལའང་ཁུ་རྡུལ་ཕྲིར་འཕོ་མྲི་ནུས་ཀྲི་བར་དུ་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

ཀྲི་བདེ་བ་མ་སྐེས་པས་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་རྲིགས་གསུམ་དང་གཞྲི་དུས་ཀྲི་

སྐུ་གསུམ་དང་གནས་སབས་གསུམ་དང༌། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ལྔའྲི་

རྲིགས་ལྔ་དང༌། གང་གྲི་ཚེ་ཁུ་རྡུལ་འཕོ་བ་ནས་ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅྲིག་རྲིགས་བཞེ་

སྐུ་བཞྲི། གནས་སབས་བཞྲི། གཞྲི་དུས་ཀྲི་རྲིགས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཁུ་རྡུལ་འཕོ་

བའྲི་དུས་ནྲི་བུད་མེད་ལ་ལོ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། སྐེས་པ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའྲི་དུས་

ནས་དེ་ཚུལ་དེ་རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་དང་སྦར་བ་དང་བཅས་པ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་དང་ཞེས་

པ་ནས་ཞེས་སོའྲི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་གཞྲི་དུས་ཀྲི་ཁམས་དྲུག་རྲིགས་དང་དབང་ཡུལ་

1  མ་ཕྱི། ༧༣བ༧ན།  -འབྱུང    བླ། ༩༩ན༢ན།   འབྱུང   * འབྱུང



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1203  

སོགས་དེའྲི་རྲིགས་ཅན་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། འབས་བུའང་གཞྲི་ཆོས་དེ་དག་རྣམ་པར་

དག་པའྲི་སངས་རྒྱས་དྲུག་གྲི་རྲིགས་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཁབ་བྱ་རྲིགས་ཅན་ནྲི། སེམས་

དཔའ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་སེ་དེ་དག་འཆད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་རྲིགས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་བརོད་

པ། ཞེས་པ་ནས་རྣམས་སོའྲི་བར་རོ། །དེ་དག་ནྲི་ཐུགས་བདེ་སོང་གཉྲིས་སུ་མེད་

པའྲི་སོང་ཆེན་ཡྲིག་ལྔ་ཡྲིག་དྲུག་དང༌། དེ་ཉྲིད་སྐུ་ལྷའྲི་འཁོར་ལོ་ཉྲིད་དུ་ཤར་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁོར་ཞུས་པ་སེ། ལམ་དང་འབས་བུའྲི་གནས་སབས་གཉྲིས་ཀའོ། །

དེ་ནས་དེ་ཕྲི་དང་ལུས་དང་གཞན་ལ་ཡང་སེ་རང་བཞྲིན་རྣམས་ལ་སྐེས་བུ་ཉྲི་

ཤུ་ལྔ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དང་ཞེས་པའྲི་ཚིག་དོན་འཆད་པ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་

པ་སེ་དེ་ཡང་རང་བཞྲིན་དང་སྐེས་བུ་ལ་སོགས་པའྲི་ཐ་སྙད་ནྲི་གངས་ཅན་ལ་སོགས་

པའྲི་མུ་སེགས་ཞུགས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། མཧཱ་མ་ཡ་ལ་སོགས་པའྲི་རྒྱུད་

གཞན་དུའང་དོན་དམ་པར་གང་གྲིས་བརྟན་གཡོའྲི་འཇྲིག་རྟེན་བྱེད་པ་པོའྲི་སྐེས་བུ་

མེད་ཀང་རྫུན་པའམ། དགོངས་པ་ཅན་གྲིས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བ་

ནྲི། མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཞེས་པ་ནས་གཞན་ཡང་ངོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་ཡང་

གངས་ཅན་ནྲི་རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་གཙོ་བོ་དེ་ཉྲིད་བརྟན་པ་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡྲིན་ལ། 

ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་རང་བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན། སྐེས་བུའམ་

བདག་ཤེས་རྲིག་ནྲི་རང་བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པར་འདོད་ལ། དེ་

དང་རང་བཞྲིན་རྣམ་འགྱུར་སྐེས་བུ་ཅེས་སོགས་ཀྲི་ཐ་སྙད་”ཙམ
1
་གཞུང་གཞན་

ནས་འབྱུང་བ་དང་འད་ཡང༌། དོན་ནྲི་མྲི་འད་སེ། འདྲིར་ནྲི་རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་ནམ་

1  མ་ཕྱི། ༧༤བ༢ན།   ཅམ    བླ། ༩༩བ༥ན།   ཙམ   * ཙམ



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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མཁའྲི་ཁམས་དང༌། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཡྲིད་ཀྲི་ཁམས། བོ་ངར་འཛིན་རྣམས་ཆེན་པོ་

སོགས་བདུན་དང་དབང་པོ་ལྔ་སོགས་ནྲི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་དྲུག་དང་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྲི་སྐེས་བུ་ཙམ་ནྲི་སྐེས་བུར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་རང་བཞྲིན་གྲི་དོན་ནྲི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བཞྲི་པའྲི་གནས་སབས་

བསྐེད་པའྲི་དོན་ཡྲིན་ལ། སྐེས་བུ་རང་བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་མྲིན་པའང་མུ་

སེགས་འདོད་པ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་གང་ཡང་མྲིན་པའྲི་མྲིན་གྲི་གོང་དུ་བཤད་པའྲི་རང་

བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་དེ་དག་ནྲི། སྐེས་བུ་ཡྲི་གདགས་གཞྲི་སོ་སོ་བ་ཡྲིན་ལ། སྐེས་

བུ་ནྲི་ཁབ་བྱེད་དམ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ཕྲིར་

གཉྲིས་ཀ་མྲིན་ཞེས་བཤད་པའོ། །དེ་ལྟ་བུ་རྩ་ལྔ་ལའང་ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་དུ་ཡོད་

པའྲི་ནང་ནྲི་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། གཞན་ནྲི་དེ་དག་སྒྲིབ་བལ་དུ་གྱུར་པ་དང་ཕྲི་ནྲི་ཕྲི་

རོལ་ཏུ་ཁམས་ལྔ་དང་ཅེས་སོགས་སོ། །མུ་སེགས་ཟང་བྱེད་པ་སོགས་ཁ་ཅྲིག་ནྲི། 

དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་དང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནགས་ཀྲི་བདག་པོ་དང་འབྲུ་སེ་འཚོ་བའྲི་

ལུས་དྲུག་དང་བཅས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གཅྲིག་འདོད་པའང་ཡོད་དོ། ཞེས་ཞར་

བྱུང་ལ་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་ནྲི། འདྲིར་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞེས་པ་ནས་ལུས་

དྲུག་ཅེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ལུས་ལ་སྣ་ཚོགས་ཚད་ཅེས་པ་ནས། 

ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་གོ་ས་སེ། དེ་དག་གྲིས་

གསོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཚིག་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་འདེབས་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན། དེ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། ཞེས་སོགས་དང་ཞུས་པའྲི་དོན་རྣམས་མཚན་བརོད་དང་

མཐུན་པར་གསུངས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་སོན་ལ། མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པ་ཚད་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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མར་བྱས་ནས་ཞེས་སོགས་ནྲི་ཅུང་ཟད་གོ་ས་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་གང་གྲིས་ཞེས་སོགས་

ཀྲིས་མཚན་བརོད་དང་རྒྱུད་འདྲིའྲི་ཡོན་ཏན་བརོད་ནས་མཉན་པར་བསྐུལ་བསོན་པ་

ལ་རེ་བཙུན་རྒྒྭ་ལོ་གསུང་པས། གང་གྲིས་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་

ནས། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ལམ་དང་བལ་བའོ། ཞེས་པའྲི་བར་འདྲི་དག་གྲིས་དངོས་སུ་

ལྡོག་ཁབ་བསན། ཤུགས་ལ་རེས་ཁབ་སོན་ཏེ། རོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ལམ་དང་ལྡན་པ་

དེས་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཤེས་ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་ལ། དེ་ལ་ནྲི་སུ་ལའང་དོགས་པ་

མེད་ཅྲིང་རྒྱུད་འདྲི་ཤེས་ན་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ལམ་ཤེས་པར་འཆད་དགོས་པ་ལ་རོ་རེ་

འཆང་གྲི་ལམ་ཟབ་མོ་ཤེས་ན་འདྲི་ཤེས་ཞེས་བཤད་པས་འབེལ་མེད་དོ། །

བ་མ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ན་རེ། རེས་འགོ་དེ་ལྟར་མྲི་བྱེད་དེ་དང་པོའྲི་སངས་

རྒྱས་ཤེས་པ་དེས་མཚན་བརོད་ཤེས་ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་ལ། མཁས་པ་དག་

ཀང་དེ་ལེགས་སོ་ཞེས་གསུངས་ཀང་དེ་ལ་ཁབ་པའྲི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྲི་རྣམ་པ་མ་

ཤར་རོ། །འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྟགས་ཀྲི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ཁ་འཆམ་བྱེད་པར་

སྣང་ལ། དེ་ཡྲིན་ན་སྔ་མ་ལྟར་བྱེད་དགོས་ཀྲི་ཕྲི་མ་འདྲི་འོང་དོན་མེད་ལ་དེས་ན་

རྟགས་ཀྲི་མ་ཡྲིན་གྲི་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་མྲི་ཤེས་ན་མཚན་ཡང་དག་

པར་བརོད་པའྲི་དོན་མྲི་ཤེས་པས་ཁབ། ཅེས་དངོས་སུ་བསན་པའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་

མཚན་བརོད་ཀྲི་དོན་ཤེས་པ་ལ་མཆོག་གྲི་དང་པོའྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་འདྲིའྲི་དོན་

ཤེས་དགོས་ཞེས་སོགས་སུ་སྦར་ཞྲིང་གང་གྲི་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་མྲི་ཤེས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ནྲི་འཁོར་བ་པ་སེ་ཞེས་པའང་འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སོང་

བ་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ལ་རག་ལས་པའྲི་དོན་ཡྲིན་གྲི། འཁོར་བ་སངས་པའྲི་ཐར་པ་
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ཙམ་ཐོབ་པའང་སྔགས་ལ་རག་ལས་པ་མྲིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡྲིན་ནྲི། ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་

ཀང་འཁོར་བ་ལས་མ་གོལ་བར་ཐལ་ལོ། །འཁོར་བའྲི་བག་ཆགས་ནྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ཡྲིན་

པས་སྐོན་དེ་མྲི་འབྱུང་ངོ༌། །

མདོར་བསྡུས་ཀྲི་མཚན་བསན་པ་ནྲི་བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་སོགས་

སོ། །མདོར་བསྡུས་དྲུག་པའྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་བཤད་པའོ།།   །།

༼མདོར་བསྡུས་བདུན་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནྲི་མདོར་བསྡུས་བདུན་པ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གཞུང་གྲི་དོན་ཚན་སོ་

སོར་བཤད་པ་ནྲི། མདོར་བསྡུས་འདྲི་ལ་འགེལ་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་དངོས་སུ་མཛད་པ་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཤེས་ལ། དེ་ཡང་གནས་པ་བདུན་པ་ཟླ་བཟང་གྲིས་ཞུས་པའྲི་ལན་གྲི་ཚིག་

རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་གགས་པས་བསྡུས་རྒྱུད་དུ་བསྡུས་པ་དེ་བདག་གྲིས་

དགོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་མཚམས་སྦར་བ་ནྲི། ད་ནྲི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ལན་གྲི་

ཚིག་དོན་འགེལ་པ་དངོས་ལ། ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཁོད་ལ་བདག་མགུའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནྲི་

དམ་བཅའ་དགོད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་དོན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན། གང་ཞྲིག་ཅེས་

སོགས་ཏེ་དེ་ལ་ཀུན་དགའ་བོ་ནྲི། སྒོན་གསལ་དུ་གཉྲིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་གྲི་ལུང་

དངས་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ནྲི་གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བོར་གྱུར་ཏོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡྲིན་ཀང་འདྲིར་རྒྱུད་དོན་མྲི་ཤེས་པའྲི་ཆགས་བལ་གྲི་དཔེར་སྨོས་

པ་ནྲི། ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་སྤོད་པ་དང༌། ཆགས་ཅན་གྲི་སྤོད་པ་

གསུམ་གྲི་ནང་ནས་ཀུན་དགའ་བོ་དང་པོ་ལ་སྤོད་པའྲི་ཚུལ་བཟུང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་ཆ་ནས་
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མཚོན་བྱེད་དུ་སྨོས་ཏེ། ཆགས་བལ་གྲི་སྤོད་པ་ཉྲི་ཚེ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཡུལ་མ་

ཡྲིན་པར་བསན་པ་ཡྲིན་ལ། འདྲིར་ཆགས་བལ་ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ཡྲིན་པས་ཀུན་

དགའ་བོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཡྲིན་པ་དང་དག་བཅོམ་ཡྲིན་པའྲི་འགལ་སང་མྲི་དགོས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཁམས་ལྔ་ཁབ་པར་བྱ་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཁམས་ཁབ་པར་བྱེད་པའྲི་

འབེལ་པས་སྦོར་བ་སེ། ཞེས་རྣལ་འབྱོར་གྲི་སད་དོད་ཡོ་ག་སྦར་བ་ལའང་འཇུག་

པས་འདྲིར་ཡང་སྦོར་བ་ལ་བཤད་ན་ལེགས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་པོ་རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ཁམས་

དྲུག་ལྡན་ངོས་བཟུང་བའོ་ཚིག་གྲི་བགོད་པ་དང་བཅས་ཞེས་པ་ལ་ཚིག་ནྲི་རྣམ་པ་

གཉྲིས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། མཚན་ཉྲིད་ཅན་ནོ་ཞེས་སོ་ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་དོན་ནྲི། གང་

ལས་བགོད་པའྲི་འབྱུང་བའྲི་གནས་དང་བཅས་པའྲི་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཚིག་ལ་

བགོད་པ་དང་བཅས་པའྲི་ཚིག་ཅེས་བྱ་ཞྲིང་ཚིག་དེ་དག་འབྱུང་བའྲི་གནས་ནྲི། 

མགྲིན་རྐན་སྤྲི་བོ་མཆུ་དང་སོའྲི་གནས་རྣམས་ཡྲིན་ལ། སྤྲི་བོ་ཞེས་པའྲི་དོན་རྩེ་མོ་

ལ་བྱས་ནས། ལྕེ་རྩེ་གེན་ལ་ལྡོག་པ་བྱ་བའམ། ཁ་ཅྲིག་མགོ་བོའྲི་སྤྲི་བོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཏེ། 

དེར་མེ་བཙའ་བཞག་པ་སོགས་ཀྲི་སྤྲི་བོ་ལས་འབྱུང་བར་བཤད་པའྲི་ཡྲི་གེ་འདོན་

པའྲི་གདངས་ཉམས་འགོ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལྟར་བགོད་པའྲི་གནས་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའྲི་དབྱངས་གསལ་གྲི་བདག་

ཉྲིད་ལ་སྔར་གྲི་བར་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ཡྲིན་ཞྲིང༌། ཀུན་རོབ་འཇྲིག་རྟེན་པའྲི་དངོས་

གྲུབ་ཀྲི་དོན་ལ་སོགས་པར་བར་སྦར་བའྲི་སྔགས་ནྲི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལ་སོགས་སད་ཀྲི་

གདངས་ཀྲིས་བརོད་པའོ། དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ངེས་དོན་གྲི་སྔགས་ནྲི། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའྲི་

དངོས་གྲུབ་ཀྲི་གཙོ་བོའྲི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དབྱངས་གསལ་གྲི་ཡྲི་གེས་མཚོན་པའྲི་དོན་
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ཐབས་ཤེས་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་པའྲི་རོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱོར་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ལ་ཆོག་ཏུ་

བརོད་པ་སངས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྲི། མགྲིན་རྐན་ལ་སོགས་ལས་བྱུང་བའྲི་སྒའྲི་

གདངས་སུ་གྱུར་པའྲི་སྔགས་མ་ཡྲིན་པར་སོན་པ་ཡྲིན་གྲི། ངེས་དོན་གྲི་སྔགས་དེ་

ཉྲིད་སྒས་བརོད་བྱ་མ་ཡྲིན་པར་འཆད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །

ཀུན་རོབ་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ཀྲི་གདངས་ལུས་ཀྲི་གནས་སྤྲི་བོ་

སོགས་ནས་འབྱུང་ན་གང་ནས་གང་འབྱུང་ཞེ་ན། དེ་འཆད་པ་ནྲི་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་

ལ་སོགས་པ་ཡྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ནམ་མཁའ་སོགས་ཁམས་དྲུག་གྲི་མཚན་མའྲི་

སྔགས་ཀྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལུས་ཀྲི་གནས་གང་ལས་འབྱུང་བ་ནྲི། ཙནྡྲ་པ་ལས། ཨུཏྟཱ་ཡྲི་

སེ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་ལ། ཀུ་དང་ཙུ་ལ་སོགས་པའྲི་སོག་གྲི་ཨུ་ཡྲིག་གྲིས་

ཀ་དང་ཙ་ཡྲི་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གྲི་སེ་བ་རོགས་པར་སོན་པར་བཤད་པས་

འདྲིར་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་དབྱངས་ཨ་དང་ཀུས་མཚོན་པར་གསལ་བྱེད་ཀ་སེ་

དང༌། དབྱངས་ཧ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཚེག་དག་ནྲི་ཧ་ཡྲིག་ལས་ནམ་མཁའྲི་ཁམས་སུ་

མཚོན་ཞྲིང༌། དེ་གནས་མགྲིན་པ་ལས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཧུ་ལྟ་

བུ་ལ་ཧ་དང་མགྲིན་པ་དང༌། དེའྲི་སོག་ཨུ་མཆུ་ལས་འབྱུང་ལས། ཧུ་ནྲི་མགྲིན་པ་དང་

མཆུའྲི་གནས་གཉྲིས་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཞེས་སོགས་སུ་ཅྲི་རྲིགས་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །མྲིང་གྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཞེས་སོགས་ནྲི་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པས་ཤེས་

སོ། །དེ་ལྟ་ཀུན་རོབ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་སྔགས་ཀྲི་སྦོར་བ་འདྲི་མཐའ་དག་གང་ལས་

འབྱུང་བའྲི་གཞྲི་ནྲི་ལུས་དངུས་སུ་སེ་རོ་རེའྲི་ལུས་ལ་གནས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

ཀུན་རོབ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ངེས་དོན་གྲི་དཀྲིལ་འཁོར་དག་དང་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་དང་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།

 1209  

འཇྲིག་རྟེན་ལས་འདས་པའྲི་དབང་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཏེ། ལན་གྲི་ཚིག་བསྡུས་པའྲི་

མདོར་བསན་པའོ། །ད་ནྲི་གནས་པ་བརྒྱད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་

ཁམས་ཀྲི་བཀོད་པ་རྩ་རྒྱུད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྲི་དོན་མདོར་བསྡུས་པའྲི་སྒོ་ནས་

སྡུད་པར་བྱེད་པ་པོ་ཞེས་པ་ནས་དགོལ་བར་བྱའོ་ཞེས་པའྲི་བར་ནྲི་བཤད་པར་དམ་

བཅའ་བས་མཚམས་སྦར་བའོ། །

སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྲི་དོན་ནྲི་ཐེག་པ་གསུམ་གྲིས་ངེས་

པར་འབྱུང་ཞྲིང་ཐེག་པ་གཅྲིག་གྲི་འབས་བུར་གནས་པའྲི་དོན་གནས་སབས་ཐེག་པ་

གསུམ་ཡོད་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་ངེས། ཞེས་པ་ཙམ་མ་ཡྲིན་གྲི་སྔགས་སྒྲུབ་

པ་པོས་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་ཐེག་པ་གསུམ་ཡྲིན་ལ། སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྲི་ཐེག་པ་རོ་རེ་ཐེག་

པ་གཅྲིག་གྲི་འབས་བུ་རོ་རེ་འཆང་གྲི་ས་ལ་གནས་པར་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་

ཞྲིང༌། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པར་མ་བྱས་པའྲི་ཉེས་དམྲིགས་ནྲི། གང་ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་དགོངས་པ་མྲི་ཤེས་པ་དེ་ནྲི་ཞེས་སོགས་ཀྲིས་བསན་ལ། དཔེར་ན་འཇྲིག་

རྟེན་འདྲིའྲི་དོན་དུ་མཉེས་པར་བྱ་བ་ནོར་གྲིས་རྒན་པ་མ་གཏོགས་པ་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་

རོལ་གྲི་དོན་དུ་བརེས་པར་བྱ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དང་དཀའ་ཐུབ་དང་ཐོས་པས་རྒན་པ་

གསུམ་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པར་བསེན་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་དང་རོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་ལ་

མཁས་པར་བྱའོ། ཞེས་སོན་པ་ནྲི། འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རོལ་དང་ཞེས་པ་ནས་གང་དུ་

ཡང་མ་གསུངས་སོ། ཞེས་པའྲི་བར་རོ། །དེ་བས་ན་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའྲི་

གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའྲི་སད་དུ་དང་པོར་བྱེ་བག་སྨྲ་

བའྲི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀྲི་འཇྲིག་རྟེན་



མཁས་གྲུབ་རྗེའི་གསུང་འབུམ།  ༼ང༽
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གྲི་ཁམས་ཡོད་པར་བཤད་པའང་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་ཤྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མདོ་ལས་

ཁུར་ཁུར་བའྲི་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་བརོད་དུ་མེད་པའྲི་གང་ཟག་ཁས་

ལེན་པ་དག་གྲིའང་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན་གྲི་

འདྲིར་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་ཀྲིས་བརྩམས་པ་སོགས་

བྱེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པར་ཁས་ལེན་ཞེས་པའྲི་དོན་ནྲི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུའྲི་

ལུགས་ལ་འདྲི་ཆ་མེད་ཀྲི་དངོས་པོར་འདོད་ཕྲིན་དེ་བདེན་དངོས་སུ་འདོད་པ་ཡྲིན་

པ་ལ་འདྲིར་ནྲི་སྐེ་འཇྲིག་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་བཞེད་པར་སྔར་བཤད་པས་གྲུབ་

པའྲི་ཕྲིར་རོ། །འོན་ཀང་ཕྲི་རོལ་གྲི་དོན་གཏན་མྲི་བཞེད་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། རོ་རེའྲི་

རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པས་དངུལ་ཆུས་ལྕགས་ཀྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་པ་ལྟར། ལུས་ཀྲི་

བེམ་པོའྲི་ཁམས་ཟད་པར་བྱེད་པ་སོགས་སུ་ལན་ཅྲིག་མ་ཡྲིན་པར་གསུངས་ལ། 

བེམ་པོ་གཞྲི་མ་གྲུབ་ན་ཟད་པར་བྱེད་དགོས་པ་འགལ་བའྲི་ཕྲིར་རོ། །དེས་ན་འདྲིར་

ཡང་བེམ་པོ་ཡོད་ཀང་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་མྲི་བཞེད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལུགས་ཉྲིད་

ཇྲི་ལྟ་བ་ཡྲིན་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཅེས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཆ་བཅས་ཡྲིན་གྲི་ཆ་མེད་

མྲིན་ནོ། །

བསྡུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པོ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའྲི་འགེལ་བཤད་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་སོང་ཕག་བཅུ་གཉྲིས་པ་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འོད་ཀྲི་མདོར་བསྡུས་

དྲུག་པ་ཡན་གྲི་དཀའ་བའྲི་གནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བརེད་བྱང་གྲི་ཡྲི་གེ་གསུང་གྲི་

ཟླ་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། སྙྲིགས་དུས་ཀྲི་༧རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་ཆོས་ཀྲི་རེ་རྲིན་པོ་ཆེ་

བོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲི་བཞལ་སྔ་ནས་ཀྲི་གསུང་ལས་རྒྱ་ཆེར་བྱོན་པ་རྣམས་



དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆྲེན་དྲི་མྲེད་འོད་ཀྲི་དཀའ་གནས་ཟྲིན་བྲིས།
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ཀྲི་དོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་རེ་བོ་ལ་ཇྲི་ཙམ་ཟྲིན་པ་རྣམས་བཀའ་བཅུ་པ་དགེ་ལེགས་

དཔལ་གྲིས་ཟྲིན་བྲིས་སུ་བྲིས་པའོ།། །།

སྭ་སྲི། ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡོངས་འདུའྲི་ལོན། །རབ་རྒྱས་

འགོ་ཀུན་ཐར་མཆོག་འབས་ཟང་ལ། །སྤོད་ཕྲིར་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གྲྭ་

ཆེར། །ཆོས་སྦྲིན་འཛད་མེད་དལ་འགོའྲི་རྒྱུན་འདྲི་སེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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རྣམ་གོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྲི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སོན་རྣམ་འདེན་

ཤཱཀ་སེངྒེའྲི་རྲིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆོག་པའྲི་དགེ་བསྔོའྲི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་

དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

༄༅། ། ནམཿསམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱྲིཎཱཾ། ༀཏརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡྲི་གེ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདྲི་དཔེ་ཆའྲི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གྲིཉེས་པ་མྲི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་སོ། །
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